
AUSTRALIJOS LIETUVIU BENDRUOMENES SAVAITRASTIS

Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by post as a newspaper.

LEIDŽIA: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA.

Redaktorius: Jurgis Kulakauskas. Redakcijos adresas: 21 Mazarin St., Herne Bay, N.S.W. Tel.: LF 7837,

MVSU PASTOGE
AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY—“OUR HAVEN”

PRENUMERATA
Ištisiems metams— 

& 3.0.0.
Pusei metų—£1.10.0 

Trims mėnesiams
£ 1.0.0.

Atskiras nr. —- 1/6.
N. Zelandijoje ir 
Anglijoje kaina ta 
pati. Kituose kraš
tuose - £ 4.0.0 me

rams.

PRENUMERATA

SKELBIMAI
1 colis per vieną 

skiltį—10/-

Skelbimų kaina vie
nai teksto eilutei ar
ba jos vietai—1/6.
Nuolatiniams skel
bimams teikiama 

nuolaida.
Už skelbimų turinį 

neatsakoma.
ADRESUOJAMA:

Box 4558, G.P.O.
Sydney, N.S.W.

Nr. 4 $58). Devintieji metai.

SYDNĖJUS, 1958 m. sausio 27 d.

VILNIUJE MIRĖ
VYSK. PALTAROKAS
Vilniaus radjias ir Vilniaus “Tie

sa” paskelbė, kad sausio 3 d. Vil
niuje mirė Panevėžio vyskupas ir 
Vilniaus kapitulinis vikaras vys
kupas Kazimieras Paltarokas.

Velionis gimė 1875 metais spa
lio 22 d. Gailionių kaime, Linku
vos valsčiuje. 1902 m. kovo 22 d., 
baigęs dvasinę kunigų akademijų 
Petrapilyje, buvo pašventintas ku
nigu. 1926 m. buvo paskirtas ir 
konsekruotas Kauno bazilikoje Pa
nevėžio vyskupu. Kaip “Tiesa” ra
šo, 1949 m. buvo išrinktas Vilniaus 
arkivyskupijos kapitaliniu vikaru 
ir gyveno Vilniuje, tvarkydamas 
abiejų vyskupijų reikalus.

Žinia apie vysk. K. Paltaroko 
mirtį pasklido ir svetimoje spau
doje. KNA (Kat. žinių agentūra) 
pažymi, kad velionis, Vatikano su
tikimu, 1955 metais įšventinęs du 
naujus Lietuvos vyskupus.

Turkija Atsakė 
Bulganinui

Sov. Sąjungos min. pirmininkas 
Bulganinas, prieš kurį laikų Tur
kijos vyriausybei pasiuntė laiškų, 
kuriame reiškė susirūpinimų dėl 
Turkijos — Sirijos santykių. Jis 
rašė, kad įtampų tarp šių kraštų 
pašalnus, žymiai pagerėtų santy
kiai tarp Rusijos ir Turkijos.

Turkijos ministeris pirm. Adnan 
Menderes savo laiške Sov. Sąjun
gos premjerui pareiškė, kad “tarp 
Turkijos, Sirijos ar tarp kitų bro
liškųjų arabiškųjų kraštų nesą jo
kių problemų”. O dėl santykių su 
Sov. Rusija, Turkijos premjeras 
pažymėjo, kad šitai priklauso nuo 
daugelio aplinkybių, o svarbiau
sia. nuo tarpusavio pasitikėjimo.

Naujos Rūšies Mokyklos
Iš Bonnos pranešama, kad Vak. 

Vokietijoje yra įsteigtos 3 mokyk
los, kurių, uždavinys kovoti prieš 
komunistinį kenkimo darbų.

Šių , mokyklų pagrindinis tikslas 
yra tinkamai pasitikti komunistų 
puolimus ideologinėje plotmėje ir 
paruošti Vakarų žmogaus galvoji
mų ideologiniai kovai.

Atidarydamas “Rytų institutų” 
Cologne mieste, Vak. Vokietijos 
vid. reikalų min. dr. Gerhard 
Shroeder įspėjo, kad komunizmo1 
pagrindinis tikslas tebėra pašau-* 
lio. revoliucija.

Revoliucija Venecueloj
Iš Niujorko pranešė, kad sausio 

23 d. Venecueloj laimėjo sukilė
liai ir diktatorius Marcos Perez 
Jiminez oro keliu paspruko užsie
nin.

M.P. Jiminez valdžią pagrobė 
1948 m. Sukilimų prieš jo režimų 
yra buvę anksčiau, bet vis nepasi
sekdavę. Šio sukilimo metu, kurį 
stipriai rėmė kariuomenė, žuvo per 
150 ir sužeista apie 700 žmonių.

Naują laikinę vyriausybę suda
rė karininkai.

TITAS VYKS I INDONEZIJĄ

Iš Belgrado praneša, kad Jugo
slavijos prezidentas maršalas Ti
tas šiemet vyks oficialaus vizito 
į Indoneziją, ši žinia paskelbta po 
Indonezijos prezidento dr. Soekar- 
no vizito Belgrade.

Titas viešai remia Indonezijos 
pretenzijas į olandų valdomą N. 
Gvinėją.

Vykstant neramumams Indone
zijoje, ir indonezams reikalaujant 
olandus pasišalinti iŠ jų valdomos 
N. Gvinėjos, Australijoje kilo ne
mažas susirūpinimas: ar indone- 
zai ir bendrai Azijos tautos, ne
pradės žygių, paremtų jėga ir po
litine propaganda, užimti artimas 
Australijos teritorijai Pietų Paci- 
fiko vandenyno salas, daugumoje 
dabar valdomas australų, britų ir 
prancūzų, šių salų užėmimas rei
kštų tiesioginį pavojų ir pačiai 
Australijai, nes iš tirštai apgy
vendintos Azijos erdvės nestinga 
godžių žvilgsnių į milžiniškus 
(pustuščius) Australijos plotus.

x
Visame P. Pacifiko vandenyno 

salyne, pradedant nuo Vakarų N. 
Gvinėjos ir baigiant Markizų sa
lomis, dabai’ gyvena tik apie du 
milionai žmonių. Pagal -Indonezi
jos gyvenimo standartų ,šiosi salo
se galėtų gyventi mažiausiai šim
tas milionų gyventojų, nes neskai
tant Pietryčių Azijos valstybių, 
kaip Singapūras, Borneo ir Filipi
nai, kitose Azijos valstybėse gy
vena: Indijoje apie 400 mik, Kini
joje apie 600 mil., Japonijoje apie 
100 mil. ir Indonezijoje apie 80 
mil. gyventojų. Šios visos tautos 
yra perpildžiusios savo gyvenamas 
teritorijas ir jų tikslas rasti dau
giau, vietos savo žmonėms gyven
ti. Jų manymu, Australija, N. Ze
landija ir jų valdomos aplinkinės 
salos yra per skystai apgyvendin
tos ir būtų ideali vieta Azijos tau
tų masėms kurtis.

Žvelgiant į šias salas, artimiau
sia iš jų yra Papua ir N. Gvinėja, 
į kurias Australijos vyriausybė 
kiekvienais metais įdeda virš 10 
mil. svarų, nors N. Gvinėja nėra 
Australijos nuosavybė — ji jų val
do tik Jungtinių Tautų “patikėti
nio” teisėmis. Dėl šios priežasties 
jokia didesnė australų ar anglų 
privati biznio bendrovė nenori ten 
kišti savo kapitalo, bijodama atei
ties neramumų rizikos, o nemažas 
skaičius privačių plantatorių pas
kutiniu laiku pardavė visą savo 
turtų N. Gvinėjos kiniečiams ir 
patys persikėlė gyventi į Austra
lijos žemyną,

x
Už N. Gvinėjos yra Solomono 

salynas, administruojamas Angli
jos Kolonijų ministerijos, šios sa
los yra labai retai apgyvendintos 
ir ūkiniu bei ekonominiu atžvilgiu 
apleistos ir neištirtos, nors jose 
galėtų gyventi žymiai didesnis gy
ventojų skaičius, ekonomiškai daug 
tvirčiau stovėdamos, šių salų, ku
rios yra tik 1000 mylių nuo Aust- 
ralrjos krantų, ateitis yra gana 
blanki ir netikra.

Maždaug už 1000 mylių nuo šio 
salyno yra Naujųjų Hebridų sa
lelių grandinė, pasižyminti savo 
turtingumu, nors daugelis, ypatin
gai žemės turtų atžvilgiu yra dar 
neištirta, šios, mažai apgyvendin
tos salelės, yra valdomos anglų 
— Prancūzų jungtinės vadovybės, 
kuri jau 50 metų savo gana keis
tais įstatymais tvarko visų šių sa
lų gyvenimą.

Tolimesnėje linijoje, už 700 my
lių, guli Naujoji Kaledonija, kuri 
pasižymi ypatingu žemės mineralų 
turtingumu ir joje gyvena, paly
ginus su kitomis salomis, daug 
daugiau gyventojų, ši sala yra 
prancūzų valdoma ir palyginus 
su joje esamais turtais, ji galėtų 
turėti daug daugiau gyventojų.

PAVOJUS P. PACIFIKO VANDENYNO SALOMS
Už 1000 mylių yra Anglų kolo

nija Fidži, kurioje nors ir yra vi
sa valdžia britų rankose, bet eko
nominio gyvenimo aparatas pri
klauso australams. Vietiniai gy
ventojai, kurių yra virš 145.000, 
yra ganą kultūringi ir gražūs iš
vaizda. Vietinius gyventojus skai
čiumi viršija indai, kurių yra virš 
175.000. Tarp indų Ir vietinių Fid
ži gyventojų yra didelė nesantai
ka. J šią rasinę nesantaikų nei 
anglai nei australai nekreipia per 
daug dėmesio, nors tas ateityje 
gali būti labai svarbu.

I rytus nuo Fidži guli Vakarų 
Samoa, pasižyminti savo žemės' 
derlingumu, čia gyvena apie 100. 
000 polynezų. ši sala yra vieninte
lė iš visų P. Pacifiko vandenyno 
salų neturinti rasinių problemų, 
nes prieš 20 metų N. Zelandijos 
vyriausybės įsakymu visi čia gyve
nę kiniečiai buvo deportuoti. Dar 
toliau į rytus yra amerikiečių Ry
tų Samoa’s teritorija, kurioje svar
biausioji pramonė yra kokoso aly
vos gaminimas ir lašišų konserva
vimas. Nepraplaukime tylomis pro 
seną N. Zelandijos teritoriją — 
Cook’o salyną, čia gyvena apie 
15.000 polynezų, kalbančių vietinių 
N. Zelandijos gyventojų Maori 
kalba, čia nėra jokios ekonominės 
ateities.

x

Į pietus nuo Fidži salos yra 
Tonga karalystė, kurioje gyvena 
virš 60.000 polynezų, turinčių savo

karalienę ir parlamentą, čia gy
venimo standartas yra augštesnis. 
Pačiame šio salyno gale randasi 
Prancūzų Oceania, kurios pagrin
dinė sala yra Tahiti, čia prancū
zai daug prisidėjo prie ekonomi
nio gyvenimo lygio pakėlimo ir 
prekybos išvystymo, .šiose salose 
gyvena apie 100.000 kiniečių, ku
rie savo rankose turi visą finan
sinį, transporto ir komercinį vado
vavimą.

x

Visose šiose salose, išskyrus Pa
pua, Samoa ir Tonga stipriai įsi
kūrę yra Azijos tautų gyventojai, 
kurie, reikalui esant, bus pats pa
grindas didesniam aziatų plėtimui- 
si į šias salas. Prieš kurį laiką ir 
Australija suteikė vietiniams Aus
tralijos kiniečiams Australijos pi
lietybę, tad jie dabar laisvai gali 
persikelti gyventi į Australijai 
priklausančias salas. Kai kurių 
Australijos politikų galvojimu, jei
gu nebus griežčiau sutvarkytas 
Azijos tautų gyvintojų apsigyve
nimas, dar prieš 2000 metų, t.y. 
už 40 metų, aziatai pasisavins vi
sas šas salas ir baltoji rasė, įskai
tant Australiją ir N. Zelandiją, 
bus nustelbta aziatų. šių politikų 
siūlymu turėtų būti sudaryta stip
ri visų šių salų ir Australijos bei 
N. Zelandijos sąjunga, kuri galė
tų kelti ekonominį gyvenimą ir 
kontroliuoti Azijos tautų slinkimą 
į šias salas.

A. LAUKAITIS.

ŽVILGSNIS SMINGA PO LEDU
URANAS ATOMINĖMS JĖGAIN ĖMS IR MILŽINIŠKI NAFTOS 
LAUKAI PO LEDU. GRENLANDAS — NAUJAS REIKŠMINGAS 
ŽODIS KARINIAME IR EKONOMINIAME ŽODYNE.

Ne vien kariniais reikalais JAV 
veda slaptas derybas su Danijos 
vyriausybe. Nūdienių slaptų dery
bų dėmesio centre yra Grenlan- 
das, pati didžiausioji sala pasauly
je, turinti didžiulių žemės turtų, 
paslėptų po kelių šimtų metrų 
storumo ledu ir laukiančių dienos, 
kada galės būti iškelti į viršų. At
rodo, kad Grenlando žemės turtų 
panaudojimas domina amerikiečius 
nemažiau už jų pastatytąją didžiu
lę oro laivyno bazę prie Tulės. 
Šiais žemės turtais jie galėtų ap
rūpinti Vakarų Europos energijos 
jėgaines kuru kelias dešimtis, o 
gal ir kelis šimtus metų. Reikalas 
liečia uraną, naftą, geležies rū
dą, šviną, cinką, akmens anglį.

x
Jau prieš keletą metų žymus da

nų fizikas Niels Bohr pradėjo 
tvirtinti, kad Grenlande yra vieni 
didžiausiųjų pasaulyje urano rū
dos klodų. Kada dabar, jau sulau
kęs 72 metų amž., tas mokslinin
kas pradėjo vadovauti tyrinėji
mams ir žemės gręžimo darbams 
Grenlande, tai įsitikino, kad savo 
spėliojimuose nebuvo klydęs. Skov- 
fiordo srityje buvo užeiti urano 
rūdos klodai. Jau pirmieji pavyz
diniai tyrimai parodė, kad vienoje 
rūdos tonoje esama nuo 200 iki 
300 gramų urano. Tęsiant gręži
mus, užeita rūdos su 1500 gramų 
urano tonoj. Toks didelis urano 
nuošimtis savaime kalba apie di
delės reikšmės reikalą, nors apie 
tų klodų dydį kol kas tenka vien 
spėlioti. Gal šioje srityje amerikie
čiai daugiau ką žino ir už pačius 

danus, nes šiaip jau jie nebūtų tų 
derybų Kopenhagoje supę tokių 
paslaptingumo šydu,

x
Ne mažiau dėmesio amerikiečiai 

skiria ir Grenlando naftai. Ryti
nėje salos .dalyje vis dar nepasi
ruošta pradėti vykdyti naftos grę
žimo darbus, bet Nugsūako pusia
salyje tyrinėjimai buvo tokie sėk
mingi, kad ištirtuosius naftos lau
kus galima pavadinti stačiai mil
žiniškai dideliais. Ir tie naftos iš
tekliai amerikiečiams neleidžia už
migti, nors jie ir gerai žino danų 
finansinio pajėgumo laipsnį ir no
riai siūlo savo kapitalus pelnin
gam bizniui, žinoma, ir danai yra 
gyvai susidomėję savo Grenlando 
“kolonijos” naftos šaltiniais, nes 
jų naftos pramonė Jutlande tiekia 
vos mažą dalelytę kraštui reika
lingo žibalo. Tik danų kapitalai 
neturi tų milionų dolerių, kuriuos 
reikia įdėti į tolimąją šiaurės sri
čių pramonę. Todėl sunku bus da
nams nenusitverti Amerikos išties
tosios “pagalbos” rankos.

x
Amerikiečiai irgi davė suprasti, 

kad jie nepamiršta ir Grenlando 
akmens anglies. Bet ir britai ne
miega. Daugelyje vietų saloje vie
nas jų tyrinėtojas rado anglies 
klodų 2 ir daugiau metrų storu
mo. Anglies atsargos čia tokios 
plačios, kad galėtų aprūpinti visą 
Europą, bent keletą dišimtmečių. 
Disko saloje, prie vakarinės Gren
lando dalies, jau prieš keletą metų 
pradėta kasti anglį, bet gan primi
tyviu ir neūkišku būdu. Turtingi

VERGIJOJE
Sovietų Pavergtosios Europos 

Tautos įspėjo Azijos-Afrikos tau
tas, kda jos nepasiduotų sovietų 
išdavikiškoms vilionėms ir saugo
tus! sovietinių agentų infiltraci
jos. įspėjimas buvo išreikštas 
laišku, kurį pasiuntė PET Kairo 
mieste vykusios Azijos-Afrikos 
tautų konferencijos metu. Laiške 
buvo priminti sovietų užgrobimai 
Europoje ir Azijoje. Sovietų ver
gijoje kenčia apie 50 tautų. Laiš
kas atskleidė Kairo kinferencijai 
sovietų peršamos “koegzistenci
jos” ir ’’nesikišimo” politikos tik
rąją reikšmę. Laiške pabrėžiama, 
kad tikra valstybių koegzistencija 
yra galima tik laisvės pagrindais, 
panaikinus sovietinę vergiją.

VIS TAS PALECKIS

I Paryžiuje įvykusios Tarppar- 
lamentarinės Sąjungos vykd. ko
miteto posėdžius atvyko J. Palec
kis. Jis buvo atsiųstas atstovauti 
Sov. S-gos parlamentarus. Bet, ir 
šį kartą, neapsieita be protestų 
ir demonstracijų.

Prancūzija — Baltija draugijos 
pirmininkas, Prancūzijos senato 
vicepirmininkas Ernest Pezet, at
sisakė dalyvaut priėmime, kurį 
prancūzų delegacija buvo suruošu- 
si konferencijos dalyviams, paaiš
kindamas, kad jis tuo protestuo
ja prieš J. Paleckio vaidmenį Lie
tuvos atžvilgiu.

anglies klodai rasti Nugsuako pu
siasalyje, greta naftos laukų. Sa
vo gerumu toš anglys neatsilieka 
nuo angliškųjų.

x
Pagaliau amerikiečiai taip pat 

domisi ir Grenlando geležies rūda, 
kurios rado bejieškodami urano. 
Apskaičiuota, kad po Grenlando 
ledu yra daug milionų tonų gele
žies rūdos, turinčios 50 proc. ge
ležies.

Dėl Grenlando žemės turtų pa
naudojimo danai yra ne labai ryž
tingi. Iki šiolei jie jau pradėjo 
kasti tik švino ir cinko rūdas. 
Šiuos turtus jie atidengė dar prieš 
9 metus ir labai nepatogioje sa
los pakrantėje, kuri ištisas 46 sa
vaites per metus būna neprieina
ma net ledlaužiams. Dėl to jie už
truko 4 metus, kol įrengė šachtą, 
ir dar praėjo 2 metai, kol rūda 
pradėjo plaukti į vokiečių ir belgų 
lydyklas. Danai patys savo švino 
ir cinko lydyklų neturi.

x
žinoma danai džiaugtųsi, jei 

jiems patiems pasisektų panaudo
ti Grenlando žemės turtus ir aprū
pinti kraštą nuosava anglim ir ži
balu. Ne mažiau jiems rūpi ir ura
nas. Bet yra sunkiai nugalimų 
kliūčių. Labiausiai varžo finansi
niai sunkumai. Tiesa, amerikie
čiai sutinka paskolinti reikalingus 
milionus, bet “nuošimčiai” danams 
pasirodė per augšti. Amerika pa
statė sąlygą, kad Grenlandas lik
tų “visados” oro laivyno baze 
Arktikoje, šis reikalavimas gadina; 
danams apetitą ir atbaido nuo tų 
saldumynų, kuriuos siūlo Vašing
tonas. Kadangi pasitarimai tęsia
mi, reikia tikėtis, bus pagaliau 
prieita prie susitarimo, patenki
nančio abi šalis. E. Lietuvis.

UGNIS SUNAIKINO 4 
LĖKTUVUS

Bankstowno aerodrome, Kings
ford Smith Aviation Services Pty. 
Ltd. angare sudegė 4 lėktuvai. Jie 
buvo naudojami žemės ūkio reika
lams (kovai su kenkėjais, sėjimui, 
trąšų barstymui ir pan.). Mano
ma, kad įvyko padgegimas.

TURKŲ KARININKŲ 
SĄMOKSLAS

Grupė turkų karininkų (4 pul
kininkai, majoras ir kapitonas) 
areštuoti už ruošimą sąmokslo nu
versti dabartinę vyriausybę. Atsi
statydino krašto apsaugos minis
teris.

Turkija, 24 milionų gyventojų 
respublika, valdoma dešiniųjų de
mokratų, kuriems vadovauja Ad
nan Mendares. Iki 1950 valdžios 
vairas buvo nacionalistinės parti
jos rankose.

GINKLAI PLAUKIA

Iš Paryžiaus pranešama, kad 
prancūzų karo laivai prie Alžyri- 
jos krantų plaukiojantį Jugoslavi
jos laivą “Slovėniją” nusivarė į 
Grano uostą, iš kurio iškrovė 150 
tonų ginklų. “Slovėnija”, 15.000 
tonų prekinis laivas, ’’atsikratęs” 
ginklų krovinio, išplaukė toliau.

Prancūzų laivyno vadovybė ne
skelbia ginklų kilmės ir neprane
ša, kam tie ginklai buvo skirti.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
EKVADORE

Žuvo mažiausiai 14 žmonių. Su
naikinta šimtai gyvenamų namų ir 
kitokių pastatų.

žemės drebėjimo metu iš jūros 
atūžusi 12 pėdų ąugščio vandens 
siena užliejo šalies sostinę ir ki
tus pakrančių miestus. Esmaral- 
dės uoste nuostoliai sunkiausi.

VILNIUJE MIRĖ INŽ.
LEONARDAS MACKEVIČIUS 1

Mirė 57 m. amžiaus. 1932 m. 
buvo baigęs Kaune Augštesniąją 
technikos .mokyklą, . o. 1940 m. 
Kauno universiteto technikos fa.-., 
kulteto statybos skyrių. Pastaruoju 
metu buvo Lietuvos Valst. dailės 
instituto architektūros skyriaus 
vedėjas.

Amerikos vyriausybės ekono
mistai teigia, kad 1958 metais 
Amerikoje nebūsią ekonominės 
krizės, nors pripažįstama, kad ga. 
Ii padidėti nedarbas.
• Vakarų spaudoje ir per radiją 
buvo paskleisti gandai, kad rusai 
paleido dar vieną sputniką su gy
vu žmogumi. Rusai, po ilgesnio 
delsimi tą gandą paneigė.
• Komun. Kinijoj iš komun. par
tijos išmesta plačiai žinoma kinų 
rašytoja Ting Ling. Ji pakaltinta 
“nukrypimu į dešinę”. Rašytoja 
savo “klaidų” neišpažino. Su ja iš 
partijos išmesti dar 3 rašytojai. 
Visiems uždrausta vadintis rašy
tojais.
• Budapešte teismas iki gyvos 
galvos kalėti nuteisė kunigą Egon 
Turcsanyi, buv. kardinolo Mind- 
szenty sekretorių. Nuteistas už 
veiklą tautinės revoliucijos metu. 
Su juo drauge nuteista dar 15 ku
nigų ir teologijos studentų ir vie
nas civilis, visi po 10 metų kalė
ti. Pakaltinti atsišaukimų platini
mų ir “pasipriešinimu režimui iš
tikimiems kunigams”.
• Amerikos komunistų partijos 
laikraštis Niujorke “Daily Wor
ker” nustojo ėjęs, nes beturėjo tik 
5000 skaitytojų.
• Olandijoje sausio mėn. pradžio
je buvo 110.000 bedarbių.
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GAL KINTA, GAL IR NE ...
AR AMERIKA KEIČIA SAVO POLITIKĄ PAVERGTŲJŲ TAUTŲ ATŽVILGIU?

SUKAKTUVINĖ VASARIO 16-JI
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYB ĖS 40-JA SUKAKTĮ MINĖKIME KUO IŠKILMINGIAU.

Lietuvių ir kitų pavergtųjų tau- 
tų politiniuose sluoksniuose JAV- 
se dideliu susidomėjimu stebima 
Amerikos užsienio politikos raida 
ir kai kurie tos politikos reiškiniai. 
Tuose sluoksniuose pareiškiama, 
kad Vengrjos revoliucija ir visa 
tai, kas po jos ai- ryšium su ja 
sekė, paženklino naujų etapų va
kariečių laisvinimo politikoje. Vi
sai netikėtai Vengrijos revoliucija 
įrodė, kad išsilaisvinimas galimas 
ir iš vidaus, bet kad iškovotų lais- 
išlaikyti reikalinga laisvojo pa
saulio efektyvės paramos, kurios 
duoti vakariečiai nėra (ar dar nė
ra) pasiruošę. Tie. Įvykiai taip pat 
paryškino ir kai kuriuos pažiūrų 
skirtingumus tarp pavergtųjų tau
tų ir oficialiųjų vakarietiškų 
sluoksnių laisvinimo klausimu. Kai 
kuriuos pavergtųjų tautų reikala
vimus — pvz., reikalauti, kad tuoj 
pat būtų atitraukta raudonoji ka
riuomenė ir administracija iš tų 
kraštų — kai kurie oficialieji va
kariečiai laiko šiuo momentu ne
pakankamai realiais. Dabartinės 
tarptautinės sąlygos nesančios 
pakankamai palankios tokius rei
kalavimus Įvykdyti. Tie vakariečių 
sluoksniai labiau yra šalininkai 
evoliucinio ir laipsniško pavergtų
jų tautų išsilaisvinimo, susieto su 
laipsnišku liberalizacijos procesu 
pačioje Sovietų Sąjungoje. Vakarų 
interesuose esą tokį procesą ska
tinti, gi per aiškus ir per didelis 
efektyvios laisvinimo politikos už- 
akcentavimas rizikuotų tą proce
są sulaikyti, arba bent sulėtinti 
ir net galėtų pastūmėti Sovietų 
Sąjungą į karines avantiūras, ku
rių Vakarai, stengdamiesi išlaiky
ti taiką, norėtų išvengti. Išeitų, 
kad vakariečiai stačiai ima bijoti 
pavergtųjų tautų laisvinimo pas
tangų perdidelįo pagyvinimo ir 
yra linkę tas pastangas kiek stab
dyti ar sulėtinti.

žinoma, pavergtosios tautos, — 
ar ta,i būtų lietuviai, ar kiti pabal- 
tiečiai, ar šiaip sovietų pajungtos 
tautos, — kad ir kažin kaip gerb
damos vakariečių nusistatymus ir 
įvertindamos jų samprotavimus, 
negali atsisakyti ir neatsisakys 
savo pagrindinių siekių — grąžin
ti savo tautoms laisvę ir nepri
klausomybę. Tie pagrindiniai sie
kiai ne kinta ir nekitės, kokie pa- 
sikeičiantieji Vėjai Vakaruosi lai
kinai ir pūstų.

KINTA AR NEKINTA AMERI
KIEČIŲ NUSISTATYMAS PA
VERGTŲJŲ ATŽVILGIU?

Iš kitos .pusės lietuvių politi
niuose sluoksniuose su pasitenkini
mu registruojanY^faktas, kad au
torizuoti JAy politiniai veiksniai 
įtikihėjd,..jog JAV politika pa
vergtųjų "kraštų, taigi ir Lietuvos 
atžvilgi^ Yiera pasikeitusi ir kad 
nekuriu institucijų 'šiaurinimas jb- 
ku būdu nereiškiąs intereso suma
žėjimo, o esąs padiktuotas laiki
nais biudžetiniais motyvais. Bet 
kai tie reiškiniai supuola su kai 
kuriais jaučiamais palinkimais į 
sovietų taip įkyriai peršamą koeg- 

• zistenciją, tokie reiškiniai paverg
tose tautose turi sukelti tam tik
ras neigiamas nuotaikas. Tas jau
trumas ypač suprantamas, pagal
vojus, jog kai koki artimesnė Va
karų koegzistencija su Maskva ga
lėtų sustiprinti esamą status quo. 
O jau pabaltiečiai, lietuviai, lat
viai, estai, visomis išgalėmis prie
šinsis Pabaltijo valstybių į Sovie
tų Sąjungą įjungimo įamžinimui.

Žymūs Amerikos valdžios pa
reigūnai per lietuviškų veiksnių 
konferencijas ir subuvimus Va
šingtone pabrėžtinai pareiškė, kad, 
bent jau Pabaltijo kraštų atžvil
giu, JAV-ių politikoje nėra kurio 
nors pasikeitimo. Amerika palie
kanti prie savo ikšiolinio pagrin
dinio nusistatymo: nepripažinti 
Pabaltijo aneksijos, žinoma, pa
baltiečių politiniuose sluoksniuose 
keliamas klausimas, ar akivaizdoje 
dabartinės dinamiškesnės pasaulio 
politikos vienų tokių principinių 
deklaracijų beužtenka. Ypač, kai 
akivaizdžiai susiduriama su kai 
kuriais konkrečiais reiškiniais, ke
liančiais pabaltiečiuose tam tikro 
susirūpinimo ir galvosūkio, čia 
turima galvoje “Amerikos Balso” 

transliacijų reikalą, spėjusį jau 
pasidaryti ir plačių politinių sluo
ksnių ir viešosios nuomonės svar
stymų reikalu.

PAKITĖJUSIOS “AMERIKOS 
BALSO” TRANSLIACIJOS LIE
TUVIŲ KALBA.

Daug tūkstančių lietuvių šiapus 
ir anapus geležinės uždangos kas
dien klausosi “Amerikos Balso” 
lietuviškųjų transliacijų iš Va
šingtono ir iš Europos (Muenche- 
no). Lietuvių visuomenė buvo ir 
yra labai nustebinta, kad “Ameri- 

' kos'Balsas” jau kuris laikas nebe 
tas, kas buvo anksčiau. Kaip iš- 
sireiškia politiniai sluoksniai ir at
skiri klausytojai, “Amerikos Bal
so” transliacijos tapo visiškai nu- 

1 spalvintos, joms atimtas bet koks 
antisovietinės kritikos ir antibol- 
ševikinio kovingumo pobūdis. Ne
leidžiama kritikuoti sovietinio re
žimo Lietuvoje ir kitur, Maskvos 
kėslai pasaulio politikos arenoje 
paliečiami it baltom pirštinaitėm, 

! net būna, kad‘ pavergtųjų tautų 
atstovams nebeduodama per “Ame. 

1 rikos Balsą” nė žodžio pratarti. 
Klausytojams susidaro įspūdis, kad 
“Amerikos Balsas” dabar jau tvar
ko savo progarmą pagal koegzis
tencijos reikalavimus. Kaip paste
bi Brooklyn© “Darbininkas”, kyla 

Į klausimas, kodėl ’’Amerikos Bal
sas” Europoje pasidarė toks drun
gnas ir nejaukus pavergtiesiems. 
Laikraštis teisingai pabrėžia: “Jei 
riianoma tokiu būdu Sovietų Sąjun
gai įtikti ir pasistūmėti sugyveni
mo ir taikos kryptimi, tai galima 
iš anksto tvirtinti, kad iš to ne
bus nei sugyvenimo, nei taikos. 
Tai aišku kaip diena”. Čikagos 
’’Sandaroje”, Toronto ’’Tėviškės 
žiburiuose”, Londono ’’Europos 
Lietuvyje” ir kituose lietuvių lai
kraščiuose daugiau ar mažiau pla
čiai buvo pasisakyta “Amerikos 
Balso” transliacijų pakitimo klau
simu. Net iš okupuotos Lietuvos 
pasigirsta nusiskundimo balsai. 
Jie ten be abejo ypač jautriai pa
stebi tokius reiškinius, nes kiek
vienas žodis, tartas iš laisvojo pa
saulio, jiems yra brangus, palaiko 
jų viltį. O kai tas žodis tampa be
spalvis, klausytojai lieka apvilti.

PER NEAPSIŽIŪRĖJIMĄ AR 
TYČIA?

. Tam tikro susierzinimo sukėlėLIETUVIAI PASAULYJE
KANADOS. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
SESIJA.

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
krašto tarybos sesijoje lapkričio 
30 — gruodžio 1 d. į naująją kraš
to tarybą buvo išrinkti: V.- Mei
lus, dr. J. Songaila, St. Juozapa
vičius, J. Mikšys, V. Vaidotas, 
kun. dr. J. Gutauskas, B. Sakalas 
-Sakalauskas. Vieton atsistatydinu
sios Kultūros F-do p-kės Matuse
vičiūtės išrinktas J. Kralikauskas. 
įsteigtas “Geležinis Fondas”.

KLB KRAŠTO TARYBOS 
REZOLIUCIJOS

KLB Krašto taryba sesijos me
tu priėmė eilę rezoliucijų.

KANADOS MINISTERIUI 
PIRMININKUI

Pareikšta lietuvių lojalumas ir 
išreiškiama viltis, kad labiau bus 
išaiškinta ir Kanados pozicija vyk
stančiose demokratinio ir totalis- 
tinio pasaulio varžybose, taip pat 
viešai deklaruojant ir nusistatymą 
komunistinės Rusijos pavergtųjų 
tautų atžvilgiu.

KANADOS POLITINIŲ 
PARTIJŲ CENTRAMS

“... Nutarė kreiptis į Kanados 
politines partijas, prašydama ap
tarti savąjį nusistatymą Lietuvos 
bei kitų bolševikinės Rusijos pa 
vergtųjų kraštų^ vedamos išsilais
vinimo kovos atžvilgiu.

Visiems Kanados lietuviams la
bai rūpėtų žinoti, koks yra N. 
partijos nusistatymas šiais klausi
mais:

1. Ar N.. partija turi aiškų nu
sistatymą Sovietų Rusijos pavėrę? 

ir toks, palyginti, “mažmožis”, kad 
išspausdintoje ’’Amerikos Balso” 
programoje Lietuva su Latvija ir 
Estija pastaruoju laiku (ar per 
neapsižiūrėjimą ar tyčia) įgrupuo- 
tos į rubriką, kur telpa rusai, uz
bekai, gruzinai ir kitos Sovietų 
Sąjungos tautos, pažymint, kad 
tai “USSR”, gi kitoje skiltyje 
“Rytų Europos satelitai”, žymimi 
tik (Rytų) vokiečiai, albanai, ru
munai, čekoslovakai, vengrai, bul
garai. Pabaltiečių visuomenė tei
sėtai klausia, kodėl juos “priski
ria prie ks^-ziečių ir maskolių ; 
o ne prie rytinės Europos sky
riaus, kaip anksčiau kad buvo” 
(“Sandara”). Toks lietuvių, latvių, 
estų traktavimas, žinoma, pabal- 
tiečius užgauna ir šiapus ir ana
pus geležinės uždangos.

KLAIDINGAS ŽEMĖLAPIS.

Pabaltiečių politiniai sluoksniai 
JAV-se stebisi taip pat ir kitu 
“mažmožiu”: US Information 
Agency, kurios žinioje yra tarp 
kitko ir “Amerikos Balsas”, pas
taruoju laiku pasigamino naują 
Europos žemėlapį, kuriame Pabal
tijo valstybės rodomos Sovietų 
S-gos sienose, tik atžymėtos pun
ktyru taip, kaip ir kitos Sovietų 
Sąjungos respublikos. Tas žemė
lapis esąs net į užsienius išsiun
tinėtas, pvz., visoms JAV ambasa
doms. Pabaltiečiai stebisi, kaip 
žymios įstaigos, leisdamos tokius 
žemėlapius, Pabaltijo valstybes ga
li sulyginti sujotomis, rusiškomis, 
Sovietų Sąjungos respublikimis. 
Juk visiems yra žinoma, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija yra visiškai 
išskirtinoje padėtyje. Jei JAV žy
mūs pareigūnai nuolat deklaruo
ja sovietinės aneksijos nepripaži
nimą, tai tokių žemėlapių pasiro
dymas su anomis deklaracijomis 
ne labai derinasi. Reikia suprasti, 
kad tos trys Pabaltijo tautos ypač 
jautriai atsiliepia į kiekvieną lais
vojo pasaulio valstybių ir tautų 
mostą.

Pabaltiečių politiniuose sluoks
niuose laukiama, kad, galbūt, jau 
net artimiausioji ateitis parodys, 
kuria kryptimi eis laisvojo pasau
lio didžiosios valstybės. Nesunku 
suvokti, kad nuo to gali priklau
syti ir sąlygos, kuriomis pabaltie
čių tautoms teks ilgainiui tęsti 
pastangas už savo kraštų laisvę.

1958 m. vasario 16-ji diena bus 
sukaktuvinė tautos šventė. Minė
sime 40 metų nuo Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo paskel
bimo. Kaip bebūtų tragiškas mūsų 
tautos dabartinis likimas, Vyriau
siasis Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas kviečia visus tautiečius ju
biliejinius metus sutikti ne tiktai 
pakelta dvasia, bet ir su pasidid
žiavimu savo tauta ir jos didvy
riais, kurie veikė, kūrė, kentėjo, 
kovojo ir aukojosi už savo žmonių 
laisvę ir šviesesnę ateitį. Daugel 
priešų Lietuva turėjo, su daugeliu 
kovojo ir nemaža jų nugalėjo, bet 
buvo laikų, kada joje buvo “ir 
tamsu ir juoda...” Nepaisant to, 
lietuvių tauta niekados nepuolė 
į neviltį. Priešingai, ji visus sun
kumus sutiko ryžtingai ir kovinga 
dvasia. Ar tai buvo 1837-ji metai, 
ar 1863-ji, 1905-ji, ar, pagaliau, 
1918 ir 1941-ji metai, ji drąsiai 
stojo į nelygią kovą už savo teises 
laisvai gyventi savoje žemėje. Tą 
kovą ji garbingai tęsia toliau, li
gi vėl bus atstatyta Lietuvos ne
priklausomybė.

1958 metų vasario 16-sios minė
jimą turime todėl atšvęsti ta pa
čia ryžto ir pasišventimo dvasia 
kuo iškilmingiausiai. Visų yra 
šventa pareiga minėjimus organi- i 
zuoti ir juose dalyvauti kuo gau
siausiai. Savo aktyviu dalyvavimu ' 
parodysime visiems, ypatingai sve
timiesiems, kad mes nepamiršta
me savo tautos, neapleidžiame jos j 
nelaimėje, bet vieningai ir drąsiai 
kovojame ir kovosime už jos lais
vę ir nepriklausomybę. Platesniam 
šios šventės suorganizavimui reik
tų atlikti štai kas:

Sudaryti jau dabar reikalingus 
komitetus, į kuriuos pakviesti žy
miausius geros valios lietuvius be 
pažiūrų skirtumo.

Pakviesti žinomus politikus, val
džios žmones ir kultūrininkus 
kalbėtojus.

Paprašyti geriausias menines 
jėgas: solistus, chorus, šokėjus ai' 
vaidintojus pasiruošti dalyvauti 
šventėje su augšto lygio progra
momis

Parūpinti tinkamos literatūros, 
kuri nušviestų Lietuvos nepriklau
somybės laikotarpio ūkinius, kul
tūrinius ir socialinius pasiekimus, 
pavaizduotų lietuvių kultūrinį ir 
ūkinį įnašą į imigracijos kraštą 
ir iškeltų žinomuosius lietuvius,

Jūsų žingsnius per visą Jūsų kan
čių kelią. Priartink Viešpatie jo 
pabaigą! Tokia yra visų dorųjų 
Kanados lietuvių kasdieninė mal
da ir linkėjimas jums”.

LAISVIESIEMS BROLIAMS

“PLB Seiman teatvyksta mūsų 
bendruomenės visų kraštų atstovai 
kupini entuziazmo, kūrybingos 
dvasios ir lydimi visų mūsų pasi
tikėjimo. PLB Seimas tebus netik 
mūsų PLB organizacinio atbaigi
mo vainikas, bet ir visiškos vie
nybės demonstracija.

šia proga mes sveikiname ir rei
škiame didelę padėką visiems dir
bantiems Lietuvos vadavimo dar
bą, taip pat visiems tiems, kurie 
rūpinasi lietuvių tautos bei jos 
svetur atsidūrusių atplaišų fiziniu 
ar dvasiniu išlikimu. Visiems mums 
svarbu, kad mūsų fiziniai ir dva
siniai nuostoliai būtų kuo mažiau
si. Pastarųjų keliolikos metų nuo
stoliai mūsų tautai buvo tokie di
deli, kad daugau jau nebeprivalo- 
me prarasti nei vienos galvos. Tai 
mūsų visų didysis uždavinys ir 
pirmoji pareiga. Supraskime, kad 
tai visų pareiga, bet ne pavėnių 
pasišventėlių. Tad stokime į talką 
dirbantiesiems. Suderintos gretos 
padidins mūsų svorį ir įprasmins 
mūsų viltis”.

KRAŠTO TARYBOS

tųjų tautų klausimu ir 'ar numato 
reikalą tų pavergtųjų tautų išsi
laisvinimo siekimus bei pastangas 
paremti?

2. Jei taip, tai kokiomis priemo
nėmis bei kokiais būdais galima 
būtų šito siekti?

3. Kokia N... partijos nuomonė 
yra konkrečiai Lietuvos respubli- 
kos okupacijos bei priverstinos 
aneksijos, ir jos išsilaisvinimo pa
stangų atžvilgiu?

Mes neabejojame, kad N... par
tijos nusistatymas Lietuvos lais
vės kovos atžvilgiu yra teigiamas. 
Visa Kanados lietuviškoji Bend
ruomenė labai džiaugtųsi sužino
jusi N... partijos nuomonę Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo i 
40-jų metinių proga, ypač, jeigu 
Tamstų partijos atstovai šitos vi
siems lietuviams brangios šventės 
proga pareikštų savąjį nusistaty
mą parlamento posėdžiuose.”

BROLIAMS LIETUVIAMS 
OKUPANTO PRIESPAUDOJE

Rezoliucija baigiama: “Pačioje 
bolševikinėje diktatūroje, kaip jūs 
patys ir visas pasaulis mato, juo 
toliau tuo labiau įsisiūbuoja atvi
ros pjautynės, lemiančios artėjan
tį galą. Gal būt, jums, vargo bro
liai, prieš saulės užtekėjimą teks 
pergyventi dar didelių sukrėtimų, 
tad atminkite, kad jūs ir jūsų vai
kai esate brangiausias lietuvių 
tautos turtas. Saugokite savas gal
vas. Pastaraisiais keliolika metų 
lietuvių tauta jų perdaug prarado. 
Saugokite jas. Mes tikime, kad lie- 

■ tuviškoji dvasia lydėjo ir lydės 

kur jie begyventų, šią medžiagą, 
atėjus laikui, išdalinti spaudai.

Kontaktuoti spaudos žmones ir 
atlankyti žymiausių laikraščių 
redakcijas, prašant parašyti strai
psnių ir paskelbti pasikalbėjimų 
apie Lietuvą.

Organizuoti pamaldas su geriau
siais pamokslininkais žymiausiose 
vietos bažnyčiose. Pamokslininkai 
vietine kalba turėtų pasakyti pri
taikytus pamokslus. Pamaldose tu
rėtų visi lietuviai gausiai dalyvau
ti. šalia to reikėtų prašyti visų 
tikėjimų augštuosius dignitorius 
paskelbti tą dieną maldos diena už 
pavergtosios lietuvių tautos išlais
vinimą iš komunizmo vergijos.

Paruošti tinkamas rezoliucijas, į 
kurias vietinė spauda atkreiptų 
savo dėmesį, ir pasiųsti jas valsty
bių ir vyriausybių galvoms, už
sienio politikos vadovams, parla
mentarams ir savo gyvenamojo 
krašto atstovams prie. Jungtinių 
Tautų.

Parašyti laiškų politikams val
džios ir parlamento žmonėms ir 
spaudai, iškeliant Lietuvos bylą 
ir . prašant padėti atgauti jai lais
vę.

Suorganizuoti kaip galima pla
čiau vajus Tautos Fondo reika
lams ir skatinti visus kuo duos- 
niausiai aukoti radijo ir informa
cijos darbams finansuoti ir reika
lingai literatūrai ruošti ir spaus
dinti.

Pritraukti jaunimą gausiai da
lyvauti šiame minėjime, jo ruoši
me ir vajaus organizavime. Jis sa
vo dinamiškomis išgalėmis turėtų 
parodyti ką gali ir kad yra vertas 
savo tautos pagarbos ir pasitikė
jimo.

Kreiptis į savuosius ir sveti
muosius, prašant jų žymesnės pa
ramos lietuvių vedamai laisvinimo 
kovai.

Rasti žymių vietos veikėjų, ku
rie sutiktų pakalbėti apie Lietuvą 
per vietos radijo stotis ir televi
ziją.

Gauti audiencijas ir aplankyti 
valstybių galvas ir politikus, pra
šant jų paramos Lietuvos laisvi

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balston St.; St. Kilda, Vic.

Tel. LB 4083.
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3 tion Place, Sunshine, Vic., TEL.: MM 1176 N

N Siunčiame įvairių rūšių siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus, jįj 
B sudarytus iš savo prekių pagal Jūsų, užsakymą, Turim dideli M 
K pasirinkimą medžiagų, laikrodžių papuošalų, maisto produktų, N 
S sporto reikmenų, įrankių, vaistų ir t.t. Priimam užsakymus ir g 
S siuntiniams iš Londono. Taip pat persiunčiam Jūsų pačių 9U- m 
nl pirktus siuntinius. S
m Jei Jūs neturit laiko ar susiseikimo prėmonių pas mus atvažiuo- S 
H ti, paskambinkit mums, mes atvažiuosim pas Jus. N
K Mes garantuojam, kad būsite patenkinti mūsų sąžiningu patąr- re 
S navimu. K

|...GIFT PARCELS SERVICE
g: SAV. S. NARUŠIS g
£ 36 BERRILLE RD., BEVERLY HILLS, N.S.W. g:

•g Pranešu Gerb. dovanų pakietų siuntėjams, kad esu gavęs nau- g: 
jas kainas muitų ir persiuntimo išlaidų apskaičiavimui, Pavyz- :g

:g džiui:
g: 1) Vilnonės medžiagos jardas ......... . ............... 0.10.0 :g
:g 2) Vyr., moter. kostiumai ir paltai ................... 2.10.0 :g
g: 3) Suknelės ...................... . ................................... 0.15.0 g:
g: 4) Medvilnės, rayono medžiagos ....................... 0, 4.0 :g
g: 5) Kojinės ................... . ........................................ 0. 4.6 • g:
:g Visos kitos prekės apskaičiuojamos panašiai. g;
:g Už patarnavimą, tik £ 2 pakietui. Pristatymas garantuotas. Vi> :g 
g: žiuoti pas mane į NARWEE stotį (East Hills line): 3 min. g; 
:g nuo stoties į Berrille Rd. Priėmimo vai.: treč.-ketv. 8-3 p.p. g 
g: šeštad. 9-6 p.p. :g
| t Skyriai. |

CABRAMATTA: 75A John St, Annabelle House (už pašto) g 
•jį antras augštas, 7 kamb. Valandos: 10-6.30 įį
jį vak. šeštad. 8.30-1 v. p.p.
$j NEWCASTLE: A. šernas, 115 Janet Str., Merewether, Tel.: g 
jį: MF 1653. Priėmimas: nuo 7-9 p.p. kitu laiku ¥:
įį susitarus. įį
iį: ENFIELD: M. Petronis, 152 Liverpool Rd. Valand, nuo 9-8.30 įjj 
jjjj vak. Tel. UJ 5727. g
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nimo bylai Tam tikslui paruošti 
ir įteikti jiems atitinkamus raštus 
-memorandumus.

Išleisti savosios spaudos spe
cialius numerius tai sukakčiai pa
minėti.

Suruošti, kur galima, universi
tetuose, klubuose ir organizacijo
se specialias paskaitas apie Lie
tuvą.

Paskelbti iš anksto atsišauki
mus per radiją ir spaudą į savuo
sius, raginant juos plačiai organi
zuoti šventės minėjimus ir juose 
dalyvauti.

Suruošti, kur galima, iškilmin
gas eisenas su tautinėmis vėliavo
mis į minėjimų sales.

Gausimus iš valstybių vyrų tai 
progai pritaikytus sveikinimus ir 
viešus pareiškimus paskelbti spau
doje, savoje ir svetimoje.

I minėjimus, šalia savųjų, pa
kviesti vietos žymiausius asmenis 
ir pavergtųjų kraštų vadovaujan
čius veikėjus.

Kreiptis i Pavergtųjų Europos 
Tautų organizacijas, kur tokios 
yra, prašant jas paskelbti ta pro
ga savo reikalavimus išlaisvinti 
Lietuvą.

Pagal vietos sąlygas minėjimo 
programą plėsti ir įvairinti. Elta.

Žinios iš Lietuvos
— Liaudies teisėjų ir tarėjų rin

kimai Lietuvoje įvyko gruodžio 15 
d. Pereitą kartą (1954 metais) 
Lietuvoje buvo išrinkta daugiau 
kaip 8.000 liaudies tarėja šiemet 
turbūt maždaug tiek
rinkimus visoje Lietuvoje įYJnS mi
tingai liaudies teismų reikalu. To
kiomis progomis buvo “statomi” 
kandidatai. Tikrovėje bešališkų 
rinkimų nebuvo ir sovietiniame 
krašte negali būti. “Išrenkami” 
tie, kuriuos komunistų partija is 
anksto numato ir užkulisyje no
minuoja.

— Plentas tarp Marijampolės 
ir Prienų jau baigiamas tiesti. 
Nuo Marijampolės nutiesta iki 
Asiūklių kaimo, o nuo Prienų — 
pro N. Ūtą.

2
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Stovyklausim — nestovyklau- 
sim?... Gal ir nevertėtų šiais me
tais stovyklauti — didžiulės saus
ros, uždraustas ugnies kūrenimas 
gamtoje, nesurasta tinkamos vie
tos stovyklai, kurios veik visus 
metus buvo jieškota. Ingleburne 
trečius metus iš eilės stovyklauti 
būtų nei šis, nei tas — kaži, ar 
kam ii- bepatiks?

Drauge su šitokiom kalbom, kal
belėm karščiai vis didėjo, oras kas 
dieną darėsi tvankesnis, taip kad 
šiais metais skautai Sydnėjuje tu
rėtų stovyklą, kilo didelės abejonės. 
Tačiau, gruodžio 24 d. gaunu laiš
kuti, kuriame mėlyna ant balto 
parašyta, kad “Aušros” tuntas ir 
šiais metais stovyklaus (anksčiau
buvo išsiųsti laiškai dėl pasiruoši
mo stovyklai, su perspėjimu, kad 
neatšaukus gaisrų pavojaus drau
dimų ji neįvyksianti), kad visi 
stovyklautojai renkasi gruodžio 28, 
o pionieriai stovyklavietę turi pa
siekti gruodžio 2G d. Vadinasi, 
skautų vadovai nepabūgo ir ryžosi 
drąsiai žengti pirmyn, iš anksto 
net nežinodami stovyklautojų skai
čiaus ir užsikraudami ant savo pe
čių, sunkią sausros ir gaisrų pavo
jų naštą .

XXX
Dešimties jaunų vyrų rankos, 

dviejų dienų laikotarpyje, pastatė 
palapinių miestelį, padarė reika
lingiausius įrengimus ir su nera
miom širdim laukė atvykstančių 
stovyklautojų, dvejodami — ar ne
teks kiekvienam iš jų užimti po 2 
palapines šių metų stovykloje. Ta
čiau išaušus gruodžio 28 d. rytui 
stovykla atgijo. Traukiniais ir ma
šinom į stovyklą suvažiavo per 40 
stovyklautojų (vėliau jų skaičius 
pašoko iki 53).

Tą pačią dieną stovyklautojai
buvo supažindinti su stovyklos sta
tutu, dienotvarke, paskirstyti skil
timis į palapines ir visi kruopščiai 
pradėjo tvarkytis. Veiduose matėsi 
pasitikėjimas savimi ir lengvai 
galėjai išskaityti stovyklaujančių 
mintis, kad nesvarbu kokie karš
čiai bebūtų, kokios liūtys betvintų 
— mes vistiek stovyklausime iki 
galo! Taip besitvarkant stovyk
lautojus apgaubė savo tamsia 
skraiste vakaras, o mažas, splnk- 
sintis žibintas simbolizavo didelį, 
degantį laižą, palikdamas skautų 
širdyse nors ir graudų, tačiau ne
išdildomą įspūdį...

XXX
Su pirmaisiais saulutės spindu

liais suskamba stovyklos trimitas, 
skelbdamas stovyklautojams prasi
dedančią dieną. Greit iššokę iš sa
vo guolių skiltys tvarkosi, lenda i 
į uniformas ir skuba į aikštelę 
pakelti vėliavų. Malda, himnas ir 
mūsų trispalvė, drauge su austru-1 
lų spalvomis, plėvesuoja augšta- < 
me vėliavų stiebe. Stovyklos ad
jutantas v.v. A. Alčiauskas skaito 
stovyklos vado ps. B. žalio įsaky
mą Nr. 1, kuriame išreikšta padė
ka pionieriams, paskirstyti parei
gūnai, patvirtinti skiltininkai. To
liau seka žaidimų ir konkursų va
dovo žodis į stovyklaujančius: “Mes, 
broliai ir sesės, esame tie drąsuo
liai, kurių tėveliai nepabijojo iš
leisti ir šiais metais stovyklauti. 
Tikras skautas niekuomet nėra 
bailus, šių metų stovykloje, jums 
iš anksto nebuvo žadėtas tas “ro
jus” ir malonumai, kuriuos sto
vyklaudamas skautas noramliose 
sąlygose privalėtų turėti. Tačiau 
jūs privalote ne tik įgauti daugiau 
patyrimo ir pasirodyti, kad nesvar
bu kokios bebūtų sąlygos, jūs vi
suomet esate skautai ir mokate 
stovyklauti, bet ir savo tarpe, sa
vo patyrimu konkuruotumėte skil
tis prieš skiltį ir tai ką mokate 
išmokintumėte savo draugus... ”
Perskaitomas I-jo, palapinių pa
ruošimo, kunkurso sąlygos.

Tuoj po to, bene didžiausias 
šios stovyklos nuopelnas jaunųjų 
vadovų auklėjime, buvo “Aušros” 
stovyklos viršininko įsakymu Nr

2 paskelbimas stovyklos “kadeti- 
nio štabo” pareigūnų, kurie laike 
2-jų savaičių praktikavosi pilno
mis stovyklos vadovų teisėmis, vy
resniųjų vadovų priežiūroje. “Ka- 
detinį štabą” sudarė: A. Migevi- 
čius, si. R. Miniotas, psl. M. Mau- 
ragis, G. Kišonas ir psl. A. Skir- 
ka. Jaunieji pareigūnai atliko sa
vo pareigas puikiai ir, reikia tikė
tis, kad ateityje savo darbais pa
rodys, kad jie patys moka sava
rankiškai pravesti stovyklas. Taip 
pat labai sėkmingai mergaitėms 
šių metų stovykloje vadovavo jau
nosios vadovės psl. J. Kolakaus- 
kaitė ir N. Mauragytė. 

Porą dienų vis dar, laisvesnėmis 
valandėlėmis, buvo gražinama sto
vykla — puošiamas! apie palapi
nes, vėliavų aikštelę, statomi til
tų, laužų modeliai, bei daromi 
įvairūs įrengimai. Vėliau paspar
tintu tempu, vadovaujant skilti- 
ninkąms ir instruktoriams, kas
dien buvo einamos pat. laipsnių 
programos. į instruktoriavimą bu
vę įjungtas visas s.v. kand. “La
pinų” būrelis ir vyr. štabo parei
gūnai. į talką atvyko ps. v. Deikus 
ir s.v.sl. A. Dudaitis, pravedę pio- 
nieriją ir topografiją bei Dvasios 
Vadovas kun. P. Butkus, kurs likęs 
porai dienų stovykloje su mumis 
pravedė pašnekesius iš relig. skau
tų programos. Jis taip pat kiekvie
ną šventadienį ir stovyklos iškil
mių dienomis atvykdavo atlaikyti I 
šv. Mišias. Skautes, be pačių va
dovių, porą dienų Instruktavo sesė 
S. Dryžienė, buv. draugininke Kau
ne, jūros skautus, be valtininko 
v.v. A. Alčiausko — svečias buv. 
jūros sk. Lietuvoje, V. Bakaitis.

Ištisas dienas stovykloje skam
bėdavo dainos ir jaunatviškas juo
kas — visi iki vieno stovyklauto
jai buvo įsijungę į bendrą, skau
tišką darbą, o smarkiai darbuojan
tis ir laikas bėgo greitai. Džiūga
vome, kad mus aplankė daug bi
čiulių. Stovyklos atidarymo, Did
žiojo laužo ir uždarymo dienomis 
— stovykla buvo pilna, nors sve
čių netrūko ir kitomis dienomis. 
Mus taip pat atlankė J.A.V. liet, 
visuomenininkas J. Bačiūnas, tuo 
metu viešėjęs-Sydnėjuje. Jam pa
dainuotą kelios dainelės ir atmi
nimui įteiktas stov. laikraštėlio 
“Kibirkščių” komplektas.

XXX
Stovyklos uždarymo dieną per 

vėliavos nuleidimo ceremonijas 
perskaitomas tuntininko įsakymas: 
sk. R. Cibulskis išlaikęs I pat.
laipsnį, skautai S. ir A. Dryžai — 
II pat. laipsnį, jaun. sk. A. žoly
nas, sk. kand. A. Andriejūnas ir 
V. Andriuškaitė — III-čią pat. 1. 
J skiltininko laipsnį pakeltas J. 
Vizbaras, į paskiltininko — R. Ci
bulskis, A. Migevičius ir N. Mau-

ragytė. Kandidatai V. Andriuškai- 
tė, A. žolynas ir A. Andriejūnas 
davė skauto įžodi. įžodį davusius 
ir visus stovyklautojus sveikino 
“Aušros” Tunto tunt. v.s. dr. V. 
Kišonas ir Tunto skaučių sk. ve
dėja ps. L. Veteikienė.

Truputį palijus ir atvėsus buvo 
atšauktas draudimas kūrenti atvi
rą ugnį. Tad nuo gruodžio 30 d. 
vakarais degdavo laužai, mus ap
supą iškilminga nuotaika.

XXX

Smulkiai čia surašyti visus, per 
12 dienų skautų nuveiktus darbus, 
užimtų per daug vietos, šios sto
vyklos pėdsakai liko užfiksuoti, 
bent dalinai, stovykliniame laik
raštėlyje. Be to, dviejų dienų skau
tų stovyklinis gyvenimas buvo 
įamžintas V. Raštučio spalvuotame 
filme, kurį tikimės, ne už ilgo ga
lės išvysti Australijoje gyveną lie
tuviai.

Taip atėjo 1958 m. sausio 9 d. 
rytas, kuomet visi spaudėm kai
res, pasižadėdami, nesvarbu kur 
bus stovykla sekančiais metais, į 
ją vėl suvažiuoti. Ne vienai sesei 

ištriško ašara iš akių sakant su
die, o broliai, išeidami iš stovyk
los, kelio vingyje atsisveikindami 
ilgai ir graudžiai supūtė trimitą...

Genys.

“DAINAVOS” 
STOVYKLA

(sks) Ir vėl “Vilniaus” Tunto 
skautai-ės iš Adelaidės susirinko 
Mt. Crowford pušyne, kaip ir per
nai, atsigauti ir pailsėti 10 dienų 
nuo didmesčio dulkių bei įsigyti 
skautiško patyrimo. Geras oras, 
maudyklės, pušų kvapas, davė vi
sus galimus stovyklos malonumus.

Stovyklavo 42 skautai-ės ir 14 
neskautų. Stovyklos metu 2 skaiĄ 
tai kandidatai ir 5 sesės davė 
skautų įžodį.

Stovykla prasidėjo š.m. sausio 
mėn. 2 d. ir baigėsi sausio 11 d. 
Kiek nemalonumų įnešė stovyklos 
vadovybei kažkuris nerūpestingas 
tautietis svečių lankymo dieną, 
sugadindamas keturias jaunas pu
šis ir tuo iššaukęs didelį vietinio 
girininko pasipiktinimą. Atrodo, 
kad dėl to mūsų galimybės sto

vyklauti tame pušyne ateinančiais 
metais labai sumažėjo.

Stovyklai vadovavo “Vilniaus” 
tunto tuntininkas sktn. V. Neve- 
rauskas, psktn. M. Andriušienė, 
vyr. skltn. dr. Maželienė, psktn. 
V. Opulskis ir skltn. R. Urmonas. 
“Ūkio ministerio” pareigas pavyz
dingai atliko skltn. P. Alkevičius.'

PASKYRĖ DVASIOS VADOVĄ

(sks) Kun. P. Jatuliui išvykus 
Europon, LSS Australijos Rajo
no Dvasios Vadas kun. P. Butkus 
paskyrė kun. J. Kungį Vilniaus 
Tunto Dvasios Vadovu Adelaidėje. 
Naujai paskirtasis kun. J. Kungys 
šių metų stovykloje jau laikė šv. 
Mišias.

Padėka: Sėkmingai pabaigus 
“Dainavos” stovyklą, nuoširdžiai 
dėkoju psktn. M. Andriušienei, 
vyr. skltn. Maželienei, psktn. V. 
Opulskiui ir skltn. R. Urmonui, be 
kurių pagalbos vadovavimas sto-

"Aušros” leidykla
LEIDŽIA DVI KNYGAS

“Aušra”, išleidusi St. Butkaus 
’’Vyrai Gedimino Kalne”, atiduoda 
spausdinti dvi naujas knygas: 
Gheorghiu garsųjį romaną ”25 Va
landą” ir St. Būdavo apysaką iš 
knygnešių gyvenimo “Rūsčią Sie
ną”, pažymėtina, kad St. Būdavui 
šiemet sukanka 50 m. amžiaus ir 
žinomam rašytojui pagerbti ’’Auš
ra” išleis jo įdomią apysaką.

Šiuos du “Aušros” leidinius ga
lima užsisakyti iš anksto. Juos 
užsisakiusieji iki š.m. balandžio 1 
d. bus įrašyti knygose kaip gar
bės prenumeratoriai. Garbės pre
numeratoriams knygos kainuos 
20% pigiau. Garbės prenumerata 
Australijoje ir N. Zelandijoje: “25 
Valanda” — 25 šilingai, “Rūsti 
Siena” — 15 šilingų.

Pinigus siųsti Australijoje ir N. 
Zelandijoje: Mr. A. Krausas, 4 
Grandview Ave, Mąribyrnong W. 
3. Victoria.

1 “AUŠROS” STOVYKLOJE:

j 1. Prie štabo palapinės ponai Ba- 
chunai tarp mergaičių pastovyklės 
vadovių Kolakauskaitės, N. Mau- 
ragytės ir pirmąją pagalbą pasi
rengusio suteikti sanitarijos vir
šininko R. Jaselskio. Baltu švar
keliu vyr. virėjas Alg. Plūkas 
barzdelę glosto, laukdamas progos 
svečius pakviesti kavai. Deja, 

' Deja, skautiškos kavos neteko pa- 
Į ragauti, nes svečius labai pasku- 
I bomis iš stovyklos išgabeno... 2.

Prie valgio pirmieji “mariokai”. 
j O gal tik šį kartą jūrų skautai 
1 pirmieji į eilę atsistojo. Stovyklos 
i gyventojų mityba itin susirūpinę 
i virtuvės šefas (A. Plūkas) ir 
Į “ūkio ministeris” (J. Vizbaras). 
I Pirmasis su augšta balta kepure, 
j ant pliko kaklo pakabinęs kakla- 
I raištį, antrasis padoriai apsiren- 
I gęs tik be kepurės. 3. Juditos Ko
lakauskaitės (dešinėj) saulėta šyp- 
seno rodo, kad jinai, kaip skaučių 
pastovyklės vadovė, šiose pareigo
se visai gerai jaučiasi, žinoma, 
ji būtų buvusi labai patenkinta, 
jei būtų stovyklavusi viena 
kita sesė skautininke ar paskau- 
tininkė. O jų Sydnėjuje gera ku
peta. .. 4. Susipažinkime su sto
vyklos viršininku Bronium Žaliu 
(kairėj). Jis čia atrodo lyg ir ne
žinąs kur bekeliauti. Bet taip at
rodo tik šiame paveiksliukyje — 
šiaip jis vis kažkur skubėdavo ir 
prašalaičiui nedaug laiko teturė
davo pašnekesiams...

Nuotraukos: J. Blioko.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpllai 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.

vykiai būtų buvęs neįmanomas. 
Ypatingas ačiū priklauso skltn. P. 
Alkevičiui už tikrai rūpestingą ir 
gerą stovyklos maitinimą.

Dėkoju kun. J. Kųngiui už šv. 
Mišias stovykloje, p. Bernaičiui už 
nuvežimą ir parvežimą stovyklos 
turto veltui, Moterų Sekcijai už pa
dovanotą maistą ir p.p. Linkams, 
Vasiliauskams, V. Vosyliui ir vi
siems kitiems už “tradicijas”.

Skautiškas ačiū.
Sktn. V. Neverauskas

’’Vilniaus” Tunto Tuntininkas.

“ROMUVA“
OVERSEAS PARCEL SERVICE

SAV. L. VACBERGAS

36 Walpole St., KEW, Vic.
TEL. WM 6032

Priimami jūsų pačių supirkti siuntinėliai persiuntimui į 
Lietuvą ir USSR žemiausiu įkainavimu.

Pav.: 1 yd. vilnonės medž. 6/- nežiūrint kokybės
Batai 16/- nežiūrint kokybės
Gatavas vyr. košt. £ 2.11.0 nežiūrint kokybės
Gatavas paltas £ 2. 9.0 nežiūrint kokybės 
Megztinis 9/- nežiūrint kokybės
Suknelė 16/- nežiūrint kokybės

Visi kiti įkainavimai tikrai žemi.
Siuntinėlio persiuntimo kainą ir užklausimus galite gauti asme
niškai ir telefonu bet kuriuo laiku.

STUDENTŲ DIENOS
“Štai paskutiniuoju metu Aust

ralijos lietuvių spaudoje buvo pa
daryti tiesioginiai užmetimai lie
tuvių studijuojančiam jaunimui 
dėl neveikimo” — po trumpos 
įžangos tokiais žodžiais kreipėsi 
kol. Tamošaitienė į II-jo A.L.S.S. 
suvažiavimo dalyvius ir svečius.

Kolegės per atidarymą skaitytas 
referatas “Australijos lietuviai stu
dentai ir bendruomeninė veikla”, 
mažiau ar daugiau buvo atsaky
mas į tuos užmetimus. Diskusijoms 
gyvumo ir vertingumo pridėjo da
lyvavimas nemažo būrelio vyres
niosios kartos akademikų ir buvo 
spręsta, ar šis kaltinimas yra tei
singas. čia patieksiu keletą min
čių, kilusių iš* tų pasikalbėjimų.

Kol. Tamošaitienė bendrais bruo
žais apžvelgė studentų veiklą prieš 
I Karą Rusijoje, Nepriklausomoje 
Lietuvoje ir vėliau Vokietijoje. 
Kiekvienas laikotarpis turėjo savo 
ypatingus ir gan skrtingus požy
mius; įvairios stud, draugijos Ru- 
sijojė, korporacijos Lietuvoje, jų 
tęsimas ir naujų organizacijų iš
kilimas Vokietijoj. Studentų veik
la turėjo plačią poltinę ir kultūri
nę dirvą ir joje rimtai reiškėsi. 
Pasikeitus aplinkai ir sąlygoms 
negalima norėti, kad nepasikeistų 
ir pats veiklos supratimas. Kas 
tiko prieš 18 metų Lietuvoj, gal 
nėra priimtina šiuo metu Austra
lijoje. Paimkime pavyzdžiui korpo
racijas: jau Vokietijoj prasidėjo 
jieškojimas ko nors naujo, sąly
goms pasikeitus reikėjo kažko ki
to. šio išdavoje turime sambūrį 
’’šviesą”, kuris įkurtas lietuvių 
studentų Vokietijoje. Kodėl kuria
si nauji sambūriai ar grupės, sun
ku pasakyti. Gal seniau veikusios 
nepriimtinos, o gal jas permažai 
pažįstame, gal jų filisteriai nepasi
rūpino, kad jaunoji studentų karta 
apie jas sužinotų.

šiuo metu — bent Australijoj 
— nesimato absoliučiai jokio rei
kalo studentijai skaldytis į bet ko
kias grupes, šimtas studentų (ku
rių tarpe yra keletas ir neakty
vių), išsimėtę šimtų mylių atstu
muose, neranda prasmės skirstytis 
į mažesnius vienetus. Amerikoj, 

' bent į suvažiavimus susirenka 
šimtais, ne 40-50 kaip pas mus, 
jau galima galvoti apie, susiskirs
tymą. Ten taip ir yra. Gyvenimui 
bei reikalavimams pasikeitus, ne
būtų sunkumų susidalinti ir į gru
pes — nuomonių ir interesų skir
tumų visuomet atsiras. Tačiau da
bar tai yra visai neaktualu. Ir 
kuo ilgiau draugėje laikysimės, 
tuo geriau.

Visuomeninis veikimas (politi
nėje plotmėj, kaip jį supranta kai- 
kurie vyresnieji), studentams nė
ra artimas, nei tinkamas. “Mes 
girdime dažnai senus politikus 
sakant: kas užims mūsų vietas, 
kai mes pasitrauksim”. Jie mus 

ragina dėtis prie vienos arba ki
tos pusės... Bet argi būtinai rei
kia prie kurios nors pusės dėtis, 
kad lietuviu isliktum, kad lietu
viškoj veikloj dalyvautum? “Ar 
mums reikia tų politinių ginčų? 
Ar mes jų norime?” Atsakymas 
— ne! Nesidomėjimas šiuo veiklos 
aspektu, nereiškia visiškas apati
jos ar neveikimo kitose srityse. O 
kad studentai neveikia, manyčiau 
negalima sakyti. Tie, kurie daro 
tokius užmetimus, tegul tik apsi
dairo aplink — ras studentų ir 
ALB Krašto Valdyboj, ir choruose, 
ir “šviesoj”, ir skautų organiza
cijoj, ir sporto klubuose, ir vaidi
nant, ir savaitgalio mokyklose mo
kytojaujant, ir į laikraščius ra
šant. Teisybė, prie savo pavard
žių jie neprikergia studen- 
t a s - ė. A. Mikaila (Melb.) 
per diskusijas išsireiškė: — Gai
la, kad nėra kokio “advertising” 
fakulteto •— būtų kam apie stu
dentijos darbus skelbti.

Gal tikrai tik reklamos daugiau 
tereikia. Atrodo, kai tyliai dirba 
gaunasi įspūdis, kad to darbo lyg 
ir nėra. Tai liečia rašymą į mūsų 
laikraščius — duoda kartais strai
psnį kitą ir studentai, bet to ne
pabrėžia pasirašydami, o kartais 
gal net ir slapyvardį panaudoja. 
Taip ir praeina pro šalį nepaste
bėtas. Jei studentų darbai ir re
čiau pasirodo, vistik reikia pagal
voti apie laiko trūkumą. Studijos 
nesibaigia su paskaitomis, o ne
maža dalis ir dirba ir studijuoja.

Iš studentų pusės norisi kartais 
paklausti — kiek gi studentija 
domisi visuomenė? Prikaišioti ne
veikią nesunku, bet ar parodo no
rą bendradarbiavimui? Kiek prisi
deda buvusieji akademikai prie jų 
darbo? Ar supažindina su buvu
siu Lietuvoj studentų gyvenimu?

Kai, pav., Sydnėjaus skyrius su
ruošia studijų vakarus — kurie 
būna gerai paruošti, įdomūs vi
siems — kiek susirenka “senimo”? 
Ypač tokio, kurs dažnai pasigirt 
mėgsta: “O, mes Lietuvoj, tai 
bent studentai buvom — valdžias 
vertėm, ir 1.1. O jūs ką?”

Nereikia mums čia valdžių vers
ti ar kitokių perversmų daryti.

Dalyvaujam lietuviškoj veikloj 
ir lietuviškam gyvenime kiek lai
kas ir sąlygos leidžia. Gal mes 
kitaip, tą žodį “veikla” suprantam, 
tad ir užmetimų užsitamaujam. 
Tuo atveju, būtų įdomu išgirsti ke
letą konkrečių pavyzdžių ir tada 
palygint studentijos darbą su ki
tais bendruomenės junginiais. Ka
žin ar tikrai balansas studentams 
labai nepalankus būtų?

P. DAUKUTĖ.
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J.M. BACHUNAI ADELAIDĖJE
Jeigu ligšiol ponų Bachunų var

das tebuvo žinomas tik tiems ade- 
laidiškiams, kurie paskaito vienų
kitų Amerikos lietuvių laikrašti 
(o tokių nedaug teturime), tai da
bar jie jau žinomi kiekvienam. 
Laimingu sutapimu, p.p. Bachu- 
nai viešėjo Adelaidėje labai pa
lankiu laiku (Kalėdų atostogų me
tu), todėl abiem pusėm buvo pui
kios progos iš arčiau susipažinti, 
daugiau išsikalbėti, daug ko pa-' 
tirti ir daug ką paaiškinti.

Adelaidiškis Juozas Lapšys pa
sirodė nepamainomas Bachunų va
dovas plačiose Adelaidės apylinkė
se.

Pradžioje sutikimo organizato
riai bijojo, kad p.p. Bachunai bus 
pavargę ir nepajėgs su didesniu 
lietuvių skaičiumi iš arčiau susipa
žinti. Galvota, kad teks pasiten
kinti Apylinkės Valdybos sureng
tu bendru susitikimu Lietuvių Na
muose, vėliau per Moterų Sekcijos 
rengiamų Kalėdų eglutę vaikams 
ir pagaliau per Naujųjų Metų su
tikimų Tačiau tuojau pat, vos tik 
Bachunams išlipus iš lėktuvo Ade
laidės aerodrome, paaiškėjo, kad 
į Adelaidę atvyko vienas tų seno
sios kartos lietuvių, kuris visai ne
žino, kas tai yra nuovargis. Buvo 
spėjama, kad Bachunai atvažiauo- 
ja poilsiui, kad keliauja tik taip 
sau, maloniau laikų praleisti. Ta
čiau tuoj pasirodė, kad svarbiau
sias jų tikslas buvo iš pirmųjų 
šaltinių patirti, kaip mes Austra
lijoje gyvename, kuo rūpinamės, 
kuo sielojamės. Dėl to jie neskyrė 
poilsiui nė vienos valandos, o nuo
latos lankė tiek atskirus asmenis, 
tiek organizacijas, tiek jų vadovus 
ir t.t.

Veltui būtų bandymas suskai
čiuoti ir išvardinti tuos Adelaidės 
lietuvius, pas kuriuos jis atsilankė, 
su kuriais ilgiau ar trumpiau pasi
kalbėjo. Tai prašoko bet kokius 
nujautimus, bet tik ne Bachuno 
norų dar daugiau susitikti, dar 
daugiau pamatyti. Jis rodė filmų, 
pasakojo apie Amerikos lietuvių 
gyvenimų, atsakinėjo į daugybes 
klausimų, teiravosi apie organiza
cijų, jvairių institucijų veiklų, 
domėjosi ne vien visuomenės vei
kėjų, bet ir kiekvieno eilino lietu
vio gyvenimu, jo siekimais ir lai
mėjimais.

XXX

Bene svarbiausias dalykas ku
ris pasiliko Bachunams išvažiavus, 
tai yra tai, kad jie apipylė šaltu 
vandeniu užsidegėlius, norinčius 
bėgti į Amerlkų. Galėdamas neša
liškai lyginti Amerikos lietuvių ir 
Australijos lietuvių gyvenimų, jis 
nesvyruodamas viešai ir privačiai 
patarė nepervertinti Amerikos ir 
negalvot, kad pradžia ten gali bū
ti lengva. Kelis kartus jis primyg
tinai pabrėžė, kad Australijoj dau
gis yra įsikūrę tvirčiau ekonomiš
kai, negu jų broliai Amerikoje. 
Uždarbiai, kuriuos jie gauna ten 
visai nėra pasakiški, jei turime 
galvoje pragyvenimo kaštus.

Naujai įstojęs į fabrikų darbi
ninkas, kaip pareiškė p. Bachunas, 
šiuo metu gauna apie 75 dolerius. 
Pusė tų pinigų išeina maistui, jei 
reikalinga šlaikyti šeimų, saky
sim, iš keturių asmenų. Likusieji 
35 doleriai išskrenda apmokant 
buto nuomų, šviesų, padengiant su
sisiekimo ir kitas būtiniausias iš
laidas. Tiek uždirbęs darbininkas 
negali mokėti už butų daugiau 
kaip 10 dolerių per savaitę. Bet 
tai toks butas, kuriame, anot jo, 
nė vienas adelaidiškis negyventų. 
Jis yra skerdyklų užpakalyje ir 
be jokių žmoniškų patogumų. O 
už jau šiek tiek pakenčiamesni 
butų, ir tai nepergeriausiam rajo
ne, tenka mokėti po 20-25 dolerius 
į savaitę. Tik tie darbininkai, ku
rie po kelių metų pradeda gauti 
kiek didesnį atlyginimų (2.25 — 
2.50 dol) į valandų, gali išsinuo
moti kiek žmoniškesnį butų, žie
mų išlaidos dar labiau padidėja, 
nes reikia butas apkūrenti. O vien 
tik apkūrenimui išeina mažiausia 
5 doleriai per savaitę. Todėl beveik 
visų naujai atvykusiųjų lietuvių 
žmonos taip pat dirba, nes tik to
kiu būdu esą įmanoma šis bei tas 
susitaupyti.

Namai, kokius mes čia perkamės

ar statome, p. Bachuno apskaičia- koše stovyklose, gali dainuoti lie- 
vimu, Amerikoje kaštuotų nuo tuviškas dainas, sportuoti, ben- 
20.000 iki 40.000 dolerių. Jis nuro- drauti.
dė pavyzdžiu vienų jam pažįstamą ] 
lietuvį, kuris neseniai už 19.500 do
lerių nusipirko 45 metų senumo j 
mūrinį dviejų butų namą, šiaip1 
taip sukrapštęs 5.500 dolerių, jis j 
pasiliko skolos 14.000 dolerių, Už Į 
kuriuos kasmet turi mokėti 9001 
dol. procentų. Nors žmogus vieną 1 
butą išnuomoja, tačiau procentų 
ir pagrindinės skolos mokėjimas • 
jam esąs tikrai sunkus ir dabar i 
galvojąs tų namą parduoti.

Mes neturime mažiausio pagrin
do abejoti p. Bachuno suteiktom 
informacijom ir dėl to galime drą
siai sakyti, kad kaip danguj, taip 
ir ant žemės.

Į Mes kuriame mažas lietuvėles 
į svetimoje žemėje ir tuo p; Bachu- 
j nas labai džiaugiasi, nes tai yra 
I reikalai, kuriais jis pats sielojasi. 
• Ir jeigu jis atvyktų kitais metais, 
mes jau sutiktume jį ne tik kaip 
lietuvį, bet ir kaip brangų drau
gų, nes visi, kurie p. Bachunus su
tiko, rado juose reto nuoširdumo 
ir atvirumo žmones, kurie dauge
liui galėtų būti pavyzdžiu. Jie tik
rai galėtų ddižiuotis ne tik savo 
nuveiktais darbais, bet ir savo 
medžiagine padėtimi, bet jie nė 
vienam nė akimirksniui neleido pa
justi, kad jie už mus stovi galva 
augščiau. Tai turėtų ypatingai at
kreipti dėmesį tie naujai beatsiran
dą australiški vaizbūnai. Ponai 
Bachunai yra vieni iš tų, kurie 
žmoniškumų, lietuviškų nuoširdu
mų ir paprastumų stato augščiau 
viso ko: jie ateina pas mus sielo
jasi mūsų reikalais, supranta mus 
ir gyvena tuo, kuo mes gyvename. 
Jei bent dalis tų, kurie, ekonomiš
kai sustiprėję, paseks p.p. Bachu
nų kėliais, visas lietuvių tautinis 
veikimas galės daug ir labai daug 
laimėti.

V. RADZEVIČIUS.

Reikia primygtinai konstatuoti, 
kad p. Bachunas, kaip senosios 
kartos Amerikos lietuvis, labai 
brangina naujai į Ameriką po ka
ro nuvažiavusius lietuvius. Jis tvir
tina, kad naujai atvykusieji pagy
vino Amerikos lietuvių gyvenimą 
pilna to žodžio prasme. Kol jų ne
buvo, senųjų Amerikos lietuvių 
tarpe jau buvo jaučiama stagna
cija. Daugeliui lietuviškų organiza
cijų ir laikraščių, gyvavusių ilgus 
metus, grėsė neišvengiama likvi
dacija. Nebuvo žmonių, kurie no- 
rėjo dirbti lietuvišką visuomeninį ... rfTT.„
darbą. Naujai atvykusieji kibo j PEKKAME IR KITAIS REIKA- 
darbą su nauja energija, su dide-! EA\S KREIPIAMĖS PIRMIAU-
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liu pasiryžimu ir dabar Amerikoje 
tautinė veikla reiškiasi visose 
tyse.

Nereikia, anot p. Bachuno, 
bėtis grupiniu susiskaldymu, 
kiai didelei kolonijai, kokia
Amerikoje, galima ir ta prabanga, 
kuri vadinama partinėm rietenom. 
Tačiau p. Bachunas šio recepto 
visai nenorėtų prirašyti Australi
jos lietuviams. Australijoje anot 
p. Bachuno, susiskaldymas galįs 
būti labai žalingas, nes žmonių 
mažai, o darbų lietuviškuose dir
vonuose labai daug. Deja, Melbour
ne ii* Adelaidėje, kaip p. Bachunas 
esąs pats pastebėjęs, susiskaldy
mo ženklų arba bandymų suskal
dyti kad ir nedidutes kolonijas 
jau yra. Jis susilaikė nuo menkiau
sių pastabų skaldytojams, tačiau 
nuoširdžiai prašė perduoti visuo
menei jo tikrai lietuviškų prašymą 
atsisakyti nuo bet kokių veiksmų, 
kurie vienaip arba kitaip galėtų 
pakenkti lietuvių vieningumui. 
Virš visų partinių ar grupinių in
teresų turi stovėti Lietuvos ir lie
tuvių tautos, kaip neskaidomo 
junginio, reikalai. Tegul visos or
ganizacijos, visos grupės atranda 
bendrą kalbą visuose visus lietu
vius liečiančiuose reikaluose. Te
gul niekas nebando savų grupinių 
interesų primesti visai kolonijai.
Galima girti, galima reklamuoti • į 
savo grupę, bet negalima reika-1 Įj" 
lauti, kad visa kolonija, kad ir ka- % 
žin kaip maža ji būtų, grupinius į 
reikalus laikytų bendrais visų lie- 
tuvių reikalais. į

MELBURNAS

Įregistruotas Liet. Klubas
Praeitų metų gruodžio 11 d. Vik- sambūriai ir toliau gali likti klu- dydžio klubui.
torijos valstybės gynėjo įstaiga 
įregistravo Melbourno Lietuvių 
Klubų, kurio angliškas pavadini
mas “The Lithuanian Club in Mel
bourne, Inc.”. Įregistruota pagal 
“Companies Act 1938”, mūsiškai 
pagal 1938 metų draugijų įstaty
mų.
Siekdama įsipilietinimo, t.y. norė
dama klubų padaryti juridiniu as
meniu, kuris galėtų čia Australi
joje įsigyti turto ir jį valdyti, klu
bo taryba turėjo prisitaikinti 
prie vietos įstatymų. Tam reika
lui reikėjo nusileisti valdžios įs
taigų reikalavimui. Įregistruotų 
įstatų redakcija numato įstojamo
jo mokesčio £ 5, o visi kiti įmokė- 
jimai bei pasižadėjimai laikomi pa
skola klubui. Klubas yra lietuvy
bei palaikyti organizacija, bet ne 
pelno įmonė. Tiksliau — nėra tai 
sambūris, siekiantis asmeninio 
narių pasipelnymo. Aišku, todėl 
naujoje redakcijoje turėjo būti vi
siškai pašalintas akcinės bendro
vės principas: senuose įstatuose 
balsavimo teisė buvo numatyta 
nuo akcijos, nuo įnašų sumos, nau
joji gi redakcija kiekvienam asme
niui tesuteikia vieno balso teisę. 
Nariais tegali būti tik fiziniai as
mens, todėl išbraukta senųjų įs
tatų nusakytos nariais veikiančios 
Melburne lietuviškos organizacijos. 
Su šiuo pakeitimu tarybai buvo 
labai sunku sutikti, tačiau derybų 
metu išsiaiškinta, kad lietuviški
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bo turto dalininkais — su jais 
tenka siekti atskiro susitarimo. 
Praktiškai dabar galimas toks ke
lias: pav. melburniškis sportinin
kų “Varpo” sambūris duoda klu
bui pinigų ir už tai gauna teis? 
naudotis klubo įsigytu bei įsigy
simu turtu. Likvidacijos atvejui 
numatyta, kad visi klubui skolinę 
bei patikėję pinigus, juos atgauna 
su 8%. Likutis atiduodamas kitai 
veikiančiai lietuviškai organizaci
jai.
Gavus pranešimą apie klubo įregis
travimų, senoji klubo taryba jautė, 
(nors ji ir tebuvo vykdžiusi dviejų 
visuotinų susirinkimų . nutarimą 
klubą įregistruoti inc. company įs
tatymo rėmuose), kad jai reikia 
patikrinti pasitikėjimo klausimą. 
Tuo reikalu buvo išsiuntinėti raš
tai visiems klubo nariams ir ne
sutinkantieji paprašyta pareiški
mo. šių metų sausio 2 d. suėjus 
terminui, gauta buvo 13 pareiški
mų, pagal kuriuos taryba sausio 
5 d. posėdyje paskaitė 5 narius 
išstojusiais, gi 7 nariams, kurie te- 
pareiškė abejojimus bei pageidavi
mus, parašyta paaiškinimo bei pa
klausimo raštai. Išstojusiems na
riams gražinami pinigai. Taryba 
taip pat konstatavo tame posėdy
je, kad tik 5 nariams su įvyku
siais pakitimais kategoriškai nesu
tinkant ir iš klubo pasišalinant, 
gi klube esant per 290 narių, ji 
skaito save turinti pasitikėjimą ir 
todėl galinti eiti pareigas. Klubo 
taryba taip pat mano, kad naujoji 
įstatų redakcija dar labiau yra 
paryškinusi bendruomeninį klubo 
pobūdį: klubas yra atdaras visiems 
jame norintiems būti vietos ben
druomenės lietuviams ir suteikia 
lygias balsavimo teises visiems na
riams, nežiūrint jų piniginio pajė
gumo, t.y. jų įnašo bei paskolos

Šiuo metu įstatai verčiami į lietu
vių kalbų ir bus pravesti pasitari
mai su organizacijomis dėl jų įmo
kų palikimo klubo kasoje. Klubas 
taip pat dairosi tinkamo objekto 
klubo bendruomeniniams tikslams. 
Tokie šiuo metu surasti du objek
tai: East Melbourne, Albert St. 
— murmonų maldos namai su sa
like ir namu, kitas gi — North 
Melbourne, Dryburgh Str., didelis 
sklypas su remonto reikalingu na
mu ir su griaučiais salikei. Pirma
sis objektas patogus, patenkintų 
mūsų reikalavimus, nors kiemas ir 
mažokas. Klausimas tik, ar jis bus 
įkandamas klubui. Antrasis objek
tas turi didelį sklypą, kur galima 
įruošti krepšinio ir teniso aikštes, 
galima lengvai susiremontuoti ar 
pasistatyti salikę, nesunkiai sure
montuojamas ir namas. Antrojo 
objekto kaina tikrai prieinama.
Greitu laiku, galima tikėtis, bus 
sušauktas klubo narių susirinki
mas. Klubui juridiškai susitvar
kius, laukiama iš narių aktinges- 
nio klubo tikslais domėjimosi. Yra 
ir naujai stojančių į klubų, žino
ma, yra ir opozicijos. Vien su 
opozicija namų neįsigysi — reikia 
ir pinigų. Šiuo metu yra atsiradę 
keletas didelių klubo “gelbėtojų”, 
kurie nei svaro nėra jam skyrę 
ir nemano skirti, nors įstatai ir 
paties dangaus būti patvirtinti.

MELBURNIŠKIS.

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!

>:

į

X

Kai p. Bachunas, atsisveikinda- ? 
mas su Adelaidės lietuviais, susi- į 
rinkusiais sutikti Naujųjų Metų,'5 
pranešė, kad jei ne jis, tai kas į 
nors kitas ir ateinančiais metais C 
atvyks į Australiją lietuvių aplan- = d 
kyti, adelaidiškiai tą pranešimų! 
sutiko labai nuoširdžiai. Tikrai į
būtų malonu palaikyti glatfclesnis 
asmeninis ryšys tarp abiejuose 
kontinentuose išblaškytų lietuvių. 
Nėra abejonės, kad p. Bachunas, 
turėdamas priemonių ir neišsenka
mos energijos, Amerikos lietuvius 
plačiai painformuos apie gyvenimą 
Australijoje, kur anot jo, lietuviai 
neblogiau gyvena, kaip Ameriko
je. Mes, anot jo, nežinome fizinio 
ankštumo, mes gyvename erdviai, 
gražiai. Nė vienas darbas, kokį 
mes dirbame, mūsų negailestingai 
neiščiulpia, nenualina ilgos ir to
limos distancijos iki darboviečių. 
Turime kur pailsėti ir galime visai 
gražiai puoselėti visa tai, kas 
mums, kaip lietuviams brangu. Gy
vendami tremtyje mes galime ly
giai jausti, kad gyvename tarp 
lietuvių, kad mūsų vaikai (jeigu 
tik mes norim!) gali mokytis lie
tuviškai, gali stovyklauti lietuviš-

s

COSMOS TRADING CO.Į
S A V. A. VAITIEKŪNAS į

SIUNČIAME I LIETUVĄ IR RUSIJĄ JŪSŲ PAČIŲ 
SUDARYTUS SIUNTINIUS

Dėmesio! ;
SIUNTINIAI PRIIMAMI IKI 44 LBS SVORIO!

Naujas oro pašto tarifas: už kiekvienų svarų svorio 20/-. į 
Einant nauju Sovietų potvarkiu, maisto produktai negali būti J 

siunčiami kartu su kitais daiktais tame pačiame siuntinyje. • 
Prekių pirkimo kvitų nereikia, mes įkainuojame patys žemomis i 

urmo prekybos kainomis. Pristatymas garantuotas. !

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

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

1. Siųsti Jūsų siuntinius betarpiškai iš Australijos į Lietuvą ir 
Rusiją.
2. Įvertinti Jūsų prekes visai žemomis kainomis, tuo būdu 
taupant muito išlaidas.

Prašome atsilankyti į mūsų firmą ir patiems įsitikinti. 
Prisiųskite savo siuntinius paštu arba atvykite asmeniškai 
kuriuo laiku:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325. 
BIURAS MIESTE: 300 LITTLE COLLINS ST., 

MELBOURNE C. 1., TEL. MF 2370.
Biuras mieste uždaromas nuo gruodžio 22 d. iki sausio 2 d.

įstaiga uždaroma gruodžio. 24, 25, 26 ir sausio

su-

bet

im-
tinai. Essendono
1 dienomis.

SKYRIAI:
A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park., 

N.S.W. Tel. LL 5549
ADELAIDĖJE: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.
CANBERROJE: A. Čeičys, 11 Davenport St., Aihslie, Canberra, 

A.C.T. N
GEELONGE: S. Karpalavičius, 5 Yaraan St, North Geelong, Vic.

BRISBANEJE: K. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Bris
bane, Qld. Tel. U 5827.

PERTHE: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
NEWCASTLE: 1. E. Gorow, 3 Smart St., Charlestown, New

castle, N.S.W.
2. G. Gont, 93 Northumerland St., Maryvil
le, Newcastle, N.S.W.

SYDNĖJUJE:

THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET, KATOOįlBA, BLUE MOUNTAINS 

Tel: Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius.
Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 
Centre,

Tarifas

Del

Picture Theatres) ir gražiųjų Katoomboa apylinkių.

įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 7.7.0 savaitei. 
Vaikams nuolaida.

smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.
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JUSU PINIGAI
SAUGUS

yra
BANK OF

NEW SOUTH WALES
ĮSTEIGTAME 1817 m.

TURTAS VIRŠIJA £ 500,000,000

Australijos seniausias ir didžiausias komercinis bankas 
teikia draugišką ir paslaugų patarnavimą virš 1,000 
skyriuose bei agentūrose kiekvienoje Australijos valsty
bėje, N. Zėlandijoje, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir Lon
done.

Rašyk ar atsilankyk artimiausiame Skyriuje ir 
paprašyk brošiūros “A Complete Banking Service’’.

Jus maloniai priims —

BANK OF 
NEW SOUTH WALES

(tNCORI’ORA im IN NEW SOUTH WALES WITH LIMIIf i lABll.t TY)

Bendras ir taupos 
skyriai

' AfSTOILI

4



1968 m. sausio 27 d. MŪSŲ PASTOGĖ 6

ę/POPTAĮj-
Redaguoja Antanas Laukaitis.

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

VIII-SIOS SPORTO ŠVENTES 
TECHNIKINES PASEKMĖS

Geelongo sporto šventėje vyrų 
krepšinio varžybose daugiausiai 
taškų surinko: 1. Ignatavičius 
(Adei. Vytis) — 142, 2. Merūnas 
(Tauras) — 87, 3. Kriaucevičius 
(Kovas) — 86, 4. Zenkevičius 
(Geel. Vytis) — 84, 5-6. Vasaris 
(Kovas) ir Lapšys (Tauras) po 
73, 7. Klimaitis (Adei. Vytis) — 
66, 8. Šimkus (Geel. Vytis) — 65,
9. Petkūnas (Adei. Vytis) — 60,
10. Volkovickas (Geel. Vytis) — 
53 taškus.

Moterų krepšinio varžybose: 1- 
M. Kelertaitė (Adei. Vytis) — 39, 
2 Jonušaitė (Geel. Vytis) — 28,
3. Šimkutė (Geel. Vytis) — 26,
4. O. Kelertaitė (Adei. Vytis) — 
25, 5. Bratanavičlūtė (Geel. Vytis) 
— 19.

VYRŲ KREPŠINIO KOMANDINĖ 
TAŠKŲ LENTELĖ

I- ma vieta Adei. Vytis, laimėtų 
rungtynių 5, pralaimėtų 4), taškai 
378:233, procentai — 162, geriausi 
metikai: Ignatavičius 142, Klimai- 
tis 66, Petkūnas 60.

II- ra vieta Geel. Vytis. Laim. 
rung. 4, pral. 1, taškai 315:239, 
proc. 131, geriausi metikai — Zen
kevičius 84, Šimkus 65, Volkovic
kas 53.

III- čia vieta Melb. Varpas. Laim. 
rung. 3, pral. 2, taškai 287:221, 
proc. 130, geriausi metikai — So- 
ha 52, Kuncaitis 48, šėkas 44.

IV- ta vieta Adei. Tauras. Laim. 
rung. 2, pral. 3. Taškai 336:273, 
proc. 124, geriausi metikai — Me
rūnas 87, Lapšys 73, Pocius 52.

V- ta vieta Sydn. Kovas. Laim. 
rungt, 1, pral. 4. Taškai 286:285, 
proc. 100, geriausi metikai — 
Kriaucevičius 86, Vasaris 73, šu
tas 39.
Vl-ta vieta Hobarto Perkūnas. 
Laim. rungt. 0, pral. 5. Taškai 
126:477, proc. 28, geriausi meti
kai — Andrikonis 46, Petraitis 26.

MOTERŲ KREPŠINIO KOMAN
DINĖ TAŠKŲ LENTELĖ

I- ma vieta Adei. Vytis. Laim. 
rungt. 3, pralaim. 0. Taškai 90:52, 
proc. 173, geriausios metikės — 
M. Kelertaitė 39, O. Kelertaitė 25, 
Kitienė 15.

II- ra vieta Geel. Vytis. Laim. 
rungt. 2, prat 1. Taškai 79:28, 

proc. 282, geriausios metikės — 
Jonušaitė 28, Šimkutė 26, Brata- 
navičiūtė 19.

III- čia vieta Melb. Varpas. Laim. 
rungt. 1, pral. 2. Taškai 70:51, 
proc. 137, ger. metikės — Lazut- 
kaitė 13, Rubaševičiūtė 11, Kai- 
raitytė 9.

IV- ta vieta Sydn. Kova#. Laim. 
rungt. 0, pral. 3. Taškai 21:129, 
proc. 16, geriausios metikės — 
Griškaitytė 8, Gečiauskienė 5, Ber
notaitė 4.

Vyrų tinklinio laimėtojų — Mel
bourne Varpo komandos sąstatų 
sudarė: Soha, Dargis, Bacevičius, 
Gasiūnas, Kaladė, Kuncaitis ir šė
kas.

Moterų tinklinio laimėtoju — 
Melbourne Varpo komandos sąs
tatų sudarė: Dabšytė, Rubaševičiū
tė, Baltutytė, Kairaitytė, Zablec- 
kytė ir Verbylaitė.

Šachmatų laimėtojų — Geelon
go Vyties komandų sudarė: A. 
Bratanavičius, R. Giedrys ir J. Jo
nušas.

šachmatų “Žaibo” turnyro nu
galėtoju tapo A. Bratanavičius 
(Geel. Vytis) 2. Žilinskas (Can
berra) ir 3. Kincinas (Adelaidės 
Vytis).

Vyrų stalo teniso komandiniais 
laimėtojais tapo Hobarto Perkū
nas, kurj atstovavo: Andrikonis, 
Kaltinis ir Valaitis.

Vyrų stalo teniso individualinių 
varžybų laimėtoju tapo Andriko
nis (Hob. Perkūnas) baigmėje nu
galėjęs Balnionį (Melb. Varpas) 
21-17, 21-9, 21-17. Trečią vietų 
laimėjo Zdanavičius (Melb. Var
pas) nugalėjęs Binkį (Sydn. Ko
vas) 21:19, 21:14.

Moterų stalo teniso draugiškų 
rungtynių laimėtojomis tapo Adei. 
Vytis (Snarskytė ir Mikalainytė), 
kurios sugulėjo Melb. Varpą 3:2.

Vyrų dvejeto laimėtojais tapo 
Balnionis ir Eimantas (Melb. Var
pas) baigmėje nugalėję Andrikonj 
ir Valaiti Hob. Perk. 21-16, 16-21, 
13-21, 21-19, 21-12. Trečių vietų 
užėmė broliai Kaltiniai (Hobarto 
Perkūnas).

“DALYVIS”.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

ADELAIDĖ VIII-JE
SPORTO ŠVENTĖJE
VllI-je sporto šventėje adelai- 

diškiai dalyvavo visų šakų sporto 
varžybose ir savo sportininkų-kių 
skaičiumi buvo pats gausiausias 
klubas. Didelė padėka priklauso 
Adelaidės lietuviškosioms organi
zacijoms ir visiems tautiečiams už 
materialinę pagalbą, kuri sudarė 
sąlygas mūsų jaunimui dalyvauti 
ir ginti “Vyties” spalvas. Adelai- 
diškiai sportininkai savosios ben
druomenės neapvylė ir, nors ir per 
kietų kovų, laimėjo VHI-sios šven
tės nugalėtojo vardų ir parvežė 
rekordini taurių skaičių, viso net 
trylika. Pačiam jaunimui buvo di
džiausia nauda: ne vien tik pasiek
ti laimėjimai, bet ir pats dalyva
vimas šiame lietuviškojo jaunimo 
sąskrydyje — sporto šventėje. 
Sporto šventės įspūdžiai, naujos 
pažintys, atsiketi laimėjimai jau
nimą daugiau pritraukia prie sa
vųjų lietuviškųjų sporto klubų, ir 
duoda daugiau ištvermės ir noro 
treniruitis ir ruoštis sekančiai 
sporto šventei Melbourne. Adelai
dės Vyties vadovybė ir visi spor
tininkai yra labai dėkingi Geelon
go tautiečiams, kurie taip gražiai 
ir svetingai priėmė mūsų sporti
ninkus. Tikrai, tai buvo lietuviš
ko svetingumo parodymas. Geelon- 
gi sporto klubas, atsižvelgiant i 
esamas sąlygas, šventę pravedė 
labai gerai, tik gal būt paskutinė 
varžybų diena buvo per daug per
krauta. Žiūrovai kai kada buvo la
bai vienašališki adelaidiškių ne
naudai. Suprantama, visi nori ma
tyti savo klubą laimint, bet objek
tyvus žiūrovas įvertina ir prieši
ninko gerų žaidimų ir pastebi jo 
gerąsias puses.

Adelaidės vyrų krepšinio koman
da, nors ir turėdama nepatogumų 
žaidžiant trumpesnėje Geelongo 
salėje ir ant cementinių grindų, 
laimėjo pirmų vietą, nugalėdama 
visas kitas komandas. Per" visą 
žaidimo laikų vytiečiai laikėsi tak
tikos: pirmajame puslaikyje pažin
ti visas priešininko klaidas, jo 
žaidimo stilių, neleidžiant prieši
ninkui užmesti daugiau kaip šešis 
taškus ir tik antrajame puslaiky
je, kai kitos komandos išeidavo 
pavargę ir su daugiau baudų, vy
tiečiai, tai išnaudodami, santykį 
tuoj išlygindavo ir laimėdavo run
gtynes. Girdėti priekaištai, kad 
kai kurie adelaidiškiai žaidė per 
kietai, mano nuomone, yra nepa
grįsti, nes kas žaidė “per kietai”, 
greitai gavo penkias baudas ir 
turėjo palikti aikštę. Antroji Ade
laidės Tauro komanda pasirodė 
taip pat labai gražiai, nors ją ir 
lydėjo nesėkmė prieš rungtynes: 
J. Gumbys ir R, Pocius, išsinari
nę kojas, turėjo apleisti žaidimo 
aikštę. Pirmąsias rungtynes prieš 
Geelongą jie sužaidė gana nedrų- 

šiai Ir silpnai, o vėliau jiems tu
rėjo nusileisti Sydnėjaus Kovas, o 
Melbourne Varpas išplėšė labai 
sunkią pergalę, ši jaunių koman
da, papildyta keletu žaidėjų, atei
nančiose sporti šventėse kovos dėl 
I vietos krepšinio varžybose.

Moterų krepšinyje vytietės su
žaidė žemiau savo lygio, nors ir 
išėjo be pralaimėjimo. Joms trūko 
komandinio susižaidimo, kurį šį 
kartą atstojo puikus kovingumas 
ir pastangos laimėti. Labai gerai 
sužaidė M. Kelertaitė, per trejas 
rungtynes surinkdama 39 taškus. 
Žvelgiant į kitas moterų koman
das aiškiai matėsi, kad sidnėjiš- 
kėms reikia naujų jėgų ir ... 
daug mokintis. Melburniškėms bū
tų daug naudingiau pereiti į pa
vienį dengimų; puolimui reikalin
ga sparta ir gynimui išmokti mė
tyti ilgus metimus. Geelongiškės 
nuo paskutiniojo savo pasirodymo 
Sydnėjuje padarė labai didelę pa
žangų, nors zoninis dengimas ne 
visuomet yra naudingas.

Tinklinis tiek vyrų tiek moterų 
buvo žemo lygio ir ateityje kiek
vienas klubas turėtų rimčiau pa
ruošti savo tinklinio komandas. 
Stalo tenise Adelaidė pasirodė la
bai gerai: A. Snarskytė neturėjo 
sau lygių priešininkių. I. Gudai
tytė ir O. Mikalainytė yra daug 
žadančios žaidėjos, bet turi įdėti 
dar nemažai darbo. Vyrai koman
diniai ir mišriuose dvejetuose su
žaidė labai gerai, šachmatininkai 
turėjo nusileisti stipresniam Gee- 
longui.

Darant bendras praėjusios šven
tės išvadas, aiškiai galima buvo 
pastebėti, kad Melbournas ir ypa
tingai Sydnėjus turi dėti visas 
pastangas papildyti retėjančias 
gretas naujomis, jaunomis Jėgo
mis, nes abu, iki šiol Australijos 
lietuvių tarpe pirmavę klubai, šio
je šventėje, beveik visose šakose 
turėjo pasiduoti kitų klubų jaunie
siems sportininkams. Pats naujau
sias Hobarto klubas Perkūnas bu
vo atstovaujamas labai gražiai. 
Krepšinyje įdėjus. daugiau darbo, 
jie po poros metų gali turėti labai 
gerų komandų. Stalo tenise, laimė
dami pirmųjų vietų, jie įrodė savo 
pajėgumą, ko kiti klubai nesitikė
jo. Tikėkimės, jog hobartiečiai ne
ims pavyzdžio iš Canberros ir juos 
dar gausingesnius matysime se
kančiose sporto šventėse. Patys 
šventės šeimininkai — Geelongas 
padarė didelę pažangą visose šako
se ir jie, nors šioje šventėje ir 
nelaimėjo pirmos vietos, bet dėl 
to per daug nusiminti nereikia, 
nes dar nepaskutinė mūsų spor
to šventė.

Prisiminimuose palikę taip gra
žiai praėjusią VI II-ją sporto šven
tę, tikėkimės ir siekime, jog atei
tyje sporto šventės apimtų visą 
Australijos lietuviškąjį jaunimą 
bei visuomenę ir virstų visų lietu
vių diena — švente.

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES
91 Darlinghurst Road., Kings- Cross, 

Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195
VELYKINIUS SIUNTINIUS SIŲSKITE JAU DABAR 

Vienintelė autorizuota firma Australijoje galinti siųsti siunti
niu* tiesiog Jūsų giminėms į Lietuvą, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. 
Supirkę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais. 
SUPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JOSŲ 

GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JŪS PASIŲSITE.
Siuntinio svoris 11 Ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūs 

galite vienu metu išsiųsti neribotų skaičių siuntinių.
Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius JŪSŲ GIMINĖMS TIESIOG 
I U.S.S.R. BE PERPAKAVIMO IR VISOS PAŠTO IŠLAIDOS

TIK £ 1.2.3, plus kitos išlaidos. *
Jūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GREI
ČIAU LR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per 
2-2š mėnesio.

Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORO PAŠTU.
ORO PAŠTO PRIMOKĖJIMAI TIK 14 SIL. UŽ 1 LBS., PLUS 
KITOS IŠLAIDOS.

Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu. 
MES GARANTUOJAME JŪSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ 
ARTIMIESIEMS l U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO 
MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys.
JŪSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes 
ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas).
Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne 

LAIVAIS. Mes neturime ryšio nei su Londonu nei su Švedija. 
Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIASHl

Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. p.p. 
šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vai.

MŪSŲ SKYRIUS; M. & N. Pekic, Grocery Store, 143 Cabra
matta Rd. (sekančios durys už J

ekic, Grocery Store, 143 Cabra- Įi 
Royal kino teatro), Cabramatta.
■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■ ■ » Ji’AV.V.V.V.'.V.VAW.VAWZ.'.VAWAWAVA'.VW/^

••ItlTA-
Gift Parcel Service g

92 Broomfield St., CABRAMATTA
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 .......... £ 2-15-0
2. Moteriškas kostiumas ...............................................  £ 2- 8-0
3. Vyriški ir moteriški paltai ........................................ £ 2-10-0
4. Rankiniai laikrodžiai .................................................. £ 2-10-0
5. Vilnonės kaldros ............................................................£ 1- 0-0
6. Vyriški baltiniai ................................................................. 10/-
7. Įvairūs batai ....................................................................... 16/-
8. Apatiniai (dviejų dalių) .................................................. 9/-
9. Suknelės ........................  16/- iki 20/-
10. Kojinės ........................ , ..................................... 4/6 iki 7/-
11. Megstiniai .......................   10/- iki 14/-
12. Iv. vilnonės medžiagos ......................     7/- iki 10/-
13. Medvilnė, rayonas ir kt. »............................................ 4/-

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

SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA VASARIO 8 D.
ORO KELIU siuntinių persiuntimas 10 šil. už i svaro.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

I

X

E

I

B.N.
:>ž

DĖMESIO!
Brownejones Lietuviu Skyrius, SAV0 klijenti 

I NUO 15.1.1958 — 15.2.1958 M. LAIKOTARPIUI DUODA PAPIGIJ 
I TINI SIUNTINI MOTERIMS IR VYRAMS.

| MOTERIMS SIUNTINIO KAINA: Australijoj A £ 17.1.0. Svoris 8 1b.

3 yds. stiprios medž. košt, tinkančios įvairioms progoms.
4i yds. medvilninės medž. suknelei, įvairių raštų ir spalvų.
1 vilnonė, geros rūšies skarelė (vieton jos galima pasirinkti 4š yds. 

rayon medž. suknelei įvairių spalvų).
3 poros rayon mot. kojinių.
1 porų vasarinių apatinių, labai gražaus išdirbinio.
1 vilnonis šalikas.
1 pora žemais kulnimis batų, stipraus darbo. Juodi ar rudi. Odiniais 

padais, geros odos. Tinka šventai dienai.

VYRAMS SIUNTINIO KAINA: Australijoj A £ 17.1.0. Svoris 71 1b.

31 yds. medžiagos košt tinkančios kietam nešiojimui. Kartu tinka 
ir šventai dienai.

3 yds. geros, įvairių spalvų poplin, baltiniams medžiagos.
1 švarkelis, su 2 kišenėmis, užtraukiamas "zip”
1 pora vilnonių kojinių.
2i yds stiprios medž. kelnėms, “corduroy”.
1 šalikas, vilnonis.

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 siuntini neprimokėdami, bet tik už prekes ir 
muitų temokėdami.

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

Jei Jūs norėtumėte tokį pat siuntinėlį užsisakyti pasiuntimui

DĖMESIO!
IR VISŲ KITŲ LIETUVIŲ DĖMESIUI SKELBIA GERĄ ŽINIĄ. 
TA "S A L E” KAINA, PASIUNTIMUI Į LIETUVĄ STANDAR- 

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.

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 no maisto siuntinį) per minimų lai
kotarpį, dalyvaus turtingoje loterijoje, kurios dovanų traukimas įvyks 
23.2.1968 m. firmos raštinėje, apačioje paduodamu adresu.

LOTERIJA SUSIDĖS IŠ ŠIŲ VERTINGŲ DALYKŲ.
2 Itališko išdirbinio lovatiesės, kurios rinkoje parduodamos viena po 

£ 10.10.0.
2 Europietinio dydžio pūkų patalai, kurie yra labai gražaus darbo. 

Kaina po £ 4.10.0.
1 šveicariškas, vyr. rankinis 17 akmenų laikrodis, su muitu, parduo

damas po £ 12.10.0.
1 šveicariškas, moteriškas rankinis 17 akmenų laikrodis, su muitu, 

parduodamas po £ 13.5.0.
2 Odinės trumpikės, medžiagos ir kailių pamušalu, diržu, kišenė

mis, “zip” užsegamos, vyriškos, po £ 8.17.0.
31 yds. medž. vyris, košt. 100% vilnos, tamsiai mėlynos spalvos su 

muitu mokama £ 8.8.0.
31 yds. tokios pat medžiagos, tik rudos spalvos. Kaina £ 8.8.0.
3 yds. medž. moteriškam košt tamsiai mėlynos spalvos kaina su 

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

DĖMESIO!
na su muitu £ 2.12.0.

6 vilnoniai moteriški sijonai, “zip” susegami, kainos be muito už 1' 
yra £ 2.0.0.

8 moteriškos “Jersey” bliuakutės. Parduodamos be muito po £ 1.10.0.
3 moteriški megstiniai, gryna vilna. Kaina £ 1.15.0.
1 vyriškas, Tweed švarkas. Rudas. Kaina be muito £ 3.15.0,
1 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 kurią nors 
iš minimų dovanų, mokės tik muitą ir už jos persiuntimų, Muitas 
imamas bus nuo Čia paduotų kainų. Dovanos bus įdedamos į sekantį) 
jūsų siuntinį jūsų artimiesiems pasiuntimui į Lietuvą ar kurią nors| 
kitą vietą 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 
laimėjmią. j

Prašykite mūsų kainaraščių ir pavyzdžių. Taipogi duokite mūsų! 
firmos adresą kiekvenam lietuviui, kuris norėtų siųsti siuntinėlius M 
Lietuvą savo artimiesiems. Mūsų firma duoda tos pat rūšies ar netį 
geresnes prekes už daug žemesnę kainą. r

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

Rašykite šiuo adresu: t

BROWNEJONES Į
LIETUVIU SKYRIUS Į

c
1, NORFOLK PLACE.

LONDON. W. 2. ENGLAND. I
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MUSU PASTOGE
NEUŽMIRŠKIME ATNAUJINTI

Sportininkai dėkoja

MŪSŲ ST O G Ė S

SYDNĖJUS
KRAŠTO VALDYBOS 

PIRMININKAS 
VYKSTA CANBERON

PRANEŠIMAI
SYDNĖJUS RUOŠIASI VASARIO 

16 D. MINĖJIMUI

ALB Canberros Apylinkės val
dyba vasario 16-sios minėjimui pa
skaitininku pakvietė ALB Krašto 
Valdybos pirm. St. Kovalskį, ku
ris sutiko atvykti į Canberrą ii’ 
Lietuvos neprikalusomybės 40 me
tų sukakties minėjime dalyvaus J kur buvo 
su kanberiškiais lietuviais. Canbe- 
rroje minėjimas įvyks vasario 15 
d. vakare.

LAIMINGAI PASIBAIGUSI 
KATASTROFA

Sausio 19 d. netoli Liverpoolio, 
sidnėjiškio K. Daniškevičiaus vai
ruojama mašina, lenkiančio auto
mobilio priversta, nuriedėjo į grio
vį ir atsitrenkusi į medį apsiver
tė. Subėgę žmonės pagelbėjo iš 
mašinos griuvėsių išsivaduoti O. 
Daniškevičiūtei — Maskvytienei 
su dukrelėmis ir mašinos vairuoto
jui. Greitosios pagalbos automobi
lis apsibraižiusius sudužusios ma
šinos keleivius nugabeno į Liver
poolio ligoninę, o iš čia, aptvars- 
čius įbrėžimus, visiems leido ke
liauti namo.

SYDNĖJAUS CENTRINIŲ 
NAMŲ TARYBA,

po išsamių svarstymų ir po pasi
tarimo su visuomenės atstovais, 
principiniai apsisprendė, vykdant 
namų rekonstrukcijos darbus, pir
mame augšte įrengti svetainę, o 
antrame augšte salę.

— Paskutiniame posėdyje 
(19.1.58) Taryba susipažino su inž. 
Olšausko namų pertvarkymo pla
nais ir gražiai pagamintu mode
liu. Galutinoms perstatymo deta
lėms nustatyti, Taryba nutarė į 
sekantį savo posėdį (27.1.58) pa
kviesti ir inž. Olšauską.

— Kadangi su netrukus numa
tomais pradėti pertvarkymo dar
bais bus reikalingos lėšos, tai 
Centrinių namų taryba kviečia vi
sus narius ir rėmėjus jau dabai’ 
pradėti mesti pinigus šiam reika
lui, nelaukiant kol pasirodys Ta
rybos nariai ar įgaliotiniai Jūsų 
namuose, bet prie kiekvienos pro
gos įteikti1 pinigus bet kuriam ta
rybos nariui, palengvinant jų ne
lengvą darbą.

— Prie -pat Centrinių namų yra 
gana didelis žemės sklypas, kuris 
priklauso Geležinkelių valdybai. 
Šis sklypas, kaip išsiaiškinta, il
gesnį laiką nebus naudojamas. C. 
N. Taryba nutarė, daryti žygių šį 
žemės sklypą išnūomuoti ir įrengti 
jame sporto aikštę.

40 metų Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo proga ALB • 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba ren • 
gia
Iškilmingą Minėjimą — Koncertą, I 
kuris įvyks vasario mėn. 16 d., 
sekmadienį, Australian Hall (ten

Melbourne choro kon
certas) 148 Elizabeth St., City, 
6 vai. vakaro.

Iškilmingame akte dalyvaus lat
vių ir estų bendruomenių atsto
vai. Koncerto metu girdėsime vieš
nias iš Adelaid.s: solistę p. G. Va
siliauskienę- ir lietuvių bičiulę pia
nistę p. D. Oldham, o taip pat ir 
Sydnėjaus menines pajėgas: p. K. 
Dauguvietytę —šniukštienę, “Dai
nos” chorą ir Tautinių šokių gru
pę.

16 vasario išvakarėse, vasario 
mėn. 15 d., šeštadienį, ALB Syd
nėjaus Apylinkės Valdyba, kartu 
su S.L. Moterų Socialinės Globos 
D-ja naujojoj Randwick’o Town 
Hall rengia

Iškilmingą Balių.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Val

dyba tikisi., kad malonūs tautie
čiai parems jos pastangas tinka
mai paminėti 40 metų Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo šven
tę, skaitlingai dalyvaudami minė
jime ir baliuje ir tuo pačiu pa
remdami ALB Sydnėjaus Apylin
kės Valdybą, kuri susiduria su di
delėmis išlaidomis rengdama šį 
minėjimą, o taip pat paremdami ir 
S.L. Moterų Soc. G-bos D-ją, kuri 
atlieka kilnų ir gražų darbą rū
pindamasi mūsų tautiečiais li
goniais.

ALB Sydnėjaus -Apylinkės
Valdyba.

BANKSTOWNO LIET. NAMŲ 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

J.P.K.

GERO VĖJO

Sausio 24 d. iš Sydnėjaus uosto 
“Oreadės” keleiviniu laivu į JAV 
iškeliavo grupė lietuvių: kanberiš- 
kis inž. L. Nagevičus su žmona ir 
sūnum, melbumiškis S. Balčiūnas.

S. Balčiūnas yra ‘buvęs ALB 
Melbourne Apyl. valdybos pirmi
ninku, Krašto Tarybos nariu ir 
pastaraisiais metais — A.L. Kat. 
Federacijos pirmininku. Tuo pa
čiu laivu į N. Zelandiją grįžta 
p.p. Procūtų šeima.

Išvykstantiems palinkėsime sėk
mingai įsikurti naujame krašte.

G).
A. ŠALŪGA ĮSIGIJO SODŲ ŪKI

Glenorie, netoli Sydnėjaus, Alek
sandras šalūga įsigijo sodų ūkį. 
Turi apie 1000 vaismedžių, 12 — 
25 metų amžiaus.

Anksčiau jis turėjo paukščių 
ūkį Baulkham Hills.

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).

Mirė Pranas
Valiulis

Pranas Valiulis gim. 1887 
spalio 22 d. Žeimelio v., 
km. Mokėsi Žeimelyje ir studijavo 

. Petrapilyje. Ėjo atsakingas parei
gas Seimo administracijoj ir Tei-

1 singumo ministerijoj. Pirmosios 
sovietinės okup. metu ėjo Augš- 
čiausioš tarybos informacijos — 
statistikos skyr. viršininko parei
gas. Iš patyrimo šioje tarnyboje 
vėliau davė išsamius parodymus 
JAV Kongreso va<d. Kersteno ko
misijai, ypač apie bolševikinių rin
kimų komediją ir Lietuvos prijun
gimą prie Sov. Sąjungos. Vokečių 
okup. metu, būdamas Teismų de
partamento direktorium, daug pa
dėjo pogrindžio veiklai. 1947 m. iš 
Hanau buvo emigravęs į Tunisą, 
bet nepasisekus įsikurti, grįžo į 
Vokietiją ir gyveno Tuebingene 
su sūnaus šeima. Iki mirties buvo 
VLB Tuebingeno apylinkės seniū
nu.

Palaidotas gruodžio 30 d. Tue
bingen — Lustenau kapinėse, kur 
ilsisi visi po 1945 m. TuebiĄgene 
mirę lietuviai.

m.
Diržių

Mielai PROTŲ šeimai,

Povilo brangiai motinai mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

M. ir S. Milai.

Pono P. PROTO brangiai

motinai Lietuvoje mirus, Jam 
ir šeimai gilią užuojautą reiš

kia

Pr. ir EI. Magiai.

P r e n u m e r a t o s
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.

S. L. MOTERŲ SOC. GLOBOS D-JA IR ALB SYDNĖJAUS 
APYLINKĖS VALDYBA Š.M. VASARIO MĖN. 15 D., ŠEŠTADIENĮ, 

RENGIA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 40 METŲ 
MINĖJIMO IŠVAKARĖSE

GRANDIOZINĮ BALIŲ
ktfris įvyks

RANDWICKO TOWN HALL
moderniškoje, naujoje
(AVOCA IR FRANCES ST. KAMPAS) 

geras orkestras.

G.

Gros
Pradžia 7 vai. vak. — pabaiga 1 vai. naktį.

Baliaus programoje girdėsime viešnias iš Adelaidės: ponias 
Vasiliauskienę ir D. Oldham.
Baliaus metu veiks Mot. D-jos turtinga loterija. Bufete galėsime

pasivaišinti skainiais Mot. D-jos pagamintais užkandžiais. Veiks 
“Cocktail — Baras” ir gėrimų užteks visiems prieinamomis kainomis, 
todėl neapsunkinkimę savęs nešdamiesi gėrimus.

Visi svečiai bus pavaišinti nemokamai

UŽGAVĖNIŲ BLYNAIS.

Skubėkime visi apsirūpinti pakvietimais, nes vietų skaičius ribo
tas. Pakvietimus po 1 svarą galima gauti pas ALB Sydn. Apyl. 
Vald. narius ir M.S. Globos D-jos nares. Staliukus prašome užsisa
kyti iš anksto pas p. Osinienę YL 9153 arba p. Adomėnienę LM 4146.

RENGĖJAI.

Kviečiame Visus Melbourniečius
Į TRADICINĮ SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJOS 

RUOŠIAMĄ

Užgavėnių—kartūno

Vasario 2 d., sekmadienį, tuoj 
po pamaldų lietuviams Bankstow- 
ne (pamaldos 11 vai.), šaukiamas 
Bankstowno L. Namų narių susi
rinkimas, kuris įvyks nuosavuose 
namuose.

Darbotvarkėje gretimo sklypo 
pirkimo ir kiti bėgamieji reikalai.

Narių dalyvavimas būtinas.
Bankstowno L.N. Valdyba.

BANKSTOWNO SAVAITGALIO 
MOKYKLOS TĖVŲ 

PASITARIMAS

Vasario 2 d., sekm., tuoj 
Bankstowno Lietuvių Namų nariij 
susirinkimo, šaukiamas Bankstow
no savaitgalio mokyklos mokinių 
tėvų pasitarimas.

Darbotvarkėje mokyklos patalpų 
klausimas ir kiti bėgamieji reika
lai.

Mokyklos Tėvą Komitetas.

J. STRAUTINŠ

P®

5-th Floor, 306 The Causeway

Melbourne
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
USSR
KĖTU

SU IŠ ANKSTO APMO- 
MUITU IR KT.

siunčiame su iš anksto ap-Mes 
mokėtu muitu ir kitomis persiunti
mo išlaidomis Jūsų pačių paruoš
tus siuntinius iš Australijos iki 
44 Ibs. bendro svorio.
Mes taip pat priimame užsakymus 
ir įmokėjimus už prekes, siunčia
mas per DAUGAVA — PARCELS 
SERVICE, Stockholm, 
tekstilės, avalynės, 
to ir kt.
Reikalaukite mūsų

Atkreipkite dėmesį,
vasario mėnesiais mūsų įstaiga 
yra uždaryta pirmadieniais.

Sweden: 
vaistų, mais-

kainaraščių!
kad sausio —

“Sporto Žinios”
SPORTO LAIKRAŠTIS

Prieš pat Naujuosius Metus Ame
rikoje išleistas periodinis sporto 
laikraštis “Sporto žinios”. Pirma
sis numeris išėjo 8-nių puslapių, 
gausiai iliustruotas ir atspaustas 
gerame popieryje. “Sporto žinios” 
išeis kiekvieną mėnesį. Leidėjas — 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komi
tetas Šiaurės Amerikoje (FAS
KAS). Redaktorius — Edv. šulai- 
tis. Prenumeratos kaina metams 
— 2.50 dol. Kanadoje ir Ameriko
je. Kituose kraštuose — priedas 
pašto išlaidų. Norintieji šį sporto 
laikraštį užsiprenumeruoti rašo: 
Miss. St. Juodvalkytė, 1247 Bender 
Str., East Cleveland 12, Ohio. 
U.S.A.

Jis įvyks š.m. vasario mėli. 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” įr ’’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 
pas

p. Pumputienę, ir prie įėjimo. Vietas galima taip pat užsakyti 
p. Kuncaitienę telefonu LU 2877.
Tad kepam tortus, blynus, pyragus ir laukiam Jūsų,

Soc. Glob. Moterų D-jos Komitetas.

Pajieškojimai
★ Adolfui Juodgalviui yra sku

bių ir svarbių žinių iš Lietuvos. 
Kreiptis: Ciprijonas Repšys. 6810 
-24-Ave. Rosemont 36. Montreal. 
P.Q. Canada.

★ Jonui Astrauskui, anksčiau 
gyvenusiam 196 Railway Pd., West 
Leederville, W. Australia, yra 
svarbių žinių. Rašyti: V. Kuzmic
kas. 571 Wilson Str., Waterbury, 
Conn. U.S.A.

★ Leonui Baikovui yra laiškas 
iš Jdrg Klockmann (Vokietijos). 
Kreiptis “M.P.” Red.

★ Kaziui Meškauskui, s. Adolfo, 
yra laiškas iš sesers Kastutės. 
Kreiptis šio laikraščio redakcijon.

★ A. Matuliui yra laiškas iš Du
setų rajono, Mierkių km. Kreip
tis: Mūsų Pastogė, Box 4558, 
G.P.O., Sydney, N.S.W.

★ Joną Saroką, s. Juozo, prašo 
atsiliepti, ar žinantieji apie jį pra
šomi pranerti, šiuo adresu: Juo
zas Čeponis. 95, Markham Str., 
Toronto Ont. Canada.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENUMERUOSI "MŪSŲ PASTOGES” 
NETOLIMOJE ATEITYJE ĮSIAVĘS PASIJUOKS LIETUVIS. 
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI KAS.

Australijos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto S-gos sporto klu
bų atstovų susirinkimas, S-gos 
vardu, VlII-sios Sporto šventės, 
vykusios 1957.12.28-31 d.d. Geelon. 
ge, proga, dėkoja Gerb. “Mūsų 
Pastogės” Redaktoriui p. J. Ka- 
lakauskui už įvedimą nuolatinio 
Sporto Skyraus jo redaguojamame 
Bendruomenės laikraštyje, ir už tą 
pagalbą, kurią šis skyrius suteikė 
sporto išpopuliarinimui savųjų tar
pe.

Sporto klubų atstovų susirinki
mas šia pačia proga dėkoja Gerb. 
“Mūsų Pastogės” Sporto Skyriaus 
Redaktoriui p. A. Laukaičiui, už 
šio skyriaus redagavimą ir įdėtą 
darbą mūsų sporto labui.

ALFAS S-gos Sporto 
Klubų Atstovų Susirinkimą*.

— X —

Geelongo Sporto kl. “Vytis” 
nuoširdžiai dėkoja organizacijoms: 
Geelongo Liet. B-nės V-bai, Liet. 
Kultūros Fondo Geelongo skyr., 
Geelongo Skautų V-jai, Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio Geelongo Sk., 
savaitgalio Mokyklos Tėvų Komi
tetui, Geelongo Parap. chorui ir p. 
St. Skapinskui už materialinę pa- 
gelbą ruošiant VI II-ją Lietuvių 
Sporto Šventę Geelongo.

Už pagalbą ir rūpesčius orga
nizuojant tą šventę tikrai dėkingi 
esame: P.p. Raškauskienei, Zen- 
kevičienei, Varankienei, čerekavi- 
čienei, Apdrikonienei, Kiselienei, 
Luckienei, Luckytei, Bladzevičie- 
nei, Genienei, Bertašiui, čeraka- 
vičiui, Andrikoniui, Mažyliui, Va- 
rankai, L. Valodkai, Miškiniui ir 
geram Sp. Kl. draugui Valenti
nui.

Už dovanotas sporto šventės 
nuotraukas klubui tariame ačiū p. 
fotografui Pranskūnui.

Visiems Geelongo lietuviams, pri- 
ėmusiems į savo šeimos tarpą at
važiavusius į šventę sportininkus' 
ir išlaikiusius juos visą šventės 
laikotarpį, esame tikrai dėkingi, 
nes tik jų pagelba ši šventė buvo 
įmanoma suruoš.i.

Dėkojame visiems, kurie vienu 
ar kitu būdu prisidėjo prie šios 
šventės prąvedimo ir kurių pavar
des gal .praleidome.

Geelongo Sporto Klubas 
“Vytis”.

NAUJAS ADRESAS
(BUV. HILLCREST TRADING CO., HURSTVILLE).

PIRMOJI LIETUVIŠKA SPIRITINIŲ GĖRIMŲ PREKYBA 
SYDNĖJUJE.

152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, TEL. UJ 5727
(Sav. M. Petronis)

Tooheys, Tooth, Reschs, Millers alus.
Alus bačkutėmis (iš anksto užsakius):

Lietuviškas krupnikas ir įvairūs užsieniniai ir 
vietiniai likeriai', vynai ir degtinės. Itališkas vynas galionais.

PRISTATOMA J NAMUS IR PARENGIMŲ BUFETAMS 
KRAUTUVĖS KAINOMIS.

TAIP PAT SIUNČIAMI SIUNTINIAI į LIETUVĄ PER T A Z A B 
ANGLIJOJE IR ŠVEDIŠKAS FIRMAS. SUSITARUS SIUNTINIAI 
PAIMAMI IŠ NAMŲ.

PIGIAUSIAS KELIAS JŪSŲ PAČIŲ SUPIRKTIEMS 
SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ.

’’THE GEOBE” !
t

i

OVERSEAS PARCEL SERVICE,
10 GREY ST., EAST MELBOURNE, VIC.

Valandos: Pirmadienis — penktadienis 6 — 8 vai. vak.
* šeštadienis — sekmadienis 10 — 5 vai. vak.

x

Skyriai: £
t NEWCASTLE: M. šeškus, 49 Fitzroy R.d, LAMBTON, N.S.W. £ 

B. Liūgą, 21 Henson Av., East MAYFIELD, N.S.W. T
X GEELONG: A. Skėrys, 50 Osborne Av., N. GEELONG, VIC. £ 
*:* HOBART: V. Augustauskas, 179 Easton Av. W. MOONAH, TAS.

• Frankfurtas. Fr. Iliustrierte 
praneša, kad Rytų Institutas Mas
kvoje išleido Hitlerio “Mein 
Kampf” ir platina jį Egipte tarp 
ten prisiglaudusių buvusių SS- 
mannų.

VIENAS VYRAS — NE TALKA 
VIENAS ŽODIS — NE ŠNEKA 

— TAD VISI Į LIETUVIŠKŲ 
NAMŲ ĮSIGIJIMO TALKĄ!

— x “
Sportiškas, jaunatviškas ačiū 

Melbourne Jaunųjų Chorui, vad. p. 
Morkūno, už dairias, kuriomis jie 
papuošė mūsų VITI-tą Sporto 
šventę, atlikdami vakaro — minė- , 
jimo progarmą 1957.12.29 d.

Geelongo Sporto Klubas 
“Vytis”.

PADĖKA

Naujų Metų proga p.p. Grybų 
namuose, susirinkus mažam būre
liui lietuvių, buvo prisiminta ligo
niai bei seneliai. Juozui Ilčiukui 
pasiūlius ir p.p. Grybams sutikus, 
buvo pravesta ligonių reikalams 
mezliava.

Aukojo: p. Alg. Blažinskas £ 
1.10.0, p. Grybas £ 1.0.0, p. lietu
kas £ 1.0.0, p. Osinas £1.0.0, p. 
Grybienė £ 0.10.0. Iš viso suau
kota £ 5.0.0.

P.p. Grybams ir p. Alg. BlažinS- 
kui už aukotas dešreles laikant . 
Soc. GI. D-jai bufetą ir prisidėjus 
prie kalėdinių dovanėlių Igoniams 
“Maisto” produktais bei cigaretė
mis, ir visiems prisidėjusiems prie 
augščiau minėtos mezliavos, Syd
nėjaus Liet. Moterų Soc. GI. D-jos 
V-ba taria nuoširdų lietuvišką ačiū.

Dėkojame ALB Wollongongo 
Apyl. Valdybai už leidimą N. Me
tų sutikimo proga pravesti rink
liavą Sydnėjaus Mot. Soc. Globos* 
draugijos naudai. Rinkliavą pra
vedė ponios Ramanauskienė ir II- 
čiukienė, surinkta £ 5.1.6.

Draugijos Valdyba.

— Batų fabrikas su konvejerio 
sistema baigiamas statyti Vilniu
je, kaipo atskiras “Viktorijos” 
fabriko cechas. Prie kiekvieno kon
vejerio dirbs po 100 žmonių. Fab
rikas nuo Naujųjų Metų pagamin
siąs kasdien po 1.000 porų vaikiš
kų batukų, pecialios mašinos gau
tos iš Čekoslovakijos ir Leningra
do.

6


	1958-01-27-MUSU-PASTOGE_0001
	1958-01-27-MUSU-PASTOGE_0002
	1958-01-27-MUSU-PASTOGE_0003
	1958-01-27-MUSU-PASTOGE_0004
	1958-01-27-MUSU-PASTOGE_0005
	1958-01-27-MUSU-PASTOGE_0006

