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MORALINE
LIETUVOS DIPLOMATUOS SE 
DIS, PASAKYTAS PER RADIJĄ

Tautiečiai, Naujųjų Metų išva
karėse visur, kur yra laisvė, kur 
laisvos tautos ir laisvi žmonės pa
tys tvarko savo gyvenimą be bai
mės ir prievartos, kur viešpatauja 
teisingumas bei žmoniškumas, — 
yra atvirai reiškiamos viltys ir su
manymai joms įvykdyti ateinan
čiais metais.

Kitaip yra Lietuvoje ir tose ša
lyse, kurioms kaip mūsų kraštui 
sovietai yra primetę savo pries
paudą. Niekas negali pasidžiaugti 
savo tautos pažanga ir savo darbo 
vaisiais, niekas negali reikšti sa
vo minčių ir nėra tikras dėl atei
ties. Šiuo momentu lietuvių tauta 
ypač skaudžiai atjaučia milžiniš
ką, barbarišką neteisybę, kurią So
vietų Sąjunga yra jai padariusi, 
sunaikindama Lietuvos laisvę bei 
nepriklausomybę, ši neteisybė yra 
juo skaudesnė, kad po tiek metų 
vis dar nematyti, kada ji pasibaigs 
kada mūsų tauta, išsivadavusi iš 
okupacijos, galės vėl vykdyti šabo 
suverenines teises, pati valdytis 
ir sugrįžti į priklausančią jai vie
tą nepriklausomų civilizuotų val
stybių tarpe.

Tačiau, ^nors sovietai daro vis-
ką, kad smurtu ir propaganda ap
temdytų musų ateities horizontą, 
jame ir mums šviečia viltis. Jos 
šviesa ateina iš mūsų širdžių, tai
gi iš to šaltinio, kurio negali pa
siekti jokia sovietų prievarta ir 
melo propaganda. Žmonių širdyse 
glūdi ta jėga, kurios dėka pasau
lyje, nežiūrint visų žmoniją išti
kusių sukrėtimų — o jų pikčiau
sias yra bolševizmas — laisvės 
ir teisybės troškimas ne tik nėra 
miręs, bet vis daugiau tampa bū
tinu asmeninio, socialinio ir vals
tybinio gyvenimo akstinu. Tas 
troškimas yra gyvas ir mūsų tau
toje ir jis gaivina viltį, kad Lie
tuvos valstybinė nepriklausomybė 
bus atstatyta. Tam pasiekti, deja, 
dabartinėmis sąlygomis nepakanka 
vien tik tarptautinių konferenci
jų ir šiaip diplomatinės veiklos, 
nes paneigimas tų dėsnių, kuriais 
remiasi tarptautinė santvarka, yra 
vienas esminių sovietų politikos 
požymių. Todėl kelias mums su
grįžti j laisvę yra dar'ilgas ir sun- 
kus. Bet jame mūs lydi įsitikini-
mas, kad Lietuvos laisvės byla yra 
teisinga, tuo tarpu, kai Sovietų 
Sąjungos pusėje tėra smurtas ir 
melas.

Melas ir smurtas yra vyriausi 
padariniai, kuriais gali pasigirti 
sovietų santvarka, ir kurie sudaro 
svarbiausias jos politikos priemo
nės. Nuosekliai tęsdama tą politi
ką, Sovietų Sąjunga, kaip matyti 
iš kai kurių pasireiškimų, rengia
si išplėsti akciją tikslu išgauti iš 
Vakarų status quo pripažinimą. 
Tai yra — pripažinimą, tos netei
sėtos padėties, kurią Maskva yra 
sudariusi eilėje kraštų, atvira ag
resija ar kitais būdais juos užval- 
dydama. Reikia tikėtis, kad ši so
vietų akcija pasibaigs tokiu pat ne
pasisekimu, kaip jų ligšiol tuo klau
simu darytos pastangos, atsimušu- 
sios į civilizuotojo pasaulio o ypač 
i Jungtinių Amerkios Valstybių, 
moralės dėsnius ir politinius inte
resus. Mntį, kad tos sovietų pas
tangos ir toliau bus bergždžios, 
stiprina faktas, kad priešingai 
Maskvos propagandos baugini
mams Vakarai ir dabar turi karinę 
persvarą. O, be to, ligšiolinis so
vietų užgrobimų nepripažinimas iš

PERSVARA
FO STASIO LOZORAIČIO ŽO- 
NAUJŲJŲ METŲ PROGA.

Vakarų pusės labai žymiai padidi
na tą moralinę persvarą, kuri yra 
realus ginklas prieš Sovietų Są
jungos ir bolševizmo ekspansiją.

Ateinantieji metai bus pažymėti 
trimis svarbiomis sukaktimis: 
Lietuvos n e p r i k 1 a u- 
somybės atstatymo 
keturių dešimtų me
tų, Lietuvos patro
no šventojo Kazi
miero gimimo 500 
ir Vinco Kudir
kos gimimo šimto 
metų. Tos sukaktys primins 
mums didžią Lietuvos valstybinę 
praeitį, tautinį atgimimą ir mūsų 
tautos laisvą gyvenimą, kurį su
stabdė sovietų okupacija. Tesutei
kia jos mums jėgų bei ištvermės 
laukiant Lietuvos laisvės ir jai 
dirbant. To linkėdamas Jums, 
brangūs tautiečiai Krašte ir užsie
nyje, aš širdingai sveikinu Jus 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
vardu.

3 DIENOS SU STUDENTAIS
II-SIS 'AUSTRALIJOS LIET. STUD. S-GOS SUVAŽIAVIMAS

Antrasis Australijos Lietuvių 
Studentų Sąjungos suvažiavimas 
įvyko Melbourne 1957'm. gruodžio 
28-30 dienomis. Nežiūrint didelių 
atstumų bei finansinų sunkumų 
susirinko gražus būrys jaunimo. 
Dalyvavo 21 iš Sydnėjaus, 5 iš 
Adelaidės, 17 melburniškių, 3 kan- 
beriškiai ir net du iš Naujosios 
Zelandijos — broliai G. ir V. Pro- 
eutos.

Suvažiavimo iškilmingas atida
rymas įvyko gruodžio 28 d. Jer- 
ram Hali, City. Tylos minute pa
gerbus žuvusius kovoje prieš ko
munizmą studentus ,taip pat pri
siminus Sąjungos a.a. narį Jurgį 
Naujalį, Centrinės Valdybos pir
mininkas A. Žilinskas trumpu žo
džiu kreipėsi į studentus, jų bičiu
lius svečius. Nuskambėjo Gaudea- 
mus ir darbas pradėtas. Nedaug, 
tiesa, laiko — tik trys dienos, bet 
užtenka pasidalinti mintimis, pa
diskutuoti, reikalams aptarti, ir ar
čiau susipažinti.

I prezidiumą kol. A. Žilinskas 
pakvietė arch. V. žemkalnį, A. 
Krausą, Adelaidės Stud. V-bos 
pirm. R. Urmoną, Sydnėjaus 
pirm. R. Stakauską ir Centrinės

EISENHOWERIO
Reorganizacinis Planas

Iš Niujorko pranešama, kad 
prezidentas Eisenhoweris asmeniš
kai vadovaus JAV gynybos reorga
nizacijai. Prezidentas patiekė kon
gresui pagrindinį krašto gynybos 
9 punktų planą, pagal kurį nori
ma: sustiprinti sąjungininkų mo
kslinį bendradarbiavimą ir išradi
mų koordinaciją, panaikinti tarp 
atskrų JAV ginklų rūšių vykstan
čias varžytynes, išplėsti ekonomi
nę ir karinę pagalbą draugingoms 
užsienio valstybėms.

Prezidento kalbą labai palankiai 
sutiko kongresas ir Amerikos 
spauda. Nurodoma, kad Amerikos 
politika dabar tampa akcijos poli
tika ir JAV yra aiškiai apsispren
dusius priimti Sov. Sąjungos grės
mingą iššūkį. Prezidentas savo kal
boj pabrėžė, kad Amerika stipri
na savo krašto gynybą ir ginkluo
jasi siekdama užtikrinti pasauliui 
taiką, bet yra pasiruošusi kiekvie
nu metu atsakyti agresoriui naiki
nančiais smūgiais.

V-bos sekretorę Ireną Tamošaitie
nę. Sveikinimus pradėjo arch. V. 
Žemkalnis, kuris apžvelgė studen
tų uždavinius, o A. Krausas pa
brėžė jų pareigą stovėti lietusių 
tautos švietimo sargyboje. Per
skaityti sveikinimai iš Lithuanian 
American Council p-ko dr. Grigai
čio, “Lituanus” redaktoriaus V. 
Vyganto, “Mūsų Pastogės” redak
toriaus J. Kalakausko, dr. Rydžip 
ir Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Melbourne skyriaus. Melbourne 
Bendruomenės vardu žodį tarė A. 
Grigaitis, linkėdamas nevengti 
darbo su senosios kartos atstovais 
Melb. Liet. Klubo vardu kalbėda
mas A. Mikaila pareiškė, jog stu
dentai, tai sielos aristokratai ir 
turi siekti ištobulint asmenybę sau, 
tėvynei ir žmonijai. Studentų bi
čiulių vardu sveikino VI. Jakutis; 
“Šviesos” sambūrio Regionalinės 
v-bos vardu — kol. V. Patašius ir 
Liet, Kultūros Fondo Austr. Kraš
to V-bos vardu — A. Zubras.

Atidaryme buvo numatyta dr. 
Rindzevičiaus (iš Ballarat) pas
kaita apie Lietuvos ir Europos 
universitetus. Deja, dėl susidėju
sių aplinkybių dr. Rindzevičius ne

OKUPUOTO) LIETUVOJ
— Lietuvoje leidžiamų knygų 

tiražai nemaži, bet išperka gana 
greitai. Taip, pav., Maironio raš
tų pereitais metais buvo išspaus
dinta 25.000 egz., o šiemet jau ne
galima gauti.,

— Visą pasaulį nusiautą? gri
pas, neaplenkė nė Lietuvos. Daug 
žmonių juo serga šią žiemą. Prof. 
V. Mykolaitis — Putinas visą mė
nesį gulėjo ligoninėje, sirgdamas 
gripu ir plaučių uždegimu.

— Kaune mirė kun. Antanas 
Šmulkštys — Paparonis.

— Antosė Varkalaitė — Balt- 
rušienė, grįžusi, mokytojauja 
Klaipėdoje. Ji buvo rusų išvežta 
1941 m. birželio 13 d.

— Skaudi nelaimė Traki/ rajo
ne. Vilniaus radijas gruodžio 11 d. 
pranešė apie tokį nelaimingą at
sitikimą. Trakų rajono vieno kolū
kio vaikų būrelis rogutėmis pasi
leido nuo augšto kranto ežero 
link. Tačiau ledas buvo plonas, 
visi vaikai paniro po ledu ir ats
kubėjusieji į pagalbą jų jau nebe
galėjo gyvų išgelbėti.

atvyko. Paskaitos vietoj kol. Ta
mošaitienė paskaitė savo refera
tą, kuris buvo skirtas sekmadienįo 
visuotinam susirinkimui, šis prog
ramos pakeitimas išėjo gal į nau, 
dą, nes dalyvaujant ir “senimui”, 
diskusijos buvo gyvesnės, įdomes
nės: buvo ir kam pult, ir kam gin
tis. Referato tema — “Australijos 
lietuviai studentai ir visuomeninė 
veikla”. (Apie tai bus plačiau at
skiram straipsnyje). Po trumpų 
kol. A. Žilinsko informacijų apie 
tolimesnius parengimus, melbur- 
niškės kolegės visus, pavaišino ka
va ir užkandžiais.

. (Tąsa 3 psl.)

• Iš Maskvos pranešama, kad 
Sov. Sąjunga sumažinanti savo 
karines pajėgas 300.000 vyrų. Bū
sią sumažintos įgulos R. Vokieti
joje ir Vengrijoje. “Tassas” skel
bia, jog šitai rodą Sov. Sąjungos 
“gerą valią”.
• Chruščevas, Bulganinas ir Vo- 
rošilovas, pirmą kartą po ketu
rių metų, Naujų metų sveikini
mus prisiuntė Australijos ministe- 
riui pirm. Menziui.

— Kursai kolūkiečiams ir sov- 
chozininkams ruošiami šiuo metu 
įvairiuose rajonuose. Dalyvaują 
daugiau kaip 10.000 kolūkiečių ir 
2.500 tarybinių ūkių darbininkų. 
Dėstomi agronomijos ir zootechni
kos dalykai panaudojant “pirmū
nų” patyrimus. Per pastaruosius 5 
metus tokius kursus baigė dau
giau kaip 93.000 žmonių.

— Statybos ministerija paruošė 
statybos planą artimiausiems 8 me-

Į tams. 1965 metais būsią pastaty
ta 32 kartus daugiau gyvenamųjų 
namų, negu 1951 metais, paskel
bė Vilniaus radijas gruodžio 10 
d. Bet kas bus iki 1965 metų?

— Operos artistas Juozas Ma
žeika ryšium su 50 metų sukaktim 
apdovanotas Lietuvos augšč. tary
bos prezidiumo garbės raštu. Juo
zui Stanuliui suteiktas “nusipelnu- 
sio artisto garbės vardas”.

— “Pasiturinčiai gyvena” anot 
Vilniaus radijo (gruodžio 9 d.) 
Troškūnų rajono Kazimiero Štaro 
vardo kolūkio nariai. Ir čiapat pra
neša, kad kolūkiečiams šiemet už 
kiekvieną darbadienį būsią išduo
ta po 3 kg. grūdų ir 3 rublius...

— Vilniuje yra dvi troleibusų 
linijos. Dabar vyksta paruošiamie
ji darbai trečiajai- linijai (kuri 
jungs Komjaunimo ir Basanavi-
čiaus gatves). Iki šių metų pabai
gos Vilniaus troleibusų parkas pa- 
didėsiąs iki 26, o ateinančiais me
tais iki 50 troleibusų.

REKORDINIS 
JAV BIUDŽETAS

Iš Vašingtono pranešama, kad 
prezidentas Eisenhoweris pasiun
tė kongresui susipažinti su numa
tytu naujiems finansiniams me
tams (1958-1959) biudžetu, kuris 
siekia 73.900 mil. dolerių. Tai re
kordinis taikos meto biudžetas.

Prezidentas mano, kad 1958 m. 
gegužės 30 d. iždas turės apie 388 
mil. dolerių .deficito, bet jau 1959 
m. gegužės 30 d. turės 500 mil. 
dolerių perteklių. Prezidentas ne
siūlo didinti pajamų mokesčius. 
Jis apskaičiuoja, kad papildomos 
biudžetinės sumos susiras iš paki
lusios apyvartos ir padidėjusios 
pramonės gamybos.

JAV gynybos reikalams nauja
jame biudžete numatoma išlaidų
39.779 mil. dolerių. Prieš “sputni- 
kinę erą” gynybos reikalams augš- 
čiausia suma buvo 38.000 mil. do
lerių.

POPIEŽIUS PRIĖMĖ 
LIETUVOS PASIUNTINĮ

Jo Šventenybė Popiežius Pijus 
XII, priimdamas Kalėdų švenčių 
ir Naujųjų Metų proga diploma
tinių misijų šefus atskirose audi
encijose, priėmė taip pat Lietu
vos nepaprastą pasiuntinį ir įga
liotą minister) prie Šv. Sosto S. 
Girdvainį. Atsakydamas į minis- 
terio sveikinimus ir linkėjimus, 
Šventasis Tėvas palaimirio Lietu
vą ir jos diplomatinį atstovą. Po 
to Jo šventenybei buvo pristaty
tas pirmasis pasiuntinybės sekre
torius S. Lozoraitis junior, kuriam 
irgi buvo suteiktas palaiminimas..

ATNAUJINS SANTYKIUS?

Iš Maskvos pasiekusios žinios 
rodo, kad gal netrukus bus atnau
jinti diplomatiniai santykiai tarp 
Sov. Sąjungos ir Australijos. San
tykiai nutrūko iškilus Petrovo šni
pinėjimo aferai.

Sveikintina Iniciatyva
1958 m. sausio 12 d. R.E. Ma

ziliausko bute buvo sukviestas Ade
laidės lietuvių spaudos darbuoto
jų pasitarimas kuriame dalyvavo 
P. Andriušis, R.E. Maziliauskas, 
D. Maželytė, J. Mockūnas, B. No- 
meika, P. Pusdešris, VI. Radzevi
čius.

Susirinkusieji, išsamiai ir nuo
sekliai aptarę įvairius spaudos 
reikalus, priėjo vieningos išvados, 
kad Adelaidės lietuviai laikrašti
ninkai turi glaudžiau bendradar
biauti, derinti savo darbą ir palai
kyti nuolatinį savitarpio ryšį.

Nutarta savo veiklą koordinuo
ti, tuo siekiant darbo sąlygų pa
lengvinimo ir reguliaresnio ir tiks
lesnio informacijų tiekimo spau
dai.

1958 metams Adelaidės lietuvių 
laikraštininkų seniūnu vienbalsiai 
Išrinktas R.E. Maziliauskas.

Ypatingą dėmesį nutarta kreipti 
į priaugančius — jaunuosius laik
raščių bendradarbius, stengiantis 
išugdyti jaunąją lietuvių žurna
listų kartą. Visi pasitarime daly
vavusieji laikraštininkai pasižadėjo 
paskatinti jiems pažįstamą jauni
mą susidomėti spaudos darbu, sie
kiant suburti kuo didesnį spaudos 
bendradarbių skaičių sekančiame 
pasitarime.

Apie šį reikšmingą ir vertą gi
laus dėmesio adelaidiškių laikraš
tininkų pasitarimą plačiau pakal
bėsime kita proga.

Bulganinas teberašo 
laiškus

Sov. Sąjungos min. pirm, mar
šalas Bulganinas yra prirašęs dau
gybę taip vadinamų “taikos laiš
kų” Vakarų valstybių vyriausy
bėms, kiekviename jų patiekdamas 
vis naujus nusiginklavimo, taikos 
išlaikymo, naujų konferencijų šau
kimo planus. Prieš kurį laiką pa
rašė 18 vyriausybių galvoms laiš
kus, siūlydamas sukviesti 19 val
stybių vyriausybių galvų konfe
renciją Ženevoje, kurioje būtų “su
mažinta pasaulio įtampa”.

Amerika į šį pasiūlymą žiūri 
skeptiškai. Prezidentas Eisenho
weris ir Anglijos premjeras Mac
millan mano, kad tokia konferen
cija būtų šauktina tik tada, kai 
rūpimus klausimus išdiskutuos už
sienių reikalų ministerial ir pa
ruoš vyriausybių galvų konferen
cijai dirvą. Bulganinas nori šito
kią konferenciją sušaukti 3-4 mėn. 
laikotarpy. ♦

Naujos Deportacijos
* Austrijos “Klein Zeitung” laik
raštis rašo, kad gruodžio mėn. ga
le pradėtos naujos deportacijos 
Vengrijoje. Iš Budapešto ištremta 
per 500 žmonių. Oficialiai skelbia
ma, kad deportacijos vykdomos iš 
Budapešto todėl, nes sostinėje esą 
per daug gyventojų. Tikroji prie
žastis esanti tai, kad Vengrijos 
valdžia nori pašalinti visus įtakin- 
gesnius antikomunistus, bijodamos 
naujos revoliucijos. Deportuotieji 
apgyvendinami koncentracijos sto
vyklose.

Vengrijos ūkininkai prievarta 
pradėti grūsti į kolchozus.

• Rockfelerio studijų biuras skel
bia, kad Amerika, jei ji nenori at
silikti nuo Sov. Sąjungos, per 
ateinančius kelerius metus moksli
niams tyrinėjimams ir gynybai 
privalo papildomai skirti po 3000 
milionų dolerių kasmet.
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“Pone daktare, paskutinis daly
kas, kurį aš privalau atlikti šiame 
gyvenime — tai mirti“. — Tuo pa
garsėjusiu posakiu pareikšta ne
ginčijama tiesa.

Jei religija moko žmogų, kaip 
jis turi gyventi, kad miręs pakliū
tų ten, kur reikalinga, tai teisė 
ateina tam pačiam žmogui į pagal
bą, kad mirties atveju jis paliktų 
savo aiškią valią dėl likusio jo 
turto ir neįklampintų savo arti
mųjų į visokias teisines painiavas 
po savo mirties.

Pagal Australijoj veikiančią 
teisę, bet koks turtas, likęs po j<» 
teisėto savininko mirties, įgijamas 
jo įpėdinių dvejopu būdu: 1) tes
tamentu (angliškai w i 1 1) ir 2) 
paveldimųjų įstatymų tvarka, kai 
testamentas nebuvo sudarytas, ar
ba sudarytasis pripažįstamas nega
liojančiu, arba kai testamentas 
buvo padarytas tik dėl dalies tur
to.

Siame straipsnyje, bus kalbama 
tik apie paveldėjimą pagal testa
mentą.

KAS YRA
TESTAMENTAS

Tai rašytinis aktas, kuriuo as
muo, vadinamas testatorium, pada
ro savo turto paskirstymą jam mi
rus. šiuo aktu atliekamas turto 
nuosavybės teisių perleidimas as
menims, kuriuos pasirenka testa- 
torius, bet to akto veikimo galia 
prasideda po testatoriaus mirties.

Kiekvienas asmuo, nepriklauso
mai nuo jo pilietybės, suėjęs pil
nus amž. metus (21 m.), sveiko 
proto, tvirtos atminties turi teisi
nę gailą sudaryti testamentą (tes
tamentary capacity). Aktyvios tar
nybos kariams įstatymas daro iš
imtį: Jie gali sudaryti testamentus 
būdami jaunesni, negu 21 m.

Greta to, įstatymai sąlygoja, 
kad testatorius turėtų tvirtą ir 
tikrą intenciją, kad jo pareikšta 
testamente valia būtų įvykdyta 
(testamentary intention). Todėl 
testąmentas, kurį testatorius pa
sirašė prieš savo tikrąją valią — 
paveiktas įtikinimų, prievartos ar 
apgaulės būdu, pripažįstamas ne
galiojančiu.

KAIP SUDAROMAS
TESTAMENTAS

įstatymai reikalauja, kad kiek
vienas testamentas būtų padary
tas raštu. Išimtis-kovojančių dali
nių kariams ir jūreiviams jūroje, 
kuriems tais atvejais prie liudyto
jų leidžiama padaryti testamentą 
net Žodžiu ir neprisilaikant visų 
nustatytų formalumų.

Kiekvienas testamentas jo pa
baigoje turi būti pasirašytas tes- 
tatoriaus arba, pagal jo prašymą 
ir jo akyvaizdoje, kito asmens ir 
paliudytas ne mažiau kaip dviejų 
liūdytojų parašais. Testamentas 
gali būti surašytas paties testa
toriaus asmeniškai arba jo prašy
mu kito asmens ranka.

Testatorius ir liūdytojai turi 
būti visi drauge toje pačioje vie
toje ir vienu metu, kai testatorius 
pasirašo testamentą. Liūdytojai 
neturi būti suinteresuoti testamen
tu. Jei liudytojui, jo žmonai ar vy
rui yra kas nors testamentu už
rašoma, jie neturi teisės gauti to 
palikimo.

Ll ūdytojams nėra būtina žinoti 
testamento turinio. Tačiau, jei 
testatorius yra aklas arba dėl ki
tų priežasčių negali testamentu 
perskaityti, tai testamentas liūdy
tojų akyvaizdoje, jam perskaito
mas. Šiuo atveju liūdytojai pasira
šydami testamentą turi prirašyti, 
jog testamentas buvo testatorių! 
perskaitytas ir kad jis pilnai- su
prato testamento turinį. Jei liudy
tojams kyla nors mažiausia abejo
nė, jog testatorius nėra protiniai 
pajėgus suprasti testamento turi
nio ir jo tikros prasmės, — jie pri
valo susilaikyti nuo liūdijimo.

Testamentą surašant reikia ven
gti bet kokių teksto ištrynimų, 
pataisų ar įrašų tarp eilučių. Jei 
tai padaryta, tai ties tomis vieto
mis ant lapo krašto turi būti padė
ti testatoriaus ir liūdytojų inicia
lai.

Kiekvienoje laikraščių, rašomo
sios medžiagos ar knygų parduo
tuvėje už kelis penus galima gauti 
testamentui surašyta formą (will

Testamentai Ir Jų Sudarymas
form), kuri labai palengvina sura
šyti formalinį testamentą. Be to, 
ten pat yra trumpai nurodyti visi 
svarbesnieji taisyklingo testamen
to formaliniai reikalavimai.

TESTAMENTŲ ATŠAUKIMAS 
(Revokation of Will)

Testatorius gali surašyti tiek 
testamentų, kiek Jis nori. Tačiau 
kiekvienas sekantis testamentas 
atšaukia ankstybesnįjį. Galioje yra 
vėliausios datos testamentas. Yra 
priimta, surašant naują testamen
tą, jo pradžioje pažymėti, jog visi 
ankstybesnieji testamentai atšau
kiami. Testamentas gali būti at
šauktas ir nesurašant naujo. Tai 
paprastai padaroma, kai testato
rius suplėšo ar kitaip sunaikina se
nąjį testamentą. Jei testatorius 
susituokia, tai jo prieš santuoką 
padarytas testamentas yra laiko
mas niekingu ir automatiškai at
šaukiamas. Tai ypač įsidėmėtina 
viengungiams i rnašliams-ėms. Ta
čiau pagal New South Wales ir 
Victorljos įstatymus, toks testa
mentas gali likti galioje, jei tes
tamente vedybų klausimas aiškiai 
aptartas.

TESTAMENTŲ PAKEITIMAI 
IR PAPILDYMAI

Kiekvienu metu, surašytą testa
mentą galima papildyti, pakeisti 
ar dalinai atšaukti. Tai daroma 
atskirais rašytiniais aktais, vad. 
codicils. Jie yra neatsieja
mi nuo testamento ir negali prieš
tarauti jo pagrindiniam turiniui. 
Teisininkai šiuo atveju laikosi 
principo, jog “patched job is never 
so good as a new one” (sudursty
tas darbas niekada nebus toks ge
ras, kaip naujas). Todėl visuomet 
patariama sudaryti naują testa
mentą, negu jį durstyti papildy
mais, juo labiau, kad tie papildy
mai sudaromi lygiai ta pat tvarka, 
kaip ir testamentai, t.y. prie liu
dytojų ir prisilaikant visų kitų 
formalinių reikalavimų.

TESTAMENTŲ VYKDYMAS
IR TVIRTINIMAS

Testatorius sudarydamas testa
mentą nurodo asmenį, kuriam jis 
paveda įvykdyti jo testamentą. 
Testamento vykdytoją (executor) 
jis paprastai pasirenka iš draugų 
ar gerų pažįstamų tarpo, bet daž
niausia juo yra jo advokatas (so
licitor). Jei testatorius nepaskyrė 
testamento vykdytojo, arba pasta, 
rasis mirė anksčiau testatoriaus, 
arba nustatytu laiku pareiškė at
sisakąs juo būti ,tai šiais atvejais 
paveldėjimo reikalams teisminė įs
taiga — Probate Court, 
testamentui vykdyti paskiria ad
ministratorių .

Testatoriui mirus, jo testamen
tas įgyja galios ir gali būti vyk
domas tik po to, kai Probate Court 
jį patvirtina (grant of probate). 
Visus rūpesčius dėl testamento 
pristatymo tvirtinti atlieka testa
mento vykdytojas.

TESTAMENTO
SUDARYMO SVARBA

Daugelis laikosi nuomonės, kad 
testamento sudarymas yra labai 
paprastas dalykas: nusipirkai tes
tamento formą, pasiskaitei ten 
nurodytas taisykles, pasikvietei po
rą draugų liudytojais ir dairaisi 
raštingesnio tautiečio, kuris sura
šytų tavo valią. O tokių raštingų 
netrūksta. Pats esu matęs vieną 
tokių, kuris įsidėjęs į portfelį porą 
testamento teksto pavyzdėlių, ap
tarnavo nemažą kiekį laukiančių 
mirties mūsų tautiečių. Toks ne
rimtas priėjimas prie itin svar
baus klausimo gali turėti labai žą- 
lingų pasekmių.

Teisininkų tarpe skaitoma, kad 
nė viena anglų teisės sritis neturi 
tiek daug spąstų, į kuriuos paten
ka žmogus, kaip sritis apie testa
mentus. Todėl jų tarpe paplitęs 
nusistatymas, kad tai yra advoka
to, teisininko darbas (a job for a 
lowyer).

Jei testatorius nori, kad testa
mentas atitiktų tikrus jo norus, 
testamentas turi būti surašytas

labai paprastai ir aiškiai. Tik vie
tos teisininkas-solicitor gali paten
kinti tokį testatoriaus norą, sura
šydamas testamentą tokia kalba ir 
tokiais teisiniais terminais, kurie 
nesudarys jokių sunkumų jį tvir
tinant ir vykdant.

Teisinėj literatūroj duodamas 
toks apvyzdys dėl 'reikalingumo 
vartoti testamente aiškias sąvokas.

Anglų kalboj žodys “money ’ 
griežta žodyno prasme reiškia gy
vus pinigus (cash), gi šnekamoje 
kalboje, tas žodis dažnai pavarto
jamas aplamai turtui išreikšti. 
Tad jei šią antrą prasmę turėda
mas galvoje testatorius parašytų 
testamente “I leave all my money 
to John D.“ (aš palieku visus ma
no pinigus Jonui D.), tai teismas 
negalėtų aiškinti, kad tai liečia 
visą testatoriaus turtą, o griežtai 
formaliai lakytųsi tik gyvų pinigų 
sąvokos. Tik 1943 m. Lordų Rū
mai padarė sprendimą, leidžiantį 
tam tikrais aiškiais atvejais žodžio 
“money” reikšmę išplėsti, šiame 
atsitikime testatorius turėtų para
šyti “I leave all of which I die 
possessed to John D”. (visa, kas 
priklausys man mano mirties die
noje, aš palieku Jonui D.), čia 
tik teisininko pagalba būtų padė
jusi testatoriui teisine kalba tei
singai išreikšti jo norą.

Yra dar galybė įvairiausių atve-Į 
jų, kur tik prityręs teisininkas 
gali padėti testatorių! surasti tin
kamus žodžius ar sakinius, nesu
keliančius abejonės dėl jų reikš
mės. Jei turtas priklauso vien vy

rui — šeimos galvai, jo testamen
tas turi būti labai taisyklingai su
rašytas, jei savo turtą jis nori 
įvairiai paskirstyti tarp žmonos 
ir vaikų, ypač, jei žmoną nori pa
likti valdytoja iki jos gyvos gal
vos. Jei turtas priklauso vyrui ir 
žmonai bendros nuosavybės teisė
mis (kas labai įprasta mūsuose), 
tai testamento sudarymas kelia 
kitokių problemų. Dažnai prie tėvų 
bendrasavininkais būna suaugę 
duktė ar sūnus, — tai vėl nauja 
kalba. Sunkiomis sąlygomis ku
riantis, būta atsitikimų, kai kelios 
šeimos bendrai įgydavo turtą, — 
čia ir vėl nauji rūpesčiai. O štai, 
viengungis nori testamentų užra
šyti automobilį savo draugui, bib
liotekėlę apylinkės reikalams, ne
kilnojamąjį turtą lietuviškiems 
namams, taip pat nori padaryti 
piniginių dovanų labdaros tiks
lams ir Lt.

Matome, jog dviejų testamento 
pavyzdėlių maža, kad atitiktų tik
rą reikalą, o tenka jieškoti vietos 
teisės žinovo pagalbos — solici- 
torio pagalbos.

TESTAMENTO PAVYZDYS

Kad pavaizdavus suinteresuo
tiems, kaip testamentas atrodo ir 
kaip jis surašomas, duodu dar vie
ną paprastą jo pavyzdį, šis pavyz
dys, greta kitų, yra naudojamas 
vienos stambios Sydnėjaus įstai
gos supažindinti savo tarnauto
jams su paprastu testamentu ir 
yra autorizuotas tos įstaigos tei
sinio skyriaus, štai jis:

KODĖL MES TURIME 
SUDARYTI

TESTAMENTA
Anksčiau mūsuose buvo pasklei

sta nuomonė, kad jei turto savi
ninkas nepalieka testamento, tai 
tas turtas atitenka valstybei. Vė
liau buvo išaiškinta to teigimo 
klaidingumas ir baubas pranyko.

Tačiau tikrumoje yra labai daug 
rimtų priežasčių, kurios verčia 
kiekvieną asmenį, mylintį savo šei
mą ir turintį atsakingumo jausmą 
prieš savo artimuosius, kuogrei- 
čiau taisyklinga tvarka sudaryti 
testamentą savam turtui, jei to 
turto ir nedaug būtų.

Jei asmuo miršta nepalikdamas 
testamento (tokia teisinė būklė 
angliškai vadinama “i n t e s- 
t a c y”), tai jp turtas įstatymų 
numatyta tvarka atitenka jo krau
jo giminėms, taip vad. n e xt - 
o f - k i n. Visi tie įstatyminiai 
įpėdiniai (next-of-kin) yra su- 
škirstyti giminystės pirmumo lai
psniais į aŠtuonias pagrindines 
grupes, čia išlaikomas giminystės 
pirmumas pagal nustatytą eilę, t. 
y. augštesnės vienos grupės gimi
nės pašalina iš paveldėjimo že
mesnės grupės gimines, ir turtas 
atitenka tik vien tos augštesnės 
grupės nariams. Apie paveldėjimą 
pagal įstatymą reikėtų kalbėti vi
sai atskirai, juo labiau, kad kiek- 

, vienoje Australijos valstijoje vei
kia kiek skirtingi paveldėjimo įs
tatymai, čia pasitenkiname tik 
trumpom pastabom.

THIS IS THE LAST WILL AND TESTAMENT
of me JOHN CITIZEN of 005 Star St., Rand wick in the State* of 
New South Wales, LABOURER.
I HEREBY REVOKE all former Wills and Testamentary dispositions 
at any time heretofore made by me AND DECLARE this to be my 
last Will and Testament.
I GIVE DEVISE AND BEQUEATH all my real and personal estate 
to my wife MARY CITIZEN of 005 Star St., Randwick absolutely 
AND I APPOINT her sole EXECUTRIX of this my Will. IN WIT
NESS whereof I have hereunto set my hand at Sydney the .............
day of ................................... in the year One thousand nine hundred
and fifty eight.

SIGNED by the Testator JOHN 
CITIZEN as and for his last 
Will and Testament in the pre
sence of us both being present at 
the same time who at his request 
in his sight and presence of each 
other have hereunto subscribed 
our names as witnesses.

Testatoriaus pilnas parašas

1) Liudyt, pilnas parašas

Adresas Užsiėmimas

2) Liudyt, pilnas parašas

Adresas Užsiėmimas

Šiuo metu mes jau pakankamai 
mokame anglų kalbos, kad supras
tume paprastą pateikto testamen
to turinį, tad jo vertimo nedarau. 
Tačiau turi trumpai paminėti ke
lis jame vartojamus teisinius ter
minus.

Asmens turtas anglų teisėje 
skirstomas į dvi pagrindines gru
pes: 1) real property 
— nekilnojamas turtas, tai žemė, 
namai ir visa, kas yra pastoviai 
sujungta su žeme ir 2) perso
nai property — kilnoja

mas turtas bendra prasme, tai 
bet koks kitas turtas, neįeinąs į 
pirmąją grupę.

Kai testamentu užrašomas ne
kilnojamas turtas, tas veiksmas 
paprastai vadinamas “d e v i s e”, 
gi kilnojamojo turto dovana — va
dinama “b e q u e s t”.

Šiuo paprastu testamentu, be 
jokių pašalinių žodžių ir įmantru
mų, visas testatoriaus turtas pa
liekamas jo žmonai ir ji pati pa
skiriama vienintelė testamento 
vykdytoja.

NEUŽMIRŠKIME ATNAUJINTI

MOŠŲ PA STOGĖS

Prenumeratos.
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI 

“MŪSŲ PASTOGĖ” Jus lankys kiekvieną savaitę ir 1958 metais, Jei-
gu prisiusite £ 3.0.0. Tai galima atlikti paprasčiausiu būdu: nupir
kite pašte Postal Note, arba -užpildykite Money Order’į, arba išrašy-
kite čekį ir įdėję į voką siųskite šiuo adresu: “Mūsų Pastogė”, 
Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

-★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ir*********

‘‘ROMUVA“
OVERSEAS PARCEL SERVICE

SAV. L. VACBERGAS
36 Walpole St., Kew, Vic.

Tel. WM 6032
Priimu jūsų pačių supirktus siuntinėlius, persiuntimui į 

Lietuvą ir USSR.
įkainavimas ir patarnavimas tikrai pigus.

Užsakymus ir užklausimus priimsiu bet kuriuo laiku.

Bendrai kalbant, pagal pirmumo 
eilę, įstatymas numato išlikusiam 
gyvam sutuoktiniui (vyrui ar žmo
nai) 1/3, o vaikam lygiomis dali
mis 2/3 likusio turto. Jei mirusis 
nepalieka nei žmonos (ar vyro), 
nei vaikų, tai visas turtas atiten
ka tėvui; jei jis miręs, tai turtas 
dalinamas lygiomis tarp motinos, 
brolių ir seserų. Toliau einama 
prie senelių, dėdžių ir tetų, brol
vaikių ir dukterėčių, pusbrolių ir 
pusseserių ir t.t. Viena sąlyga, 
kuri reikalaujama šaukiant įpėdi
nius, kad Jie būtų kraujo giminys
tėje su mirusiuoju. Tad vaikai tu
ri būti gimę iš teisėtos santuokos, 
arba įteisinti, arba įsūnyti įsta
tymo numatyta tvarka, čia reikia 
pastebėti, kad pirmiausia iš palik
to turto atskaitomos laidojimo iš
laidos, įpėdinystės patvirtinimo 
teisminės išlaidos, išmokamos vi
sos skolos ir kitokie piniginiai įsi
pareigojimai, ir tik likęs turtas 
paskirstomas įpėdiniams.

Kai neatsišaukia ar neatsiran
da nė vieno įpėdinio, tik tada toks 
turtas, kaip “bona vacantia”, per
eina valstybei (Karūnai), kuri 
dažniausiai tokį turtą perduoda 
labdaros įstaigoms.

Atrodo, kad ir nepalikus testa
mento, yra tikra garantija, kad 
turtas atiteks tiesioginiams įpėdi
niams. Tačiau praktikoje susidu
riame su kitokiais sunkumais.

Aš nekalbėsiu apie ilgą ir sudė
tingą teisminę paveldėjimo proce
dūrą, apie visus nepatogumus, ku
rie atitenka įpėdiniams per tą lai
ką, apie nemažas išlaidas už visų

Ne vienas ir mūsų galėtume at* 
sidurti panašioj padėty, jei kiltų 
reikalas įrodinėti kraujo giminys
tę su asmeniu, į kurio turtą mes 
turėtume paveldėjimo teisių. Po 
karo sukrėtimų daugelis mūsų nu
stojome didelės dalies, o kartais ir 
visų savo dokumentų. Per tą laiką 
kartais įvyko ir šeimyninių santy
kių pakitėjimų, kurie ne visuomet 
gali atitikti vietos įstatymų rei
kalavimus. Ne vienas mūsų galė
tume nustoti to, įas mums teisė
tai turėtų atitekti. Viso to galima 
išvengti, jei laiku sudaryti taisyk
lingą testamentą, kuriame aiškiais 
vardais ir pavardėmis būtų sužy
mėti visi tie asmenys, kuriem nori
me ir privalome palikti savo turtą. 
Tada tereiktų įrodyti tik savo ta
patybę, o tai nesunku.

KYLA DAR VIENAS 
KLAUSIMAS

Jei vietoje neatsirastų tiesiogi
nių įpėdinių, tai ar į likusį turtą 
gali pretenduoti giminės gyvenan
tieji Lietuvoje, juk ten mes ligi 
šiol kiekvienas turime pakanka
mai giminių.

Praktiškai žiūrint, dėl didelių 
atstumų, dėl komunikacijos sunku
mų, dėl Australijos neturėjimo 
diplomatinių santykių su S. S-ga, 
gal tai ir sunkiai pasiekiama. Ta
čiau principe, jiem turėtų priklau
syti paveldėjimo teisė į tokį tur
tą, nes paveldėjimo įstatymai ne
rūšiuoja įpėdinių pagal tai, ku
rioje valstybėje ar kuriame pasau
lio krašte jie gyvena, bet žiūri tik 
kraujo giminystės ryšių su miru
siuoju. Pastaruoju atveju gautu
me naujų keistų situacijų.

Man rodos, visiems turėtų bū
ti aišku, kad kiekvienu atveju mū
sų didžioji pareiga — kiekvienam 
nedelsiant sudaryti testamentą ir 
pasielgti savo šeimos ir artimųjų 
atžvilgiu taip, kaip derėtų. O tai 
padaryti yra visai paprasta ir ne
sunku.

L. LYGUMIETIS.

formalumų sutvarkymą, — aš pa
teiksiu tik vieną pavyzdį iš tikro 
gyvenimo, kuris geriausiai pavaiz
duos viso reikalo svarbą.

Prieš kiek laiko Sydnėjuje vie
nas lenkų tautybės darbininkas 
krito darbovietėje iš 3 augšto ant
cementinių grindų ir vietoje užsi
mušė. Paliko našlė su dviem ma-
žamečiais vaikais • ir turto — jo 
paties rankomis pastatytus dailius 
namus su visais įrengimais, bet 
nepaliko testamento.

Vykstant teisminei procedūrai 
dėl paveldėjimo paaiškėjo, kad jo 
santuoka buvo sudaryta tik R. 
Kat. bažnyčioje Vokietijoje karo 
metu. Pagal Vokietijos įstatymus, 
kanoniškos santuokos jokių teisi
nių pasėkų neturį, o teisėtomis 
pripažįstamus tik civilinių įstaty- 
mų tvarka sudarytos santuokos. 
Teismas turėjo tai pripažinti ir 
rado, kad juos negalima laikyti 
buvus susituokusiais. Gavosi būk
lė, kurios nelinkėčiau nė vienam. 
Byla dar nebaigta, tad ir galutini 
rezultatai nežinomi.

Vokietija
IS BALFO VEIKLOS

1957 m. gruodžio 4 d. Ženevoje 
įvyko Vakarų Europoje veikiančių 
šalpos organizacijų, ypatingai be
sirūpinančių pabėgėlių problemo
mis, konferencija, kurioje dalyva- 

' vo ir Jungtinių Tautų Augštasis 
Komisaras dr. Lindt. BALFą ats
tovavo Europos direktorė Gražina 
M. Grinienė.

šiais metais, kaip ir anksčiau, 
BALFo centro vadovybė likusių
jų Vokietijoje lietuvių vaikučių 
Kalėdinei eglutei paskyrė 3.500 
DM, kurių 500, — DM buvo skirti 
vaikučiams, lankantiems vargo 
mokyklas.

1957 m. gruodžio 10 d. Muen- 
chene įvyko BALFo Patarėjų kole
gijos (kurią sudaro BALFo direk
torė Gražina M. Grinienė, kun.

■ dr. J. Aviža, V. Augustaitienė ir 
K. Oleka), posėdis, kuriame buvo

j apsvarstyta:
1. BALF’o Centro valdybos skir- 

! tų Kalėdinei eglutei pinigų pas
kirstymas ^atskiroms apylinkėms ir

2. paskirstyta š.m. gruodžio mėn. 
iš Amerikos išsiųstas šios gėry
bių siuntos:

80.000 sv. kvotinių miltų, 
36.000 sv. sūrio Ir 
44.000 sv. pieno miltelių.

IR ŠVEDUOSE
šioms dienomis buvo primintas 

Pabaltijo likimas. “Stockholms 
Tidningen” rašo, kad Maskvai ne
priderėtų tiek šiauštis dėl Vaka
rų “jėgos politikos”, nes pati So
vietų Sąjunga Pabaltijo valstybes 
smurtu pavertė sovietinėmis res
publikomis.

IŠĖJO “LIETUVIŲ 
TAUTOSAKA“

Tai stambios apimties (beveik 
500 pusi.) knyga, kurios medžiagą 
surinko ir spaudai paruošė Lietu
vos mokslų akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto tau
tosakos sekcijos darbuotojai. Kny
goje pateikiama dainos, mįslės, 
patarlės ir kita folkloristinė med
žiaga, surinkta įvairios Lietuvos 
apylinkėse 1945-56 metais. Insti
tutas baigia ruošti naują mokslinį 
veikalą: “Lietuvių tautosakos va
dovėlį”.

2
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STUDENTU SUVAŽIAVIMAS MOKSLO KELIU Pas Skautus
(Tąsa iš 1 psl.)

Leido ir pasilinksminti...
Po pietų skyrių valdybos liko 

posėdžiauti su Centro V-ba, o kiti 
išsiskirstė aplankyti universiteto, 
meno galerijos, bibliotekos, muzie
jaus ir botanikos sodo. Visos šios 
vietos vertos pamatyti ir gaila, kad 
visas per vieną popietę neįmano
ma aplankyti.

Vakare visi rinkosi j Brighton 
Town Hall, kur jvyko studentiškas 
vakaras. Dalyvavo ir kviestiniai 
svečiai. Gera salė, puiki muzika 
pusėtinas alus (sidnėjiškių aki
mis žiūrint), didelis būrys jauni
mo — tai ir nuotaika puiki buvo. 
Sydnėjuje užmegstos pažintys at
sinaujino, ir naujos užsimezgė. 
Melburniškiai kolegos labai vyku
siai padainavo kupletus, kuriuos 
parašė L. Šeštakauskai tė. Svečiai, 

. turbūt, pagalvojo po tokių tolimų 
kelionių iš kur gi tiek energijos 
rock-and-roll taip šokti? Bet tos 
energijos daug — pagal Melbour
ne Įstatymus 12 valandą pobūvi 
baigus (pagal Sydnėjaus standar
tus negirdėtas, neregėtas dalykas!)
— nei vienas pavargęs nebuvo. 
Gerai, kad atsirado geraširdžių 
kolegių: seserys Irma ir Rūta Lai- 
svėnaitės išgelbėjo nuo miego, pa- 
kviesdamos pobūvį tęsti pas jas. 
(Ačiū p.p. Laisvėnams; nedaug 
jiems numigti teko).

Bendras susirinkimas
Sekmadieni iškilmingas šv. Mi

nias atlaikė ir studentijai pritai
kintą pamokslą pasakė kun. Pr. 
Vaseris. Po pamaldų Kat. Moterų 
Dr-jos narės parapijos salėje vi- 
visus pavaišino pietunys. Pasistip
rinus, toje pačioje salėje, jvyko 
visuotinas narių susirinkimas ir 
kartu oficialus suvažiavimo užda
rymas. šiame susirinkime kiekvie
nas turėjo progos pareikšti savo 
nuomonę, pageidavimus, liečian
čius save, skyrių bei Sąjungos vei
klą ir diskutuoti bet kokiais klau
simais. O klausimų atsirado Įvai
rių Įvairiausių.

Kol. Žilinskui paskelbus susirin
kimą pradėtu, pirmininkauti išrink
tas kol. Arminas (Adei.), sekre
toriais — kol. Kavaliauskaite 
(Sydn.) ir kol. Olšauskas, B.E. 
(Sydn.). Susirinkę rado, kad man
datų komisija nėra reikalinga, bet 
nutarta sudaryti rezoliucijų komi
siją. Į ją išrinkti: R. Stakauskas, 
P. Daukutė ir R. Urmonas.

Pirmu dienotvarkės punktu ėjo 
centrinės v-bos pranešimas. 1957 
-siais metais C.V-bos pareigas ėjo 
Melbourne skyriauss v-ba suside
danti iš A. Žilinsko, Irenos Tamo
šaitienės, Nijolės Mikolajūnaitės 
ir Irmos Laisvėnaitės. C. V-ba pa
laikė glaudžius ryšius su visais 
skyriais, reguliariai siuntinėdama 
informacinius biuletenius. Pagal 
C. V-bos turimas žinias, šiuo metu 
lietuviai studentai Australijoje 
yra pasiskirstę sekančiai: Sydnė- 
jus — 41, Adelaidė — 29, Mel- 
bournas — 17, Brisbane — 6, 
Canberra — 3, New England Uni
versity, Armidale — 1, Newcastle
— 1 ir Auckland, N.Z. — 2. Tai
gi iš viso 100; taip pat Sąjunga 
turi jau 16 augštuosius mokslus 
baigusių narių. C. V-ba prisistatė 
ALB Krašto V-bai, Amerikos Liet 
Stud. Sąjungai ir Vokietijos stu
dentams. Atsakymo tačiau nei i 
vieną šių laiškų negauta. Susirin
kimas išreiškė padėką C. V-bai už 
darbą ir suvažiavimo surengimą. 
1958-siais C. V-bos pareigos rota
cine tvarka teks Adelaidės sky
riui.

Nepamiršta ir spauda
Toliau perskaitytas “Lituanus” 

redaktoriaus raštas. "Lituanus” 
yra Amerikos lietuvių studentų 
anglų kalba leidžiamas žurnalas. 
Tai yra stiprus informacinis ir 
propagandinis leidinys apie Lietu
vą in lietuvius. Jis siuntinėjamas 
Amerikos didesnėms bibliotekoms, 
universitetams bei pavieniams Įta
kingiems asmenims. Tai yra geras 
studentijos įnašas kovoj prieš ko
munizmą. Redaktorius V. Vygan
tas kreipėsi į Australijos studen
tus prašydamas prisidėti prie šio

\
reikšmingo darbo. Susirinkimas 
tam pilnai pritarė; sudarytas są
rašas asmenų bei bibilotekų, ku
rioms “Lituanus” bus siunčiamas. 
Taip pat pravesta rinkliava laik
raštį paremti ir surinkta £ 13.4.6. 
Reikalui esant, skyriai prisidės 
prie išlaidų padengimo.

Pasiūlyta įvesti “Mūsų Pastogė
je” skyrių ’’Studentų žodis”, kuria
me tilptų straipsniai iš studentų 
gyvenimo bei būtų gvildenami 
svarbūs kiti klausimai. Nutarta, 
kad kiekvienas S-gos skyrius ap
siima išleisti po vieną puslapi 
bent kartą metuose — medžiagą 
surinkti talkininkauja ir visi kiti. 
Sydnėjui teks rūpintis pirmojo nu
merio išleidimu, kuris turėtų išeiti 
kovo — balandžio mėn. Redaguos 
R. Daukus.

Lituanistiniai reikalai
Pereitame suvažiavime studentai 

buvo pasižadėję išlaikyti lituanis
tinių kursų egzaminus. Pagal A. 
Zubro pranešimą, nepavyko rasti 
užtektinai asmenų, kurie galėtų 
kursus bei egzaminus pravesti stu
dentų tarpe, taigi šis reikalas ati
dėtas. Atsiradus mokytojams, stu
dentai kursų baigti neatsisakys. 
Kalbant apie lituanistinius kursus, 
iškilo lietuvių kalbus darkymo 
klausimas. Dažnai, tiek jaunimas, 
tiek senimas vartoja svetimų kal
bų žodžius, kai galima tikrai ras
ti savųjų. Nutarimas: kalbos ne
darkyti, stengtis daryti jtakos na
mie ir svečiuos, kad visi kalbėtu
me gryna lietuviška kalba.

Organizaciniai reikalai

Klausimų ir sumanymų laiku 
diskutuota Įvairūs organizaciniai 
reikalai: centrinės valdybos rinki
mai, technikos mokyklose studijuo
jančių priėmimas pilnateisiais na
riais, baigusiųjų vieta sąjungoje, 
etc. Nutarta graduantus laikyti 
tokiais pat nariais, kaip ir kitus; I

LIETUVIŠKOJI
Pereitais metais spalio 4-10 dieno
mis Frankfurte, Vakarų Vokieti
joje, įvyko pasaulinė knygų paro
da. Ši paroda vyksta kasmet, kur 
viso pasaulio garsiausios leidyk
los išstato savo leidinius. Pereitų 
metų paroda dar ypatinga tuo, 
kad joje buvo išstatytos ir lietu
viškos knygos. Tai buvo atskiras 
pavilionas, kuriame buvo sukurti 
lietuvių, latvių ir estų laisvajame 
pasaulyje leisti leidiniai, ir jis va
dinosi bendru Baltų vardu. Kaip 
laikraščiai rašo, tasai Baltų pa
vilionas arba kertelė parodoje su
silaukė ypatingo dėmesio: jis bu
vo televizijoje rodomas, apie ji 
plačiai spaudoje rašoma. Sovietų 
skyriuje taip pat buvo lietuviškų 
knygų, tačiau jos taip ir liko be
veik nepastebėtos. Parodos stebė
tojai tvirtina, kad bendrai sovie
tiškoji knyga tiek iš techniškos 
pusės, tiek ir estetiniu apipavida
linimu laikytina atsilikusi mažiau
sia penkiasdešimčia metų.
Nesigilinant j detales, reikia pasi
džiaugti, kad mūsų knyga toje pa
rodoje susilaukė dideliu dėmesio, 
nors ji ir negalėjo konkuruoti sa
vo kuklumu su didžiųjų leidyklų 
liuksusiniais leidiniais.
Kokia iš tikrųjų yra dabar lietu
viškos knygos padėtis šiapus ge-
ležinės uždangos ir anapus? Paly
ginus su pirmaisiais pokarinias 
metais šiandie knygų keleriopai 
mažiau išleidžiama ir su mažes
niu tiražu. O ir tos sunkiai prisi
šaukia skaitytojo. Ir keista, kai 
mūsų pačių gerbūvis emigravus į 
kitus kraštus iš Vokietijos trem
tinių stovyklų keleriopai pakilo, 
knygos tiražai Ir laidos tiekų pat 
sumažėjo. Vokietijoje nieko netu
rėjome, bet savo knygą su džiau
gsmu pasitikome .
Iš esamų rinkoje knygų apie 75 
proc. sudaro originialioji kūryba. 
I likusį procentą įeina vertimai ir 
kitokios praktiško pobūdžio kny-
gos. Tai yra gyvas liudijimas, kad

vėliau susidarius jų didesniam 
skaičiui galima bus Įsteigti są
jungos rėmuose atskirą būrelį.

Kol. Arminas viso susirinkimo 
vardu padėkojo C. V-bai ir visiems 
melburniškiams už malonų priė
mimą ir pakvietė visus ateinan
čiais metais atsilankyti Adeladėje. 
Sugiedojus Tautos himną, darbai 
buvo baigti.

Vakare, Ivanhoe priemiestyje, 
labai jaukiuose namuose, savųjų 
studentų tarpe buvo praleistos dar 
kelios linksmos valandos.

Iškyla
Pirmadienį iškyla j pajūri prie 

Anglesea šiek tiek nukentėjo dėl 
blogo oro. ,1 Anglesea (apie 90 
mylių nuo Melbourne) buvo vyks
tama dviem autobusais—pamatyta 
Melbourne apylinkės, Geelongas. 
Grjžtant j Melbourną, aplankyta 
skautų stovykla. Daug klaidžiota 
buvo kol ją surado ir šoferiai, tur
būt, nekartą tylomis nusikeikė... 
Bet vistik radom ir, valandėlę pa
viešėję, traukėm atgal į Melbour
ną.

N. Metus sutinkant
Tai taip ir praslinko tos trys 

suvažiavimo dienos. Kadangi na
mo dar beveik niekas nevažiavo, 
studentai visi kartu dalyvavo Nau
jų Metų sutikime Brighton Town 
Hall. Išlydėjo senuosius metus ir 
sutiko naujuosius tikėdami, jog 
šie atneš dar geresnių rezultatų 
tiek moksle tiek lietuviškoj veik
loj. Gražia ir prasminga tradicija 
virstą suvažiavimai rodo, jog noro 
ir jėgų darbui yra.

Netikėtina — bet* teisybė — ir 
Naujų Metų balius Melbourne 1 
vai. baigiasi! Ir vėl gailestingų 
kolegų reikėjo jieškoti — juk su 
saule Naujuosius metus sutikti 
reikia... Džiaugsis p.p Laisvėnų 
šeima, kai kitais metais Adelaidėj, 
nebe Melbourne, suvažiavimas bus!

P.D. (Sydn.)

Dr. Irena
Sydnėjaus lietuvių visuomenė 

vėl praturtėjo vienu lietuviu gy
dytoju — dr. Irena Bagdonavi
čienė užbaigė medicinos kursą ir 
įgijo teisę verstis praktika.

Dr. Irena Bagdonavičienė — 
Gumeniukytė, 1940 m. baigusi Ma
rijos Pečkauskaitės vardo gimna
ziją Kaune, tais pačiais metais 
Įstojo j VD Universitetą, Medici
nos Fakultetą. Vokiečiams užėmus 
Lietuvą, studijas tęsė Vienos, Grą
žo ir Tuebingeno universitetuose. 
1948 m. Tuebingeno universitete 
baigusi medicinos studijas ir ap
gynus disertaciją gavo med. dak
taro vardą.

Emigravus į Australiją, pagal 
šio krašto įstatymus, negalėjo 
dirbti gydytojo profesijoj. Tad 
dirbo fabrike, kul susikūrė sąly

Bagdonavičienė
šeimos motina (studijas pradėju
si augino du sūnus — Andrių ir 
Viktorą), turėjo itin kietas darbo 
sąlygas. O kai po dviejų studijų 
metų tragiškai žuvo vyr. sūnus 
Andrius, reikėjo nepaprasto ryžto 
ir didelės dvasinės jėgos, kad ne- 
sugniužus. Bet dr. Irena Bagdo
navičienė nepalūžo. Ji tęsė studi
jas ir pasiekė užsibrėžtą tikslą.

dDr. Ir. Bagdonavičienės pavyz
dys rodo, kad pasiryžimu, kietu 
darbu ir tvirta valia Įveikiamos vi
sos kliūtys ir pasiekiamas tikslas, 
nors sąlygos būtų labai sunkios 
ir nepalankios.

Sydnėjaus lietuviai didžiuojasi 
dr. Ir. Bagdonavičienės ryžtu ir 
linki jai sėkmės ateities darbe.

gas pakartotinom studijom. 1954 
m. jinai pradėjo kartoti medicinos 
kursą Sydnėjaus universitete ir 
1957 m. gruodžio mėn., sėkmingai 
išlaikiusi baigiamuosius egzaminus, 
gavo med. daktaro laipsnį ir teisę 
verstis med. praktika Australijo
je .

Dr. Ir. Bagdonavičienė, kaip

KNYGA ŠIAPUS IR ANAPUS
mūsų rašytojai taip pat dirba, 
nors iš to darbo nesitiki jokio pel
no ar užmokesnio. Skirtumas tik 
tas, kad dabar autoriui daug sun
kiau surasti leidėją, negu prieš 
dešimtį metų.
Visai kitokia knygos padėtis yra 
šiandie okupuotoje Lietuvoje. Tie
sa, kad ten knygos leidžiamos de
šimtimis tūkstančių tiražu, taip 
pat tiesa sovietinės Lietuvos kny
ga daug skurdesnė, negu už trem
tyje pasirodžiausią. Iš daugelio lei
dinių vos kelius procentus sudaro 
originalūs veikalai. Visos kitos 
arba perspausdinamos iš nepri
klausomos Lietuvos laidų (aišku, 
su pataisom), arba paruošiamos Iš 
visai nekaltų šaltinių, kurių ne
drįsta klastoti net ir patys bolše
vikai. Kiek tenka pastebėti, pas
kutiniu laiku ten labai pasidarė 
populiarūs liaudies kūrybos rinki
niai — pasakos, eiliuotus pasakos, 
stilizuotos pasakos, kur rašytojas 
nedaug ką prideda savo, bet drau
ge ir nejaučia prievartos. Ypač 
gausi panašiais leidiniais vaikų li
teratūra. Leidiniai gražūs, gausiai 
iliustruoti, bet tai daugiau archy
vinė dienos švieson iškelta med
žiaga, o ne kūryba. Senosios kar
tos rašytojai per visą laikotarpi 
tėra išleidę vos po vieną ar porą

tinei padėčiai pagerėjimo lietuviš
kai knygai daug mažiau perspek
tyvų, negu čia. Kiekvienam aišku, 
kad joks okupantas nesirūpina 
okupuotojo krašto kultūrine bei 
ekonomine pažanga, bet visados 
stengiasi tik smukdyti. Tuo tarpu 
lietuviškai knygai perspektyvos 
čia, nors Ir nelabai žavėtinos, vis 
tik geresnės už sovietines. Jeigu 
šiuo metu t knygos ir leidyklos čia 
išgyvena krizę, arba kritišką me
tą, tai šitai galima paaiškinti tik 
tuo, kad žmonės, patekę į naujas 
sąlygas ir aplinkybes, gal daugiau 
dėmesio kreipė į įsikūrimą, tačiau 
reikia tikėtis, kad nugalėję pir
muosius sunkumus, atvers savo 
duris plačiau ir lietuviškai kny
gai. Štai dėl ko mes su viltimi 
žiūrime į ateitį, nes tai, ką mes 
čia sukursime ir padarysime, liu
dys mūsų tautos kūrybines pas
tangas, tuo tarpu sovietinė kny
ga nors didelio tiražo ir puošni, 
bet nebyli mūsų tautai. Mes patys 
tikrai esame dosnūs ir jautrūs 
visokiems reikalams: statome na
mus, statome bažnyčias net ir 
ten, kur gal niekad lietuvis nenu
eis pasimelsti, bet lietuviškai kny
gai, kaip ir permažai skiriame dė
mesio ir išteklių. Gražu yra sudėti 
sumas ir skirti premijas auto-

Juozas Dijokas 
PIRMAS LIETUVIS INŽINIE

RIUS AUSTRALIJOS LAIVYNE

š.m. gruodžio 6 d. į Adelaidės 
uostą jplaukė “SS Yarranga” lai
vas, kuriuo plaukioja jūrų inžinie
rius Juozas Dijokas. Nuvykau j 
laivą, norėdamas Įsitikinti, ar tai 
tas pats Juozas, su kuriuo kadai
se kartu mokėmės. Pasirodo, ma
no spėjimas pasitvirtino.

Juozas Dijokas tik prieš metus 
išlaikė nustatytus egzaminus ir 
gavo jūrų inžinieriaus teises.

Gimė 1914 metais Radviliškyje, 
čia lankė ir gimnaziją, o 1934 m. 
baigė Kauno Augšt. Technikos mo
kyklos mechanikos skyrių. Kurį 
laiką tarnavo Geležinkelių Valdy
boje Kaune, o vėliau “Maiste” 
Klaipėdoje techn. skyriuje. 1938 
metais perėjo dirbti j mūsų preky
bini laivyną ir “Kauno” laive bu
vo inžinierium. Karo metu plau
kiojo vokiečių prekiniais laivais, 
o po Vokietijos kapituliacijos Flen- 
sburgo jūrų mokykloje lektoriavo. 
Iš Flensburgo atvyko j Australiją.

Sakoma, kad girios paukštis į 
girią ir žiūri. Apie J. Dijoką pa
sakytume, kad jūros vilkas į jūrą 
žiūri. Tad jis tuoj užsikraustė 
ant australiško laivo, bet kaip vi
siems, taip ir jam, teisių nepripa
žino. Tad plaukiojo kaip “greas- 
man”. Nebuvo kitos išeities — 
reikėjo laikyti egzaminus. Ir J. 
Dijokas juos sėkmingai išlaikė. 
Tad dabar jau plaukioja kaip in
žinierius po Indijos, Pietų ir Ra
mųjį vandenynus. J. Dijokas yra 
pirmasis lietuvis jūrų inžinierius 
Australijos laivyne.

Gero vėjo, Juozai! J.R.

(sks) Iš Chicagos gautas naujai 
įkurtos Korp! GINTARAS valdy
bos pareiškimas:

“Jūrų skautijos įnašas 1 Lietu
vių Skautų S-gos veikimą yra dide
lis ir reikšmingas. Aktyvus jūrų 
skaučių ir skautų vienetai sėkmin
gai reprezentuoja lietuvio skauto 
ir skautės vardą svetimtaučių tar
pe ir atlieka gražų skautiškos 
praktikos darbą. Atėjo laikas, kai 
susiorganizavimas lietuvių jūrų 
skautų ir skaučių akademiniame 
lypyj<‘ pasidarė būtinas ir neatidė
liotinas dalykas. Atsižvelgiant į 
specifinį jūrų skautų-čių veikimo 
charakterį, kuris reikalauja savitų 
formų ir tam gavus vyriausių Lie
tuvių Skautų S-gos vadovybės or
ganų pritarimą, 1957 m. spalių 
mėn. 16 d. Chicagoje buvo įkurta 
savarankiška lietuvių jūrų skau
čių ir skautų akademikų korpora
cija “GINTARAS”.

Korporacija siekia:
a) kovoti dėl Lietuvos, kaip jūri

nės valstybės, atstatymo;
b) siekti pažangos moksle;
c) pasišvęsti Dievo, Tėvynės ir 

Jūros tarnybai;
d) laikytis skautiškų principų 

gyvenime;
e) skleisti jūrinę mintį akademi

nio jaunimo tarpe;
f) siekti lietuviškos kultūros iš

laikymo ir asmeninio tobulėjimo.
Korporacija pasiryžusi tvirtai 

laikytis savo užsibrėžtų tikslų ir 
pozityviu darbu stiprinti akademL 
nės skautijos veiklą.

Discere et navigare pro patriae 
bono!

Korp! GINTARAS Valdyba.

(sks) 1957 m. darbščiai vado
vavęs skautiškojo “Mūsų Vyčio” 
red. kolektyvui psktn. Eug. Vilkas 
su “MV” Nr. 6 passitraukė iš pa
reigų. Naujuoju vyr. redaktorium 
pakviestas sktn. fil. Vytenis Sta
siškis, 3140 West 42nd Pl., Chica
go 32, Illinois, USA.

“ARGENTINOS LIETUVIŲ 
BALSUI”

pereitų metų gale suėjo 30 me
tų. Pradžioje buvo leidžiamas “Bal
sas”, dargi šapirografuotas, pas
kiau laikraštis pavadintas “Argen
tinos Lietuvių Balsu”. Tai patsai 
seniausias lietuvių laikraštis viso
ji* Pietų Amerikoje. Jį redaguoja 
jau ilgus metus K. Norkus. (Laik
raščio adresas: “Argentinos Lie
tuvių Balsas”, Casilla de Correo 
303, Buenos Aires Argentina).

į EUROPIETIS SPECIALISTAS d

I
 OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 va’., 
šrštad. 9-13 vai.

9th Floor, 109 Swanston St, Melb. C.I. Telef.

(Priešais Melbourne Town Hall.)
Centr. 1819

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

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

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

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

veikalų, tuo tarpu jaunoji, bolše
vikinės dvasios karta, nors ir la
bai valdžios palaikoma ir stengia
si, vis tik lietuvių visuomenėje 
nesusilaukia pritarimo ir neišsi- 
kovoja populiarumo.
Atidarius laisvesnį susisiekimą • 
prasidėjo gyvas susirašinėjimas 
šiapus gyvenančių lietuvių rašyto
jų su esančiais Lietuvoje, o drau
ge su tuo ir pasikeitimas savo 
veikalais. Pasirodo, daug daugiau 
turi ką parodyti šioj pusėj gyve
nantieji rašytojai, negu anie Lie
tuvoje. Kodėl taip yra, sakyčiau 
kiekvienam aišku ir be išvedžioji
mų.

riams; gražūs pasiūlymai bend
ruomenei išlaikyti vieną pajėgų 
autorių ir jam suteikti galimybes 
atsiduoti tik kūrybai, kaip kad 
neseniai iškėlė mintį p. Mikaila, 
tačiau autoriui geriausias atpil
das ir tikriausia parama, jeigu 
patys veikalai bus skaitytojų grai
bstomi, jeigu pati lietuviška knyga 
lietuvio namuose bus visados mie
las ir laukiamas svečias, {veskime 
paprotį švenčių ir kitokiomis pro
gomis dovanoti savo artimiesiems 
ne sldumynų dėžes, bet lietuvišką 
knygą, žodžiu, grąžinkime savo 
knygai jos vertę ir prasmę.

GIFT PARCELS SERVICE
SAV. S. NARUŠIS

36 BERRILLE RD., BEVERLY HILLS, N.S.W.
Siunčiu pačių suruoštus dovanų siuntinius paprastu ir oro paštu pi
giausiu ir greičiausiu keliu per Švediją. Siuntiniams ligi 11 ir 22 sva
rų tas pats persiuntimo mokestis. Pristatymas garantuotas. Siuntė
jai gaus gavėjų parašus. Kreipkitės į mane ar skyrius informacijų. 
VAŽIUOTI: East Hills linija į NARWEE stotį. Iš stoties, eiti deši
nėn Merkury Str. į Berrille Rd. — 3 min. nuo stoties. • * • •, 
Priėmimo vahtrečiad. ir ketvirt. nuo 8-3 p.p., šeštad. nuo 9-6 p.p.
Skyrius CABRAMATTOJ: 75A John St., Annabelle House (už paš
to) antras augštas, 7 kamb. Valandos: darbo dienomis 10-6.30 v. 
vak., šeštadieniais 8.30-1 vai. p.p.
Skyrius NEWCASTLĖJ: A. šernas, 115 Janet St, Merewether, 
Tel. FM 1653. Priėmimo vai. darbo dien. nuo 7-9 p.p. kitu laiku suei

Tebetrunkant Jietuvoje tokiai poli- PINČUS. tarus.
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LIETUVIŲ NAMAI ADELAIDĖJE PONAI BACHUNAI MELBOURNE
Daugiau kaip prieš šešerius me- ■ šiandieną yra kuo greičiau įsigyti 

tus, kasoje teturint vieną svarą,' dar trūkstamo vidaus invento- 
jis užpirko sklypų ir pradėjo or-' 
ganizuoti Lietuvių Namų statybą. 
Lengvai ir “kaip patepta”, žino
ma, niekas nesivystė. Tačiau au
kos pradėjo plaukti, tautiečiai ėjo 
į talkų ir su laiku Geelonge išau
go pirmieji lietuvių bendruomenės 
namai Australijoje.

Tas. energingas optimistas, tai 
anuometinis džylongiškių pirmi
ninkas V. Raginis. Prieš trejetą 
metų jis persikėlė Adelaidėn ir 
tuojau įsijungė į vietinės ben
druomenės rūpesčius ir darbą.

liaus.
x

Užsiminus apie Lietuvių Namų 
eksploatacijų ir naudojimų, V. Ra
ginis pabrėžė, kad remiantis Są
jungos įstatais ir griežtu visos val
dybos nusistatymu, namai bus ly
giai vienodai prieinami v i - 
siems lietuviams, be 
jokio pažiūrų, religijos ar susior- 
ganizavimo skirtumo. Visos lietu
vių organizacijos, kurios naudosis 
namais ne pasipelnymo tikslais

galio mokykla šiuos mokslo metus 
pradės savuose namuose. Skautai 
kieme pradeda statyti sandėlį sa
vo turtui laikyti. Sportininkams 
kieme bus įrengta krepšinio aikš
telė treniruotėms.

x

Veikė tada Adelaidėje namams 
pirkti komitetas, kuris studijavo 
sąlygas ir ruošė dirvą. Komitetas 
savo darbų užbaigė prieš dvejus 
metus, paruošęs įstatus if vietinė
se įstaigose įregistravęs Adelaidės' 
Lietuvių Sųjungų, kurios tikslai numatyta išnuomuoti kitataučiams, 
buvo užfiksuoti:

“Parūpinti 1 i e t u -1 
v i ų 
P i e 
pat 
nes 
goms, pasilinksmi
nimams, poilsiui, 
socialinei i*r kulta-

bendruomenei 
tų Australijoje

sportui,

Iš lietuviškų Adelaidės organi
zacijų namų pirkimą daugiausiai 
parėmė Moterų Sekcija, paaukoju
si £ 400. LKF Adelaidės skyrius 
paaukojo £ 50 ir pažadėjo šitą su
mą artimiausioje ateityje pakelti 
iki £ 100. LAS’as paskyrė £ 50, 

(t.y. atvejais, kada nebus imamas j ALB Adelaidės apylinkės valdyba 
mokestis už įėjimą) — nuo bet' 
kokios nuomos bus atleistos. Tebus 
imamas nedidelis nominalus mo
kestis sunaudotai elektros energi
jai apmokėti. Kitais atvejais bus 
nustatyta nuoma — žymiai žemes
nė kaip kitataučiams. Du kartus 
savaitėje (ne savaitgaliais) salė

Iš šitų pajamų mes pilnai, galėsi
me padengti einamas išlaidas — 
pabrėžė V. Raginis.

Jau nutarta, kad lietuvių savait-

Naujai įsteigtos Sąjungos val
dyba perėmė iš buvusio komiteto 
73 svarus ir visų savo energijų g 
pašventė lėšų telkimui. Prieš už- 
perkant namus, Sąjungos kasoje 
jau buvo du su puse tūkstančio 
svarų, o šiandieną Sąjungos tur
tas siekia beveik 3000 svarų su
mų.

Adelaidės Lietuvių Sąjungai iki 
šios dienos vadovauja valdybos 
pirmininkas V. Raginis. Prie na
mų galutinio įsigyjimo didele dali
mi prisidėjo jo asmeninis ryžtas, 
energija, entuziazmas ir atkaklus 
tikslo siekimas.

šalia V. Raginio į Są
jungos valdybų įeina vicepirm. K. 
Reisonas, sekr. Jonas 
L a p š y s, ižd. VI. Radze
vičius, ir turto globėjas A. 
Šliužas. Sąjungos visuotino 
susirinkimo nutarimu, pilnateisiu 
valdybos nariu visuomet laikomas 
ir ALB Adelaidės Apy
linkės valdybos atstovas, 
kuriuo dabar yra J. R u s 1 y s.

V. Raginis

LAIŠKAI
Ne iš to galo

Gerb. Redaktoriau,

x

V. Raginis, kalbėdamas apie na
mo pirkimų, pabrėžė, kad objek
tų apžiūrint ir su buvusiais savi
ninkais derantis dėl kainos ir pir
kimo sąlygų, kuone visi Adelaidės 
lietuvių veikėjai be išimties ragi
no namų pirkti; Sąjungos valdyba 
pasisamdė nepriklausomų vertin
toją, kuris sklypų įkainavo £ 
1500, o pastatų £ 3650. Iš viso, 
vadinasi, £ 5170 sumoje. Prašė £ 
7000, bet namas galutinai buvo nu
pirktas už £ 6250. Kaip žinoma, 
oficialus nekilnojamojo turto įkai
navimas visuomet yra gerokai že
mesnis už rinkos kainų ir todėl 
sutartoji suma yra visiškai reali 
ir priimtina.

Į Melboūrnų ponai Marijona ir | kalba. Įdomu buvo išgirsti ir apie 
>/%rrne 'RaniiNnoi o+elzvWn >« Pan- ’’’''’“i'.'S Studentų SUVaŽiaVlmUS, 

vykusius Tabor vasarvietėje. Posė
dis baigtas prie skoningai Seseri
jos vadeivės ps. I. Laisvėnaitės 
paruoštų užkandžių stalo. Ponai 
Bačiūnai turėjo į daug klausimų 
atsakinėti.

Jaunimui skirtoji p.p. Bačiūnų 
diena užbaigta St. Michael salėje, 
Nth. Melbourne, kur Melbourne

Juozas Bačiūnai atskrido iš Can- įvairius 
berros gruodžio mėn. 18 d. Juos 
sutiko Essendono aerodrome ALB 
Melbourne Apylinkės pirm. Grigai
tis su p. Motiejūniene, Jonas ir 
Vincas Meiliūnai, Jonas ir Silvest
ras Valiai, Seserijos vadeivė ps. 
I. Laisvėnaitė bei LSS Australijos 
Rajono vadas v.s. A. Krausas. Po
nia Bačiūnienė buvo apdovanota mwvumv, «.Ux jucwvmuu
gėlių puokštėmis ALB Melbourne Lituanistiniai Kursai turėjo moks- 
Apylinkės V-bos ir Seserijos va- Į ]o metų užbaigtuves. Atvykusius 
deivės.

Gruodžio 19 d. prieš pietus p.p J tatė kursų seniūnas Fišeris. Pir- 
Bačiūnai vizitavo Melbourne lie- mojo kurso mokytojas Vacbergas 
tuvių kapelioną kun. Pr. Vaserį, ‘ įteikė pažymėjimus kursistams ir 
“Tėviškės Aidų” red. Br. Zumerį,1 palinkėjo ateinančiais mokslo me- 
apžiūrėjo parapijos namus ir spau- [ tais su dar didesniu atsidėjimu 
stuvę. mokytis, žurnalistikos skyriaus

Popiet p. J. Meiliūno bute p. J- kursistas A. Kazlauskas paskaitė 
Bačiūnas padarė platų pranešimą referatų ir mokinys šemetas gra- 
Lietuviiį Tautino Sąjūdžio nariams . žiai padeklamavo Maironio “Lietu- 
apie Amerikos lietuvių kultūrinę va Brangi”. Jaunių. Choras padai- 
ir visuomeninę veiklą bei atšaki- navo keletą dainų, o Tautinių šo- 
nėjo į paklausimus. Popietė praėjo 
labai nuoširdžioje nuotaikoje, pla
čiau susipažinta su mūsų tautos 
laisvinimo problemomis.

Gruodžio 20 d. p. J. Bačiūnas

netoli £ 50. Mažesnėmis aukomis 
namų įsigijimų parėmė Studentų 
Sąjunga ir J. Gučiaus vadovauja
mas Teatras — Studija.

Su stambesne individualine au
ka pirmasis atsiliepė p. šaulys, 
įteikęs £ 50. P. Jonavičienė suor
ganizavo loteriją ir gautų pelną 
— apie £ 65 paskyrė Lietuvių Na
mams. Po £ 50 paaukojo J. Vens- 
lovavičius ir B. Lukavičius. Po £ 
50 ar daugiau artimiausioje atei
tyje paaukoti pasižadėjo p.p. Paš
kevičius, V. Linkus, A. šatkus, buvo supažindintas su jaunimu ir
J. Pyragius ir J. Glušauskas.

J. Venslovavičiaus vadovaujami 
teatro mylėtojai netrukus pakar
tos V. Alanto “Buchlterijos klai
da”, visų pelną skirdami L. Na
mams. Solistės A. Gučiuvienės 
koncerto, dalyvaujant A. Uknevi- 
člutei, P. Matiukui ir D. Oldham, 
visas gautas pelnas tai pat prisi
dėjo prie Lietuvių Namų kasos 
padidinimo.

V. Raginio žodžiais: “Lietuvių 
Namai Adelaidėje tarnaus visiems 
lietuviams. Visų lietuvių talka meg 
juos įsirengsime ir padidinsime. 
Kasmet išleidžiame nemažas pini
gų sumas nuomuodami patalpas iš 
kitataučių. Dabar šitie pinigai liks 
mūsų rankose ir prsidės prie kul
tūrinės veiklos vystymo.”

(rem)

). Bačiūnus pasveikino ir pris-

kių grupė pašoko porų šokių. Po 
Lituanistinių Kursų, kuriems va
dovauja Albertas Zubras, progra
mos prabilo svečias J. Bačiūnas

REDAKCIJAI

laik- 
labai

kursų išmokti žmoniškumo? Aš 
siūlyčiau savo kolegai savo apaš
talavimo šūkį priešingai suformu
luoti: išmokykime žydus, kad ir 
vis kiti taip pat yra žmonės. Ta
čiau tokios pastangos būtij bevil
tiškos, nes žydai, lygiai kaip ir 
kiekviena mesianizmu serganti tau
ta, niekados sau netaikys žmogiš
ko lygybės masto, 
visai kita kalba.

Su pagarba

mylių nuo Geelongo, į pono Vlado 
Ivaškevičiaus ūkį. Čia buvo su

ruoštas p.p. Bačiūnams priėmimas. 
Su p.p. Bačiūnais atvyko: .Geelon
go Apylinkės pirm. P. Šileris, 
LKF Geelongo Skyriaus pirm. Pr. 
Zenkevičius su ponia, LKF Valdy- 
vos narys Pr. Saldukas, Geelongo 
sporto klubo “Vyties” pirm. agr. 
A. Bladzevičius, šiuo metu ūkve- 
džiaujųs australų ūky. Visi pasi
džiaugė ponų Ivaškevičių ūkiu, 
puikiais namais, ir šeimininkų vai
šingumu. Ponas Ivaškevičius be. 
ūkininkavimo dar dirba Harveste
rs įmonės raštinėje.

Gruodžio 22 d. p. J. Bačiūnas 
Šv. Jono parapijos didžioje salėje 
Melbourne bendruomenei padarė 
platų pranešimų apie Amerikos 
lietuvių kultūrinę ir visuomeninę 
veiklų ir atsakinėjo į paklausimus. 
Pranešimo išklausyti susirinko gra
žus būrys tautiečių. Vakare sve
čiavosi p.p. Kuncaičių šeimoje.

Gruodžio mėn. 23 d. p.p. Bačiū
nai privačiai lankėsi šeimose. Kū
čias atšventė Zofijos ir Jono Mei
liūnų šeimoje, gi pirmąją Kalėdų 
dieną Anelės ir Antano Krausų 
šeimoje. Visur garbingieji svečiai 
buvo nuoširdžiai priimti, įdomiai 
ir atsidėjimu gyvai išklausyti, su
pažindinti su dideliu būriu tautie
čių. Pobūviuose skambėjo dainos, 
pakili nuotaika lydėjo svečius, vi
sus stebino ponų Bačiūnų papras, 
tumas bei nuoširdumas.

Labai teigiamai paveikė ir sau
lėtu pavyzdžiu sušvito p. J. Bal
čiūno nevartojimas alkoholinių 
gėrimų, žavėjomės ir p. J. Bačiū- 
no gyvumu ir jaunatviškumu, o 
ypač jo gražia lietuviška tarena. 
Svetur išaugęs ir visų ikšiolinį gy
venimų (apie 60 metų) nelietuviš
koje aplinkoje praleidęs, jis spin
duliuoja tikru lietuviškumu, iš jo 
širdies ir sielos dvelkia lietuviška 
dvasia, lyg šviesusis Vaižgantas 
jieškųs visur ir visada deimančiu
kų savo tautiečių tarpe. Atsisvei
kindamas su Melbournu palinkėjo 
mums dirbti savo tautos laisvei 
atgauti ir vieningai laikytis lietu
vių bendruomenės, kurion tik tvir
tai susijungę galėsime išlikti gyvi 
savo tautai.

Gruodžio 26 d. didelis būrys tau
tiečių susirinko išlydėti ponų Ba
čiūnų Essendono aerodromam Po
nia Bačiūnienė tegalėjo paimti po 
vienų gėlelę iš kiekvienos puokš
tės, jai atneštos. — Per tokį trum
pų laiką bičiulių skaičius taip iš
augo. Ponai Bačiūnai išskrido pali
kę mums naujų minčių, priartinę 
amerikiečius brolius, atgaivinę vil
tyje į mūsų tautos prisikėlimų.

A. Krausas,

mua plaunu ovcvms u. uaviuiias. 
pasveikindamas melbournišklus mi- 
nisterio Balučio ir JAV Krašto Į 
V-bos pirmininko St. Barzduko 
vardu.

Po to buvo parodyta iš Amerikos 
p. J. Bačiūno atsivežta spalvota 
ir garsinė lietuviška filmą, vaiz
duojanti “Margučio” kultūrinę vei
klą. Filmai pasibaigus pasivaišin
ta Tėvų Komiteto suruoštais už-

I kandžiais.
| Gruodžio 21 d. p.p. Bačiūnai, J. 

. Meiliūno ir A. Krauso lydimi bei 
*1 malonaus tautiečio P. Dranginio

I vėžinami, nuvyko Geelongan. Ap
žiūrėjus Geelongo paplūdimį buvo 
nuvykta į Lietuvių Namus, kur 
pasitiko lietuviškų organizacijų 
valdybų nariai, išsirykiavę savait
galio mokyklos mokiniai. Maža lie
tuvaitė įteikė p. Bačiūnienei gė
lių. -Svečius pasveikino ALB Gee
longo Apylinkės pirm. P. Šileris. 
Savaitgalio mokyklos mokiniai pa
šoko tautinių šokių. Po jų J. Ba
čiūnas kalbėjo apie Amerikos lie
tuvių vsuomeninę ir kultūrinę vei
klą bei atsakinėjo į paklausimus.

jaunimo organizacijomis, lituanis
tiniu švietimu Australijoje. LKF 
Švietimo Vadovas sukvietė Flin
ders geležinkelio stoties rūmuose 
jaunimo organizacijų valdybų po
sėdį, kurin atsilankė ponai Bačiū
nai. LKF 'švietimo Vadovas ati
darė posėdį pasveikindamas ir 
pristatydamas ponus Bačiūnus jau
nimo atstovams.

Apie lituanistinį švietimą Aust
ralijoje pranešė A. Krausas, Jis, 
kaip LSS Australijos Rajono va
das, supažindino užjūrio svečius1 
ir su skautišku sąjūdžiu. Platų 
lietuviškumo barą išvaro skautiš
kasis sąjūdis padėdamas lituanis
tinėms mokykloms ir šeimoms iš
laikyti jaunųjų kartą savajai tau
tai. Be to, LSS Australijos Rajo
nas yra dalyvavęs trijose Pan-Paci- 
fico džiamborėse ir plačiai iškėlęs 
mūsų kenčiančios tautos Vardų 
kitų tautų tarpe dainomis, pasi
rodymais, šauniomis parodėlėmis 
ir kt.

Apie Seserijos veiklų Australi
joje ir jos santykius su krašto są
junga nušvietė Seserijos vadeivė 
ps. Irma Laisvėnaitė. ASS įgalio
tinis Australijai ps. E. Pankevi- 
čius papasakojo apie skautų aka
demikų veiklų, iškėlė jų reikšmę 
skautijai be mūsų tautai. Ypač 
pabrėžė ir pasidžiaugė akademikų 
skautų savaitgalio stovyklomis, 
kurios su dideliu sėkmingumu pra
eina kasmet.

Austr. Lietuvių Studentų S-gos 
Melbourne skyriaus pirmininkas, 
einantis centrinės valdybos pirmi
ninko pareigas, A. Žilinskas,' nu
švietė Melbourne ir visos Austra
lijos lietuvių studentų būklę ir su
pažindino su jų veikla. Viso Aus- 

. trali j oje lietuvių studentų yra 

. apie 100.
Melbourne Ateitininkų Kuopos 

beveiki V-bos narys A. Raudys pranešė

PAS BUVUSI GYDYTOJĄ, 
DABAR BIZNIERIŲ 

P. SKAPINSKĄ
Prieš šventes viename šio 

raščio numeryje perskaičiau 
narsų ir entuzistingų vieno stu
dento laišką savo kolegoms, bet 
kaip besukau galvą, vistiek to ko
legos neperpratau, nei kam, nei 
kokių kovų skelbia, nei kur veda. 
Mane labai paveikė iš daugelio ne
suprantamų ir vienas labai kon
kretus ano studento šūksnis — iš
mokykime savo tautiečius, kad ir 
žydai yra žmonės. Aišku, jis pasi
nešęs apaštalavimo keliu! Gerbiu 
idealistus, bet šio mano laiško 
tikslas perspėti savo jaunesnį ko
legų, kad .jis savo apaštalavimų 
pradėjo ne iš to galo. Būdamas 
vyresnis tariuosi geriau pažįstąs 
mūsų žmones (supraskite: lietu
vius) ir to dėlei drįstu tvirtinti, 
kad jie tokių pamokų visai nerei
kalingi. Ilgų įrodinėjimų tam ne
reikia, ir kad lietuvis moka kiek
viename įžiūrėti žmogų, neišski
riant ir žydo, tai liudija netolima 
mūsų tautos praeitis ir gyvoji

i karta. Nekentėme bolševikų rusų] laikyčiau netgi kenksmingu lietu- 
kaip okupantų, bet vokiečių oku- viškiems reikalams. Tegu ir didelė

Sydnėjaus lietuvių kolonija, vis 
tik dveji namai šiai kolonijai bus 
persunki našta. Sakau našta, nes 
tie namai, kokie jie šiandie yra, 
patys savęs neišlaikys ir turės bū
ti nuolatos tos pačios visuomenės 

yra la-

Nesektinas

O tai Jau yra

V. Kikilis.

pavyzdys
Gerb. Redaktoriau,

beveik dešimtį metų Australijo
je pragyvenome be lietuviškų na
mų. Paskutiniu laiku į 
kad be lietuviško židinio 
neįmanoma ne vien tik plėsti, bet 
net ir išlaikyti savų tautinę kul
tūrų. Savus lietuviškus namus įsi
gijo kitur Australijoje didesni lie
tuvių susibūrimo centrai, gi Syd- 
nėjus įsitaisė net dvejus. Mano 
supratimu, šisai Sydnėjaus atvejis 
yra daugiau negu juokingas. Aš jį

įsitikinome, 
nio beveik I

Architektas K. Reisonas apskai
čiavo, kad dabartiniame stovyje 
Lietuvių Namų salėje be susigrū
dimo yra apie 350 sėdimų vietų, 
o truputį susispaudus — 400. Pa
žymėtina, kad vokiečių klubo sa
lė, kurioje pastaruoju metu vyko 
daugumas Adelaidės lietuvių pa- 
rengimų, yra mažesnė už lietuvių | kanta7e^ėm71ėnkams 

tos ir Vilniaus (klastingi jie yra 
ir dabar), tačiau mes pirmieji aukomis remiami. O tai 
jiems ištiesėme pagalbos rankų jų bai neigiamas ženklas ir taip pat 
nelaimėje. Gerai gyveno žydai Lie- j bloga atestacija patiems namų 
tuvoje (kas girdėjo apie žydų po- pirkimo organizatoriams. Nebūda

mas aktyvus visuomenės veikėjas 
šiandien negalėčiau tiksliai atsa
kyti, kokios priežastys 
sydnėjiškius susiskaldyti 
tis dvejus namus, užuot 
vienerius, talpesnius ir 
nius. Spaudoje virusi polemika tie
sioginio atsakymo nedavė. Aš pats 
savo galva prieinu išvados, kad 
čia tebuvo tik paikas ambicijų rei
kalas, nustelbęs visus augšesnius ir 
kilnesnius motyvus, čia norėtųsi 
tik paklausti: ar toli mes nueisi
me su panašiomis ambicijomis?

salę.
Salėje šiuo metu nėra scenos,' 

o tiktai podijumas, kurio, žinoma, 
pilnai pakaktų koncertams, bet ne 
vaidinimams. Arch. K. Reisonas, 
gavęs lietuvių teatralų pageidavi
mus, jau paruošė provizorinius pla
nus namų pertvarkymui ir scenos 
įrengimui. Pastatas šiuo metu bai
giasi apie 14 pėdų nuo gatvės. Nu
matyta pastatų pailginti 12 pėdų, 
o gale pristatyi augštų ir talpių 
sceną. Toks remontas kainuotų 
apie 2000 svarų, tačiau talkos bū
du kaina kuone per pus sumažėtų. 
Tai esą tolimesnės ateities užsi
mojimas, nes Lietuvių Namais jau 
šiandieną galime visiškai patogiai 
naudotis. Svarbiausias uždavinys

kaip okupantų, bet vokiečių oku
pacijos laikais į rusus belaisvius 
žiūrėjome kaip į žmones, užmiršę 
jų skriaudas gelbėjome ir padėjo
me kiek įmanydami. Kokia neapy-

ueiaiineje. molui gyvenu z<yuui uie-į 
tuvoje (kas girdėjo apie žydų po
gromus mūsų krašte?) jie tačiau 
buvo skaudžiausia (ir visai neper
dedant) mūsų tautos rykštė užė
jus bolševikams, žydas pasidarė 
tolygus mūsų priešas kaip ir bol
ševikas, ir tikrai turėjome pagrin
do žydų nekęsti. Bet kaip pasikei
tė mūsų jausmai žydų atžvilgiu 
vokiečių laikais ir tai jau pirmo
mis dienomis. Užuot keršiję mes 
stengėmės kaip įmanydami juos 
gelbėti net gi su didele rizika. Ar
gi po šito, ką esame padarę ir 
parodę, dar mums reikia specialių

Ponai Bačiūnai aplankė gydyto
jo Skapinsko krautuvę, kuri šian
dien jau veikia su penkiais sky
riais po vienu stogu. Trumpai p.p. 
Skapinskų pavaišinti ir užsukę 
choro repeticijon, kur Zenkevičius 
jun. mankštino choristus, išvyko
me į Wallington kaimų, apie 11

apie ateitininkų veiklų.
Pranešimus užbaigė Sporto klu

bo “Varpo” pirm. J. Motiejūnas 
nušviesdamas gyvų klubo veiklų 
su įvairiomis sporto šakomis.

Dar veikia Melbourne “šviesa”, 
Jaunių Choras ir Tautinu 'šokių 
Grupė.

J. Bačiūnas tarė žodį, pasidžiau
gė Australijos lietuvių jaunmo or
ganizacijų vekimu ir palygino su 
Amerkoje veikiančioms jaunimo 
organizacijomis. Ypač imponavo 
mums, kad vien Čikagoje studijuo
ja apie 180 liet, studentų, jų Ame
rikoje yra per 1000. Labai nudžiu
gino, kad keturiuose Amerikos 
universitetuose mokoma lietuvių

privertė 
ir taisy- 
įsigijus 

patoges-

Šiuo savo laišku visai nesikėsinu 
atgavinti jau užgęsusių ir nusibo
dusių ginčų tuo pačiu klausimu, 
nes juk stovime prieš įvykusį fak
tų, o daugiau norisi pridurmai pri
minti patiems sidnėjiškiams (čia 
priskaitau ir visus priemiesčius 
jau vien tik dėl atsargumo, nors 
patsai gyvenu toli už metropolijos 
ribų) jų žvilgio siaurumų, o drau
ge ir perspėti kitus, kad jie pasi
mokytų iš nesektino pavyzdžio. 
Ačiū. Jūsų

Fel. Kalėda.

-•HITĄ-
Gift Parcel Service

92 Broomfield St., C AB RAM A T T A
N.S.W. AUSTRALIA. TELEF. UB 3498

(SAV. J. STATKUS)
DĖMESIO! PIGIAUSIAS IR GREIČIAUSIAS KELIAS 

YRA TIESIOGINIS
Pranešu Gerb. klientams, kad nuo dabar dovaninius siuntinius 
siunčiu tiesioginiai per Švediją. Mano firmoj prekių įkainavi
mas, pagal rusų muitinės kainaraštį, yra labai žemas. Keletas 
pavyzdžių:
1. Vyriškas kostiumas pas mus įkainuojamas
2. Moteriškas kostiumas ..................... •...........
3. Vyriški ir moteriški paltai ..........................
4. Rankiniai laikrodžiai......................................
5. Vilnonės kaldros ...........................................
6. Vyriški baltiniai ............................................

Įvairūs batai ...............................................   •
8. Apatiniai (dviejų dalių) ............................

Suknelės ..........................................................
10. Kojinės ..........................................................
11. Megstiniai .....................................................
12. Įv. vilnonės medžiagos ..............................
13. Medvilnė, raijonas ir kt..............................

Šitais įkainavimais garantuoju prekių persiuntimų.
Siuntinius prisiųskite man paštu arba pristatykite asmeniškai.
“RŪTA” KRAUTUVĖ YRA PIRMA CABRAMATTOJE PRIE 
GELEŽINKELIO STOTIES, nuo Sydney važiuojant po kairei. 

SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA SAUSIO 25 D.
ORO KELIU siuntinių persiuntimas 10 šil. už į svaro.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

7.

9.

.... £ 2-15-0 

.... £2-8-0 

.... £ 2-10-0 
... £ 2-10-0
.... £ 1- 0-0 
...........  10/- 
............ 16/- 
.............. 9/- 
16/- iki 20/-
4/6 iki 7/- 

10/- iki 14/- 
7/- iki 10/- 
.............. 4/-

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU MERUOSI “MŪSŲ PASTOGĖS" 
NETOLIMOJE ATEITYJE IŠTAVĘS PASIJUOKS LIETUVIS. 
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI KAS.
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VIII-JI SPORTO ŠVENTĖ GEELONGE
1957 metais gruodžio 27-31 die

nomis Geelonge, 40 mylių nuo 
olimpinio Melbourne miesto, įvyko 
VIII-ji Australijos lietuvių sporto 
šventė. Šios šventės rengėjai buvo 
Geelongo lietuvių sporto klubas 
“Vytis”. Pati šventė vyko jaunat
viškame sporto ženkle, prie ko 
daug prisidėjo įvairios organiza
cijos ir visa, nors ir negausi, apie 
400 žmonių, Geelongo lietuvių ben
druomenė; savo žinion paėmusi vi
sus atvykusius svečius sportinin
kus, kurių globa buvo ypatingai 
gera.

Šventės oficialus atidarymas 
įvyko gruodžio 27 d. iškilmingų 
pietų metu, naujai pastatytoje 
Geelongo lietuvių salėje, Nors 
Australijos saulė kepino sportinin
kus i rsvečius, tačiau dešiniosios 
buvo energingai spaudžiamos tarp i 
senų pažįstamų ir naujai susipa
žinusių, kurie į šių sporto šventę 
atvyko iš keturių Australijos mies-| 
tų. Pietų metu sportininkus svei
kino Geelongo “Vyties” pirminin-i 
kas A. Bladzevičius, pareikšda
mas: “Nors Geelongo lietuvių ko
lonija ir yra negausi, tačiau jos 
narių širdyse dega ta pati karšta ’ 
meilė mūsų kraštui ir mūsų atei-l 
čial — lietuviškajam jaunimui”. 
Sportininkus sveikino ALB Kraš-J 
to valdybos vardu J. Veteikis, kun.| 
dr. Bašinskas, Geelongo lietuviš-* 
kųjų organizacijų atstovai ir spor-1 
to klubų pirmininkai iš kitų mies
tų.

Pirmosios dienos vakare, naujo
je St. Mary’s salėje įvyko sporti
nių žaidynių atidarymas ir visų 
dalyvių paradas. Krepšinio salėje 
išsirikiavo 114 sportininkų: iš Ade
laidės 43, Melbourne ir Sydnėjaus 
po 25, Hobarto 15 ir Geelongo 36. 
Po trumpų atidarymo ir supažindi
nimo iškilmių, stebint apie 500 
žiūrovų, prasidėjo sportinės var
žybos.

Krepšinis
Vyrų krepšinio grupėje dalyva

vo 6 komandos. Adelaidės “Vytis”, 
Adelaidės ’’Tauras” (jauniai), Mel
bourne ’’Varpas” (1956-jų metų 
nugalėtojas), Sydnėjaus ’’Kovas”, 
Hobarto ’’Perkūnas” ir Geelongo 
’’Vytis”. Po gana gražių ir įtemp
tų susitikimų, vyrų krepšinyje, 
nepralaimėdami nei vienų rungty
nių, nugalėtoju tapo Adelaidės 
’’Vytis”, kuri per visų žaidimo lai
kų parodė ypatingai gražų susižai- 
dmų ir savimi pasitikėjimų. Ant

rų vietų laimėjo Geelongo miesto 
čempionas Geelongo ’’Vytis”, kuri 
per paskutiniuosius metus padarė 
ypatingai didelę pažanga. Trečioji 
vieta teko Melbourne “Varpui”, 
ketvirtoji Adelaidės ’’Taurui”, pen
ktoji Sydnėjaus ’’Kovui” ir šeštoji 
Hobarto ’’Perkūnui”.

Pavieniuose susitikimuose Gee
longo Vytis nugalėjo Adelaidės 
Taurų 74:55. Daugiausiai taškų 
surinko Vyties: Šimkus 19, Zenke
vičius 14, Tauro: Pocius 27, Lap- 
šys 11. Melbourne Varpas nuga
lėjo Hobarto Perkūnų 71:28 (Var
po: Kuncaitis 14, Kaladė 13, Per
kūno: Andrikonis 12, Adomas 6.

Vienos iš įdomiausių šventės 
rungtynių buvo tarp Adelaidės Vy
ties — Sydnėjaus Kovo, kurias lai
mėjo Vytis 69:56 (28:33). Visų 
šių rungtynių laikų iki antrojb pus- 
laikio vidurio vedė labai gražiai 
žaisdami kovlečiai ir antrajam 
puslaiky, dėl baudų išėjus iš aikš
tės keturiems Kovo žaidėjams, 
Adelaidės Vytis smarkiai atsiplėšė 
ir laimėjo. Daugiausiai taškų Vy
ties: Ignatavičius 26, Petkūnas 16, 
Kovo: Kriaucevičius 23, Vasa
ris 13.

Po labai kietos ir įtemptos ko
vos Geelongo Vytis laimėjo prieš 
Melbourne Varpų 56:48. Geelon
go: Zenkevičius 27, Šimkus 19, 
Melbourno: Bacevičius 12, Dargia 
10.

Sydnėjaus Kovas nugalėjo Ho
barto Perkūnų 93:33. Kovo: Kriau
cevičius 33, Vasaris 24, Perkūno: 
Andrikonis 22, Petraitis 4.

Adelaidės Vytis laimėjo prieš 
Adelaidės Taurų 85:72. Vytis Ig
natavičius 36, Visockis 18, Tauro: 
Pocius 21, Merūnas 16.

Adelaidės Vytis nugalėjo Ho
barto Perkūnų 112:25. Vytis: Ig
natavičius 42, Klimaitis 23, Per
kūnas: Petraitis ir Milinkevičius 
po 8.

Po labai įtemptos kovos Geelon- 
gas nugalėjo Sydnėjų 59:58. Pas
kutinėse sekundose Kovo Kriauce
vičius metė dvi baudas, bet iš per 
didelio susijaudinimo nei vienos 
neišnaudojo ir tuo turėjo pasiduo
ti Šeimininkams. Vyties4 Zenkevi
čius 21, Bertašius 17, Kovo: Kriau
cevičius 18, Vasaris 16.

Melbourno Varpas nugalėjo Ade
laidės Taurų 51:47. Varpo: šėkas 
ir Kaladė po 13, Tauro: Merūnas 
20, Lapšys 7.

Geelongo Vytis nugalėjo Hobar

to Perkūnų 85:18. Vytis: Volkovic- 
kas?38, Aukštikalnis 10, Perkūno: 
Andrikonis 10, Petraitis 4.

Adelaidės Vytis nugalėjo Gee
longo Vytį 60:41. Adelaidės: Ig
natavičius 25, Petkūnas 11, Gee
longo: Zenkevičius 14, Bertašius 8.

Adelaidės Tauras laimėjo prieš 
Perkūnų 116:20. Tauro: Merūnas 
35, Gumbys 30, Perkūno: Miruke- 
večius ii’ Petraitis po 6.

Melb. Varpas nugalėjo Sydn. 
Kovų 78:38. Varpo: Kaladė 21, So- 
ha 18, Kovo: Bernotas ir Vasa
ris po 10.

Adei. Tauras nugalėjo Sydn. 
Kovų 46:41. Tauro; Gumbys 16, 
Lapšys 14, Kovo: Vasaris 10, šu
tas 9.

Adelaidės Vytis nugalėjo Mel
bourno Varpų 52:37.

MOTERŲ GRUPĖS NUGALĖ
TOJU TAPO 1956-JŲ METŲ 
MEISTERIS, ADELAIDĖS VY
TIES RINKTINĖ, ANTROJE 
VIETOJE PALIKDAMA GEE
LONGO VYTI, TREČIOJE MEL
BOURNO VARPĄ IR KETVIR
TOJE SYDNĖJAUS KOVĄ.

Pavieniuose susitikimuose Gee
longo Vytis nugalėjo Melbourno 
Varpų 18:3. Vyties: Šimkutė 7, 
Bratanavičiūtė 5. Varpo: Rubaže- 
vičiūtė 3.

Adelaidės Vytis nugalėjo Syd
nėjaus Kovų 42:11. Vyties: Keler- 
taitė 12, Kitienė 8. Kovo: Griškaū 
tė 5, Gečiauskienė 3.

Geelongo Vytis nugalėjo Sydnė
jaus Kovų 42:3. Vytis: Jonušaitė 
17, Šimkutė 11, Kovo: Marcinku
tė 2, Griškaitė 1.

Adelaidės Vytis nugalėjo Mel
bourne' Varpų 26:22. Vytis: M. ir 
O. Kelertaitės po 12. Varpo: La- 
zutkaitė 10, Kairaitytė 6.

Adelaidės Vytis nugalėjo Gee
longo Vytį 22:19.

Tinklinis
Vyrų tinklinio nugalėtoju tapo 

Melbourno Varpas, įveikęs Geelon
go Vytį 2:0, Adelaidės Vytį 2:1, 
Sydnėjaus Kovų 2:0. Antrų vietų 
laimėjo Adelaidės Vytis, nugalė
jusi Kovų 2:0 ir Geelongo Vytį 
2:1. Trečių vietų — Geelongo Vy
tis, nugalėjusi Kovų 2:1.

Moterų grupėje pirmoji vieta 
teko Melbourno Varpui, kuris nu
galėjo Geelongo Vytį 2:0, Sydnė
jaus Kovų 2:0 ir Adeladės Vytį 
2:1. Antroji vieta teko Adelaidės 
Vyties merginoms, trečioji Gėelon- 
gui ir ketvirtoji Sydnėjui.

PADĖKA
Sydnėjaus Sporto Klubo Kovo 

valdyba iir sportininkai nuošird
žiai dėkoja už aukas parėmimui 
sportininkų kelionės į . Geėlongų 
išlaidų apmokėjimui. Sydnėjaus 
Apyl. V-ba aukavo 5 svarus, Cab- 
ramattos Apyl. v-ba 5 sv., Banks- 
towno Apyl. v-ba 3 sv. ir Inžinie
rių Dr-ja 3 sv. Pagal aukų lapus 
buvo surinkta & 6.14.0.

Stalo tenisas
Pačių didžiausių staigmenų šiais 

metais padarė jaunieji Hobarto 
Perkūno stalo tenisininkai, kurie 
po gana gražaus ir įtikinančio 
žaidimo nugalėjo visas kitas ko
mandas ir paėmė pirmų vietų. 
Antroji vieta teko Adelaidės Vy
ties komandai, trečioji — iki šiol 
buvusiam eilę metų meisteriui — 
Sydnėjaus Kovui ir ketvirtoji — 
Melbourno Varpui.

Moterų varžybose pirmų vietų 
laimėjo Adelaidės Vytis ir antrų
jų — Melbourno Varpas.

Individualinių varžybų laimė
toju išėjo jaunass Hobarto žaidė
jas Andrikonis, kuris yra Tasma
nijos salos nugalėtojas. Antroji 
vieta teko Balnioniui (Varpas). 
Moterų varžybų laimėtoja išėjo A. 
Snarskytė, antrųjų vietų gavo G. 
Kairaitytė. Vyrų dvejeto laimėto
jais tapo Balnionis — Kimontas 
(Varpas), moterų dvejeto: Snars
kytė — Jaciunskienė (Adelaidės 
Vytis). Mišraus dvejeto Kuncaitis
— Snarskytė (Adei. Vytis).

šachmatai
šachmatų pirmenybių laimėtoju 

tapo Geelongo Vyties šachmatinin
kai, kurie nugalėjo visas kitas ko
mandas. Antrų vietų laimėjo Ade
laidės Vytis ir trečiųjų Hobarto 
Perkūnas. Individualinių varžybų 
nugalėtoju išėjo Bratanavičius 
(Geelongo Vytis).

LAIMĖTOJAI
— ADELAIDĖS VYTIS

Paskutiniosioms rungtynėms pa
sibaigus, aikštėje išsirikiavo šven
tėje dalyvavę sportininkai, ir 
jiems Geelongo Vyties pirmininkas 
p. Bladzevičius įteikė Geelongo ir 
kitų miestų lietuviškųjų organiza
cijų paskirtas individualias ir ko
mandines dovanas. Skaičiuojant 
pagal laimėtų vietų taškus, VIII- 
sios šventės nugalėtojais tapo Ade
laidės Vyties klubas, surinkęs 24 
taškus. Antroji vieta teko Geelon
go Vyčiai — 18 taškų, trečioji 
Melbourno Varpui — 17 tšk. ket
virtųjų ir penktųjų vietų pasidali
no Sydnėjaus Kovas ir Hobarto 
Perkūnas.

Geriausio krepšininko taurę lai
mėjo A. Ignatavičius (Adei. Vy
tis), kuris buvo Australijos olim
pinės komandos kapitonas ir šiuo 
metu yra vienas geriausių krepši
ninkų Australijoje.

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!

XX-CIO MINĖJIMAS AUSTRALIJOJE
Sporto šventės metu buvo gra

žiai paminėta Lietuvos laimėjimas 
Europos krepšinio pirmenybių 
1937-39 meteais. Garbės svečiais 
buvo pakviesti anų dienų rinktinės 
dalyviai L. Baltrūnas ir dr. L. 
Petrauskas kuris, gyvendamas da
bar N;. Gvinėjoj, negalėjo daly
vauti. Geelongo sporto klubo pir
mininkui p. Bladzevičiui pasveiki
nus visus taip gausiai atsilankiu
sius sportininkus ir svečius, ir 
plačiau nušvietus reikšmę buvusios 
lietuvių krepšininku pergalės, bu
vo pakviestas žodį tarti L. Balt
rūnas, kuris savo įdomiu ir tiesiog 
jaunimų pritraukiančiu pasakoji
mu, nušvietė dalį savo atsiminimų

Sporto Konkurso 
Laimėtojai

Prieš VHI-jų sporto šventę 
Geelonge, “Mūsų Pastogės” Spor
to Skyrius buvo paskelbęs I-jį 
Sporto Konkursų, kuriuo susido
mėjimas, ypatingai Sydnėjuje, bu
vo nemažas. Konkurso laimėtojai 
buvo skaičiuojami taškų sistema. 
Dalyvis, atspėjęs tiksliai krepšių 
santykio skirtumų, gavo 5 taškus, 
atspėjęs — 1-5 taškų prielaida, 
gaudavo 3 taškus ir atspėjęs klubų 
ir komandų užimtas vietas, gauda- 
davo 1 taškų.

Konkurso laimėtojas, surinkęs 28 
taškus, yra sidnėjiškiams sporti
ninkams gerai pažįstamas Vytau
tas Narbutas. Antrų vietų 
laimėjo sportininkų bičiulis Jur
gis Karpavačius, surinkęs 26 taš
kus, trečioji vieta teko V. Kože- 
niauskui (23 taškai), ketvirtų — 
penktų vietas pasidalino J. Jonu
šas (Geelongas) ir V. Koženiaus- 
kas.

Sporto Konkurso laimėtojams 
dovanas yra paskyrę: ALB Krašto 
Valdyba, ALB Sydnėjaus Apylin
kės V-ba, Mažosios Lietuvos Bičiu
lių Dr-ja, A. Pluko ir Br. Kiverio 
Medžio Raižinių D-vė ir Sporto 
Klubas Kovas.

NAUJA ŠEIMA

Sporto šventės metu Geelonge, 
Melbourne susituokė Australijos 
lietuviams sportininkams labai ge
rai pažįstamas sportininkas Rimas 
Gasiūnas ir Gražina šližauskaitė.

R. Gasiūnas yra vienas iš iški
liausių Australijos lietuvių sporti
ninkų ir yra žaidęs ir atstovavęs 
įvairias krepšinio komandas lietu
vių ir australų turnyruose. Jis 
eilę metų buvo Victorijos rinkti
nės ir Darvino miesto (juodukų) 
žaidėjas ir treneris, šiuo metu Ga
siūnas gyvena Sydnėjuje, kur nu
mato atsivežti ir žmonų, dabar 
gyvenančių Melbourne. Sveikinda
mas Rimų ir Gražinu šeimos su
kūrimo proga, linkiu gražaus su
gyvenimo ir mūsų lietuviškųjų 

iš buvusių Europos krepšinio pir
menybių Rygoje ir Kaune. XX-čio 
sukakties proga Australijos lietu
viai sportininkai įteikė abiems ve
teranams po gražų tautinių raštų 
albumų. Oficialiai daliai pasibai
gus, sekė Melbourno jaunųjų cho
ristų koncertas.

Sporto šventės pirmąjį sekma
dienį Geelongo bažnyčioje įvyko 
iškilmingos sportininkams šv. Mi
šios, kurias laikė ir ypatingai gra
žų, šiai progai pritaikintų pamoks
lų pasakė kun. dr. Bašinskas.

Sporto varžyboms pasibaigus 
įvyko bendras visų sportininkų ir 
svečių N. Metų sutikimas.

Algis.

sportinių tradicijų tęsimo išeivijo
je.

Sporto Skyriaus Redaktorius

ĮSKYLA PRIE VANDENS

Sydnėjaus Kovo Vandens Spor
to Sekcija šių metų sausio 26 die
nų (sekmadienį) rengia vandens 
sporto mėgėjų iškylų prie Nara- 
been ežero, į kurių kviečiami visi 
— jauni ir seni, viengungiai ir. 
šeimos. Rengėjai išnuomuos val
tis ir bus pravedama jaunių ir 
vyresniųjų plaukimo ir kitos pre
mijuotos varžybos, kuriose galės 
dalyvauti visi. Norintieji Iškylose 
dalyvauti renkasi apie 10 vai. ry
to prie. Narabeen ežero autobusų 
sustojimo. Neturintieji mašinų, 
važiuoja iš Wynyard stoties auto
busais į Narabeen ir Palm Beach, 
kurie išvažiuoja kas pusvalandį.

PRANEŠIMAS
Pagal Australijos Lietuvių Stu

dentų Sąjungos skyrių valdybų 
posėdžio, įvykusio 1957 m. gruod
žio mėn. 28 d., Melbourne, nuta
rimų nuo šių mokslo metų prad
žios į Australijos Lietuvių Studen
tų Sąjungų pilnateisiais nariais 
bus priimami ir tie studentai, kurie 
yra baigę gimnazijas ir studijuo
ja Technical College — institute, 
lankydami “Diploma” kurso pas
kaitas.

AJLSS Sydnėjaus 
Skyriaus Valdyba.

PADĖKA

Melbourniškėms studentėms Ir
mai ir Rūtai L a i s v ė n a i- 
t ė m s, už smagius ir nenuma
tytus parengimus savo namuose, 
taip pat jų tėveliams už neišsen
kamų kantrybę, dėkoja

Sydnėjaus Studentai-ė».

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Brownejones Lietuviu Skyrius, savo kliJentų ir visų kitų lietuvių dėmesiui skelbia gera žinią. 

NUO 15.1.1958 — 15.2.1958 M. LAIKOTARPIUI DUODA PAPIGINTA “S A L E" KAINA, PASIUNTIMUI I LIETUVĄ STANDAR
TINĮ SIUNTINĮ MOTERIMS IR VYRAMS.
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SS3 MOTERIMS SIUNTINIO KAINA: Australijoj A £ 17.1.0. Svoris 8 1b.

3
4i
1

3
1

1

yds. stiprios medž. košt, tinkančios įvairioms progoms.
yds. medvilninės medž. suknelei, įvairių raštų ir spalvų.
vilnonė, geros rūšies skarelė (vieton jos galima pasirinkti 4i 
rayon medž. suknelei įvairių spalvų).
poros rayon mot. kojinių.
porą vasarinių apatinių, labai gražaus išdirbinio.
vilnonis šalikas.
pora žemais kulnimis batų, stipraus darbo. Juodi ar rudi. Odiniais 
padais, geros odos. Tinka šventai dienai.

vienoje iš 3-jų firmų, kurios taip pat siunčia siuntinius, jums kai
nuotų
MOTERIMS; £ 19.14.6. £ 17.19.0. £ 18.14.9.
VYRAMS: £ 17.10.9. £ 16.7.8. £ 17.12.6.

8
3
1 
1

yds,

VYRAMS SIUNTINIO KAINĄ: Australia A £ 17.1.0. Svoris 7J 1b.

3i . yda. medžiagos košt, tinkančios kietam nešiojimui. Kartu tinka 
ir šventai dienai.
yds. geros, įvairių spalvų poplin, baltiniams medžiagos.
švarkelis, su 2 kišenėmis, užtraukiamas “zip” 
pora vilnonių kojinių.
yds stiprios medž. kelnėms, “corduroy”, 
šalikas, vilnonis.

3
1
1
2Ž
1

JŪS GALITE dadėti į vienų iš tų siuntinių, pasirinkdamas iš 
mūsų kainaraščių, ir daugiau norimų prekių, iki pilno 22 svarų svo
rio, arba sudaryti 12 galimų siųsti atskirų vardų daiktų. Jokių pa
pildomų mokesčių už siuntinį neprimokėdami, bet tik už prekes ir 
muitą temokėdami.

Parodykite šitų mūsų pigų pasiūlymų savo draugams ir pažįsta- 
mięms. Leiskite ir jiems pasinaudoti mūsų patarnavimu!

Jei Jūs norėtumėte tokį pat siuntinėlį užsisakyti pasiuntimui

TURTINGA LOTERIJA
Nepasitenkindami tuo, mes siūlome jums dar daugiau. Kiekvie

nas lietuvis, kuris užsakys savo artimiesiems siuntinį, (ar vienų iš 
tų čia paduodamų ar kitokį, tik ne maisto siuntinį) per minimų lai
kotarpį, dalyvaus turtingoje loterijoje, kurios dovanų traukimas įvyks 
23.2.1958 m. firmos raštinėje, apačioje paduodamu adresu.

LOTERIJA SUSIDĖS Iš ŠIŲ VERTINGŲ DALYKŲ.
Itališko išdirbinio lovatiesės, kurios rinkoje parduodamos viena po 
£ 10.10.0.

Europietinio dydžio pūkų patalai, kurie yra labai gražaus darbo. 
Kaina po £ 4.10.0.
šveicariškas, vyr. rankinis 17 akmenų laikrodis, su muitu, parduo
damas po £ 12.10.0.
šveicariškas, moteriškas rankinis 17 akmenų laikrodis, su muitu, 
parduodamas po £ 13.5.0.
Odinės trumpikės, medžiagos ir kailių pamušalu, diržu, kišenė

mis, “zip” užsegamos, vyriškos, po £ 8.17.0.
yds. medž. vyriš. košt. 100% vilnos, tamsiai mėlynos 
muitu mokama £ 8.8.0.

3J yds. tokios pat medžiagos, tik rudos spalvos. Kaina £
3 yds. medž. moteriškam košt, tamsiai mėlynos spalvos 

muitu £ 7.17.0.
3 yds. medž. moteriškam košt, pilkos spalvos. Kaina su muitu £ 7.17.0. 
6 gabalai po Ii yd. vilnonės medžiagos moteriškiems sijonams kai-

2

2

1

1

2

3į spalvos su

8.8.0.
kaina su

DĖMESIO! I
na su muitu £ 2.12.0. f
vilnoniai moteriški sijonai, “zip” susegami, kainos be muito už 1| 
yra £ 2.0.0.
moteriškos “Jersey” bliuskutės. Parduodamos be muito po £ 1.10.0.
moteriški megstiniai, gryna vilna. Kaina £ 1.15.0. [
vyriškas, Tweed švarkas. Rudas. Kaina be muito £ 3.15.0. |
mergaitei vasarinis paltas. 8-10 metų. Be muito £ 4.0.0. [

PASTABA: šių visų prekių kaina paduodama anglų svarais.
Viso 32 vertingi laimėjimai. Kiekvienas, kuris laimės kurių nors Į 

iš minimų dovanų, mokės tik muitų ir už jos persiuntimų, Muitas 
imhmas bus nuo čia paduotų kainų. Dovanos bus įdedamos į sekantį 
jūsų siuntinį jūsų artimiesiems pasiuntimui į Lietuvą ai’ kurią nors| 
kitų vietų Rusijoje. Dovanų negalima atsiimti čia, kadangi tos visos | 
prekės yra be “Purches Tax”.

Laimėtojų pvaardės bus skelbiamos spaudoje. Taipogi kiekvienam 
laimėtojui bus pasiųstas atskiras laiškas, pranešantis jam apie jo 
laimėjmių.

Prašykite mūsų kainaraščių ir pavyzdžių. Taipogi duokite mūsų] 
firmos adresų kiekvenam lietuviui, kuris norėtų siųsti siuntinėlius II 
Lietuvų savo artimiesiems. Mūsų firma duoda tos pat rūšies ar net 
geresnes prekes už daug žemesnę kainą.

Visais reikalais (ar tai būtų asmeniškas, ar koks nors kitoks, 
vengiant rašyti į Lietuvą) parašykite mums — mes jums padėsime, |

Rašykite šiuo adresu: i

BROWNEJONES
LIETUVIU SKYRIUS

1, NORFOLK PLACE. 
LONDON. W. 2. ENGLAND.
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MŪSŲ PASTOGĖ 1958 m. sausio 20 d.

H(lSU PASTOGĖ
Nauji abituriantai

1957-jų metų gale įvykusius 
abitūros egzaminus (Leaving Cer- 
tifcate) išlaikė 15 Sydnėjaus bei 
apylinkių lietuvių, štai jie: Baja- 
lis, A.I. (Mittagong), Baltramie- 
jūnas, R. (Wollongong), česnavi- 
čiūtė, Zita D. (Wagga), Juodval
kis, A.B. (Canberra), Klemenytė, 
Nijolė M. (Newcastle) Sidnėjiš- 
kiai: Zarembaitė, L. Bukšaitis, A. 
V., Cibulskis, R. Dryža, R. Ko
valskis, J. Moras, K.A., Miniotas, 
R. Ramanauskas, R. Stankevičius, 
A. Stašionis, R.A.

Geriausiai išlaikė A. Stankevi
čius gaudamas vieną 1st class Ho
nour” ir penkias “A”. Tai tikrai 
puikūs rezultatai.

Daugumas baigusiųjų gavo “ma
triculation” (teisę stoti į univer
sitetą). Tikimės, kad studijuojan
čių eilės 1958-siais metais gerokai 
padidės. p.D.

ADELAIDĖ
KALĖDŲ EGLUTĖ

Jau bene septinti metai iš eilės 
Adelaidės Lietuvių Bendruomenės 
Moterų Sekcija suruošdavo Ade
laidės lietuvių vaikams bendrą Ka
lėdų eglutę; Kalėdų senelis apdo
vanodavo juos dovanėlėmis; pavai
šindavo tėvelius ir kitus susirin
kusius.

Tai buvo virtę lyg ir tradicija 
Adelaidėje.

Moterų Sekcija, kuri ištisus me
tus dirbdama padeda visiems, rū
pinasi ligoniais ir šiaip reikalin
gais pagalbos, gale metų subur
davo Kalėdų eglutei ir vaikučius. 
Ir čia matydavai net ir tuos, ku
rie į jokius kitus lietuviškus pa
rengimus nesilankydavo.

Moterų Sekcija ir šiemet suruo
šė Kalėdų eglutę. Bet šiemet jau 
ji nebuvo tuo vienybės simboliu, 
kur vaikučiai, lyg medžio šakos 

apie vieną kamieną susispiestų. Lie
tuvių “Caritas” šiemet suruošė ki
tą eglutę vaikams, už 25 mylių 
nuo Adelaidės savo namuose. Ko
dėl taip pasielgta? Gal bijotasi, 
kad Moterų Sekcija neišvestų vai
kų iš “gero kelio?” Gal norėta pra
dėt lietuvius klasifikuoti jau nuo 
vaikų? Gal ’’Caritas” norėjo pasi
rodyti daugiau labdaringas, negu 
Moterų Sekcija, ii* suruošti vai
kams eglutę iš tų pinigų, kuriuos 
jam Moterų Sekcija padovanojo? 
(Moterų Sekcija sušelpė ir Lietu
vių “Caritą”.

I Moterų Sekcijos surengtą Ka
lėdų eglutę šiemet atsilankė ir 
svečiai iš Amerikos, p.p. Bačiū
nai, bet Adelaidės lietuvių kape
lionas, kunigas Kungys, atslan- 
kyti nerado reikalo; eglutė, kuri 
buvo suruošta Katedros salėje ir 
kurioje dalyvavo prieš keletą sa
vaičių prie Pirmos Komunijos pri
ėję vaikučiai.

Moterų Sekcijos eglutė praėjo 
labai gerai ir su pakilia lietuviš
ka nuotaika.

Tikėkimės, kad ateityje Adelai
dėje lietuviai vaikai ir vėl džiaug
sis prie vienos bendros Kalėdų 
eglutės. Susirūpinęs.

SYDNĖJUS
ATVYKS SOLISTĖ

G. VASILIAUSKIENĖ

ALB Sydnėjaus Apylinkės val
dyba Lietuvos nepriklausomybės 
40 metų sukakties minėjimo prog
ramai išpildyti pakvietė iš Adelai
dės solistę p. G. Vasiliauskienė ir 
lietuvių bičiulę, pianisto Mrs. Old
ham. Patirta, kad ponios Vasiliaus
kienė ir Oldham kvietimą priėmė 
ir atvyks i Sydnėjų.

PAMALDOS

Sausio 26 d. pamaldos Wefttwor- 
thville lietuviams 11 vai. Karme
litų bažnyčioje.

Sausio 26 d. pamaldos Wollon
gongo lietuviams W. Katedroj 5 
vai.

Vasario 2 d. pamaldos Banks- 
towne St. Brendan’s bažn. 11 vai. 
Išpažintys šešt. (vasario 1 d.) 
6 vai. vak.

K.P.B.

SVEČIAI IŠ N.ZELANDIJOS

J Australiją atostogų atvyko 
ttuklandiškių p.p. Procutų šeima: 
p. Procutienė ir jos du sūnūs stu
dentai, kurie dalyvavo ir Australi
jos Lietuvių Studentų Sąjungos 
suvažiavime Melbourne. Vacius 
Procuta pereitais metais baigė 
Aucklando universitete architek
tūrą, o Genius studijuoja humani
tarinius mokslus. Abudu aktyviai 
reiškiasi N. Zelandijos lietuvių 
bendruomenės gyvenime. G. Pro
cuta uolus lietuviškos spaudos tal
kininkas ir nuolatinis “Mūsų Pas
togės” bendradarbis. Jiedu lankė
si šio laikraščio redakcijoje ir pla
čiai painformavo apie N. Zelan
dijos lietuvių gyvenimą bei lietu
vybės išlaikymo problemą tame 
krašte, kur lietuvių tėra nepilni 
300 ir dar pasklidę dideliame plo
te.

Ponai Procutai Sydnėjuje apsi
stojo pas p.p. Jarmalavičius. Į N. 
Zelandiją grįžta sausio 24 d.

“CARITAS” BALIUS

Sausio 10 d. lietuvių ’’Caritas” 
Trocadero salėje suruošė balių, j 
kurį atsilankė per 200 sidnėjiskių. 
Programą išpildė baleto artistė p. 
Tamara Pagodinaitė — Skrinskie- 
nė ir baritonas E. Vilnonis.

Baliaus rengėjai svečiams parū
pino turtingą užkandžiais ir gėri- j 
mais bufetą, gerą muziką ir pui
kią šokiams salę. Į balių buvo pa-' 
kviesti foto reporteriai. Dvi baliaus 
svečių nuotraukos buvo atspaus
tos “Daily Telegraph’o” dienraš
tyje.

K. GUMENIUKIENĖ 
ATOSTOGAUJA

Dantų gydytoja K. Gumeniukie-į 
nė, gyv. 124 Amy Str., Regent 
Park, Sydney, išvyko atostogų. 
Grįš sausio 27 d.

PRANEŠIMAS

ALB Sydnėjaus Apylinkės Val
dyba, kartu su Sydnėjaus Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos Draugi
ja, ruošia iškilmingą Užgavėnių 
balių, kuris įvyks 40 metų Lietu
vos nepriklausomybės sukakties iš
vakarėse, vasaro 15 d., šeštadieni.

Balius įvyks naujoje, erdvioje 
modemiškai įrengtoje Randwick 
Town Hall, kurią labai lengva pa
siekti Coogec tramvajumi nuo 
centrinės geležinkelio stoties.

Bufetas bus paruostas Moterų 
Socialinės Globos Draugijos, kuri 
visus nemokamai pavaišins ska
niais Užgavėnių blynais, o progra
moje dalyvaus iš Adelaidės atvyks, 
tanti solistė ponia Gražina Vasi
liauskienė.

Bilietus įsigyti ir staliukus užsi
sakyti galima iš anksto pas ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Ir Moterų 
Socialinės Globos Draugijos val
dybų narius-es.

Rengėjai.

GEELONGAS
METINIS SUSIRINKIMAS 

š.m. sausio mėn. 26 d. 3 vai. 
p.p. Bendruomenės Namuose šau
kiamas Geelongo ApyL visuotinis

SUSIRINKIMAS

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo ati
darymas, 2. Prezidiumo rinkimai, 
3. Darbotvarkės priėmimas, 4. Me
tinės apyskaitos: a) Valdybos ir 
namų statybos, b) Garbės teismo, 
c) Kontrolės komisijos. 5. Disku
sijos dėl pranešimų ir jų tvirtini
mas. 6. Naujų organų rinkimai. 
7. Klausimai ir sumaynmai. 8. Su
sirinkimo uždarymas.

Nesusirinkus reikiamai daugu
mai, už pusės valandos šaukiamas 
antras susirinkimas, kuris skaity
sis teisėtas.

ALB Geelongo Apyl. Valdyba.

Jieškomas
£ 3 SAVININKAS

Tūlas tautietis iš Canberros 
“Mūsų Pastogei” prisiuntė £ 3 
vertės Money Order, bet neprijun- 
gė nei savo pavardės nei adreso. 
Prašome atsiliepti “M.P.” Adm. 
šiuo adresu: Box 4558, G.P.O., 
Sydney, N.S.W.

šia proga prašome Gerb. skai
tytojus prenumeratos pinigus siųs
ti šiuo adresu: “MOŠŲ PAŠTO- 
G Ė”, BOX 4558, G.P.O., Sydney, 
N.S.W.

Išnuomojamas kambarys 
Išnuomojamas gražus kambarys 
viengungiui.
Skambinti tel. UA 3557, Sydney.

Pajieškojimai
★ Vincas Mickevičius, sūnus 

Jono, ir Vyt. Saimininkas, s. Alek
so, abu kilę iš Padusčio, jie patys 
arba žinantieji apie juos, malonė
kite parašyti šiuo adresu: P. Kmie
liauskas, 8 Keera Str., W. Geel
ong, Vic.

Yra žinių iš Lietuvos.
* Pr. Augustinas, gim. 1901 m., 

pajieško žmona Ida.; Ant. Belkus, 
pa j ieško brolis Jonas; Draginis 
Kazys, pajieško sesuo Stasė; Bro
nius Dulinskas, s. Vlado, gim. 
1910 m., pajieško Jadvyga Bent- 

kienė; Grigaitytė-Kulbokienė, gim. 
1912 m., pajieško Veronika Vas- 
plauskienė; Gertrūda Kaitinytė, 
gim. 1925 m., pajieško Mikas Kai
rinis; Venclovienė-Vasiliauskaitė

Jadvyga, pajieško Jonas Vasiliaus
kas; Vladas Žilys, gim. 1911 m., 
pajieško Ona Žilienė. Visi pajieš- 
komieji (pajieškomi per Tarptau
tinį bei Vokietijos Raudonąjį Kry
žių) kreipiasi Šiuo adresu: PLB 
Krašto Valdyba. (17a) Weinheim, 
Bergstr. Postfach 233, Germany.
★ Kacucevičiui Vladui yra laiškas 
Iš Kauno. Kreiptis "M.P.” redak
cijom
* Jurgis Smetona prašomas atsi
liepti šiuo adresu: W. Hopas, Sud- 
dington Str., St. Mary’s, N.S.W.

Kviečiame Visus Melbourniečius
I TRADICINI SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJOS 

RUOŠIAMĄ

Užgavėnių—kartūno 
BALIŲ

Ji* įvyks š.m. vasario mėn. 15 d., šeštadienį. Pradžia 7 vai.
NORTH MELBOURNE TOWN HALL, NORTH MELBOURNE

Trys geriausios kartūno suknelės bus premijuojamos įdomiais pryzais. 
Veiks turtingas bufetas, tad kviečiame svečius juo pasinaudoti o tuo 
pačiu paremti ir vargan patekusį artimą savo. “Minkštų” ir ”kietų” 
gėrimų kiek tik širdis trokš, taip pat ir kitokios linksmybės ir neti
kėtumai.
Bilietai po 15 šil. gaunami kiekvieną sekmadienį kioske prie bažnyčios 
pas p. Pumputienę, ir prie įėjimo. Vietas galima taip pat užsakyti 
pas p. Kuncaitienę telefonu LU 2877.

Tad kepam tortus, blynus, pyragus ir laukiam Jūsų,
Soc. Glob. Moterų D-jos Komitetas.

Bachuno vardo biblioteka 
Adelaidėje

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
Valdyba, įvertindama p. Bachuno 
nuopelnus lietuvybei išlaikyti ir jo 
nenuilstamą veiklą lietuviškuose 
dirvonuose, savo paskutiniame po
sėdyje p.m. gruodžio 29 dieną nu
tarė Lietuvių Namuose steigia
mąją biblioteką pavadinti p. Ba
chuno vardu.

Valdybos pirmininkas V. Ragi
nis šį nutarimą paskelbė p. Ba- 
chunui gruodžio mėn. 31 dieną, 
kai p. Bachunas atvyko aplankyti 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos re
gistruotąją būstinę (15 Osborne 
St, Hackney, S.A.). Su valdybos 
nariais p. Bachunas pasikalbėjo 
Lietuvių Namų reikalais, pažadėjo 
prie artimiausios progos susipažin
ti su Sąjungos įstatais. Pačius Lie
tuvių Namus p. Bachunas aplankė 
jau antrą savo viešėjimo dieną 
Adelaidėje. Ten jis padarė pirmą 
savo pranešimą susirinkusiems ade- 
laidiškiams, parodė filmą iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir prie 
Moterų sekcijos surengtos arbatė
lės kelias valandas pasikalbėjo su 
visa eile lietuvių. Jau tada jis 
smulkiai domėjosi namais, jų pa
tobulinimo projektu ir nuoširdžiai 
pasidžiaugė, kad lietuviai įsigyja 
bendras nuosavybes, kuriose, nie
kieno nevaržomi, galės puoselėti 
lietuviškumą. Anot jo, nė vienas 
lietuvis neturėtų tylomis praeiti 
pro savų namų reikalus. Lietuvių 
Namai, anot jo, yra visų lietuvių 1 
namai ir kiekvienas prie jų įsigi
jimo turi prisidėti savo ištekliais.

Ls.

ALDONĄ MARKONYTĘ

ir
ROMĄ ŽVYNAKL

vedybų proga sveikinu ir lin
kiu daug laimės šeimyniniam 
gyvenime.

Alg. Bučinskas.
B.L. Namų Valdyba

Į COSMOS TRADING CO. 
£ SA V. A. VAITIEKŪNAS ;! 
į SIUNČIAME | LIETUVĄ IR RUSIJĄ JŪSŲ PAČIŲ į

I
 SUDARYTUS SIUNTINIUS

Dėmesio! ;!
SIUNTINIAI PRIIMAMI IKI 44 LBS SVORIO! j[ 

Naujas oro pašto tarifas: už kiekvieną svarą svorio 20/-. į 
:■ Einant nauju Sovietų potvarkiu, maisto produktai negali būti £ 
I siunčiami kartu su kitais daiktais tame pačiame siuntinyje. »J 

Prekių pirkimo kvitų nereikia, mes įkainuojame patys žemomis 
urmo prekybos kainomis. Pristatymas garantuotas. ?

SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA Iš MELBOURNO S.M. ;! 
į VASARIO MĖN. 1 D. ŠIUO LAIVU IŠSIŲSTI SIUNTINIAI ;I 
į PASIEKS ADRESATUS BALANDŽIO MĖN. PABAIGOJE. < 
į PASKUTINĖ DIENA SIUNTINIUS PRIIMTI YRA 27 I; 
I SAUSIO . į

DĖMESIO! -Į
Po ilgesnių derybų su švedų firma, gavome sekančias teises: !j 

1. Siųsti Jūsų siuntinius betarpiškai iš Australijos į Lietuvą ir >Į 
Rusiją. ■'
2. Įvertinti Jūsų prekes visai žemomis kainomis, tuo būdu su- Ji 
taupant muito išlaidas. į

Prašome atsilankyti į mūsų firmą ir patiems įsitikinti. j*
Prisiųskite savo siuntinius paštu arba atvykite asmeniškai bet Jikuriuo laiku: Ji

į 2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325. JI 
J BIURAS MIESTE: 300 LITTLE COLLINS ST., 5
■J MELBOURNE C. 1., TEL. MF 2370. %
I Biuras mieste uždaromas nuo gruodžio 22 d. iki sausio 2 d. im- Ji 

tinai. Essendono įstaiga uždaroma gruodžio 24, 25, 26 ir sausio «J 
1 dienomis. J

SKYRIAI: <

SYDNĖJUJE: A. Mauragis, 18 Crinan St, Hurlstone Park., I; 
N.S.W. Tel. LL 5549 J

ADELAIDĖJE: J. Lapiys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. ij

CANBERROJE: A. Ceičys, 11 Davenport St, Ainslie, Canberra, ;! 
A.C.T. N ;[

GEELONGE: S. Karpalavičiu., 5 Yaraan St North Geelong, Vic. Ji 
BRISBANĖJE: K. Kriaučiūnas, 82 Bywong St, Toowong, Bris- Į; 

bane, Qld. Tel. U 5827. Į.

PERTHE: M. Lingienė, 21 Brookman St, Perth, W.A. 5

NEWCASTLE: 1. E. Gorow, 3 Smart St, Charlestown, New- Ji 
castle, N.S.W. Ii

2. G. Gent, 93 Northumerland St., Maryvll- 
le, Newcastle, N.S.W. ■ Į

MELBOURNAS
REGISTRACIJA I KURSUS

Melbourno Lituanistiniai Kursai 
naujus mokslo metus pradės Vasa
rio 16-sios išvakarėse. Naujai į 
kursus norintieji įstoti registruo
jasi pas kursų reikalų vedėją p. 
V. šalkūną arba telefonu JW 5389 
pas komiteto pirm. p. E. žižienę.

B ankstowno
LIETUVIŲ NAMŲ PRANEŠIMAI

Vienas iš pirmųjų Lietuvių Na
mų iniciatorių Lr organizatorių, 
J. Ramanauskas, susirgo ir negali 
eiti pareigų. Dėl savo neišsenkan
čios energijos ir pasišventimo dar
bui, jis buvo pramintas “egoisti
nės ramybės priešas”. Jis pats ne
rimo ir kitiems nedavė ramybės, 
kol namui neuždėjo stogo. Su to
kiu pasišventimu ir atsdėjimu ben
dram darbui nedaug turime vyrų 
savo tarpe, todėl tenka apgailes
tauti, kad dėl sveikatos, gydytojo 
patartas, turi kuriam laikui pasi
traukti iš pirmininko pareigų.

Tuo tarpu dėkojame J. Rama
nauskui už įdėtą triūsą ir linkime 
greito sustiprėjimo ir grįžimo prie 
savo pareigų.

Laikinai Bankstowno Lietuvių 
Namų valdybos pirminnko parei
gas eina vice-pirmininkas Alek
sandras Mauragis.

— x —
Ta pačia proga pranešame, kad 

Lietuvių Namams vedamas drena
žas ir kanalizacija. Reikalinga 
talka prie šių darbų. Taip pat jau 
užsakyti namams langai ir durys. 
Pakvięstieji būti Lietuvių Namų 
mecenatais — rėmėjais daugelis 
jau davė teigiamus atsakymus, iš 
kitų dar laukiame. Kai turėsime 
visus pranešimus, paskelbsime 
spaudoje.

— x —
Tiriamos sąlygos užpirkti šali

mais esamą sklypą, kuriame gali
ma būtų įruošti krepšinio ir teni
so aikšteles.

W0LL0NG0NGAS
KALĖDŲ EGLUTĖ

Po pamaldų gruodžio 22 d. Cor- 
rimal salėje Wollongongo lietu
viams vaikams buvo suruošta Ka
lėdų eglutė. Mažieji gražiai pa
deklamavo, pagiedojo ir Kalėdų 
senelis visus apdalino dovanėlėmis. 
Vaikučius, jų tėvelius ir svečius 
pasveikino ALB Wollongongo 
Apylinkės pirm. V. Trečiokas, žo
dį tarė kun. P. Butkus, pabrėž
damas šeimos ir savaitgalio mo
kyklos reikšmę lietuvybės išlaiky
me.

Kalėdų eglutėje dalyvavo veik 
visi Wollongongo lietuviai vaikai 
ir suaugusieji. Tai buvo tikrai gra
ži ir nuotaikinga šventė. (p),

x

Nuoširdi Padėka
Adelaidės Liet. Teatras-Studija, 

dirbdama nelengvose tremties są
lygose, bet veik per 7-rius metus, 
patyrė daug pagalbos ir paramos 
iš šalies. Dabar gi studijinio darbo 
spektaklio pasėkoje jaučiame ne
tik pareigą, bet ir nuošrdų norą 
tarti Ačiū: kun. Dr. P. Jatuliui ir 
kun. J. Kungiui už maloniai suteik
tas darbui patalpas; buv. adm. va
dovams P. Kanui, L. žygui ir tas 
pareigas trejis metus ėjusiam mū
sų collegai Z. Kučinskui; dailinin
kams: A. Marčiulioniui, A. Rakš
telei, S. Neliubšiui ir vieną veikalą 
apipavidalinusiam .L Žygui; už 
vertimus G. Kemežienei; rašytojui 
P. Andriušiui už žodį spaudoje ir 
dekoraejių prieglaudą; VL Radzevi
čiui už žodį spaudoje ir R. Mazi
liauskui už anonsavimus spaudoj, 
buv. “A.L.” Redaktoriui — leidė
jui J. Arminui už nemokamus ke
lių metų bėgyje skelbimus ir pa
pigintus programų spausdinimus; 
gerb. Ilgūnui ir E. Taparauskur 
už administracinį darbą ir dažnus 
kitus patarnavimus; Liet. Atgimi
mo Sąjūdžiui už piniginę dovaną; 
gerb. Moterų Sekcijai prie ALB 
už prisiminimus per vaidinimus ir 
kit patarnavimus; talkininkams 
įv. kituose reikaluose ir atvejuose: 
dail. Borjerui, J. Kalvaičiui, Pūke
liui, Gerulaičiui (jnr), Lėliui, Ja
nuliui, Vaitiekėnui, Stimburiui 
(junr.) ir visai eilei “Lithuania” 
choro dalyvių.

Didelis Ačiū už talkininkavimą 
scenos darbe: p.p. Dubulskytei, 
Petkūnaitei, Pridotkaitei ir Stim
buriui (junr.).

Gilus ačiū J. Matulevičiui netik 
už administracinį darbą 2-jų me
tų bėgyje, bet ir kaip dailininkui 
apipavidalinusiam paskutinį Molie- 
re “Mokykla žmonoms” spektaklį.

šia proga nuoširdžiausiai' dėko
jame “M.P.” Redakcijai, gražai ir 
vertingai mus parėmusiai savo 
spaudos skiltyse.

Liet. Teatro-Studijos vardu
J. Gučius.

PADĖKA

Širdingas ačiū buv. mūsų chor
vedžiui p. A. Plūkui, sveikinusiam 
mus Šv. Kalėdų ir Naujųjų Me
tų proga ir choro reikalams paau
kojusiam £ 1.0.0.

Didelis ačiū kun. P. Butkui, lei
dusiam antrą rinkliavą “Damos” 
choro naudai, kurios metu surink
ta £ 21.9.5., ir taip pat visiems 
mieliems tautiečiams, taip dosniai 
parėmusiems aukomis.

Jūsų visų rodoma nuoširdi pa
rama teikia mums jėgų dirbti, nes 
mes matome, kad choras nėra pa
liktas savo paties likimui.

Šia proga norime pranešti, kad 
“Dainos” choras ruošiasi Vasario 
16-sios minėjimui, kuriame Jūs 
išgirsite daug ko naujo.

Choristų ir vadovybės vardu
A. Kapočius 

“Dainos” Choro Seniūnas.

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

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