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SPUTNIKAS NR. 3
Pereitos savaitės pradžioje Sov. iiškai vadinamas “Fluffy”, maiti- 

Są junga paleido keliauti aplink že- naši iš jam parūpintų atsargų, 
mę antrąjį dirbtinį žemės palydo- Maisto jis turįs 9 dienom, kurio 
vą, kuris pavadintas Sputniku Nr' 
2. Antrasis “raudonasis mėnulis’’
yra žymiai didesnis už pirmąjį — 
jis sveria daugiau kaip 500 kilo
gramą ir kelione aplink žemę 
pradėjo iškilęs apie 900 mylių. 
Jis keliauja 18.000 mylių greičiu 
per valandą ir aplink žemę ap
skrieja per 102 minutes.

Sputnikas Nr. 2 Vakarų moks
lininkus nustebino ne tik savo 
dydžiu ir pasiektu augščiu, bet 
ir tuo, kad jame keliauja ir gy
vas sutvėrimas — samojedų veis
lės kalė, uždaryta akliname stik
liniame narve. Astronautikos ir 
^ijo stotys, klausydamosio* 
Sputniks Nr. 2 signalų, kelis kar- 

girdėjo šuns kvėpavimą ir lo- 
jlffią. Pirmąsias keturias dienas, 
apkeliavęs aplink žemę 40 kartų, 
Sputniko Nr. 2 keleivis, kaip pra
neša Maskvos radijas, jautęsis 
“visai gerai”.

Kudryavka, taip rusų pavadin
tas Sputniko 2 keleivis, arba ang.

NUSIGINKLAVIMO REIKALAI
SOVIETŲ SĄJUNGA PRANEŠK, KAD JOS ATSTOVAI NEDALY- 
V AUS JUNGTINIŲ TAUTŲ NŪS IGINKLAVIMO KOMISIJOJE.

Jungtinės Tautos 1954 m. su- (lankią dirvą skaldomajam darbui, 
darė nusiginklavimo komitetą, j o jos delegatų propagandinėm kal
kurį įėjo JAV, Anglija, Sov. Są
junga, Prancūzija ir Kanada, šis 
komitetas turėjo daugybę posėd
žių, buvo daug rašyta laikraščiuo
se, ginčytasi, derėtasi, nesigailint 
kaltinimų vieni kitiems dėl nesu- 
sitarimo. Sovietų Sąjunga griež
tai laikėsi savo plano, vakariečiai, 
vėlgi savo. Prieš kur| laiką Mask
va pasiūlė penkių komitetą pra
plėsti iki dvylikos, o prieš keletą 
dienų pareikalavo, kad nusigink
lavimo reikalai būtų svarstomi 
Jungtinių Tautų pilnaties posėd
žiuose, dalyvaujant 82 tautų ats
tovams. Vakariečiai šiam pasiūly
mui nepritarė, numdydami. kad 
tai būtų bergždžias darbas.

Pereitos savaitės posėdyje Sov. 
Sąjungos užsienių reikalų vicemi- 
nisteris V. Kuznetsov pareiškė, 
kad tolimesnis Sov. Sąjungos da
lyvavimas nusiginklavimo komite
te esąs “beprasmis, nes visos gali
mybės išsemtos”. Sovietai nedaly
vausią nei 5-kių nei 12-kos ko
mitete.

Vakarų valstybės Šį pareiškimų 
sutiko su dideliu nusistebėjimu ir 
patį faktą vertina kaip sukrečian
tį. Tuoj po Kusnetsovo kalbėję 
Anglijos, Prancūzijos ir Amerikos 
delegatai konstatavo, kad šitai 

reiškia Sov. Sąjungos n«»rą užbaig
ti nusiginklavimo klausimų svars
tymą, kad Maskva turėtų laisvas 
rankas karo propagandai.

Užsienio politiniai stebėtojai ir 
spauda Kuznetsovo pareiškimą su
tiko palyginti šaltai, tarsi šito ir 
tikėtasi. Pažymima, kad savo pro
pagandai išnaudoję per trejus me
tus nusiginklavimo komitetą, kur 
kiekviena proga stengėsi diskre
dituoti Vakarus, skelbdami, kad 
tik “kapitalistiniai imperialistai 
trukdą pasiekti susitarimo”, dabar 
panoro išplaukti į platesnius pro
pagandinius vandenis, reikalauda
mi šį klausimą perkelti j Jungti
nių Tautų plenumą. Žinant Jung
tinių Tautų interesų priešingu
mus, Maskva čia tikisi turėti pa-

jis pasiima nustatytu laiku ir aiš
kiai nustatytą kiekį, šiai kelionei 
‘“Fluffy” paruošta* iš anksto.

Klausimas: ar “Fluffy” sugrįš 
į žemę? Sovietų mokslininkų aiš
kinimai yra labai preštaraujantys. 
Vieni mano, kad šuo bus išmestas 
iš Sputniko ir parašiutu nusileis 
į Rusiją, kiti mano, kad “Fluffy” 
pabaigs savo gyvenimą beorėje 
erdvėje. Daugelio kraštų gyvulių 
mylėtojai reiškė pasipiktinimą, 
rašė laiškus sovietiniams ambasa
doriams, kam tokiam “žiauriam 
likimui” nutrėmė vargšą šunelį..

Maskva skelbia, kad Sputnikas

Nr. 1 kaštavęs £ stg. 357 milio- 
nui, o Sputnikas Nr. 2 — £ stg. 
714 milionų. Kaip sovietiniai moks, 
liniukai aiškina, Sputnikas Nr. 2 
turi “elektroninius smegenis” ir 
gali būti kontroliuojamas. Jį iš
šaunant buvo panaudota nauja, 
paslaptyje laikoma, degamoji med
žiaga.

bom paplotų kaikurie Azijos — 
Afrikos tautų atstovai. Atrodo, 
kad Maskva pasirinko patį pato
giausią momentą nutraukti nusi-
ginklavimo komiteto darbą, nes 
šiandien, kada Rusija turi tarpkon- 
tinentines raketas, kada “sputni- 
kal” skrieja aplink žemę, dauge
lio tautų vadai bus linkę pritarti 
Sovietams, o Maskva mėgins su
kurti stalininių laikų tarptautinę 
įtampą, skaldys pasaulį, kad ga* 
lėtų jį užvaldyti.

NAUJI GINKLAI 
PARADE

Lapkričio 7 d., minint revoliu
cijos keturiasdešimtąsias metines, 
Maskvoje įvyko didžiulis karinis 
paradas, kuriam** Sovietai pade
monstravo pačius naujausius sa
vo ginklus, čia buvo parodyti 38 
raketiniai ginklai, tarp kurių buvo 
dvi patrankos, 60 pėdų ilgumo 
vamzdžiais, skirtos atominėms 
granatoms svaidyti.

Sovietiniai karininkai patenkin
ti šypsojosi, matydami šalia sumi
šusiais veidais stovinčius vakarie
čių karinius stebėtojus, kada pro 

I jtx»s važiavo šie ginklai. Naujasis 
Sov. Sąjungos krašto apsaugos 
ministeris, maršalas Malinovskis, 
priėmė paradą. Savo kalboje jis 
pareiškė, kad naujas karas, ku
riame būtų panaudoti šitokie gink
lai, reikštų žmonijos galą. Pro 
tribūną pražygiavo ir sovietinių 
mokslininkų kolona, palydėta triu
kšmingomis ovacijomis.

NAUJAS PASIŪLYMAS

Chruščevas siūlo didžiųjų vals
tybių vadams susirinkti konferen- 
cijon, kurioje būtų aptartos pašau, 
lio taikai išlaikyti problemos ir 
sumažinta dabartinė įtampa. Ang
lijos spaudą į šį pasiūlymą žiūri 
palankiai, nurodydama, kad Mask
vos žodžius reikia imti rimtai, nes 
žodžiai atremti į faktus.

KAS KALTAS
Amerikoje, ypač po rusiškųjų 

“sputniku” pasirodymo, pradėta 
jieškoti kaltininkų, kodėl ameri
kiečiai raketų gamyboj atsidūrę 

'užpakalyje sovietų.
Esama duomenų, kad čia kaltas 

pavydas. Pik. John Nickerson sa
ko, kad kilusi konkurencija tarp 
armijos ir laivyno vadovybių, nes 
abiem šių ginklų rūšim buvo pa
vesta gaminti raketas. Armijos ra
ketiniam tyrinėjimui vadovaująs 
vokietis dr. W. Braun, kuris JI 
Pasaulinio karo metu vadovavo 
Vokietijos raketų gamybai. Jo 
bendradarbiai iš Vokietijos buvę 
išgabenti į Sov. Sąjungą ir tuoj 
įjungti į darbą, kur jiems buvo 
sudarytos palankiausius sąlygos 
naujiems išradimams vykdyti. 
Amerikoje dr. Braun veiklą var
žęs apsaugos ministeris Wilsonas, 
uždraudęs armijai tyrinėti tali
joje skridimo raketas, paveda
mas rūpintis tik tomis, Jcurios 
skristų 200-300 mylių, čia tad 
amerikiečiai ir atsisėdę ant seklu
mos. Dabar reikalui aiškinti kon
gresas paskyrė spec, komisiją, 

bet ar pavys “sputnikus”?

Korikai Vengrijoj 
Tebedirba

Pereitą savaitę Vienoje (Austri
joj) įvyko studentų demonstraci
jos, kurias suorganizavo “nepri
klausomųjų studentų komitetas” 
Vengrijos tautinės revoliucijos me
tinėms paminėti. Antikomunisti

nėse studentų demonstracijose da
lyvavo per 300 austrų ir vengrų 
studentų. Jie nešė plakatus su už
rašais: “Vengrija dar tebekraujuo- 
ja”, “Vengrijoje dar tebesidarbuo
ja korikai”. Kai policija mėgino 
atimti plakatus, tarp studentų ir 
policijos įvyko muštynių. Apie 150 
studentų demonstravo prie Vengri- 
jos kelionių biuro ir judėjimas 
gatvėse buvo sutrikdytas. Bet ir 
čia policija padarė tvarką.

Demonstracijoms leidimas nebu
vo gautas.

SKRAIDANTIS CIGARAS
Iš Vašingtono pranešama, kad 

vakariniam Teksase ir Naujojoj 
Meksikoj kelis kartus pastebėtas 
ikšiol nematytas skraiduolis, pa
našus į milžinišką cigae^f Jį matę 
amerikiečiai lakūnai, policininkai, 
inžinieriai ir daugybė keleivių, ku
rie turėję progos pajusti ir jo vei
kimą. Liudininkų parodymais re
miantis, nustatyta, kad “cigaras”, 
kada jis pasirodo, išsijungia au
tomobilių motorai, užgęsta švie
sos, nutyla radijas, o žmonės pa
junta karšto oro bangavimą, tar
si į juos būtų nukreipta milžiniš
ka saulės lempa, o Jam nuskridus, 
vėl pradėdavo veikti motorai ir ra
dijas. Kariniai patruliai šį skrai
duolį matę visai iš arti. Jis buvęs 
apie 200-300 pėdų ilgio, kurio vie
name gale blykčiojo šviesos. Jis 
dideliu greičiu u ’kridęs toliau. 
Kiti kariniai patruliai jį matę 
praskrendan virš jų bunkerio apie 
50 metrų augstyje. Policijos va
dui stebint šį skraiduolį, šalia jo 
buvęs sunkvežimio negras šoferis 
iš baimės apalpęs. Kitas liudinin- 
kass cigaro formos objektą matė 
iš erdvės stačiai nusileidus prieš 
mašiną ant kelio ir vėl nuskridus 
toliau. Jis sukėlė didelį ūžesį, pa
našų į audrus staugimą.

Pastebėtina, kad šis skraidantis 
cigaras kelis kartas buvo paste

LIETUVIAI TARPTAUTINIUOSE 
KONGRESUOSE

Sao Paul<> mieste (Brazilijoje) 
rugsėjo 18-22 dienomis įvyko 11 
Tarptautinis Krikšč. Demokratų 
kongresas, daugiausia skirtas P- 
Amerikos ekonominėms bei socia
linėms problemoms studijuotu Bu
vo gausios Argentinos, Brazilijos, 
Čilės ir Urugvajaus delegacijos. 
Iš Europos dalyvavo Vokietijos, 
Prancūzijos, Italijos ir Belgijos 
kr. dem. atstovai. Lietuviams šia
me kongrese atstovavo VLIKo p- 
kas d-ras A. Trimakas iš Niujor
ko, K. Čibiras iš Montevideo ir 
kun. P. Ragažinskas, d-ras E. 
Draugelis ir prof. A. Stonis iš Sao 
Paulo.

Daugiausia lietuvių atstovų pa. 
stangomis buvo suredaguota ir 
pravesta rezoliucija, kad kr. de
mokratai kreiptų savo vyriausy
bių dėmesį į Centro ir Rytų Eu
ropos kraštų padėtį ir dėl tos pa
dėties tragiškumo keltų balsą 
tarptautiniuose forumuose, ypač 
Jungt. Tautų tribūnoje. Prie rezo
liucijos pridėtas papildomas teks
tas santraukiniai pavaizduoja 
Centro ir Rytų Europos kraštuo
se sovietinę okupaciją, visų žmo
gaus teisių paneigimų, demokra
tinių institucijų sunaikinimą, įvai
rias genocido formas, jaunimo 
“savanorišką” trėmimą prievartos 
darbams, darbininkų ir ūkininkų 
gyvenimo lygį etc.

Pažymėtinas ypatingas S. Pau
lo spaudos palankumas kongresui 
ir jo dalyviams. Didieji dienraš
čiai labai plačiai informavo apie 
kongreso darbus ir nutarimus. 
Kaikurie ištisai perspausdino me
morandumą apie padėtį Sovietų 
okupuotos Europos dalyje. Lietu
vių delegacija dar lankėsi dien
raščių “O Estado de S. Paulo”, 
“A Gazeta” ir “Diaro de S. Pau
lo” redakcijose, kurios su dr. Tri
maku ir jo palydovais padarė spe
cialius pasikalbėjimus.

bėtas netoli bunkerio, kuris buvo 
panaudotas atliekant pirmosios 
atominės bombos bandymus.

JAV-bių karinės aviacijos va
dovybė pareiškė, kad ji mėgin
sianti pranešimus apie skraidan
čius cigarus išsiaiškinti.

Spaudoje skelbiamos visų skrai
duolį mačiusiųjų pavardės ir tiks
lios datos.

KALTAS, KURGI NE...
Sov. Sąjungos krašto gynybos 

ministeri maršalą Žukovą nušali
nus iš pareigų, ir išmetus iš ko
munistų partijos centro komiteto, 
kur jis buvo ir šio komiteto pre
zidiumo narys, Žukovas partijos 
centro komitete pareiškė, kad jis 
jaučiąsis kaltas ir dabar supran
tąs, jog daug klojiu yra padaręs. 
Jis nuolankiai padėkojo partijai 
už jam suteiktą pamoką.

Partijos centru komiteto narys 
Suslovas, žinomas kaip stalinis- 
tas, nurodė, kad Žukovas, regis, 
nebus užmiršęs, kad dar Stalino 
laikais jis taip pat buvo pašalintas 
iš centro komiteto ir išsiųstas į 
provinciją. Po šito priminimo Žu
kovas atsakė: “Taip. Bet dabar 
visai kitas reikalas — tada aš ne- 
prisipažinau prie man primetamų 
kaltinimų, o dabar aš tai viešai 
danu.”

Kongreso iškilmingame uždary
me, kur lietuvių delegacijos pir
mininkas dr. Trimakas pasakė vie
ną iš pagrindinių kalbų (jo ang
liškai pasakytos klabos portuga
liškas vertimas buvo čia pat pas
kleistas tarp kongreso dalyvių), 
pasirodė devynių pavergtų Euro
pos tautų atstovų grupės su savo 
tautinėmis vėliavomis ir tauti
niais rūbais.

Lietuvių delegacijai kuo gulėda
mas padėjo konsulas A. Polišai- 
tis. Su kitais konsulais jis buvo 
pakviestas į garbės prezidiumą.

PROFESINIŲ S-GŲ 
KONGRESAS

VLIKo Vykd. Tarybos pirminin
kas J. G lemia dalyvavo Briuselyje 
Tarptautinio Laisvųjų profesinių 
sąjungų centro egzilėje tarybos 
posėdyje spalio 13 d. ir Laisvųjų 
profesinių sąjungų egzilėje kon
grese spalio 14-16 dienomis. Lie
tuvių grupėje dalyvavo dar 2 
kiti delegatai — iš Angljos. J. 
Glcmža ir inž. J. Vlčinskas, kurie 
yra ir centro tarybos nariai. Lais
vųjų profesinių sąjungų centrui 
egzilėje priklauso Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, Bulgarijos, Vengru 
jos. Lenkij<«, Rumunijos, Čekos
lovakijos, Jugoslavijos ir Ukrai
nos profesinių sąjungų egzilinės 
grupės. Organizacija artimai ben
dradarbiauja su Tarptautinių Lai
svųjų profesinių sąjungų centru 
ir jo kongresuose ir šiaip paren
gimuose nuolat kelia pavergtųjų 
tautų laisvės reikalą.

PENKTASIS PASAULINIS 
KATALIKIŠKOS SPAUDOS 

KONGRESAS VIENOJE

Spalio 3 d. Vienoje pasibaigė 
Penktasis Pasaulinis katalikiškos 
spaudas kongresas, kuriame daly
vavo virš 400 žurnalistų, tarp ku
rių ir kun. V. Mincevičius, “Eltos” 
italų kalba redaktorius. Pa žymė-
tina, kad iš už geležinės uždangos 
dalyvavo 11 lenkų, kurie, tačiau, 
nenorėjo bendradarbiauti su len
kais tremtyje ir net protestavo 
prieš jų dalyvavimą.

Kongreso darbų tema buvo “Ka
talikiškoji spauda bažnyčios ir 
pasaulio gyvenime”. Iškilmingame 
atidaryme atsilankė tarp kitų 
Apaštališkasis nuncijus Delio Pia
ne, Austrijos parlamento pirmi
ninkas Hurdes, vicekancleris Pit- 
terman, užsienio reikalų ministe
ris FigI, Vienos arkivyskupas Koe
nig, burmistras Jonas, visi Austri
jos vyskupai ir dalis diplomatinio 
korpuso narių.

Priėmimus k«>ngr»*sistams su
ruošė Vienos arkivyskupas, bur
mistras ir užs. reikalų ministeris, 
kurių metu kun. V. Mincevičius tu- 
rėjo gana ilgus pasikalbėjimus 
Lietuvos reikalu su šiais augštais 
asmenimis, su Nuncijum Delle 
Piane ir įvairių kraštų žurnalis
tais. Daug dėmesio Lietuvos padė
čiai skyrė Vokietijos, Šveicarijos, 
JAV ir Italijos žurnalistai, priža
dėdami kelti Lietuvos laisvės rei
kalą savo spaudoje. E.

• Vokiečiai įsirengs specialų siųs
tuvą transliacijoms j kraštus vi 
geležinės uždangos? Tokį reikala
vimą paskelbė Federalinės Vokie
tijos susisiekimo ministeris See- 
bohm viename vokiečių tremtinių 
susirinkime Lueneburge.

Mirė žurnalistas 
Jonas Grigalaitis

š.m. spalio 18 d. Gautinge prie 
Muenchenu mirė žurnalistas Jo
nas Grigolaitis, 55 metų amžiaus. 
Buvo gimęs 1902 m. gegužės 30 
d. Klaipėdos krašte. Lankė Vy
tauto Didi, gimnaziją Klaipėdoje 
ir studijavo Kauno universitete. 
Po to perėjo į žurnalistiką ir kurį 
laiką buvo “Lietuvos Keleivio” ir 
“Bal tise her Bcobachter” Klaipėdo
je vyr. redaktorium. Be to, daly
vavo ir visuomeniniame gyvenime 
ir keletą metų būvu jaunimo or
ganizacijos “Santaros” vadu. Hit
lerininkams užėmus Klaipėdą, bu
vo suimtas ir vėliau pateko į ka- 
cctą (1941-45) Apie tai yra para
šęs knygą. Po karo kurį laiką vėl 
įsijungė į organizacinę veiklą 
(Lietuvių bendruomenės organiza
cijoje ir k t.), bet kacetaose pra
rasta sveikata tiek nusilpo, kad 
ilgus metus turėjo išbūti sanato
rijoje, kurioje ir mirė. I laidotu
ves spalio 22 d. buvo nuvykęs 
E van g. Liut. Bažn. senjoras kun. 
A. Keleris, VT narys J. Kairys, 
PLB Vokietijos Krašto v-bos ir 
MLT prezidiumo pirmininkas E. 
Simonaitis ir kt.

♦ 90 metų sulaukęs mirė Anusis 
Pėteratis. Bavarijoje, Rims tinge, 
mirė žinomas Maž. Lietuvos vei
kėjas ir pamokslininkas Anush 
Pėteraitis. Laidotuvės įvyko spa- 
lio 29 d. A. Pėteraičiui š-m. rugp. 
6 d. suėjo 90 metų amžiaus.

Atvyksta J.J. Bachunas
“Mūsų Pastogės” Niujorko ben

dradarbis praneša, kad mėnesiui 
laiko iš Amerikos j Australiją at
vyksta žinomas senosios lietuvių 
išeivijos veikėjas, Juozas Bachū- 
nas (Bačūnas). Jis atvyksta su 
savo žmona praleisti atostogų ir 
susipažinti su Australijos lietu
viais bei jų gyvenimu. I Sydnėjų 
Bachunai atvyks gruodžio 8 d. Jie 
lankysis dar Canberroje, Melbour
ne ir Adelaidėje. Manoma, kad 
Kūčias ir Kalėdas svečiai atšvęs 
su melbumiškiais lietuviais, Nau
jus Metus sutiks su adelaidiškiais.

J J. Bachunas giliai sąmoningas 
lietuvis patriotas, darbu ir pini
gu remiąs lietuvybės išlaikymo ir 
Lietuvos laisvinimo reikalą- Jis 
yra savininkas gerai įrengtos “Ta
bor Farmos, Sodus” vasarvietės 
Michigano valst., kur nuolat vyks
ta studentų ir kitokių visuomeni
nių organizacijų bei sambūrių 
suvažiavimai. Taip pat aktyvus 
spaudos darbininkas — jo straips
niai dažnai randami “Dirvoj” 
“Marguty” ir kituose laikraščiuo
se.

Vid. Rytai
Turkijos — Sirijos pasienyje 

įtampa atslūgsta. Pranašautas 
užpuolimas ant Sirijos neįvyko 
(tai turėjo įvykti spalio mėn. pa
le, kaip skelbė Maskva), o Jung
tinės Tautos j šį siriijecių ir so
vietų keliamų triukšmų pažiūrėjo 
gana ramiai, nesiskubindamos 
skirti spec, komisijos. Atrodo, kad 
viskas aprims ir kamynai, nors ir 
šnairuodamiesi, apsieis be karo. 
Bent laikinai.

* Lietuvos žurnalistų Sujungus 
organizacinio biuro posėdis įvyko 
rugsėjo 20 d., kuriame paaiškėjo, 
kad dabar sąjungai priklauso apie 
70 narių. Prie biuro įsteigtos šios 
sekcijos: publicistų, apybraižinin- 
kų, feljetonistų, recenzentų ir ver
tėjų-

1
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“DIDŽIAI GERBIAMIEJI 
SĄJUNGININKAI!

Būdami per daug užsiėmę sa
vo viešojo ir privataus gyvenimo 
klausimais, jūs nelabai norite 
klausyti, kai mes skundžiamės ki
tais reikalais. Dėl tų pačų prie
žasčių, savo elgsenoje parodydami 
dideli apdairumų, jūs pex* menkai 
suprantate užsienio klausimus. 
Todėl, nors mes jus ir daug kartų 
perspėjome ir nurodėme, kokių 
nelaimių pridarys tie žmonės, jūs 
niekad mūsų nurodymų nuodug
niai neištyrėte, bet visuomet tuos, 
kurie tokias mintis reiškė, įtari- 
rinėjote siekiant savų, nelabai 
švarių, tikslų. Tad jūs mus tik 
tada pakvietėte kaip sąjunginin
kus pas save, kai mes jau iš tie
sų daug nukentėjome ir kai pate* 
kome į labai kritiškų padėtį. Mes 
tuo labiau jaučiame savo pareiga 
kalbėti, kadangi norime nurodyti 
į tų sunkių būklę, kurion pateko
me, atvirai užpuolus mus ir pasi
skųsti jūsų, mūsų sąjungininkų, 
šaltu reagavimu. Jei jie būtų vien 
slaptai intrigavę, tai būtų galima 
manyti, kad jūs tų intrigų nepa- 
-Sbzte, ir kad reikia jums pirma 
jas parodyti. Bet kam čia dar rei
kalinga tiek žodžių, kada jūs pa
tys savo akimis matote, kad kai 
kurios tautos jau pavergtos, o ki
tų — ir tai daugiausia jūsų są
jungininkų — laukia toks pats li
kimas, ir kad jie jau seniai iki pa
čių smulkmenų viską parengė tam 
atstikimui, kada prasidės karas. 
Kitaip jie nebūtų kai kurias šalis 
sau pasiglemžę ir dabar nebūtų
kėsinęsi prieš kitas, kurių vienos
gali tarnauti puikiomis bazėmis 
tolesniems žygiams, kitos jums 
būtų buvusios be galo naudingos, 
vedant jūrų karą.

O už visa esate jūs patys kalti, 
nes po paskutinio didžiojo karo 
jūs leidote jiems apsiginkluoti ir 
pasistatyti sustiprinimus, o pasi
remdami šiais pirmaisiais laimėji
mais, jie atėmė laisvę,- suduodami 
smūgį po smūgio ne tik tiems, 
kuriuos jie iš tiesų pavergė, bet 
dabar jau ir jūsų sąjungininkams. 
Nes pavergimo kaltininkas yra ne 
tik tas, kuris kitą pavergia, bet 
ir tie, kurie — nors jie r tūks
tančius metų girtųsi esą išlais
vintojai, — galėdami tai sukliudy
ti, nesijudina ir sukryžiavę ran
kas stebi, kaip kiti yra pavergia
mi.

Kiek kainavo pastangų, kol šis 
susitarimas įvyko, o dar ir dabar 
mes tariamės, lyg kad nieko ne
būtų įvykę, ir lyg kad nieko ne
būtų aiškaus. Jūs dabar neturėtu
mėte klausti, ar mūsų padėtis yra 
kritiška, bet tik svarstyti, kaip 
geriausiai imtis gynimosi. Užpuoli
kas jau seniai viską parengė ii’ 
dabar, ilgai negalvodamas, imasi 
kaip reikia už mūsų, tuo tarpu 
mes dar vis negalime ryžtis. Jūs, 
iš tiesų kantrūs, ir esate vienin
teliai, kurie kitiems padedate ne 
ginkluota jėga, bet ilgu laukimu. 
Jūs vieni elgiatės pagal keistą 
dėsnį —- nenaikinti priešą jo stip
rėjimo pradžioje, bet leisti jo jė
goms padvigubėti, jam įsigalėti. 
Apie jus visuomet buvo sakoma, 
kad jūs esate žmonės, pribrendę 
visokiems eventualumams ir kad 
niekad jūs neprarandate šalto pro
to, šiandien mes turime pasakyti, 
kad jūsų vardas yra geresnis, ne
gu jūsų darbai. Mes patys dar ge
rai atsimename, kaip kadaise prie
šui iš tolimų kraštų tik pasiekus 
jūsų krantus, jūs ėmėte rengtis 
juos sutikti; o dabar jūs tokie 
pat esate nerūpestingi dėl tų, ku
rie nėra kaž kur toli, kaip anie, 
bet visai arti prie jūsų.

Užuot patys juos puolę, jūs no
rite geriau laukti, kol patys turėsi
te gintis nuo jų užpuolimo ir to
kiu būdu atsidurti visokių atsitik
tinumų pavojuje, kurie gali jus 
ištikti, kadangi jums teks turėti 
reikalą su daug galingesniu prie
šu. Vildamasis jūsų parama, žuvo 
jau ne vienas, kuris, pasitikėdamas 
jumis, reikiamu laiku nepasiren
gė gintis. Lai niekas nemano, jog 
šitai mes čia sakome todėl,, kad 
būtume jūsų priešai. Ne, ne, tai 
yra teisingi skundai ir priekaiš
tai, daromi bičiuliui, kuris klysta, 
Juo tarpu, kai priešas, atvirai da-

Baikite, Pagaliau, Savo Vilkinimą
ŠI KALBA YRA PASAKYTA PRIEŠ DAUGIAU KAIP 2000 METŲ. JĄ PASAKĖ KORINTIJOS PA- 
SIUNTINYS SPARTOS GYVENTOJAMS, KALBĖDAMAS APIE ATĖNIEČIUS. GRAIKIJOS ISTO
RIKAS TUKIDIDIS CITUOJA JĄ, APRAŠYDAMAS PELOPONESO KARĄ (431 — 404 M. PRIEŠ 
KRISTŲ). ŠI KALBA NUOSTABIAI TINKA ŠIEMS LAIKAMS, KADA ATĖNIEČIŲ VIETOJ PA
STATAI SOVIETUS IR KREIPIESI I AMERIKIEČIUS, KAIP I SĄUNGININKUS — SPARTA- 
KIEČIUS.

rantis skriaudas, yra formaliai 
kaltinamas. Mes manome, galį sau 
leisti parodyti jums jūsų klaidas; 
ypač, kad čia reikalas eina dėl 
didžiausios svarbos dalykų, o atro
do, kad jūs nejaučiate ir nesu
prantate, koks pavojingas priešas 
jums yra tie žmonės ii’ koks dide
lis skirtumas yra tarp jūsų ir jų
jų.

Jie yra žmonės, kurie nuolat 
galvoja apie naujus smūgius, kurie 
tiek pat yra išmislingi, sudaryda
mi naujus tikslingus planus, kiek 
ir praktikoje taikindami. Jūs, prie
šingai, jaučiatės patogiąi ir esate 
patenkinti galį išlaikyti tai, ką tu
rite, negalvodami apie naujus iš
radimus ir planus; o kai juos 
reikia vykdyti, jūs neparūpinate 
sąžiningai ir stropiai būtiniausių 
priemonių. Anie drąsiai visa savo 
siela remia savo užsimojimus ir 
planus; vykdydami juos, jie nuei
na net toliau, negu iš pradžių 
buvo norėję, o sulaukę nepasiseki
mo, jie nepraranda vilties vėliau 
laimėti. Jūs gi, priešingai, imatės 
dalykų, kuriems jūsų jėgos ir mo
kėjimas yra per menki, svyruojate 
ir nepasitikite net tada, kai esate 
tvirčiausiai pasiryžę, o kai jau

— SU PASIBAISĖJIMU pasau
lis mini Dachau, Mauthausen arba 
Buchenwaldo koncentracijos sto

vyklas. Tačiau, palyginus su Recs- 
ku Vengrijoje, anos stovyklos tė
ra poilsio namai.

Šitaip pasakoja buvęs karališko
sios Vengrijos armijos karininkas, 
advokatas Gyorgy Kaposy. Nuo 
1949 iki 1953 metų jis sėdėjo ko
munistų koncentracijos stovyklose. 
Apie savo suėmmą ii- pergyveni
mus koncentracijos stovyklose jis 
pasakoja:

— 194.9 metų gruodžio mėnesį 
aš, kaipo advokatas, buvau pas
kirtas viešame teismo posėdyje 
ginti vieną piaristų kunigą ir ke
turis jo mokinus, čia pat noriu 
pabrėžti, kad nebuvau privačiai 
pasamdytas, bet teismo papras
čiausiai įsakytas juos ginti.

Byla atrodė visiškai nesudėtin
ga, o kaltinimai tiesiog vaikiški. 
Keturi berniukai, tarp trylikos ir 
šešiolikos metų amžiaus, sode už
tiko senų, surūdijusių Antrojo Pa
saulinio karo šautuvų ir amunici
jos. Jieškodami progos savo radi
nį kur nors panaudoti, jie sugal
vojo susprogdinti Sovietų karo pa
minklą Budapešte. Užsimojimas 
buvo visiškai nerealus, prisiminus 
to paminklo grandiozinius išma
tavimus ir rastų sprogmenų ne
efektyvumą. Berniukai planą ati
dengė ii’ savo gimnazijos moky
tojui tėvui Korcsiakui. Tėvas Kor- 
esiakas visą reikalą palaikė per
dėtu jaunuolišku entuziazmu ir, 
keliais žodžiais juos griežtai įspė
jęs nekrėsti juokų, reikalą pamir
šo.

Po šešių mėnesių vienas berniu
kų Austrijos pasienyje buvo su
gautas bandant pereiti sieną. Po
licijos mušamas jis panikoje vis
ką “prisipažino”, neišskiriant nė 
ano vaikiško užsimojimo sunai
kinti paminklą, žinoma, buvo su
imti ir kiti trys berniukai ir kuni
gas Korcsiakas. Visi penki buvo 
apkaltinti “ginkluota konspiracija 
prieš liaudies respubliką”. Proku
ratūra reikalavo mirties bausmės 
kunigui ir ilgamečių kalėjimo bau
smių berniukams. Teismas kuni
gą Korcsiaką nubaudė 6 metams 
kalėjimo, o berniukus keliems mė
nesiams pasiuntė į pataisos namus. 
Jaučiausi savo advokato pareigas 
atlikęs sėkmingai.

Ateitis tačiau parodė, kad bu
vau truputį per daug sėkmingas. 
Tą pačią naktį mane iš miego pa-

pralamite, tai nustojate vilties 
kada nors atsigriebti. Jūs esate 
nepataisomi abejoją vilkintojai, 
o prieš save turite drąsiausi ir 
ryžtingiausi priešą; jūs negalite 
pasijudinti iš savo žemės, o turite 
reikalą su žmonėmis, kurie niekur 
nesijaučia geriau, kaip svetimame 
krašte. Nes jie mano emigruodami 
pasiekti naujų užkariavimų ir lai
mėjimų, jūs gi nuolat gyvenate 
rūpesčiu, 'kad mėgindami kitus 
pulti, galite netekti to, ką turite 
savo rankose. Jeigu jie ką nors 
laimi iŠ preso, tai tą laimėjimą jie 
išnaudoja iki galo. Jeigu jie, bet
gi, pralaimi, tai dėl to nė kiek ne
nusimena ir nenurmista. Fiziškai 
jie nėra prie savo tėvynės prisi
rišę; bet savo dvasia jie yra prie 
jos taip priaugę, kad laiko nuos
toliu, jeigu ką nors jos naudai 
buvo suplanavę, o paskui negalė
jo įvykdyti, bet tai, ką ginklu už
kariavo, jie laiko menkniekiu, pa
lygini su tuo, ką jie dar tikisi lai
mėti.

Jeigu jiems' nepasiseka koks 
nors mėginimas, jie tą nepasiseki
mą kompensuoja tvirta ir aiškia 
kito laimėjimo perspektyva. Nors 
jie yra vienintelė pasaulyje tauta,
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budino beldimasis į duris. Du ci
viliai apsirengę vyrai mane labai 
mandagiai paprašė juos palydėti 
į A.V.O. (slaptoji policija) būsti
nę, kur aš esąs reikalingas padėti 
“išaiškinti” vieną kitą smulkmeną. 
Taip pat buvau užtikrintas, kad 
viskas užtruks labai neilgai, ir gal 
už kokios valandos vėl būsiu na
mie. Tikrumoje namo tegrįžau po 
trisdešimt aštuonių mėnesių...

A.V.O. būstinėje su manim nuo 
pat pradžios elgėsi kaip su pavo
jingu nusikaltėliu. Po ilgoko mu
šimo ii* spardymo, buvau paklaus
tas — už ką esu suimtas. Nežino
damas ką atsakyti — tylėjau, kas 
mano “tardytojus” tik dar labiau 
įsiutino. Taip “tardymas” tęsėsi 
visą naktį ir rytą visškai išsisė
męs gulėjau kraujo klane. Despe
racijoje A.V.O. pareigūnams pa
siūliau pasirašyti ant tuščio popie
riaus lapo, kad jie patys galėtų 
prirašyti, koks tik bepatiktų “pri
sipažinimas”... Po keturiasdešimt 
aštuonių valandų mane paleido.

Tik išėjus iš A.V.O. būstinės 
tuoj buvau sulaikytas ir išvež
tas tiesiai į Kistarcsos koncen
tracijos stovyklą. Ant mano doku
mentų buvo uždėtas krjptiškas už
rašas: “Gynė politinius ir ekono
minius valstybės priešus. Buvimas 
laisvėje nepageidautinas.”

Kistarcsoje mano numeris vir
šijo 70.000 — iš ko galima spręs
ti apie šitos stovyklos didumą. Vi
si kaliniai buvo klasifikuoti kaip 
“politiniai nepatikimi” ir nė vie
nas nebuvo baustas tesimo.

čia buvo kalinama šimtai mote
rų. Joms sąlygos buvo ypatingai 
baisios. Jos paprastai būdavo tar
domos nuogos, stengiantis jas ne 
vien tiktai fiziškai kankinti, bet 
ir moraliai palaužti. Per apklausi
nėjimus jos būdavo išrengiamos, 
apšviečiamos stipriais prožekto
riais ir apipilamos ledo šaltumo 
vandeniu. Rankos joms būdavo 
pririšamos prie kojų ir tokioje pa
dėtyje virve pakabinamos palubė-, 
je. Jas prižiūrėdavo vien tiktai 
pareigūnės — moterys, kurių lyti
niai iškrypimai priklauso psichiat
rinių tyrinėjimų sričiai. Sadistiš
kos A.V.O. hargybinės perženg
davo visas įsivaizduojamas ribas 
su kalinėm “bepramogaudamos”.

Kistarcsoje išbuvau iki 1951 me
tų pradžios kada mane, kartu su 
keliais šimtais kitų kalinių, perkė
lė į naujai atidarytą koncentraci
jos stovyklą Recske. Iškėlimas į 

kuriai viltis ir turėjimas to, į ką 
ji nukreipia visus savo norus, ga
lima sakyti, yra tas pats: taip 
vikriai jie vykdo, ką sugalvoja. 
Tam reikalui jie skiria vsas savo 
pastangas, tam reikalui joki sun
kumai ar pavojai jiems nėra per 
dideli. Jie ne perdaug vertina įgy
tas gėrybes, nes nuolatos ruošiasi 
naujiems užkariavimams. Dargi 
savo šventes jie mano tikamiau- 
siai atšvenčią, jeigu dirba tai, ko 
reikalauja gyvenamamis momen
tas, o poilsį jie laiko tokia pat 
nelaime, kaip ir sunkiausi darbą. 
Visai vietoje bus apie juos pasa
kius, kad jų jau prigimtis yra 
tokia, jog jie patys nenori ramy
bės, bet ir kitus nepalieka ramy
bėje.

šitokia yra toji tauta, su kuria 
jums reikia turėti reikalą. O tačiau 
jūs vis dar neryžtingai vilkinate 
ir nenorite suprasti, kad tik tada 
galima turėti pastovų ramumą, 
jei, laikydamiesi teisėtumo, aiškiai 
duosite suprasti, kad į kiekvieną 
kito skriaudą atsakysite smūgiu. 
Jūs svajojate apie tokią teise pa
remtą tvarką, kur ne tiktai jūs 
kitų nepaliestumėte, bet kur, gin
dami jūsų pačių interesus nuo ne

naują stovyklą mūsų perdaug ne- 
gązdino: mes paprasčiausiai nega
lėjome įsivaizduoti ko nors baises
nio už Kistarcsa. Pasirodo, kad 
žiauriai klydome.

Į Recsko geležinkelio stotį at
važiavome apie 4 valandą ryto ir 
tuojau pat pėsti buvome išvaryti 
Į pačią stovyklą. Temperatūra bu
vo keliolika laipsnių žemiau nulio, 
kelias buvo slidžiai leduotas ir 
penkių mylią kelią mes turėjome 
nueiti per nepilnas dvi valandas, 
kad neatkreipus apylinkės ūkinin
kų dėmesio. Iš 600 kalinių — 17 
mirė pakeliui.

Stovykloje mūsų laukė mediniai 
barakai. Nors jie buvo statyti 100 
žmonių, mūsų sugrūdo po 200 į 
kiekvieną. Grindų nebuvo ir bara
kuose nuolatos maišėsi purvas su 
sniegu. Pasieniais buvo sukaltos 
kelių augštų medinės lentynos, 
kurios atstojo mums lovas.

Keldavomės penktą valandą ry
to ir tuojaus sėsdavomės valgyti 
“pusryčių” — maždaug trečdalio 
litro drungno ir drumzlino vande
nėlio, kuris būdavo vadinamas 
sriuba. Pietums gaudavome po pu
sę litro sriubos, virtų daržovių ii’ 
du kartus savaitėje truputį virtų 
kaulų ir kremzlių, kas ofeialiai 
buvo vadinama mėsa. Vakarienei 
gaudavome likučius nuo pietų: ar
ba daržovių, arba sriubos. Jeigu 
prie viso to dar pridėsime po pu
sę kilogramo duonos, matysime, 
kad mūsų davinys nesiekdavo nė 
900 kalorijų, t.y. maždaug 35% 
normalaus žmogaus pareikalavimo.

Tokia dieta būtų buvusi juokin
gai maža nedirbantiems, bet mes 
dirbome sunki) fizinį darbą ak
mens skaldyklose — po keturioli
ka valandų kasdien, o sekmadie
niais po astuonias valandas.
Devintą valandą pavargę grįžda

vome f barakus ir atsiimdavome 
vakarienę. Tik spėjus sriubos lėkš
tes pasidėti ant guolių, į baraką 
ateidavo A.V.O. sargybinis vakari
niam patikrinimui. A.V.O. parei
gūnai būdavo menkai raštingi, 
tad 200 pavardžių skaitymas daž
nai užtrukdavo pora valandų. 
Šviesos, buvo gesinamos tuojau po 
patikrinimo ir patmsyje, peršla
pusiais drabužiais mes naviguoda- 
vome prie savo lovų ir atšalusios 
sriubos.

Vienintelis stovyklos gydytojas 
buvo kalinys grafas Janos Hoyos, 
populiarus Budapešto chirurgas. 
Savo pacientų tarpe jis Budapešte 
turėjo nemaža Britų ir Amerikos 
diplomatų, todėl buvo suimtas už 
“šnipinėjimą Amerikai”. Jis darė 
viską ką galėjo, bet tai buvo ne-, 

abejotinų kitų pažeidimų, patys 
niekur nerizikuotumėte. Tačiau 
šitokia tvarka sunku įgyvendinti 
net ir tuo geriausiu atveju, jei jū
sų kaimynas būtų tokia pat vals
tybė, kaip ir jūs patys. Bet, kaip 
jau sakyta, šitoks jūsų galvojimas 
ir veikimo būdas, palyginti su anų 
yra pasenęs ir išėjęs iš mados. O 
čia, kaip ir kitų gaminių atveju, 
paskutinė naujybė visuomet yra 
daugiausiai vertinama, žinoma, 
valstybė, kuri ramiai sau gyvena, 
geriausiai daro, Jei kuo mažiau 
keičia savo konstituciją. Bet kai 
negalima išvengti įvykių srovės, 
reikia būtinai įvesti daug nauju
mų. Todėl, tai anų valstybės sant
varka, dėl paskutinio meto įvykių, 
yra daug moderniškesnė, negu jū
sų.

Baikite, pagaliau, savo vilkini
mą ir laukimą ir pamėginkite, 
kaip kad buvote prižadėję, ener
gingai užpuldinėti juos ir duoti 
atsikvėpti savo draugams. Kitaip 
jūs ne tik atiduosite sau draugine 
gas ir giminingas tautas savo pik- 
čiausiems priešams, bet ir mums 
atimsite drąsą ir priversite mus 
jieškoti kitų sąjungininkų. Ne tie, 
kurie apleisti kreipiasi į kitus, 
bet tie, kurie neateina pagalbon 
savo priesaika surištiems sąjungi
ninkams, turi būti laikomi sąjun
gos laužytojais. Tuo tarpu mes, 
jei tik jūs panorėtumėte parodyti 
bent kiek energijos, esame linkę 
pasilikti su jumis”.

daug, nes vieninteliai gaunami 
medikamentai tebuvo jodas ir mer
les tvarsčiai.

Nuo nedavalgymo, kankinimų 
arba susižeidimų skaldyklose iki 
1953 metų liepos mėnesio Recske 
mirė per 500 kalinių.

(B.D.)

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

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

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ r
PIGIAUSIAS IR SAUGIAUSIAS KELIAS PER N. BUTKŪNĄ

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

KAM SUKTI GALVĄ JIEŠKANT GERIAUSIĄ FIRMĄ?

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

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

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

GIFT PARCELS SERVICE
Sav. S. Narušis

Siunčiu pačių supirktus dovanų siuntinius į 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 — tuojaus 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 Centr 4, Redfern ar Tempe stočių East Hills linija I 
Narwee stotį. Iš Narwee stoties eiti dešinėn — Mercury Str. (200 
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: 75 John St., kamb. 7, II augštas. 
Valandos: darbo dienomis nuo 10 v ryto iki 6.30 v. vak., šeštadie
niais 8.30 — 1 vai. p.p.
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.

PAS KAIMYNUS
ĮSILAUŽIMAS I “LATVIJOS” 

REDAKCIJĄ

Naktį iš spalio 12 į 13 d. du 
asmenys įsilaužė pro langą į “Lat
vijos” redakcijos ir leidyklos pa
talpas Weilheime (Bavarijoje). 
Apie 3 vai. iš ryto namų savinin
kė ir gretimų namų gyventojai 
išgirdo neįprastą triukšmą ir ėjo 
žiūrėti, kas darosi. Įsilaužikai pa
būgo ir greitomis pasišalino, nie
ko ypatingo nepešę. Galbūt jin 
taikė-į adresų kartoteką, bet jos 
surasti ir išnešti jiems nepavyko. 
Kad tai buvo ne eiliniai įsilauži
kai, galima spėti iš to, kad jie ne
ėmė vertingų daiktų, pvz., rašo
mųjų mašinėlių, o tik išsinešė ke
letą laiškų ir dokumentų, kurių 
dalį kitą dieną rado numestą gre
timame sodelyje.

“Latvija”, pranešdama apie tą 
įvykį, pastebi, nesą jokia paslap
tis, kad įsilaužimas diriguotas ge
nerolo Michailovo. Laikraštis bai
gia: “Tai, ko jis norėtų įsigyti, 
jo agentams nėra ir nebus priei
nama”. Nustatyta, kad įsilaužikai 
atvyko iš Berlyno rytinės dalies.

★ Įstatymas prieš “antivisuo
meninius elementus” Latvijoje jau 
įsigaliojo. Latvijos augščiausioji 
taryba jį priėmė savo sesijoje spa
lio 11-12 dienomis. Lietuvoje pa
našus įstatymo projektas Vilniaus 
radijo buvo paskelbtas š.m. ba
landžio 16 d., “Tiesoje” atspaus
dintas balandžio 18 d. Reikia ma
nyti, kad dabar įsigaliojus įstaty
mui Latvijoje, jis netrukus įsiga
lios ir Lietuvoje. Kai kuriose kito
se sovietinėse respublikose įsiga
liojo jau anksčiau.

VLIKO PIRMININKAS 
ARGENTINOJE

Dr. Trimakas kelioms dienoms 
lankėsi Argentinoje. “Argenti
nos Lietuvių Balso” (Buenos Ai
res) redaktoriaus K. Norkaus, 
Lietuvių Centro vicepirmininko K. 
Burbos ii’ kitų lydimas, susipaži
no su žymaus dienraščio “Noti- 
cias Graficas” redaktoriais, kurie 
su VLIKo pirmininku padarė- pla
tų pasikalbėjimą. Jo pareiškimai 
tilpo tame laikraštyje rugsėjo 28 
d. Tilpo jo pareiškimai ir laikraš
tyje “La Razon”.

2



1967 m. lapkričio 11 d. MŪSŲ PA8T0G*

VISIEMS TURI RŪPĖTI
A.L. METRAŠČIO TEMOMIS

Jau visą dešimtmeti išgyvenus 
šiame krašte, atrodytų, kad kūri
mosi laikotarpis baigėsi. Žymi lie
tuvių dalis jau turi savus namus, 
važinėja nuosavais automobiliais 
ir pradeda tarsi atsileisti nuo ant- 
valandžių ar net dviejų darbo pa
kaitų įtampos.

Taigi mūsų gyvenimas tarsi 
lengvėja, baimė dėl kasdienės du<>- 
nos atslūgsta ir mes pradedame 
j ieškoti dvasinio džiaugsmo bei 
kultūrinių prošvaisčių.

Tiesa, kartais mes vis dar baimi
namės dėl savo ateities, daug sav.. 
uždirbto skatiko skiriame siunti
niams, kuriais šelpiame vargstan
čius savo brolus Lietuvoje ir Si
bire, tačiau vis dėl to šiuo metu 
jau turime žymiai daugiau fizinių 
galimumų, o taip pat ir nepakei
čiamą moralinę prievolę suakty
vinti tautinę veiklą. Juk dažnas 
mūsų visą laiką savo širdyje pri- 
saikdinėjo ir savo draugams vis 
žadėjo, kad vėliau, kai šiaip-taip 
įsikurs ir kiek atsikvėps nuo sun
kių darbelių, tai daug aktyviau 
įsijungs ir į tautinę veiklą. Tik 
retkarčiais padalyvauti viešuose 
lietuvių vakaruose ar porą kartų 
metuose atsilankyti į minėjimus, 
atrodo, dar nebūtų pats ryškiau
sias aktyvaus tautinio veikimo pa
sireiškimas. Padėję ranką ant šir
dies prisipažinkime: nemaža mū
sų susnūdo, apšarmojo šio krašto 
įpr<»čių šarmeliu.

Be aktyviosios, yra dar kita 
tautinio veikimo forma: iš tikros 
širdies pritarti dirbančiai tautinį 
darbą visuomenės daliai ir remti 
tą darbą ne tik moraliai, bet ir 
skatiku, auka ar kitokiu medžia
ginės paramos būdu.

Kaip Žinome, ALB-nės Krašto 
Valdyba ryžosi išleisti Australijos 
lietuvių gyvenimo dešimtmečiui 
atžymėti metraštį. Jame atsispin
dės visas mūsų kultūrinis veiki
mas, kur bus sudėta dešimtys nuo
traukų. šiame metraštyje nebus 
praleista nė vieno lietuviškosios 
veiklos aspekto, nė vieno kurios I 
nors patriotinės organizacijos juo-1 
ginio istorijos. J

Kai Krašto Valdyba savo atsi
šaukime kreipėsi į Australijos lie
tuvius prenumeruotis leidinį iš 
anksto, tai nebuvo maldavimas au
kos. Leidinys bus vertas daugiau, 
negu rodo jo kaina. Tačiau Krašto 
Valdybai, kaip leidėjui, reikalinga 
pinigų dalis, kad būtų galima 
pradėti metraštį spausdinti. Be 
pradinio kapitalo būtų per drąsu 
pradėti šį atsakingą ir brangiai 
kaštuojanti darbą.

Iki šiol metraščio prenumerato
rių skaičius dar tikrai nėra žy
mus. Krašto Valdyba tiki, kad 
prieškalėdiniu laikotarpiu, kai 
“Mūsų Pastogės” skaitytojai siųs 
savo prenumeratą 1958 metams, 
ta pačia proga pridės dar 1 sv. 
10 šil. ir metraščio prenumeratai.

Tikimės, kad ir šį kartą, kaip 
ir visais laikais, sąmoningas lie
tuvis liks tuo, kuo jis visada buvo: 
svarbiu ir ėsmingu reikalu jis vėl 
taps kietu Nemuno šalies vaiku.

J. Veteiki*.

JONO MEKO IDILĖS
Vinco Krėvės vardo literatūrinę 

premiją šiemet laimėjo Jonas Me
kas už savo “Semeniškių idilės”, 
š.m. rugsėjo 4 d. Lietuvių Akade
minis Sambūris Montrealyje įtei
kė jam 500 dolerių premiją.

Jonas Mekas gimė 1922 metais, 
Semeniškių kaime, Biržų apskri
tyje. Tai jaunosios kartos rašyto
jas, pradėjęs plačiau reikštis trem
tyje, Vokietijoje. Jis buvo vienas 
iš ’’Žvilgsnių” literatūrinio žurna
lo redaktorių; kartu su savo bro
liu Adolfu išleido dvi knygas (li
teratūrinių pasakojimų ir lyrinės 
prozos): “Trys broliai” ir “Knyga 
apie karalius ir žmones”. Savo 
eiles spausdino periodikoj. “Seme
niškių idilės” yra pirmoji Jono 
Meko poezijos knyga. Ji parašyta 
taip vadinamom baltosiom eilėm, 
labai subtiliu ir pasakotiniu sti
lium. Savo idilėse J.M. pabudina 
savo vaikystės gamtovaizdį ir

žmones, šiaurės Lietuvos žemę, 
keliaudamas per ją keturiose me
tų atmainose.

Šitie metų laikai praeina sun
kiais ūkininko žingsniais — Meko 
idlėse maža džiaugsmo ir veik vi
siškai nėra nerūpestingo žaismo. 
Jo žmonės — vaikystės dienų pa
vidalai, konkretūs ir labai žemiš
ki, pavadinti vardais, bet jų kon
tūrai neryškūs dėl tolimos pers
pektyvos.

Kritikai nurodo, kad J. Meko 
idilėse esama giminystės su Do
nelaičio “Metais” ir žemaitės re
alistinėm apysakom. Reikia pri
pažinti, kad giminystės esama. 
Mes nežinome, kiek šis giminin
gumas yra realus, bet tai ir ne
svarbu. Tenorėjome priminti, kad 
Jonas Mekas nėra pirmas pasirin
kęs šitokį kelią į kaimą — tokių 
bandymų rasime ir daugiau.

J. Meko idilės tesiekia vieno —

Spauda Okupuotoje 
Lietuvoje

Lietuvoje dabar išeina 137 pe
riodiniai leidiniai, kurių bendras 
vienkartinis tiražas siekia 659.000 
egz. Vilniaus “'riešą” turinti arti 
20.000 skaitytojų. Tuos skaičius 
paskelbė Vilniaus radijas per 
“spaudos dieną”.

šis prisipažinimas yra labai 
įdomus. Jis leidžia padaryti paly
ginimą dabarties su praeitimi. Ne
priklausomoje Lietuvoje periodi
nių leidinių buvo apie 350 pava
dinimų, — tai dabar jų nėra nė 
pusės. Nepr. Lietuvoje vien dien
raščių tiražas siekė arti 400.000 
egz. skaičių, o savaitraščių tira
žas buvo irgi apie 500.000. Be to, 
visa eilė žurnalų, kurių bendras 
tiražas siekė nemažiau kaip 100. 
000.

įdomu ir tai, kad “Tiesa” teturi 
tiktai 20.000. Tai menkas tiražas. 
Iš to galima spręsti, kad, jeigu 
tikrai bendras periodikos tiražas 
siekia 859.000 tai tas parodo, kad 
žmonės daugiau skaito žurnalus, 
kuriuose mažiau propagandos ir 
daugiau tiesos.

t-r-u-m-p-m-e-n-o-s
PARUOŠĖ: R.E.M.

DAŽNAI MES PAROGOJAME 

ant australiško pašto: tai laikraš
tis perilgai eina, tai laiškų nauju 
adresu laiku nepersiunčia, tai vėl 
šis, tai tas. Galų gale, ranka nu
moję, tesumurmame: žinoma, prie 
australiškos tvarkos...

Bet štai, iki įkyrumo savo “effi
ciency” besigiriančioje Amerikoje 
leidžiama “Dirva” gavo skaityto
jui Rev. Tomui žiūraičiui adre
suotą laikraštį atgal. Paštas pažy
mėjo, kad adresatas miręs. “Dir
vos” redaktorius, tuo J.A.V. pašto 
“efficiency”, matyt, ne visiškai 
įtikintas, savo skaitytojui, dėl vi- 

i sa ko, parašė laišką, pasiteirauda
mas ar jis tikrai esąs miręs. Ir 
ką jūs pasakysite: nukaršintasai 
Rev. Tomas Žiūraitis atsakė: “J 
Jūsų malonų ir įdomų užklausimą 
“ar tikrai esu miręs”, turiu gar
bės pranešti, kad nesu tikrai mi
ręs”.

ŠVAROS VYSTYKLAI du kartus 
per mėnesį lėktuvu iš Stokholmo 
siunčiami į Maskvą. Vystyklus 
gauna J.A.V. pasiuntinybės tar
nautojo žmona, kuri paaiškino, 

kad Maskvoje labai sunku esą gau
ti vystyklų, o viešbučio, kuriame 
ji gyvena, skalbykla atsisako vys
tyklus skalbti...
įdomus pavyzdys krašto, kuris 
sugeba j erdvę išsiųsti Sputniką, 
tačiau nesugeba išspręsti elemen
tariausių higienos klausimų.

x

Iš GOMULKOS LENKIJOS vie
nam J.A.V. lietuvių savaitraščiui j 
lenkė laikraštininke rašo apie Su
valkų trikampio lietuvius: “Su 
skaitymu lietuviškoje bendruome
nėje gerai ir blogai. Gerai — nes 
skaitymo noras yra pakankamai 
didelis, blogai — nes to noro nėra 
kuo tenkinti... Knygynų vedėjai 

sugrąžinti mums prarastąjį rojų; 
idilę, nors ir pilką, varganą, skur
džią, kaip ir pati jo aprašytoji 
Šiaurė, bet savą. Z.V.

giria lietuvį skaitytoją. Jie jieško 
knygų, perka daug, nesuinteresuo
tai jas ima komisan ir platina to
limesniuose ir nuošalesniuose kai
muose”. .. Taip padėtis atrodo Len
kijos lietuviuose. Gi lietuviškos 
leidyklos Vakaruose skaitytojui 
pateikia ir įdomių, ir puikiai iš
leistų, ir vertingų knygų, tačiau 
skundžiasi, kad šimtatūkstantinė 
lietuvių bendruomenė nė 1000 eg
zempliorių tiražo neišperka. Tiesa, 
lietuvis išeivis Vakaruose už Puns
ko ar Suvalkų lietuvį turi daug ge
resnes medžiagines sąlygas: čia, 
bene, ir bus šuva pakastas...

x

PETROVŲ AFERA prieš trejetą 
metų sukėlė nemažą susidomėji
mą. Neseniai Australijos min. pir- 
min. Menzis parlamente pasakė, 
kad buvusio M.V.D. valdininko ir 
jo žmonos parodymai Vakarams 
buvę nepaprastai didelės svarbos. 
Iki šiol Petrovai indentifikavo 522 
Sovietų agentus Vakaruose. Mano
ma, kad tiek informacijų apie So
vietų špionažą Vakarai nėra gavę 
nuo 1937-jų metų, kada į Vakarus 
pabėgo Raudonosios armijos Eu
ropos skyriaus viršininkas gen. 
Walter Krivitsky. 1941-siais me
tais Krivitsky rado nušautą vie
name Niujorko viešbutyje. Supran
tama, kodėl dabartinė Petrovų pa
vardė ir gyvenvietė yra laikoma 
paslaptyje.

ŠITAME CHRONIŠKAME impor
tų varžymo krašte nedaug kas, 
turbūt, žino, kad šalia vilnos ir 
maisto produktų, Australija eks
portuoja nemažai ir pramoninių 
gaminių. Pavyzdžiui, Australiški 
skalbimo milteliai jau nuo 1920-jų 
metų parduodami kuone kiekvieno
je Anglijos kolonialinių prekių 
krautuvėje. Saudi Arabijoje ir ki
tose Persijos įlankos valstybėse 
vienas Australijos fabrikas turi 
luvrinių langų monopolį. 60% vi
sų Italijos parduodamų rutulinių 
(ball point) plunksnų yra gami
nama Melbourne. I J.A.V. austra
lų fabrikantai eksportuoja meta

linius langų rėmus. Naujoje Ze
landijoje, Indijoje, Malajuose ir 
kituose Rytų Azijos kraštuose gat- 
vėmis rieda australiški Holdenai...

AMERIKOJE NESENAI ruošta
me literatūros vakare programą 
išpildė beletristai ir poetai: Liū
ne Sutema, Julius Kaupas, Marius 
Katiliškis, Algimantas Mackus ir 
Jonas Mekas. Nejaugi mes iš tik
rųjų tepasikliauname tik iš Lietu
vos atsivežtu kultūriniu kapitalu? 
Prašau: penki vardai ir kiekvienas 
jų literatūrinėn arenon teišėjo iš
eivijoje.

NAUJOJOJE GVINĖJOJE įvestas 
“galvos mokestis”, kurio kiekvie
nas 18 metų sulaukęs vyras me
tuose turi mokėti du svarus. Yra 
— girdėjome — baiminamasi, kad 
krašto gilumoje gyvenantys čia
buviai to galvos mokesčio 
nesuprastų paraidžiui ir ... pa
galviui...

LIBERALINIO SPARNO jaunuo
menę apjungianti JAV liet, stu
dentų Santara šįmetiniame savo 
suvažiavime pagrindinę paskaitą 
skaityti pasikvietė Ateitininkų 
Federacijos Tarybos narį dr. Juo
zą Girnių. Studentai, pasirodo, 
preligentą rinkdamiesi dėmesį 
kreipę į intelektą ir asmenybę, 
partijos bilietu aplamai nesirūpin
dami. Atrodo, kad vyresnėsės kar
tos visuomenininkai tikrai galėtų 
iš jaunimo pasimokyti interideolo- 
ginio bendradarbiavimo.

SKAITĖME VIENO KUNIGO nu
siskundimą: “Visuomet ir kiekvie
na pmga visus vargšus kviečiu j 
savo bažnyčią. Sprendžiant iš su
renkamų bažnyčioje aukų, atrodo, 
kad varguomenė kvietimu visu 
100% pasinaudojo...” Panašiais 
atodūsiais, tur būt, galėtų ir so
lidarumo mokesčio rinkėjai paai
manuoti.

PRENUMERUOKITE
“MOŠŲ PASTOGĘ”

JONAS MEKASSEMENIŠKIŲ IDILĖS
Vinco Krėvės vardo literatūrinė premija, organizuojama Lietuvių 
Akademinio Sambūrio Montrealyje, rugsėjo 4 dieną Jury Komisijos 
nutarimu paskirta Jonui Mekui už “Semeniškių idiles”, su kuriomis 
supažindiname skaitytoju*. M.P. Red.

Pirmoji Idilė
SENAS YRA LIETAUS ŠNIOKŠTIMAS

Senas yra lietaus šniokštimas krūmų šakomis, 
tetervinų dundėjimas vasaros aušros raudonume, 
senas yra mūsų šis kalbėjimas:

apie geltonus miežių, avižų laukus, 
piemenų ugniakurus rudens šlapioj, vėjuotoj vienumoj, 
apie bulviakasius, ir apie vasaros sunkias tvankas, 
baltą žiemų blizgesį, važių dindėjimą begaliniuose keliuos.
Ir apie sunkius rąstų vežimus, dirvonų akmenis, 
apie raudonas molio krosnis, ir laukų klintis;
o kai prie lempų, vakarais, rudens laukų pilkėjime — 
apie rytojaus turgaus vežimus, 
apie išskendusius, ištrinktus spalio vieškelius, 
šlapius bulviakasius.

Senas yra mūsų šis gyvenimas — ilgom kartom 
nuvaikščioti laukai ir įsispaudę dirvos, 
kiekviena žemės pėda kalba ir kvėpuoja dar tėvais. 
Iš tų pačių vėsių ir akmeninių šulinių 
jie girdydavo savo grįžusias plačias bandas, 
ir kai išdubdavo jų pirkių aslos, 
kai grįšiu sienos imdavo lėtai byrėt — 
iš tų pačių duobių jie besdavo geltoną molį, 
auksinį smėlį — iš tų pačių laukų. 
Ir kai ir mes išeisim, 
kiti sėdės ant mėlynų palaukės akmenų, 
šienaus užžėlusias lankas ir ars a toksines 
ir kai iš darbo grįžę sės užu stalų — 
kalbės kiekvienas stalas, molinis ąsotis, 
kiekvienas sienos rąstas; 
jie prisimins plačias, geltonas smėlio žvyrduobes, 
ir vėjuje banguojančius rugių laukus, 
mūsų moterų liūdnas dainas linų palaukėse, 
ir šitą kvapą, pirmą kart naujoj troboj! — 
šviežių samanų kvepėjimą.

O, senas yra dobilų žydėjimas, 
arklių prunkštimas vasaros naktim — 
ir velėnų, akėčių, plūgų čežesys,

malūnų girnų akmenų sunkus bildėjimas, 
daržų ravėtojų skarelių baltas mirgesys, — 
senas yra lietaus šniokštimas krūmų šakomis, 
tetervinų dundėjimas vasaros aušros raudonume — 
senas yra mūsų šis kalbėjimas.

Antroji Idilė <
PAVASARIS

Su šiltu vėju, pirmutiniais lietaus šuorais, 
atdrungsta alksnių žievės, ir gležnai žalia spalva 
nutvieskia krūmus.
Ir prie upokšnių, iššokusių juodų griovių, 
putojančių subėgusiu ir šiltu sniego vandeniu, 
ir prie duobių, ir šlapiomis pakrūmėmis, 

prie telkšančio vandens — 
jau bala, gelsta karklų katinyčiai.

Ore dar vėsi drangna, pašalo ir vėjo kvapas, 
bet tuoj subėgs grioviai, atslūgs palaukės, 
ir paupeliais, pagrioviais, drėgnuos pakiuoniuose 
iššoks geltoni purienų būreliai.

Ir visas kiemas kvepia: jauni daigai,
atokaitoj sukrautos lentos,
lengvas pašalas — ir išdraikyti bulvių kapčiai, 
pirmos jaunos žolelytės kvepia.
Ir kai lengvutis pūstelėjimas — nuo krūmų 
atneša jau alksnių, eglių kvapą, 
kvapą jaunų spurgų, žirginių ir lapų;
ir iš laukų — šviežio vandens,
pradžiūstančių palaukių, kriaukutų, 
pirmųjų šalpusnių, kregždučių, pienių kvapą, 
kvapą išskendusių valkų, atokaitų ir paskutinio sniego, 
purvinai nugulusio pačioj griovių lomoje.
Ir kai nuo krūmų, geltonuojančių auksiniais žirginiais, 
atklys pirmieji alksnio dūdų švilpčiojimai, 
minkštas daužymas su peilio kriaunomis — 
o, jau tikrai negrįš žiema — jau tikrai pavasaris!

Penktoji Idilė
SĖJOS LAIKAS

Kai pirmas tirštas lapų žalesys
nutyška alksnių krūmais, rausvučiais atžalynais —- ' 
laike pirmo miškų žalesio —
sunkios arklių kojos, plūgai ir kapliai
ima plėšti juodus, įsigulusius laukus.
Ir visais laukais, visu pavasario skliautu 
girdi botagų pliauškesį, ir varomų arklių, 
ir virstančių velėnų čežesį,

o augštuose smėlynuose, ir daubų dugnu, 
per įsigulusių dirvonų nugaras
brūžiais kliūdamos ir rėždamosios žagrės.

Jau greit nubals, sušils išartos dirvos, 
ribuliuojančioj skaidrėj įdulks dangaus skliautai — 
ir tiktai sunkūs, dideli laukų vežimai, 
su baltais grūdų maišais stovės palaukėmis, 
ir tik sėjėjai, užsikabinę ant krūtinių 
pilnas sėtuves — žingsniuos laukuose, 
ir dusliai dundėdami savo medinėm širdimis 
risis sunkūs velenai, šokinės akėčios.
Nes, štai, sultingo, tiršto krūmų žalesio, 
piemenų birbynių, geltonų trainių žydėjimo — 
pavasario lietų ir sėjos laikas.

Devynioliktoji Idilė
RUDUO, PASKUTINIEJI MĖŠLAVEŽIAI

Siūbuodami, paūžčiodanri lankstos alksniai, 
sukopdami ir vėliai išsitiesdami po vėjo šuorais, 
išsidraikiusiom ir susipynusiom galvom.
Ir kai jsilaidavę gūsiai akimirkom praskleidžia jų plinkančius viršūnes, 
matyt ruplėtos, pilkuojančios jų žievės.
Patsai rudens siautėjimosi laikas.
Ir pro bekiūžančius, leldojančius lapus,
varganai besaugojančius savo auksų, 
ir plinkančius, lietaus nugairintus kamienus, 
prasimuša pirmasis pūrelių raudonis.
Skynimuose, tarp plikų, laibučių atžalų, 
pilni šermukšniai praskečia Įsunkusias rankas 
ir lesina triukšmingai, neramiai besibūriuojančių 
varnėnų šuorus.

Tuščia laukuose. Tik vienišai bestypso 
boluojanti rugienų dryžiai, 
naujai aparti pūdymų laukai;
tik kažikur, nuo sodžiaus, nuo sukumpusių sodybų, 
siauru, kietai vežimų ir bandų išmintu praganu, 
girgždėdami siūbuoja mėšlo prikrauti vežimai, 
svyruodami, lėtai, su kiekvienu arklio žingsniu, — 
ir rūpestingai jsimaukšllnęs rudinėn, 
žemyn nuleidęs veidų, 
taryt kiekvienas žingsnis būtų visas laikas, 
kaip patsai likimas eina ūkininkas;
švyluoja vėjas, ir rudinė plevėsuoja, 
kaip sulrtpusios krūmokšnių galvos.

O ant laukų, ant krūmų, virš mėšlinų kratytojų, 
boluojančių plačiom skarom, — virš pūdymų, 
vienodai Ir lėtai lynoja šaltas rudenio lietus — 
taip dienų nakt, taip dienų nakt.
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DAR VIENI NAMAI SIUNTINIAI IR MASKVA Dėl Lankymosi
Lietuvoje

Lapkričio 3 d. įvyko metinis 
Sydnėjaus Lietuvių Namų Klubo 
narių susirinkimas, kurį atidarė 
šio klubo tarybos pirmininkas V. 
Saudargas.

Susirinkimo pirmininku Taryba 
pakvietė Aleksandrą Dantų, jo pa
vaduotoju Vyt. Bukcvičių. Sekre
toriavo Pov. Protas ir A. Doniela.

Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta
rybos pranešimą padarė jos pir
mininkas. Apžvelgęs Sydnėjaus 
lietuvių namų įsigijimo aplinky
bes, nurodęs, kad 1956 m. Alek
sandrijoj užpirktų namų tekę at
sisakyti, nes pirkimo dokumentų 
sudarymui užsitęsus ir tuo laiku 
mirus tų namų patikėtiniui, nau
jasis patikėtinis pakeitęs pirkimo 
sąlygas, kurios Tarybai pasirod
žiusia nepriimtinomis, todėl ir sąn- 
dėris buvęs panaikintas.

Nuo 1956 m. rugsėjo mėn., da
bartinei namų tarybai pradėjus 
darbą, surinkta apie £ 2400 įnašų 
ir gauta apie £ 70 aukų. Pinigų 
rinkimo našta daugiausiai slėgusi 
Tarybos narius. Iš anksčiau veiku
sios Tarybos perimta per £ 1900, 
tad šiuos namus užperkant kasoj 
turėta per £ 4400. Einamosioms 
išlaidoms (susirašinėjimui, advo
katui ir kt) išleista per £ 50. Pa
sižadėjimų turima per 1000 svarų 
sumai. Taryba tikisi, kad pasiža
dėjusieji pinigus įmokės.

MOŠŲ NAMAI

Taryba apžiūrėjusi kelerius na
mus įvairiose miesto vietose. Šie 
rasti tinkamais ir prieinami kai
nos atžvilgiu. Jie kaštuoja £ 5000. 
įmokėta £ 2500 — likusi suma 
reikės įmokėti po 3 metų, o per 
3 metus tebus mokama 7J% palū
kanų.

Nupirktasis namas dviejų augš- 
tų, mūrinis, senas, bet tvirtom 
sienom. Anksčiau jame buvo alaus 
baras — viešbutis. Pirmame augš- 
te yra baro patalpa — (25 x 16 
pėdų) ir 3 mažesni kambariai. 
Antrame augšte 7 kambariai, vir
tuvė ir kiti įrengimai. Priestate 
yra kirpykla ir butas. Už kirpyklą 
ir butą moka 25 šit nuomos kas 
savaitę. Tarybos pirmininkas ma
no, kad po Naujų Metų nuominin
ko pasiseks atsikratyti arba jis 
turės mokėti augštesnę nuomą. 
Taryba planuoja išgriauti II augš
te sienas ir įrengti apie 40x52 pė
dų salę. Taryba gavusi patikinimą, 
kad miesto perplanavimai šio na
mo nepalies — jis neįtrauktas į 
nugriaunamų namų sąrašą. Namai 
yra Redferne, 5-7 min. nuo Rcd- 
ferno geležinkelio stoties, 18-22 
Botany Rd.

PATIKĖTINIAI — TRUSTEE’S

Namai nupirkti patikėtinių var
du. Jais yra J.P. Kedys, Emil. 
Kolakauskas ir A. Jasaitis. Pati- 
ketinių (Trustee’s) vardu prane
šimą padarė J.P. Kedys: Po ilgų 
svarstymų ir jieškojimų nutarta 
pirkti šį namą, nes jo kaina mums 
prieinama, jame galima įsikurti ir 
vystyti tautinę veiklą nekliudo
mai ; gauti reikalingi leidimai 
įrengti klubą ir galėsime čia or
ganizuoti įvairiausius parengimus. 
Tiesa, šiuo metu namas nėra pri
taikytas mūsų reikalavimams — 
bus rekialingas remontas ir per
tvarkymai. šitai kaštuos pinigų, 
kurių reikės paprašyti iš narių, 
nes turimo kapitalo (apie 2300 
svarų) neužteksią. Vėliau namas 
duosiąs pajamų.

Klubo revizijos komisijos pra
nešimą padarė jos pirmininkas 
R. Venclova. Konstatuota pavyz
dinga atskatomybė ir knygvedyba. 
Visos išlaidos turi pateisinamus 
dokumentus. Pinigai laikomi 4 
bankuose. Užgirta Tarybos veikla 
ir siųlyta tvirtinti apyskaitas, o 
Tarybai už atliktą didelį darbą 
pareikšti padėką. ..Narių pagal są
rašus esą per 440. Iš jų 132 dar 
pasižadėję įmokėti per £ 1000. 
Metiniai susirinkimai turi būti 
šaukiami rugsėjo mėn. šį kartą 
sušaukta truputi pavėluotai.

ALB Sydnėjaus Apylinkės val
dybos pirm. inž. V. Bukevičius 
Tarybai pareiškė padėką už atlik-

Ir Sydnėjaus Lietuviai Turi Savo Namus
tą darbą Sydnėjaus Apylinkės 
vardu, kviesdamas visus ir toliau 
remti darbu ir pinigais, čia jis 
pageidavo, kad Taryba ateityje 
nešykštėtų informacijos ir gyven
tojus plačiau supažindintų su sa
vo darbais ir planavimais. Ikšiol 
tos informacijos labai pasigesta. 

DISKUSIJOS

Diskusijose buvo balsų, kad 
Rodfernas nekokį vardą turintis 
priemiestis, kad reprezentacijai 
netinka. Mėginta išsiaiškinti, kiek 
kaštuos namų pritaikymas mūsų 
reikalams, remontai, namo dydis 
— kvadratūra; kodėl prieš susi
rinkimą nepatiekta platesnių in
formacijų apie patį namą, jo iš
planavimą, numatomus pertvarky
mus; ar jį perkant apžiūrėjo spe
cialistai statybininkai ir kt.

Al. Mauragis, prasidėjus disku- 
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PER TAZAB LONDONE 
GALITE PASIŲSTI

rankinea ir kojines

SIUVAMAS MAŠINAS
Muitai sumokami Londone

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

i; SKUBĖKITE!!! S
S KALĖDINIUS DOVANŲ SIUNTINIUS į
į SIŲSKITE DABAR!!! į

Siuskite Siuntinius :■
PIGIAUSIU KELIU! ?

j' Mes esame VIENINTELĖ autorizuota agentūra Australijoje, į 
į galinti siųsti ę
% SIUNTINIUS TIESIOG JŪSŲ GIMINĖMS I LIETUVĄ. į 

? TIESIOGINIS KELIAS YRA < 
£ GREIČIAUSIAS KELIAS. į
■C Jūs mokate tik vienas persiuntimo išlaidas iš Australijos už į 
į siuntinį Jūsų giminėms į USSR: tai kaštuoja tik £1.0.7 11 sva- į 
į rų siuntiniui. '■

Supirkite prekes kur Jums patinka, pirkite ką norite ir atneš- į 
> kite (ar pasiųskite paštu) mums, pridėdami pirkimo, kvitus £ 
j! (maksimalus svoris 11 svarų). J
■I Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius tučtuojaus. Visus kaštus su- 
• J mokate vietoje ir siuntinio gavėjas absoliučiai nieko nemoka. į 
į Mes garantuojame, kad siuntinys saugiai pasieks adresatą per 5 
!' 2-3 mėnesius. ■■
J NĖ VIENAS SIUNTINYS NĖRA PRAŽUVĘS PER 11 METŲ. į 
į MURRAY’S HEALTH FOOD STORES į 
s 91 Darlinghurst Rd., Kings Cross, Sydney. į 
■ Į TEL. FA 5195
VWb-AW.W..VA-AV.WJW*V.VZ.--W----A-.WA-.-.-.-.W.''

DALYVAUKIME 
KONKURSE!

Lietuvių Skautų Sąjungos va
dų, vadovių ir akademikų skautų 
ir skaučių laikraščio MŪSŲ VY
TIS leidėjai nutarė paskelbti: 
“Geriausių šiais metais Mūsų Vy
tyje atspausdintų straipsnių ir 
gražiausios nuotraukos KONKUR
SĄ”.

Sąlygos šiame konkurse dalyvau
ti yra labai paprastos. Reikia su
sirasti visus 5 šiais metais ffasiro- 
džiusius M.V. numerius ir išrinkti 
tris jums geriausiai patikusius 

straipsnelius po vieną iš visų trijų 
pagrindinių M.V. skyrelių: bend
rojo, vadovų ir akademikų. Be to, 
reikia išrinkti gražiausią nuotrau
ką. Tai atlikus reikia pasiųsti sa
vo sąrašėlį sekančiu adresu: E. 
Vilkas, 12601 So. Stewart Ave., 
Chicago 28, Illinois.

Konkurso pabaigoje, lapkričio 
30 dieną, visi gauti balsai bus su
skaičiuoti ir tokių būdu bus išrink
ti geriausi šių mėtų straipsneliai 
ir gražiausia nuotrauka. Konkur- 

; so dalyvis (arba dalyviai), kurio 
atsiųsti pavadinimai atatiks kon
kursą laimėjusių straipsnių ir nuo
traukos pavadinimam, gaus Aka
deminio Skautų Sąjūdžio Valdy
bos paskirtą dovaną — 25 dolerius. 
Konkurso rezultatai bus paskelbti 
spaudoje, o geriausių straipsnių 
autoriai ir gražausios nuotraukos 
fotografas bus atatinkamai pa
gerbti ir apdovanoti.

Neužmirškite, kad šis konkursas 
baigiasi lapkričio 30 dieną. Ta 
proga pranešama, kad dar galima 
gauti beveik visus šių metų M. 
V. numerius, o kaina ir 1958 me
tams lieka ta pati tik 3 dol. J.A.V. 
ir Kanadoje; D. Britanijoje ir 
Australijoje — 1 svaras, o visur , 
kitur — 2 dol.

E.V.

sijoms dėl pranešimų, perskaitė 
savo rezoliuciją, siūlančią netvir
tinti namų pirkimo, atidėti tai 
kitam susirinkimui, idant galėtų 
specialistų komisijos apžiūrėti ši
tą namą, padaryti įkainavimus, 
kalkuliacijas, nes skubėti nesą 
reikalo. Rezoliucija sutikta su aiš
kiu nepritarimu. Kai kas joje 
įžiūrėjo “pagalių kaišiojimą į ra
tus..”

Klubo Namų Taryba davė pa
aiškinimų. Pripažinta, kad plates
nės informacijos stigę, bet jos 
vengta, kol galutinai paaiškės, ar 
numatytas objektas bus nupirk
tas. Tikslios kalkuliacijos esą ne
buvę galima patiekti, nes raktai 
gauti tik dvi dienos prieš susirin
kimą. Namą apžiūrėjusi Taryba, 
kurios narių tarpe buvę ir inži
nierių. Taryba gi turėjo įgalioj l- 

(Tąsa 6 psl.)
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Iš viso pasaulio: iš JAV-bių ir 
Australijos, iš Anglijos ir Pietų 
Amerikos, iš Kanados ir Vak. Vo
kietijos — iš visų laisvojo pasau
lio kraštų plaukia siuntinėliai, ku
rie giminių ir pažįstamų siunčia
mi vargstantiems tėvynėje ir iš
tremtiesiems į Sibirą befi kitas 
Sov. Sąjungos sritis. Kiek šitų 
dovaninių siuntinėlių jau pasiųs
ta, sunku apskaičiuoti.

New York Herald Tribune laik
raštis rašo, kad tik per vienerius 
praeitus metus Maskva savo nau
dai už siuntinius surinko daugiau 
kaip 3,5 mil. dolerių vien tik iš 
JAV-bių.

Kaip pažymi sis laikraštis, rink
ti pinigus už šiuos į anapus gele
žinės uždangos siunčiamuosius do- 
vaninius siuntinius yra įpareigo
tos 3 “amerikoniškos” firmos, ku
rios yra “Inturist” — sovietinio 
kelionių biuro agentūros.

Šis biznis, rašo laikraštis, yra 
suprojektuojamas šitaip: iš Sovie
tų užimtų kraštų pabėgęs .ar emi
gravęs žmogus, norįs pasiųsti sa
vo likusiems tėvynėje ar Sibiran 
ištremtiesiems artimiesiems siun
tinėlį, sužino, kad bendra tvarka 
paštu pasiųstieji siuntiniai nepa
siekia adresatų, arba šituo keliu 
gavusieji siuntinį atsisako jį pri
imti. Tada į pagalbą ateina fir
mos — siuntinių bendrovės, ku
rios garantuoja jų pristatymą. 
Tokios firmos, tvarkančios siunti
nių reikalus, pasiskelbia įvairio
mis kalbomis išeinančiuose laik
raščiuose ir suinteresuotieji nu
kreipia savo siuntinius per jas, 
prašydami tarpininkauti. Ten jo 
siuntinys patikrinamas ir sumoka
mos visos persiuntimo, leidimo, 
draudimo ir dar kitokios išlaidos, 
kurios dažnai prašoka siuntinio 
vertę, bet gavėjas užtat nieko ne
moka.

New York Herald Tribune šias 
operacijas pailiustruoja skaičiais. 
Laikraštis ima tokį atvejį: 22 do
lerius ir 10 centų kaštuojančio 
vieno drabužių siuntinio įvairios 
persiuntimo išlaidos yra šitokios: 
10 procentų siuntinėlio vertės mo
kesčių Sov. Sąjungos naudai — 
2 dol. 21 et., Sovietų muitų mo
kesčiai — 12 dol. 23 et., siuntinė

lio patikrinimo mokestis — 1 dol. 
51 et, dar kitas Sovietams mokes
tis (licenzijos) 38 et., siuntinio 
dezinfekcijos mokestis — 1 dol. 
50 et, mokestis firmai už patar
navimą — 8 dol. 50 et, garantija 
už siuntinio pristatymą — drau
dimas 2 dol. 73 et., mokestis už 
pranešimą apie siuntinio gavimą 
— 38 et.

Tokiu būdu, rašo laikraštis, už 
22 dol. ir 10 centų vertės siuntinį 
teko dar primokėti 29 dol. 44 et. 
Taigi, siuntinėlis kaštavo 51 dol. 
54 et. Gi šio siuntinėlio normalios 
pašto persiuntimo išlaidos būtų 
truputį didesnės negu 6 dol. Vadi
nasi, be Maskvos “tarpininkavimo 
ir patarnavimo” muitų ir kitokių 
mokesčių, visas siuntinėlis siuntė
jui kaštuotų 28 doleriai, su cen
tais.

Prileiskime, kad Australijos lie
tuviai į anapus geležinės uždan
gos «*santems savo giminėms ir 
pažįstamiems per vienerius metus 
pasiunčia tik 5 tūkstančius siun
tinių. Vidutiniškai imant, kad vie
no siuntinio prekių kainą £ 15.0.0, 
gausime, kad per metus siunti
niams mes išleidžiame per £ 150. 
000. Remiantis New York Herald 
Tribune duomenimis nesunku ap
skaičiuoti kiek š šios sumos ten
ka Maskvai.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI "MŪSŲ PASTOGES” 
NETOLIMOJE ATEITYJE IŠ 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI. 
KAS.

COSMOS TRADING CO

įpakuojama patys.

SAV. A. VAITIEKŪNAS
SIUNČIAME Į LIETUVA IR RUSIJĄ JŪSŲ PAČIŲ 

SUDARYTUS SIUNTINIUS
Dėmesio!

Nuo spalio mėn. 1 d. galite siųsti siuntinius iki 44 lb*I 
Naujas sumažintas oro pašto tarifas: 10 iii. už š Ibs.
SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA 20 LAPKRIČIO MĖN. PAS
KUTINĖ SIUNTINIAMS PRIIMTI DIENA YRA 15-TO LAP
KRIČIO. ŠIUO LAIVU IŠSIŲSTUS SIUNTINIUS GAUS VA
SARIO PABAIGOJE, 1958 M.

Apmuituojame vietoje, apdraudžtoune ir 
Prekių pirkimo kvitų nereikia.

Kaip jau skelbta, vartoti drabužiai
ADRESATAS GAUNA SIUNTINI PER 3 
NEPRIMOKĖDAMAS.
Prisiųskite savo siuntinius paštu arba atvykite asmeniškai bet 
kuriuo laiku taip pat savaitgaliais:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Telef.: FX 2325. 
Važiuoti is Elizabeth St., Essendono tramvajumi iki 44 sustoji
mo Glass Street

Taip pat:
300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE, C.l. 

Telef.: MF 2370 kasdien 11 vai. ryto — 5.30 vakaro 
šeštadieniais: 9 vai. ryto — 12 p.p.

■:
SKYRIAI: 

Sydnėjuje
1. A. Mauragis, 18 Crinan St, Hurlston Park, N.S.W.
Darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vaka
ro. Sekmadieniais ir nedarbo valandomis vakarais kreiptis: 82 
Victor Ave., Picnic Point.
2. J. Statkus, “Rūta” Delicatessen, 92 Broomfield St, Cabra- 
matta, N.S.W. Telef.: UB 3498. Vai.: 8 ryto — 6 vai. vakaro 
kiekvieną dieną išskyrus sekmadienius.

Adelaidėje
J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. (“Findon” autobu
sas 12 sustojimas). Valandos: darbo dienomis nuo 6 vai. vakaro 
iki 9 vai. vakaro; šeštadieniais nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Canberroje
A. čeičys, 11 Devonport St., Ainslie, Canberra, A.C.T.
Valandos: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 5 vai. vak. — 
8 vai. vak. ir šeštadieniais — 10 vai. ryto — 5 vai. vak.

Geelonge
S. Karpala* ičius, 5 Yarran Str., North Geelong, Vic.
Valandos: Darbo dienomis nuo 5 vai. vakaro — 8 vai. vakaro. 
Savaitgaliais — bet kuriuo laiku.

Brisbanėje
K. Kriaučiūnas, 82 Bywong St, Toowong, Brisbane, Q’ld. 
ley Terrace autobusu iki 21 sustojimo). Tel. U 5827.
Darbo valandos: Kasdien nuo 1 vai. p.p. — 7 vai. vak. 
dienais: nuo 11 vai. ryto — 5 vai. vak.

Perthe
M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
Darbo valandos: Kasdien nuo 4 vai. p.p. — 8 vai. vak.
dieniais: nuo 11 vai. ryto — 7 vai. vak. arba iš anksto susitarus, j

(Stan-

Sešta-

šešta-

INS žinių agentūra spaudai 
praneša, kad užsieniečiams Pabal
tijy esą leista lankytis tik Rygoje; 
nei Vilniuje, nei Kaune, nei Taline 
jiems Ir toliau neleidžiama lanky
tis. Esą sovietai norį parodyti 
kaip Latvija klesti būdama įjung
ta į Sov. Sąjungą. Jie taipgi puo
la išeivijos spaudą.

Tos pačios agentūros žiniomis, 
sovietai leidę lankytis užsienio- 
čimas dar šiose vietovėse: Lvive, 
černovey — buv. Rumunijoj, Už- 
gorode — buv. Čekoslovakijoj, Ir
kutske, Frunye ir Alma — Aba 
centrinėje Azijoje.

DĖMESIO!
Neužmirškite švenčių ir kiekviena 

proga įsigyti
LIETUVIŠKO KRUPNIKO

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

Ernstan Bottling Co. Ltd.
gamybos gėrimų su Amerikos 

ereliu etiketėje.
Sydnėjujo gėrimų reikalu raStu 
telefonu ar asmeniškai kreiptis:

HILLCREST TRADING CO.,
Wine and Spirit Merchants 

81 Hillcrest Avenue, Hurstville 
tel. LU 4464.

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

į

nebesiunčiami.
MĖNESIUS NIEKO

4
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Adelaidėje
PABALTIECIŲ KREPŠINIO 

TURNYRAS
Šių metų pabaltiečių krepšinio 

nugalėtoju tapo latvių rinktinė. 
Antroji vieta teko lietuviams ir 
trečioji estams. Lietuvių moterų 
krepšinio rinktinė sužaidė drau
giškas rungtynes su latvių moterų 
rinktine. Laimėjo latvės 28:13 
(22:5). Pirmąjį puslaikį mūsų 
merginos buvo visiškai pasimetu- 
sios ir skaudžiai pralaimėjo. Ant
rąjį puslaikį, sukietinus žaidėjų 
dengimą, lietuvaitės laimėjo, bet, 
esant dideliam taškų skirtumui iš 
pirmojo puslaikio, galutinė pasek
mė išėjo latvaičių naudai.

A. IGNATAVIČIUS —
GERIAUSIAS KREPŠININKAS

D. & M.A. Basketball Associa
tion sprendimu geriausiu žaidėju 
1957 metais buvo paskelbtas “Vy
ties” kapitonas A. Ignatavičius, 
kuris, balsavimo metu, gavo dau
giausiai balsų. Jam bus įteikta 
dovana. Metro "B” klasėje antru 
geriausiu žaidėju buvo paskelbtas 
“Vyties” jaunis G. Rakauskas. 
Metro “D” klasėje antru geriau
siu žaidėju išrinktas J. Gumbys, 
“Vyties” jaunių Il-sios komandos 
žaidėjas.

VASAROS KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

Šių metų vasaros krepšinio pir
menybėse “Vyties” klubą atsto
vaus trys komandos — dvi vyrų 
ir viena moterų. Vyrų pirmosios 
komandos vietoje žais buvusi jau
nių I-ji komanda, čia jie turės 
gerą progą išbandyti savo jėgas 
su stipriausiomis australų koman
domis, kas jiems atneš daug prak
tiškos naudos. Pirmenybės prasi
dės lapkričio mėn. 11 dieną.

JAUNIAI — TURNYRO 
NUGALĖTOJAI

“Vyties” jaunių I-ji komanda 
baigmėje dėl Metro “B” klasės 
nugalėtojo titulo susitiko su aus-

LT
C i

■25ZSS5252S2SE525E

HOLIDAY PARCELS

KALĖDINIAMS siuntiniams kainos 
SUMAŽINTOS — Nuo 10 % iki 50 % —

MES TURIME GERIAUSIĄ ORGANIZACIJĄ SIUNTIMUI LAISVŲ 
NUO MUITŲ SIUNTINIAMS Į USSR KRAŠTUS IR Į LENKIJĄ, 
JUGOSLAVIJĄ, ČEKOSLOVAKIJĄ, VENGRIJĄ, RYTŲ BEI VAKA
RŲ VOKIETIJĄ IR KT. MOŠŲ FIRMA YRA VIENINTĖLĖ AUS
TRALIJOJE, KURI GALI PASIŪLYTI ŽEMAS KAINAS MAISTO 
PRODUKTAMS, VAISTAMS, TEKSTILĖS GAMINIAMS — ĮVAI
RIOMS MEDŽIAGOMS. PAVYZDŽIUI:

1 svaras cukraus: 2/6; 1 svaras ryžių: 3/-; 1 svaras grynų kiaulienos taukų: 7/6; 
1 svaras sviesto: 12/-; 3 mil. penecilino 7/3; 10 x 1 gr. Strepcoinycine 22/6; 3 met
rai angliškos medžiagos kostiumui nuo £ 4.0.0 iki £ 18.0.0; 3 jardai angį, medžia
gos apsiaustui nuo 4.0.0 iki £ 20.0.0; 5 x 20 amerikietinės “Chesterfield” cigare
tės 24/-.
A'TSTMTNKT'mi' I PR1ES UŽSAKYDAMI SIUNTINĮ PERŽIŪRĖKITE MŪSŲ 
aiouuil'innr,. VA U JĄ 1957/58 METU KATALOGĄ.

Newaustral Company
19 Pier Street, PERTH, Western Australia.

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

tralų West Adelaide stipria ko
manda. Rungtynės pradedamos di
dele sparta ir kietu abiejų pusių 
zoniniu dengimu. Pirmose minutė
se priešas daro porą ilgų meti
mų, tu<» gaudamas keleto taškų 
persvarą. Mūsiškių Lapšio ir Po
ciaus prasiveržimai rezultatą iš
lygina ir puslaikis baigiamas 24:23 
rytiečių naudai. Antrajame pus- 
laiky jaunieji vytiečiai suaktyvina 
puolimą ir atsiplėšia dvylikos taš
kų skirtumu, žaidimo įkarštyje 
penkias baudas gauna G. Rakaus
kas,-o vėliau ir R. Urmonas. Prie
šas mėgina santykį išlyginti, bet 
tas jiems nepasiseka ir “Vyties” 
jauniai laimi 61:45. Taškai: Lap- 
šys 24, Pocius 17, L. Urmonas 6, 
Snarskis 5, Martinkus 4, R. Ur
monas 3, Rakauskas 2.

Prieš rungtynes jaunieji žaidė
jai padarė malonią staigmeną sa
vo treneriui S. Urnevičiui, įteik
dami dovaną už nuoširdų ir gerą 
komandos treniravimą, Adelaidiš- 
kiai lietuviai tikisi, kad ši jaunių 
komanda, turėdama S. Urnevi- 
čiaus asmenyje gerą trenerį, darys 
ir ateityje gerą pažangą. B.N.

Geelonge
“VYTIES" 1 MOTERYS — 
“VARPO" I 40:12 (19:6)

Prieš pora savaičių Geelonge 
viešėjo Melbourne lietuviai spor
tininkai ir sužaidė ketverius drau
giškas krepšinio rungtynes. “Vy
ties” I-ji moterų komanda, paro- 
džusi gana gražų žaidimą, nugalė
jo “Varpo” I. Taškai: Vytis — 
N. Bratanavičiūtė 16, Šimkutė 13, 
Jonušaitė 9, Bučkytė 2. Varpo — 
Rubaževičiūtė 6, Dapšytė, Verby- 
laitė ir Lazutkaitė po 2.

MOTERYS. "VYTIS” II — 
"VARPAS” II 18:5 (10:0)

“Vyties” antroji mergaičių ko
manda lengvai laimėjo prieš dar 
mažai patyrimo turinčias melbour- 
niškes. Taškai: Vytis: Bratanavi
čiūtė 8, Zdanavičiūtė 6, Karpaia- 
vičiūtė ir Šimkutė po 2. 'Varpo: 
Baltutytė 4, Kaladytė 1.

"VYTIS” II — "VARPAS” II 
42:39 (21:16)

“Varpo” komandoje šį kartą 
pasirodė daugumoje jaunieji krep
šininkai. Gražiomis pasuolėmis ir 
savo veržlumu jie nei kiek neatsi
liko nuo geelongiškių. Likus žais
ti kelioms minutėms, jie jau vedė 
vienu tašku, bet taiklūs Lipšio ir 
Jomanto metimai nulėmė rungty
nes “Vyties” naudai. “Vyties” taš
kai: Jomantas 17, Lipšys 6, šutas 
12, Kisielius 5, Starinskas 2. “Var
po”: Baltrušaitis 16, Adomavičius 
8, Ramanauskas 4, Urmonas 10, 
Vaišnelis 1.

"VYTIS” I — “VARPAS” I 
72:61 (34:30)

Rungtynių pradžioje abi koman
dos žaidė atsargiai, bet vytiečiai, 
kiek tiksliau mėtydami, baigė pir
mą puslaikį keturiais taškais savu 
naudai. Antrojo puslaikio pradžio
je, tiksliais Sohos ir Bacevičiaus 
metimais, “Varpas” santykį išly
gina ir persveria. Po minutės per
traukos, vytiečiai, sekdami trem*- 
rio S. Ginčiausko nurodymus, 
greit perima žaidimo iniciatyvą 
į savo rankas ir, taikliai mėtyda
mi, įtikinančiai nugali “Varpą”. 
“Vyties” komandoje geriausiai pa
sirodė Zenkevičius, o “Varpo" —

Bacevičius. “Vyčiai” taškus pelnė; 
Jonušas 23, Zenkevičius 20, Šim
kus 11, Bertašius 8, Aukštikalnis 
ir Lipšys po 6. “Varpui”: Bacevi
čius 20, Soha 19, šėkas ir Kaladė 
po 8, Kuncaitis 4, Andrašiūnas 2.

"VYTIS” I — “BARWON” I 
66:51 (28:29)

Geelongo miesto krepšinio pir
menybės jau eina prie pabaigos. 
“A” klasės pusiaubaigminėse 
rungtynėse “Vytis” nugalėjo grei
tą "Barwon” australų komandą. 
Pirmajam puslaiky vytiečiai su
žaidė gana silpnai, bet prieš rung
tynių pabaigą atgavo savo tikrąją 
formą ir nugalėjo savo priešinin
ką gana įtikinančiu rezultatu, 
šiose rungtynėse geriausiai pasi
rodė gynikas Zenkevičius ir puoli
kas Aukštikalnis.

“B” klasės pusiaubaigminėse 
rungtynėse “Vyties” II-ji koman
da, po sunkios ir permainingos 
kovos, nugalėjo East Rowers 37:36. 
Gerai pasirodė Lipšys ir Joman
tas.

“VYTIS” I — “NATIONALS” 
68:45 (34:21}

Priešbaigminėse rungtynėse vy
tiečiai gana lengvai nugalėjo sti
prią australų komandą ir sekan
čią savaitę susitiks baigminėse 
rungtynėse su Y.C.W., kur bus iš
aiškinta 1957-jų metų Geelongo 
krepšinio meisteris.

“Dalyvi.”.

Sydnėjuje
SMARKIAI RUOŠIASI

Sydnėjaus ‘Kovo” sportininkai, 
vykstantieji į šių metų Geelongo 
lietuvių šventę, savaitgalais smar
kiai dirba ir tikisi Geelonge gra
žiai pasirodyti. Krepšininkus pra
dėjo treniruoti buvęs “Kovo” tre
neris V. Daudaras, kurio vadovau
jami koviečiai anksčiau yra laimė
ję Australijos lietuvių krepšinio 
nugalėtojo vardą tris metus iš ei
lės. Moteris krepšininkes treni
ruoja V. Binkis. Nors šiais metais 
moterų rinktinė nustojo kelių ge
rų žaidėjų, bet darbas •vyksta 
sparčiai. Vyrų ir moterų tinklinin- 
kai, vadovaujami J. Eismonto, ti
kisi šiais metais būti ypatingai 
stiprūs. Stalo tenisininkai ir šach
matininkai, po paskutiniųjų savo 
pergalių vietiniuose turnyruose, 
pamažu vėl įsitraukia į aktyvų 
darbą ir Geelonge bus vieni iš 
rimčiausių varžovų kovojant dėl 
pirmųjų vietų.

šiais metais Sydnėjaus “Kovą” 
Geelonge atstovaus apie 35 spor
tininkai, kurie dalyvaus visose 
sporto šakose.

“KOVAS” — “PANDA” 
66:33 (33:21)

“City of Sydney” lygos vasaros 
vyrų krepšinio pirmenybėse kovie
čiai susitiko su augšto ūgio, kie
tokai žaidžiančia australų koman
da. Jau pačiose pirmose žaidimo

“MOŠŲ PASTOGĖS” SPORTO SKYRIAUS I-SIS 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

. t » ♦ • 1 S
SPORTO KONKURSAS

Sąlygos:
1. Dalyvauti gali kiekvienas Australijos lietuvis.
2. Atsakymo lapelių galima siųsti neribotas skaičius, prie kiek

vieno atskirai pridedant vieno šilingo mokestį.
3. Konkurso atsakymus siųsti iki 26.12.1957. “Mūsų Pastogės” 

Sporto Skyriaus Red. adresu: 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.
4. Tiksliausiai atspėję gaus vertingas dovanas, kurias yra pas

kyrę: ALB Krašto Valdyba, Sydnėjaus L.B. Apylinkės Valdyba, Ma
žosios Lietuvos Bičiulių D-ja, Sydnėjaus Sporto Klubas Kovas, B. 
Kiverio Ir A. Pluko medžio raižinių d-vė ir “Mūsų Pastogė”.

Klausimai:
1. 1956-jų metų Australijos Lietuvių sporto šventės Sydnėjuje 

nugalėtojų busimųjų sportinių susitikimų šiais metais Geelonge re
zultatai :

Vyrų krepšinio — Melbourne “Varpo” krepšių santykio skirtu

mas su Sydnėjaus "Kovu”..................   Adelaidės “Vytim”.................. ,

Adelaidės “Tauru” ..................   Geelongo “Vytim” .................. , Ho-

barto “Perkūnu” ..................
2. Moterų krepšinyje: Adelaidės "Vyties” su Sydnėjaus “Kovu”

............... Melbourno “Varpu” ..............   Geelongo “Vytim” ..........
3. Vyrų stalo tenise: Sydnėjaus “Kovo” su Melbourno “Varpu”

..................   Adelaidės “Vytim” ................... Hobarto “Perkūnu”

4. VlII-sios sporto šventės Geelonge vyrų ir moterų krepšinio
pirmųjų trijų vietų laimėtojai? ..............................................................

5. VlII-sios sporto šventės Geelonge vyrų ir moterų tinklinio
pirmųjų trijų vietų laimėtojai? .................................................... ..

6. VlII-sios sporto šventės Geelonge šachmatų pirmųjų 3-jų vie
tų komandiniai laimėtojai? .......................................................................

7. VllI-je sporto šventėje Geelonge daugiausiai taškų surinkęs

sporto klubas: trys pirmosios vietos .....................................................

Konkurso sprendimo komisiją sudaro: M.P. red. J. Kalakauskas, 
Sp. Sk. red. A. Laukaitis, A.L.F.A.S. pirmininkas V. Daudaras ir 
ALFAS, valdybos narys L. Karvelis.

minutėse "Kovo” puolikai gražiai 
prasiveržiu pro augštuosius aust
ralų gynikus ir daro vieną po kito 
penkius metimus. Nors šių rungty
nių metu ir buvo labai karštas 
oras lauke, kas ypatingai vargino 
žaidėjus, bet koviečiai visas rung
tynes neatleido savo žaidimo grei
čio ir, po tikrai gražių praėjimų 
ir sėkmingų metimų, rungtynes 

baigė aiškiu laimėjimu. Ypatingai 
gražiai sužaidė ir daug gražių me
timų padarė Vasaris. Taškai: Va
saris 30, šutas 18, Bernotas 10, 
Laukaitis 7, Kriaucevičius 11 1.

TELEVIZIJOS APARATĄ 
LAIMĖJO J. JARMALAVIČIUS

Lapkričio 2 dieną Sydnėjaus 
sportininkų ir sporto rėmėjų su
siartinimo vakare buvo ištrauktas 
“Kovo” ruoštos loterijos televizi
jos apartas. Laiminguoju buvo Nr. 

61 ir jo savininkas yra sydnėjiš- 
kiams gerai pažįstamas J. Jarma
lavičius.

šio vakaro pelnas yra skiriamas 
sportininkų pasiuntimui i Geelon
go sporto šventę.

K.

AMERIKA — PASAULIO 
MEISTERIS

Rio de Janeiro įvykusiose pasau
lio moterų krepšinio pirmenybėse 
nugalėtoju tapo Amerikos moterų 
rinktinė, baigmėje nugalėjusi Ru
siją 51:48. Čekoslovakija, pusiau- 
baigmėjo nugalėjusi Braziliją 84: 
70, laimėjo trečią vietą, šiose 
pirmenybėse Australijos krepši- 
nninkės susitiko su Rusija ir Pa
ragvajumi ir abejas rungtynes 
pralaimėjo. Pirmąsias 32:70 ir 
antrąsias 31:66.

BJi.

BK(HV\EJONES LTD GREIT! PATIKIMAI! PIGIAI!

LIETUVIŠKAS SKYRIUS

1, Norfolk Place, London W. 2. England

Mūsų pasiųsti siuntiniai pasiekia Me« duodame 100% garantiją, kad Palyginkite mūsų kaina* su kitų 
gavėjų per 3-6 savaites. siuntinys pasieks gavėją. firmų kainomis.

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

X 11.

STANDARTINIS SIUNTINYS MOTERIMS

KAIP praėjusiais metais, taip ir šiemet BROWNEJONES LTD. SV0KIS — 9 “’“ai- KAINA £ 18.15.0 (australiškais)
LIETUVIŠKAS SKYRIUS praneša; KIEKVIENAS, kas užsakys 4i yds. medžiag03 mot. 3uknelei( tinkančiai šventg ir darbo dien,. SV0Rlb: 18 3var8- KA1NA: 
siuntini vidutinės vertės (£ 20.0.0) gaus apačioje išvardintų dovanų 3 yds. 54.. medžiag03 moteriškam kostiumui, įvairių spalvų, 
vienų iš jų nemokamai: 1 porų moteriškų apatinių, žieminių.

100% vilnos megztinis ilgom rankovėm.
poros moteriškų kojinių.
moteriškos grynos vilnos skarelės.
svaras šokolado.

MOŠŲ KALĖDINĖS DOVANOS
STANDARTINIS SIUNTINYS NR. 17.

45.0.0 australiški svarai.

(ŠITOS DOVANOS NEĮEINA Į STANDARTINIŲ SIUNTINIŲ 
UŽSAKYMĄ.)

3 moteriškas vilnones skareles.
6 svarus cukraus.
1 vyriškų vilnoni šalikų 50 x 11.
1 skustuvų, Solingen ar Sheffield išdirbinio.
4i yds. medžiagos moteriškai suknelei.

2
3
1

STANDARTINIS SIUNTINYS VYRAMS

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

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

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

3i yds. geros rūšies atkarpa vyriškam kostiumui. ?
3 yds. grynos vilnos medžiaga moteriškam paltui.
3 yds. grynos vilnos medžiaga vyriškam paltui. o
3 yds. medžiagos moteriškam kostiumui, žalios Mr pilkos spalvos. I 
1 vyriškas žieminis, megstinio tipo “Windcheater” užtraukiamu J 

susegimu. Į
grynos vilnos moteriškas megstinis, ilgom rankovėm. V
vyriškas šalikas 50 x 11. i.
moteriškos skarelės 27 x 27, vilnonės. I
skustuvas, Sollingen ar Sheffield išdirbinio. >
moteriška bliuskutė. įj

Visi mokesčiai ir muitai yra įskaityti į siuntimo kainą. Gavėjas neturi 9 
nieko primokėti. Dėl pilno svorio siuntinio jūs galite pasirinkti kasi 
jums patinka iš mūsų kainaraščių. o'

PRAŠYKITE MOŠŲ KAINORAŠČIŲ.
SUMOKĖTI DALIMIS. TODĖL GALITE DRĄSIAI IS ANKSTO j

1
3 
1

3

2.
3.
4.
5.
6. 1 plaukams kirpti mašinėlę 0—0000.
7. 3 poras moteriškų kojinių.
8. 3 poras vyriškų kojinių.

PAMESTO I JEI JUMS YRA SUNKUMŲ APMOKĖTI, PARAŠYKITE MUMS, IR MES SUTEIKSIME JUMS LENGVATŲ
UŽSAKYTI JŪSŲ NORIMĄ SIUNTINI, KAD JIS LAIKU PASIEKTŲ JŪSŲ ARTIMUOSIUS TĖVYNĖJE. PATIKINAME, KAD JOS BOSITE PATENKINTI MŪSŲ PATARNAVIMUI

Rašykite tik lietuviškai: brownejones ltd. lietuvių skyrius, i, Norfolk place, London, w. 2. England.
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MSIOCt
SIDNEJIŠKIAI LIETUVIAI TURI

SAVO NAMUS

SYDNEJUS I KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS SYDNĖJUJE 

GYVA VĖLINIŲ TRADICIJA i
| š.m. lapkričio mėn. 24 d., sek- 

Lapkričio 2 d. pavakare į Ruck- niadienį, Lietuvos Karių Veteranų 
wudo kapines pradėjo rinktis lie- Sąjungos “Ramovė” rengia kariuo- 
tuviai: skautai, mat, nutarė palai-' menės šventės minėjimą, kuris 
kyti gražią lietuvišką tradiciją — įvyks St. Benedict’s parapijos sa- 
kapinių lankymą Vėlinėse. Pir-[ iįje> Broadway.
miausiai buvo sustota prie pernai Iškilmingas pamaldas (praside- 
eismo nelaimėje tragiškai žuvusio ( dn 12.45 Val.) atlaikys kun. P. 
jauno skauto Andriaus Bagdoną-( Butkus. Salėje iškilmingam minė- 
vičiaus kapelio, kur religines jjme paskajtą skaitys Kūrėjų — 
apeigas atliko kun. P. Butkus,' Savanorių S-gos pirmininkas V. 
giedojimuose padedamas E. Dry-* Šliogeris, o meninėje programoje 
žos ir Žigaičio, akord»*onu gies- pasirodys ir senimas ir jaunimas, 
mes palydint Alg. Plūkui.

Po gražaus kun. P. Butkaus žo-
džio, buvo pagiedota Dievo ange
las ir Amžiną atilsį. Vėlinių apei
gos baigtos Tautos himnu, dar-’ 
niai dalyvaujant geros šimtinės! 
šiose apeigose dalyvavusių bal
sams. I

Simbolizuojantis čia palaidotų' 
lietuvių kapus, skauto Andriaus 
Bagdonavičiaus kapas buvo pa
skandintas gėlėse.

Susirinkusių vardu kun. Butkui 
ir skautams už gražios Vėlinių 
tradicijos palaikymą, padėkos žo
dį tarė inž. A. Olšauskas.

Apgailėtina, kad nemažas būrys 
tautiečių, jų tarpe ir keliolika uni
formuotų skautų su gėlėmis ran
kose, klaidingai buvo nuvykę prie 
senosios katalikų koplyčios, o' 
tikrąją vietą susirado apeigoms* 
pasibaigus. Atrodo, kad taip atsi
tiko dėl neįsakiniai aiškios infor- ’ 
macijos.

Lapkričio 24 d., tuoj po kariuo
menės šventės minėjimo, “Ramo
vės” valdyba šaukia jos narių su
sirinkimą, kuris įvyks St. Bene
dict’s salėje. Bus renkama nauja 
“Ramovės” valdyba ir revizijos 
komisija, klasiniuose ir sumany
muose bus aptarti einamieji rei
kalai.

“Ramovės” Valdyba.

NEWCASTLIS

KREIPIMASIS | VISUS MOŠŲ 
APYLINKĖS LIETUVIUS

Mieli Tautiečiai, ALB Newcast
le Apylinkės valdyba kreipiasi į 
Jus ir prašo atlikti bendruomenės 
nario pareigą — susimokėti soli
darumo mokestį.

Tai nesunki pareiga, tik 12 šil. 
į metus arba 1 šil. į mėnesį. Ne-

NAUJA LIETUVIŠKA 
VERSLAMONĖ

Pereitą savaitę Cabramattoje, 
77 John St. (antrame augšte) ati
daryta Duvet Trading Co. — nau
ja lietuviška prekybos įmonė, čia 
rasite lietuviškų plokštelių, lietu
viškų išdirbinių, įvairiomis kalbo
mis knygų bei žurnalų; taip pat 
tarpininkaujama persiunčiant siun. 
tinius į Lietuvą ir kitus kraštus. 
Palinkėsime naujiesiems verslinio- 
kams sėkmės.

ATOSTOGAUJA 
DR. V. IVINSKIS

Dr. VI. Ivinskis, jau keleri me
tai tebegydytojaująs Naujojoj 
Gvinėjoj, šiomis dienomis parvyko 
pas savo šeimą atostogų Sydnė- 
jun. čia jis išbus 11 mėn., iš ku
rių 6 mėn. specializuosis tropinėse 
ligose — lankys Sydnėjaus univer
siteto tropinių ligų institutą gy
dytojams.

Dr. Vladas ir Julija Ivinskiai, 
pereią savaitę atšventę sidabrines 
vestuves, išvyksta “povestuvinėn” 
kelionėn į Brisbane, Melbourną ir 
Adelaidę.

“DAINOS” CHORO

repeticija lapkričio 13 d., trečiadie
ni. 7 vai. vak., Camperdowne. Ant-

žiūrint to, solidarumo mokestį ma
žai dar kas sumokėjo, ne dėlto, 
kad jis būtų per augštas, o dėlto, 
jei niekas neprimena, tai ir pasi
miršta. Valdyba laiko savo parei
ga tai priminti ir tikisi, kad ben
druomenės nariai, suprasdami rei
kalą, pasistengs apsimokėti. Pa
geidautina ne vėliau š.m. gruod
žio mėn. 15 dienos.

Pinigus galima įmokėti kiekvie
nam valdybos nariui minėjimų, 
pasilinksminimų, susirinkimų me
tu ar pamaldoms susirinkus prie 
bažnyčios.

Suprantama, kiekvienam leng
viau mokėti, kai paprašoma, bet 
valdybos nariai nevisada turi ga
limybės kiekvieną aplankyti ir 
paprašyti. Mums būtų didelis pa
lengvinimas, jei nariai (pilnatei
siais laikomi visi lietuviai ir lie
tuvės sulaukę 18 m. amžiaus) pa
tys, neraginami ir nejieškomi 
stengtųsi apsimokėti. Greičiausias 
būdas, tai nupirkti 12 šil. pašto or
derį, įdėti į voką, užrašyti ant jo 
mūsų iždininko p. Liūgos adresą: 
21 Hanson Avenue, Mayfield East 
2N, N.S.W. (antroj pusėj, savo 
pavardę ir adresą), įmesti į pašto 
dėžutę ir Jūsų sąžinė bus rami, 
kad pareiga atlikta.

Laukiame nuoširdaus atsiliepi
mo.

ALB Newca»telio Apylinkės
Valdyba.

Religinė Informacija

Kad sudarant pramogų — vaka
rų planą nebūtų pažeidžiamos mū
sų religinės — tautinės tradici
jos, noriu paskelbti visoms orga
nizacijoms tas datas, kuriose Lie
tuvoje buvo susilaikoma nuo Šo
kių ir triukšmingų pasilinksmini
mų.

1957 m. Adventą* nuo gruodžio 
1 d. iki 25 d. 1958 m. Gavėnia 
nuo vasario 19 d. iki balandžio 
6 d. Vėlinės — kiekvienais metais: 
1 ir 2 d. lapkričio. Tremtyje susi
kūrusi tradicija birželio 14-15 d.d. 
— liūdnuosius įvykiui minint, 
Amerikoj praktikuojama gedulo 
savaitė. Kasmet keičiasi gavėnios 
laikas ir keliom dienos keičiasi 
Advento pradžia.

PAMALDOS

Lapkričio 17 d. pamaldos Ban- 
kstowne St Brendan’s bažn. 11 v.

Lapkričio 17 d. pamaldos Wol- 
longongo lietuviams W. Katedroj 
5 vai. po pietų.

K.P.B.

MELBOURNAS

Sveikintina iniciatyva 
MELBOURNO STUDENTAI 
ĮTEIKĖ UNIVERSITETUI 

VERTINGŲ KNYGŲ
Pastebėjus, kad Melbourno Uni

versiteto Centrinėje bibliotekoje, 
išskyrus pora senų žodynų, nėra 
jokių knygų apie Lietuvą. A.L. 
Stud. S-gos Melbourno skyrius 
ėmėsi iniciatyvos šią padėtį ati
taisyti.

Iš Kultūris Fondo Melbourno 
skyriaus gauta naujas Baravyko 
Anglų — Lietuvių kalbos žody
nas, gi iš Bendruomenės apyl. 
v-bos gauta £ 7 skirti knygoms 
nupirkti. Skyrius susisiekė su Ame
rika iš kur jau atkeliauja Jurgė- 
los Lietuvių Tautos Istorija (ang
lų kalba) ir dar pora knygų bei 
brošiūrų apie Lietuvą ar Lietuvą 
liečiančiais klausimais.

š.m. spalio mėn. 23 d. A.L. 
Stud. S-gos skyriaus pirmininkas 
Alg. Žilinskas įteikė universiteto 
bibliotekos vedėjui šias knygas:

1. Anglų — Lietuvių kalbos žo
dyną — Baravyko (L.K.F. Mel
bourno skyr. dovana), 2. Lithua
nian Dictionary — Gėriko, 3. Lie
tuvos Istorija — Sruogienės, 4. 
Lithuanian Narrative Folk Songs 
— Balio, 5. Lietuvių Liaudies Me
nas — Galaunės, 6. Lietuvių Tau
tiniai Drabužiai — M. Glemžai- 
tės.

Reikia tikėtis, kad šias knygas 
panaudos ne tik lietuviai, bert: 
taip pat ir kitų tautybių studen
tai studijuoją šiame universitete.

(A) ..

(Tąsa iš 4 psl.) 
mą namą pirkti iki £ 12.000 ver
tės. Dėl priemiesčio galį būti įvai
rių nuomonių, bet Redfernas nesąs 
blogesnis už Darlinghurstą ar ki
tus, kur savo namus turi estai, 
žydai ar kitos tautybės, į kurių 
namus mes renkamės. Be to, Red- 
fernas esą perplanuojamas, o mū
sų namas yra prie didelės gatvės 
ir gyvo susisiekimo.

Už Tarybos patiektos apyskai
tos ir namų pirkimo tvirtinimą 
pasisakė veik ir visi tie, kurie reiš
kė kritiškų pastabų, kurias ir reiš
kė, atrodo, tik tam, kad ateityje 
darbas būtų našesnis, kad klaide
lių būtų išvengta, kad nebūtų ne
supratimų ir nesusipratimų ten, 
kur reikalinga visuotinė talka ir 
apjungtos pastangos.

Al. Mauragis savo rezoliucijos 
neatsiėmė. Kaip kiekviena rezo
liucija, ir ši, kuri faktiškai reiškė 
siūlymą netvirtinti Tarybos apy
skaitų ir atsimetimą nuo namų 
pirkimo, pagal Sydnėjaus Lietuvių 
Namų Klubo statutą turėjo būti 
paremta bent 2-jų narių, gi ne
sant kas ją paremtų, nebuvo bal
suojama.

(čia primintina, kad susirinki
mui pasisakius už A. Mauragio 
rezoluciją, atsimetus nuo namų 
pirkimo, būtų žuvę įmokėti už 
tuos namus £ 2500).

Balsuojant apyskaitų tvirtinimą, 
paduota 66 kortelės — 473 balsai, 
ir tik 9 kortelės — 35 balsai prieš.

Iš Tarybos metų bėgyje pasi
traukė keliolika narių. Kadangi 
Taryba išrinkta dvejiems metams, 
tad darinkti 3 nariai ir 7 kandi
datai. I Tarybą darinkti VI. Dau- 
daras — 443, Pr. Nagys — 421 ir 
A. Jasaitis — 395 balsais. Kandi
datai: ALB Cabramattos Apylin
kės valdyba, V. Danta, Abromas, 
Daubaras, Šidlauskas, Antanaitis 
ir Stošius.

Klausimuose ir sumanymuose 
buvo patiekta keletas klausimų 
Tarybai, kelta įvairių sumanymų 
ir duota sugestijų. Tarybos pirm, 
paaiškino, kad sklypas valdžios 
įvertintas apie £ 1800 ir savival
dybei per metus reikia mokėti£ 50 
mokesčių. Viešbučiui jame esant, 
Waterbordui buvo mokama apie 
£ 120 svarų per metus. Dabar 
bus kitas įkainavimas.

Namu galima naudotis ir dabar, 
bet pradėjus remontus, naudoji
masis bus sunkiai įmanomas. Ta
rybos pirmininkas prašė duoti pa
siūlymus dėl namų tvarkymo ir

pertvarkymo raštu tiesiog Tary
bai, nebūtinai tuos reikalus nagri
nėti spaudoje. Pažadėjo visais 
klausimais narius plačiau infor
muoti per spaudą.

Taryba prašo turinčius senų, 
bet dar tinkamų baldų, kuriais 
kartais norima atsikratyti ir la
bai pigiai parduodama, pervesti 
Sydnėjaus lietuvių namams, nes 
baldų reikia ir juos įsigyjant daug 
pinigo kaštuos.

Karštais plojimais pritarta, kad 
būtų išlyginta visi nesusipratimai 
ir nesutarimai tarp Sydnėjaus 
Lietuvių Namų Klubo ir Banks- 
towno Lietuvių Namų vadovybių 
nes skyriojimuisi nesą nei pag
rindo, nei tikslo, atsimenant, kad 
visi esame tie patys lietuviai, tik 
atsitiktinai gyveną kituosi* rajo
nuose, bet kurių rūpesčiai ir troš
kimai yra tie patys.

Mandatų komisija, kurią sudarė. 
V. Simniškis, Pov. Alekna ir Sto- 
šys, konstatavo susirinkime atsto
vavus £ 2240, arba truputį dau
giau kaip pusę įnašų.

Susirinkimas, trukęs apie 6 vai., 
praėjo tvarkingai. (jk).

ADELAIDE
PIRMOSIOS LIETUVIŲ 

STUDENTŲ KORPORACIJOS 
SUKAKTIS

L.S.F. “Neo — Lithuania” 
Korp! š.m. lapkričio 11 d. švenčia 
35 m., nuo įsisteigimo Vyt. Didž. 
Universitete, sukaktį.

Adelaidėje sukaktis bus paminė
ta sekančiai:

17.11.57 m. 10 vai. 30 min. iš
kilmingos pamaldos šv. Juozapo 
bažnyčioj. Gerb. kun. J. Kungys 
atlaikys pamaldas už tėvynę ir mi
rusius neolithunus ir filijas.

Po pamaldų iškyla į National 
Parką. Ją organizuoja LKF sky
rius. Iškylon kviečiami visi aka
demikai su šeimom. National Par
ko geležink. stoty bus nurodyta 
iškylos vieta.

Pro Patria
L.T. Akademinio Sambūrio 

Adelaidės Skyriam Valdyba.

radienį repeticija negalėjo įvykti 
negavus tai dienai salės.

IŠVYKSTA I AMERIKĄ

Sydnėjiškis A. Kazlauskas su 
žmona Stase, sūnum Raimondu ir 
dukrele Lidija, lapkričio 13 d.

Mieliems p.p. PROTAMS, ypač poniai Cecilijai, dėl jos 

mamytės ir artimųjų mirties Lietuvoje, skausmo valandoje 
reiškia gilią užuojautą

Binkevlčiai.

Oronsay laivu išvyksta į Ameriką.
Jie apsistos Čikagoje. A. Kazlaus
kas yra buvęs ALB Sydnėjaus 
Apylinkės valdybos nariu; Stasę 
Kazlauskienę — Pilkaitę sidnėjiš- 
kiai pažįsta iš įvairių parengimų 
kaip deklamatorę. Palinkėsime 
sėkmės naujame kontinente.

MAŽA EISMO NELAIMĖ

Pereitą savaitę R. Jaselskis tu
rėjo auto katastrofą — jo vairuo
jama mašina nušoko į griovį. R. 
Jaselskiui aplankstyti šonkauliai; 
kiti jo bendrakeleiviai tik apsi- 
braižė. Tai tas pats automobilis, 
kuriuo sidnėjškiai skautai daug 
mylių sukorė bejieškodami sto- 
vyklavtėtės.

‘.■.'/.■.■.■.V.'.V.'.’.'.V/.'.V.V.V.'.'.’.'.'.’.'.'.'.'.VAV.'.V.-.VZ.-.

PAS SPORTININKUS VISADOS BŪDAVO
SMAGIAUSIA!

š.m. lapkričio mėn. 29 d., penktadienį,

RICHMOND TOWN HALL

jaukioje salėje (prie Bridge Rd. ir Church St. sankryžos)

" Varpo “ Metinis Balius
Pradžia 7.30 vai. vakaro, pabaiga 2 vai. ryto. Gros didelis ir smagus 
graikų orkestras. Veiks puikus Soc. Globos Mot. D-jos bufetas. 
Pakvietimai užsisakomi pas p. Baltrušaitį prie bažnyčios arba pas 
p-lę Audronę Lazutkaitę telefonu FU 5067.
Visi tautiečiai yra kviečiami ateiti ir paremti sportuojantį jaunimu.

Melbourno Liet. Sporto Kl. “VARPO” Valdybe.

BANKSTOWNAS
TIK VIENĄ KARTĄ METUOSE

ALB Bankstowno Apylinkės 
valdyba š.m. spalio mėn. 19 dienos 
posėdyje nutarė pravesti šioje 
apylinkėje metinį pinigų rinkimo 
vajų, kuris bus vykdomas š.m. 
lapkričio mėn. 17 d. ir 24 dieno
mis.

Pinigai bus renkami: Vasario 
16-tos Gimnazijai, Vokietijoje 
esantiems lietuviams seneliams ir 
ligoniams, solidarumo ir nario mo
kestis, platinami Lietuvio pasai ir 
Tautos Fondo ženkliukai. Tikima
si aplankyti kiekvieną tautietį jo 
namuose, bet jeigu kartais, dėl ne
turėjimo tikslaus adreso, kas nors 
bus praleistas, prašome savo tau
tinę pareigą atlikti asmeniškai — 
auką ir solid, mokestį įmokėti 
Apylinkės valdybos būstinėje: 159 
Mimosa Rd., Greenacre (E. Ban- 
kstown) kiekvieną dieną nuo 5 iki 
7 vai. vak. šiuo pačiu adresu pi
nigus galima pasiųsti ir paštu.

Iš kalno dėkojame.
ALB Bankstowno Apyl. Valdyba.

VIENAS VYRAS — NE TALKA 
VIENAS ŽODIS — NE ŠNEKA 
— TAD VISI Į LIETUVIŠKŲ 

NAMŲ ĮSIGIJIMO TALKĄ!

Melburno Choras 
Sydnėjuje

Melbourne Lietuvių Dainos 
Sambūrio Choro koncertas Sydnė
juje įvyks gruodžio 8 d. šešta
dienį choras atvyksta tokios su
dėties: Sambūrio vadovas Ir diri
gentas A. čelna, sambūrio admi
nistratorius L. Baltrūnas su po
nia, choristės-ai: E. Balčiūnienė, 
L. Milvydienė, E. Jakavičiūtė, L. 
Vacbergas su ponia, V. Kunčiū- 
nas su ponia, J. Tamašiūnas su 
ponia, J. Valaitienė, E. žiedienė, 
J. Daunys, P. Draginis, K. Miel- 
dažys, V. Lazauskas, R. Galinis, 
P. Vaičaitis, H. Paškevičius, P. 
Morkūnas, V. Bosikis, J. Kazake
vičius, V. Savaitis, J. Petrašiūnas, 
pranešėja A. Karazijienė ir pia
nistė L Zableckytė.

Melbourno lietuvių choras gie
dos sekmadienį, gruodžio 8 d. 
Cam perdo wno bažnyčioje per pa
maldas lietuviams. Koncertas 
įvyks sekmadienio vakare, Austra
lian Hall, Elizabeth St., City (prieš 
Mark Foys).

Tautiečiai, kurie pageidautų ap
gyvendinti pas save mūsų svečius 
iš Melbourno gruodžio 7 ir 8 die
nomis, prašomi pranešti ALB Syd
nėjaus Apylinkės v-bos pirminin
kui darbo metu telefonu BO 648 
Ext. 472, vakarais A. Adomėnui 
telefonu LM 4146 arba P. Donie- 
lai telef. UJ 0289.

Platesnis pranešimas apie įvyk
stantį koncertą bus paskelbtas 
vėliau.

ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

(Priešais Melbourno Town Hali)
Ontr. 1819

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

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

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

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

taxwanttttnttMeattttttowMMWBBMtsenaeotsotKso&aaacccttnKWj&n 
r*****************************************-******* 

Surastas Pigesnis Kelias Siuntiniams
Į LIETUVĄ IR RUSIJĄ

• Išsiaiškinome tikruosius muitus ir dėlto sumažėjo siuntimo išlai
dos.
• Siunčiame Jūsų pačių supirktas prekes, kurias įvertiname že
miausiomis kainomis. Už patarnavimą imame nuo £ 0.10.0 iki £ 2.0.0. 
Siuntinio svoris 22 Ibs.
• Siuntinius pristatyti asmeniškai arba paštu:

THE GLOBE
OVERSEAS PARCELS SERVICE .

139 Highett St, West Richmond, Vic.
Siuntiniai priimami nuo 12-7 v.v. penktadieniais, šeštadieniais ir sek
madieniais. Siuntinių pristatymas garantuojamas ir gavėjas nieko 
neturi primokėti.

Siuntiniai pasiekia gavėja per 12 .avsišių.

PADĖKA

Š.m. rugsėjo mėn. 15 d. Lietu
voje mirus mano brangiai mamy
tei, man liūdesy pareiškusiems 
užuojautą per spaudą, laiškais ar 
asmeniškai, o ypač maldoje pri
siminusiems, labai nuoširdžiai dė
koju.

Kun. P. Butkus
Sydney Lietuvių Kapelionas.

DAUGAVA
— PARCEL SERVICE

Stockholm, Švedija.
Siuntiniai greičiausiai pasiekia 
Lietuvą ir USSR pasiųsti iš 

Švedijos
MEDŽIAGOS, AVALYNĖ, 

VAISTAI, MAISTAS
Mee siunčiame ir jūsų paruoštus 

siuntinius iš Australijos
Dėl kainaraščių ir platesnės in
formacijos kreiptis į mūsų atstovą

J. Strautinš
" 5 AUGŠTAS, 

306 THE CAUSEWAY, 
MELBOURNE

Takelis (little lane) tarp Bourke 
ir Little Collins gatvių priešais 
Mayer.

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 2128).
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