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PRANCŪZIJA BE VYRIAUSYBĖS LAISVINIMO BARE
PASIKALBĖJIMAS SUVLIKO PIRMININKU

M. PFLIMLIN ATSISTATYDINO. ŽADA ATSISTATYDINTI IR 
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS. KAS SUDARYS NAUJĄ VY
RIAUSYBĘ? AR BUS IŠVENGTA PILIETINIO KARO?

Prancūzijos vidaus politinė kri
zė, rašant šias eilutes, buvo pa
siekusi augščiausią įtampą. Atsa
kingi Prancūzijos ir jos sąjungi
ninkų — Vakarų valstybių politi
kai padėtį vadina dramatiška, nes 
pilietinio karo grėsmė ' niekada 
nebuvo labiau jaučiama, kaip per
eitos savaitės gale.

Realiai vertinant padėtį, po pa
sitarimų su gen. de Gaule ir Al
žyrijos kariniais vadais, min. 
pirm. M. Pflimlin pradėjo aiškė
ti, j*og jo vyriausybė vargu be- 
įveiks apvaldyti situaciją ir ats
tatyti krašte rimtį bei tvarką. 
Premjeras parlamente prisipaži
no, kad jis nesitikįs paramos iš 
kariuomenės, o iš kabineto išėjus 
4 ministeriams (konservatorių 
partijos nariams), jis pajuto, kad 
ir jo sąjunginė partija nuo jo 
nusigręžė. Tačiau jis laikėsi dar 
tvirtai, pareikšdamas, jog tik par
lamentui nubalsavus nepasitikė
jimą, jis pasitrauksiąs nuo vals
tybės vairo. Prieš balsavimą M. 
Pflimlin nurodė, kad jis nesire- 
miąs komunistų balsais. Balsuo
jant Pflimlin gavo 408 ir prieš jį 
balsavo 165 atstovai. Tačiau 403 
skaičiuje buvo ir 148 komunistų 
balsai. Tada premjeras nuvyko 
pas respublikos prezidentą M. 
Coty ir įteikė vyriausybės atsis
tatydinimą.

Prezidentas tuojau pradėjo pa
sitarimus su parlamentinių parti
jų vadais. Ilgų pasitarimų rezul
tatas buvo tai,’ kad prezidentas 
gegužės 28 d. naktį kreipėsi į par
tijų vadus, prašydamas nedelsiant 
pradėti pasitarimus su gen. de 
Gaule, ar šis gali sudaryti naują 
vyriausybę legaliu, konstituciniu 
keliu.

Paryžiuje tuo metu sklido ži
nios, kad de Gaule remią kariuo
menės vadai pareikalavę iš Pflim
lin atsistatydinti arba jis jėga 
bus nušalintas, kad sudarius pa
lankias sąlygas ateiti prie vald
žios vairo gen. de Gaulei.

Prezidentas M. Coty partijų va
dus įspėjo, kad reikia skubiai vei
kti ir apsispręsti: sudaro naują 
vyriausybę de Gaule arba Pran
cūzija turės komunistų dominuo
jamo bloko vyriausybę.

Nežiūrint į tai, kad vyriausybė 
buvo uždraudusi viešas demon
stracijas, komunistų ir socialistų 
vadovaujamos unijos suorganiza
vo prieš de Gaule nukreiptas de
monstracijas, kuriose dalyvavo 
apie 75.000 žmonių. Policija pra
džioje nekliudė demonstrantų, 
bet miniai pradėjus rinktis prie 
prezidentūros, demonstrantai bu
vo išsklaidyti.

Iki šiol prieš de Gaulės atėji
mą į valdžią griežtai priešinasi ir 
socialistai,' bet pastarosiomis die
nomis jie pradėji darytis lyg ir 
nuolaidesni, bet oficialiai savo 
priešiško nusistatymo prieš de 
Gaule nėra pakeitę. Nurodoma, 
kad nuo socialistų priklausą ar 
de Gaule perims valdžią legaliu 
keliu,

Pažymėtina, kad gen. de Gaule, 
dar prieš atsistatydinant Pfilmlin 
vyriausybei, buvo pareiškęs, jog 
jis organizuojąs naują vyriausy
bę..

Reikšmingas faktas yra ir tai, 
kad Korsikos sala, yra atsidūrusi 
d e Gaulės šalininkų rankose, kur

Pastaruoju metu įvairiose pa
saulio vietose esama reikšmingų 
neramumų židinių, kurių kibirkš
tys gali visai nelauktai užkurti 
pasaulinį gaisrą.

Indonezijoje
Kovos tarp sukilėlių ir vyriau

sybininkų nesibaigia. Djakartos 
vyriausybė skelbia apie savo per
galingus žygius, bet sukilėliai vis 
tebesipriešina. Jie siūlo taiką, 
bet nekapituliuoja. Jų sudarytoji 
vyriausybė Djakarta! net griež
tus reikalavimus stato, jeigu bū
tų sėdama prie taikos stalo. Pir
miausia reikalaujama, kad būtų 
sudaryta nauja vyriausybė, iš po
litinio gyvenimo išjungiant ko
munistų partiją; kad būtų likvi
duotas dabartinio Indonezijos 
prezidento Soekarno . režimas; 
kad būtų sutiekta visoms Indone
zijos provincijoms pilna autono
mija, paliekant centralizuotus fi
nansus.

Žinoma, tai reikalavimai, ku
rių nepriims Djakartos vyriausy
bė, todėl kovos bus tęsiamos to
liau, kol galutinai viena pusė bus 
parblokšta. Atrodo, kad daugiau 
galimybių laimėti kovą turi vy
riausybininkai. Jie ir dabar yra 
nepalyginamai geresnėj padėtyj, 
negu sukilėliai, kuriems rimtai 
grasoma jau ir Celebes saloje. 
Skelbiama, kad į vyriausybininkų 
rankas yra patekę net du sukilė
lių vyriausybės ministerial.

Lebanone
Iš Beiruto pranešama apie sėk

mingas kautynes .prieš sukilėlius 
Kalbos mieste, netoli Sirijos sie
nos, kur vyriausybę remianti Le
banon© kariuomenė išgujo iš mie
sto sukilėlius. Baalbek miestą už

perversmų įvykdė iš Alžyrijos at
siųsti parašiutininkai.

Prieš laikraštį spausdinant, iš 
Paryžiaus pasiekė žinios, kad 
Prancūzijos prezidentas tiesiog 
ultimatyviai pareikalavo parla
mentų leisti de Gaulei sudaryti 
vyriausybę. Jis pagrąsino, jeigu 
šitai nebus padaryta, tada tegali
ma išeitis, kad vyriausybę mė
gins sudaryti komunistai su so
cialistais. šiuo atveju preziden
tas atsistatydinsiąs.

Socialistams nepriimtinas de 
Gaulė, bet jie ir su komunistais 
nenori bendradarbiauti.

Po pasitarimo tarp prezidento 
Coty ir de Gaulės, dalyvaujant 
parlamento ir valstybės tarybos 
pirmininkams, de Gaule pareika
lavo, kad jam perėmus valdžią' 
būtų paleistas parlamentas vie- 
neriemš metams. Pasakęs, kad tai 
jo paskutinis žodis, de Gaule iš
važiavo į savo)namus provincijom

Politiniai stebėtojai mano, kad 
Prancūzijai labai maža vilties iš
vengti pilietinio karo, nežiūrint 
kas. besudarytų naują vyriausybę 
— gen. de Gaule ar kairiųjų blo
kas,

RAKETOS
pačios skraido

Amerikoje kilo panika, kai 9 
“Nike — Ajax” raketos sprogo 
ant žemės JAV-bių armijos bazė
je, apio 45 mylios nuo Niujorko. 
Sprogusios raketos šovė į dangų 
ir nekontroliuojamos, kaukdamos 
raižė erdvę. Žuvo mažiausiai 10 
žmonių. Sprogimas buvo jaučia
mas už 10 mylių, o mylios atstu
me išbyrėjo visi namų langai. 
Raketos nebuvo paruoštos iššo- 
vimui — jos buvo suguldytos ant 
žemės.

“Nike — Ajax” raketos yra 
skirtos Amerikos miestų ir pra
monės centrų apsaugai nuo prie
šų lėktuvų. 30 svarbiausių Ame
rikos miestų, pramonės centrų ir 
karinių bazių saugomos “Nike — 
Ajex” raketų. Jos gali pakilti 
60.000 pėdų į orą ir ten pasiga- 
vusios lėktuvus susprogdinti.

Raketų sprogimo priežastį ti
ria kariniai specialistai. Apie 
įvykį.labai šykštu žinių spaudoje, 
nes tyrinėjimo duomenys neskel
biama.KOVOS SAVOSE TERITORIJOSE
ėmė kariuomenė ir sukilėliai, pa
tyrę sunkių nuostolių, turėjo taip 
pat nešdintis.

Beiruto mieste pastarosiomis 
dienomis buvo ramu. Tik bombų 
sprogimai kavinėse, autobusuose 
ir kitose viešo pobūdžio vietose 
rodo, kad taika dar negrįžta į Le- 
banoną. Pereitą savaitę tramva

juje sprogus bombai žuvo 15' žmo
nių. Sakoma, kad sukilėliai ši
tais sprogdinimais ir norį paro
dyti, jog jie dar tebeveikią ša
lies sostinėje. Kitose krašto vie
tose sukilėliai tebevykdo teroro 
ir sabotažo veiksmus ir dažnai 
apsišaudo su kariuomene.

TUNISIJA
1 Pereitos savaitės gale Tunisi-j 
jos — Prancūzijos krizė dar pa
aštrėjo. Šalies sostinėje buvo pa
skelbtas 3 valandų streikas, rei
kalaujant, kad JAV-bės ir Ang
lija paskubintų ginklų tiekimą 
Tunisijai ir būtų atitrauktos 
prancūzų įgulos.

Apie 200.000 tunisiečių miniai 
susirinkus prie prezidentūros rū
mų, prezidentas Bourguiba pa
reiškė, kad prancūzų karinės įgu
los privalo būti atitrauktos ne
delsiant, nes Tunisija nesutiks su 
Prancūzijos daline evakuacija ar 
įgulų pergrupavimu- ateityje. Po 
prezidento kalbos, minia reiškė 
griežtą nepasitenkinimą prieš da
bartinius Alžyrijos vadus, gen. 
Massu ir Soustele, užgrobusius 
valdžią.

Prancūzų oficialūs sluogsniai 
Tunisijoj sako, kad padėtis čia 
yra kritiška. Du prancūzų garni- 
sonai yra apsupti tunisiečių ka
riuomenės ir kiekvienu metu gali 
prasidėti ginkluotas konfliktas.

“Eltos” Informacijų redakcija 
kreipėsi į VLIKO pirmininką dr. 
A. Trimaką kai kuriais aktualiais 
klausimais.

1. RUOŠIAMASI VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJAI. KĄ LIETU
VIŲ IR APSKRITAI PAVERG
TŲ EUROPOS TAUTŲ VEIKS
NIAI DARO IR TURĖTŲ DARY
TI JOS AKIVAIZDOJE?

— Ar, kada ir kur tariamoji 
Viršūnių konferencija įvyks, dar 
nėra galutinai paaiškėję. Sovie
tai, kurie visai neseniai ypatin
gai jos reikalavo, pradėjo tos 
konferencijos būkštauti. Jie ma
nė išnaudoti ją grynai savo pro
pagandos tikslams ir tam, kad su
sirinkusios didžiųjų galybių gal
vos patvirtintų Sovietų užgrobtų
jų kraštų status quo. Paaiškėjus 
tačiau, kad Vakarai neskuba prie 
tos sovietinės meškerės ir reika
lauja planuojamai konferencijai 
konkrečios programos, į kurią bū
tų įtraukta ir pavergtųjų Euro
pos tautų išlaisvinimo klausimas, 
Sovietai metėsi j ieškoti priekabių 
konferencijai sulaikyti. Nenuos
tabu todėl* kad Gromyko nepano
ro tartis tuo reikalu kartu su vi
sais Vakarų ambasadoriais. Prie
šingai, jis buvo iškėlęs Saugumo 
Taryboje bylą Jungtinėms Am* 
tikos Valstybėms dėl tariamojo 
Amerikos lėktuvų, apsiginklavu
sių atomo bombomis, skraidymo 
Sovietų Sąjungos pasienyje. By
lą, žinoma, visai pelnytai pralai
mėjo, bet tuomi pat Sovietai pa
rodė, kad jiems ne susitarimas 
rūpi, o savo valios primetimas 
kitiems.

Tai aiškiai pasako, kad Maskva 
yra pasišovusi toje konferencijo
je, jei ji įvyktų, siekti ne taikos

CEILONE
Čia pereitą savaitę prasidėjo 

riaušės, kurių svarbiausia. prie 
ažstis — reikalavimas Tamil tau
telės kalbai pripažinti lygias tei
ses su oficialiąja singalesų kal
ba. Tamil salos žmonės terori
zuojami ir Jų persekiojimas išsi
plėtė veik į pilietinį karą. Šalies 
sostinėje, Colombo mieste, už
darytos mokyklos; Tamil žmonių 
krautuvės ir kitokios nuosavybės 
užpuldinėjamos ir jų savininkai 
daužomi viešai gatvėse. Ceilono 
mįnisteris pirm. Solomon Banda- 
ranaike, po konferencijos su po
licijos ir kariuomenės vadais, pa
skelbė draudimą naktimis vaikš- 

•čioti Colombo mieste, o už plėši
kavimą, užpuolimus ir panašius 
nusikaltimus grąsoma griežtomis 
bausmėmis. Visame Ceilone pa
skelbtas nepaprastas stovis.

I VAKARUS ATVYKO 16 
KLAIPĖDIEČIŲ

Balandžio paskutinėmis dieno
mis į Friedlando pereinamąją 
stovyklą (ties Gottingen) atvyko 
16.vyrų, moterų ir vaikų, kilusių 
iš Klaipėdos krašto. Visi jie skai
tomi Vokietijos piliečiais. 1945 
metais Sovietai juos ištrėmė į So
vietų Sąjungos gilumą.

Sovietinės įstaigos persikelian- 
tiesiems duoda ružavos spalvos 
leidimus. Po to reikia išsirūpinti 
vokiečių ir lenkų vizas. Kelionės 
išlaidas turiį apmokėti patys re
patriantai.

Žuvo JT atstovas ..
Pereitą savaitę, įvykus susišau

dymui tarp Jordano ir Izraelio 
pasienio sargybinių, žuvo Jung
tinių Tautų taikos komisijos na
rys, kanadieįas pik. Itn. George 
Flint. Jis buvo mirtinai sužeistas, 
kai jordaniečiai pradėjo apšaudy
ti Izraelio sargybinius. Jordanie
čiai nekreipė dėmesio į Jungtinių 
Tautų atstovų įsakymą sustabdyti 
ugnį, todėl sužeistas pik. Flint 
apie 4 vai. išbuvo kautynių lau
ke. Kitų JT komisijos narių ir 
žydų karių pastangos paimti su
žeistąjį buvo bergždžios.

Kishi laimėjo rinkimus
Pereitą savaitę Japonijos par

lamento rinkimus laimėjo pro va
karietiškos politikos Liberalų — 
Demokratų partija, kuriai vado
vauja ministeris pirmininkas No- 
busuke Kishi. Iš 467 vietų parla
mente liberalai — demokratai tu
rės 287 (turėjo 290). Socialistų 
partija, antra didžiausia partija, 
turi 166 (turėjo 158) atstovus. 
Komunistai buvo išstatę 114 kan
didatų, bet pravedė tik vieną ats
tovą. Kiti 113 komunistų kandida
tai, nesurinkę nustatyto balsų 
minimumo, prarado savo .125 sva
rų užstatus. Buv. parlamente ko
munistai turėjo 2 atstovus.

• Gegužės 16 d., grįžtantį iš 
S.E.A.T.O. valstybių laivyno pra
timų, nenustatytos kilmės bom
bonešis apšaudė jūros paviršiumi 
plaukiantį Australijos povandeni
nį laivą “Aurochs”. Incidentas 
įvyko nepertoli nuo Celebes sa
los, Indonezijos, žmonių aukų ne
buvo ir laivas nenukentėjo. Bom
bonešiui. atidengus kulkosvaidžių 
ugnį, “Aurochs” pasinėrė į van
denį.

• Vak. Vokietijoje auga susi
rūpinimas dėl didėjančio nenor
malių gimimų skaičiaus. Mano
ma, kad dėl šito kalti radioak
tyvūs krituliai, kaip atominių 
bombų bandymų pasėka. Vak. 
Vokietijos vyriausybė ryšium su 
tuo įsakė pravesti nuodugnų ty
rinėjimą.

• Jungtinės arabų respubli
kos prezidentas, pik. Nasseras, šią 
savaitę išvyksta į Sirijos sostinę 
(Damaską). Oficialiai skelbiama, 
kad jis vyksta studijuoti Sirijos 
gyvenimo, bet vakariečių diplo
matai mano, kad Nasseras nori iš 
arčiau stebėti įvykius Lebanone.

Lebanono prezidentas Chamoun 
kaltina Nasserą dėl revoliucijos 
Lebanone ir jo kišimosi į kaimy
ninės valstybės vidaus reikalus.

Kiek anksčiau panašius kaltini
mus Nasserui pažėrė Sudanas.

• Panamoje, per studentų su
keltas riaušes, gatvių kovose žu
vo 15 žmonių ir apie 60 sužeista. 
Panamos prezidentas sutiko su 

studentų reikalavimu atleisti švie
timo ministerį. Sostinės gatvėse 
tvarkai palaikyti pasiųsti tan
kai.

• Indoniasia’s Garuda Air
ways, — orinio susisiekimo ben
drovė, — kontroliuojama vyriau
sybės, atleido 20 australų lakū
nų. Jų vieton pašamdyti raudo
nieji rusų ir čekų lakūnai. Šios 
bendrovės lėktuvai skraidydavo 
tarp Djakartos, Singapore, Su
matros, Borneo, Filipinų ir Ti
mor.

• Suomijos prezidentas dr. 
Urho Kekkonen pereitą savaitę 
atvyko oficialaus vizito į Maskvą, 
Jis jau turėjo pasikalbėjimus su 
Chruščiovu ir kitais Kremliaus 
vadais.

ir įtampos atoslūgio, bet vergijos 
pavergtuose Europos kraštuose 
įamžinimo. Ne kitko siekia ir So
vietų naujas reikalavimas įtrauk
ti į konferencijos dalyvių tarpą 
Lenkijos ir Čekoslovakijos raudo
nųjų režimo viršūnes.

Nėra jokios abejonės, kad pa
vergtieji turi prieš tokias Sovie
tų užmačias griežtai reaguoti. 
Savo laiku, lankydamasis Valsty
bės Departamente, esu pareiškęs 
žodžiu ir raštu mūsų susirūpini
mą dėl Sovietų žygių užsitikrinti 
sau numatomoje konferencijoje 
ar kitais netiesioginiais būdais 
okupuotųjų Europos kraštų sta
tus quo pripažinimą. Tuo reikalu, 
kaip, žinote, Valstybės Departa
mentas yra patvirtinęs, kad JAV 
niekados šiuo klausimu nenusi
leis Sovietų reikalavimams.

PET savo ruožtu yra įteikusios 
memorandumą NATO valstybėms, 
įspėdamos jas dėl Sovietų ne
draugingų siekimų ir prašydamos 
užtikrinti pavergtosioms Europos 
tautoms teisę laisvai apsispręs
ti, kokios santvarkos jos norėtų. 
Tam įvykdyti, be abejo, Sovietai 
turėtų pirma, kaip sine quo non 
sąlyga, iš tų kraštų pasitraukti, 
kad žmonės be baimės galėtų pa
reikšti savo valią.

Panašiai, manau, turėtų re
aguoti tuo reikalu ir mūsų dip
lomatiniai atstovai Savo, paskir
ties sostinėse. Iš savo pusės se
kame didžiųjų diskusijas Viršū
nių konferencijos klausimu ir nu
matome, atėjus laikui, padaryti 
naujų žygių, kur reikės.

2. AR VLIKAS SIŲS STEBĖ
TOJĄ J VIETOVĘ, KUR VYKS 
VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA?

—Tai paaiškės, kur planuoja
moji konferencija vyks. Savaime 
aišku, kad į Sovietų Sąjungą ne
bus galima pasiųsti stebėtojų. Vi
sur kitur teks jais pasirūpinti. 
Stebėtoją turėti gali būti svarbu 
informacijos ir politinės akcijos 
sumetimais.

3. GEGUŽĖS PRADŽIOJE KO
PENHAGOJE ĮVYKO NATO 
VALSTYBIŲ ATSTOVŲ KON
FERENCIJA. KAS DARYTA, 
KAD BALTIJOS REIKALAI ŠIO
JE KONFERENCIJOJE IŠKIL
TŲ Į VIEŠUMĄ?

— Šiuo reikalu teko atkreipti 
NATO valstybių dėmesį į tai, 
kad Baltijos srities saugumas ne
gali būti laiduotas, kol Baltijos 
valsltybės tebėra pavergtos. Sau
gumas be laisvės neįmanomas. 
Kol Sovietai ten šeimininkaus, tol 
Baltija pasiliks politiniai ir kari
niai pavojaus zona, iš kur kiek
vienu metu gali kilti kibirkštys 
ir neramumai. Tai puikiai supras
dami, Sovietai yra sustiprinę Bal
tijos pakraštį ir įruošę net rake
tų bazes.

4. KULTŪRINIO BENDRADAR
BIAVIMO KLAUSIMAI.

Sovietų Sąjunga, šalia kitų val
stybių, yra sudariusi kultūros su
tartis su JAV; ruošiasi sudalyti 
panašias sutartis ir su kitomis 
valstybėmis. Kaip turėtume ižū- 
rėti į visai tai? Kaip žiūrėti į 
tremtinių ir krašte pasilikusių 
mūsų žmonių kultūrinius santy
kius? Ar būtų sveikintinas Lie-

(Tąsa 2 psl.)

1
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LAISVINIMO REIKALAI į

(Tąsa iš 1 psl.) t rinę darbo sritį ir iš aktyvios 
tuvos menininkų ir kitokių kul- krašto laisvinimo politikos pasi- 
tūrininkų lankymasis užjūryje? I traukusios. Iš to plaukia ir jų nu-

— Tos rūšies sutartimis Mask-' sistatymas savo dėmesj kreipti i 
va siekia patraukti laisvųjų dė-1 studijinius darbus. Sunku būtų 
mesį i jos pasiekimus, sudaryti pasakyti, ką jie tyrinės, nes dar 
sau naujų draugų ir užmigdyti jokių darbo rezultatų neteko ma- 
demokratinio pasaulio budrumą, tyti. Tuo klausimu pasisakysime,' 
Tuo Sovietai tikisi taip pat iš- kai tie darbai pasirodys. j
plėsti savo įtaką visuose Europos. Toks tų organizacijų posūkis 
Azijos, Amerikos ir kituose kraš- yra visiškai natūralus, kai jos
tuose, kur tai nepavyks, jie sa
vo įsipareigojimų nevykdys. Yra, 
pvz., sudaryta tarptautinis geo
dezinių metų komitetas, kuriam 

Sovietai yra įsipareigoję tiekti sa-

pasitraukė iš VLIKO vedamosios 
laisvinimo akcijos. Tuo posūkiu 
jos padėjo centrinėms mūsų or
ganizacijoms tiksliau pasiskirsty
ti tarp savęs darbo lauku. Defe-

vo mokslinių tyrinėjimų išdavas. 
Tačiau, kai pakartotinai buvo pa
reikalauta pranešti sputnikais 
surinktus mokslinius duomenis,
Sovietai ilgai delsė, pagaliau pa
tiekė tai, kas laisvojo pasaulio 
spaudoje jau buvo paskelbta. Ne 
kitaip bus vykdoma ir kitoks kul
tūrinis pasikeitimas.

Iš tokio pasikeitimo, žinoma, 
nieko gero negalima laukti. Jei 
okupuotosios Lietuvos vienam ar

tizmo, aišku, tos organizacijos ne- 
turėtų kelti, jei politiniame lais
vinimo lauke ir nesireiškia, nei 
kliudyti VLIKo laisvinimo i dar-

kitam menininkui ir rašytojui pa
vyktų pasiekti laisvąjį pasaulį, 
tai tas jiems būtų leista padaryti

bui, lygiai kaip ir Tautos Fondui 
mobilizuoti tam tikslui lėšas.

6. NEMATYTI, KAD DIDŽIO
SIOS VAKARŲ VALSTYBĖS 
ANGAŽUOTUS ŠIUO METU 
BALTIJOS KRAŠTAMS LAIS
VINTI, BET ARGI TŲ TAU-

tik griežtoje Sovietų kontrolėje 
be laisvės susitikti, su kuo tie 
kultūrininkai norėtų. Be to, jei

TŲ ŽMONĖS, GYVENĄ UŽSIE
NYJE, NETURĖTŲ IMTIS LAIS
VINIMO DARBŲ?

— Ne tik turi, bet ir gali tai 
padaryti. Jei nekeltume Lietuvos 
laisvės reikalo, jos ateitis labai

tai būtų daroma, vykdant su So- lengvai būtų nurašyta ir išbrauk-

nepasiūlą jokių pozityvių žygių, 
neparodo nei pakankamo tautinio 
sąmoningumo, nei tikro pavergto 
krašto reikalų supratimo. Kad 
sovietinės vergijos įamžinimo sie
kią bolševikai puola *VLIKą, tuo 
netenka stebėtis. Tai tik patvir
tina, kad VLIKas eina teisinga 
keliu ir kad jis nusipelno visų 
lietuvių patriotų įvertinimo ir pa
ramos.

8. KAIP ŽIŪRITE J VLIKO, 
ALTO, LLK, PET IR PLB BEN
DRADARBIAVIMĄ?

— VLIKo bendradarbiavimas 
su ALTų yra nuoširdus, sėkmin
gas ir ypatingai tamprus. Gyvas 
ir sklandus jis yra su LLK ir 
PET, lygiai kaip ir su PLB, ku
rios pačią idėją yra savo laiku 
VLIKas iškėlęs. Gaila tik, kad 
kaikuriose nežymiose vietovėse 
ne visi PLB veikėjai pakankamai 
tai įvertina.

9. KAIP SU TRIJŲ SEIMŲ 
RUOŠIMU VIENAIS METAIS?

šiais jubiliejiniais metais sei
mų skaičius, jei visi jais tolygiai 
įdomautųsi, kaip spaudoje skel
biama ir kaip jais rūpinasi jų or
ganizatoriai, nesudarytų proble
mos. Dalyvių užtektų visiems. 
Reiktų tik, kad mūsų visuomenė 
parodytų daugiau aktyvumo, uo
liai juose dalyvauti.

MELBOURNO LIET. KLUBAS IR SKOLINTOJAI

vietais sudarytų sutarčių nuosta
tus, tai reikštų netiesioginį Lietu
vos aneksijos pripažinimą ir ofi
cialų sovietinių pasų- Lietuvos 
žmonėms vizavimą. Toks Sovietų 
globojamas, oficialus, kultūrinis 

pasikeitimas su okupuotuoju kraš- 
tu neturėtų būti nei skatinamas 
nei remiamas. Jis nieko gera ne
duotų. Toks pat dėsnis taikinti- 
nas ir oficialiam pasikeitimui su 
okupantinėmis įstaigomis bet ko
kiomis kitomis kultūrinėmis ver
tybėmis: knygomis, parodomis ir 
pan. Kitas, žinoma, yra reikalas, 
kai mūsų žmonės tai daro priva
čiai, palaikydami santykius su sa
vo artimaisiais ar giminėmis.

ta iš tarptautinės politikos klau- ’ 
simų. Jei ne mūsų pačių ir PET 
akcija šiuo reikalu, nei Washing- 
tonas, nei Bonna, Londonas 
Paryžius sau galvos nesuktų dėl | 
Lietuvos. Užsienio spaudoje, ra
dijo ir parlamentuose vargu 
begirdėtume Lietuvos vardą m*- 
nint. Lietuvos laisvinimo byla bū
tų palaidota. Atsidurtume tokio- j 
je padėtyje, kokioje buvome prieš 
Pirmąjį Didįjį karą, kada reikėjo 
aiškinti, kas ir kur yra Lietuva. 
Lietuvių organizacijų, kurios 
puoselėjo mūsų kultūrinius klau
simus, netrūko ir tada, bet Lie
tuvos vardas buvo mažai girdi
mas.

ar

ar, 
mi-.

10. GAL REIKĖTŲ KVIESTI 
Į TALKĄ JAUNIMĄ, PVZ., AU
KAS RENKANT IR PAN.?

Melbourne Lietuvių Klubas pir
ko namus išsimokėtinai. Pirko 
juos klubo narių ir klubo sieki
mams pritariančiųjų sudėtais pi
nigais. Vieni jų savo įnašais bu
vo duosnesni, ar tai įmokėję iš 
karto didesnę sumą grynais pini
gais ar tai pasižadėję ją įnešti 
vėliau. Kiti radosi kiek santūres
ni: įstoję Kluban ir sumokėję t 
5 stojamojo mokesčio tarias atli- ' 
kę savąją prievolę lietuvybei: gir
di, daviau...

Reikalas yra didesnis, nei ko- Į 
kios kartinės aukos davimas: už
davinys yra tęstinis, rūpintinas 
tol, kol jis bus atliktas.

Melbourne Lietuvių Klubas, ap
jungiąs visus tautiečius, besirū
pinančius sudaryti sąlygas tauti
nei kultūrai ugdyti, savuosius įs
tatus priderino prie vietos įsta
tymų reikalavimų ir juos įregis
travo teisminėje įstaigoje. Tuo; 
klubas gavo teisę ir galimybę pats 
savo vardu pirkti turtą, jį tvar-? 
kyti ir, apskritai, atlikti kitus 
veiksmus, kuriuos, šiaip neregia- ’ 
truotas asmenų susibūrimas, ne- ! 
įsivilkęs į atitinkamos formos tei- 1 
pinį rūbą, legaliai daryti negali. I

Kadangi klubo nariai nesiekia 
asmeninės naudos, nejieško pel
no klubo organizacijoje, tad ir 
klubo organizacinis tvarkymasis 
yra toks, kuris atitinka tokios or
ganizacijos esmę bei turinį: kas

— Jaunimo dalyvavimas 
sveikintinas. Tai yra savaime 
ku. VLIKą sudarančios grupės 
darė ir daro visa, kad mūsų jau
nimo dalyvavimas Lietuvos lais

vinimo darbe nuolat didėtų ir stip-, 
rėtų, tai lėšas mobilizuojant, tai 
ir atliekant kitus laisvinimo žy
gius.

PATRIA

yra 
aiš-

5. TAM TIKROJE VADINA
MOJE OPOZICINĖJE SPAUDO
JE BONA AIŠKINIMŲ, KAD 
ŠIAIS LAIKAIS JAU IŠVISO 
REIKIA SUSILAIKYTI NUO 

AKTUALIOS POLITIKOS IR PA
SITENKINTI VIEN STUDIJO
MIS. AR YRA PAGRINDO TO
KIAM DEFETIZMUI?

— Taip vadinamosios opozici
nės organizacijos, atrodo, yra pa- 1 
sukusios į visuomeniniai '

7. KAIP ŽIŪRITE | TAI, KAD 
VLIKO INSTITUCIJAS KAR
TAIS NEIGIAMAI KEDENA 
ĮVAIRŪS “KRITIKAI” IR VIL
NIAUS BOLŠTVIKAI?

— VLIKo'darbą neigiamai gali 
vertinti tik tie, kuriems Lietuvos 
laisvinimo reikalai arba mažai 
terūpi, arba jie iš viso norėtų pa
likti lietuvių tautą jos dabartį- 
niam liūdnam likimui. Kiekvienu 

kultū-! atveju, tokie, neigiami kritikai,

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.

narys tai balsas. Kaip ir dera be
siekiant bendros naudos, klubo 
nariai bei rėmėjai, dėję pinigų 
bei davę pasižadėjimų artimoje 
ateityje juos tesėti, nekėlė ir ne
kelia klausimo dėl savojo balso 
svorio. Tačiau, suprantama, kad 
tas, kas didesniais įnašais dedasi 
prie bendrojo intereso gyvendini
mo — klubo namų įgijimo, turi ir 
didesnę savo dalį tame bendrame 
turte, klubo narių įgytame.

Melbourno Lietuvių Klubo Ta
ryba į sudėtuosius kluban įnašus 
žiūri ne kaip į auką ar dovaną 
klubo reikalams (žinoma, aukų 
bei dovanų Klubas neatsisako), 
bet kaip į paskolintus klubui pi
nigus. šiuo metu taryba yra su- ‘ 
formulavusi pagrindinius nuosta
tus, kurie nusako tąjį skolos san
tykį, bei išryškina sąlygas, kurio
mis klubas skolinosi, skolinasi ir 
skolinsis ateityje pinigus. Tos są
lygos, žinoma, turi būti tokios, 
kad skolintojo interesai būtų ap
saugoti, kad jojo įdėtos kluban lė
šos nenunyktų, o išliktų, kad ko
kiu kraštutiniu atsitikimu jis ga-

lėtų visus savo pinigus atgauti be 
jokių nuostolių. i

Visas tasai klubo narių bei sko- ’ 
lintojų, iš vienos pusės, ir paties 
klubo, iš antros pusės, tarpusa
vis santykis šiuo metu tebėra aiš
kinimosi būklėje, taip kad galuti
nių išvadų dar nėra galima pa
teikti. Viena, tačiau, galima pasa
kyti: Melbourne Lietuvių Klubo 
Tarybos nusistatymas yra sudary
ti visiems klubo skolintojams tokį 
užtikrinimą, kad jųjų patikėti 
klubui pinigai ne tik šiendianą, 
bet ir rytojaus dieną būtų pilnai 
saugoti. Klubo taryba nė nesikė
sina į klubo narių ar klubo rė
mėjų sudėtuosius pinigus, jam 
yra svetima mintis juos “nusavin
ti” ar “pasisavinti”, kaip kad kai 
kieno nukalbama.

Kaip jau minėta, klubo taryba 
laiko, jog ji yra pasiskolinusi pi
nigus iš tautiečių ir tais skolin-

RAŠO

VL. JAKUTIS

tais pinigais pirko namus klubui. 
Taryba skaito, jog klubo pareiga 
būtų mokėti palūkanas už pasis
kolintus pinigus, ir tai tokio pro
cento, kuris yra mokamas už in
dėlius Commonwealth Savings 
Banko už indėlius taupomose sąs-
kaitose. čia pat reikia pastebėti, 
kad kol klubas savų namų neiš
mokės, tinkamai jų neįrengs bei 
nesutvarkys, tai jis, greičiausia, 
per tą laiką — tačiau ne ilgiau 
kaip penkerius metus — tų palū
kanų neįstengs mokėti, tad jų per 
tą laiką negalės mokėti, gi, na
mus išmokėjęs bei juos įrengęs,' 
kad ir per trumpesnį laiką, palu-1 
kanas tikisi mokėti. Toks yra klu
bo tarybos nusistatymas, ir ji ti- 1 
ki, kad klubas galėsiąs pilnumoje 
tesėti prisiimamus įsipareigoji-’ 
mus.

Gali, sakykim, susidaryti tokios 
aplinkybės, kad klubui tektų lik- Į 
viduotis—tikintis geriausio, neiš- Į 
leistina iš akių ir blogasis atve-l 
jis — tad tokiu atsitikimu klubas j 
įsipareigoja grąžinti skolintojui j 
visą iš jo gautąją paskolą drauge 
su palūkanomis, priskaitytomis 1 
nuo pat paskolos gavimo pra-' 
džios, atseit, klubo likvidacijos 
atveju skolintojas gautų palūka-' 
nas ir už tą laiką, per kurį klu- ( 
bo namai buvo išmokami ir per, 
kurį, kaip jau minėta, palūkanų

iš klubo negaudavo. Skaitoma, 
kad tatai būtų teisinga ir tikslin
ga.

Laikoma taip pat teisinga bū
siant, kad, jei klubas bus išmokė
jęs savųjų namų skolas, arba, 
kai praeis penkeri metai nuo tau
tiečio paskolos davimo klubui, 
bus duota skolintojui galimybė 
atsiimti paskolą iš klubo, tačiau 
jis apie tokį savo norą turės pa
reikšti 12 mėnesių iš anksto.

Tokios yra suglaustai nupasa
kotos svarbesnės mintys, kurio
mis klubo taryba mano tvarkyti 
savo skolos santykius su klubo 
skolintojais, suteikusiais klubui 
lėšų bendram turtui įgyti. Tokios 
sąlygos, klubo tarybos manymu, 
apsaugos narių indėlius, sudėtus 
kluban paskolų formoje. Jos rei
kalingos atitinkamo apipavidalini
mo raštu, kad skolintojas savo 
teisę į paskolintus pinigus galėtų 
atremti ir į vietos krašto įstaty
mus. Tat yra vienas iš klubo ta
rybos rūpesčių.

Esama dar ir kitokių rūpesčių, 
kurie, pagrinde, yra ir pačių klu
bo narių rūpesčiai: kaip, kokiu 
būdu pasielgtina, kad kuo mažiau 
būtų išleista pirktus namus įgy
jant nuosavybėn — kaip pigiau 
įgyti daiktas, kurio savininkais 
būtų visi klubo nariai. Trumpai 
dėstant bendrąjį rūpestį: Mel
bourne Lietuvių Klubas pirko na-
mus už £ 6593.0.0., sumokant gry
nais ligi šių metų liepos mėn. vi
durio. Gi neišmokėjus tos sumos 
pažymėtu laiku, tektų mokėti pa
lūkanas. Interesas aiškus: reikia 
išpirkti laiku, kad tuo klubo na
riai — klubo namų, bendrasavi
ninkei laimėtų sutaupydami lėšų 
tiek sau tiek klubui.

Priemonės minimam uždaviniui 
įvykinti irgi aiškios: (1) arti
miausiu laiku tesėti pasirašytus 
pasižadėjimus (promisory no
tes), (2) didinti įnašus bei pas
kolinti didesnes sumas Klubui, 
(3) nenariams stoti Kluban.

Melbourno Lietuvių Klubo na
riai, o taip pat ir pritariu klubo 
siekimams, skolindami pinigus klu- 
bui jų neišsižada, bet juos inves
tuoja į bendrąjį klubo turtą — 
Lietuvių namus ir tuo tampa tų 
namų bendrasavininkais. Skolin
dami klubui pinigus nenusiskriau- 
džiame — pinigus investuojame ir 
tuo prisidedame prie lietuviškųjų 
reikalų rūpinimo.

Melb. 1958.5.20.

ALOYZAS BARONAS

TILTAS
* Per Judėją perėjo 
gumose ir kalnuose

vėtra, 
versdama 

medžius ir akmenis. Juozapato I 
slėnyje nugriovė skersai Kedrono 
upelio augštą medį, kuri žmonės, 
nulaužę kliudančias šakas, ėmei 
naudoti vietoj liepto. Iš abiejų 
upelio pusių pramynė taką, ir bu-‘ 
vo daug tiesiau einant iš padie- j 
nių darbininkų apgyvento Ofelio 
į Getsemano daržą. Po kurio lai
ko medį parvežė šventyklos staty
bai. Kai Jeruzalę užvaldė kažkokio 
pasiutimo dvasia, iš to medžio pa
darė kryžių, kurį Nazarietis už
nešė į Kalvarijos kalną.

Kalvarijos kalno aikštėje sto
vėjo Marija, Joana Chusa ir kitos 
moterys. Aplink jodinėjo raiti fa-' 
rizėjai, ir penkis takus į aikštę 
saugojo Rymo kareiviai. Nazarie
čio kryžius gulėjo žemėje, gi dvie- 
jų žmogžudžių dar be skersinių 
stuobriai stovėjo įkasti. Prie jų 
nedideliais tarpais buvo prikalti 
spyriai, kuriais, kaip kopėčiomis, 
galima buvo pasiekti įkastų kryžių 
viršų.

Abu žmogžudžiai surištomis 
rankomis stovėjo abipus Jėzaus 
su grandinėmis ant kaklų apriš
ti purvinais raiščiais per strėnas 
ir marškiniais be rankovių su 
perskeltais šonais. Ant galvų tu
rėjo kepures, pintas iš šiaudų, su 
plačiomis atbrailomis aplinkui. Jų 
kūnai buvo nešvarūs ir pilni mė- 
lynių-smūgių ženklų. Jie abu buvo 
truputį apsvaigę, nes prieš išve-! 
dant į kalną buvo gavę išgerti po 
taurę stipraus vyno. Jaunesnysis 
plėšikas, vadinamas Dizmu, sto-l

ly-

vėjo tylus ir susimąstęs, gi antra
sis piktai keikė žydus ir budelius, 
kurie bandydavo jį nutildyti smū
giais, tačiau iššaukdavo dar dides
nius keiksmus. Budeliai buvo žemo 
ūgio, stiprūs, rudos odos, juodais 
garbanotais plaukais ir retom 
kuokštėtom barzdom. Jie buvo 
kilę iš kažkokios vergų giminės, • 
ir jų povyzose nieko nebuvo' žy
diško.

Abu žmogžudžiai priklausė tai 
gaujai, kuri dar prieš trisdešimt 
metų slankiojo Egipto pasienyje 
ir kuri vaišingai priėmė ir apnak- 
vydino šventąją šeimą, bėgančią 
į Egiptą, žmogžudžiai buvo su-

pilnas kažkokio neramumo. Virš t 
Jeruzalės ir jos priemiesčių, ka
bėjo juoda grėsmė. Hinomo slė
nyje, kur verčiamos atmatos ir 
nešvarumai, klajojo Judas Iska- 
ri jotas. Farizėjai, sadukai ir edo- 
mėnai, atvykę iš Tyro ir Gabaro, 
Jotopato ir Šilo, Nazareto ir Ka- 
parnaumo bei kitų krašto rietu, 
džiaugėsi galį atsikeršyti Kristui 
už daug kartų pasakytą į akis tie- Į 
są. Bet Dizmas nieko apie tai ne-> 
žinojo ir nieko nesuprato. Jis | 
žiūrėjo į stovinčias mėlynais ap- ■ 
siaustais moteris arba, žvilgterė
jęs į šalia kabantį Nazarietį, iš-j 
sigąsdavo ramaus žvilgsnio ir vėl'

gauti pilyje, kurioje apsistodavo 
Pilotas karinių pratimų metu. Jie 
vaidino turtingus pirklius, ir iš 
tikrųjų jie turėjo pinigų, nes bu
vo užmušę žydę, einančią iš Jeru
zalės į Joppę. Tačiau buvo atpa
žinti ir suimti.

Kai prikalė Kristų, abu plėšikus 
parišo už rankų, permetė virves 
per kryžių skersinius ir ėmė 
traukti augštyn. Užtraukę priri
šo kojas ir rankas virvėmis, įki
šo tarp jų pagalius ir ėmė jais 
stipriai sukti virves, kurios ver
žėsi, laužydamos kaulus ir trau- 
kydamos gyslas, iš kurių stipriai 
sunkėsi kraujas. Abu plėšikai 
buvo apnuoginti, šiaudų skrybė
lės numestos, ir ant kaktų kabėjo 
juodų plaukų kuokštai. Vyres
nysis plėšikas nepaliaujamai keu 
kė. Tai buvo jo paskutinė kova, 
kurioje jis begalėjo gintis tik žo
džiais. Dizmas ir toliau tylėjo. 
Virvės laužė kaulus ir piovė rau
menis. Jo siela buvo pilna bai
mės ir bejėgiško noro suprasti, 
kodėl taip įvyko. Budeliai sku
biai tvarkė įrankius, dalis karei
vių buvo pasišalinę, oras buvo

nuleisdavo galvą. Abiejų plėšikų 
veidai buvo mėlynai raudoni, lū
pos pajuodusios nuo sukrešėjusio 
per burną tekančio kraujo, akys 
paraudonavusios ir iššokusios į vir
šų. Vyresnysis bandė ištrūkti, ir 
jam pavyko ištraukti iš virvių vie
ną koją, kuria jis beviltiškai mos
tagavo, bandydamas ant ko nors 
atsistoti.

Dizmas vėl pažiūrėjo į Galilė
jietį ir vėl išsigando jo ramumo 
kruviname veide ir akyse. Plėši
kas žvilgterėjo į būrelį moterų ir 
vieną iš jų pažino. Ji prieš dau
gelį metų buvo jo šeimoj apsisto
jus. Jis buvo tada raupais sergąs 
paauglius. Jį motina numazgojo 
vandenių, kuriame ši moteris 
maudė kūdikį, ir raupai išgijo. 
Tikrai, yra kažkas daugiau, apie 
ką jis niekad negalvodavo. Gal 
tikrai tas žmogus yra Dievo Sū
nus. Bet jis pats kenčia ant kry
žiaus, bejėgis ir niekinamas. O 
galėtų nulipti, išvaikyti žydus, iš
mušti kareivius ir budelius pri
rišti ant kryžiaus. Keršto saldu
mas padeda sekundę užmiršti su
traukytų sąnarių skaudėjimą.

Dizmas išgirsta Nazarietį kalbant 
ir pakelia į jį žvilgsnį.

— Nuženk nuo kryžiaus! — gir
di šauksmus, o Galilėjietis atsa
ko tyliu, giliu ir nesuprantamu 
žvilgsniu, ir Dizmas jaučia, kaip 
keršto troškulį ir saldumą užpila 
kažkoks keistas ilgesys ir nera
mumas.

— Argi Tu Dievo Sūnus ? — 
girdi Dizmas savo draugo plėšiko 
tyčiojimąsi ir atsako jam:

— Nežinai. Gal tikrai jis Dievo 
Sūnus, — gi tuo laiku pats Kris
tus prašo atleisti jo kankintojams.

Tuo pačiu metu Abenadaras kei
tė sargybas, ir jis leido moterims 
prieiti dar arčiau. Dizmas žiūrėjo 
į jų ramius ir išverktus veidus, ir 
nieko nesuprasdamas, jautė joms 
ir kenčiančiam Nazariečiui pagar
bą ir susidomėjimą, sekundėmis 
nejausdamas sulaužytų kaulų 
skausmo.

Dangumi plaukė debesys ir ank
styva prietema. Virš Kalvarijos, 
Siono ir Ofelio kalnų ir Juoza
pato ir Milo slėnių, virš miesto 
ir priemiesčių kalbėjo juoda ir 
nesuprantama grėsmė.

— Jis Dievo Sūnus, — pagalvo
jo Dizmas ir vėl norėjo prašyti 
pagalbos, bet prisiminė, kad nie
kam nieko nėra davęs per visą 
savo gyvenimą. Jis tik reikalavo 
ir, kai negavo, mušė. Kiti turėjo 
pinigų ir jam nenorėjo duoti. Jis 
nematė niekada jokio pasigailėji
mo. Dizmas vėl pakėlė galvą. Kris
taus kryžiaus viršūnėje, virš užra
šo, skelbiančio, kad Nazarietis yra 
žydų karalius, plėšikas pamatė žė
rinti tašką. “Aš jau mirštu”, pa
galvojo, galvą nuleido žemyn ir 
vėl pakėlė. Tikrai kryžiaus vir
šūnėje žėri mažas taškas brili- 
janto šviesumu, ir Dizmas gal

voja, kaip galima prašyti pasi
gailėjimo, pačiam niekada jo ne
turėjus. Jis mato nužudytųjų vei
dus ir girdi klykiančius vaikus ir 
atmena nevieną bėgimą nuo ke
leivių. Prieš kiek laiko jis bėgo 
iš šio miesto į Juozapato slėnį. 
Jis pribėgo Kedrono upelį ir už
griuvusiu medžiu perbėgęs į kitą 
krantą, klausėsi. Toli, kitoj pu
sėj Kedrono upelio, buvo girdėti 
triukšmas. Vijosi gaudytojai. Ir 
Dizmas norėjo kuo greičiau atsi
tolinti nuo miesto, į sodus, dar
žus ir paskui į nepažįstamų žmo
nių tarpą. Jis pasisuko ir mažy
čiam tylos tarpe užgirdo unkšti
mą. Medžio šakose draskėsi įkliu
vęs jaunas šuo. “Negera būti ne
laisvėje”, .pagalvojo tada Dizmas 
ir, sugrįžęs porą žingsnių atgal, 
stipria trumpą koja išspyrę įkliu
vusi mažą purviną šunį, nubrau
kė prakaitą ir vėl bėgo Getse
mano daržais ir sodais.

Ir staiga Dizmui atrodo, kad 
anas spindintis taškas yra ant 
Iviepto nukritęs prakaito lašas, 
kurio nepanaikino nei laikas, nei 
kojos, mynusios medį, nei kirvio 
kirčiai. Tas mažas pasigailėjimas 
dabar degė brilijantu kaip tolima 
mažytė viltis.

Tuo metu saulės laikrodžiai ro
dė pirmą valandą. Iš rytų pusės 
išsitiesė tamsus pylimas, kuris 
per keletą minučių išaugo į kal
ną ir uždengė saulę. To vaizdo 
vidurys buvo palšas, o kraštai 
spindėjo raudonai. Viskas atrodė 
kaip kruvinas žiedas. Danguje 
suspindo žvaigždės. Dizmas vėl 
prikėlė galvą:

— Kai būsi savo karalystėje, 
atsimink mane.

— Iš tikrųjų būsi su manim ro
juje, — užgirdo plėšikas ramų

balsą ir, kai vėl grįžtelėjo į Ga
lilėjietį, Dizmas matė, kad kry
žiaus stulpas bėgo augštyn kaip 
kryžiaus medis, kuriuo jis prieš 
keletą metų bėgo. Toks platus, 
sidabrinis kelias. Toks šviesus 
spindintis ir bėgantis į augštu- 
mas.

— Žiūrėkite, tai ne kryžius, tai 
kelias į Galilėjiečio namus, — su
virpėdamas visu trumpu ir sulau
žytu kūnu, tarė Dizmas, bet jo 
niekas nebegirdėjo, šaukė žmo
nės, keikė žudikai, galvijai baub
dami bėgo namo, dundėjo griaus
tinis, skilo uolos, ir paukščiai bū
riais tūpė ant medžių ir žmonių 
pečių, mieste ir priemiesčiuose, 
nors nebuvo jokio vėjo, virpėjo 
langai ir sienos, o nuo Kalvari
jos kalno augštyn bėgo šviesus 
tiltas, kuriuo nesibaigiančiai ėjo 
metai ir žmonės.

(Iš knygos “Valandos ir 
amžiai”).

KUR YRA MOLOTOVAS?
Kaip žinia, oficialiai buvo pa

skelbta, kad Molotovas paskirtas 
atstovu išorinėn Mongolijon. Ta
čiau neseniai pasklido Maskvoje 
•gandų, kad jis ir Malenkovas ne
seniai buvę matyti kažkieno netoli 
Maskvos. Diplomatai tuojau pas
paudė visas spyruokles reikalui iš
aiškinti, tačiau veltui. Oficialios 
ištaigos neduoda jokių informa
cijų. Esą jei jis yra atstovas Mon. 
go Ii jo jų tai turi būti Ulan Bato
re. Bet kai buvo ten pasiteirauta, 
gautas atsakymas, kad jo ten nie
kas nematęs.

Spėjama, kad jis gal atgabentas 
į Maskvą norint pasiruošti Krem
liaus spaudžiamam valstybių gal
vų susitikimui.
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KUR EINAME?
Perskaitęs kun. Pr. Vaserio 

straipsni “Netoli nuvažiuosime” 
(Žiūr. “Tėviškės Aidai” 1958 
Nr. 16) labai nustebau ir giliai 
susimąsčiau. Jame kun._Pr. Vase- 
ris, lyg juodu smalos teptuku, nu- 
teplįoja mane melagiu, jaunimo 
demoralizuotoju, auklėjimo spe
kuliantu, paniekina ir pasmerkia 
kaip vyriausią lietuvių skautų va
dą ir švietimo vadovą Australi
joje. Kiršinama tame straipsnyje 
ir tėvai prieš mane.

Visas straipsnis parašytas ap
silenkiant su tiesa, žiauriai šmei
žiantis ir skaudžiai įžeidžiantis. 
Puolamas esu dėl Melbourne'Apy
linkės susirinkimo, kuriame aš būk 
pareiškęs, kad salėje nebuvę ne
pilnamečių. Visa tai netiesa. Pa
klaustas pirmininko p. Grigaičio 
tik pareiškiau, kad nepilnamečių 
nepastebėjau balsuojant. Ir viskas 
Dėlko esu tik aš vienas kaltina
mas? Juk buvome keturių asme
nų komisija balsams skaičiuoti!

Aš griežtai protestuoju prieš 
kun. Pr. Vaserio šmeižtus ir ma
nęs juodinimą. Protestuoju ypač 
prieš Skautų Sąjungos ir švietimo 
institucijų Australijoje įžeidimą. 
Čia jau rimtas klausimas.

Kai šmeižtai kursavo žaliais ir 
kitų spalvų lapeliais, spausdintais 
Melbourne, kuriuose buvo šmei
žiami mūsų bendruomenės rink
tiniai veiklesnieji nariai, galima 
buvo nutylėti, nes juos spausdino, 
atrodo, tamsiuose užkampiuose sla
pukai “patrijotai”. Čia juk šmeiž
tai atspausdinti L.K. Federacijos 
laikrašty “Tėviškės Aidai” su pa
ties kun. Pr. Vaserio parašu.

Kur Jūsų sąžinė, kunige Vasc- 
ri? Kur jūsų krikščioniškoji meilė? 
Kitus puldamas ir šmeiždamas, 
stipriai reviduok, kaip man pata
rei, savo veikimo metodus, nes jie 
žiauriai skaldo ir kiršina bendruo
menę. Jau laikas susirūpinti ben
druomenės vieningumu. O šiandien 
kur einame?!

Mūsų tauta tėvynėje žudoma ir 
naikinama. Tautos gyvybė krau
juoja. Jos atplėštosios dalys Si
bire ir emigracijoje didžiausiame 
pavojuje. Sibire svetimųjų persia- 
kiojama ir žudoma, o emigracijoje 
patys kits kitą smerkiame ir nieki
name. Liaukimės kits kitą ėdę, 
taurėdami ugdykime pagarbą ki

tam, kad ir kitaip mąstančiam. 
Juk esame visi šaunios tautos bro
liai. Nesantaika, bendruomenės 
griovimas yra tautos gyvybės žu
dymas, pasitarnavimas svetimie
siems. Juk tremtis ir emigracija 
yra sunki. Reikia paguodos ir mei
lės bei raminančios pagalbos varg
stantiems ir pavergusiems. Bū
kime atlaidesni vienas kitam. Pa
kęskime ir gerbkime ir kitaip gal
vojantį tautietį, nesistenkime prie
varta primesti savo galvosenos. 
Niekuomet nepasidarys visi fede- 
rantais, nepasidarys visi ir libera
lais. Niekas neturime teisės kitus 
niekinti, nes esame vieno ir to pa
ties Dievulio leisti, kiekviename iš 
mūsų rusena dieviškoji kibirkštis, 
viename ryškiau, kitame silpniau.

Ir aš nesu jaunimo demorali- 
zuotojas. Jau 28 metus dirbu mo
kytojo darbą. Švietimo Ministerija 
ir kitos žinybos tikrai tokio būtų 
nelaikę, o atleidę. Ir tremty, jau 
keturioliktus metus nenuleidžiu 
rankų, kol dar jėgos neša, nei vie
nos savaitėje dienos neturiu lais
vos ir aukojuosi jaunimui mokyk
loje kaip mokytojas bei LKF švie
timo Vadovas, ALB švietimo ir 
Kultūros Taiybos narys, kaip LSS 
Australijos Rajono Vadas ir kt. 
Stengiuos nuo pat jaunystės die
nų gyventi prasmingai: negeriu, 
nerūkau ir kortom nelošiu. Lai
kant visas jaunimo organizacijas 
svarbiomis, nevienas sąmonin- 
gąs lietuvis jų negriaus, o palaikys. 
Ir skautų organizacija yra labai 
reikšminga, o ypač tremties gyve
nime Garbingiausias ir šviesiausias 
katalikų Bažnyčios Galva — po
piežius Pijus XII ir daugelis aug- 
štųjų dignitorių užgiria ir laimina 
skautų sąjūdį. Įvairiomis progomis 
jie lietuvių skautais yra pasidžiau
gę ir juos pagyrę už gilų religin
gumą ir tarnybą Dievui.

Šviesaus supratimo vedami da
rykime pastangas įsigalėjusias 
emigrantų ligas gydyti. Daryki
me žygių į vieningesnį ir nuošir
desnį sugyvenimą. Venkime ki
virčų ir priešingumų, kylančių iš 
tamsumo ir sąmonės niūkumo. 
Tegu veda mus širdingumas ir 
meilė santykiaujant su savo bro
liais. Pasaulio Kūrėjas tam mus 
pašaukė.

A. Krausas

JAV — KANADOS LIETUVIŲ 
VADOVYBIŲ POSĖDIS

Plėsdamos tarpusavio bendra
darbiavimą, Kanados ių JAV lie
tuvių bendruomenių valdybos jau 
antru kartu susirinko bendrų po
sėdžių: pirmasis jungtinis posė
dis įvyko pereitų metų birželio 
8 d. Clevelande, antrasis — š.m. 
kovo 22 d. Toronte. Šiame posė
dyje iš Kanados pusės dalyvavo: 
KLB Kr. V-bos pirm. V. Meilus, 
vieepirm. dr. J. Sungaila ir B. 
Sakalas, nariai V. Vaidotas ir J. 
Mikšys, LB Politinės Komisijos 
pirm. J. Matulionis, LB Kultūros 
Fondo pirm. J. Kralikauskas: 
JAV LB atstovavo Centro V-bos 
pirm. St. Barzdukas, vieepirm. 
dr. Alg. Nasvytis, nariai Alf. Mi
kulskis ir Ig Malėnas .

Jungtiniam eposėdyje visų pir
ma buvo svarstyti šiais metais 
Niujorke įvykstančio PLB Seimo 
klausimai — seimo tikslai, darbų 
tvarka, dainos ir muzikos vakaro 
organizavimas.

Toliau buvo svarstyta, kad ant
roji JAV ir Kanados lietuvių dai
nų šventė bus rengiama 1961 nt. 
Čikagoje. Kad didieji parengimai 
nebūtų telkiami tik vienoje kurio
je vietoje, posėdyje svarstyta ga
limybė antrąją JAV ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šventę 
rengti Kanadoje, šį klausimą dar 
atskirai svarstys ir reikiamus 
duomenis surinks Kanados LB 
Kr. Valdyba.

Norint teikti premijoms dides
nę reikšmę ir išvengti jų dublia
vimosi, buvo susitarta iš anksto 
pasiinformuoti, kokias premijas 
ir už ką kuri bendruomenė ski
ria. Per PLB Seimą bus įteikta 
JAV LB Kultūros Fondo pirmoji 
premija už reikšmingiausią kul
tūrinį reiškimąsi ar įvykį, šią 
tūkstančio dol. premiją skiria 
Ohio Lietuvių Gydytojų D-ja.

PAVOJINGI EKSPERIMENTAI
Neturime oficialių žinių, kaip 

vyko šių metų kadencijos. Mel
bourne apylinkės valdybos rinki
mai, tačiau iš tilpusių š.m. “M. 
P.” Nr. 14 susirinkimo aprašymo 
ir “M.P.” Nr. 16 p. Jono Meiliū
no paklausimo Melbourno Apy
linkės valdybai, viena yra aišku, 
kad visuotino apylinkės susirinki
mo buvo renkami ir išrinkti 5 
valdybos nariai, o šiuo metu, po 
rinkimų, valdyba sudaryta iš 6 
asmenų.

Tai atrodytų smulkmena, bet 
turint galvoj, kad tai vyksta Mel
bourne, kuris ne kartą yra pa
ruošęs mūsų bendruomenei ne
malonių staigmenų, kyla susirūpi
nimas, ar tokia būklė atitinka 
tiems nuostatams, kuriais grin
džiama mūsosios bendruomenės 
santvarka, ar toji būklė yra tei
sėta ir ar gali būti palikta galio
je?

Mūsų bendruomenės gyvenimo 
formalinę pusę tvarkome, prisi
laikydami Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Statuto 
nuostatų. Pagal juos, apylinkės 
reikalus sprendžia apylinkės susi-

Melbourno Apyl. valdyba, pra
dėjusi pavojingą eksperimentą, 
stato apylinkę į tokią būklę, kad 
kyla klausimas, ar tokios sudė
ties Apyl. Valdybos daromi nuta
rimai gali būti vykdomi, nes to
kių nutarimų teisėtumas yra riša
mas su pačios valdybos teisėtu
mu.

Melburno apylinkei, grįžti į nor
malią teisėtą būklę galimos trys 
išeitys, būtent:

1. Melburno apyl. valdyba, su
prasdama reikalo rimtumą, pati 
nedelsdama atitaisys padarytą 
klaidą ir pasiliks iš tiek asmenų 
ir tokios sudėties, kaip ji buvo 
apyl. susirinkimo išrinkta, šiuo 
atveju valdybai sudaryti teisėtu 
pagrindu yra apyl. susirinkimo 
protokolas, kuriame surašyta, kas 
išrinktas į valdybą, o kas liko 
kandidatais.

2. Jei apyl. valdyba nepanorėtų 
pasinaudoti tąja išeitimi, tada 
apylinkės nariams yrą galimumas 
pasinaudoti ALB Krašto St. 8-am 
straipsny išreikštu nuostatu, ku

ris taip skamba: “Ketvirtadaliui 
apylinkės pilnateisių lietuvių ar
ba apylinkės kontrolės komisijai 
raštu pasiūlius ir apsvarstytinus 
dalykus nurodžius, apylinkės val
dyba turi sukviesti apylinkės su
sirinkimą ne vėliau kaip per dvi 
savaites siūlymą gavus”. — Tai 
padaryti, jei kiltų rimtas reika
las, atrodo, būtų nesunku.

3. Jei abiem minėtom išeitim 
nebūtų pasinaudota, tada ALB 
vyriausiems organams tektų 
spręsti, ar tokios sudėties valdy
ba yra teisėtas apylinkės repre
zentantas veikiančio krašto sta
tuto nuostatų prasme, o neigia
mu atveju organai neturėtų at
likti tokių veiksmų, kurie įga
lintų Melburno Apylinkę iš nau
jo išrinkti teisėtą apylinkės val
dybą.

Ar tie Melburno asmenys, nuo 
kurių priklauso teisėtumo ir rim
ties išlaikymas, atsisakys pradė
tų pavojingų eksperimentų — pa
rodys ateitis.

L. Lygumietis

KAIP KIRVIU KIRSTA!
Grįžęs iš darbo Šimaitis rado 

ant stalo laišką. Net nepersiren
gęs, tuojau atplėšė ir perskaitė.

— Kas rašo, — paklausė Ši
maitienė iš virtuvės.

— Taryba. Sekmadienį važiuo
jam apžiūrėti savų namų, atsakė 
Šimaitis.

— Ką ten dabar kalbi, kokių 
namų? — nustebo Šimaitienė.

— Matai, Lietuvių Namai jau 
nupirkti. Kviečia apžiūrėti, žada 
dar ir kava pavaišinti.

Šimaitis, persirengęs, atsisėdo 
prie stalo užkando ir pradėjo:

— Pagaliau ir mes turėsim sa
vus namus. Tiek laiko užtruko, 
kol surado ir nupirko.

Šimaitienė susimąstė, pažiūrė
jo į vyrą ir tarė:

— žinai, ką aš prisiminiau: tu 
dažnai kalbėjai, kad kai nupirks 
namus, tai duosi dar daugiau pi
nigų. Daug kas girdėjo. Kaip da
bar bus?

— Kaip dabar bus? Ogi bus, 
kaip sakiau. Žadėjau duoti tai ir 
duosiu. Mano žodis, kaip kirviu 
kirsta, — atrėžė Šimaitis.

— Na, matai, norėjo kažką 
sakyti Šimaitienė, bet vyras ją 
pertraukė.

— Matai. Aš jau senai matau. 
Be pinigo nieko nenupirksi. Ža
dėjau ir duosiu.

Atsimeni, kaip mes atvažiayom 
į Australiją? Gyvenom barakėly
je, mažai uždirbom, o dabar ma
tai ką turini: ir namas, ir skal
bimo mašina, ir radijas, ir minkš
tos kėdės, ir. truputis pinigo. Pa r 
taupėm, susispaudėm ir turim.

Taip ir su Lietuvių Namais. Dė- 
sim visi, kas galim, ir išmokėsim. 
Bet tik nupirko. Dar ir sporto 
aikštė yra. Jonuko galva tik spor
tu pramušta. Galės ten žaisti, 
kiek norės. Niekas neišvarys iš 
savo aikštės, žinai, ką, aš dar gal
voju. Ar tau būtų gražu, jei kiti 
žvairuotų į mūsų Joną, kad jis 
žaidžia aikštėje, o mes pinigų ne
davėm. — Neduok Dieve, kad kas 
į mano vaiką pirštu rodytų dėl 
kelių svarų, — net užraudus tarė 
Šimaitienė.

— Tai matai, motin. Vakar 
Urbutis pasakojo, kad jis jau ap
žiūrėjęs namus. Sako, kad pirk
ta nebrangiai. O truputį pinigo 
pridėjus galima ir saliukę pasta
tyti ir patį namą pagražinus ga
na gražiai viskas atrodys. Dar 
trūksta pinigų išmokėjimui. O 
tie vyrai, kuriuos mes išrinkom, 
ar mažai vargo ir darbo įdėjo? 
Jau kelinti metai jieško patogaus 
namo, kad visi tilptume. Ir pas 
advokatus prisilakstę, ir agentus 
išvaikščiojo, ir daugybę namų ap
žiūrėjo, kol surado ir nupirko. 
Juk jie taip pat turi savas šei
mas ir dirba dienomis. Vienok ne- 
apsileido kitiems miestams: žiū
rėk, melburniškiai netokie, kad 
kas nors per nosį pirštu brauk
tų. Nemanyk!

Šimaitienė atsileido ir jos akys 
suspindėjo.

— Tai kiek tu manai dar duo
ti? — paklausė.

— Vešiu dar 20 svarų. Daviau 
penkis, duosiu dar 20, o vėliau 
pažiūrėsim. Juk sau duodi, o ne

rinkimas, kuris renka apylinkės 
valdybą ir t.t. (str. 7, p. “a” ir 
kt.). Apylinkės valdyba vadovau-

NAUJA SOSTINĖ
Brazilijos parlamentui ir sena

tui parėmus, prezidentas pasirašė 
dekretą, pagal kuri Brazilijos sos
tinė perkeliama iš Rio de Janeiro 
į miestą Brasilia centrinėje res
publikos dalyje (Goyas valstybėlė
je). Oficialia perkėlimo data nus
tatyta šių metų balandžio 21 d.

Tas sostinės perkėlimas iškelia 
daug naujų problemų. Tarp kit
ko, turbūt, nelengvai šis klausi
mas bus sprendžiamas ir tenykštės 
Lietuvos atstovybės.

ja apylinkei, vykdydama apylin
kės susirinkimo nutarimus ir at
likdama kitus statuto numatytus 
reikalus (str. 14, p, “a” ir kt.)<

Matome, kad vyriausiuoju apy
linkės reikalų tvarkytoju yra apy
linkės susirinkimas. Jo išrinkta 
apyl. valdyba — vykdomasis or
ganas, negali atlikti tų veiksmų, 
kurie yra išimtinoj apylinkės su
sirinkimo kompetencijoj. Todėl, 
jei susirinkimas išrinko valdybą 
iš penkių asmenų, tai apylinkės 
valdyba padidinti ją iki šešių as
menų neturėjo teisės, o jei ji tai 
padarė, tai toks jos veiksmas yra 
neteisėtas. Neteisėtu būdu suda
rytoji valdyba taip pat negali bū
ti laikoma teisėta.

SANTAROS — ŠVIESOS FEDERACIJOS 
ĮSTEIGIMO PASKELBIMAS

1957 metų lapkričio mėn. 15 
dieną, įsikūrusi Santaros — švie
sos Federacija ir išsirinkusi Fe
deracijos valdybą, kreipiasi į lie
tuvišką visuomenę ir lietuvius 
akademikus:

Šiuo metu, kada pasaulis turi 
pasirinkti arba laisvą žmogų, iš
augusį humanistiniuose Vakaruo
se arba pavergtą žmogų, sufor
muotą bolševikiniuose rytuose, 
humanizmo idėjų ryškinimas ir 
aiškus lietuviško jaunimo užsian
gažavimas už laisvą žmogtj yra 
būtinas.

.šiuo metu, kada lietuviai iš- 
pasirinkti arba Vakarų demokra
tiją arba bolševikinę diktatūrą,

Temos ir Problemos
AKIVARA

žydui. Prašo paskolinti. Kai iš
mokės namą, Šiek tiek prasima
nys pinigo, tai atiduos atgal. Ar 
dabar tie svarai guli banke ar 
bus paskolinti saviems^ Namas
— ne vėjas. Pinigai neprapuls, 
o aš sau vaikščioju po namus kaip 
ponas. Niekas man nepasakys, 
kad svetimuose namuose.

— Matai, koks tu “vaikščioju 
sau kaip ponas”, o aš tai jau ne?!

Ir aš dirbu — duosiu ir aš 
dešimtinę, kad man niekas nepa
sakytų nieko, — tarė Šimaitienė.
— Senai taip reikėjo padaryti,
— atsakė šypsodamasis Šimaitis.
— Aš galvoju, kad tuose namuo
se pradžioj,, tur būt, net atsisėsti 
padoriai nėra ant ko. Kaip ma
nai, kad šitas kėdes atidavus į 
Lietuvių Namus? Juk tų kėdžių, 
po teisybei, net per daug turim.
— Ak, kėdes gali atiduoti. Bet 
jeigu tu duodi kėdes, tai kodėl 
aš negaliu duoti lėkščių ir stik
linių. ..Tik vietą lentynoj uži
ma. Tiek daug jų prisirinko.

Ir ^Šimaitienė, lyg norėdama 
dar šiandien atiduoti lėkštes, ati
darė spintą ir pradėjo rinkti, ku
rias numatė gabenti į Lietuvių 
Namusr

—• Paprašysiu Urbutį, kad 
sunkvežimiu nugabentų. Juk ir 
pas juos, manau, atsiras, ką galės 
atiduoti.

Šimaitienė susimąstė. Patylėjus 
prabilo:

— Aš vis galvoju apie Jonuką. 
Vaikas auga, o jeigu neturės kur 
susitikti su saviškiais, tai nueis 
nežinia kur. O paskui vieną dieną 
pasakys, kad jau susirado sau 
žmoną. Ką tu manai, jeigu mes 
nesusikalbėsim su marčia?

— Aš jau senai apie tai gal
voju, — pareiškė Šimaitis, — to
dėl ir sakau: veškim ir pinigus

Jei...

Jei vaizbūnas už pakietą, 
Kailį lups nuo nugaros, 
Jei už nuopelnus pilietis 
Liežuviu jį išvanos —

— Kur moralas, kur tvarka,. 
Kur teisybė čia yra?

Pakietukas — daiktas geras:
— Vieną bėdoj aplankys;
— Kitą išvalys nuo svaro;
— Trečiam vilą pastatys!

— Kur teisybė? — Kur tvarka? 
...bet kai kam naudos yra!

Jei iš lopšio kūdikėlis
Kelia ranką — bus gerai, 
Kai sukvies, kada nors vėlei, 
Mus į rinkimus vadai.

Nors tvarkos ir nebėra, 
Bet užtikrinta valdžia!

Jeigu be susirinkimo, 
Klubas įstatus pakeis, 
Nepabėgsi nuo likimo, 
Pykši — pensijon išleis!

Nors tvarkos ir nebėra, 
Bet jei liepia taip valdžia...

Jeigu draugas tavo žmoną, 
Kaip vagis išves nakčia, 
Žinok — nuo laikų Adomo, 
Tokie pokštai vyksta čia.

žinome gerai juk ponai, 
Prigimtis žmogaus tokia, 
Ginčijasi net klebonai, 
Tai kodėl mums nevalia?

Kitus mindžiok, priekin eik, 
Ir moralų nebėr eik!

Kol jėgų mums nepritrūksta, 
Pliekiamės čia iš peties, ' 
Kol mums skurdžią svečio gūžtą, 
Tremties tvanas neužlies!

Nors tvarkos ir nebėra, 
Bet moralas slepias čia!

XXX

... IR KĄ JIEMS TU!

Kitur trūksta gal naujienų, 
Gi Melbourne tai kasdieną, 
Kas darbais, kas liežuviu, 
Vis naujienos — ką jiems tu!

štai ir Klubas jau sujudo, 
Įsigijo savą būdą,
Krašte miesto, su kiemu
Ir sau šypsos! — Ką jiems tu!

Metrašty’ minėti verta:
— Klubas skelbia naują tvarką, 
Kad nebūtų staigmenų, 
Klubo valdžią rinks laišku.

Kad nariams palengvint naštą, 
Rinkimus praves per paštą, 

.Salėn kviest neatsargu,
Dar “nuvers”... ir ką jiems tu?!

lietuviai akademikai, įsijungę į 
Santaros — šviesos Federaciją, 
pasisako už tokią politinę demok
ratiją, kuri tūri aiškų liberalinį 
turinį, ir kurioje ne tiktai yra iš
reiškiama daugumos valia, bet 
taip pat yra gerbiamos mažumos 
teisės.

Šiuo metu, kada lietuvių tau
ta yra atsidūrusi kritiškoje būk
lėje ir kada Vakarų pasaulio ne
ryžtingumas stato lietuvių tautą 
pavojun būti sunaikintai, lietu
viai akademikai užsienyje, įsijun
gę į Santaros — šviesos Federa
ciją, siekia išlaikyti lietuvišku
mą ir visais galimais būdais pri
sidėti prie mūsų tautos laisvini
mo darbų.

šiuo metu kada lietuviai iš
blaškyti po visą pasaulį jieško 
galimybių bendrinei kultūrinei ir 
visuomeninei veiklai, lietuviai 
akademikai, suprasdami jėgų tel
kimo svarbą lietuviškos išeivijos 
kultūriniame ir visuomeniniame 
gyvenime ii’ matydami organizuo
to branduolio būtinumą, laisvojo 
žmogaus kelią pasirinkusios lie
tuvių jaunesniosios kartos tarpe 
steigia antaros — Šviesos Fede
raciją.

Už žmogų, laisvę ir tėvynę.

Santaros — šviesos
Federacijos Valdyba.

| J. STRAUTINŠ |
*:‘5-th Floor, 306 The Causeway

Melbourne Ž
y 
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Mes siunčiame jūsų pačių pa- 
X ruoštus siuntinius iš Austrą- X 
*>* lijos iki 44 Ibs. bendro svorio. X 
•į* Mes taip pat priimame užsa- X 
X kymus ir įmokėjimus už pre- 
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DAUGAVA — PARCELS 1 
? SERVICE, X
X ❖Stockholm, Sweden: tekstilės 
*:* avalynės, vaistų, maisto ir kt.

Reikalaukite mūsų 
kainaraščiu! X

X ?
♦J Mūsų įstaiga yra uždaryta
X pirmadieniais.

£

Nei teisybės, nei tvarkos, 
O moralo kas jieškos?..

ir kėdes. Juk ir mums bus gerai 
nuvažiuoti, susitikti pažįstamus, 
pasikalbėti.

Ir Šimaičiai lyg atlikę dideiį 
darbą, dar ilgai jie tą vakarą 
kalbėjo apie vaiko ateitį, pažįs
tamus ir kaimynus, kuriuos rei
kia pakalbinti, kad ir jie prisidė
tų-

J. Dobilas

PŪKINES KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpilai ir užvalkalai B3” (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 iisimokėjimui. Mes kalbame vokitkal.
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Nauji Metai Adelaidėje
JUOZAS J. BACHUNAS, SODUS, MICHIGAN

Turiu atsiprašyti skaitytojus, 
jeigu mano dienynas bus kiek 
susimaišęs — j ieškodama save 
dalykų, žmona kiek pakeitė tvar
ką, ir mano užrašų lapeliai išsi
mėtė.

Iš J. Gučiaus apsilankėme pas 
p.p. Rudaičius. Jie turi naują 
puikų namą su labai graiža aplin
ka, o ponia mus skaniai pavaiši
no. Ji labai norėtų išvažiuoti 
Amerikon, bet vyras — ne! Tai 
nežinia, kaip visi sumanymai pa
sibaigs. Rudaičiai turi giminių 
Rochesteryje, N.Y.

Rudaičio nauju raudonu Fordu 
greit nuriedėjome pas Joną Kal
vaitį, kurio trys broliai gyvena 
Amerikoje: Antanas Chicagoje, 
Brunonas Bostone ir Stasys Long 
Beach, Calif. Jonas Kalvaitis jau 
senai rengiasi išvažiuoti Ameri
kon, bet... kiek abejoju, ar kada 
išvažiuos, nes jų dailiai nuaugęs 
sūnus čia turi sužadėtinę ir visai 
nemano kitur keltis. J. Kalvai
tis veikliai dalyvauja visuose lie
tuviškuose darbuose, kaip ir jo 
šaunūs broliai Amerikoje.

Užsukome pas V. Raginį, h* 
kiek vėliau pas statybininką Čes
lovą Zamoiskį, kuris kieme turi 
įsirengęs krosnį, ir vaišinomės 
čia pat paruoštais avienos keps
niais. Buvome ir pas Vyt. Pet
ruševičių. čia susitikau ir stud, 
žurauską.

XXX

Vieną gražią dieną Lapšiai mus 
nugabeno pas žinomą Lietuvos 
lakūną ir sklandytoją maj. Joną 
Pyragių. Jo duktė, pasižymėjusi 
sportininkė, dabar ištekėjusi už 
pono Čibiro. Radome jų bičiulius 
Taunį, Radzevičių ir dar keletą 
svečių, čia užtikau labai įdomų 
kultūrinį turtą. J. Pyragiaus, gra
žiai įrengtame name, salone ant 
sienų, po stiklu sukabinta daug 
visokių medalių. Pyragius munu 
papasakojo jų istoriją, kada ir už 
kokius sportinius ar kitokius pa
sižymėjimus jie gauti, “čia ant 
sienos sukabinta tik maža dalelė, 
parodysiu daugiau”, sakė Pyra
gius, ir šalia bufeto buvo pri
krauta galybė. Paklausiau, ką su 
jais jis mano toliau daryti. “Kai 
"paaugs anūkai, tai atiduosiu pa
žaisti, bet būtų gaila, nes jie tuoj 
viską išmėtys”, atsakė juokauda
mas. Pasiūliau, kad jis juos suka 
taloguotų ir gal galėtų persiųsti 
Amerikon, kur jie būtų saugomi 
ir, kada vėliau, kaip kultūrinis 
turtas, pervežti nepriklausomon 
Lietuvon. Mėginčiau rasti kokią 
organizaciją, kuri padėtų. Tau- 
nys, Radzevičius ir LapŠys žadė
jo irgi pagelbėti. Nors Pyragius 
tiesiog nepasisakė, ką ir kaip jis 
manąs su medaliais daryti, bet ju
tau, kad jis panašiai gal ir pasi
elgs.

Dar keli mano pasižymėti kul
tūriniai faktai iš Adelaidės: —

Lietuvis dainininkas baritonas 
Paulius Rūtenis sėkmingai čia 
puoselėja lietuvišką dainą. Nuo
širdžiai sveikinu... Lietuvių skau
tų vadovybė susitarė su Bendruo
menės valdyba suruošti vasaros 
stovyklą lietuviukams. Ji prasidė
jo tuoj po mano išvykimo iš Ade
laidės, tad negalėjau aplankyti... 
Kun. J. Kungys, Pusdešrio talki
namas, leidžia savaitinį 4 pusi, 
laikraštėlį, “Šventadienio Balsą”. 
Papuošta Pusdešrio piešiniais. Vi
sas spaudos darbas atliekamas 
Dičiūnų namuose, kurie daug tal
kininkauja... Adelaidės kolonijai 
susiformavus, čia ilgą laiką buvo 
leidžiamas p. J. Glušausko reda
guojamas stambesnis laikraštis 
“Australijos Lietuvis”, bet, gai
la, dabar jis yra sustojęs...

Ir gruodžio 31 per visą dieną 
lankėme lietuvių namus, kaip ko
kie kalėdininkai, tai gerokai nu- 
vargome ir anksčiau grįžome į 
viešbutį pailsėti, kad galėtume 
būti smarkesni Naujųjų Metų su
tikime. Iš viešbučio mus vėl pa
žadėjo paimti p. Lapšys. Jis Lie
tuvoje yra baigęs ekonomijos 
mokslus, čia dirba atsakingą dar

bą valdinėje įstaigoje, yra suėjęs 
į plačias pažintis su australų vi
suomene ir turi gerų ryšių su 
australų laikraštininkais, per ku
riuos daug gero padaro Lietuvos 
vardo garsinimui ir sukelia sim
patijų lietuviams. Visi jam už tai 
dėkingi.

Vakare su Lepšiais ir nuvyko
me į vieną iš didžiausių Adelai
dės salių, kur lietuviai ruošė 
Naujų Metų sutikimą. Jau rado
me daug svečių prie gražiai pa
rengtų stalų, nukrautų savo ran
komis gamintais valgiais (žinoma, 
visa tai atliko mūsų jau pažįsta
ma darbščioji Moterų Sekcija.). 
Susirinko gausiai svečių, gal arti 
kokių 500, bet toje sallje galėjo 
sutilpti ir pora tūkstančių. Buvo 
geras orkestras, jaunimas smar
kiai šoko, o mes, vyresnieji, juo
kavome, o kaikurie rimtai kalbė
jomės apie lietuviškus reikalus ir 
to gražaus jaunimo išsaugojimą 
lietuvybei. Buvome puikiai privai
šinti, bet kai paprašiau sąskaitos 
apsimokėti, gavau atsakymą, kad 
jau viskas sutvarkyta. Dėkui 
tiems, kurie tai padarė, atsilygin
siu, kai būsite pas mane svečiais 
Tabor Farmoje...

Prieš pat vidurnaktį į sceną iš
ėjo Adelaidės Bendruomenės pir
mininkas p. SL Čibiras ir, pasvei
kinęs tautiečius bei visiems palin
kėjęs laimingų Naujų Metų, pa
kvietė mane, kaip vienintelį sve
čią iš “už jūrų — marių”, tarti 
žodį. Pirmiausia, pagal įgalioji
mus, pasveikinau Lietuvos minis- 
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SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“ 
OVERSEAS PARCEL SERVICE 

SAV. L. VACBERGAS
36 WALPOLE ST., KEW, VIC. 
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? OPTIKAS
■n 
s Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 

akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 va!., 
o š<*štad. 9-13 vai.
■C 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Tėtei. 
į}j (Priešais Melbourno Town Halt) 
S Centr. 1819
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< MURRAY’S HEALTH FOOD STORES į
■: 91 Darlinghurst Road., Kings Cross, *:
;! Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195 į
j; VELYKINIUS SIUNTINIUS SIŲSKITE JAU DABAR J 
, * Vienintel. autorizuota firma Australijoje galinti siųsti siunti. ? 
Į' nius tiesiog Jūsų giminėms j Lietu,,, Latviją, Estiją ir U.S.S.R.
Į, Suplikę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais, j, 
į SUPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JOSŲ į 
į GIMINES GAUS TAI, KĄ JOS PASIŲSITE. ![
j ■ Vilnoniai siūlai taip pat siunčiami — 50% muito. * ■
■ [ Siuntinio svoris 11 ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūs
iĮ galite vienu metu išsiųsti neribotų skaičių siuntinių. 'Į 
!' Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius JŪSŲ GIMINĖMS TIESIOG iĮ 
j! J U.S.S.R. BE PERPAKAV1M0 IR VISOS PAŠTO IŠLAIDOS J; 
; ‘ TIK £ 1.2.3, plus kitos išlaidos. J j
|Į Jūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GRE1- Į,
■ Į CIAU IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per
![ 2-2i mėnesio. <[
Į> Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORO PASTŲ. <Į 
j! ORO PAŠTO PR1MOKEJIMAI TIK 14 SIL. UŽ i LBS. PLUS J; 
;! KITOS IŠLAIDOS. J i
< J Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu. <'
![ MES GARANTUOJAME JOSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ IĮ 
;■ ARTIMIESIEMS I U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO IĮ 
;! MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys. Ji 
Į, JOSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes Į> 
■! Ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas). ;!
■ Į Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PASTŲ, o ne ij
■ * LAIVAIS. Mas neturime ryšio nei su Londonu noi su Švedija. ■'
j! Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIAS!!! !■ 
J! Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. p.p. Į i
■ I Šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vai. j]

;! AGENTAI: :■
!; SYDNEY: M. & N. PEKIC. 14S CABRAMATTA RD., CAB- jj 
!■ RAMATTA, N.S.W. TEL. UB 2082 iĮ
I" NEWCASTLE: FRY’S DELICATESSEN, 557 RUNSER ST., !j 
j! NEWCASTLE, N.S.W. TEL. B 3596 >
■: PERTH: S. <£ L. FURNISHERS, 553 HAY ST., PERTH, W.A. j! 
Ji TEL. BF 8717 'I

terio Londone B. K. Balučio var
du, paskui Amerikos Bendruome
nės pirm. S. Barzduko vardu, 
taipgi Australijos Bendruomenės 
pirm. S. Kovalskio vardu. Nuo 
savęs linkėjau Australijos lietu
viams burtis ir išsilaikyti geros 
bendruomenės rėmuose ir visada 
išlikti tokiais gerais lietuviais, ko
kiais jie tebėra. Kviečiau šventai 
tikėti, kaip ir pats bo paliovos ti
kiu: — kad Lietuva vėl bus lais
va ir nepriklausoma, ir kad mes 
iš užsienio savo nuolatiniu darbu, 
pasišventimu ir aukomis galime 
daug prisidėti Tėvynei laisvės vil
čiai sustiprinti ir paspartinti.

Mudu nebegalėljome su žmo
na ilgai linksmintis, tad pasitikę 
Naujuosius Metus grįžome vieš- 
butin pailsėti, kadangi anksti iš 
ryto turėjome išskristi atgal j 
Sydnėjų. Bet kaip niekad gyveni
me jutome, koks pasaulis mažas 
ir kokia didelė yra Lietuva, ku
rios sūnūs ir dukterys visur gy
vena, ir štai mūsų Naujieji me
tai sutinkami tarp lietuvių Ade
laidėje, — taip toli, taip toli nuo 
gimtinės...

Rytą kėlėmės anksti, prieš 6 
vai., ir jau mūsų laukė p. Rudai
čio “Fordas” nugabenti į aerod
romą. Ir čia... didelis lietuvių 
būrys jau laukė mudu palydėti. 
Kaikurie prisipažino, kad atvyko 
visai nemigę, iš naujametinio su
tikimo.

Dėkui jums visiems, brangūs 
Adelaidės lietuviai, ir sudiev. O 
gal ir iki kokio vėlesnio pasima
tymo, kas žino...

(Bus daugiau)

LIETUVI,
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI | PASTA 

SU “MOŠŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATOS PINIGAIS!

1 2 3 4 5 6 7 8

Kolchozai 3.400 91.4 310.760 ‘ 25 178.7 33.0 1.741
Sovchozai 300 210.0 63.000 5 23.6 4.3 2.669

Privatūs 200 4351.7 870.-340 70 340.0 62.7 2.560

Iš viso 3.900 319.0 1.244.100 100 542.3 100.0 2.294

LAIŠKAI REDAKCIJAI

LIETUVOS PIENO ŪKIS KŪLTŪEINfi
KRONIKA

Apyskaitiniuose pranešimuose 
šįmet buvo paskelbti šie duome
nys apie pieno gamybą Lietu
voje:

Kolchozai 1957 metais iš kiek
vieno hektaro naudojamos žemės 
(ariamos, pievų ir ganyklų) paga
minę po 91.4 kilogramą pieno. 
Sovchozai — po 210 kilogramų. 
O visame žemės ūkyje (įskaitant 
ir privačiai naudojamuosius skly
pelius) po 319 kilogramų.

Maskvoje išleistoj statistikos 
duomenų knygoj (Narodnoje cho- 
ziaistvo SSSR, 1956) yra tik 1954 
metų pabaigos duomenys, kiek 
Lietuvos teritorijoje skaičiuoja
ma žemės. Būtent: kolchozų — 
3.400 tūkstančių ha, sovchozų — 
300 tūkstančių ha ir privačių — 
200 tūkstančių ha, iš viso — 
3.900 tūkstančių ha. 1957 metais 
naudojamos žemės plotas galėjo 
būti kiek pasikeitęs, bet pasikei
timas negalėjo būti labai žymus. 
Todėl, nesant tikslesnių duome
nų, tie skaičiai gali būti laikomi 
toki patys buvę ir 1957 metais.

Be to, yra skelbiama, kad kai
rių pieningumo vidurkis 1957 me
tais kolchozuose buvo 1.741 kilo
gramas iš karvės per metus, o 
sovchozuose — 2.669 kilogramai.

Remiantis tais duomenimis, 
bent apytikriai galima apskai
čiuoti ir privataus sektoriaus 
įnašą j bendrąją pieno gamybą 
Lietuvoje. Palyginamosios duome
nų lentelės skiltyse dedami šie 
duomenys:

1) Ūkio sektoriai, 2) naudoja
mos ežmės kiekis tūkstančiais 
hektarų, 3) kiek kilogramų iš 
hektaro gauta pieno 1957 metais, 
4) kiek tonų pieno gauta 1957 
metais, 5) kokį bendrojo kiekio 
nuošimti pagamino paskiri sek
toriai, 6) Riek karvių paskiruose 
sektoriuose — tūkstančiais, 7) 
koks viso karvių skaičiaus nuo
šimtis paskiruose sektoriuose, 8) 
vidutinis karnų pieningumas pas
kiruose sektoriuose kilogramais 
per metus iš karvės.

Kolchozai, apėmę daugiau kaip 
87% viaos naudojamo* žemė*, iš
laiko tik 33% visų karvių ir paga
mina tik 25% viso pieno. Sovcho
zai, turėdami beveik 8% visos

Gerb. p. Redaktoriau,

Nenoriu nieko užgauti, kaltin-1 
t< ar teisinti — iš viso nesinori ra
šyti! Bet jausčiau sąžinės grau
žimą ir tylėdamas. Todėl prašau, 
p. Redaktoriau, surasti vietos 
šiam laiškučiui Jūsų redaguoja
mo laikraščio skiltyse.

Be kitų, man rodžiusių gyveni
mo kelią ir daug ko pamokiusių, 
taip pat esu dideliai dėkingas ir 
pedagogui, skautininkui Antasui 
Krausai. Ir ne man vienam, bet 
tūkstančiams jaunuolių A. Krau
sas buvo mokytojas, autoritetas 
ir pavyzdys. Iš jo lūpų niekas 
nėra girdėjęs melo, o suklydęs 
visų akivaizdoje prisipažindavo 
ir už kiekvieną menkniekėlį atsi
prašydavo, nors ir dešimtmečio 
berniuko.

Nesu liudininkas ano išgarsin
to susirinkimo (gyvenu šimtus 
mylių nuo Melbourno), bet nors 
ir kilometriniais straipsniais ti
kintų, kad A. Krausas melavo, 
nepatikėčiau.

Skaičiau p. Adomavičiaus laiš
ką (M.P. Nr. 19) ir pridedu savo 
trigrašį.

Skautininke, šiandie meta Tau 
purvą į akis, už tai, kad Tu visą 
savo gyvenimą dorai auklėji jau
nimą, kad nesi nuskriaudęs nei 
muselės, kad šimtams teikei ir te- 
beteiki viltį ir tvirtumą jaunys
tės rūkuose! Tau drebiamas pur
vas ir už tai, kad Tu dar pilnas 
energijos ir pasišventimo tauti
niame darbe, ir tai daro tas, ku
ris amžiumi galėjo būti Tavo mo

naudojamos žemės, išlaiko 4.3% 
karvių ir pagamina 5% piene. 0 
privačiai mažuose sklypeliuose 
karve* laikantieji, turėdami tik 
vos kiek daugiau kaip 5% žemės, 
išlaiko 62.7% visų karvių ir pa
gamina 70% viso Lietuvoje paga
minamo pieno.

Pastaba: Duomenys apie priva
tų sektorių apskaičiuoti taip: Vi
dutinę gamybą iš hi$* (319 kg) 
dauginant iš bendro ha skaičiaus 
(3.9 mik) ir gaunam visą gamy
bos kiekį (4 skiltis). Tuo pat bū
du apskaičiavę kolchozų ir sov
chozų gamybą bei atėmę ją iš 
bendros sumos, gauname priva
taus sektoriaus gamybos visumą 
(870.340 tonų), kurią padalinus 
iš privačiai valdomų ha skaičiaus 
gauname, kiek šiame sektoriuje 
pagaminama iš ha (4351.7 kg). 
Privačių sklypelių dydis yra 0.6 
ha, kiekviename iš jų laikoma po 
vieną, kaikur po dvi karves, o yra 
ir mažesnių sklypelių, kur laiko
ma bent viena karvė, tai priva
čiai laikomų karvių skaičius apy
tikriai spėtinas apie 340.000. Kol
chozų ir sovchozų karvių skaičius 
apskaičiuojamas jų metinę gamy
bą dalinant iš duoto vidutinio 
išmilžio. Privačių karvių išmilžis 
apskaičiuojamas bendrą gamybą 
dalinant iš apytikriai spėjamo 
karvių skaičius. — LNA —

Poznanėje veikia 
Lituanistikos Centras
Rašydamas apie lietuvių lenkų 

kultūrinį bendradarbiavimą, Al- 
lensteine (Olsztyn) leidžiamas 
lenkų laikraštis “Warmia i Mazu- 
ry” bal. 20 d. pranešė, kad Poz
nanėje veikiąs lituanistikos cent
ras, kuriame mokslinį darbą dir
bą pasižymėję mokslininkai. Ypač 
esą tyrinėjama Lietuvos istori
ja, lietuvių kalba ir kultūriniai 
reiškiniai. Poznanė pasidariusi 
svarbiausiu lituanistinių tyrinėji
mų centru Lenkijoje.

Esą numatyta Poznanėje su
ruošti lietuvių kultūros parodą, 
kurioje būsią rodomi lietuvių li
teratūros leidiniai, tautodailės iš
dirbiniai ir kt.

kiniu.
Spauda laisva. Spauda tam, kad 

išsišnekėtume, išsiaiškintume, bet 
argi spaudą tinka paversti sąšla
vų dėže? Aš raustu už tokio 
straipsnio autorių Tėviškės Ai
duose, nes tokie purvais drapsty- 
mai, šmeižtai ir visuomenės kir- 
šinimas, tegali pradžiuginti tik 
lietuvybės graborius.

Petrą* Pilka-Pilkalai*
Canberra.

RASTI 20.000 KARIŲ 
KAPAI

Dabartinės Lenkijos rytinėje 
srityje Szprotawa — Sprottau vie
tovėje, kuri prieš karą buvo Vo
kietijos dalis, rasti masiniai ka
pai. Juose palaidota 20.000 są
jungininkų karių, matyt, buvusių 
belaisvių. Toje srityje, 18 mylių 
nuo Zagan, buvo dvi didelės be
laisvių stovyklos — Stalag W2C 
ir Stalag III. Lenkijos vyriausybė 
sudarė specialią komisiją, kuri at
vyko vieton tirti reikalo. Masi
niuose kapuose esą rasta šių tau
tybių karių: britų, kanadiečių, 
italų, prancūzų, marokiečių, sene- 
galiečių, rusų, graikų, lenkų, čekų.

VIENAS VYRAS — NE TALKA 
VIENAS ŽODIS — NE ŠNEKA 

— TAD VISI I LIETUVIŠKŲ 
NAMŲ ĮSIGIJIMO TALKĄ!

LIETUVIAI GRAFIKOS 
PARODOJE

Ontario murėjuje, Kanadoje, 
Painters, Etchers and Engravers 
metinėje draugijos parodoje, su 

savo darbais dalyvavo T. Valius ir 
V. Bričkus.

* Kauno Karo Muzėjaus bokšto 
varpų mechanizmas po karo ne
veikė. Varpai dabar sutvarkyti, 
sumontuota Dvarionio daina “Kur 
Nemunas teka”, pašalinta Tautos 
Himnas ir Marija, Marija giesmė.

NAUJA LIETUVIŠKA OPERA

Balandžio 27 dieną Vilniuje 
įvyko naujos lietuviškos operos 
premjera. I sceną išleista V. Klo
vos 3 veiksmų opera “Vaiva”. 
Operos siužetas paremtas lietu
viška pasaka.

Pirmoji V. Klovos opera buvo 
“Pilėnai”, rodyta ir Maskvoje.

Trys Kongresai
šiemet JAV-bėse šaukiami 3 

lietuvių kongresai. Tautinės Są
jungos kongresas gegužės mėn., 
Amerikos Lietuvių Taryba (AL- 
Tas) kviečia Amerikos lietuvių 
kongresą (Bostone) birželio mėn. 
ir rugsėjo mėn. pirmą savaitga
lį įvyks Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės (PLB) Seimas (Čika
goje), į kurį ir jo metu vykstan
čius meninius parengimus numa
toma suplauks daug žmonių iŠ 
Amerikos ir Kanados.

“ARGENTINOS LIETUVIŲ 
BALSUI” 30 METŲ

Pradžioje buvo leidžiamas “Bal
sas”, dargi šapirografuotas. Vė
liau pavadintas “Argentinos lie
tuvių Balsu”. Tai pats seniausias 
laikraštis Pietų Amerikoje. Jį il
gus metus redaguoja K. Norkus.

MOKYTOJŲ DIENOS

Balandžio mėn. 12-13 dienomis 
Toronte, Kanadoje, įvyko Kana
dos savaitgalinių mokyklų bei 
augštesniųjų lituanistinių kursų 
mokytojų konferencija. Buvo 
skaitomos paskaitos ir svarstyti 
opieji lituanistinio švietimo rei
kalai.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS

XIII tomas balandžio mėn. prad
žioje pradėtas ekspedijuoti ir ne
trukus jis turi pasiekti Austra
lijoj gyvenančius prenumerato
rius. Kai kurie prenumeratoriai 
šį tomą jau yra gavę.

Lietuvių Enciklopedijos leidyk
la, nutarusi paremti grožinės li
teratūros ugdymą, skiria 500 do
lerių premiją. Jos jury komisija, 
apsvarsčiusi 1957 m. išleistas gro
žinės literatūros knygas, premiją 
paskyrė Mariui Katiliškiui už ro
maną “Miškais ateina ruduo.”

PIRMOJI PARAPIJA

šv. Jono parapija, pirmoji lie
tuvių katalikų parapija Toronto 
mieste, ir antroji visoje Kanado
je, šiemet šventė 30 metų sukak
tį. Iškilmės įvyko balandžio 19 
ir 20 dienomis.

NAUJA ŠVEDO 
ANSAMBLIO PROGRAMA

Gegužės 9 dieną Vilniuje buvo 
švedo ansamblio koncertas visai 
nauja programa. Specialiai an
sambliui (chorui ir liaudies ins
trumentų orkestrui) harmonizuo
ta eilė lietuviškų (nepolitinių) 
dainų, šalia jų ir Šopeno “Lie
tuviška daina”. Atskirai pasirodė 
ir vienas orkestras, grojęs pjesę 
birbynei (birbynė su orkestru) ir 
liaudies dainų motyvais paremtą 
švedo kompoziciją “Platūs mūsų 
laukeliai”, šalia senųjų liaudies 
šokių, programoje buvo ir tais 
pačiais motyvais paremtų sceni
nių šokių kompozicijų: “Meškiu
kai”, “Trys mergelės”, “Landyti- 
nis”, “Susuktinis”.

— “Tarybų Lietuvos Žurnalis
tų sąjunga” šį rudenį turės savo 
steigiamąjį suvažiavimą, kuris iš
sirinksiąs savo vadovaujamus or
ganus, priimsiąs statutą ir nusta- 
tysiąs veikimo gaires. Paruošia
muosius darbus atlieka prieš ku
rį laiką sudarytasis organizacinis 
biuras.
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Adelaidėje
VYTIS — NTH. ADELAIDĖ 

43:53 (18:20)
Po laimėto finalo vasaros tur- 

turnyre, vytiečiai susitiko North 
Adelaidės komandą žiemos turny
re. išiame turnyre Vytis yra silp
nesnio sąstato, nes jaunieji žai
dėjai dabar žaidžia atskirai, II-je 
komandoje. Dėl šio suskirstymo 
tenka išgirsti priekaištų: kodėl 
klubo vadovybė nežiūri vienos 
pirmosios komandos reikalų, bet 
viso klubo ir žaidėjų gerovės. 
Jaunieji žaidėjai, nors yra ir ge
ri, bet žaisdami kaip atskiras vie
netas, įgaus didesni patyrimą. 
Kada treneris S. Urnevičius ir 
klubo vadovybė matys jaunuosius 
žaidėjus pilnai paruoštus žaisti 
už pirmą komandą, jie bus j ją 
įjungti, geriau sakant, perims, su 
mažomis išimtimis, pirmosios ko
mandos vietą.

,šios rungtynės pasižymėjo 
švelniu taktišku žaidimu. Vytie- 
čiai sužaidė labai gerai, nors ne
apsėjo be klaidų. Per mažai buvo 
stengiamasi nuimti kamuolius ir 
per daug buvo naudojamas vie
nas kraštas. Svarbiausia pralai
mėjimo prieažstis — per mažas 
kovingumas. Rungtynės vyko apy
lygiai, tik per penkias minutes 
prieš rungtynių pabaigą, prieši
ninkas įstengė atsiplėšti penkiais 
metimais. Taškai: Ignatavičius 17, 
Petkūnas 13, Jaciunskis su Gurs- 
kiu po 6, Kitas 1.

VYTIS II — COMWORKS 
77:44 (35:19)

Ir šį kartą II-ji komanda žai
dė labai gerai komandiniai. Bu
vo atlikta puikių žaidimo derinių, 
kurie ir pelnė taškus. Antrajam 
puslaiky, esant tikram laimėjimui, 
buvo pradėta per daug “soluoti”. 
Taškai: Lapšys su Gumbiu po 22, 
Merūnas 19, Urmonas R. 1.0, Ur
monas L. 4.

JAUNIAI — COL, LIGHT 
GARDENS 40:43 (11:22)

Jaunių komanda, žaisdama šiais 
metais augštesnėje divizijoje, 
randa daug didesnį pasipriešini
mą. Pirmajam puslaiky buvo su
žaista labai sillpnai: per daug 
skubėta, dėl ko buvo blogai per
davinėjamas sviedinys ir šlubavo 

-dengimas. Antrajam puslaiky bu
vo pereita prie zoninio .< dengimo, 
kas daug padėjo ir rungtynių pa
baigoje, esant tik vieno taško 
skirtumui, buvo daug vilčių lai
mėti rungtynes. Taškai: M. Stat- 
nickas .17, Gudelis 14, G. Statnic- 
kas 5, Kalibatas ir Rudzenskas po 
2. Nesenai už šią, komandą pra
dėjęs žaisti A. Karpys rodo gerą 
pažangą.

MOTERŲ I — PANTHERS 
20:16 (14:7)

Priešininkių komanda, nors ir 
labai gražiai kovojo, bet turėjo 
nusileisti vytiečių geresniam ko
mandiniam žaidimui ir tiksles
niems mėtymams. Antrajam pus
laiky justa aptingimas, kas sulė
tino visą žaidimą. Taškai: M. Ke- 
lertaitė 8, O. Kelertaitė ir Kitie- 
nė po 4, šiukšterytė su Ignatavi
čiene po 2.

MOTERŲ II (JAUNĖS) — 
INTERNATIONAL 26:31 (13:14)

Priešininkių komanda, būdama 
amžiumi daug vyresnė ir jau ke
li 'metai žaisdama turnyruose, 
jaunosioms vytietėms buvo kie
tas riešutas, nors mūsų merginos 
sužaidė labai gerai ir priešininkės 
laimėjo tik po pratęsimo-, vytie
čių centro puolėjai dėl baudų ap
leidus aikštę, šiai jaunių koman
dai dar daug reikia mokintis, 
nors pažanga yra padaryta didelė 
ir ateityje iš šios komandos žai
dėjų susilauksime puikių krepši
ninkių. Taškai: Andriusevičiūtė 
ir Barminaitė po 9, L. Radzevi
čiūtė 6, D. Radzevičiūtė 2, G. 
Mikalauskaitė labai gerai sužai
dė gynime.

STALO TENISAS

Adelaidės stalo teniso pirme
nybėse labai gerai laikosi Vyties 
vyrų komanda. Paskutinės rung
tynės buvo žaista prieš Woodwil- 
le komandą ir laimėta 9:2. Vytį 
atstovavo: Ignatavičius, Kuraus- 
kas ir Petruška.

B.N.

Geelonge
VYTIS — TRY BOYS 

41:31 (15:19)
Geelongo krepšinio pirmenybė

se Vytis pasiekė dar vieną laimė
jimą prieš jauną australų koman
dą. Pirmajam puslaiky vytiečiai 
žaidė silpnokai: nebuvo gerų me
timų, pasuodamiesi dažnai be rei
kalo prarasdavo sviedinį h’ den
gimas buvo nevykęs. Antrajam 
puslaiky persitvarkiusi komanda 
parodė visai kitą žaidimo vaizdą: 
gražūs užbėgimai pralaužė prie
šininkų gynimą ir taškų santykis 
pakilo vytiečių naudai. N. Jo
mantas gerai žaidė gynime ir J. 
Lipšys sų A. Kisielium — puoli
me. Taškai: Kisielius 12, J. Jo
mantas 11, Lipšys 10, A. Joman
tas 6 ir šutas 2.

VYTIS — UNIVERSITY 
34:25 (21:7)

Melbourne “A” Rezervo gru
pėje Geelongo vytiečiai be dide
lio vargo nugalėjo studentų ko
mandą. šiose rungtynėse geriau
siai pasirodė A. Kaladė. Taškai: 
Kaladė 12, Bertašius 11, Šimkus 
7, E. Lipšys ir Bacevičius po 2.

MOTERYS — RIGA 9:21 (5:5)

Antrose Victorijos moterų pir
menybių rungtynėse vytietės su
sitiko su pajėgia Rigos komanda. 
Ryžtingai ir atkakliai gindamos, 
jos sugebėjo pirmąjį puslaikį 
baigti lygiomis, bet antrajame tu
rėjo nusileisti, techniškai geres
nėms latvaitėms. Taškai: Šimku
tė 6, Jonušaitė 3.

MOTERYS — MONTAGUE 
23:14 (11:9)

Trečiose pirmenybių rungtynė
se vytietės iškovojo savo pirmą
jį laimėjimą, įdomioje kovoje nu
galėdamos augštaūges priešinin
kes. šiose rungtynėse jos pasiro
dė žymiai geriau negu ankstyves
niuose susitikimuose. Šimkutės 
tolimi metimai dažnai rasdavo 
krepšį, o veržlioji Bratanavičiū- 
tė, jeigu ir neįmesdavo, tai iško
vodavo ginčą. Nors Geelongo vy
tietės Melbourne žaidžia tik pir
mus metus, bet savo švelniu žaidi
mo stiliumi susilaukė daug sim
patijų iš vietinės publikos. Taš
kai: Bratanavičiūtė 11, Šimkutė 
10 ir Jonušaitė 2.

SPORTIŠKAS AČIŪ
Kaip žinome, Geelongo Vyties 

krepšininkės kiekvieną penkta
dienį turi žaisti Melbourne ten 
vykstančiose Victorijos pirmeny
bėse. Tai būtų labai sunku atlik
ti, jeigu joms nepadėtų pasišven
tusių mėgėjų būrelis, kurie, pa
aukodami savo liuoslaikį, nuosa
vomis mašinomis nuveža visą ko
mandą į žaidynes. Tiems, kurie 
jau vežė (p.p. L. Bungarda, A. 
Miškinis, C. Volodka, Davalga) ir 
kurie ateityje padės, Vyties spor
to klubas, o ypatingai mergaitės 
krepšininkės, nuoširdžiai dėkoja.

— Dalyvi* —

Melbourne
BUSINESS HOUSE — RIGA 

55:51 (24:22)
Melbourne lietuviai, susitikę 

su latvių Rigos penketuku, Vic
torijos krepšinio pirmenybių var
žybose įrodė, kad jie sugeba ge
rai žaisti ir laimėti.

Vos tik prasidėjus pirmam pųs- 
laikiui, abi komandos laimėjo taš
kus iš staigių prasiveržimų. Bet 
per abu puslaikius S. Dargio ir V. 
Sohos tvirta gynyba įgalino mū
sų puolimą surinkti daugiau taš
kų ir užtikrino laimėjimą. Mū
siškiai parodė gražių derinių ir 
rungtynės, aplamai, buvo augšto 
lygio. Taškus pelnė: Soha 4, Dar- 
gis 10, Kuncaitis 11, Šėkas 6, 
Waitzeris 21 ir Urbonas 3.

Vyt.

PRENUMERUOKITE
“MŪSŲ PASTOGĘ”

9-JAI SPORTO ŠVENTEI ARTĖJANT

PONIOS IR PONAI!
Jūs visuomet būsite gerai apsirengę, jei užsakysite sau kostiumus 
ir paltus pas europietį siuvėją

H, EEDLA
380 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN.

TELEFONAI: siuvyklos — U Y 6704, po darbo valandų — UB 2822 
Didelis pasirinkimas madingiausių vilnonių medžiagų. Taip pat 
gauta nauja, nesiraukšlėjanti ir lengvai skalbiama nauja medžiaga 
“T e r y 1 e n e”.

4| COSMOS TRADING CO.
SAV. A. VJiniKlSAS

£ Siunčiame Jūsų pačių supirktus siuntinius Lietuvon ir Sibiran. 
SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA BIRŽELIO MĖN. 7 D. IK 
Į ŠI TRANSPORTĄ SIUNTINIAI PRIIMAMI IKI BIRŽELIO 
MEN. 2 D. SIUNTINIAI ADRESATUS PASIEKS APIE 
RUGSĖJO MĖN. VIDURĮ.

Pradėkite siųsti vilnonius daiktus žiemai! Pranešame nau
jus muitus: vilnonėms medžiagoms nuo 8/9 už jardų, odai 
nuo 3/9 už 1 1b, medvilninėms medžiagoms 1/6 už jardą ir t.t.

Pakartodami pereitų metų tradicijų, apmokame pusę mui
to vienam siuntiniui tiems klijentams, kurie per 1958 m. iš

siųs 7 ar daugiau siuntinius.
Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin

kelio stotį prekine važta:
2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325 

Mieste: 300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE (6 aukštas) 
TEL. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais).

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

N.S.W., Tel. LL 5549 . £
ADELAIDĖJE: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, 8. A. !•! 
BRISBANĖJE: K. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Bris

bane, Qld. Tel. U 5827
PERTH: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
NEWCASTLE: 1. E. Gorow, 3 Smart St., Charlestown, New

castle, N.S.W.
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IIx GEELONGE: K. Zdanavičius, 19 Oxford St., Geelong East, Vic. £ 
Pas mūsų agentus galite gauti pigių ir gerų medžiagų siuntimui £

t

Labai malonu, jog spaudoje yra 
iškeliama artėjančios sporto šven
tės Melbourne reikalai ir su ja 
susiję rūpesčiai. Atkreiptinas dė
mesys į š. m. balandžio 28 d. “Mū
sų Pastogės” Nr. 17(371) Sporto 
Skyriuje tilpusius p. p. Baltrūno 
ir A. Laukaičio straipsnius. Jie 
iškelia įsidėmėtinų minčių ii’ pa
siūlymų. Na, ne visų sporto klubų 
ir paskirų sportininkų bus vienoda 
pažiūra į keliamus klausimus, bet 
šių problemų nagrinėjimas atneš 
sportinei vadovybei ir sportinin
kams naudos. Per spaudą mes ne- 
pašallinsime pasitaikančių neaiš
kumų sporto švenčių metu, bet 
paruošime geresnę dirvą sklandes- 
niam sporto klubų atstovų posė
džiui, kuris, gal su laiku, įstengs 
klaidas sumažinti ar net visai jas 
pašalinti. Tuo pačiu sporto šven
tės rengėjams bus žinomi sporto 
klubų pageidavimai ir pasiūlymai...

A. L. F. A. S. Valdybos vėly
vas sudarymas yra tikrai per ilgai 
uždelstas. Reikalas dėl A. L. F. A. 
S. būstinės ir rinkimo vieneriems 
ar dvejiems metams yra spren
džiamas sporto klubų atstovų po
sėdžio metu, todėl, atrodytų, kad 
A. L. F. A. S. darbo našumas turi 
priklausyti ne nuo vietovės, bet 
nuo pareigas einančių asmenų 
darbštumo ir pasišventimo sporti
nei veiklai.

Sporto švenčių statutas yra rei
kalingas ir būtinas. Naujoji A. L. 
F. A. S. valdyba statutą turėti} 
paruošti kiek galima greičiau ir 
išsiuntinėti sporto klubams jį ap
svarstyti. Jeigu nebūtų pilno spor
to klubų pritarimo kai kurių spor
to šakų nuostatams, tai tas sporto 
šakų rungtynes pravesti sena tvar
ka, bet, per sporto klubų atstovų 
posėdį, sudalyti visiems priimti
nus nuostatus ir jų laikytis per 
sekančias šventes. Sporto klubų 
atstovų posėdis turi turėti teisę 
priimti naujus ir keisti senus nuos
tatus. Reikėtų aiškiau apibrėžti ir 
nustatyti A. L. F. A. S. valdybos 
teises ir veiklą bei santykius su 
sporto klubais. A. L. F. A. S. v-ba 
neturėtų per daug diriguoti vidu
jiniam paskirų sporto klubų gyve
nimui. Dažnai kas vienam klubui 
yra naudinga ir priimtina, kitam- 
— atvirkščiai. A. L. F. A. S. v-bos 
pareiga yra jungti visus sporto 
klubus ir derinti jų veikimą bei 
tikslus. Kuriais gi būdais ir keliais 
sporto klubai sieks A. L. F. A. S. 
v-bos nurodytų tikslų, palikti jų 
pačių nuožiūrai, pagal esamas vie
tos sąlygas ir galimybes.

Ankstyvesnėse sporto šventėse 
sportininkas-ė galėjo dalyvauti ne
varžomai bet kurioje sporto šako
je. Būtų didelė skriauda sportinin
kui ir jo atstovaujamam klubui, 
jeigu būtų apribojamas atstovavi
mas sporto šakų. Nežinia ar toks 
pasielgimas atneštų bent kokios 
naudos, išiuo pasiūlymu, atrodo, 
turima galvoje laiko taupymas. 
Išvengimui programos sukimšimo, 
reikia jieškoti kitų priemonių. 
Šventės atidarymą -reikia padaryti 
viena diena anksčiau t.y. gruodžio 
27 dieną. Tą dieną reikėtų atlikti 
oficialioji dalis ir sužaisti keletą 
rungtynių tarp artimesnių klubų, 
pvz, Melbourne ir Geelongo. Liku
sių keturių dienų pakaktų rungty
nėms. Per visą šventę reikia ma
žinti kalbėtojų skaičių ir vengti 
ilgų kalbų. Tarp rungtinių kiek 
galima palikti mažesnius tarpus. 
Rungtinių rezultatų lapai turėtų 
būti paruošti iš anksto, kad nesu
trukdytų rungtynių pradžios. Tai 
pačiai komandai nereikėtų skirti 
per daug arti vienų rungtynių nuo. 
kitų ir kiekvieną dieną tuo pačiu 
laiku.

Dėl pasiūlymo panaikinti spor
to šventėse tinklinį, reikėtų gero
kai pagalvoti ir sužinoti visų klu
bų nuomonę. Diena iš dienos tink
linis darosi vis populiaresnis pa
saulyje ir Olimpiadoje Romoje jis 
bus įvestas į olimpinius žaidimus. 
Mūsų tarpe tinklinio žaidimo lygis 
tikrai yra žemas ir reikėtų dėti 
pastangų jį pakelti. Mano nuomo
ne, lauko tenisą reikėtų įvesti į 
sporto švenčių programą, bet tik 
ne tinklinio sąskaiton. Jeigu ir no
rima ką nors nubraukti, tai gal 
būt šachmatai sudarytų mažiausią 
nuostolį, nes šachmatus žaidžian
čio jaunimo skaičius nėra žymus.

Jaunių pirmenybės buvo siūlyta 
įvesti jau pernai metais, bet, at
rodo, ne visi sporto klubai tūri pa
kankamai jaunių. Jaunučių pirme
nybes bus neįmanoma surengti, 
kadangi jų dabar turime mažiau 
negu jaunių ir, atsižvelgiant į am
žių, tėvai neleistų jiems važiuoti į 
tolimesnę vietovę. 1957 metais 
Geelonge, nesuorganizavus jaunių 
pirmenybių, Adelaidė išstatė ant
rąją komandą “Tauro” vardu. 
Neatrodo, kad ši komanda kam 
nors pakenkė arba per daug ap
sunkino programą, šis “Tauro” 
komandos, kuri daugiausiai susi
dėjo iš jaunių, dalyvavimas padėjo 
Adelaidės jauniesiams žaidėjams 
pakelti sportinį entuziazmą, kai 
kitų vietovių sporto klubams buvo 
iššaukiantis paraginimas susirū
pinti prieaugliu. Adelaidėje yra 
net penkios krepšinio komandos, 
turinčios didelį skaičių jaunų ir 
gerų žaidėjų, Vieną komandą 
siunčiant, prie geriausių norų ne
galima būtų sutalpinti visų pajė
gių krepšininkų, o, nepasiuntus 
jaunųjų, būtų labai didelė skriau
da ir žingsnis atgal prieauglio pa
ruošimo programoje. Antroji Ade
laidės. krepšinio komanda, nesuda
rius sąlygų žaisti “Tauro” vardu, 
žais už kokią nors Pietų Austra
lijos vietovę. Nesutinkant ir šiuo 
atveju, mano nuomone, negalėtų 
žaisti ii* dvi komandos iš Victorijos 
(Melbourne “Varpas” ir Geelongo 
“Vytis”). Jeigu Adelaidės klubas 
negaus galimybės pasiųsti į Mel- 
bourną savo prieauglio komandos, 
tai gali iškilti klausimas ar iš viso 
yra nauda • dalyvauti rengiamoje 
sporto šventėje.

Visas dėmesys reikalinga kreipti 
į priaugantį jaunimą, o jam kaip

sjih®
MŪSŲ PASTOGĖS spaudos ’ba
lius šiemet įvyks rugpjūčio mėn.
30 d., šeštadienį, Cabramattos 
miesto savivaldybės salėje.
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tik sporto šventės duoda didžiau
sią naudą ir paskatinimą dalyvau
ti lietuviškame sportiniame gyve
nime. Mes turime žiūrėti, kas ne
ša naudą jaunimui ir daryti viską, 
kad kuo daugiau jaunimo daly
vautų sporto šventėse. Jeigu atsi
randa sporto klubų, pajėgiančių 
atsiųsti dvi komandas, tai neuž- 
kirskime tam kelio, bet stenkimės 
sudaryti tam sąlygas.

A. Laukaičio pasiūlymui, kad 
pirmųjų vietų laimėtojams būtų 
įteiktos taurės, kai kitoms vietoms 
kitos dovanos, ir ypatingai lietu
viškos knygos, galima pilnai pri
tarti. Ateityje A. L. F. A. S. v-bos 
pareiga būtų suderinti sporto 
šventes su studentų suvažiavimais, 
nes labai daug studijuojančio jau
nimo yra sportininkų eilėse ir 
jiems būtų labai malonu daly
vauti abiejuose suvažiavimuose.

Mūsų lietuviškos organizacijos 
ir visuomenė turėtų neužmerkti 
akių, matydamos sporto klubų at
liekamą darbą jaunimo tarpe. A. 
L. F. A. S. v-ba ir sporto klubai 
turėtų šį reikalą visomis progomis 
judinti, priminti ir kelti, kad iš
budinus tautiečius iš miego šioje 
srityje.

B. Nemeika

PIPYNĖ GRTIČIAUSIAS IR 
PARYŽIUJ

Už visus sovietinius bėgikus 
greitesnis kaunietis bėgikas Pi- 
pynė gegužės mėnesio vidury bu
vo atsiųstas, kaip sovietinio spor
to reprezentantas, į Paryžių, kur 
vyko Prancūzijos darbininkų spor
to federacijos suorganizuotos 
tarptautinės lengvosios atletikos 
varžybos (Dalyvavo daugiausia 
sovietinio bloko sportininkai). Pi- 
pynė ir čia užėmė pirmą vietą 
1500 metrų lenktynėse, nubėgęs 
tą atstumą per 4 min. ir 39 se
kundes (beveik 20 km. per vai.)

BUTAUTAS TRENIRUOJA
KREPŠINIO RINKTINĘ

Sovietijos moterų krepšininkių 
rinktinė dalyvavo Lenkijoje (ge
gužės 8-18) vykstančiose Europos 
moterų krepšinio varžybose. Tos 
komandos treneris yra lietuvis 
krepšininkas S. Butautas. Rinkti
nėje iš 12 dalyvių buvo viena lie
tuvaitė — G. Tulevičiūt. —LNA.—

VENECIŠKOS UŽUOLAIDOS
(VENETIAN BLINDS)

VOKIŠKI ĮPILAI, KALDROS, LOVOS SKALBINIAI IR UŽ
VALKALAI EUROPIETIŠKŲ IŠMIERŲ — GALIMA GAUTI 

187 MIMOSA RD., GREENACRE TELEFONAS UY 1998
M. KISLINGER

Prekės ir pavyzdžiai pristatomi mašina į namus arba paštu.'
Mes kalbame: lietuvių, vokiečių, lenkų, rusų, ukrainų ir 

anglų kalbomis.
t**,**:**,**.*****.**,**!—***«**************i*****i**«****4t*i*4**:*<*4—>4—>k**>*i**:*<**z**x-.—,**«**,**9*****—<

f
i
?X4

AUGŠTA KOKYBĖ — ŽEMOS KAINOS
Paskutinės mados kostiuminės medžiagos 38/- iki 48/- jardas 
Lygių spalvų ir dryžuotos 25/- iki 34/- jardas
Vilnoniai audiniai (Tweeds) 12/6 iki 18/- jardas
Storos paltinės medž. ir viln. gabardinas 25/- iki 48/- jardas 
Dideli balti avikailiai 24/- iki 38/- kailis

Įvairių rūšių- odos: paltams, batams, auliniams batams ir padai.
VISKĄ PARDUODAME PIGIAU URMO KAINŲ

Sav. A.V. Aniulis
U Ą » TQ Ą TRAD. 10 PATRICK ST., MELBOURNE C. 1. 
H AIN D A CO. IS LONSDALE ST. PRIEŠ MYERS.
f,************************************************ 
giiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiimiu^  
| PIGIAUSIAS KELIAS JŪSŲ PAČIŲ SUPIRKTIEMS | 
Z SIUNTINIAMS l LIETUVĄ. g

Į “THE GLOBĖ” Į
| OVERSEAS PARCEL SERVICE, g
g 10 GREY ST., EAST MELBOURNE, VIC. . |

| Valandos: Pirmadienis — penktadienis 6 — 8 vai. vak. g
Z šeštadienis — sekmadienis 10 — 5 vai. vak. s
| | 
į Skyrius Hobarte |
| ' V. AUGUSTAUSKAS, 179 Ea.ton Ave., W. Moonah, Tas. | 

SiiiiiiiiiiiioniHiiiiiiiiiiiiHiiiHiiiiiniim
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HUSU PASTOCĖ
SIDNĖJUS

“DAINOS” CHORAS DIRBA
“Dainos” choras prieš kurį lai

ką sėkmingai pasirodė apie 3000 
australų auditorijai Town Hail, 
Sidnėjuje. Kalbėtojas, pristatęs 
chorų publikai, pabrėžė, kad tai 
yra lietuviai, kurių kraštas “Li
thuania” yra bolševikų okupuo
tas, kad jie iš savo krašto pasi
traukė ne geresnio uždarbio, jieš- 
kodami, bet dėl siaučiančios ten 
priespaudos ir teroro.

Chora^ padainavo keturias dai
nas, buvo šiltai priimtas ir teigia
mai įvertintas. Nenustojant plo
jimams, choras turėjo' kartoti. 
Puiki reklama lietuviams.
Dabar “Dainos” choras intensy

viai ruošiasi Baltų Tautybių Ko
miteto rengiamam koncertui tra
giškiesiems birželio mėnesio įvy
kiams Pabaltijo valstybėse pami
nėti.

Choras nutarė repeticijas dary
ti Sidnėjaus Lietuvių Namuose, 
Redferne. Pirmoji repeticija Lie
tuvių Namuose įvyko Š.m. gegu
žės mėn. 27 d., antradienį. Suda
rant sąlygas chorui dirbti, o taip 
pat tautiniams šokiams repetuo
ti bei kitokiai kultūrinei veiklai 
vystyti, Sidnėjaus Lietuvių Na
mai įsigijo beveik naują pianiną.

Nuoširdūs sveikinimai “Dai
nos” chorui dirbančiam savoje 
lietuviškoje pastogėje.

X.Y.

PAS JŪRŲ SKAUTUS
— Jūrų skautai ruošiasi pakelti 

inkarą ir birželio 13-16 dienomis 
leisis tolimon kelionėn jūron. 
Neturėdami nuosavo laivo, jie ry
žosi laivą išsinuomoti.

— Velykinėje stovykloje Ingle- 
bume, 5 jūrų skautai kandidatai 
davė įžodį. Įžodį pravedė valties 
vadas v. vai L A. Alčiauskas. 
Kaklaraiščius užrišo sktn. A. 
Mauragis ir psktn. I. Pranulis. 
Gerojo darbelio ir Tėvynės ilge
sio mazgelį užrišo psktn. M. Osi- 
naitė ir psktn. A. Plūkas. Įžodį 
davė šie kandidatai: G. Dryža, 
R. Ramanauskas, A. Stankevičius, 
A. Matulis ir V, šimboras. Gero 
vėjo!

— Prieš kurį laiką įvyko jūrų 
skaučių —; mergaičių steigiamoji 
sueiga. Bet nesant pakankamo 
skaičiaus, jūrų skautės dar neįt
raukiamos į veiklą.

Mergaitės, sukakusios 16 metų, 
ir norinčios tapti jūrų skautėmis, 
prašomos registruotis pas A. Al- 
čiauską, 1 Beatrice Str., Auburn, 
N.S.W.

Taip pat organizuojami ir jau
nesnieji jūrų skautai (nuo 12 iki 
16 metų amžiaus). Užsirašo taip 
pat pas A. AlČiauską.

STUDENTAI SPORTININKAI
VYKSTA I MELBOURNĄ

Š.m. birželio 2 — 7 dienomis 
Melbourne įvyks Australijos Uni
versitetų krepšinio turnyras, šia
me turnyre tikimasi dalyvaus 
Tasmanijos, Brisbanės, Adelaidės, 
New England, N.S.W. Universi
ty" of Technology, Sidnėjaus ir 
Melbourne universitetų krepšinio 

• rinktinės. Rungtynės bus ažidžia- 
mos universiteto Beaurepaire 
Center krepšinio aikštėje kiek
vieną vakarą. Kiek yra žinoma, 
tai tik du lietuviai, — koviečiai 
Kriaucevičius ir Kemežys, — ats
tovaus savo universitetus.

- Tuo pačiu laiku Melbourne 
įvyks Australijos universitetų 
“Judo” turnyras, kur Sidnėjų ats
tovaus studentas R. Daukus.

•
PIRMIEJI ŠOKIAI

Gegužės 4 d. Kovo sporto klu
bas Sidnėjaus Lietuvių Namuose 
suruošė šokių vakarą. Atsilankė 
apie 150 sportininkų ir jų bičiu
lių. Tai buvo pirmieji šokiai sa
vuose namuose.

METINIS APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

IŠRINKTA NAUJA VALDYBA
š.m. gegužės mėn. 25 d. Sid

nėjaus Lietuvių Namuose įvyko 
ALB Sidnėjaus Apylinkės meti
nis susirinkimas, kuriame dalyva
vo apie 50 šios apylinkės lietu
vių.

Susirinkimą pradėjo Apylinkės 
pirmininkas inž. Bukevičius, pa
kviesdamas susirinkimui vadovau
ti Aleksandrą Dantą ir sekreto
riauti K. Kemežį.

Vykdant susirinkimo darbot
varkę apylinkės valdybos pirmi
ninkas, inž. Bukevičius patiekė 
rūpestingai ir nuosekliai paruoš
tą Apylinkės valdybos veiklos 
metinę apyskaitą, nušviesdamas 
atliktus darbus lietuvių bendruo
menės ribose o taip pat darbus 
santykiaujant su australų emi
gracinėmis organizacijomis bei ki
tomis tautybėmis. Nusiskųsdamas 
dėl lėto solidarumo mokesčio 
įplaukimo, pirmininkas nurodė, 
kad metų bėgyje pajamų — iš
laidų padarytoji apyvarta siekė 
700 svaru. Kasos saldo virš 20 
svarų bus perduota naujai išrink
tai valdybai. Dėkodamas padėju
sioms Apylinkės Valdybos dar
buose, pirmininkas pranešė jo va
dovautos valdybos atsistatydini
mą.

Revizijos komisijos pirmininkas 
N. Ničajus, perskaitęs teigiamai 
įvertinantį Apylinkės Valdybos 
atskaitomybę revizijos aktą, ko
misijos vardu pasiūlė apyskaitas 
patvirtinti, gi valdybai už našų 
darbą išreikšti padėką.

Apyskaitą patvirtinus ir atsista
tydinusiai valdybai plojimais pa
reiškus padėką, sekė naujos val
dybos, revizijos komisijos ir gar
bės teismo rinkimai. Kaip įpras
ta, po ilgesnių atsisakinėjimų, 
naujon Sidnėjaus Apylinkės val- 
dybon išrinkti: A. Jasaitis, K. 
Adickas, S. Juraitis, V. Minio
tas ir S. Osinas. Revizijos ko- 
misijon išrinkti. Pov. Grosas, 

inž. Adomėnas ir inž. Bukevičius; 
garbės teisman A. Danta, P. Do- 
niela ir E. Kolakauskas. Susirin
kimas praėjo tvarkingai, darbin
goje nuotaikoje.

Susirinkimui baigiantis, A. Ja
saitis Sidnėjaus Lietuvių Namų 
Tarybos vardu pasveikino susirin
kimo dalyvius, pabrėždamas kad 
šis susirinkimas yra istorinis Sid
nėjaus lietuvių bendruomenei, 
nes tai yra pirmas apylinkės su
sirinkimas nuosavuose Sidnėjaus 
Lietuvių Namuose. Susirinkimą 
baigiant, pirmą kartą šiuose* na
muose, buvo sugiedotas Tautos 
himnas. Dalyvavę*

PASIKALBĖJIMAS 
SU KARALIUM

Australijoje vieši Anglijos 
Rugby lygos rinktinė, kurioje vie
nas iš pagrindinių žaidėjų yra 
Vincas Karalius. Jis ir jo tėvai 
yra gimę Anglijoje, bet V. Kara
lius save laiko lietuviu ir dar 
kalba truputį lietuviškai. Sporto 
Skyriaus red. A. Laukaitis su V. 
Karalium ir rinktinės vadovu tu
rėjo pasikalbėjimą, kuris bus at
spaustas kitos savaitės numeryje.

Išnuomojamas kambarys
3 RIDGE STREET

MOORE PARK. TEL. FA 309«

SUSIPAŽINIMO 
VAKARAS

Sidnėjaus jūrų skautai kvie
čia jaunimą ir visus prijaučian
čius į susipažinimo vakarą, kuris 
įvyks birželio 8 d., sekmadienį, 
Dulwich Hill parapijos salėje. 
Pradžia 5 vai. vak. Gros puiki 
muzika ir veiks turtingas bufe
tas. Laukiame Jūsų atvykstant.

Rengėjai.

Graži reprezentacija
V. RATO PASKAITA 

AUSTRALAMS DAILININKAMS
Dail. Vaclovas Ratas, Contem

porary Art Society pakviestas, 
gegužės 20 d. šios draugijos na
riams davė paskaitą — demonst
raciją apie grafikos meną. Bu
vo demonstruojama medžio gra
viūra ir raižiniai, lino raižiniai ir 
monotipas. Susirinkusieji itin gy
vai domėjosi techniška demonst
racija ir išstatytais lietuvių gra
fikų darbais bei lietuviškomis 
reprezentacinėmis meno knygo
mis.

V. SIMANKEVIČIUS MENO 
PARODOJE SIDNĖJUJE

Gegužės mėn. David Jones me
no galerijoje vykstančioje komer
cinio meno metinėje parodoje su 
savo darbais dalyvauja dail. Vik
toras Simankevičius. Jis gyvena 
Melbourne ir dirba komercinio 
meno srityje.

H. ŠALKAUSKAS KELIAUJA
APLINK AUSTRALIJĄ

Muswellbrok Art Group ren
giamoje parodoje — 35 XX am
žiaus vidurio Australijos daili
ninkai — dalyvauja su savo dar
bais ir dail. H. Šalkauskas. Kar
tu su paroda keliaująs žinomas 
australų dailininkas Thomas Gle- 
ghorn skaitys eilę paskaitų, ku
rių viena bus iliustruota Henriko 
Šalkausko darbais.

“KITA KULTŪRA” 
AMERIKON

Nesenai Australijoje lankėsi 
garsus amerikietis meno kolekcio
nierius ir čia įsigijo 11 naujų 
meno darbų, jų tarpe ir mūsų 
dail. Henriko Šalkausko piešinį 
“Kita kultūra”.

NAUJAS KAPAS
Gegužės 24 d., staigia širdies 

liga, mirė Petronėlė Nurkienė 76 
metų amžiaus. Gyveno su sūnum 
East Hills, Sidnėjuje. Palaidota 
Roockwood’o kapuose. Į amžino 
poilsio vietą palydėjo kun. P. 
Butkus ir artimieji.
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Lietuviška kirpykla i;
Bankstowne j

i MOTERŲ IR VYRŲ SALONAI. PASKUTINĖS MADOS MO- į 
! TERŲ PLAUKŲ FRIZAVIMAI IR ŠALTI ŠUKAVIMAI. NAU- S 
; DOJAME AMERIKIETIŠKUS VAISTUS. KIRPIMAI PAGAL į 
1 EUROPIETIŠKĄ, AMERIKIETIŠKĄ IR AUSTRALIŠKĄ į 
I STILIŲ. S

‘ FRANK’S HAIRDRESSER SALON į 
I (SAV. PRANAS SAKALAUSKAS) J
: 380 SOUTH TERR'ACE, BANKSTOWN (ARKADOJE) į
J (Vyrų kirpykla I-me augšte (iš karidoriaus), moterų II-me J 
i augšte. Ketvirtos durys nuo Woolworth’o) į

PRIIMAMI UŽSAKYMAI IR TELEFONU: UY 6644 S
.WWWWWWWWWWWW-.WWWWWWWWWWV?

j M. LUCAS <& CO. i
Į’ BUILDERS & CONTRACTORS (ROD). | 
? Sav. M. Lukauskas. |
| 56 Yarrara Rd., Pennant Hills, N.S.W. * 
£ NORĖDAMI įsigyti geros vertės namą. * 

kreipkitės tik į LUCAS & CO.
X UŽTIKRINTAI geras darbap ir tik geriausios medžiagos. £ 
£ DAROME planus ir paruošiame specifikacijas. Parūpiname £ 

paskolas, kurių dabar turime didesnį kiekį. Y
STATOME ant savo ir Jūsų sklypų.. *

X YRA statyboje keletas namų Merrylands ir Wentworthville ra- į 
Ž jone, jau nuo £ 2625 įskaitant ir žemės sklypą. Turime laisvų £ 
•į sklypų. £
❖ PERKAME sklypus nemažiau 2-jų vienoje vietoje, nurodau- Y 

tiems mokame komisiją. Y
£ KREIPTIS asmeniškai arba skambinti WJ 2272 iki 9 vai. ryto .j.
X arba po 6 vai. vakare. (2 min. nuo stoties). £

Tragiškosios Birželinės
Sidnėjaus lietuviams

Nesustabdomai bėga laikas. 
Štai ir vėl esame angoje birže
lio mėnesio. Mėnesio atmintino 
lietuvių tautai savo tragiškais 
įvykiais, kada brutalaus ir žiau
raus bolševikiško okupanto daug 
geriausių lietuvių tautos sūnų bei 
dukrų, žiauriu būdu buvo nukan
kinti bei nužudyti, gi apie 40.000 
geriausių Lietuvos žmonių buvo 
sugrūsti į prekinius vagonus, be 
maisto ir vandens, nežmoniškose 
sąlygose, sužvėrėjusių enkavedis
tų saugomi, nugabenti į tolimojo 
šaltojo Sibiro taigas sunkiesiems 
darbams, kančioms ir lėtai mir
čiai. Ir vėl prieš mūsų akis stovi 
neužmirštami Rainių, Panevėžio. 
Praveniškių skerdynių paveikslai.

Tuo pačiu laiku tai vyko ir 
mums broliškose Pabaltijo valsty
bėse Estijoje ir Latvijoje.

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet, šiems įvykiarts prisi
minti bei žuvusiųjų atminimui pa
gerbti, Baltų Tautų Komitetas 
Sidnėjuje rengia iškilmingą aka
demiją — koncertą, į kurį kvie
čia atsilankyti visus Sidnėjuje, jo 
priemiesčiuose ir apylinkėse gy
venančius lietuvius.

Koncerte dalyvaus ir žodį tars 
žymūs australų valdžios atstovai, 
gi tai dienai pritaikytą programą 
išpildys estų, latvių ir lietuvių 
chorai bei atskiri menininkai.

Koncertas įvyks Assembly Hall, 
Margaret gatvėje, Sidnėjuje (prie 
Vynyardo geležinkelio stoties), 
šeštadienį, birželio mėn. 14 d., 
punktualiai 2 vai. 30 min. p.p.

i Mūsų — lietuvių prievolė gau
siai dalyvauti minėjime parodant 
savo solidarumą ir protestą prieš 
žiaurųjį Pabaltijo valstybių bol
ševikiškąjį okupantą.

Lietuvių Atstovai Baltų 
Tautų Komitete.

PRENUMERUOKITE
“MŪSŲ PASTOGĘ”

Reikalingas partneris
Su ne mažiau £ 1.500 kapitalu. 

Reikalingo* paskolos: 1) Už pir
mą namo užstatą — £ 1000, 2) 
Už antrą namo užstatą — £ 500, 
3) Dvi paskolos po £ 300 už ant
rą namo užstatą.

Nuošimčiai £ 10-15 už kiekvie
ną šimtą per metus.

P. Savenis, 15 Bond Str., 
Hindmarsh, S.A.

Melbourno lietuviams
Skaudžiųjų 1940-41 metų bir

želio mėn. įvykių tradicinis ben
dras pabaltiečių paminėjimas ren
giamas š.m. birželio mėn. 14 d., 
šeštadienį, NICHOLA Hall, Lons
dale Str., Melbourne.
Susirinkimui — minėjimui pirmi

ninkaus Viktorijos imigracijos mi- 
nisteris Mr. Petty. Kalbės sena
toriai Mr. Hannan ir Mr. McMan- 
nus.

Meninėje programoje, šalia lat
vių ir australų dainininkų, lietu
viams atstovaus P. Morkūno va
dovaujamas vyrų choras.

Minėjimo pradžia lygiai 7 vai. 
vak.

Visi lietuviai maloniai kviečia
mi atsilankyti.

Victorijo* Jungtini* Baltų 
Komitetą*

PAS STUDENTUS VISAD 
JAUKU

Melburniškiai studentai kiek
vienais metais suruošia labai jau
kų pobūvį — balių. Šiais metais 
tokį balių jie ruošia birželio 6 d., 
penktadienį, Brunswicko miesto 
savivaldybės salėje — Town Hall. 
Reikia tikėtis, kad studentams 
parodys simpatijos ir juos pa
rems gražus būrys melburniškių 
lietuvių. Tikimasi, kad mūsiškiai 
studentai bus pakvietę tai progai 
latvius ir estus studentus.

Religinė Informacija
PAMALDOS UŽ IŠVEŽTUOSIUS

Birželio tragišku* įvykiu* mi
nėsim ne tik salėje ir kalbomis, 
bet ir nuoširdžia bendra malda.

Pamaldos už išvežtuosius ir mi
rusius tremtyje birželio mėn. 15 
d. Camperdowne 12 vai., laike 
kurių “Dainos” choras ved. muz. 
K. Kavaliausko giedos lotyniškas 
šv. Liudviko mišias.

Yra taip pat pakviestas ir sve
čias kunigas Tėvą* Leonarda* 
Paltanavičių*, kuris klausys išpa
žinčių nuo 11 vai. prieš pamal
das.

Visi tautiečiai kviečiami daly
vauti, o ypač kuo gausiau eiti 
prie šv. Komunijos.

Po mišių bus Libera — gedu
lingos pamaldos už mirusius.

Birželio 8 d. Cabramattos lie
tuviams pamaldos Mt. Pritchard 
bažnyčioje.

Birželio 15 d. lietuviškos pa
maldos bus ir Banketowne, St. 
Brendan’s bažn. 16.45 inin. tiems, 
kurie dėl svarbių prieažsčių ne-
galės nuvykti į Camperdowną.

Birželi* — skirtas Šv. Jėzaus 
Širdies pagarbinimui. Nepamirš
tina ir ši graži pamaldumo prak
tika.

KATEKIZACIJA
Greit pradėsiu vėl ruošti vai

kučius lietuviškai išpažinčiai ir 
pirmai Komunijai. Maloniai pra
šau tėvus tuojau užrašyti vaiku
čius, kad galėčiau sudaryti gru
pes, bei paskirti pamokų vietą ir 
laiką. Galite pranešti ir laišku.

K.P.B.

BIRŽELIO 6 D. (PENKTADIE
NĮ) 8 VAL. IKI 2 VAL. RYTO 
BRUNSWICK TOWN HALL

MELBOURNO STUDENTAI 
RUOŠIA TRADICINĮ

BALIU. 
C

Bus gera muzika, bufetas, išgė
rimai ir linksma studentiška pro
grama.
Bilietus įsigyti sekmadieniais prie 
bažnyčios arba telefonu pas A. 
Krausą FU 8382.

M.L. Studentų Valdyba

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

PRANEŠIMAI
š.m. birželio mėn, 14-15 dieno

mis, Bankstowno Apylinkės val
dyba drauge su L. Namų valdy
ba, daro specialią rinkliavą Ban
kstowno Lietuvių Namų grindims 
sudėti.

Prašome visus tautiečius pa
remti šį vajų aukomis ar paskolo
mis, kad galėtume greičiau už
baigti šį svarbų darbą.

ALB Bankstowno Apyl. V-ba 
ir L.N. Valdyba

“ŠVIESOS” PARENGIMAS 
SIDNĖJUJE

šviesos Sambūrio Sidnėjaus 
skyrius, šeštadienį, birželio 7 d., 
Milsons Point salėje rengia Vy
tauto Janavičiaus (jr.) paskaitą, 
tema “Graikai ir politika”.

Po paskaitos alutis, šokiams 
groja HI-FI muzika. Pradiža 6 
vai. 30 min. vakaro.

Įėjimas visiems laisvas.
Valdyba

ALB BANKSTOWNO APYL. 
V-BOS ADRESAS

ALB Bankstowno Apylinkės val
dybą šiemet sudaro: M. Šumskas 
— pirm., A. Makaras — vice- 
pirm., J. Dambrauskas — sekr., 
E. Dryža — kultūros reikalų va
dovas ir J. šimboras — iždinin
kas. Valdybos adresas: 106 Cragg 
Str., W. Bankstown, N.S.W.

M.P. Administracija
primena maloniems Bendruome
nės laikraščio skaitytojams, kurie 
dar nėra susimokėję prenumera
tos už š.m. pirmąjį pusmetį, kad 
pinigus nedelsiant siųstų šiuo ad
resu: Mūsų Paatogė, Box 4558, 
G.P.O., Sydney, N.S.W.

Prenumeratos pinigus galima 
siųsti Money Order’iais, Postai 
Note’mis ir čekiais. Money Or
deriu siunčiant neužmirškite Ad
ministracijai prisiųsti pašte gau
to pakvitavimo.

Pajieškojimai
★ Elena Paiilienė, arba žinan

tieji jos adresą, prašomi rašyti: 
M. Bulderytė — Glionėrtienė, 
118 Waterloo Rd., Greenacre 
(Sydney), N.S.W., Australia.

VISAI RIMTAI
Vedybų tikslu jieškau gyveni

mo draugės. Esu 45 metų am
žiaus. Turiu nosavą namą. Mano 
adresas: K. Mockus, 9 Glengyle 
Str., Coburg N. 13 (Melbourne), 
Vic.

SIUNTINIAI
Mes persiunčiame Jūsų pačių su
pirktus ir iš mūsų firmos sandė
lių dovaninius siuntinius į Lietu
vą ir So v. Sąjungą.

ATSTOVAUJAME “TAZAB” 
FIRMĄ LONDONE

M. Petronis
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, 

(SYDNEY). TEL. UJ 5727
Darbo valandos: 9-7 darbo dieno
mis, šeštadieniais 9-12, kitu laiku 
— susitarus.

SVEIKINIMAI TITUI
Nežiūrint į tai, kad santykiai 

tarp So v. Sąjungos ir Jugoslavijos 
yra gerokai pašliję, sovietiniai 
vadai neužmiršo pasveikinti Ju
goslavijos komunistų vado, mar
šalo Tito, jo 66 metų amžiaus su
kakties proga.

Chruščiovas savo sveikinimo 
telegramoje išreiškė viltį, kad ne
susipratimai tarp Sov. Sąjungos 
ir Jugoslavijos komunistų parti
jų būsią . išsiaiškinti ir pašalinti. 
Sveikinimo telegramą pasiuntė ir 
sovietinis prezidentas maršalas 
Vorošilovas.

PIRMASIS SNIEGAS
Australijos kalnuose pereitą 

savaitę iškrito nemažai sneigo. 
žiemos sporto mėgėjai pradėjo 
traukti į “Mėlynuosius kalnus”. 
Kosciuškos kalno atšlaitėse iškri
to apie 2 pėdos sniego.
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