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KALTINAMAS
NASSERAS

Lebanono valstybėj pereitą sa
vaitę prasidėjo neramumai: -vyk
domi įvairūs sabotažo 
keliami neramumai ir 
sukelti pilietinį karą, 
prezidentas Chamoun, 
Anglijos, JAV-bių ir Prancūzijos 
ambasadorius, pareiškė, kad tai 
nėra kova, nukreipta prieš jį ar 
vyriausybę, bet esą vykdomas 
Egipto paruoštas planas, pagal 
kurį siekiama užimti Lebanoną 
ir prijungti jį jėga prie Jungti
nės Arabų Respublikos. Jis nuro
dė, kad arabai infiltruojami į Le
banoną iš Sirijos ir jūrų keliu. 
Ginklai tiekiami iš Sirijos. Nas- 
seras, viešėdamas Maskvoje, pra
šęs Kremliaus vadų paremti jp 
užmačias del Lebanono.

Lebanono karinių pajėgų vadas 
gen. Chehab pareiškė, kad jis 
prieš riaušininkus ir sabotažinin
kus panaudos kariuomenę (9000 
vyrų sudaro Lebanono armiją), 
nes reikalas eina apie svetimų 
valstybių kišimąsi į Lebanono vi
daus reikalus. Kariuomenei jau 
duotas įsakymas sudrausti riauši
ninkus ir atstatyti tvarką.

Per riaušes yra žuvę keliasde
šimt žmonių ii’ padaryta didelių 
medžiaginių nuostolių. Prie Siri
jos sienos išsprogdinti naftos 
vamzdžiai, priklausę anglų ben
drovei. Buvo užpultos Beirute ir 
amerikiečių ambasados įstaigos.

veiksmai 
grąsoma 

Lebanono 
pakvietęs

Naujoji V. Vokietijos
1955 m. rugsėjo mėn. Vakarų, specialiuose protokoluose. Sovie- 

Vo kieti jos kancleris dr. Adenaue-* tų labiausiai pageidaujamos pre- 
ris Maskvoje sudarė pirmąją po- ( kės yra šios: rūdos kasykloms,! 
kario V. Vokietijos — Sovietų ( geležies ir chemijos pramonei — 
Sąjungos sutartį. Tos sutarties fabrikams mašinos ir apranga,------------ ---------  _ apranga, 

pagrindiniai laivai banginių me
džioklei ir laivai — plaukiojantie- 
ji žuvų fabrikai, plieno ir gele
žies žaliava, laidų gaminiai ir kai 
kurios kasdienio vartojimo pre- 

matinius santykius su V. Vokie-! kės. Vokiečiai gaus iš Sov. S-gos: 
tija ir jų iniciatyva įvyko tani! medį, celuloidą, naftą ir jos pro- 

•’ ’ ’ ’ dulttug, grūdus, anglis, asbestą,
mangano ir chromo rūdą, medvil
nę, linus, kanapes, cheminius ga
minius ir tabaką.

3. Specialia sutartimi suregu
liuojami bendri prekybos ir van
dens susisiekimo klausimai, pre
kybos teisiniai reikalai ir muito 
abipusės lengvatos. Vokietijoje, 
Koelno mieste, numatoma įsteigti 
sovietų prekybos atstovybė.

4. Sutvarkomi konsuliariniai 
tarpusavio santykiai ir suteikia
ma galimybė abiejų pusių pilie
čių ir prekybos ir laivininkystės 
tinkamai apsaugai, tačiau nauji 
konsulatai kol kas nebus steigia
mi.

Vokiečių repatriacijos klausi
mas sutartyje neminimas. Tačiau 
sovietai ir šiuo kartu žodžiu pa
sižadėjo leisti sugrįžti į V. Vokie
tiją tiems asmenims, kurie 1941

svarbiausias punktas — normalių' 
diplomatinių santykių užmezgi
mas, įkuriant pasiuntinybes Bon- 
noje ir Maskvoje. Sovietai pirmie- 
ji pareiškė norą užmegzti diplo-,

reikalui derybos. Vokiečiai tokį 
sovietų norą atitinkamai išnaudo- ( 
jo, pastatydami pirmąja sutarties 
sąlyga — paleisti visus Sov. Są-j 
jungoje tebesančius vokiečių ka-( 
ro belaisvius. Derybos anuomet 
vyko nepaprastu kietumu, buvo 
padaryta daug labai aštrių prie
kaištų vienų kitiems, ir atrodė, 
kad nutruks be pasekmių. Tik 
paskutiniu momentu, kai dr. 
Adenaueris jau buvo pasiruošęs 
keliauti iš Maskvos, sovietai suti-* 
ko atleisti visus vokiečių karo be- 
laisvins, ir taip buvo atsiekta 
susitarimo. Tačiau belaisvių pa-j 
leidimo klausimo sovietai nssuti-' 
ko įtraukti į oficialią sutartį —( 
jie tai pažadėjo žodžiu ir savo 
žodį visgi ištesėjo.

ILGOS IR KIETOS DERYBOS

P. AMERIKOJ
NEDRAUGIŠKAI SUTIKTAS

JAV VICEPREZIDENTAS
JAV-bių viceprezidentas (Ri

chard Nixon), draugystei tarp 
JAV-bių ir Pietų Amerikos vals
tybių sustiprinti, lankėsi Kolum
bijoj, Peru ir Venecueloj. Tačiau 
veik visur prieš jį buvo sukeltos 
antiamerikinės demonstracijos, 
šūkalojant “Namo Niksonail", 
“Mirtis Niksonuil”, “Važiuok na
mo šunie!” ir pan. Kai kur 
šios demonstracijos buvo suor

ganizuotos plačiu mastu, kitur te
dalyvavo šimtas kitas karštuolių. 
Būdinga, kad demonstrantai ėmė
si net fizinių veiksmų, apsvaidy- 
dami viceprezidentą ir jo palydo
vus akmenimis, išdaužydami jo 
automobilio langus ir pan. Pav. 
Venecueloj, Caracaso aerodrome, 
demonstrantai (jų buvo, apie 150), 
apmėtė Niksoną akmenimis ir 
mėgino atplėšti nuo jo grupės jo 
žmoną. Per šias demonstracijas 
nukentėjo Venecuelos užsienių 
reikalų ministeris, kuriam auto
mobilio išdaužto lango stiklas 
prakirto lūpą.

Niksonas užpuolimų metu lai
kėsi ramiai ir tiesiog ignoravo 
demonstrantus.

Užsienio spauda skelbia, kad 
visas šias demonstracijas organi
zavo komunistinis elementas.

Dar kancleriui Adenaueriui t 
bevedant derybas Maskvoje, so- birželio 21 d. turėjo Vokieti- 
vietai buvo pareiškę norą ir dėl j°s pilietybę, jeigu jie patys ati- 
praplėstų prekybinių santykių su
tarties. O dr. Adeaueris iš savo 
pusės jau tuomet pageidavo, kad 
išsprendus karo belaisvių grąži
nimo klausimą, reikėtų išspręsti 
ir repatriaciją vokiečių tautybės 
asmenų, esančių Sov. Sąjungoj,1 
kurie pareikštų norą sugrįžti įl 
tėvynę.

Užmezgus diplomatinius santy
kius, beveik dvejis metus vyko 
susirašinėjimas laiškais dėl tar
pusavio prekybinės sutarties su
darymo. Vokiečiai kaip pirmąją 
sąlygą statė reikalavimą — drau
ge tartis ir dėl vokiečių repat
riacijos. Tik tuomet, kai sovietai 
sutiko kalbėtis šiuo klausimu,' 
prasidėjo derybos; prasidėjo 19571 
m. liepos 23 d. ir užsitęsė beveik, BRIAUNOS. ALŽYRIJOJ E VAL- 
devynis mėnesius. Kelis kartus de
rybos buvo jau benutrūkstančios. 
Ypač didelę krizę išvygeno prieš 
V. Vokietijos parlamento rinki
mus praeitų metų rudenį. Sovie
tai suprato, kad išsprendus repat
riacijos klausimą Vokietijai pa
lankia prasme, sustiprėtų d r.
Adenauerio prestižas ir tuo būtų 
pagelbėta jam laimėti rinkimus. 
Todėl sovietai prieš pat rinkimus 
buvo griežčiausiai atsisakę tar
tis dėl vokiečių repatriacijos, nes 
Sov. Sąjungoje palikę vokiečiai 
esą jau Sov. S-gos piliečiai. Ta
čiau po rinkimų derybos vėl iš
judėjo ir pagaliau š.m. balandžio 
8 d. buvo baigtos abipusiu suta
rimu.

tinkamu prašymu pareikš norą su- 
1 grįžti. Mums, lietuviams, verta 

dėmesio pastfOa, kad repatriacija 
liečia ir Klaipėdos krašto gyven
tojus, jeigu jie nėra lietuviai, į 
Klaipėdos kraštą atkeliavę po

Sovietu Sutartis
1918 metų. Drauge sovietai paža- . pasinaudotų (kitu atveju — per 
dėjo palankų sprendimą tiems, 
kurie ankstyvesne sutartimi iš 
Pabaltijo, Volynijos ir Besarabi
jos turėjo į Vokietiją repatrijuo
ti 1939-1941 m. laikotarpy ir jų 
šeimų bei artimųjų nariams, li
kusiems Sov. S-goje. Abi pusės 
sutarė stengtis suteikti galimybę 
susieiti karo metu perskirtoms 
šeimoms.

V. Vokietija panašiu būdu iš 
nuolaidų, ir ne visko atsiekė, ko 
norais palankiai spręsti prašymus

V. Vokietijos pasiuntinybę Mas
kvoje patirta, kad sovietai repat
riaciją pradėjo vykdyti dar prieš 
sutarties pasirašymą...).

Sovietai šiai sutarčiai teikia 
ypatingos reikšmės. Gal dėl tos 
priežasties sovietai iš savo pusės 
sutarčiai pasirašyti atsiuntė, ■ be 
kitų, ne užs. reik, minister), o 
min. pirmininko pirmąjį pavaduo
toją A. Mikojaną. šis į Vokieti
ją atvyko balandžio 25 d., buvo 

__ ___________ iškilmingai sutiktas ir tą pat die- 
Sov. slgos piliečių' esančių V.1 n‘7 Bonoje sutartį pasirašė, drau- 
Vokietijoje ir norinčių sugrįžti 
atgal į Sovietų Sąjungą.

ABIPUSIS PASITENKINIMAS |
IR VILTYS I

ge pareikšdamas, jog Sov. Sąjun
ga ne tik džiaugiasi šia prekybos 
sutartimi, bet nori, kad ji būtų 
žymiai praplėsta, ir kad ateityje 
būtų užmegzti ir kultūriniai tar
pusavio santykiai.

Iš vokiečių pusės pirmuoju pa
sirašė užs. reik, ministeris von

Abeji partneriai sutartimi yra I 
patenkinti. Ypačiai džiaugiasi vo
kiečiai teigiamai išsprendę repat- Brentano, išreikšdamas didelį pa- 
riacijos klausimą ir tikisi sulau- sitenkinimą dėl sutartos repatria- 
kti grįžtančių iš Sov. S-gos ke-' ctfos. Jis jau anksčiau, kita pro- 
liasdešimt tūkstančių savo tautie- ( Sa pat buvo pareiškęs savo 
čių. Tačiau abi pusės padarė ir pasitenkinimų šia sutartimi ir pa- 
nuolaidų, ir ne visko atsiekė, ko ' žadėjęs užmegzti su sovietais kul- 
norėjo. Vokiečiai norėjo dar pla- ' tūrinius santykius, jei pavyktų
tesnės repatriacijos, apimančios 
ir kitas kategorijas vokiečių tau
tybės — pilietybės asmenų. Be 
to, vokiečiai jau dabar prisibijo, 
kad repatriacija gali būti sabo
tuojama. Pavyzdžiui, iki šiol so
vietai dar viešai neskelbė, kad 
dėl vokiečių repatriacijos jau su
sitarta. Jei apie tai sovietai ir 
ateityje neskelbtų, tai dalis Sov. 
Sąjungoje gyvenančių vokiečių 
neturėtų iš ko patirti apie repat
riacijos galimybę ir todėl ja ne-

, jei pavyktų 
tinkamai pravesti repatriaciją

(ELI)

LIETUVOS VĖLIAVA LURDE

Indonezijoj 
padėtis rimtėja

Indonezijoj kovos tarp sukilėlių 
ir vyriausybininkų nesibaigia. Ir 
jos gali užtrukti, nes, kaip skel
biama, paramos iš šalies gauną ir 
vieni ir kiti: vyriausybininkus, esą 
remią komunistinis blokas, o suki
lėliams ginklų ii- šaudmenų tiekių 
vakariečiai. Budinga tai, kad suki, 
lėliai, pradžioje neturėję nė vieno 
lėktuvo, dabar jau turi bombone
šių ir naikintuvų. Jų oro pajėgų 
veikla pirmiausiai pasireiškė laivų 
skandinimu. Djakartos vyriausybė 
beveik viešai kaltina Ameriką ir 
Nacionalistinę Kiniją, kurios, esą, 
remiančios sukilėlius. Tokiai padė
čiai esant, Indonezijoj padėtis va
kariečių spaudos imama lyginti su 
Korėjos karu, kur kovos vyko pla
čiu mastu, ilgai truko ir brangiai 
kaštavo.

Dar vienas žemės 
satelitas

PAVOJINGI REIŠKINIAI 
PRANCŪZIJOJ

PRANCŪZIJA, 
K£ NAUJASIS 
PIRMININKAS, YRA ATSIDŪ
RUSI ANT PILIETINIO KARO

KAIP PAREIS-[tūkstančiai demonstrantų, žygiuo- 
MINISTERIS darni į parlamento rūmus, prasi- 

| laužė pro pirmas policijos užtva
ras, bet buvo sulaikyti prie pat 
įėjimų į parlamentą atvykus nau
jiems policijos pastiprinimams.

A.A.P. žinių agentūra prane
ša. kad Sov. Rusija paliedo trečią 
savo gamybos žemės palydovą. 
Jis sveria Ii tonos — sunkiausias 
ikšiol paleistų dirbtinių žemės pa
lydovų.

Jo ilgis 11 pėdų 8į colio ir sker
smuo — 5 pėdos 8 coliai. Jis aiš
kiai matomas be padidinimo prie
monių.

Naujasis “Sputnikas” dabar ap
link žemę keliaus drauge su 3 
amerikietiniais dirbtiniais žemės 
palydovais.

galės iškelti Lurde. Tam 
ruošiama vėliavų
Lietuvos trispalvė 
plevėsuos Lurde.

aikštė.
visus

• Kelios amerikiečių firmos 
(Kaiser — Walsh — Perini — 
Raymond) užbaigė Adaminaby 
(Snieguotuose kalnuose) užtvan
kos statybos darbus beveik dve
jais metais anksčiau, nei numa
tyta pagal sutartį, šios užtvankos 
darbai buvo pradėti 1956 m. sau
sio mėn. Užtvanka yra viena di
džiausių pasaulyje. Ji yra 380 pė
dų augščio ir jos ilgis apie pusė 
mylios.

Apie šios užtvankos darbų už
baigimą pranešė Australijos fe 
deralinės vyriausybės ministeris 
W.H. Spooner.

SUTARTIES SVARBIAUSIOS 
DALYS

1. Sutariamas ilgalaikis (nuo 
1958 iki 1960 m.) prekių ir mokė
jimo priemonių apsikeitimas, ben
droje sumoje už 3.15 miliardų 
vokiečių markių. 1960 m. prekių 
apsikeitimas pasieks 1.26 miliar- 
do vokiečių markių, ty., daugiau 
kaip dvigubai, kaip kad per 1957 
metus (tarpusavio prekyba vyko 
ir iki šiol, tačiau be sutarties ir 
mažu mastu).

2. Svarbiausios numatytos ap
sikeisti prekės yra išvardytos

D2IA GENEROLŲ RANKOSE.
Reuterio žinių agentūra iš Pa

ryžiaus gegužio 14 d. savo prane
šime pasaulio spaudai paskelbė 
aliarmuojančių žinių iš Paryžiaus 
ir Alžyro, kur įvykusios demon
stracijos pasireiškė tokiu mastu 
ir tokioj formoj, jog naujasis 
Prancūzijos ministeris pirminin

kas (Pierre Pfimlin), įspėjo pran
cūzų tautą, jei įvykiai eis šia lin
kme, Prancūzijai gręsia katastro- 

nes kraštas jau yra atsidū- 
ant pilietinio karo briaunos, 
įspėjimas buvo paskelbtas 
radiją tuoj po to, kai Alžyri- 
valdžios pareigas perėmė ka-

fa, 
ręs 
Šis 
per 
joj
riuomenė.

Alžyrijos ir Prancūzijos sosti
nėse, dešimtys tūkstančių demon
strantų išėjo su reikalavimu, kad 
.Alžyrija bet kokia kaina būtų 
išlaikyta Prancūzijos valdžioje.

Demonstracijas iššaukė baimė, 
kad naujasis Prancūzijos ministe
ris pirmininkas bus šalininkas po
litikos, kad prancūzai pasitrauk
tų iš Alžyrijos.

Antiamerikinės nuotaikos stip
riai pasireiškė Paryžiuje ir Alžy
re, bet Paryžiuje JAV-bių amba
sadą nuo demonstrantų apsaugo
jo policija, o Alžyrijos sostinėje 
buvo išvaikyta JAV-bių informa
cijos tarnyba. Paryžiuje keli

Pasigedo gen. De Gaulle
Parašiutininkų vadas gen. Mas- 

su Alžyre įsteigė “Visuomenės 
saugumo komitetą", kuris faktiš
kai eina vyriausybės pareigas. 
Jis reikalauja, kad toks komite
tas būtų sudarytas ir Prancūzi
joje, o jam vadovautų gen. de 
Gaulle.

Alžyre parašiutininkai yra ap
supę vyriausybės rūmus ir užėmę 
radiofoną, pašto rūmus, geležin
kelio stotis ir aerodromą.

Prancūzijos prezidentas M. Re
ne Coty, per radiją kreipėsi i 
Alžyrijoj esančią prancūzų ka
riuomenę, prašydamas neskaidyti 
prancūzų tautos Prancūzijos prie
šų džiaugsmui. Naujasis ministe
ris pirmininkas taip pat paskelbė 
atsišaukimą į 400.000 prancūzų 
karių Alžyrijoj, nurodydamas, 
kad jis tvirtai remsiąs Prancūzi
jos pozicijas šiaurės Afrikoje ir 
jo vyriausybė neleis nutraukti ry
šių tarp Prancūzijos ir Alžyrijos.

Prancūzijoj uždraustos demon
stracijos.

Tarptautinio Marijos Kongreso, 
kuris įvyks rugsėjo 14 — 17 die
nomis Lurde, kaip praneša lietuvių 
organizacinis komitetas, paruošia
mieji darbai sparčiai žengią į prie
kį. Lietuviai, kaip ir kitos tautos, 
sudaro savo tautinę sekciją. Iš 
Europos kraštų jau yra užsirašę 
per 200 lietuvių, kurie dalyvaus 
kongrese. Lietuvių sekcijoje pas
kaitas skaitys J. E. vysk. dr. Pa- 
dolskis, kun. dr. V. Balčiūnas ir 
kun. d r. Pr. Brazys.

Tautos, kurios aktyviai daly
vaus kongrese, savo vėliavas ne
trukus 
tikslui 
Tad ir 
metus
• BUP žinių agentūra 

ša, kad Čekoslovakija yra 
iš nedaugelio kraštų, kur seni au
tomobiliai kaštuoja beveik tiek 
pat, kaip ir nauji. Taip esą todėl 
kad naują 
lietis gali 
leidimu, o 
kiekvienas, 
mai pinigų.
liūs su valdžios leidimais perka 
‘užsitarnavę" ir komunistiniam 
ležimui ištikimi žmonės. Bet ir 
leidimą gavęs “ištikimasis", įmo
kėjęs iš kalno 1000 svarų (20.000 
kronų) turi palaukti 2-3 metus, 
kol ateis jo eilė.

českoslovakų gamybos “Skoda" 
firmos automobilių eksportuoja
ma per metus apie 25.000. Vidaus 
rinkoje jie kaštuoja apie 1300 
svarų. Iš užsienio įvežtieji auto
mobiliai kaštuoja pigiau: “Fiat", 
“Renault”. R. Vokietijos “Ifa" 
po £ 1070, tik rusiška “Pobeda ’ 
kaštuoja apie £ 1700. Iš antrų 
rankų perkant, maždaug 15 metų 
senumo automobiliai, kaštuoja 
£ 930 —1 1430. :šios kainos paim
tos iš čekų laikraščių skelbimų.

prane- 
vienas

automobilį įsigyti pi- 
tik su valdžios spec, 
vartotą gali pirkti 
kuris turi pakanka- 

Naujus automobi-

Alžyrijos sostinėje vyriausybės 
rūmai kurį laiką buvo demon
strantų valioj — buvo sunaikinti 
įrengimai, sudaužyti baldai, iš
daužyti langai ir kt.

Atvykęs motorizuotas policijos 
dalinys demonstrantus išsklaidė ir 
tada Prancūzijos karinių pajėgų 
.vadas Alžyrijoj (gen. Raoul Sa- 
lan) paskelbė, kad jis laikinai 
perimąs Prancūzų Alžyrijos liki
mą į savo rankas.

• Iš New Yorko pranešama, 
kad Indonezijos vyriausybėje nu
matoma žymių pasikeitimų. Į mi- 
nisterių kabinetą, spėjama, įeis 
komunistų ir kitų politinių parti
jų atstovai.

• Iš Maskvos pranešama, kad 
garsusis Kremlius bus paverstas 
muzėjum.

Maskvos miesto centro perpla- 
navimas užtruks apie 20 metų. 
Pagal šį planą, prieš Kremlių 
bus įrengtas didžiulis parkas, kur 
iš specialių paaugštinimų valdžios 
ir partijos tūzai galės stebėti pa
radus ir demonstracijas praplės
toje Raudonojoje Aikštėje. Mies
to centre bus nugriauta daug 
pastatų.
• Per pastarąsias savaites nuo 

rusų bandytųjų bombų pasaulyje, 
padidėjęs radio aktyvumas kai kur 
net 10 kartų.
• Kremliaus nepasitenkinimas 

dėl Jugoslavijos komunistų parti
jos savarankiškos politikos, teisin
giau nenoro aklai paklust Maskvai, 
pastaruoju metu dar sustiprėjo. 
Visai netikėtai atšauktas Sov. Są
jungos Augščiausios Tarybos pre
zidiumo pirmininko maršalo Voro- 
šilovo vizitas į Jugoslaviją, grasi
nama ekonęminemis sankcijomis. 
Užsienio politiniai stebėtojai ma
no, kad santykiai tarp Sov. Sąjun
gos ir Jugoslavijos gali dar pablo
gėti, nes Jugoslavijos prezidentas 
Titas neketina nusilenkti Kremliui.
• Pereitą savaitę į Angliją at

vyko oficialaus vizito Italijos 
prezidentas Gronchi. Jis. yra 
Anglijos karalienės svečias. Aero
drome jį pasitiko patrankų sal
vės, būrys naikintuvų ir karališ
kosios šeimos nariai.
• Atlanto Pakto generalinis sek
retorius Spaakas pareiškė, kad 
Vokietiją reikia labai gerai apgin
kluoti, nes ji bus vertngas sąjun
gininkas, o mintis įsteigti Vakarų 
Europoje demilitarizuotą zoną at
mestina, nes tai gali susilpninti 
Vakarų valstybių sąjungą.

1
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Okupuotoje
W LICTUUOJE

PASIGYRĖ VELYKOMIS
..Užsienio lietuviams Vilniaus ra
dijas pranešė, kad “kaip ir anks
čiau, taip ir šjmet Velykos visose 
Lietuvos bažnyčiose praėjo iškil
mingai. dalyvaujant nemažam 
skaičiui tikinčiųjų. Pamaldas lai
kiusius vyskupus J. Steponavičių,

TARYBINĖJE MOKYKLOJE
RUSINIMO TENDENCIJOS LITERATŪROS 

PAMOKOSE LIETUVOJE

jungos ideologu. Bet kad Micke
vičius buvęs .panslavizmo šalinin
kas, Auryla pabrėžia nekartą.

MOTINA — MASKVA

MIRĖ PROF. PETRAS ŠALČIUS

Balandžio 22 d. Lietuvoje mirė 
profesorius Petras šalčius. Jis 
buvo Lietuvos universitete politi
nės ekonomijos profesorius nuo 
pat universiteto Įsikūrimo Kau
ne. Pastarosios bolševikų okupa
cijos metais keletą metų buvo 
nemalonėje, bet pastaraisiais me
tais buvo pakviestas Mokslų aka
demijos Ekonomikos instituto vy
resniuoju moksliniu bendradar
biu. Akademijos prezidiumas apie 
jo mirti oficialiai pranešė balan
džio 24 dienos “Tiesoje”, o Eko
nomikos instituto personalas šei
mai ir artimiesiems pareiškė 
užuojautą. LNA.

LIETUVOS MOKSLEIVIAI
BUS VĖL UNIFORMUOTI

Balandžio mėnesio vidury švie
timo ministerija patvirtino būsi
mas Lietuvos moksleivių unifor
mas, kurios per ateinančius dve
jus — trejus metus turės tapti 
privalomos visose pradinėse, sep
tynmetėse ir vidurinėse mokyklo
se. Ligi šiol tų mokyklų moki
niai uniformų neturėjo: jų nebu
vo reikalaujama dėl stokos med
žiagų. Tik vadinamosios Darbo 
Rezervų mokyklos, administruo
jamos iš Maskvos, rengiančios 
kvalifikuotus darbininkus įmo
nėms. turėjo uniformas, pana
šias j caro laikų moksleivių.

Numatomosios uniformos ne- 
buą panašios į tipiškas rusų mo
kyklų uniformas. Jaunesniųjų 
mokinių palaidinukės ir vyresnių
jų švarkai bus atlenktomis apy
kaklėmis, iš po kurių bus matomi 
lininės medžiagos marškiniai, o 
prie tų bus prisegami kaklaraiš
čiai (ne rišami). Mokiniai, ku
rie bus pionierių organizacijoj, 
turės raudonus kaklaraiščius, n 
ne pionieriai — lietuviškas juos
teles. (Lietuviškos juostelės kak- 
laraiščiams plačiai vartojamos ir 
oficialių asmenų. Net penki de
putatai Maskvos sovite yra ofi
cialiai nusifotografavę su tokiais 
kaklaraiščiais, jų tarpe ne tik 
Paleckis, bet ir rusas komparti-

ŠIANDIEN PINIGAI, 
KITIEMET NAMAI

Sovietijoą prekybos ministeri
ja siūlo Lietuvos gyventojams pir
kti fabrike gamintus standarti
nius surenkamus namus (paga
mintos dalys atvežamos ir susta
tomos). Kaina nenurodoma (ją 
galima sužinoti atitinkamose įs
taigose Vilniuj, Kaune, Klaipė
doj, Šiauliuose ir Panevėžy), bet 
sąlygos tokios: užsakant įmoka
ma pusė kainos, o 1959 metais, 
gaunant namus — likusi kainos 
pusė.

— Kauno ruožo geležinkelio 
bėgiai pakeičiami naujais, sun
kesnio tipo bėgiais. Žvyro antpi
las pakeičiamas akmens skalda. 
Tai įgalinsią padidinti traukinių 
eismo greitį. — Nuo-liepos 1 die
nos ruošiamasi pereiti prie visiš
kai automatinio vagonų sukabi- 
nėjimo. — Kai kurie garvežiai 
pertaisomi ta prasme, kad atei
tyje galėsią būti apkūrenami ne
tik anglimis, bet ir skystu kuru. 
— Radviliškio stotyje baigiama 
modernizuoti remonto dirbtuvės, 
pastatant naujas stakles ir kt

— Kauno Čiurlionio vardo dai
lės muziejuje atidaryta kilnoja
moji dailininkų darbų paroda, 
čia savo darbais dalyvauja įvai
rių sovietinių respublikų dailinin
kai.

— Kazlų Rūdos girininkijoje šį 
pavasarį bus pasodinta 22 ha jau
no miško. Jau pasodinta 4 ha pu
šaičių. Gretimose girininkijose 
taip pat vykdomi miškų atželdi- 
nimo darbai. Didinami daigynų ir 
medelynų plotai.

— Naujas mokslinis tyrimo in
stitutas organizuojamas prie švie
timo ministerijos. Institute dirbs 
pasižymėję pedagogikos specialis
tai. Bus nagrinėjami liaudies 
švietimo, pedagogikos teorijos, 
mokyklos vystymosi istorijos* ir 
kiti klausimai.

— Kauno Medicinis instituto 
dir. prof. Januškevičius kartu su 
Sovietų Sąjungos mokslininku 
medikų delegacija išskrido į JAV, 
dalyvauti tarptautiniame kongre
se vidaus medicinos klausimais.

P. Maželį ir kan. J. Steponavičių 
paminėjo pilnais jų oficialiais ti
tulais, lygiai kaip pilnais titulais 
nurodė ir bažnyčų vardus, kuriose 

! jie pamaldas laikė, išskyrus tai, 
Į kad šventųjų vardais vadinamas 
i bažnyčias vadino tik vardais. pav.t 
Rapolo — ne šv. Rapolo bažnyčia. 

| Pranešimas buvo baigtas prie- 
j kaistu, anot kurio “Tai dar kar- 
1 tą įrodo, kaip yra bergždi užsie
nyje savo lizdus susikūrusių lietu
vių tautos neprietelių buržuazinių 
nacionalistų svaičiojimai apie ta
riamą religijos laisvės nebuvimą 
tarybų Lietuvoje”. Tuo ir buvo 
pasirodyta, koks to pranešimo tik
slas. ..

Tačiau pranešime nieko nebuvo 
užsiminta apie pamaldas nei Vil
kaviškio, nei Kaišiadorių vyskupi
joje, nei kur pamaldas laikė ne
seniai į Kaišiadoris neįsileistas 
vyskupas Matulionis arba jo pa

vaduotojas naujasis .vyskupas Slat- 
I kevičius.

Kad Velykos Lietuvoje kiek tik 
galima iškilmingai švenčiamos ne 

' tik visose dar neuždarytose baž- 
j nyčiose bet ir beveik visose šei- 
' mose, užsieniuose yra žinoma iš 
patikimesnių šaltinių, negu Vil
niaus radijas. LNA.
• KOMPOZITORIUS VYTAU
TAS KLOVA baigia ruošti Vil
niaus Operoje naujos savo operos 
pastatymą. Tai bus opera “Vai
va”, kurios premjera numatyta 
balandžio mėnesį. Po to jis pasi
ryžęs rašyti operą iš šių laikų ir 
dėl to jau susitaręs su režisorium 
J. Gustaičiu, kuris ruošiąs libre
tą.

— Buv. kunigas J. Ragauskas 
Vilniaus “Tiesoje” (bal. 20 d. 
num.) plačiai aprašo: “Kodėl me
čiau kunigystę”. Rašo 1935 metais 
baigęs kunigų seminariją, čia 
įvykęs jo pasaulėžiūros lūžis. Se
minarijoje jam tekę eiti klierikų 
dvasios tėvo ir auklėtojo parei
gas. Pirmaisiais vokiečių okupa
cijos metais gyvenęs Kupiškyje. 
Kunigystę metęs išbuvęs kunigu 
13 jnetų. Po to lankęs vakarinį 
marksizmo — leninizmo univer
sitetą. Metęs kunigystę įsijungė 
į mokslinę ateistinę propagandą.

PASTANGOS LIETUVIUS 
SUPLAKTI SU SLAVAIS

Lietuvos švietimo ministerijos 
organe “Tarybinė mokykla” (Nr. 
1-1958) tilpo straipsnis, kuris 
daug pasako apie tendencijas dės
tant literatūros dalykus dabarti
nėse Lietuvos mokyklose. Rašinio 
autorius, Vilniaus Valst. pedago
ginio instituto vyr. dėstytojas V. 
Auryla, patiekia konkrečius siū
lymus, kaip tą tendencingumą 
dar labiau sustiprinti. Straipsnio 
antraštė: “Tautų draugystės ug
dymas literatūros -pamokose”. Bet 
čia eina reikalas ne tiek apie 
tautų draugystę, kaip apie rusiš
kų tendencijų skiepijimą. Met
raščiai — priemonė proslaviškai 
propagandai.

Iš pat pradžių Aurlya liečia 
senųjų metraščių aiškinimą mo
kyklose. Jam tekę matyti, kaip 
VII klasėje buvę nagrinėjami 
metraščiai, bet buvusios praleis
tos metraščių atsiradimo aplinky
bės. “Siekiant mokiniams paro
dyti, kaip žiloje senovėje užsi
mezgė lietuvių, rusų, baltarusių 
ir ukrainiečių tautų draugystė”, i 
siūloma mokiniams pasakoti, “kad 
senovinę slavų kalbą — rusų — 
literaūtros ir visuomeninio gyve
nimo reikalams vartojo Moldavi

jos, Rumunijos, Lietuvos gyvento
jai. Rusų kalbos vartojimas pa
dėjo sujungti Lietuvos Didžiojoje 
kunigaikštystėje gyvenusius rusų, 
baltarusių, ukrainiečių tautybės 
žmones kartu su lietuviais į ben
drą kovą prieš lenkų feodalų už
simojimus pavergti ir kolonizuo
ti kraštą”. Ryšium su tuo siūlo
ma aiškinti, kad Lenkijos feoda
lai žeminę lietuvius, skleidę me-j 
lūs, kad Lenkijos karalystė esan-|

lietuvių kalbos žodyno turtėji
mui”. Rusiškų svetimybių įsisk
verbimas į lietuvių kalbą jam at- 
rodo pasigrožėtinu reiškiniu. 
Metraščiai ir- kronikos rusų kal
ba jam yra rusų ir slavų bendro 
kultūrinio palikimo paminklai, 
“liudijantieji seną šių tautų drau
gystę”.

KUO LAIKYTI AD. MICKEVI
ČIŲ — LIETUVIŲ AR LENKŲ 
KŪRĖJU?

Nagrinėjant Ad. Mickevičiaus 
kūrybą, siūlo nors trumpai palie
sti ir jo tautybės klausimą. Gir
di, lenkų ir lietuvių šovinistinė 
buržuazija, kurstydama tautinę 
nesantarvę, riejosi dėl Ad. Mic
kevičiaus tautybės. “To ginčo at
balsiai šiandien pasiekia kai ku
riuos mokinius, todėl jie kartoja 
senas ir žalingas mintis.” Atsa
kydamas į klausimą, kuo laikyti 

1 Ad. Mickevičių, Auryla cituoja V. 
1 Mykolaitį — Putiną: “Lenkiją jis 
I — Ad. Mickevičius — vadino ben

drąja, o Lietuvą daline savo tė
vyne. Savo veikla, savo raštų po
litine ideologija ir lenkų kalba 
jis yra neišjungiamai susijęs su 
lenkų tautos politinėmis kovomis 
dėl laisvės, su lenkų kultūra ir jų 
literatūra. Jis yra vienas iš did
žiausių lenkų literatūros kūrė
jų”. Tačiau nereikią pamiršti, 
kad jis savo biografiniais faktais 
ir kūryba buvo susijęs su Lietu
va, savo poezijoje išaukštino Lie
tuvos liaudį, gamtą, todėl mums 
esąs labai artimas ir mielas. Ci
tuojamas ir jo (Ad. Mickevičiaus) 
jausmingas posmas:

“Tėvynė Lietuva, mielesnė už 
sveikatą!

Nagrinėjant literatūros veika- 
lus<t siūloma iškelti ypač tuos, 

kuriuose pabrėžiama “tautų drau
gystė”, tiesiai tariant: lietuvių 
bendravimas su rusais. Jo pagar
ba rusų literatūrai neturi ribų. 
Rusų literatūra tautų literatūrai 
turėjusi ir turinti “milžinišką rei
kšmę”. Augštinami lietuviai rašy
tojai, kurie išreiškia savo prisi
rišimą rusams proza ar poezija. 
Cituojamos E. Mieželaičio eilės iš 
“Broliškos poemos”, kur kalbama 
apie lietuvių, latvių, baltgudžių 
bendromis jėgomis statytą prie 
Dūkšto ežero elektrinę.

Tos trys'tautos, girdi:

“Ir kaip prie motinos širdies — 
Jos apie Maskvą susibūrė, 
Kuri jas gynė nuo mirties”.

Kam Maskva yra “motina”, ki
taip dainuoti ir negali. Elta.

jos CK sekretorius B. šarkovas).
Berniukų uniformos spalva bus 

rudai pilka. Mergaičių — ruda 
su juodais žiurstukais, panašiai, 
kaip buvo Lietuvos nepriklauso
mybės laikais. LNA.

PREKYBA KAUNE

KELIONĖ į PACIFIKO KRAŠTUS (15)

ADELAIDĖJE
DAUG LIETUVIŲ IR JŲ DRAUGIJŲ 

JUOZAS J. BACHUNAS, SODUS, MICHIGAN

ti iš Dievo, o Lietuvos kunigai-’ Kaip reik Tave branginti, vien 
kštystė iš šėtono. “Prieš tokius* tik tas pamato,
išvedžiojimus, kurie griovė Lie
tuvos autoritetą, kaip priešprie
ša susikūrė gausinga metraščių 
ir kronikų literatūra rusų kal
ba”.

Kas jau Tavęs neteko. Nūn Ta/e 
vaizduoju

Aš ilgesy grožiu sujaudintas 
Tavuoju”.

Beaukštindamas rusų kalbos Bet ir Mickevičius, kartu su 
įtaką ir naudą Lietuvai, Auryla rusų poetu Puškinu, svajojęs apie 
nušneka net iki tokio keisto tei-j tuos laiku “kada tautos, vaidui 
gimo: “Rusų kalbos vartojimas užmiršę, į didžiąją šeimą susi- 
Lietuvos feodalinėje valstybėje jungs”. Betrūko, kad Auryla Mic- 
turėjo poveikio švietimo plitimui, I kevičių būtų padaręs Sovietų Są-

Trys Kauno miesto prekybiniai 
centrai (pramprekj’Ua, maistpre- 
kyba ir valgyklų trestas) mieste 
laiko 531 prekiavimo punktą 
(krautuves, kioskus, restoranus, 
valgyklas). Be to, yra atskirai 
administruojamos keturios “Gas
tronomo” krautuvės, septynios 
“Univermago” krautuvės ir atski
ros Nemuno upeivių ir geležin
kelininkų krautuvės.

šiems, po kelias krautuves te- 
turintiems prekybos centrams 
daromi priekaištai, kad jų admi
nistravimas perbrangus. Pavyzd
žiui, septynioms “univermago” 
krautuvėms administruoti yra įs
taiga su 17 pareigūnų, kuriems 
per metus išmokama 267,000 rub
lių algų (vidutinė alga per dvy
lika su puse šimto mėnesiui), o 
“Gastronomo” krautuves admini
struoja įstaiga iš Vilniaus, turin
ti skyrių ir Kaune, su 20 parei
gūnų, gaunančių algos per metus 
apie 400.000 rublių (vidutinė 
mėnesinė alga daugiau kaip še
šiolika su puse šimtų!). LNA.

RINKS KRAŠTO KULTŪRI
NES VERTYBES. P. Bugailiškis, 
S. čipkus, P. Galaunė, K. Jablon
skis, J. Jurginis, J. Kirlys, K. 
Korsakas, H. Lizdenis, V. Myko
laitis-Putinas, R. Šarmaitis, B. 
Švėgžda ir S. Tarvydas Vilniaus 
spaudoje paskelbė atsišaukimą 
“Rinkime mūsų krašto kultūrinei 
vertybes”. Raginama rinkti visas 
svarbesnes senienas, istorinius do
kumentus ir pan.

Adelaidės aerodrome su gėlė
mis pasitiko didelis lietuvių būrys. 
Sunku būtų visus prisiminti ir 
išminėti, bet kiek spėjau įsidėmėti, 
čia matėsi kun. Kungys, p.p. Var- 
nauskienė, Dundienė, Mainelienė, 
Dičiūnienė, Dičiūnas, Jučienė, Ju- 
čiūtė, daktarė Maželienė, Linkus, 
Radzevičiūtė, Radzevičius, Raginis 
Lukošiūnas, Jonavičienė, Mariu
kas ir daug kitų. Povilas Lukošiū
nas iš aerodromo mus nugabeno 
į South Australia viešbutį

P. Lukošiūnas, drauge su ALB- 
-nės Adelaidės apylinkės pirm. S. 
Čibiru sudarė mano maršruto ir 
viso viešėjimo programą Adelai
dėje. Ačiū jiems; tai man buvo di
delė pagalba ir leido planingai 
išnaudoti neilgo viešėjimo laiką.

Kiek pailsėję viešbutyje, tą pa
čią dieną jau dalyvavome arbatė
lėje p.p. Lukošiūnų namuose. Jis 
pats tarnauja Adelaidės miesto sa
vivaldybės susisiekimo srityje, 
— dirba kaip tramvajų konduto- 
rius. Tai simpatiškas, energingas 
ir gyvos dvasios žmogus.

Mudviem arbatėlę oficialiai ruo
šė Liet. Tautinis Akademinis Sam
būris. Dalyvavo ir Liet. Taurinio 
Sąjūdžio nariai akademikai bei 
kitų tautinių korporacijų nariai, 
vienas kitas svetys su šeimomis. 
Taigi, nebuvo koks uždaras pobū
vis, bet bendresnis ir viešesnis. 
Pasidalinome įspūdžiais, arčiau 
susipažinome, palietėme ir vieną 
kitą specialesnį klausimą.

Gruodžio 27 d., 3 vai. popiet, 
Bendruomenės namuose įvyko ma-

I no pranešimas ir Margučio filmo 
j demonstravimas. Diena buvo itin 
karšta, tačiau tautiečių prisirinko 
pilna salė. Savo pranešimą pada
riau vėliau, bendros arbatėlės 
ir pasikalbėjimų metu. Iš savo 
pusės, ALB Adelaidės apylinkės 
pirm. S. Čibiras padarė pranešimą 
apie Adelaidės lietuvių gyvenimą 
ir organizacijų veiklą.

Lietuviškų organizacijų pasiro
do, esama gana daug, čia jas, 
informacijos ir įdomumo dėlei, 
paminėsiu pagal iš S. Čibiro 
gautą sąrašą: A.L.B. Adelaidės 
Apylinkės V—ba, Adelaidės lietu
vių skautų Vilniaus tuntas, Atei
tininkų Sendraugių Adelaidės 
skyrius, Adelaidės Liet. Teatro 
Mylėtojų Grupė, Adelaidės Liet. 
S—ga (inc.), Australijos Liet. 
Studentų S—gos Adelaidės sky
rius, Liet. Atgimimo Sąjūdžio 
Adelaidės skyrius, Liet. Kultū
ros Fondo Adelaidės skyrius, 
“Lituania” choras, Lietuvių Cari
tas, Liet. Teatro Studija, Liet. 
Tautinis Akademinis Sambūris, 
Liet Veteranų Sąjunga “Ramo
vė”, Moterų Sekcija prie ALB., 
Pasaulio Liet Teisininkų D—jos 
Australijos skyrius, Liet. Tautinis 
Sąjūdis, Skautų Tėvų Komitetas, 
Sporto Klubas “Vytis”, Jaunimo 
Būrelio Taryba, švietimo Taryba 
prie ALB., Savaitgalio Mokyklos 
Tėvų K-tas, Savaitgalio Mokykla.

Taigi, Adelaidėje lietuviškų or
ganizacijų arba bendrųjų lietuviš
kų organizacijų skyrių esama dau
giau dvidešimties, o gal dar viena

kita šiame sąraše ir nepaminėta. 
Patirta, kad ne visos organizacijos 
pasirodo veikloje. Bet taip yra 
ne tik Adelaidėje: kiekvienoje di
desnėje lietuviškoje kolonijoje 
paprastai, šalia veiklių ir gyvų, 
yr^ dar ir vadinamų popierinių 
organizacijų, kurių “veikla” susi
daro daugiausia iš to, kad vieną 
kartą per metus jos išrenka nau
ją valdybą (dažniausiai iš tų pa
čių žmonių).

Kaip girdėjau pravažiuodamas, 
panašaus didumo Los Angeles 
kolonijoje esama netoli 40 lietu
viškų organizacijų, na, o Čikagoje 
turbūt per šimtą. Lietuvių Adelai
dėje sako esant per 2.000. Austrą- 
lijos mastu, tai jau labai stambi 
kolonija.

XXX
Gruodžio 28 d. pietų pakvietė 

ponai Lapšiai. Jie savo automobi
liu mudu visur vežiojo ir esame 
jiems už tai dėkingi. Apžiūrėję
jų sodybą, skaniai popietavę, iš
vykome į lietuvių vaikų eglutės 
pobūvį, kuiį surengė Lietuvių Mo
terų Sekcija Katedros salėje.

Tikrai čia buvo malonus jaunų 
ir jauniausių lietuvių pobūvis. 
Kalėdų senelis vaikučiams išdalino 
gausiai dovanas, o jie mums pa
dainavo daug gražių lietuviškų 
dainų. Juos išmokė ir priruošė 
p. Vasiliauskienė. Chorą sudarė 
apie 30 vaikučių. Taip pat buvo 
smarkių deklamatorių ir šokėjų, 
šokių išmokė žinoma tos srities 
specialistė p. Grėbliūnienė ir p. 
Lapšienė. Daug jų mokinių jau 
yra gimę Australijoje. Darbe su 
lietuvišku atžalynu Adelaidėje la
bai daug padeda ir skautų tun- 
tininkas Vyt. Neverauskas.

Po programos sujaudintas lin
kėjau jauniesiems lietuviukams 
ko geriusios sėkmės, kad visam 
gyvenimui išliktų pavyzdingais

lietuviais. Į eglutę buvo susirin
kę labai daug žmonių. Buvo taip 
pat skanių užkandžių, kava, ar
bata, be “maenių” gėrimų. Tai 
buvo tikrai kultūringas susirinki
mas, kuriam sumaniai vadovavo 
ponia Reisonienė.

DARBŠTUMAS IR INICIATYVA
Tą patį vakarą buvome pakvies

ti pas Vytautą Linkų, Port Ade
laidėje. Tai vyras didelės energi
jos ir plačių siekimų. Jis turi val
gomų produktų krautuvę Port 

Adelaidės priemiesčio svarbiausių 
gatvių kryžkelėje, kur nuolat es
ti didelis žmonių judėjimas. Krau
tuvė pilna prikimšta įvairiausių 
valgomų produktų, o iš lauko už
rašas “Linkus World Food”. “Biz
nis” eina gerai.

XXX
Buvau pakviestas pasižiūrėti sa- 

(Tąsa 4 psl.)

KOMUNISTŲ PARTIJA 
JAU MIRŠTA

JOHN GATES, kuris ilgus me
tus buvo komunistinio laikraščio 
“The Daily Worker” redaktorius 
(tas laikraštis sausio 13 sustojo 
ėjęs), sausio 18 kalbėjo televizi
joje. Jis pareiškė, kad “komuniz- 
tų partija Amerikoje miršta”.

“Partijos narių amžiaus vidur
kis, — sakė jis, — yra apie 50 
metų? Niekas į partiją nestoja, 
ypač iš jaunesniųjų”. Priežastį jis 
nurodė tą, kad “komunistų parti
joje tegarbinama Sovietų Sąjun
ga”. Tai po ilgesnio laiko atstu
mia amerikiečius, kurie savo kraš
tą vertina, kas jie bebūtų”. “Mes 
manėme, kad partijoje reikia iš
sižadėti savo laisvės dėl to, kad 
toji laisvė būtų vėliau pasiekta”. 
John Gates pareiškė, kad tai bu
vusi klaida. Komunistų partija 
niekam laisvės nežadanti. Tuo bū
du “ji pati sau kasa duobę”.

John Gates komunistų partijai 
priklausė 27 metus. Iš jos išstojo 
tik tada, kai komunistų partijos 
vadovybė nutarė sustabdyti jo re
daguotąjį “The Daily Worker”.

Bet John Gates jau ir anksčiau 
mąstė apie savo išstojimą. Kai sė
dėjęs- kalėjime, turėjęs laiko vis
ką gerai pergalvoti. Iš kalėjimo 
išleistas ir ėmęsis redaguoti “The 
Daily Worker”, reikalavo aklai 
nesilaikyti Maskvos instrukcijų. 
Už tai laikraštis ir buvo uždary
tas.

Lietuviai komunistai iš “Lais
vės” ir “Vilnies” bloko taip pat 
nusiskundžia, kad “jų draugai iš
miršta”, o naujų nesiranda.

PATRIfi J
OVERSEAS PARCEL SERVICE 

131 HAMPSHIRE RD., 
SUNSHINE, VIC.

Pigiausias ir garantuotas siunti
nių persiuntimas. Mokėti nieko 
nereikia kol siuntinys pasiekia ad
resatą.
Darbo vai. nuo 9 vai. ryto, iki 9 
vai. vakaro.
Laivai išplaukia 28-to gegužės ir 
7-to birželio.

TEL.: MM 2791.

- EUROPIETIS SPECIALISTAS

I
 OPTIKAS

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

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

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819
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| PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI

SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE

SAV. L. VACBERGAS
36 WALPOLE ST., KEW, VIC.

TEL. WM 6032 |
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JAUNIMO DIENOS VOKIETIJOJE
Balandžio 8-17 d.d., Vasario 

Šešioliktosios Gimnazijos patal
pose, įvyko Europos lietuviškojo 
jaunimo stovykla. Ją rengė Vo
kietijos Liet. Bendruomenės Kraš
to Valdyba, išsirūpinusi lėšų iš 
Laisvosios Europos Komiteto. At
rodo, jog tokia stovykla paleng
vėle tampa metiniu tradiciniu 
įvykiu, nors jos galutinis įgyven
dinimas ir priklauso nuo sveti
mųjų lėšų bei palankumo.

Stovykla praėjo giedrioje nuo
taikoje ir malonaus draugiškumo 
ženkle. Vokietijos lietuviškasis 
jaunimas suvažiavo iš 14 vietovių, 
neskaitant atostogų metu vietoje 
pasilikusių Vasario 16 Gimnazijos 
auklėtinių, kurie savaime sudarė 
skaičiumi gausiausią stovyklauto
jų grupę. Kitų stovyklautojų 
skaičius vietovėmis apytikriai ati
tiko dabartinių lietuviškųjų ko
lonijų Vokietijoje dydį. Jei iš 
daugelio vietovių atvyko tik po 
vieną ar du, didesni būreliai at
keliavo, iš Stuttgarto, Memingeno, 
Hannoverio, Mainzo, Darmstadto.

Ypatingai malonią staigmeną 
sudarė 4 mergaitės ir 2 berniukai 
iš Anglijos, pasiryžę aplankyti pa
žįstamą ir nepažįstamą Vokietijos 
lietuviškąjį jaunimą, ši graži ir 
judri Anglijos “delegacija” iliejo 
į stovyklos gyvenimą tam tikro 
tarptautiškumo, kurį dar labiau 
pagyvino Vokietijoje studijuoją 
studentai iš JAV. Dar vienas stu
dentas (A. Jonutis) atvyko iš 
Šveicarijos, o iš pačių Gimnazijos! 
auklėtinių, ne vienas jau buvo 
kelis metus praleidęs Italijoje. 
Iš tiesų, stovykla buvo tikrai tarp
tautinė, net pasaulinio masto...

Pagrindinę stovyklos programą 
sudarė 12 paskaitų (mokyt. Vykin
tas: “Lietuvių kalbos reikšmė” ir 
“Lietuvių! literatūra”; mokyt. 
Gailius: “Lietuvos sportas”; muz. 
Banaitis: “Lietuviškoji muziką 
šiapus ir anapus geležinės uždan
gos” ir “Lietuvybės išlaikymas”; 
dr. Gerutis: “1918 — 1940m. Ne
priklausomybės laikotarpis”; dr; 
Deveikė: “Lietuvos valstybės vaid
muo Europos istorijoje"; dr. Gri
nius: “Kultūrinė būklė Lietuvoje 
dabartiniu metu”; K. Drunga: 
“Dabartinis gyvenimas Lietuvoje”; 
vyr. mokyt. Antanaitis: “Atomas”; 
dail. Kriviekas: “Lietuviškuoju 
dailės keliu”; inž. Zundė: “Ben
druomeninės organizacijos reikš
mė”).

Paskaitose buvo stengtasi iškelti 
mūsų dabarčiai aktualiuosius mo
mentus. Prie gražaus paskaitų 
pasisekimo didele dalimi prisidėjo 
prelegentų dinamiš|kumas, suge
bėjęs klausytojus ne tik sudominti 
bet ir įtraukti į savarankišką min
ties darbą. Todėl ir diskusijų me
tas buvo vaisingai išnaudotas, 
o pašnekesiai neretai persikeldavo 
į skaityklą, bendrabutį ir tt Iš 
jaunųjų, diskusijose uoliai pasi
reiškė visa eilė Gimnazijos auklė
tinių (Vidra, čepulevičius, Bau- 
ras ir kt), Kastytis Baublys iš 
Anglijos, ir tt

Pakankamai laiko liko ir paties 
jaunimo pasirodymams. Keletą 
vakarų užpildė tautiniai šokiai, 
literatūrinė kūryba, skautiškas 
laužas ir kt. ,kuriuose ryškiai vy
ravo Gimnazijos mokiniai. Litera
tūrinėje kūryboje stilingai rodėsi 
Rūta Kiulkaitytė, o skautišką 
programą sumaniai pravedė P. Ci- 
bitis. Improvizacijoje nepakeičia
mas buvo Pociui is.

Viena diena buvo skirta iškylai 
pareiniu iki Loreley, kuriai vado
vavo mokyt F. Skėrys. Mokyt. 
Skėrys ėjo ir stovyklos vadovo 
pareigas. Mergaičių bendrabučio 
priežiūra rūpinosi mokyt. Motga- 
bienė. Porą dienų stovykloje bu
vojo Muncheno Amerikos Balso 
atstovas V. Dargis, registruoda
mas paskaitas, mokyt Motgabio 
pravestas dainas, stovyklaujančių
jų pasisakymus ir sveikinimus 
lietuviškajam jaunimui už gele
žinės uždangos. Ačiū Amerikos 
Balsui, kad negailėjo išlaidų ši 
suvažiavimą užrašyti juostose.

Jei pagrindinį stovyklavusiųjų 
branduolį sudarė atostogų metu 
likę Vasario 16 Gimnazijos moki
niai, stovykl'on suvyko būrys ir 
kitų gimnazijų bei augštesniųjų 

mokyklų auklėtinių. Atsilankė ir

VYTAUTAS DONIELA

ištaigų raštinėse dirbančio jauni
mo. Buvo malonu matyti ir 3 JAV 
armijos narius (Reišys, Brinkis, 
Karmūza), kurie nors porai dienų 
sugebėjo ištrūkti iš karinių užsiė
mimų, kad galėtu vėl su savaisiais 
susitikti. Reikia tikėtis, kad tokie 
suvažiavimai laikui bėgant su
trauks vis daugiau lietuviškojo 
jaunimo iš kariuomenės dalinių. 
Tik kolkas susižinojimas yra sun
kokas dėl pllataus išsimėtymo ir 
vietos nepastovumo.

Į stovyklų suvyko ir didokas 
studentų būrys. Ne visi iš jų ga
lėjo stovykloje išbūti visą laikę, 
bet atsilankiusių buvo, berods,16. 
Kadangi jie, šalia gimnazistų, 
sudarė antrą pagrindinę grupę, 
paskutinėmis dienomis prasidėjo 
įvairios draugiškos varžybos. 
Spontaniškai kilo tinklinio ir krep
šinio rungtynės, kurias užtikrintai 
laimėjo gimnazistai. Kitaip turbūt 
ir negalėjo būti; studentai šiek 
tiek energijos jau buvo išnaudoję 
savitarpio akademiniuose žaidi
muose. Tik pačią paskutinę dieną, 
sustiprinus komandą gimnazijos 
mokytojais, studentai sugebėjo 
futbolo kovą baigti nors lygio
mis. Apskritai, paskutinėmis die
nomis studentų entuziazmas spor
tui buvo tiesiog nuostabus. Ne
abejotini nuopelnai sporto sąmo
nės atgaivinime priklauso Korė
jos veteranui heidelbergiečiui Vyt
autui Račkauskui.

Bendrai, stovyklos metas prabė
go sklandžiai, nuotaikingai ir dar
bingai. Tarp paskaitų ir paties 
jaunimo pasirodymų vyravo ap
galvota lygsvara. Tik baigiamosio
se diskusijose dar buvo iškelta

mintis, jog per sekantį suvažiavi
mą eksperimentiniais sumetimais 
reiktų dar daugiau iniciatyvos 
perduoti pačiam jaunimui. Jei šį 
kartą pats jaunimas sudarė posė
džių prezidiumus ir vadovavo dis
kusijoms, ateityje būtų galima 
jaunimui atiduoti net dalį refe
ratų, sudarant trijų keturių asme
nų forumus, specialius diskusijų 
ratelius ir tt.

I stovyklos uždarymo iškilmes 
atsilankė visi Vokietijos Liet. 
Bendr. Krašto Valdybos nariai, 
kuriems dėkingumo ženklan sto
vyklos vedėjas įteikė gimnazijos 
mergaičių nuaustas juostas. Tau
tiniu kaklaraiščiu buvo apdovano
tas ir pats mokyt. Skėrys. Galų 
gale, Gimnazijai dėkingi stovyk
lautojai savo tarpe surinko 133DM 
už kurias Gimnazijai bus įgytas 
sieninis laikrodis. Atėjus atsisvei
kinimo valandai, visi skirstėsi ne
noriai. Su liūdesiu buvo išlydėta 
Anglijos delegacija, spėjusi per 
stovyklos metą įsigyti visų simpa
tijas.. Ilgai ir nuoširdžiai skambė
jo atsisveikinimo daina.

šios stovyklos metu dar karui 
išryškėjo, kokia nepaprasta yra 
Vasario 16 Gimnazijos reikšmė 
lietuvybės išlaikymo darbe. Nebc- 
esant Vokittijoje didesnių stovyk
lų, dėl savo pastovumo Gimnazija 
yra, galima sakyti, centrinė vieta 
platesnio masto jaunimo susibūri
mams. Tik per jaunimo patrauki
mą sąmohingon lietuvybėn suva
žiavimais, stovyklomis ir sąskry
džiais galima teigiamai išspręsti 
kritinio persilaužimo pavojų, ku
riam yra išstatytas svetimoje ap
linkoje atsidūręs kiekvienas jau
nas žmogus. Tad daugiau suva
žiavimų, ir tegu jie ir toliau vyks, 
ta Vasario 16 Gimnazijos lietuvi
škoje aplinkoje!

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. p. Redaktoriau,

“Tėviškės Aidų” Nr. 16. (30. 
4.58) tilpo p. S. Nev. straipsne
lis — “Negalima Klubo Valdžią 
Kritikuoti”. Tame straipsnelyje, 
be kitų faktų iškraipymo, rašan
tysis tvirtina, kad koks tai jo pa
žįstamas, girdi, parašęs Melbour
ne Lietuvių Klubui (Ine.) Tary
bai protesto laišką, kurį Klubo 
“valdžia”, kaip kad p. J. Nev. 
išsireiškia, palaikė to jo “pažįs
tamo” noru išstoti iš Klubo. Gai
la, kad operuojama anoniminiais 
(ar sugalvotais) asmenimis. Jei 
šio “pažįstamo” pavardė būtų 
paminėta, tada jo laiško turinį 
lengva būtų patikrinti. Kiek man 
yra žinoma, Taryba grąžino įna
šus tik tiems tautiečiams, kurie 
to įsakmiai reikalavo — tokių 
buvo apie tuzinas. Be įnašo, gi, 
net ir p. S. Nev. “pažįstamas” 
Klubo nariu pasilikti negali.

Faktai aiškūs, tik neaišku ko
dėl tūla tautiečių grupė veda to
kią šmeižimo akciją prieš Klubo 
Tarybą. Regis Klubo ir jį atsto
vaujančios Tarybos tikslai gerai 
žinomi — nupirkti ir administ
ruoti Lietuvių Namus Melbour
ne. Namus, kurie padėtų išlai
kyti lietuvišką kultūrą, kuriuose 
visi lietuviai, ypač jaunimas, ras
tų atviras duris, nežiūrint kokios 
jie pasaulėžiūros bebūtų. Tad 
kam gi ši šmeižimo akcija?! Gal 
dėl to, kad Taryba buvo Klubo 
narių išrinkta, o ne iš “Parnaso 
kalno” nuleista, ar kokios gru
pinės org. “šulų” paskirta?

A. Ka.

STEIKIME PABALTIEČIŲ 
BANKĄ

Gerb. p. Redaktoriau,
Perskaitęs “Mūsų Pastogėje” 

str. “Steigtinas Liet. Bankas Aus
tralijoje”, labai apsidžiaugiau, 
kad ši mintis keliama mūsų spau
doje. Neskaitlinguose susirinki

muose tokio banko reikalingumas 
Australijoje buvo ne sykį ir ne 
vienoje vietoje svarstytas.

J.A.V. ir Kanadoje mūsų tau
tiečiai yra skaitlingesni — yra 
daug senesnių laikų ateivių, o 
per tai jie ir yra žymiai pajė

gesni už mus. Turiu pagrindo ma
nyti, kad stiproką vienos ar ki
tos formos bankelį mes vieni lie
tuviai nebūtume pajėgūs įsteigti 
ir įsteigę augantį bei išlaikyti.

Visų politiniai ir tautiniai są
moningų pabaltiečių aiškus apsi
sprendimas ateityje savo tėvynė
se gyventi ne paskirai, bet vie
name politiniame vienete — fede
racijoje. Gyvendami federacijoje, 
bendrai spręsime ir vykdysime 
savo ekonominius kultūrinius, so
cialinius ir kitus reikalus. Taigi 
būtų išmintinga ir naudinga jau 
dabar pradėti bendradarbiavimą 
visose srityse.

Kaikuriose vietose ir šiame 
kontinente pabaltiečiai organi
zuotai dirba — kartu mini birže
lio 14-15 tragediją, skaitlingai da
lyvauja vieni pas kitus tautinėse 
šventėse ir ruošia bendrus kon
certus. Tą naudingą organizuo
tą bendravimą reikia tik plėsti 
ir gilinti. Taigi, plėsdami pabal
tiečių bendradarbiavimą į ekono
minę sritį, steikime bendrą pabal
tiečių banką. Pirmaisiais metais, 
aišku, mūsų bankas būtų tik Syd- 
nėjuje, o vėliau jo skyriai išdyg
tų ir kituose miestuose.

Konkretus mano siūlymas bū
tų: lietuvių. latvių ir estų ben
druomenių vadovybėms, pasikvie
tus visų trijų tautų ekonomistus, 
kaipo ekspertus, paruošti banko 
steigimo projektus ir per atei
nančių Kalėdų šventes sušaukti 
tokio banko steigiamąjį susirin
kimą.

J. Normantas

• GABIOS LIETUVAITĖS. Ne
seniai įvairiose Chicagos kolegijo
se buvo paskelbti sąrašai moksle 
pasižymėjusių studentų. Tai vadi
namasis dekano garbės sąrašas. J 
tą gabiųjų sąrašą šv. Ksavero ko
legijoje pateko Irena Valaitytė. 
Rosary kolegijoje į gabiųjų stu
dentų garbės sąrašą įtraukta Ni
jolė Semėnaitė.

• SKULPTORIUS VYT. KAŠU
BĄ daro šv. Kazimiero stovylą šv. 
Kryžiaus bažnyčios Čikagoje alto
riui.

KULTŪRINE 
KRONIKA

— Naujas dail. A. Tamošaitie
nės kilimas. Prieš metus laiko 
tėvai Pranciškonai, iš Kennebunk 
Port, užsakė A. Tamošaitienei 
išausti didžiulį kilimą “Šv. Anta
nas Paduvietis”, kuris jau išaustas 
ir išsiųstas. Kilimo kompozicija 
— visuma ir vaizduojami objek
tai — sukurti pagal lietuvių liau
dies religinės tapybos bruožus. 
Prieš metus A. Tamošaitienė iš
audė šv. Praniiškų.

★ Pr o f. VI. J a k ū b ė- 
n o sukurta suita “Miško šven
tė” buvo įtraukta į programą De 
Paul universiteto koncerte. Ta 
suita 1954 m. buvo išpildyta 
Grant Parko kocerte.

★ Didžiausią pasi
sekimą turėjusi k n y- 
ga. J. Daudžvardienės paruoš
ta knyga “Popular Lithuanian 
Recipes”, duodanti lietuviškų val
gių receptus, susilaukė tokio pa
sisekimo, kad jos jau išparduota 
visa laida — per 14 mėnesių jos 
išpirkta daugiau kaip 5,000 eg
zempliorių. Greitu laiku bus išlei
sta laida, kurios taipgi bus spaus
dinama daugiau kaip 5,000 eg
zempliorių.

★ Pi a n i s t a s Al. Mro- 
z i n s k a s Brooklyne, Ameri
koje, turi piano studiją. Ją lan
ko didelis būrys mokinių, šalia 
studijos darbų Al. Mrozinskas yra 
vienas žymiųjų akompaniatorių.

★ Prof. K. Banaitis,
N. Y., yra įsteigęs taip pat piano 
studiją. Mokinių skaičius auga. 
Pas jį mokosi ir kitataučiai.

★ Vincė Jonuškai- 
t ė, . buvusi Lietuvos Valst. Ope
ros solistė, duoda dainavimo pa
mokas. Tikėtina, kad išsivystys i 
rimtą studiją.

★ Kompozitorius ir 
piano virtuozas V. 
Bacevičius koncertuoja 
New Yorko radiofone, muzikos 
klubuose, muzikos mokykloje, ku
rioje jis mokytojauja, be to, turi 
įsteigęs didelę muzikos studiją. 
Su studija pavasariais rengia 
koncertus, šie koncertai turi di
delį pasisekimą. Studiją lanko 
daugiausiai kitataučiai, lietuvių 
vos keletas.

★ M u z i k as J. Stan
kūnas duoda muzikos pa
mokas. Turi dešimtis mokinių ir 
mokslo metų gale duoda mokinių 
koncertus. Jo duktė Irena gavo 
stipendiją į Juliard Muzikos aka
demiją New Yorke balso studi
joms.

— Prancūzijoje leidžiami žy
niaus mūsų rašytojo O. Milašiaus 
raštai. Išeis 10 tomų.

š.m. kovo mėn. 8 d. Studio des 
Chams Elysėes scenoje pasirodė
O. Milašiaus veikalas “Miguel 
Manara”. Pastatymu rūpinosi to 
teatro direktorius Maurice Jacq- 
uemonL šis veikalas vaidintas il
gesnį laiką kiekvieną dieną. Že
miausia bilieto kaina 300 frankų.

— Lietuvių Studentų Santaros 
— šviesos Sambūrio Federacijos 
Valdyba pareigomis pasiskirstė 
sekančiai: dr. Jonas Valaitis — 
pirmininką^, Julius Liutakas ir 
Leonas Narbutis — vicepirminin
kai, Eglė Zabarauskaitė — sekre
torė, Viktoras Bilaišis — iždinin
kas ir Gabrielius Gedvilą — na
rys.

Valdyba yra Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse.

— Lietuvoje mirė profesorius 
Šalčius. Jis buvo Lietuvos uni
versitete politinės ekonomijos 
profesorius nuo pat universiseto 
įsikūrimo Kaune. Bolševikinės 
okupacijos metu kurį laiką buvo 
“nemalonėje”, bet vėliau buvo pa
kviestas Mokslų Akademijos Eko
nomikos instituto vyresniuoju 
moksliniu bendradarbiu.

— Kultūros žurnalas “Aidai” 
savo dvimetmę literatūros premi
ją (500 dol.), paskyrė Ąlb. Ba
ranauskui už Nidos Knygų Klubo 
išleistąją jo novelių knygą “Snie
go platumos”.

Premijos įteikimo iškilmės ba
landžio 27 d. įvyko “Aidų” su
rengto koncerto metu Toronte, 
Kanadoje.

GAMYBA KIEKIAIS
PRAMONES GAMYBA LIETUVOJ

Statistikos valdyba balandžio 
12 dieną paskelbė šių metų pir
mojo ketvirčio pramonės gamy
bos apyskaitą. Pirmą kartą skel
biami gaminių kiekiai, ne 
tik plano įvykdymo nuošimčiai. 
Skelbiami toki skaičiai:

Elektros energija (neskaitant 
smulkiųjų kolchozinių elektri
nių ( — 191,9 milionų kilovatva
landžių (tai esą 15% daugiau 
kaip per 1957 m. pirmuosius tris 
mėnesius). Elektros instaliacijos 

dirbinių — už 3.9 mil. rublių (3% 
sumažėjimas). Elektros skaitiklių 
— 375,300.

Mašinos — metalo pjovimo 
staklės 1892; elektros suvirinimo 
prietaisai 2359; elektr. suvir. 
transformatoriai 3786, auto
busai 84; kuliamosios ir ki
tos žemės ūkio mašinos iš viso 
1122.

Statybinės medžiagos ir reik
menys: plytos — 50.2 milionai; 
gelžbetonio ir betono konstrukci
jų ir detalių — 21,700 kubinių 
metrų; padarinės miško medžia
gos 211.000 kubinių metrų; šife
rio plokštelių ~ 6,3 milionai; 
šildymo katilai — 10,500 kvadr. 
metrų; radiatoriai — 21,000 kv. 
metrų; emaliuotų vonių—27,500.

Medžio — popierio pramonė: 
faniera 5,900 kubinių metrų; po
pierio — 10,500 tonų; kartono — 
8,400 tonų.

Audiniai ir mezginiai: lininiai 
aud. — 1,861,000 metrų; medvil
niniai — 3,634,000 metrai; vilno
niai — 1,549,000 metrų; šilkiniai 
(įskaitant dirbtinį šilką?) — 
2,178,000 metrų; megztukų — 
1,196,000; megztų apatinių .— 
3,392,000; kojinių ir puskojinių 
—- 7,530,000 porų.

Avalynė: odinė — 1,329,000 po
rų; guminė — 757,000 porų.

Maisto gaminiai (neskaitant 
naminės gamybos): mėsa — 7,800

tonų; dešros — 3,000 tonų; svies
tas — 1,329 tonos; nenugriebto 
pieno produktai — 12,900 tonų; 
žuvis — 20,900 tonų; konservai
— 12,800,000 dėžučių; saldainiai
— 6,200 tonų.

Spiritas — 4, 110, 000; papiro
sai ir cigaretės — 2, 388, 000, 000 
vienetų. Dviračiai (junior) — 43, 
900.

Apyskaitoje nieko neminima 
apie turbinas, gręžimo stakles, 
dažymo aparatus, trašas (minera
lines), baldus, “radiolas”, pasiūtus 
drabužius ir eilę kitų Lietuvoje 
gaminamų dalykų. LNA.

— Iškilus nusiskundimams, kad 
transportas tarp Lietuvos ir Ka
raliaučiaus nereikalingai trukdo
mas administracinių formalumų, 
Lietuvai skirtoji geležinkelių valb- 
dyba prikalbino Lietuvos ir Kara
liaučiaus “sovarchozus”, kad jie 
Vilniuje, Kaune ir Karaliaučiuje 
esančias savo transporto įmones 
sujungtų į vieną įmonę.

OŽKINIO SKLANDYTUVUS 
GAMINS MASINIAI. Žinomo iš 
prieškarinių laikų sklandytojo 
konstruktoriaus Br. Ožkinio nau
jai pastatytas sklandytuvas “BRO 
12” buvo nuvežtas į Maskvą ir ten 
visapusiai bandomas. To pasėkoje 
Ožkinio sklandytuvas rastas tin
kamas masiniai gamybai. Apie tą 
sklandytuvą surinkta žymiai ge
resni duomenys, rtegu apie iki šiol 
masiniai gamintą sklandytuvą 
“MAZ 15”. Ožkinio sklandytuvus 
gamins visai Sovietų Sąjungai.

LIETUVOJE STEIGIAMA IŠ
RADĖJŲ IR RACIONALIZATO
RIŲ draugija. Sudarytas organi
zacinis biuras.

PIRMASIS “MOKSLEIVIO” 
ŽURNALO NUMERIS Vilniuje iš
ėjo 30.000. egz. tiražu, žurnalas 
skirtas vyresniųjų klasių moks
leiviams ir specialiųjų mokyklų 
bei technikumų mokiniams.

LIETUVOS VAIZDU PARODA
Čikagoje, Jaunimo centre (Jė

zuitų namuose) įvyko Lietuvos 
vaizdų paroda verta vispusiško 
dėmesio. Tai savo rūšies nedide
lis, bet gražus, mozaikinis Lietu
vos paveikslas Apstus atsilankiu
sių skaičius rodo, kad kiekvienam 
miela pamatyti savo gimtojo 
krašto vieną ar kitą kampelį, lau
kus, sodybas, kryžius, Vilniaus 
bei Kauno vaizdus ir atskirus ar
chitektūros pavyzdžius.

Bevaikščiodamas nuo vieno vai
zdo prie kito, pradedi gyventi 

Lietuvos realybe, jos idilija, gam
tos grožiu. Vėl iškyla išsiilgtos 
spalvos, nuotaikos ir visa gamtos 
dvasia. Greta fotografijų išstaty
ta eilė mūsų dailininkų paveikslų 
ir spalvotų reprodukcijų. Visa 
tai papildo ir palydi vienspalvius 
vaizdus.

Didelio įdomumo sukelia staty
bos ir darbo įrankių bei namų 
apyvokos daiktų modeliai. Ypač 
pastarieji eksponatai traukia žiū
rovus. Daugelis jų, sava paskir
timi, žinomi tik vyresnės kartos 
žmonėms ir tik tiems, kurie Lie
tuvos kaimo gyvenimą pažįsta. 
Duoti prierašai arba paaiškinimai 
prie kiekvieno daikto palengvino

jų atpažinimą. Reikia pasakyti, 
kad šie modeliai yra padaryti su 
didele meile ir nepaprastu tiks
lumu. Ponas Zaura (iš Nebras- 
kos) už juos Nebraskos žemės 
ūkio parodoje yra gavęs premi
ją

žiūrovo akys sustoja prie Vilj 
niaus fotografinės panoramos, 
apimančios beveik visą šiaurės 
vakarų miesto dalį. Ji buvo pada
ryta žinomo lenkų fotografo Bul- 
hako, kurio darbu pasinaudojo ir 
mūsų leidėjai pirmojo Vilniaus 
albumo 1921 m.

Kalbant apie šią parodą, nega
lima nutylėti jos sumanytojo, or
ganizatoriaus ir rengėjo — dail. 
VI. Vijeikio, kuriam reikėjo su
rinkti visą medžiagą — ekspona
tus, reikėjo aprėminti fotografi
jas, daug jų padidinti, reikėjo 
nupirkti medžiagos skydams, ant 
kurių eksponatai išstatyti, tuos 
skydus (sieneles) padaryti, viską 
suvežti, na, pagaliau, ir parodą 
apipavidalinti. Taip, viską padarė 
vienas V. Vijeikis Jam visų mū
sų padėka už jo didelę auką ir 
pastangas mus nors vaizdais nu
kelti į Lietuvą.

A. Rūkitelė

§ THE IMPERIAL J|
g 74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS S 

g Tel: Katoomba 523. g

g PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — g 
S VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.
g Savininkas Ed. Valevičius. H
S Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- g 
N šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- g 
g vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping g 
g Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių, g 
g Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 7.7.0 savaitei. g 
g Vaikams nuolaida. g
S Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. g 
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GEBA GALVA
Arba kiaušinio stebuklai

TARYBINĖS SPAUDOS 
IŠTRAUKOS

Vieną dieną nežinia iš kur at
vyko j Kanariškį žmogelis. Kiek
vieną, kas pamatė ji einantį, šiur
pas krestelėjo: žmogus kabliu 
sulinkęs, veidą iš skausmo per
kreipęs. Ne vienas pasisiūlė grei
tąją pagalbą nepažįstamajam iš
kviesti. Bet šis, gaudydamas orą, 
prieštaravo.

— Aš čia einu, kur geriausias 
daktaras gyvena.

— čia jokio daktaro nėra, — 
nustebę atsakinėjo praeiviai. — 
Mūsų kaime yra tik veterinarijos 
sanitaras.

— Tas pats, tas pats, oi, oi,
— ir žmogus lingavo toliau.

Po valandėąlės iš sanitaro kie
mo išėjo žvalus žmogelis. Aplan
kė jis ir kai kuriuos “daktaro” 
kaimynus.

— Ot galvą žmogus turi, — 
kalbėjo nepažįstamasis. — Tikras 
stebūklas. Kiek gydytojų apvaži- 
nėjau, niekas neišgydė. O šis kaip 
ranka nuėmė. Tikras stebūklada- 
ris.

Gera šlovė už krosnies neguli. 
Greit garsas apie “stebukladarį” 
iš Kamariškio pasklido toli už 
Obelių rajono ribų. Ir ėmė plauk
ti pas “daktarą” šeršniovą pėsti 
ir važiuoti, ir ėmė pūstis nuo 
šiugždančių banknotų “stebūkla- 
dario” kišenės.

O šeršniovas neretai pademon
struoja savo pacientams “mirš
tančiojo” atgaivinimą. Primoko 
kokį naują toli gyvenantį pažįs
tamą suvaidinti mirštantį ir pasi
kviečia. šis atvažiuoja vos gyvas, 
gauna iš “daktaro” solidų hono
rarą ir keliauja patenkintas.

— Pranyk! Nors į žemę įlisk, 
bet Obelių rajone daugiau nesi
rodyk, — įsako “artistui” gera
daris. Stebūklas įvyko, tau aš už 
ji atlyginau, o dabar netruk
dyk...

šeršniovas neseniai nusipirko 
antrą švirkštą ir išmokė žmoną 
badyti juo minkštas vietas. Vie
nas, mat, neapsidirba. Tikras mo
kslų žvaigždė autoriteto patvir
tinimas ir pripažinimas buvo 
“Tautų vienybės” tarybinio ūkio 
inžinieriaus Nemanio ir apylinkės 
tarybos vykdomojo komiteto pir
mininko Kuzminovo apsilanky
mas. Abu jie atėjo ne smalsumo 
vedami, bet reikalo spiriami: pir
mąjį “kamavo” skrandžio liga, 
antrasis irgi negalavo. Na, o po 
to, jei kas ir abejojo, “stebūklų” 
galia, nebesusilaikė — prieš apy
linkės pirmininką nepatogu bu
vo.

Aleksandravėlės medicininio 
punkto felčerė Karvelytė labai 
nustebo, kai pamatė, jog apylin
kėje padaugėjo ligonių. Ir, tik iš
girdusi apie “stebukladari”, su
prato, kodėl. Ji, mat, stebūkta 
daryti nemokėjo, bet gydė taip, 
kaip ją mokė mokykloje. Ir Kar
velytė ryžosi sugėdinti apsišau
kėlį.

— Kolege! Perimkite patyrimą!
— nedavęs jai nė prasižioti, pa
siūlė šeršniovas. — Tamsūs žmo
nės kalba kad aš darąs stebuk
lus. Netikėkite! Jei ir padarė 
stebuklą, tai mano bičiulis. Tai 
jis išrado šį nuostabų preparatą, 
gydantį visas ligas. Netrukus jį 
naudos viso pasaulio medicinos 
vyrai. Bet kol kas mano bičiulio 
išradimas medicinos ir kiaušinių 
mokslo srityje nepripažintas. To
dėl jis draugiškai pasiūlė man 
pritaikyti jį praktikoje. Prašau, 
štai receptas: paprastas vištos 
kiaušinis, šviežias ir, pabrėžiu ap
vaisintas, sumaišomas su ricinos 
skiediniu. Padarei injekciją — ir 
visos ligos išgaruoja.

Pritrenkta Karvelytė naują pre
paratą išbandyti nepanoro. Juk 
ji mokydamasi nieko apie tokį 
gydymą negirdėjo. Atsisveikinda
ma, ji palinkėjo “kiaušinio am
pulės” savininkui geros kloties ir 
vėl kamavosi su ligoniais.

Tyliai kankinosi ir rajoninės li
goninės darbuotojai, nors Grigo
rijus šeršniovas jau senokai jų 
pašonėje nuodija žmones. Pacien
tai, taip ir neišsigydę “kiaušinio 
ampulėmis”, dar labiau susirgę 

ėmė plūsti iš visų rajono kraštų.
— Tavo liga įsisenėjusi, todėl 

“kiaušinio ampulės” negelbsti, — 
ramina šeršniovas nusiminusį pa
cientą. — Tau reikia kitų vaistų. 
— Ir, ištiesęs drumzlino skysčio 
bonką, moko: — Šiame tirpale 
ištirpinta 25 adatos. Patrinsi juo 
skaudamą vietą — ir pasveiksi. 
Tai — patikrinta. O jei nenori 
išmesiu pro duris. Tai irgi geras 
vaistas... Spręsk pats mirti ar 
gyventi. Kad kiaušinis tau nepa
deda, aš nekaltas.

Paprastai iš vištos kiaušinio iš
sirita viščiukas. Ir tai jau seniai 
nelaikoma stebuklu. Kamarišky- 
je, kaip matome, iš vargšo kiau
šinio išsirito turtuolis šernišo- 
vas. Išritino jis iš jo ir naujus 
baldus, radijo imtuvą, motociklą. 
Dabar lengvatikiai ir žiopliai, ri
zikuodami savo sveikata ir gyvy
be, peri iš kiaušinio jam ir “ZI- 
M'ą”.

Čia tai iš tikrųjų stebūklas.
Antras ir dar didesnis kiaušinio 

stebūklas, kad jis užmerkė akis 
rajono milicijos ir prokuratūros 
pareigūnams. Jie nemato nei iš 
ko peri, nei kas peri ir kiek- tie 
kiaušinio stebuklai sveikatos dar
bo žmonėms kainuoja.

K. Verslo vas, E. Uldriku, 
(“Tiesos” krsp.)

Iš “Tiesos”, 1958.II.2.

MASKVA. — Sovietų Sąjungos 
vyriausybės organas “Izvestijos” 
Nr. 2 praneša, kad 1958 metais 
nusistatyta išleisti 800,000,000 eg
zempliorių knygų, žurnalų, pla
katų ir atviručių. Vien Politinės 
Literatūros leidykla išleis 476 
knygas su tiražu 113,835,000. Pir- 
mon eilėn minimi Lenino raštai. 
Kino filmų 1958 m. nusistatyta 
naujų išleisti 118. Daugelyje fil
mų bus vaizduojamas Leninas.

Pas Adelaides Lietuvius
(Tąsa iš 2 psl) 

vo “konkurento” — p. Vasiliaus
ko, kiek toliau už Linkaus, Se- 
maphone apylinkėje, išlaikomų 
viešbučių. Vieno namo 36 kamba
riai viršuje išnuomojami per iš
tisus metus, jei ne netoliese fab
rikuose dirbantiems asmenims, 
tai šiaip įvairiems atostogauto
jams. Namas miesto centre, mū
rinis, yra dar dvi krautuvių pa
talpos, kurios išnuomojamos.

Ponų Vasiliauskų kitas mūri
nis namas tebebuvo dar tuščias, 
nes tuo tarpu jiems stigo pinigų 
jį baigti įrengti, kaip viešbutį. 
Kiek toliau — medinis namas iš 
16 kambarių, kuriuos išnuomuo- 
ja ir, pagaliau, dar vienas dide
lis medinis namas, kur patys gy
vena ir likusius 10 kambarių 
nuomuoja. Ponia Vasiliauskienė 
duoda pusryčius tiems, kurie pas 
juos čia pat gyvena ir prižiūri 
moteris, kurios rūpinasi kamba
rių tvarkymu. Dar dveji geri me
tai ir jau jiems nebereikės taip 
sunkiai vargti nuolat betriūšiant, 
nes toks “biznis” eina gerai, visi 
kambariai nuolat išnuomoti.

Kai čia vėl sugrįžome, puikioji 
diena pajūryje ir gamtoje jau 
baigėsi. Reikėjo grįžti atgal į 
Adelaidę. Kun. Kungio automobi 
lį vairavo jaunasis Binkevičius. 
Jis dirba vienoj iš didžiausių 
apdraudos bendrovių, kur turi at
sakingą ir gerai atlyginamą tar
nybą.

Atvykome pas jo tėvelius. Vy
resnysis Binkevičius Lietuvoje 
buvo notaras. Dabar Adelaidėje, 
su inž. Reisono pagalba, pats sa
vo rankomis, yra pasistatęs puikų 
namą, pats net cementines ply
tas pasidaręs. Namas labai mo
dernus.

Po jaukios vakarienės, atsisvei
kinome su ponais Binkevičiais ir 
kun. Kungio automobiliu grįžo
me į viešbutį nakvynei.

Puiki buvo ši diena, belankant 
darbščius ir kupinus iniciatyvos 
Adelaidės lietuvius.

XXX
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Dičiūnas nuvežė mudu bažnyčion,

RUSIJOJE KYLA LAISVĖS 
ILGESYS

Chicagoje kalbėjo dr. VI. Po- 
remsky, vadovaująs Tautinei Ru
sų Solidaristų sąjungai. Jis pažy
mėjo, kad dabar bepradedąs rei
kštis laisvės vėjelis Rusijoje, gali 
išsivystyti į viesulą, kuris gali 
nublokšti komunizmą. Dr. Porem- 
sky yra 50 m. amžiaus fizikas- 
chemikas, gavęs doktoratą Pary
žiuje. Jis vadovauja minėtam są
jūdžiui, dabar turinčiam apie 
3,000 narių. Jie stengiasi sueiti į 
ryšį su rusų diplomatais, jūrinin
kais, sportininkais ir kitais, kurie 
bent trumpam la ikui išvyksta iš 
Rusijos. Stengiamasi juos padary
ti laisvės apaštalais. Iš Vokietijos 
ši grupė leidžia balionus su spaus- 
diniais į Sovietų okup. pusę ir 
kalba j pavergtuosius per radiją.

MASKVOS ARKLYS GELEŽINĖS 
SIENOS NEPERŠOKO

Maskva buvo sugalvojusi atgai
vinti dar prieškarinių laikų “liau
dies frontus”. Daug kur tuos 
frontus tada sudarė komunistai ir 
socialistai. Bet paskutinis karas 
ir sovietinė okupacija parodė, kad 
Maskva tuos “frontus” išnaudo
ja savo bolševikinei diktatūrai.

Neseniai Maskva kreipėsi į va
karų Europos kraštus, kad juose 
būtų sudaryti komunistų ir social
demokratų bendri frontai “taikai 
išlaikyti”. Praėjusią savaitę vaka
rų Europoj 8 valstybių socialde
mokratų vadai griežtai atmetė 
klastingą Maskvos siūlymą. Dabar 
jau daug kas žino, ką reiškia ben. 
drai joti ant Maskvos arklio.

• NAUJOS PLOKŠTELĖS 
BRAZILIJOJ. Pasirodė dvi plokš
telės su solisto Kazimiero Ambro-. 
zevičiaus įdainuotomis dainomis. 
St. Šimkaus “Oi kas”, M. Petraus
ko “Bernužėli nesvoliok”, Juozo 
Tallat-Kelpšos “Mano sieloj” ir A. 
Vanagaičio “Stasys”. Akompona- 
vo radijo “A. Gazeta” saloninis 
orkestras, diriguojant Angelo F. 
Pestana.

kur buvo susirinkę apie 300 lie
tuvių.

Po pamaldų kun. Kungys savo 
automobiliu nusivežė mane su 
žmona pas Dičiūnus pietums. Di
čiūnas yra pasistatęs puikų na
mą. Popiet kun. Kungys pavežė 
mudu ligi pajūrio, Christies 
Beach, kur tuo metu lietuvių Ca
ritas buvo paruošęs savo gegu
žinę. Ši organizacija turi nuosa
vą sklypą, o ant jo namą. Vėliau 
tikisi pastatyti dar kitą didesnį 
namą.

Caritas gegužinėje buvo išties
ta palapinė, kur sustatyti stalai, 
apkrauti užkandžiais. Po vaišių 
tarė žodį kun. Kungys, ir tada 
aš buvau pakviestas pakalbėti, 
kaip tolimas svečias iš Amerikos. 
Publika, nors ir atvirame ore, 
laikėsi labai ramiai ir domėjosi 
mano pasakojimais, taip pat kė
lė įvairius klausimus, į kuriuos 
bandžiau ko bešališkiausiai atsa
kinėti.

XXX
Ponai Lapšiai mano “generolą” 

ir kaikuriuos kitus svečius išve
žė jau anksčiau, o kun. Kungys 
mane kitais keliais, gegužinei dar 
nepasibaigus, atvežė pas čia ato
stogavusį viloje inž. Pacevičių. 
Radome ir daugiau lietuvių besi
svečiuojant

Inž. Pacevičius plačiau papasa
kojo apie jo pastatytus grūdų ele
vatorius, kurie vienu metu talpi
na 1,500,000 bušelių. Tai yra did
žiausias tos rūšies pastatas viso
je Australijoje. Ir mūsų lietuvis 
inžinierius šį visą statybos dar
bą prižiūrėjo. Prie statybos dirbo 
150 žmonių ir darbą užbaigė per 
10 mėnesių. Pastatas stovi ant 

jūros kranto. Grūdus galima per
krauti iš elevatoriaus tiesiai į 
laivą. Inž. Pacevičius ryšium su 
šia statyba buvo plačiai aprašy
tas australiškoj spaudoj. Tai di
delė garbė lietuviams!

Atsisveikinus su Pacevičiais, p. 
Lapšys nuvežė aprodyti kurorti
nius sklypus, kurios turi lietuviai 
pirkę ir ateityje galvoja pasis
tatyti vasaros vilas.

(Bus daugiau)

SYDNĖJAUS LIET. NAMUOSE
šeštadienį, einant Redferno Re

gent gatve, išgirdau triukšmingą 
bildesį, kalimą. Pastebėjau, kad 
triukšmas eina iš Lietuvių namų. 
Susirūpinau. O kai pro užpaka
linį langą pamačiau sklindančius 
dulkių kamuolius, nutariau patik
rinti. Kas gi ten vyksta?

Duris radau atrakintas, {ėjau.
I- me augšte ramu, nors ore jau
čiamos dulkės. Visas triukšmas 
ėjo iš Il-ro augšto.

Belipant laiptais, pasitiko ma
ne kombinzonuotas vyras, kurio 
veido, apnešto storu sluogsniu 
dulkių, nepažinau.

Veidas lyg pažįstamas. Ypač ta 
plati šypsena. Bet tik jam praš
nekus, pažinau. Nagi tai p. Adic- 
kas! O tuoj pat ir p. Grosas pa
sirodė į dulkėtą kombinzoną įlin
dęs. Vos ne vos atpažinau ir p. 
J u raitį, ir kitus. Tik gaila, kad 
nebežinau pavardės to jauno vy
ro, kuris su tokiu užsidegimu ro
dė, ką tie šaunūs talkininkai nu
veikė.

Visos nereikalingos sienos iš
griautos. Tik viename šone palik
tas medinis stulpas, dėl kurio dar 
neišsiaiškinta: palikti jį ar paša
linti. Gal jis stogą remia, o gal 
ir ne?

Iš keturių kambarių padaryta 
gan erdvi saliukė, kurią žada tuoj 
sutvarkyti ir ruošti pasilinksmi
nimus — šokius.

To kambario galinis langas iš
ardytas iki grindų. Čia įtaisytas 
primityvus keltuvas, kurio visa 
nereikalinga medžiaga ir gružas 
gabenamas į kiemą. Prie jo taip 
pat jau paruošti laiptų griaučiai. 
Norima iš kambario laiptus iškel
ti ir laikinai įtaisyti tiesiai iš kie
mo.

I-me augšte, viename kamba
ry pastatytas švarus, žalia ge
lumbe aptrauktas biliardas. Taip 
ir vilioja pažaisti. Didesniame 
kambary stalas tenisui, o antras 
toks pat stalas, kitame kambary
II- me augšte. Pagaliau įėjome į 
kambarį, kuriame stovi ilgas sta
las su kėdėmis aplink. Tai posėd

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

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

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

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

į MURRAY’S HEALTH FOOD STORES 4 į 
■i 91 Darlinghurst Road., Kings Cross, < 
;! Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195 ;I 
Į; VELYKINIUS SIUNTIMUS SIŲSKITE JAU DABAR 5 
■ J Vienintelė autorizuota firma Australijoje galinti siųsti siunti- į 
!» nius tiesiog Jūsų giminėms į Lietuvą, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. į 
Ji Supirkę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais, j! 
IJ SUPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JOSŲ į 

J GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JOS PASIŲSITE. į
i Vilnoniai siūlai taip pat siunčiami — 50% muito. Ji 
! Siuntinio svoris 11 Ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūs £ 
! galite vienu metu išsiųsti neribotą skaičių siuntinių. Č 
Į Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius JOSŲ GIMINĖMS TIESIOG įj 
J 1 U.S.S.R. BE PERPAKAV1MO IR VISOS PAŠTO IŠLAIDUS ? 
■ TIK £ 1.2.3, plus kitos išlaidos. J»

! Jūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GRE1- Ji 
I ČIAU IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per į 
J 2-21 mėnesio. į

J Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORO PAŠTU. 5 
• ORO PAŠTO PRIMOKĖJIMAI TIK 14 SIL. UŽ i LBS., PLUS į 
i KITOS IŠLAIDOS. į

J Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu. «J 
J MES GARANTUOJAME JOSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ !j 
J ARTIMIESIEMS I U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO į 
1 MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys. S

! JOSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes 5 
! ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas). J J

Į Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne jj 
j LAIVAIS. Mes neturime ryšio nei su Londonu nei su Švedija, ij 
Į Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIASH1 į 
* Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. p.p. Ji

I šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vai. j!

■ AGENTAI: :■

; SYDNEY: M. & N. PEKIC. 143 CABRAMATTA RD., CAB- i Į 
Į RAMATTA, N.S.W. TEL. UB 2082 į

■ NEWCASTLE: FRY’S DELICATESSEN, 557 RUNSER ST., !■ 
I NEWCASTLE, NS.W. TEL. B 3596 j!

; PERTH: S. & L. FURMSHERS, 553 HAY ST., PERTH, W.A. į 
I TEL. BF 3717 IJ

žių kambarys. Jame vyksta šach
matų turnyras.

— Ir svetainė greit bus sutvar
kyta, — Tarybos pir-kas p. Sau
dargas painformavo. — Mat ta
ryba nutarė pirkti ir jau užsakė 
60 kėdžių ir 12 mažų staliukų.

Su pasididžiavimu žiūrėjau į 
tuos dulkėtus vyrus, kurie su to
kiu užsidegimu kuria lietuvišką 
židinį.

Rūta

PABALT1ETIŠKA TRADICIJA

Rygoje įvyko Pabaltijo stalo 
teniso turnyras. Tai yra trečias 
oficialus šių kraštų turnyras šio
je sporto šakoje. Pirmasis buvo 
1936 metais, Kaune, antrasis 1939 
metais Rygoje, o šis, trečiasis — 
Vilniuje. Ta proga sporto laik
raštyje buvo prisiminti abu pir
mieji turnyrai ir paminėta, koki 
žaidėjai tada abiem atvejais iš
kovojo Lietuvai pergalę. Ir šia
me turnyre Lietuvos komanda 
laimėjo pirmą vietą (su Latvija 
37:6, su Estija 29:14). LNA.

.jM:»-t*-!,*:*,:wZw:M:*’:,*:,*i,*i****<*****v****i*,»**»**»**»**» 
t J. STRAUTINŠ J t
’ ’5-th Floor, 306 The Causeway X

Melbourne X
SIUNTIMAI | LIETUVĄ ? 

IR USSR ?

. ’ Mes siunčiame jūsų pačių pa- 
’ ‘ ruoštus siuntinius iš Austrą- X 
" lijos iki 44 Ibs. bendro svorio. Y

Mes taip pat priimame užsa- į 
kymus ir {mokėjimus už pre- 

j ‘ kės, siunčiamas per A

DAUGAVA — PARCELS X 
SERVICE, Y

• ■ Stockholm, Sweden: tekstilės Y 
’ ’ avalynės, vaistų, maisto ir kt. į

’ ’ Reikalaukite mūsų X
* ’ kamaraičių! Y
‘ ’ A
« • Mūsų įstaiga yra uždaryta y 
‘ ’ pirmadieniais. •••

Adelaidėje

LAISVES KOVOMS 
PRIMINTI

Jau 40 metų praėjo nuo Ne
priklausomos Lietuvos paskelbi
mo. Beveik tiek pat metų paliko 
praeityje ir nuo pirmųjų savano- 
rių-kūrėjų kovų už Lietuvos lais
vę. Nepriklausomybės kovos su 
gausiais priešais, kurie tais lai
kais stengėsi pavergti atgimstan
čią Lietuvos valstybę, gyvoje at
mintyje liko tik nedaugeliui iš 
senesnės kartos išlikusiems. Vy
resnioji h- jaunoji karta apie kar
žygiškas lietuvių kovas su Lietu
vos priešais težino tik ši kitų pa
sakojimų ir aprašymų. Jauniau
siai kartai, kuri ir laisvos Lietu
vos neatmena, mūsų nepriklauso
mybės kovos tėra kaip tolimas 
istorinis įvykis, kurį jie gana mi
glotai įsivaizduoja.

Sujudus visoms mūsų kultūri
nėms organizacijoms kovoti su 
nutautėjimu, steigiant lituanisti
kos kursus, plečiant savaitgalio 
mokyklas, perkant ar statant lie
tuviškus namus, svarbu ir jau
najai kartai parodyti Lietuvos 
užgimimą, jos išsilaisvinimą iš 
pavergėjų ir kovas ginant ne
priklausomybę. Reiktų jaunimą 
ne vien lietuviškai kalbėti išmo
kyti, bet ir meilę Lietuvai įdieg
ti, ją pažinti ir jos kovas supras
ti.

Šiomis mintimis begyvenant 
džiugu sužinoti, kad Adelaidės 
Lietuvių Teatro Mylėtojų Grupė 
š.m. birželio mėn. 6 d. ruošiasi 
suvaidinti Petro Vaičiūno pjesę 
“Sulaužyta Priesaika”. Šis veika
las ne vien jauniems, bet ir se
niams parodys bent dalį mūsų 
laisvės kovų laikotarpio dvasios, 
kur tiek daug pasiaukojimo h* tė
vynės meilės buvo. Pjesės turinys 
be stipraus patriotizmo motyvo 
parodo ir gilius žmogaus meilės, 
kovos, keršto ir herojizmo jaus
mus. Matysime lietuvius savano
rius karius, jų priešus, šaudymus, 
tardymus ir pasiaukojimą puikio
se dail. St. Neliubšio dekoraci
jose.

“Sulaužytą ‘Priesaiką” režisuo
ja adelaidiškiams jau žinomas ak
torius ir režisierius J. Venslova- 
vičius, rež. padėjėjas V. Vosylius. 
Pjesėje dalyvauja šis gana dide
lis skaičius vaidintojų: M. Greb- 
liūnienė, B. Janavičienė, A. Mar
cinkevičienė, J. Martinkūtė, L.
Raugevičienė, P. Daugėla, K.
Gurskis, V. Janulis, J. Jasevičius, 
A. Mačiukas, V. Opulskis, V.
Raugevičius, J. Vosylius, V. Vo
sylius.

Tikėkimės, kad Adelaidės lietu
viškoji visuomenė, visuomet jaut
ri mūsų scenos darbuotojams, į šį 
spektaklį š.m. birželio 6 d. Aust
ralia Hall salėje gausiai apsilan
kys kartu su mums brangiu jau
nimu.

J.M.

SPORTO ĮVAIRENYBĖS

• 1946 metais Vilniuje per 
futbolo rungtynes tarp vietos 
“Dinamo” ir Kauno “Lokomoty
vo” pirmosiose dvidešmtyje žai
dimo minučių vilniečiai dėl nepri
tyrusio vartininko kaltės gavo 
keturis įvarčius, kas penkios mi
nutės po įvartį. Matydamas šias 
vartininko klaidas, neiškentęs vil
niečių centro puolėjas Vyt. Sau- 
noris, atsistojo pats į vartus ir per 
likusias 70 minučių žaidimo gavo 
tik vieną įvartį.

• Visiems sporto mėgėjams 
yra žinoma taisyklė, kad futbolo 
komandoje aikštėje gali žaisti ne 
daugiau kaip vienuolika futboli
ninkų. Nors ši taisyklė ir yra pa
grindinė ir nekeičiama, tačiau 
ir čia pasitaiko išimčių. Kaip tik 
tokią išimtį padarė Uragvajaus 
futbolo sąjunga. Ji leido “Rivie
ros” futbolo komandai varžybose 
savo vartus vienu metu ginti 
dviem sportininkams (žinoma, be 
vartininkų aikštėje žaidė dar de
šimt kitų žaidėjų). Mat abu šie 
komandos vartininkai iš anksčiau 
dėl nelaimingo atsitikimo buvo 
netekę po vieną ranką: A. Alon- 
sas neturėjo dešinės, kai jo ko
lega A. Arisonas — kairės ran
kos.

t.
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Sportas Lietuvoje
— Jieties metime Mozūra pa

siekė 72,79 m. ir B. Zalogaitytė 
51,13 m., Pakšytė 49,85 m.

— Rutulio stūmime pagarsėjo 
A. Varanauskas, sėkmingai daly
vavęs daugelyje pirmenybių. Jis 
pasiekė 17 metrų ribą, kas yra 
jau pasaulinio masto.

— Š.m. kovo 20 dieną mirė An
tanas Sipavičius, buvęs žinomas 
futbolo žaidėjas, žaidęs už Kau
no Kovą (1935-38 m. už Lietuvos 
rinktinę.

—• Per Maskvoje vykusias jau
nių šuolių i vandeni rungtynes iš 
šešių pirmųjų vietų keturias iš
kovojo lietuviai. Metro augštyje 
nuo tramplyno — Nijolė Statku
tė, Povilas Ziapkus ir Vidas Šeš
kevičius. Ir trijų metrų nuo 
tramplyno — pirmoji vieta teko 
Astrai Limanavičiūtei.

— Vilniuje atidarytas plauki
mo baseinas, turis šešis plaukimo 
takus 25 metrų ilgio.

— Per įvykusias keturių mies
tų: Kauno, Rygos, Talino ir Min
sko jaunių krepšinio pirmenybes, 
Lietuvos mergaičių komanda lai
mėjo I-ją vietą.

— Pasibaigus Lietuvos krepši
nio pirmenybių I-jam ratui, pir
moje vietoje be pralaimėjimo sto
vi Kauno “Žalgirio" I-ji vyrų ko
manda, II-ji vietoje — Kauno 
“Nemunas" ir III-je — Vilniaus 
“Žalgiris”.

— R. Tamulis, dėl neaiškaus 
teisėjų sprendimo, pralaimėjo 
bokso varžybų finale prieš V. 
Jongibazianą. Varžybos buvo dėl 
TSRS Čempionato.

— TSRS stalo teniso rinktinę 
1957 metais gausingiausiai atsto
vavo lietuviai.

B.N.

KAUNO KREPŠININKAMS
NETEKO RUNGTIS SU 

AMERIKIEČIAIS

Amerikiečių reprezentacinės 
krepšinio komandos jau buvo 
Maskvoje ir balandžio 24 bei 25 
turėjo rungtynes su Sovietų Są
jungos rinktinėmis komandomis. 
Vyrai abejas rungtynes laimėjo 
(74:68 ir 81:68), o moterys ame
rikietės pralaimėjo rusėms (46:61 
ir 41:48). Po to komandos išvyko 
j Tiflisą, kur turėjo rungtynes 
su paskiromis geresnėmis koman
domis, jų tarpe vyrai su viena 
latvių komanda, o moterys su 
viena estų komanda. Kauno 
“Žalgirio” vyrų komanda (geriau
sia Lietuvoje) Leningrade vieti
niame turnyre nukrito į šeštą vie
tą (korespondentai rašė, kad 
Kauno “Žalgiri^” pirmą kartą 
prastai pasirodė), todėl jiems ir 
neteko susitikti su amerikiečiais.

• Rusų “Spartako” bokso rin
ktinė Stokholme turėjo bokso 
rungtynes su bendra švedų — 
suomių rinktine. “Spartako" rin
ktinėje buvo ir Lietuvos bei Ta
rybų S-gos bokso čempionas R. 
Tamulis, kuris gana lengvai nu
galėjo taškais savo varžovą suo
mį Lacterią. Bendrame rezultate 
rusai laimėjo 9:1. Tamulis iki šiol 
turėjo šešias tarptautines kovas, 
visas laimėjęs.

• Buvęs Lietuvos rinktinės 
krepšinio žaidėjas, kuris dauge
lį kartų atstovavo Tarybų S-gą 
įvairiose tarpvalstybinėse rung
tynėse, o taip pat ir 1952-jų metų 
olimpiadoje Helsinkyje, Justas 
Lagunavičius po paskutinių Lie
tuvos krepšininkų gastrolių Kom. 
Kinijoje, buvo pakviestas ten 
sporto treneriu. Gavęs iš Sov. 
S-gos sutikimą, jis drauge su 
žmona dąbar gyvena Šanchajuje 
ir moko kiniečius sportininkus.

• Buv. Nepr. Lietuvos rink
tinės dalyvio Vyt. Kulakausko, 
vėliau atstovavusio Tarybų S-gą, 
parašyta knyga apie krepšinį yra 
išversta į rusų kalbą, gana dide
liu tiražu išleista Sov. Sąjungo
je. Vyt Kulakauskas buvo paskir
tas antruoju treneriu Sov. S-gos 
krepšinio rinktinėje, kuri dalyva
vo Melbourno olimpiadoje. Jis 
su ja turėjo dalyvauti Melbourne, 
bet dėl nežinomų priežasčių, 
greičiausiai dėl pasitikėjimo sto
kos, jau paskutiniu metu buvo 
atšauktas ir į Melbourną neatvy
ko.

Sydnėjuje
GILI UŽUOJAUTA

Vienam iš pirmųjų Australijos 
lietuvių sportinio gyvenimo veikė
jų ir buvusiam Canberros lietu
vių ir Sydnėjaus “Kovo" krepši
nio komandų žaidėjui dailininkui 
HENRIKUI ŠALKAUS- 
K U I ir buvusiai nuolatinei 
moralinės paramos krepšininkams 
teikėjai p. O. ŠALKAUS
KIENEI, Sibiro tremtyje 
netekus brangaus tėvo ir vyro 
ats. Majoro H. ŠALKAUSKO, 
nuoširdžią ir gilią užuojautą reiš
kia Sp. Skyriaus Redaktorius

G. BERNOTAS — 
KARIUOMENĖN

Buvęs Sydnėjaus lietuvių sta
lo tiniso meisteris sidnėjiškiams 
gerai pažįstamas sportininkas bei 
tautinių šokių šokėjas G. Berno
tas, š.m. gegužio 14 d. pašauktas 
į Australijos kariuomenę, atlikti 
3-jų mėnesių karinės tarnybos 
National Service daliniuose.

šiais metais koviečiai stalo te
nisininkai pradėjo žaisti pačioje 
augščiausioje Sydnėjaus stalo te
niso “A" klasėje ir G. Bernoto 
laikinį netekimą gana skaudžiai 
pajus komanda.

Linkint G. Bernotui geros sėk
mės Australijos kariuomenėje.

ŠACHMATŲ MĖGĖJAMS
žaidimo lygis nesvarbu, pagrin

das — geri norai, tat visi sydnė- 
jiškiai, norintieji išbandyti savo 
jėgas, dalyvauja Sydnėjaus lie
tuvių šachmatų turnyre, kurį ruo
šia Sp. Klubo “Kovo” šachmatų 
sekciją^ Turnyras bus vykdomas 
dviejose klasėse ir prasidės š. m. 
gegužio mėn. 25 d. (sekmadienį) 
tuoj pat po lietuviškų pamaldų 
Centriniuose Sydnėjaus Lietuvių 
Namuose, 18 — 20 Botany Rd., 
Redfern. Turintieji atsineša savo 
šachmatų figūras ir lentas.

MERGINOS RODO PAVYZDI
Naujoji Kovo valdyba savo'dar

bo pradžioje ypatingą dėmesį 
kreipia į jaunimo suorganizavimą 
Sydnėjuje. Nelaukiant Bankstow- 
no aikštelių įrengimo, gražią (tik
rai gėda jaunuoliams) padarė jau
nės merginos, kurios kiekvieną 
šeštadienį renkasi į Camperdowno 
aikštelę, kur treniruojasi ir moko
si žaisti krepšinį. Mergaičių būrys 
yra tikrai gausus, susirenka ir 
rimtai dirba 15 — 20 merginų, 
kurias su dideliu rūpestingumu 
treniruoja buvęs “Kovo” krepši
ninkas A. Bačiulis. Jo nuomone, 
greitu laiku Sydnėjuje bus gera 
krepšininkių komanda.

PRANEŠIMAS
SPORTININKŲ DĖMESIUI

S.L.S. “Kovo klubas, įkūręs 
savo būstinę Sydnėjaus Lietuvių 
namuose (20 Botany Rd., Red- 
ferne) ir juos pritaikius' plates
niam visuomeniniam naudojimui, 
“Kovas" š.m. gegužio mėn. 24 d., 
Sekminių išvakarėse, ruošia lin
ksmą pobūvį.

Kaip pranešta anksčiau, čia 
vyksta šachmatų ir stalo teniso 
treniruotės, ir yra biliardo stalas.

Stalo tenisininkai ir mėgėjai 
renkasi pirmadieniais ir trečia
dieniais, šachmatininkai — pir
madieniais, o biliardas kiekviena 
proga.

Krepšininkų treniruotės ir to
liau vyksta Camperdowno Play 
Ground, Australia St. Vyrams 
nuo 1 vai. p.p. iki 2.30.

Krepšinio treniruotės su dide
liu susidomėjimu lanko graži mer
gaičių grupė. Treniruoja V. Ba
čiulis.

Sportininkai, norintieji' treni
ruotis ir pradėti žaisti “B" kla
sės, krepšinio komandoje, renkasi 
tuo pačiu laiku ir toje pačioje 
aikštelėje, kuriuos treniruoti ir 
jiems vadovauti mielai sutiko V. 
Šutas. Valdyba

(|gj PORTAS
Redaguoja Antanas Laukaitis.

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

Adelaidėje
ŽIEMOS KREPŠINIO 

SEZONAS
Vytiečiai po didelių pergalių 

vasaros turnyre, žiemos sezoną 
pradėjo gana sillpnai. Pirmose sa
vo rungtynėse jie susitiko su pus
finalyje žaidusia vasaros turnyre 
West Adelaide komanda, šias 
rungtynes “Vytis” žaidė nepilos 
sudėties ir be savo geriausio žai
dėjo A. Ignatavičiaus. Šiame se
zone taip pat nežaidžia ir pajė
gūs antros komandos jaunieji 
žaidėjai.

Nors komanda buvo ir silpnes
nės sudėties, tačiau sukovojo la
bai gerai ir priešas tepajėgė iš
plėšti pergalę tik antrojo puslai- 
kio pabaigoje. Rungtynės baigė
si 44:61 (23:30) rezultatu. Taš- 

•kai: Petkūnas 18, Jaciunskis 7, 
Gurskis ir Visockis po 6. Rakaus
kas 4 ir Pyragius 3.

Antrose žięmoš' pirmenybių 
rungtynėse priešininkas buvo 
Torrens komanda, žaidusi ketvir
čio pusfinalyje vasaros turnyre, 
šį kartą vytiečiai buvo savo pil
name sąstate, bet sužaidė labai 
silpnai. Gal būt buvo per daug 
pasitikėta savo jėgomis? Mūsiš
kiams nesiklijavo nei puolimas, 
nei gynimas. Priešas staigiais 
prasiveržimais ir ilgais metimais 
žlugdė visas “Vyties" pastangas. 
Antro puslaikio pradžioje, nors 
rezultatas buvo ir išlygintas, bet 
neilgam, ir rungtynės baigta 
71:86 (34:41) “Vyties" nenaudai. 
Dėl šio pralaimėjimo kaltas blo
gas gynimas, ir blogi mėtymai, 
nors Ignatavičius, ir labai priešo 
dengiamas, padarė 44 taškus, Pet
kūnas 16, Visockis 6, Gurskis 4 ir 
Jaciunskas 1.

VYTIS II — W. ADELAIDE 
33:45 (14:19)

Antroji vytiečių komanda, šį se
zoną perkelta į augštesnę klasę, 
rado taip pat didesnį pasiprieši
nimą ir kietesnius varžovus. Pir
masis susitikimas baigėsi pralai
mėjimu. Priežastis — nevykusiai 
naudotas zoninis dengimas: deng
ta per arti prie savo krepšio. 
Puolimui trūko greitų pasuočių ir 
prasiveržimų, o taip pat buvo ir 
per daug “driblingo”. Gal būt vi
sos negerovės buvo dėl to, jog ši 
komanda vasarą nežaidė kaip vie
netas, o tik paskiri žaidėjai ats
tovavo pirmą komandą. Ateityje 
atrodo, treneris S. Umevičius nu
galės pasirodžiusius šlubavimus. 
Taškai: Lapšys 12, Gumbys (at
keltas iš jaunių komandos) 7, R. 
Urmonas 5, Meninas 5, Snarskis 
ir Pocius po 2.

VYTIS II — TORRENS 
45:20 (23:12)

Antrose savo rungtynėse ši ko
manda parodė gerą žaidimą ir 
rungtynes baigė laimėjimu. Pas
kiriems žaidėjams linkėtina geriau 
mėtyti baudas ir tolimus meti
mus, o taip pat neprieti visiškai 
po krepšiu, nes jau nuo baudos 
linijos kamuolys turėtų surasti 
krepšį. Taškai: Lapšys 13, Merū- 
nas 12, L. Urmonas 10, Pocius 5, 
Gumbys 3 ir R. Urmonas 2.

MOTERŲ RUNGTYNĖS
Moterų komandos, pasekdamos 

vyrus, taip pat pralaimėjo pir
mąsias savo rungtynes prieš West 
Adelaide, nors pirmą puslaikį ir 
sužaidė labai gerai. Antroji jau
nių komanda pasirodė labai ge
rai, nors ir pralaimėjo prieš augš- 
tesnes ir daugiau patyrimo tu
rinčias Glenelgo žaidėjas. Mūsiš
kių sąstate kelios merginos žaidė 
savo pirmąsias rungtynes ir pa
sirodė labai gerai.

Antrose pirmenybių rungtynė
se I-ji komanda susitiko su viena 
iš pirmaujančių Sturt komanda, 
šios rungtynės buvo sužaistos ko
vingai ir gerai nors ir pralaimė
tos 24:36 (11:8). Pralaimėjimą 

nulėmė dėl penkių baudų aikštę 
palikusios žaidėjos, nes rungty
nių pabaigoje žaidė tik trys mer
ginos. Reikalinga naudoti kuo 
mažiau “driblingo” ir daugiau 
greitų perdavimų. Taškai: M. Ke- 
lertaitė 9, Kitienė 5. Pečiulytė
4, Ignatavičienė, O. Kelertaitė ir 
šiukšterytė po 2.

-II-ji (jaunių) komanda sužai
dė labai kovingai ir; pasiekė pui
kią pergalę prieš Torrens mergi
nas 25:7 (12:1). čia dar labai 
trūksta komandinio žaidimo ir 
ypatingai gynimo, ką iki šiol at
stoja komandos greitis ir kovin
gumas. Gynėjos turėtų prisilaiky
ti daugiau savo pozicijų. Taškai: 
Bartminaitė 10, D. Radzevičiūtė
5, Andriuševičiūtė ir L. Radzevi
čiūtė po 4 ir Jaunutytė 2.

STALO TENISAS
Stalo teniso turnyrą vytiečiai 

pradėjo su pergalėmis. Vyrų ko
manda susitiko su YMCA ir lai
mėjo 11:0 (žaidžiama 9 individu
alios ir 2 dvejetų rungtynės). Re
zultatas: Partijos 11:0, setai 
22:3, taškai 515:333 Vyties nau
dai. Vyties komandą atstovauja: 
S. Urnevičius, A. Ignatavičius, 
Kurauskas, Krovčenka ir Petruš- 
ka.

Moterų komanda laimėjo be 
žaidimo, priešininkių komandai 
neatvykus. Moterų komandą ats
tovauja: O. Mikalainytė, E. Ja- 
ciunskienė, I. Gudaitytė, G'. Mi
kalauskaitė ir N. Lėlytė.

LAUKO TENISAS
“Vyties” valdybos prašomas S. 

Čibiras sutiko vadovauti lauko 
teniso sekcijai, jei atsiras užtek
tinai žaidėjų. Adelaidėje yra daug 
lietuvių, žaidžiančių australų 
klubuose ir “Vyties" valdyba, 
įrengusi aikštelę prie Liet. Na
mų, tikisi juos suburti į savąjį 
klubą. Visi lauko teniso žaidėjai 
prašomi registruotis pas S. Čibi
rą, 105 Hawker St., Croydon. 
Telef. LA 1718, arba pas valdy
bos narius.

SPORTININKŲ POBŪVIS
Gegužio 3 d., p. A. Gudui fi

nansiniai parėmus, vytiečiai krep
šininkai po laimėto vasaros tur
nyro turėjo uždarą pobūvį, kurio 
metu A. Ignatavičiui buvo įteik
ta dovana, kaipo geriausiam 1957 
-58 metų krepšinio žaidėjui. Ge
gužio 31 d. yra numatoma su
ruošti viešą balių — šokių vaka
rą.

......... B.N.

Melbourne
‘■BUSINESS HOUSE” — 
"CHURCH OF ENGLAND” 

49:48 (25:16)
Iki šiol melbourniškiai žaidė 

ketverius rungtynes iš kurių yra 
trejas laimėję.

Susitikę su “Church of Eng
land” mūsiškiai parodė, jog ūgis 
ir fizinis pajėgumas nepadeda 
prieš greitą ir pavyzdingą oren- 
taciją. žinoma, čia į pagalbą atė
jo mums visiems žinomas, L. 
Baltrūnas. Jis, greit pastebi prie
šo silpnąsias puses, ir išaiškino 
ir nurodė kaip jas išnaudoti.

Laimėję pirmąjį puslaikį 9 taš
kais, mūsiškiai gal kiek atleido 
dengimą, tuo leisdami priešui 
taškų skirtumą išlyginti ir rung
tynės buvo pratęstos. Ir čia tik 
gerai sustiprintas dengimas davė 
vieno taško persvarą. Taškai: 
Kuncaitis 9, Soha 14, šėkas 7, 
Dargis 4, Waitlers 15.

Vyt.

Lietuviška kirpykla J : 
Bankstowne :

MOTERŲ IR VYRŲ SALONAI. PASKUTINĖS MADOS MO- I 
TERŲ PLAUKŲ FRIZAVIMAI IR ŠALTI ŠUKAVIMAI. NAU- Į 
DOJAME AMERIKIETIŠKUS VAISTUS. KIRPIMAI PAGAL ; 
EUROPIETIŠKA, AMERIKIETIŠKA IK AUSTRALIŠKA ■ 
STILIŲ. I

FRANK’S HAIRDRESSER SALON ;
(SAV. PRANAS SAKALAUSKAS) J

380 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN (ARKADOJE)., J
(Vyrų kirpykla I-me augate (iš karidoriaus), moterų II-me ■ 
augate. Ketvirtos durys nuo Woolworth’o) *

PRIIMAMI UŽSAKYMAI IR TELEFONU: UY 6644 I

VIENERI METAI
šių metų gegužio mėnesį su

eina vieneri metai, kai “Mūsų 
Pastogėje” pastoviai pasirodo 
“Sporto Skyrius". Nors beveik 
nuo pat pirmųjų “M.P.’ numerių 
įvairios sportinės žinios būdavo 
mielai talpinamos, už ką didelė 
visų Australijos sportininkų ir 
sporto mėgėjų padėka priklauso 
visiems buvusiems laikraščio re
daktoriams, tačiau savasis, nuo
latinis sporto skyrius per tą 
trumpą vienerių metų laiką įro
dė savo svarbą ir reikalingumą 
plačiai išsiblaškiusiems Australi- 
jis lietuviams sportininkams.

Prieš metus laiko, dabartinis 
“M.P.” redaktorius, didelis jau
nimo ir sportininkų draugas, su
prasdamas sporto reikšmę lietu
vybės išlaikyme tremties jauni
mo tarpe, pakvietė mane ir pasiū
lė įvesti nuolatinį “Sporto Sky
rių”, kuris jau šiandien turi gra
žų būrį savo bendradarbių beveik 
visuose didesniuose Australijos 
miestuose, tiekiančių žinias iš 
mūsų ir pasaulio lietuvių sporti
nės veiklos.

Kaikam iš mūsų, ypatingai vy
resniosios kartos žmonių, prad
žioje kilo klausimas ar apsimokė
jo nemažą laikraščio dalį skirti 
sportinėms naujienoms ir sporti
ninkų reikalams? Buvo nusiskun
dimų (tartų ir man), jog jauni
mas iš viso mažai teskaito lietu
viškus laikraščius, o vyresnie
siems sportinės žinios yra ne taip 
jau įdomios. Nežinau ar šios kal
bos turėjo didesnį pagrindą tada, 
tačiau jau šiandien aš galiu drą
siai pareikšti, kad vien iš sporti
ninkų tarpo nemažas skaičius pra
dėjo prenumeruotis laikraštį, o 
apie jo skaitymą tai nėra ir kal
bos, nes, turint daug reikalų su 
jaunimu, beveik visuomet tenka 
padiskutuoti pasirodančius strai
psnius ir kitų lietuvių sportini 
gyvenimą, sužinotą tik iš “Spor
to Skyriaus”. Per šiuos pirmuo
sius metus teko gauti nemažą 
skaičių laiškų iš įvairių Austra
lijos ir net Amerikos vietovių, 
kuriuose visai pašaliniai sporti
niam gyvenimui žmonės, išreiškė 
savo pasitenkinimą ir paskatini
mą Australijos lietuviams sporti
ninkams, o taip pat, jų nuomone, 
gerai pasirodančiam “Sporto Sky
riui”. Jeigu seniau tie žmonės, 
buvę priešingi sportinio skyriaus 
įvedimui visiškai neskaitydavo 
sportinių žinių, tai jau šiandien, 
kaip pareiškė vienas iš vyresnio
sios kartos visuomenės veikėjų, 
jis pats bent straipsnių antraštes 
perskaitąs. Tai irgi laimėjimas ir, 
reik tikėtis, kad laikui atėjus, mū
sų vyresnioji karta, supratus lie
tuviškojo sporto reikšmę tremties 
jaunimui, skaitys netik sportines 
antraštes, bet ir patys plačiai įsi
jungs į mūsų jaunimo vykdomą 
lietuvišką darbą ir juos parems 
moraliniai ir materialiniai, nes 
tik vyresniųjų rodomas pavyzdys 
ir pilnas šių dienų jaunimo supra
timas, įgalins tremtyje išlaikyti 
lietuvybę ir. laiku paruošti tinka
mus lietuviškosios bendruomenės 
veikėjus.

Žengiant į antruosius darbo 
metus, nuoširdi mano ir visų skai
tytojų padėka tenka nuolatiniams 
“Sporto Skyriaus” bendradarbia
ms, kurie savo bendradarbiavimu 
padarė šį skyrių įdomų ir plačiai 
jaunimo skaitomą. Jie yra: Adelai
dėje — B. NEMEIKA, Melbourne 
— A. ŠĖKAS ir VYT. KRAUSAS, 
Geelonge -— J. JONUŠAS, Hobar- 
te — A. JAKŠTAS, Sydnėjuje

— T. ROCAS, V. BERNOTAS, A. 
BERNOTAITĖ, J. BAIKOVAS ir 
A. DARGUŽIS. Tegul šių nepa- 
vargstančių kolegų darbas paska
tina ir kitus Australijos lietuvius 
prisidėti prie mūsų jaunimo subū
rimo ir “Sporto Skyriaus” dar 
didesnio išpopuliarėjimo mūsų tau
tiečių tarpe.

A. LAUKAITIS.

PAS LIETUVIUS 
ŠACHMATININKUS

• Kanados šachmatų meisteris 
P. Vaitonis laimėjo Kitchener — 
Waterloo turnyrą Kanadoje, su
rinkęs vienodai taškų su buv. 
Vengrijos meisteriu Gezą Fuste- 
riu.

• P. Tautvaiša, Illinois vals
tybės meisteris, puikiai įpusėjo 
šių metų Čikagos miesto pirmeny
bėse, surinkęs su) Heninu po ke
turis taškus. Iki šiol Tautvaiša 
sudorojo keturis ekspertus, tarp 
jų ir buvusį Illinois meisterį K. 
Newdeną, kuris buvo paklupdy- 
tas per 20 ėjimų. Kitą greitą lai
mėjimą per 24 ėjimus jis atsiekę 
prieš gerą žaidėją Godbold.

• Bostono lietuviai šachmati
ninkai laimėjo Rytų apygardos 
šachmatų pirmenybes New Yor
ke, įveikę Brooklyn© LAK šach
matininkus 3:2. šią komandą ats
tovauja: G. Šveikauskas, K. Mer
kis, A. Keturakis, J. Starinskas 
ir R. Karosas.

MŪSŲ PASTOGĖS .paudos ba
lius šiemet įvyks rugpjūčio mėn. 

30 d., šeštadienį, Cabramattos 
miesto savivaldybės salėje.

• Iš Rytų Vokietijos į Vaka
rus prieš keletą savaičių pabėgo 
du žymiausi sportininkai, kurie 
Melbourno olimpiadoje atstovavo 
Vokietiją. Jie yra R. Vokietijos 
geriausi trumpųjų nuotolių bėgi
kai ir buvęs čempionas 23-jų me
tų medicinos studentas M. Stein
bach ir trumpųjų nuotolių plauki
mo meisteris H, Ziedorf.

• Buvusi Japonijos rutulio 
stūmimo čempionė 1. Sangbong, 
dideliam japonų nustebimui, vir
to vyru ir nuo pereito mėnesio 
savo pase pakeitė į vyrišką pa
vardę tuo pačiu viešai atsisaky
dama nuo moteries titulo. Anks
čiau, be savo sportinės karjeros, 
ji dar būdavo ir modeliu mote
rų drabužiams, bet dabar, apsi
rengusi vyriškais rūbais, ji ir to
liau dirba savo darbą tyrimų la
boratorijoje. Ji galvojanti ir to
liau dalyvauti sportiniame gyve
nime, tik jau kaip vyras. Įdomu, 
kaip jai seksis?...

PRIETARINGAS
PABUČIAVIMAS

Marselio uoste, Prancūzijoje, 
prekinis “Bellemire” laivas pavė
lavo išplaukti visą parą. Tiek lai
ko truko, kol kapitonas susirado 
naują jūrininką pakeisti tam, ku
ris paskutinę minutę nulipo nuo 
laivo. Esą taip atsitiko, kad prieš 
kelionę supykusi žmona jo nepa
bučiavo. Taigi plaukti į jūrą ne
galįs, nes jisai tikįs prietarui: 
“tik vienas bučkis lūpų raudonų, 
ir aš nesibijau jokių audrų”. Ka
dangi be pabučiavimo jis tų aud
rų pabijojo ir neplaukė, tai buvo 
nubaustas 5000 frankų. Bet kodėl 
nubaustas jis, o ne žmona?

LIETUVI, 
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI I PAŠTĄ 

SU “MŪSŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATOS PINIGAIS!
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KVSIĮ PĄSTOCt
STOVYKLAVIETĖ JAU UŽPIRKTA

SYDNĖJUS
Svarbus susirinkimas
S.m. gegužio mėn. 25 d., sek

madieni, 4 vai. p.p., Sydnėjaus 
Lietuvių Namuose (20 Botany 
Rd., Redfern) įvyks ALB Syd
nėjaus narių metinis susirinki
mas.

Bus Apyl. V-bos, Kontrolės 
Kom-jo* ir Garbės Teismo prane
šimai, diskusijos, enamųjų reika
lų aptarimas ir naujos valdybos, 
kontrolės komisijos bei garbės 
teismo rinkimai.

Susirinkimas yra svarbus ir ja
me dalyvauti dera kiekvienam 
sidnėjiškiui lietuviai.

SERGA V. RUSA

BankstaunHki* visuomeninin
kas, ALB Bankstowno Apylinkes 
Kontrolės komisijos pirm., prie 
ALB Krašto Valdybos statutui 
ruošti komisijos narys, dėl širdies 
negalavimo buvo priverstas atsi
gulti Bankstowno ligoninėn. Jo 
sveikata gerėja.

BANKSTOWNO LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Jau sudėti langai ir durys. Ne
trukus numatoma pradėti kloti 
salės grindis. Kaip greitai šis dar
bas bus užbaigtas priklausys nuo 
lėšų. Pastovių rėmėjų, kurie 
kiekvieną mėnesi j Namų fondo 
dėžutę įmeta svarą, arba 5 šil. 
kiekvieną savaitę, yra apie šim
tas. Pinigų, tačiau, reikia daug, 
nes už pirkus naują sklypą ir sku
bių mokėjimų daugiau atsirado.

(d-s.)

Religinė Informacija
PAMALDOS

Gegužinė* pamaldos Lidcombės
— Auburno lietuviams 24 d. — 
šeštadieni 5 vai. vak. ponų Jurė
nų namuose, 8 Raymond St., Lid- 
combe.

Gegužės 25 d. — Sekminės. 
Pamaldos Wentworthville lietu
viams karmelitų bažn. 10 vai. 45 
min. Išpažintys nuo 10,30 vai.

Gegužės 25 d. Wollongongo lie
tuviams pamaldos W. katedroj 
5 vai. p.p. Tuojau po šv. mišių
— gegužinės pamaldos.

Gegužės 31 d. užbaigiamosios 
gegužinės pamaldos Bass-Hillio 
lietuvių kolonijoj (75 Horton St. 
Yagoona) 6 vai. vakare. Po jų 
ten pat bus klausoma išpažinčių 
(ne St Brendan’s bažn. Banks
towne).

Birželio 1 d. pamaldos Banks
towne St Brendan’s bažn. 10 vai. 
45 min.

Birželio 6 d. — pirmasis penk
tadienis — išpažintys Bass-Hills 
bažnyčioje nuo 7 vai. vak.

KT.B.

NAUJA LIETUVIŠKA 
VERSLAMONĖ BANKSTOWNE

Prieš kurj laiką Bankstowne 
atidaryta lietuviška kirpykla. Ats
kirai veikia vyrų ir moterų sky
riai; Savininkas Pranas Sakalaus
kas savo verslamonę pavadino 
••Frank’s Hairdresser Salon”.

Kirpyklos savininkas, prityręs 
šios srities specialistas, tad pas 
jj ir darbas atliekamas sąžinin
gai. Pr. Sakalauskas, be to, žino
mas kaip fotografas ir lengvai 
prisišaukiamas į lietuviškus pobū
vius, vestuves bei kitokius paren
gimus, “įamžinti” veidus jų daly
vių. Naujasis verslininkas akty
viai dalyvauja visuomeniniame 
darbe, (j)

DIDELIS AČIO

Mieliems bičiuliams Ir visiems 
pažįstamiems, asmeniškai ar per 
laiškus mane lankiusiems ligoni
nėje, sveikatos linkėjusiems, iš 
sveikųjų gyvenimo naujienų ir 
kitokių dovanų nešykštėjusiems, 
tariu nuoširdų ačiū.

J. KaUkauska* — Kalakoni-

Motinos Dienos 
Minėjimas

Minėjimas pradėtas pamaldomis 
Camperdowno parapijos bažnyčio
je. šv. mišias už mirusias ir trem
tyje žuvusias motinas atlaikė 

kun. P. Butkus. Jis pasakė ir mo
tinos garbei skirtą jautrų pamo
kslą.

Pamaldų metu giedojo skautai 
ir ateitininkai.
-Parapijos salėje iškilmingas mi

nėjimas pradėtas Marija, Marija 
giesme. Daugiavaikės motinos 
apdovanotos gėlėmis.

Meninę programą pradėjo jau
nutė EI v. Jūraitytė, padeklamuo
dama jos mamytės parašytą eilė
rašti “Motina”. Dalė Grosaitė 
skaitė dienai pritaikintą paskaitą. 
Pirmą kartą šauniai pasirodė jau
nutė dainininkė B. Bitinaitė, ku
rios solo dainą pianinu palydėjo 
jos draugė Violeta Deikutė. Ai 
dar paskambino ir solo. Po Rasos 
Zinkutės deklamacijos, skautų 
šokių grupė pašoko “Oželį”. Nu
skambėjus mažosios Belkutės so
lo dainai, ateitininkų vyrų ansam
blis padainavo dvi dainas (solis
tas J. šarkauskas), akompanavo 
Alg. PI ūkas. Po skautų šokėjų 
grupės pašokto “Malūno”, Jiamū- 
nė Zinkutė padeklamavo eilėraš
tį. Skautų choras pabaigai padai
navo 3 dainas. Minėjimas užbaig
tas Tautos himnu.

Minėjime dalyvavo apie 300 
žmonių. Minėjimą organizavo ir 
pravedė skautai ir ateitininkai. 
Ir šiemet minėjimas buvo praves
tas sklandžiai, programa buvo 
Įvairi ir visai patenkinamai pa
ruošta. Mūsų atžalynas šio minė
jimo paruošimui įdėjo tikrai daug 
darbo ir širdies, todėl susirinku
sieji nešykštėjo karštų plojimų 
paskiriems programos išpildyto- 
jams ir paties minėjimo rengė
jams. (d.)

Maloniem* Bičiuliams

O. SIDZIKAUSKAITEI — 
ŠALKAUSKIENEI ir

Lil. H. ŠALKAUSKUI, 

jų mylimam vyrui ir tėvui ats. 
majorui H. Šalkauskui mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Halina ir Leonarda* 
Karveliai, Bankstownas.

Mieliems Onai ŠALKAUSKIE-4 
NEI ir HENRIKUI, mylinutm vy
rui ir tėveliui Sibiro tremtyje 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiš
kia

Z.A. Slivinakai

Mielą p. O. ŠALKAUSKIENĘ 
ir CoUegą HENRIKĄ.

jų dideliame liūdesy užjaučia

DĖMESIO! J
S.L.S. Klubas Kovas, pirmą 

kartą savo būstinėje Sydnėjaus 
Lietuvių Namuose (20 Botany 
Rd., Redfeme), gegužės 24 d.,

SEKMINIŲ IŠVAKARĖSE,

RUOŠIA LINKSMĄ IR JDOMŲ

POBŪVI,

kuris jums tikrai primins Lietu
viškas Sekminių išvakares.

Graži muzika, šaltas alus, įvai
rūs užkandžiai

Pradžia 7 v.v.

įėjimas visiems' laisvas.

S.S.K. Kovo Valdyba

PRENUMERUOKITE 
-MOŠŲ PASTOGĘ"

MELBOURNE

NAMŲ BALIUS

šauniausią šio sezono — Mel
burno Lietuvių Namų atidarymo 
— balių planuoja Melbourne Lie
tuvių Klubas. Tam reikalui išnuo
mota tikrai jauki ir erdvi Brans- 
wicko miesto savivaldybės salė, 
pasamdytas geras orkestras, or
ganizuojama trumpa, bet gera 
programa. Balius įvyks Tauto* 
šventės išvakarėse — rugsėjo 8 
d. Tikimasi iki tam laikui tinka
mai įruošti pačius namus, pris
tatyti priestatą kukliai salikei. 
Pačios Tautos šventės proga, rug
sėjo 8 d. norima Lietuvių Namai 
religinėmis apeigomis pašventin
ti.

PARENGIAMOJI 
LITUANISTINIŲ 
KURSŲ KLASt

Prie Lituanistinių Kursų atidary
ta parengiamoji klasė tiems lan
kytojams, kurių lietuvių kalbos 
mokėjimo nepakanka Lituanisti
nių Kursų programai pradėti. 
Norintieji šią klasę lankyti, krei
piasi vakarais telefonu WL 4383 
į Tėvų-Rėmėjų komiteto pirmi
ninkę p. E. šemetienę ar šešta
dienio rytą į kursų vedėją tel. 
JW 6801.

IŠKYLA | HEALESVILLE

š.m. balandžio mėn. 29 d. 
“Džiugo” tunto skautai-ės pada
rė iškylą į Healesville ir Santu- 
ary. čia jie galėjo — džiaugtis 
kalnuota Healesvillės apylinke, o 
Santuary patalpintais įvairiau
siais Australijos gyvūnais. Su 
džiaugsmu gal pirmą kartą teko 
pamatyti tą įpatingą Australijos 
gyvūną Platypus. Laužo metu 
tunto tuntininkas pranešė, kad 
A. Bakaitis yra pakeltas iš peik*, 
pasktį skt. laipsnį, I. Laisvėnaitė 
iš pas k t. į skt. ir D. Lazutkai tė 
-čižauskienė į paskt. Po praleis
tos dienos visi grįžo su pakilia 
nuotaika ir prisiminimais į Mel- 
bourną. Vyt.

NUSISEKĘS POBŪVIS

Gegužės 9 d. Richmond miesto 
savivaldybės salėje įvyko Skautų 
Globos komiteto suruoštas pobū
vis — balius. Svečių buvo per 
200; pelno gauta apie £ 100. Bu
fetą suruošė skautų motinos.

Ta proga Listuvių Klubo tary
bos vardu skautų tunto vadovams 
buvo įteiktas skautų būklo rak
tas.

Sydnėjaus lietuvių skautai jau 
senai džiaugiasi plačios visuome-į 
nėš palankumu ir visokeriopa pa- į 
rama. štai atsirado reta proga 
įsigyt įtinkamą stovyklavietę. Dė- 
ka skautų bičiulių ir tėvų, šis 
didelės reikšmės reikalas reali
zuojasi: stovykla jau užpirkta.

šis žemės sklypas, 7| akro, yra 
netoli nuo Sydnėjaus, gražiame 
miškingame rajone. Jo reljefinis 
paviršius yra įdomus ir gražiu 
mišku apaugęs. Vietovė tinka vi
sokiems lietuviškiems parengi
mams, tad visi turėtume ir prisi
dėti prie jos įsigijimo. Sklypo 
kaina £ 750, palyginti nebrangi 
ir mūsų lietuvių pastangomis len
gvai įveikiama.

Mes šiuo norime paraginti vi
sus lietuvius paremti šias gražias 
mūsų skautų pastangas — įsigyti 
savo teritoriją, kurioje galėtume 
jaustis, kaip namie. Taip pat bū-

Minėjimas įvyko 4-tą gegužės 
St. Patricko salėje. Atidarymo 
žodį tarė Apylinkės pirm. J. Ži
linskas. Bažnyčios Adminiatraci- i 
joa vardu kalbėjo kun. Marino- 
vich, ragindamas lietinius per
duoti savo kalbą, kultūrą ir tra
dicijas savo vaikams. Jis toliau 
tvirtino, kad lietuviai yra pavyz
dingiausi emigrantai, pasižymėję 
savo išsilavinimu ir šeimų santū
rumu.

Studentas V. Grigaliūnas skaitė 
E. Paukšti, nės paruoštą kalbą, 
pati autorė skaitė literatūrines 
ištraukas Marijos ir motinų gar
bei E. Mitkevičiūtė vaikišku kuk
lumu padeklamavo: šimtą kartų 
mama, mama. L. Paukštytė skam
bino keletą kūrinėlių pianinu. 
Labai malonų įspūdį padarė ke
turios šviesiaplaukės lietuvaitės, 

. išpildžiusios dainų, deklamacijų 
ir šokių pynę. Studentas R. Tar
vydas meniškai grodamas akor
deonu mūsų liaudies dainas, nu
kėlė ne vieną iš susirinkusiųjų į 
tolimą Tėvynę. Tuo ir baigėsi me
ninė minėjimo dalis.

• Auckland© Apylinkės Valdybos 
vardu E. Paukštienei buvo išrei
kšta padėka, parengusiai kuone 
visą tikrai puikią programą. To
liau sekė kavutė, akordeono bal
sai maišėsi su žmonių klegėjimu.

Kaip ir praėjusių metų eilėje, 
taip ir šįmet kiekvieną gegužės 
mėnesio sekmadienį lietuviai rin
kosi i St. Patricko katedrą gegu
žinėms pamaldoms.

š.m. kovo mėn. būrelis lietuvių 
su lietuviška bažnytine vėliava 
dalyvavo Fatimos Marijos šven
tėje, kurioje D. Pečiulaitytė tau
tiniuose rūbuose kitų tautybių 
tarpe lietuviškai sukalbėjo Svei
ka Marija.

Reikia pastebėti, kad Zelandi
joje nėra lietuvio kunigo ir Kraš

Baigtas patikrinimas
1957 m. rugpjūčio 10 d. pra

dėtas už 1952-1956 metų laikotar
pį gautos “M.P.” prenumeratos 
patikrinimo darbas jau baigtas. 
ALB Krašto Kontrolės Komisija 
surašė platų patikrinimo aktą ir 
perdavė jį ALB Krašto Valdybai, 
šio akto vienas egz. pasiųstas 
informacijai ALB Krašto Garbės 
Teismui.

Pajieškojimai
— Liudo* Igaataričiūtės-Sta- 

•iūntenės, d. Liudviko, j ieško bro
liai iš Lietuvos. Atsiliepti: G. 
Kadžius, 1339 Jerne Str., Balti
more 23, Md. U.S.A.

— Kairiui Juozui, *. Liudviko 
t paskutinis jo žinomas adresas — 
Dept, of Works & Housing, Woo- 
mera, S.A.), yra žinių iš Lietu
vos. Rašyti: Mrs. H. Lapas, 65 
Grangemill Cree., Don Mills, 
Ont Canada. 

tų gražu, kad ir tolimesnių vieto
vių skautai, solidarizuodami 
ėjoms pastangoms, atsiųstų pa
rinkę kiek aukų, arba surastų 
žmonių, kurie sutiktų paskolinti 
kiek pinigų.

Nuosavybei atstovauti ir pini
gų telkimo reikalams tvarkyti 
yra sudarytas iš trijų asmenų 
komitetas, j kurį įeina: tuntinin
kas vyr. sktn. dr. V. Kišoaa*, 
Skautų tėvų komiteto pirminin
kas sktn. dr. A. Mauragi*, ir skau
tų bičiulių atstovas p. Kelertas.

Aukas ir paskolas prašome 
siųsti “Aušros” tunto adjutantui 
sk. v. A. Uodaičiui, 1 Water Str., 
Cabramatta. N.S.W.

Visiems stovyklavietei pirkti 
skolinusiems ir aukojusiems pi
nigus reiškiame skautišką padė
ką. Pilną apyskaitą ir sąrašą pa
tieksime vėliau.

Komitetą*

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS AŪCKLANDE, 
N. ZELANDIJOJE

karną pinigų sumą, tai atvyks lie
tuvis kunigas vizitui iš Austra
lijos.

Naujosios Zelandijos universi
tetuose studijuoja 6 liet. Jie yra 
prisijungę prie Australijos Lie
tuvių Studentų Sąjungos. Jų vei
kla ribojasi Lietuvos reikalų 
skleidime studentų tarpe. Sten
giamasi pravesti lietuvių tarpe 
sėkmingesnį vajų Lituanus žurna
lui. Dalyvaujama mūsų ir sve
timtaučių spaudoje. Vivat Lithu
ania! G.P.

LIET. NAMAI SYDNŽJUJE
Praėjo jau daug laiko, kai vi

suomenė buvo išsamiau patnjor- 
m uotą Lietuvių Namų reikalais. 
Neabejoju, kad visuomenė šiais 
reikalais įdomaujasi ir todėl šia 
proga turiu paskelbti eilę infor
macijų.

Po namų nupirkimo L.N. Tary 
ba susidūrė su visa eile probU- 
mų namus pertvarkyti taip, kad 
jie pilnai atitiktų lietuvių reika
lams.

Pirmiausiai buvo reikalinga su
daryti namų planą ir to įvykdy
mas pareikalavo gana daug laiko. 
Po to tik buvo galima pradėti 
ruošti naują planą, kuris apimtų 
visus numatomus perstatymu*, 
šitam darbui buvo pakviestas ži
nomas Lietuvos architektas p. V. 
Žemkalnis.

Architektas paruošė tris vari
antu* dėl namų pertvarkymo ir 
Taryba vieną iš tų projektų pa
sirinko — patvirtino. Dabar ar
chitektas V. Žemkalnis projektą 
galutinai užbaigs, kad būtų gali
ma atiduoti miesto valdybai tvir
tinti.

Taryba perstatymo plano pro
jektą priėmė vienbalsiai.

Plane numatomas esamų namų 
to Valdyba kreipėsi j lietuvius, į pratęsimas — pristatymas iki 
jei bus įmanoma sukelti statin- sklypo galo. Pirmame augate nu-

VENECIŠKOS UŽUOLAIDOS J : 
j; (VENETIAN BLINDS) !
X VOKIŠKI JP1LAI, KALDROS, LOVOS SKALBINIAI IR UŽ- ! 
T VALKALAI EUROPIETIŠKŲ 1SMIERŲ — GALIMA GAUTI J 
X 187 MIMOSA RD. GREENACRE TELEFONAS UY 1998 
į M. KISLINGER !
? Prekės ir pavyzdžiai pristatomi mašina j namus arba paštu. ' 
5 Mes kalbame: lietuvių, vokiečių, lenkų, rusų, ukrainų ir • 
X anglų kalbomis.

NESIVARGINKITE! J
Jei ruošiate balių, vestuvių ar kitokį pobūvį, kam gaišti laiką j ieš
kant gėrimų baruose, jei

M. PETRONIO
SPIRITINIŲ GĖRIMŲ PREKYBA SYDNĖJUJE

Jums pristatys pageidaujamus gėrimus krautuvės kainomis tiesiog 
į namus. Pasirinkti prekes galite krautuvėje: 152 LIVERPOOL RD., 
ENFIELD (apie 200 metrų nuo Burwood Rd.>, arba *kamb*nluta 
telefonu UJ 5727.
Didelis pasirinkimas įvairių australiškų ir užsieninių likerių, lietu
viškas krupnikas.
Prancūziški, ispaniški, itališki, vokiški ir kitokie užsieniniai vynai. 

Itališka* vyną* galionai*, nuo 12/6 galionas.
įvairią rūšių alus. Alus dėžutėmis (amerikoniško tipo) 
TAIP PAT PRISTATOME PARENGIMŲ BUFETAMS.

SIUNČIAME DOVANINIUS SIUNTINIUS I LIETUVĄ IR KITUS 
KRAŠTUS, VIETOJ SUPIRKTUS IR Iš ŽINOMOS T A Z A B 
FIRMOS SANDĖLIŲ LONDONE. MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIAI IR 
KAINORAŠČIAI GAUNAMI PAS MUS.

Sveikintina Iniciatyva
PASITARIMAS DEL 

LITUANISTINIŲ KURSŲ 
STEIGIMO SYDNtJUJE

Š.m. gegužės mėn. 10 d. Ban
kstowno Lietuvių Namuose įvyko 
iniciatorių pasitarimas tikslu įs
teigti lituanistinius kursus Syd- 
nėjuje.

Pasitarimą sukvietė žinomas 
Bankstowno visuomenininkas mo
kytojas p. J. Ramanauskas, ku
riame dalyvavo kun. P. Butkus, 
Sydnėjaus skautų tuntininkas dr. 
Kišonas, Bankstowno ApyL pir
mininkas p. R Dryža, rašyt. V. 
Kazokas, Krašto Valdybos švieti
mo ir kultūros vadovas J. Vetei- 
kis, mokyt. B. Stašionis ir skautų 
laikraščio “Pėdsekio“ redaktorius 
B. Žalys.

J. Ramanauskas painformavo
1 ką buvo kreiptasi ir kas jau su
tiko kursuose dėstyti Jis padarė 
ir realių pasiūlymų, kuriuo būdu 
greičiau ir sėkmingiau suorgani
zuoti darbą.

Kadangi lituanistinių kursų įs
teigimas Sydnėjuje yra būtinas, 
tai nutarta nedelsiant kreiptis I 
jaunimą ir jų tėvus, kad jaunie
ji užsirašytų į numatytuosius kur
sus. Dalyvavusių pasitarime orga
nizacijų vadovai pažadėjo pavei
kti lietuvių jaunimą, kad jie bent
2 valandas į savaitę ateitų pri
mokyti lituanistinių dalykų.

Artimoj ateity bus pranešta 
daugiau, plačiau apie parengia
muosius darbas ir paskelbta kur- 
.sų atidarymo data.

Inf.

matyta svetainės, sporto, įkaity.
klos, biliardo, virtuvės ir kitos 
klubo patalpos, gi visas antras 
augštas skiriamas salei bei su sa
le turinčioms ryšį patalpoms.

Planą bus galima vykdyti pa
laipsniui, per eilę metų, nenus
tojant galimybės naudotis jau 
esamom patalpom.

Eilė pertvarkymų namuose jau 
padaryta, o kiti vykdomi šiuo 
metu mes jau turime namuose 
erdvių patalpų, kurios pradėtos 
naudoti lietuvių reikalams.

Pirmjeji namuose įsikūrę spor
tininkai Jaunimas susirenka žais
ti stalo tenisą, yra biliardo kam
barys su nauju geru biliardu, 
šachmatų kambarys. Neužilgo ten 
šoksime ir susirinkimus turėsime 
ir Lt. žodžiu, gyvenimas namuo
se vyksta pilnu tempu, nežiūrint 
į tai, kad remonto dulkės ir truk
do. Pats gyvenimas rodo, kad na
mai, būdami Sydnėjaus centre ir 
lengvai pasiekiami visiems ir iš 
visur, pasidarys pilnu gyvybės 
lietuvišku židiniu anksčiau, nei 
buvo galima tikėtis.

Aš rašau tat ne dėl propagan
dos, bet pasiremdamas faktais — 
savaitgaliais matydamas pilnus 
namus lietuviško jaunimo gražiai 
tarpusavyje bendraujant. Jauni
mas neapsiriboja pramogomis — 
jis ir dirba, vykdo remontus ir 
pertvarkymus taip sparčiai, kad 
vyresnieji savo posėdžiuose nes
pėja jiems planų paruošti

Tas viskas padrąsina net ir pe
simistus, kad visos kliūtys tinka
mam įsikūrimui bus nesunkiai 
nugalėtos.

V. Saudargas
Klubo Lietuvių Namai Tarybos 

Pirmininkas

ADELAIDE
NAUJA LKF ADELAIDES 

VALDYBA

Lietuvių Kultūros Fondo Ade
laidės skyriaus susirinkime, įvy
kusiame balandžio 27 d., išrinkta 
nauja skyriaus valdyba, kuri pa
reigomis pasiskirstė taip: L. Mar
tinius — pirm., L. Garbaliatu- 
kas — iid., J. Samulis — sekr., 
nariai B. Straukas ir V. Vosylius.

Valdybos adresas: L. Martin
ius, 4 Cardiss SU, S.A.

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 Cammwnily — 779 
Elizabeth St- Zetland. Sydney, 
N.S.W. (TeL MX JIM).
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