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SUKAKTIES PROGA

Broliai ir Sesės!
Su didžia širdgėla ir giliu liūde

siu mename tas pasibaisėtinas bir
želio dienas, kada iš Rytų atbildė
ję sovietų daliniai su tankais už
plūdo kraštą ir pavergė jį. Šimtai 
tūkstančių geriausių mūsų tautos 
sūnų ir dukrų buvo negailėstingai 
sovietų agentų suimti ir išgabenti 
į tolimas Sibiro taigas arba su
grūsti į kalėjimus kančioms ir 
mirčiai. Daug mūsų artimųjų ten 
žuvo. Dar daugiau jų prarado savo 
sveikata, o' kiti vėl dingo be žinios 
priešo žiauriai nukankinti.

Tai aukos už tėvynės laisvę. Jas 
mename dabar. Jų nepamiršime 
nė ateity — niekados. Tie didvy
riai liks įrašyti Lietuvos istorijoje. 
Jais tauta didžiuojasi ir gyvena, 
lygiai kaip ji džiaugiasi savo ne
priklausomo gyvenimo praeitimi ir 
to laiko laimėjimais.

Laisvę atgavę buvome iškėlė 
Lietuvą į toli nužengusių kultū
ringų tautų eiles. Lietuvos vardas 
skambėjo visur. Lietuva buvo ži
noma visiems, kaip šviesus, pažan
gus, laisvas ir taiką mylintis 
kraštas.

Nepaisant slegiančios ir bet ko
kią tautinę iniciatyvą slopinančios 
sovietinės okupacijos, Lietuva ir 
jos byla yra gerai žinoma ir šian
dien laisvajam pasauliui. Mūsų ko
va už Lietuvos laisvę yra tapusi 
visuotinosios tautų kovos už pa
saulio taiką, saugumą ir laisvę 
neskiriama dalimi. Lietuvos bylą 
dedame ant kiekvienos tarptauti
nės konferencijos ar derybų stalo. 
Nors liūdime šiandien dėl 1940 — 
1941 metų nelaimingų įvykių, bet 
rankų nenuleidžiame. Birželio die
nos yra virtusios laisvųjų lietuvių 
ryžto, naujo pasišventimo ir tam- 
presnio susirikiavimo dienomis 
laisvės kovai tęsti iki pergalės.

Broliai ir sesės, rytojus bus jū
sų! Jūsų ryžtas ištverti ir iškęsti 
vargai, jūsų kančios ir pasišventi
mas mums ir laisvajam pasauliui 
yra gerai žinomi. Jūsų likimas, 
kaip skaudus bebūtų, mus visus 
ir laisvąjį pasaulį skatina užkirs
ti kelią komunistinei ekspansijai 
ir suduoti raudonajam veržlumui 
tokį smūgį, kad jis daugiau nekel
tų, ir atidarytų pavergtosioms tau
toms vartus į laisvę ir nepriklau
somą gyvenimą.

Jūsų pavergėjai savo laiku di
džiavosi sukūrę darbo žmonių ro
jų... Iš tikrųjų gi jie pavertė dar
bo žmonių gyvenimą pragaru. 
Patyrusios apie tą žiaurią padėtį 
ir apie tai, kad niekur nėra žmo
gaus teisės taip nepaisomos, kaip 
Sovietų Sąjungoje, laisvojo pasau
lio darbo organizacijos ėmėsi 
žygių, kad Maskva leistų savo 
žmonėms pasisakyti savo reikalais 
ir kad ištremtiesiems į tolimas sri
tis būtų leista grįžti į gimtuosius 
kraštus. Nenoromis, gal taktiniais 
sumetimais, bet protestų, pasipik
tinimo ir reikalavimų spiriami, 
Sovietai yra padarę kaikurių nuo
laidų, kas rodo, kad jie turi skai
tytis su laisvojo pasaulio balsu ir 
jo vedama kova už žmogaus teises, 
už tautų laisvę, taiką ir gerbūvį. 
Ši pamoka yra kieta. Nevalia lai
kyti tautas pavergtas ir jas išnau
doti. Nieko Maskvai nepadės jos 
reikalavimas pripažinti Sovietų 
Sąjungos kolonialinę imperiją, 
kaip ji to benorėtų. Laisvasis pa
saulis nėra aklas, kad nematytų 
kas .pas jus dedasi ir kaip pikta,

sunki ir išnaudojanti yra sovieti
nė vergija. Nenusiminkite. Rusiš
kieji komunistai, paniekinę darbo 
žmogų, išdavę patys savo pirm ta- 
kūnų — Markso, Lenino ir kitų — 
idėjas, sugrius, kaip griuvo rusiš
kasis carų nacionalizmas ir pries
pauda.

Lenkiame galvas prieš tuos, ku
rie nieko negailėdami aukojosi, 
kentėjo ir kovojo už nepriklauso
mą Lietuvos gyvenimą ir kurių 
garbingą atmintį šiandien plačiai 
visame pasaulyje minime. Jų au
kos neliks veltui. Pavergtos tautos 
numes priespaudos pančius, ir pa
kils laisva Lietuva, į kurią visiems, 
kur jie bebūtų buvę okupanto iš
tremti, bus miela ir malonu grįžti 
ir gyventi. Tik kantrybės, ryžto ir 
tautinės meilės. Ištversime. Lai
mėsime!

Dr. A. Trimakas
Vyriausiojo Lietuvos 

Išlaisvinimo Komiteto
Pirmininkas

PASITARIMAI 
VAŠINGTONE

Anglijos min. pirmininkas Mac
millan Vašingtone turėjo pasita
rimus su prezidentu Eisenhowe- 
riu. Konferencijoje aptarti eko
nominiai, politiniai ir kariniai rei
kalai. Konferencijai teikiama ne
mažos reikšmės.

Macmillan, kalbėdamas Vašing
tone Tautinės spaudos klube, po 
dviejų dienų konferencijos su 
prezidentu ir užsienių reikalų 
min. Dulles, pareiškė, kad Vaka
rų pasaulio karinė jėga yra tokia 
didelė, taip gerai organizuota, 
kad “neįmanoma prieš mus jokia 
ginkluota agresija.”

PASITARIMAI LONDONE
Lietuvos, Latvijos ir Estijos de

legacijų pirmininkai Pavergtųjų 
Europos Tautų Asamblėjoje ir 
Baltijos valstybių ministerial 
Londone turėjo pasitarimus, ku
rie vyko 1958 m. gegužės mėn. 
20 ir 21 d.d. Londone, Estijos pa
siuntinybėje.

Dr. V. Masens, Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Asamblėjos ir Latvi
jos delegacijos pirmininkas, pa
darė išsamų pranešimą apie 
Asamblėjos praėjusių metų veik
lą. Savo pranešime jis taip pat 
plačiau palietė klausimus, susiju
sius su evantualia viršūnių kon
ferencija, o taip pat ir kitas pro
blemas, artimai susijusias su PET 
Asamblėjos veikla. Dr. Masens 
taip pat pranešė apie Pavergtų 
Europos Tautų (ACEN) konfe
rencijos rezultatus Strasburge 
bei apie Europos Tarybos pada
rytus nutarimus š.m. balandžio 
mėnesio sesijoje. Šie nutarimai 
turi didelės svarbos ir paverg
toms tautoms. Pagaliau, dr. Ma
sens papasakojo savo įspūdžius, 
surinktus įvairiose Europos sos
tinėse, kurias jis per paskutines 
kelias savaites aplankė.

V. Sidzikauskas, Lietuvos de
legacijos pirmininkas PET, išryš
kino tam tikrus tarptautinės pa
dėties aspektus bei vidaus proble
mas, su kuriomis ACEN’ui tenka 
susidurti. Jis taip pat smulkiau 
papasakojo apie savo surinktus 
patyrimus Europos sostinėse, ku
rias jis turėjo progos aplankyti.

P. Klesment, Estijos delegaci

MIRĖ ANTANAS OLIS
(M.P. BENDRADARBIO JAV 

SPEC. PRANEŠIMAS)
1958 m. birželio mėn. 3 d. Chi
cago j e, JAV-bėse, po sunkios li
gos mirė Antanas A. Olis, vienas 
iš veikliausių ir įtakingiausių 
Amerikos lietuvių. Su jo mirtimi 
netekome gabaus advokato, poli
tiko, administratoriaus ir tauti
nės veiklos žmogaus, kuris daug 
galėjo ir dirbo lietuviškam rei
kalui, Lietuvai ir lietuviams, nes 
jam visos durys buvo atviros. 
Antanas A. Olis gimė 1898 m. 
rugpjūčio 25 d. Chicagoje. Jo tė
vas, Ant. Olšauskis, (Olszewski) 
ilgus metus leido laikraštį “Lie
tuva” ir išleido eilę lietuviškų 
knygų. Chicagoje Ant. Olšauskis 
buvo žymus lietuvis: bankininkas 
— prekybininkas — visuomeni
ninkas — kultūrininkas.
Antanas Olis 1919 m. baigė Uni
versity of Chicago su Ph. B. lai
psniu, o 1921 m. — University 
of Chicago Law School su teisių 
daktaro laipsniu. Tais pačiais me
tais jis išlaikė Illinois valstybės 
advokato egzaminus ir Chicagoje 
pradėjo advokato praktiką. Jis 
yra vedęs Vorą Žilevičiūtę. 
Antano Olio vardas nuo senai ir 
plačiai žinomas ne tik Amerikos 
lietuviškajai visuomenei. Jis ir 
amerikiečių politiniame gyveni
me buvo išsikovojęs sau vietą. 
Jis buvo vienas iš lietuvių augš- 
čiausiai prasimušusių JAV poli
tikoj ir administracijoj.
Antanas Olis 'buvo daugelio lie
tuviškų organizacijų narys, daž
niausiai dirbo valdybose, ne
vengdamas atsakingų ir sunkių 
pareigų.
Platesnė Jūsų bendradarbio in
formacija apie velionį Antaną 
Olį, jo šakotą visuomeninį bei 
politinį gyvenimą, kitos savaitės 
numeryje.

jos pirmininkas ACEN’e, pranešė 
apie savo turėtus kontaktus Šve
dijoje ir Danijoje ir apie even
tualias galimybes sudaryti ACEN 
delegacijas šiuose kraštuose.
.Po to Estijos ministeris padarė 
tarptautinės padėties apžvalgą, 
kokia ji atrodo, žiūrint iš Lon
dono. Jis ypatingai išryškino tuos 
klausimus, kurie gali paliesti 
Baltijos valstybių teises bei inte
resus, kaip tai, viršūnių konfe
rencija, nepuolimo pakto tarp 
Rytų. ir Vakarų sudarymo gali
mumai bei įvairūs kiti angaža
vimosi planai Europoje. Lietuvos 
ir Latvijos ministerial taip pat 
kalbėjo, papildydami ir išreikš
dami savo pažiūras šiais klausi
mais.

Visi susirinkusieji pasitarimo 
dalyviai pilnai sutarė savo įverti
nime dabartinės tarptautinės pa
dėties, o taip pat ir dėl priemo
nių, kurių reikalinga imtis, kad 
galima bųtų pasiekti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvės ir ne
priklausomybės atstatymo. Jie 
ypatingai pabrėžė bendradarbia
vimo svąrbumą ir reikalingumą.

• Anglija pasiūlė naują taikos 
planą. Siūloma įsteigti Pasaulio 
Saugumo augščiausią vadovybę, 
kuri dirbtų Jungtinių Tautų prie
žiūroj. Ji tikrintų nusiginklavi
mą, sutrukdytų atsiginklavimą ir 
baustų egresorių. Suprantama, 
šiems uždaviniams vykdyti reika
linga tarptautinė militarinė jė
ga.

KREMLIAUS NAUJIENOS
MALENKOVAS LIKVIDUOTAS. MOLOTOVAS IR BULGANI
NAS PASKIRTI RAŠTININKAIS TEBELAUKIA MALENKOVO 
LIKIMO. MIGLOTA ATEITIS IR SUSLOVO.
A.A.P. žinių agentūra praneša, 
kad pereitą savaitę prievartine 
mirtimi mirė buv. Sov. Sąjungos 
ministeris pirmininkas Georgi 
Malenkov.
Anglijos ir Amerikos laikraš
čiai skelbia, kad Malenkovas, 
Chruščiovui įsakius, buvęs nužu
dytas. Kiti teigia, jog jis sirgęs 
ir miręs sava mirtimi.
United Press bendradarbis Vie
noje, paklausęs ten besilankančio 
Sov. S-gos elektros jėgainių mi- 
iiisterio Al. Pavlenko, kaip yra 
su Malenkovu, Pavlenko atsakęs 
jog Malenkovas tebesąs Centra- 
linėj Azijoj vienos elektros sto
ties viršininko pareigose.
Londoniškis “Daily Mail” rašo, 
kad apie Malenkovą nieko nebuvę 
girdėti ištisus mėnesius, išskyrus 
aštrius prieš jį pasisakymus 
“Pravdoj”.
Maršalas Bulganinas, iškritęs iš 
ministerio pirmininko kėdės, bu
vo paskirtas valstybinio banko 
valdytoju. Jis išsilaikė ir partijos 
centro komitete. Dabar ir apie jį 
nieko negirdėti. Maskviečiai jo 
nėra matę ilgesnį laiką. Diplo
matiniuose sluogsniuose vyrauja 
nuomone, kad Bulganinas yra nu

DE GAULE NESVYRUOJA
Alžyrijos “Visuomenės saugu

mo komitetas”, vadovaujamas 
dešiniojo sparno radikalų, pasiun
tė į Paryžių komunikatą, reika
laudamas paleisti visas Prancūzi
jos politines partijas ir sudaryti 
“Visuomenės saugumo vyriausy
bę”. Taip pat reikalaujama, kad 
būtų atidėti Alžyrijoj savivaldy
bių rinkimai.

Gen. De Gaule į šį komunikatą 
atsakė laišku savo generaliniam 
įgaliotiniui, gen. Salan, kad šis 
nesikištų į politinius reikalus ir 
neįsipainiotų į “Visuomenės sau
gumo komiteto” politines machi
nacijas. šitai taikoma ir parašiu
tininkų gen. Masu bei kitiems 
karininkams. De Gaulės griežtas 
pasisakymas sukėlė susirūpinimą 
Alžyrijos vadų tarpe ir prasidėjo 
skilimas.

Gen. de Gaulės min. kabine
tas pritarė pakvietimui į Paryžių 
Anglijos min. pirmininko, JAV- 
bių užsienių reikalų ministerio ir 
Vak. Vokietijos kanclerio konfe
rencijai su d. Gaule.

Gen. de Gaule griežtai atmetė 
parlamento reikalavimą, kad jo 
ministerial duotų kokius nors pa
siaiškinimus parlamento komite
tams.

De Gaulės finansų ministeris 
Pinay griežtai atsisakė pasiaiš
kinti finansų komitetui, nurody
damas, kad de Gaulė jam nėra 
suteikęs tokios teisės. Pinay nu
rodo, kad Prancūzios ekonominė 
padėtis yra palyginamai gera.

• Kipro saloje riaušės nesiliau
ja. Retkarčiais ten sprogsta bom
bos, pasišaudoma iš šautuvų, 
žūsta vienas kitas kiprietis, nu
kaunamas anglas. Pereitą savai
tę buvo apkultas ir australas 
žurnalistas, kada jis panoro nu
fotografuoti padegtą vieno grai
ko krautuvę. Dabar kuris laikas 
tarp savęs mušasi salos graikai 
ir turkai.

• Iš Niujorko pranešama: Jung
tinės tautos nutarė pasiųsti savo

grūstas į Kaukazą, Stavropolio 
ekonominio komiteto pirmininko 
pareigoms, kurios prilygsta eili
nio provincijos miesto valdybos 
sekretoriaus padėčiai.
Miglotos žinios ir apie buv. už
sienių reikalų minister! Moloto
vą. Oficialiai buvo skelbta, jog 
jis buvo paskirtas ambasadorium 
Išorinei Mongolijai. Kiti šaltiniai 
nurodo, kad Molotovas buvo iš
siųstas į provinciją menkoms pa
reigoms, o pastaruoju metu areš
tuotas.
Malenkovo buv. bendradarbis M. 
Suslovas, Rusijos komunistų par
tijos antrasis sekretorius, vado
vaujantis partijos teoretikas, taip 
pat nebematomas viešumoj. 
Chruščiovas, lankydamasis Bulga
rijoj, gerokai išvanojo kailį Sus- 
lovui, savo kalboj jam prikerg
damas pražūtingų kaltinimų.
Jeigu pasitvirtintų žinios apie 
Haelnkovo likvidavimą, Moloto

vo ir kitų areštus, tai būtų ženk
las, kad Chruščiovas yra apsi
sprendęs už “tylų” savo varžovų 
likvidavimą, atsisakydamas “pa
rodomųjų teismų”, kaip praktika
vo Stalinas.

stebėtojus į Lebanono pasienį ir 
prižiūrės, kad Nassero valdoma 
Jungtinė Arabų Respublika ne
siųstų ginklų Lebanono sukilė
liams.
• Pereitą šeštadienį į Austra
liją atskrido N. Zelandijos min. 
pirm. Nash, kuris tarsis su Aus
tralijos min. pirmininku Menziu 
ekonominiais klausimais. N. Ze
landijos padėtis yra labai sunki, 
ir todėl tikimasi iš Australijos 
paskolos.

8.000 ASMENŲ IŠ LIETUVOS 
IR UKRAINOS ŠIEMET 

PERSIKĖLĖ J LENKIJĄ

Varšuvos radijas pranešė, kad 
per pirmąjį šių metų ketvirtį 
8.000 asmenų iš Lietuvos ir Uk
rainos persikėlė į Lenkiją ir čia 
buvo pastoviai apgyvendinti. 
12.000 asmenų persikėlė į Lenki
ją iš kitų sovietų valdomų kraš
tų (Baltgudijos ir kt.). Gi į prie
šingą pusę repatrijavo per tą lai
ką vos 126 asmenų.

Perkeldinimas vyksta einant 
Lenkijos — Sovietų Sąjungos re
patriacijos sutartim, kuri numa
to galimumą lenkų kilmės asme
nims, gyvenantiems sovietų val
domuose kraštuose, persikrausty
ti į Lenkiją. Lenkų spaudos ži
niomis, taja sutartim pasinaudo
jęs ir tam tikras skaičius nelenkų 
asmenų. Esą pastebėta, kad 
Chruščiovas ypač žydams lengvai 
leidžiąs išvykti į Lenkiją. Be to, 
buvę aptikti suklastoti kilmės do
kumentai (metrikos). Lenkų tau
tybės asmuo atskirais atvejais 
gali išsivežti su savim ir nelenkų 
kilmės šeimos narius.

Nors šiandien ir Lenkijoje dar 
nėra l^tfvės (kraštas tebevaldo- 
mas komunistų), bet gyvenantie
ji sovietų valdomuose kraštuose 
tarp savęs kalba, kad “prie Vys
los” vistiek “biskį geriau”, tad 
ir stengiasi repatrijuoti, jei tik 
yra įmanoma.

PLB Seimas
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės Seimo Organizacinis komite
tas, pasirėmęs PLB Seimo laiki
nosios konstitucijos nuostatais, 

' kviečia Pasaulio Lietuvių Ben- 
i druomenės Seimą pirmosios sesi- 
I jos š.m. rugpjūčio 28 d. 10 vai. 
New Yorke, Statler viešbučio pa
talpose.

STUDIJINIAI PRANEŠIMAI 
PLB SEIME

j Seimui bus patiekta visa eilė iš
samių pranešimų, nušviečiančių 
dabartinę mūsų tautos padėtį iš- 

1 eivijoj ir okupuotame krašte. Pra- 
1 nešimus ruošia: V. Meilus — PLB 
• organizaciniai klausimai, St. Barz- 
| dūkas — Tautinės bendruomenės 

išsilaikymo galimybės ir priemo- 
I nės, J. Rajeckas — Laisvojo lie
tuvio pareigos ir galimybės daly
vauti Lietuvos išsivadavime, dr. 
St. Bačkis — Lietuvos valstybės 
tarptautinė teisinė ir politinė pa
dėtis.

Be to, pranešimus, kurie nušvies 
dabartinę okupuotosios Lietuvos 
ir pavergtosios tautos dalies padė
tį, ruošia: A. Vaičiulaitis, Pr. 
Skardžius, L. Dambriūnas, Tėv. V. 
Gidžiūnas, Pr. Vainauskas, J. Au
dėnas ir dr. A. Trimakas.

Visi šie pranešimai bus Seimo 
posėdžiuose peržvelgti, o vėliau 
numatoma juos išleisti atskiru lei
diniu.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS —
- DAINOS KONCERTAS SEIMO

PROGA TIKRAI ĮVYKS
Koncerto rengimo klausimas 

prieš kurį laiką buvo patekęs į 
sunkumus. Dabar paaiškėjo, kad 
šis koncertas Carngie Hali salėje 
PLB Seimo metu tikrai įvyks. Ja
me dalyvaus šie žinomi savo, pajė
gumu chorai: čiurlionies ansamb
lis iš Cleveland©, vad. A. Mikuls
kio, Pirmyn choras iš Chicagos, 
vad. K. Steponavičiaus, Varpo 
choras iš Toronto, vad. St. Gaile- 
vičiaus, Dainavos choras iš Chica
gos, vad. St. Sodeikos. Taip pat 
numatoma, kad dalyvaus solistai: 
Krištolaitytė — sopranas, Stem- 
pužienė — sopranas, Baranauskas
— tenoras, Brazis — baritonas ir 
Žukas — vargonai. Be to, daly
vaus apie 50 asmenų simfoninis 
orkestras.

Visi chorai įtemptai dirba ir rū
pestingai rengiasi šiam svarbiam 
pasirodymui New Yorko žymiau
sioj salėj, kur yra pasirodę visos 
pasaulio - muzikos garsenybės.

PLB SEIMO ATSTOVAI JAU 
IŠRINKTI

Daugumos kraštų bendruomenės 
jau išrinko savo atstovus į PLB 
Seimą. Organizacinis Komitetas 
netrukus paskelbs jų pilną sąrašą. 
Viso bus 112 atstovų.

PLB SEIMO VADOVAS
Seimo. Rengimo Komitetas išleis 

Seimo Vadovą, kuriame tilps Sei
mo darbotvarkė, koncertų progra
mos, žinios apie spaudos ir filate
lijos parodas ir informacija apie 
PLB Seimą ir Bendruomenę. Lei
dinį redaguos P. Jurkus.

x

Dar trys kongresai Čikagoje. 
Liepos 18-19 dienomis įvyks San
daros seimas, liepos 19-20 dieno
mis Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
seimas, o liepos 20 d. prasidės 
Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je seimas.

1
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Kaip obelis, mamyt, palinkus, 
Galva baltumo jazminų.
Ar čia senai supai man lingę, 
Dabar gyvent jau išeinu.

lt u n. P. Butkus.

XXX

Šių metų balandžio mėn. 4 die
nų suėjo dvidešimt metų, kai Sid
nėjaus lietuvių kapelionas kun. 
Petras Butkus 1938 metais Tel
šiuose vyskupo J. Staugaičio 
įšventintas kunigu. Gimęs 
9.1.1914. Lekavo viensėdžio pla
čioj sodyboj, prie Nemakščių, 
gimnaziją baigęs Raseiniuose, jis 
įstojo į Telšių Kunigų Seminari
ją, kurią baigė po penkerių me
tų. Vikaravo Papilėj, Rietave ir 
Ylakiuose. Paskui buvo paskir
tas Tauragės Mokytojų Semina
rijos ir Dragūnų pulko kapelio
nu (1939 metais). Dirbant šį, la
biausiai pamėgtąjį darbą su jau
nimu, kurio dvasia buvo pilna 
idealizmo ir tiesos jieškojimo, 
kun. P. Butkus būdavo su jais 
ne tik bažnyčioje ir klasėje, bet 
ir sporto aikštėje, kur sportuo
damas pasiruošė ir išlaikė V.K. 
K. Rūmų sidabriniui ženklui įgy
ti egzaminus. Darbas su jaunimu 
paliko jam neišdildomus ir gra
žiausius prisiminimus, kurie taip 
nelemtai buvo nutraukti raudo
nosios bangos, užliejusios Lietu
vą.

Vokiečių okupacijos metu, nuo 
1941 metų, kun P. Butkus vėl bu
vo ilgesnį laiką kapelionu Telšių 
Mok. Seminarijoj, amatų mokyk
lose ir suaugusių gimnazijoj. Ar
tėjant rusams į Lietuvą, jis iki 
pačių paskutiniųjų dienų laikėsi 
Žemaitijoj, neskubėdamas pasi
traukti į Vokietiją, kurios “vai
šingumą” jau buvo patyręs pei- 
aštuonis mėnesius koncintracijos 
stovykloje Soldau mieste. Galuti
nai priartėjus rusams, beveik 
per patį frontą, kun. P. Butkus 
persikėlė į Rytprūsius ir vėliau 
į katalikiškąją Bavariją, kur Re- 
gensburge-Straulingene sulaukė 
ir karo pabaigos, čia suplaukus 
daugiau lietuvių iš Dresdeno ir 
Austrijos, pradėjo kiekvieną, sek
madienį jiems laikyti lietuviškas 
pamaldas, kartu aptarnaudamas 
ir vokiečių seserų vienuolyną. 
1945 m. jis išvyko į Tūbingeną, 
kur kun. P. Butkus pradėjo lan
kyti universitetą, kuriame tuo 
laiku paskaitas skaitė garsieji 
profesoriai: Kari Adam, Romano 
Guardini, Steibūchel, o vėliau ir 
lituanistinį kursą su mūsų pro
fesoriais Skardžium ir Saliu. Uni
versitete jubiliatas negalėjo ilgai 
būti, nes greitai buvo įjungtas 
į pastoracinį darbą ir buvo kape
lionu Tūbingeno liet, gimnazijoje 
bei Reutlingeno lietuvių koloni
joj. Prasidėjus emigracijai į Aus
traliją, darbininko titulu atvyko 
į ją, 1949 m. balandžio mėnesį.

“Mūsų Pastogė”, sveikindama 
Gerb. Kun. P. Butkų jo kunigys
tės 20 metų sukakties proga, per 
Jūsų bendradarbį paprašė jį pa
sidalinti savo įspūdžiais ir išgy
venimais su visais Australijos 
lietuviais, ką jis mielai padarė.

—-- Kokio ryškiausi prisimini
mai riša Jus su Lietuva?

— Kai vyskupas prieš 20-šimt 
metų tarė “Tu kunigas per am
žius”, kasdien kartoju “Introibo 
ad altare Dei”. Tik sunkiu keliu 
einant, ar į kalną kopiant, daž
nai sustojama pažvelgti atgal į 
nueitą kelią — gal tik ta prasme, 
tik sunkiu tremties keliu būtų 
pateisinamas ir žvilgsnis į 20-tį, 
nors šiaip jau normaliam gyve
nime jis neįprasta minėti. To ke
lio pradžia — šviesi ir laisva Lie
tuva, ramus Telšių Kunigų Semi
narijos uostas, kuriame buvo, 
tarsi, kalami nauji laivai ilgoms 
ir gal pavojingoms kelionėms. Ir 
mes 14 kurso draugų pasiruošėm 
kunigystei ir planavom dirbti ir 
aukotis savo žemėj, savo bro
liams artojams ar tauriam moks
leivių jaunimui. Bet kaip ir dau
geliui iš mūsų, neilgai teko 
džiaugtis gražių ir ūksmingų že
maičių šventorių pavėsiu. Neilgai 
teko giesmę ir dainą skardenti 
laisvoje Lietuvoje. Greit prasidė
jo kančios keliai Tėvynei ir jos 
vaikams, greitai ir mes 14 su-
pratome, dar seminarijoj dvasios lietuviškos

KUNIGYSTĖS DVIDEŠIMTMETIS
tėvo vysk. Bučio ištartus prana
šingus žodžius, kad į labai sun
kius kelius mes išeiname, čia ir 
prasidėjo mūsų visų gyvenimo 
Odisėja, kurią aprašyti užimtų 
per daug laikraštyje vietos ir lai
ko.

— Kokios Jūsų darbo sąlygos 
Australijoje?

— Atvykus į Australiją, per 
apaštališkąjį delegatą Sidnėjuje 
sutvarkęs visus formalumus, bu
vau pasiųstas kapelionu į Bat- 
hursth’o pereinamąją stovyklą, 
tuo laiku buvusią tautų ir kalbų 
Babiloną, čia buvo ir nemažas 
skaičius lietuvių, kuriems kiek
vieną sekmadienį laikydavau pa
maldas su lietuvišku pamokslu ir 
lietuviškomis giesmėmis. Prieš 
1950 metų Velykas, kun. J. Ta
muliui išvykus į Ameriką, buvau 
perkeltas į Sidnėjų ir paskirtas 
Šios kolonijos ir N.S.W. lietuvių 
tautiniu kapelionu, čia radau la
bai plačią dirvą kunigiškam ir 
visuomeniškam darbui, kuri buvo 
gan kieta ir akmenuota, čia ir 
prasidėjo mano nepabaigiamos 
kelionės lankant plačiai išmėty
tas lietuvių stovyklas, kurių ga

lima būtų priskaityti net 14. Taip 
jau 100.000 mylių esu išvažinėjęs 
mašina, jieškodamas savo išsimė
čiusių tautiečių, neskaitant ke
lionių traukiniais arba lėktuvais 
į tolimesnes vietoves. Ir taip su 
šv. mišių reikmenėmis, su mal
daknygėmis, ar katekizmais, su 
lietuviškų knygų pundeliu, su lai
kraščiais ir žurnalais, kuriuos 
gaunu ir seku beveik iš viso pa
saulio, vis keliauju kaip “amži
nas žydas” jau per metų metus.

— Kaip sekasi organizaciniam 
darbe?

— Su nuolatiniu keliavimu — 
žmonių jieškojimu ir telkimu yra 
surištas ir mano organizacinis 
darbas A.L. Kat. D-joj, Ateiti
ninkuose, Skautuose, A.L. B-ėj, 
Plunksnos Klube, o taip pat ir 
šalpoj “Caritas”, kurią pats įs
teigiau ir iki šiol vadovauju. Na
muose gana įkyrus darbas: vedi
mas metrikacijų, o ypatingai pai
nūs moterystės bylų paruošimai, 
atskaitomybė už knygas ir laik
raščius, laiškai iš viso pasaulio, 
įvairūs pajieškojimai ir oficialūs 
raštai, kuriuos, esant man A.L. 
Kunigų Sekretoriato vadovu ir 
P.L.S.S. Ausaralijos Rajono Dva
sios Vadovu, tenka paruošti. Bet, 
tur būt, pats svarbiausias mano 
darbas Sidnėjuje yra lietuviškų 
pamaldų organizavimas. Tiesa, 
tarnauju ir australams — esu 
Christian Brothers vienuolyne 
kapelionu. Jau ilgas laikas sek
madieniais laikau po dvejas, o 
vieną kartą mėnesy trejas lietu
viškas pamaldas, kurios vyksta 
australų bažnyčiose, susitarus su 
vietiniais klebonais, kurie dažnai, 
deja, daro visokiausių trugdymų, 
kad lietuviškas pamaldas už
gniaužus. Kiekvieną sekmadienį 
Camperdowno bažnyčioje, kuri 
daugiau ar mažiau yra vyskupo 
paskirta mums, vyksta centrinės 

pamaldos, čia turime 

daugiau teisių, nors taip pat ten
ka mokėti nuomą už bažnyčią ir 
prisitaikinti prie klebono kapry- 
zų. čia yra lyg lietuviška bažny
čia, nors teisiniu-kanonišku žvil
gsniu žiūrint, mes neturime lietu
viškos parapijos, ir aš esu tik 
tautinis kapelionas. Tas pats yra 
ir su kitomis tautybėmis, nors 
pagal šio Popiežiaus palankią 
emigrantams encikliką “Exul Fa- 
milia”, mes galėtume kurti savo 
tautinę parapiją. Bet Australijos 
vyskupai yra tam priešingi ir 
galvoja, kad jų nereikia, nes po 
30 metų, visi išmokę gerai ang
liškai, esą, įsijungs mielai į vieti
nes parapijas. To siekia ir visi 
300 Sidnėjaus vyskupijos kuni
gų ir, turiu pasakyti, kad dauge
lis lietuvių pritaria tai jų prak
tiškai politikai, dėl savo patogu
mų, laiko ir taupumo, lankyda
miesi į australiškas, o ne į lietu
viškas. Mes šį jų argumentą, ga
lime sugriauti tik savo ištverme, 
kantrybe ir auka, laikydamiesi 
šio lietuviškos kapelionijos bran
duolio ir tai ilgiau negu 30 metų. 
Mano troškimas yra įkurti lietu
višką parapiją ir pastatyti savą 
bažnyčią, kuri būtų savojo darbo 
paminklas Sidnėjuje. .

— Girdėjome Jūsų dai
nų ir skaitėme literatū
rinius bandymus. Kada 
pradėjote įsitraukti į šį 
darbą?

— Apie mane, kaip 
plunksnos darbininką, 
neišpultų nei kalbėti — 
tiek maža esu parašęs, o 
dar mažiau išspausdinęs. 
Prieš 25 metus mano pir
mos korespondencijos bu
vo išspaustos “Ryte” ir 
“Lietuvos Aide”, o taip 
pat eilėraščiai ir apysa
kaitės mano paties reda
guojamam Raseinių gim
nazijos literatūros laik
raštėlyje “Jaunasis Lite
ratas”. Bendradarbiavau 
“Ateityje*”, “žemaičių 
Prietelyje”, Vokietijoje 
“Žiburiuose” ir Austra
lijoje “Užuovėjoje”, ku
rią vienu laiku redaga-r 
vau, “Mūsų Pastogėje” 
ir “Tėviškės Aiduos^”. 
Jau seminarijoje buvau 
pradėjęs rašyti dienoraš

tį, fiksuodamas savo mintis, įs
pūdžius, nuotaiką, visa tai jung
damas gamtos fone. Ypatingai 
gaila man užrašų iš Soldau kon
centracijos stovyklos, kur rašiau 
25 vyrų kameros triukšme ir var
ge, rizikuodamas būti iškraty
tam. Tų išgyvenimų ir nuotaikos 
dabar atkurti neįmanoma. Esu

NUOMONES

LIETUVIŲ BANKO REIKALU
Džiugu, kad mūsų spaudoje, 

nors retkarčiais, užtinkame pasi
sakymų mūsų ekonominiais reika
lais. Tokios mintys sveikintinos 
ir nedelsiant realizuotinos. Su
prantama, niekas nesidaro ūmai 
— vienu piršto pamojimu, bet 
reikalą sistematingai aiškinantis, 
analizuojant prieiname prie galu
tino jo įgyvendinimo. Pagrindi
nis dalykas, kad tikslo siekiant 
nereikia būti perdideliais aptimis- 
tais, bet nereikia pulti ir į pesi
mizmą. Pesimistinė mintis, Lietu
vių Banko steigimo reikalu, glū
di tame, kad mūsų čia — Aus
tralijoje nedaug esama, todėl 
sunkiai įmanoma sutelkti. didesnį 
kapitalą. Tas savaime supranta
ma, bet reikia prisiminti posakį: 
“Pagal Jurgį ir kepurė”. Juk jęi 
mes savo neskaitlingumo būtu
mėm baiminęsi, tai nebūtumėm 
turėję nė Nepriklausomos Lietu
vos, nei joje veikusių gerai orga
nizuotų bankų bei kitų stiprių 
ekonominių organizacijų. Supran
tama, mūsų padėtis išeivijoje 
yra skirtinga, negu savame kraš
te, todėl padėtį ir sąlygas su
prasdami, būkime realūs ir savų
jų tikslų siekdami, ir tėviškėje 
gerai veikusios ekonominės orga
nizacijos bei smulkaus kredito 
bankai, narių skaičiumi nelabai 

taip pat rašęs ir eilėraščių, bet 
jų neišspausdinus, jie išsimėtė ir 
prišimiršo. Šiuo tarpu esu prira
šęs geroką pluoštą pamokslų ar 
minčių sekmadieniams, kuriuos 
manau sutvarkyti ir paruošti 
spaudai.

Apie lietuvišką dainą galėčiau 
daugiau pasakyti, nes su ja esu 
tiesiog suaugęs nuo pat mažų 
dienų ir pamilęs kaip savo sesę. 
Dainuodavau daug su broliu Jo
nu ir jaunimu. Esu išmokęs jų 
daug ir įvairių. Dainuodavau net 
ir vokiškam kalėjime ir esu iš
mokęs kitus kameros draugus 
dainų ir giesmių. Labai mėgstu 
ir lietuviškas giesmes pamaldo
se, o taip pat ir giedotines mi
šias, dėka muz. K. Kavaliausko 
pastangų, pradėjome prieš pus
metį giedoti. Jau kunigų semina
rijoj savo nuotaikai ar tinkamam 
eilėraščiui išdainuoti, surasdavau 
melodijas, kurias vėliau su savo 
draugu V. Gorinu traukdavau. 
Jaunimui jos patiko, prigijo ir 
ėmė prašyti vis daugiau ir taip 
su gitara, armonika ir akordeo
nu pritardamas, jas kūriau ir 
dainavau. Tokių dainų melodijų 
prisirinko virš 20, iš jų vienas 
prisimenu, kitas primiršau, nes 
nebuvau užrašęs gaidų, todėl kar
tais išgirstu ir iškraipytas jas. 
Jau būdamas seminarijoje, pra
šiau savo vyskupo Borisevičiaus 
leisti man studijuoti muziką, bet 
jis atsakė: “Kol aš gyvas būsiu, 
neleisiu muzikos studijuoti”. Po 
tokio “paskatinimo” taip ir pali
kau prie savo nuotaikos dainų, 
nors dabar taip gaila to užtvenk
to polėkio, kai girdžiu salėse dai
nuojant anglų kunigą, arba pran
cūzų jėzuitą gitaristą.

— Ką galite pasakyti apie or
ganizacinį lietuvių gyvenimą ap
lamai?

— Sidnėjaus organizacinis gy
venimas yra labai platus, net apie 
30 organizacijų. Bėda tik, kad 
jos yra negausios ir jose dalyvau
ja beveik tie patys žmonės. Ypa
tingai mažai tikrų visuomeninin
kų ir kultūrininkų, kurie ištver
mingai ir pastoviai dirbtų. Dau
gumas momentui užsidega ir 
greitai vėl užgęsta. Apgailėtina, 
kad daug mūsų inteligentų yra 
atsiskyrę nuo lietuviško visuome
ninio gyvenimo ir jų niekur ne
pamatysi nei bažnyčioj, nei susi
rinkime. Sekdami tėvus, nuo lie
tuviškos visuomenės atitrūksta 
ir jų vaikai, kurie net lietuviškai 
kalbėti jau nebemoka.

•— Ką siūlytumėte tikėjimo ir 
lietuvybės išlaikyme tremtyje?

buvo gausūs. Bet gerai organi
zuoti ir sumaniai vadovaujami jie 
buvo ekonomiškai pajėgūs ir tu
rėjo rimtą visuomenės pasitikėji
mą. Matome spaudoje (M.P. Nr. 
17 (371), kad ir išeivijoje esą lie
tuviai — Montrealio Kooperaci- 
nio Banko “Litas” steigėjai, savo 
darbą pradėjo ne su tūkstančiais 
narių, bet vos tik su 79 nariais ir 
392 dol. įnašais, bet kukli pradžia 
rodo labai gražią pažangą. Tai 
labai girtinas savųjų ekonominių 
reikalų supratimas ir sava orga
nizacija pasitikėjimas. Mums, 
Australijos lietuviams, gal, taip 
pat, nevertėtų lūkuriuoti taikin
tojų iš šalies, bet darbą pradėti 
savomis jėgomis ir pastangomis. 
Reikia būti realiais, kad toks įs
teigtas bankas negalės duoti ilga
laikių stambių paskolų. Pradžioje 
jis teįstengs patenkinti tik ma
žus, trumpalaikius kredito parei
kalavimus, kuriais dažnas iš mūsų 
naudojamės, mokėdami gana di
delius procentus. Sumaniai ir są
žiningai tvarkomas toks bankas, 
neabejotinai, gali išaugti į stiprią 
ekonominę organizaciją, kurios 
didžiausias ramstis būtume mes 
patys. Jos stiprėjimas priklausys 
nuo mūsų visuotinio solidarumo ir 
ekonominio faktoriaus reikšmės 
supratimo. Oficialiais duomeni-

— Mano pasiūlymai būtų:
1. Kurti tik grynai lietuviškas 

ir katalikiškas šeimas.
2. Kalbėti su vaikais tik lietu

viškai, išmokyti juos skaityti,, 
poterių ir katekizmo dar prieš 
australiškas mokyklas. Didžiau
sią klaidą daro tie, kurie tikėji
mo ir lietuvybės neskiepija šia
me lemiamame vaiko amžiuje. 3. 
Savo namus puošti lietuviškais 
paveikslas, albumais ir tautos bei 
liaudies dvelkiančia aplinkuma. 
4. Vaikams užsakyti ir pirkti lie
tuviškus laikraščius ir knygas. .5. 
Jaunimą įtraukti j jaunimo or
ganizacijas, kurios suartina drau- 
gystėn, suburia ir duoda drąsos 
nugalėti savo kalbos baimės kom
pleksą. 6. Palaikyti nuolatinius 
ryšius su šeimomis, turinčiomis 
to paties amžiaus vaikų, nes tėvų 
draugystėje, ją susiras ir vaikai. 
7. Atiduoti vaikus į katalikiškas 
mokyklas, kuriose būtų bent po 
kelis lietuvių vaikus. 8. Vengti 
robinzoniško atsiskyrimo-izoliaci- 
jos ir tos puikybės bei paniekos 
saviesiems, kas savaime persi
duos ir vaikams. 9. Įskiepyti tik
rą ir nuoširdžią meilę Lietuvai, 
jos kalbai, dainai, giesmei, lietu
viškai maldai ir lietuviškoms tra
dicijoms, kurią jaunoji karta su
pratusi, nebus svetima lietuvy
bei.

— Jūsų linkėjimai parapijie* 
čiams ir kietiems lietuviams.

— Mano linkėjimai parapijie
čiams: įsikūrusiems ir materiali
niai apsirūpinusiems — daugiau 
susirūpinti ir savo sielos reika
lais, uoliau lankyti bažnyčias, ei
ti Šv. Sakramentų ir dažniau pri
siminti savo “amžinąją tėvynę”, 
į kurią, žingsnis po žingsnio, visi 
artėjame. Mažiau pramogauti, o 
daugiau atsidėti kultūriniam — 
visuomeniniam lietuviškam dar
bui ir veiklai. Mažiau tarpusavio 
kritikos, pavydo, apkalbų ir bar
nių, o daugiau artimo meilės, 
pagarbos, užuojautos ir sutari
mo.

— Man būtų be galo džiugu ir 
miela pajusti, kad ir aš, eidamas 
tuo pačiu tremties keliu, bei neš
damas savo kunigystės gyvenimo 
kryžių, galėčiau Jus vesti dvasi
nio skaidrumo saulėtuoju keliu. 
Aš norėčiau būti Jūsų visų drau
gu, patarėju ir kunigu, per ku
rio žmogiškas rankas Dievo ma
lonė ir dangaus palaima nusileis
tų į Jūsų širdis ir sielas.

Sidnėjaus lietuviai savo mielą 
kleboną pagerbs jo kunigystės 
dvidešimtmečio iškilmingame mi
nėjime, kuris įvyks šį mėnesį, 
Petrinių dienoje.

A. L-tis.

mis, mūsų tautiečių Auustralijoje 
gyvena apie 10.000. Kadangi šį 
skaičių sudaro ne tik suaugusieji, 
bet ir vaikai, todėl apytikriai ga
lima prileisti, kad tokio steigia
mo banko nariais galėtų būti apie 
40% visų čia gyvenančių tautie
čių, kas sudarytų 4000 narių. Ban
ką steigiant kooperaciniais pag
rindais, pajų nustačius £ 15, su- 
telktumėm £ 60.000 kapitalą, ži
noma, tai yra idealūs skaičiai. 
Tačiau ir su realesnėmis prielai
domis galėtume sutelkti gražią 
pradinę pinigų sumą. Kadangi 
įmokėtasis £ 15 įnašas (pajus) 
nėra kokia nors auka, bet įmokė
jusiojo nuosavybė (tik toji nuo
savybė, kol jos savininkas yra 
banko nariu, privalomai turi būti 
laikoma banko kasoje) tai nė vie
nam neturėtų sukelti abejonių 
įsirašyti banko nariu.

Toks bankas turėtų būti stei
giamas visai Australijai. Jo cent
ras būtų viename iš didesnių 
krašto centrų — Sydnėjuje ar 

Melboubrne. Kitose didesnėse vie
tovėse reikėtų turėti skyrius. Vie
no visai Australijai banko įstei
gimas būtų daug efektingesnis, 
negu kelių, paskirų bankelių stei
gimas įvairiose šio krašto vals
tybėse.

Didesnėse Australijos Lietuvių

MOKYKLOS
IR MOKINIAI

1940 metais Lietuvoje (be Klai
pėdos krašto) buvo 2.836 pradi
nės mokyklos, progimnazijos ir 
gimnazijos, neskaitant 76 profe
sinių mokyklų, kurios atitiko pro
gimnazijas ar gimnazijas. Moki
nių jose buvo 369.000.

Dabar pradinėse (1-4 klasė), 
septynmetėse (1-7 klasė, maždaug 
atitinka pradinės ir progimnazi
jos sumą) ir vidurinėse (1-11 kla
sė, maždaug atitinka pradinės 
mokyklos ir gimnazijos sumą) 
mokinių oficialiai skaičiuojama 
apie 424.000, tai yra, apie 16% 
daugiau kaip 1940 metais. Tik, 
kadangi apie 30.000 mokinių po 
mokslo metų pradžios nubira, tai 
faktiškai dabar mokinių skaičius 
didesnis tik apie 8%. (Teritorija, 
pridėjus Klaipėdos kraštą, dides
nė 4.5%).

Bet mokyklų skaičius yra padi
dintas daug daugiau. Tiesa, pra
dinių (keturmečių) skaičius da
bar mažesnis — apie 2.475 vietoj 
2.743 (nes pradinės klasės yra ir 
visose septynmetėse bei vidurinė
se), užtat septynmečių skaičius 
išaugo iki maždaug tūkstančio, 
o pilnų vidurinių ifcj 425 (ar
ba 440 ateinantį rudenį), Tokiu 
būdu bendras, visų laipsnių ben
drojo lavinimo mokyklų skaičius 
šį rudenį bus didesnis už 1940 
metų skaičių 1070, arba arti 38%. 
1940 metais mokinių skaičiaus 
vidurkis kiekvienai tokiai mokyk
lai buvo 130, o dabar tas vidur
kis yra kritęs iki maždaug 108 
metų pradžioj ir iki 101 metų ei
goj. Kadangi miestų mokyklose 
mokinių Skaičius neretai prašoks- 
ta 1000, tai. kaimuose susidaro 
atitinkąmas skaičius “mokyklų 
nykštukų”, vyresnėse klasėse tu
rinčių tik po kelioliką ar net vos 
po kelis mokinius.

Lietuvoj turistai 
nepageidaujami

Ne tik užsienių, bet ir “broliš
kų respublikų” turistams Lietu
vos tvarkytojai dar nesvetingi. 
Turizmas Sovietijoj organizuotas 
pagal maršrutus. Maršrutas Nr. 
20, vadinamas “Po Pabaltijį”, nu
mato kelionę į Latviją ir Estiją.

Vienas atkaklus turistas iš Mol
davijos įsigeidė gauti kelialapį ir 
į Lietuvą, bet Lietuvoj veikiąs 
turizmo biuras atsakė, kad nėra 
tokio maršruto, tad nėra ir ke
lialapių į Lietuvą. Kai tas, nenu
sileisdamas, užklausė, kodėl, ga
vo pasiaiškinimą, kuris savo po
būdžiu lyginamas su moksline di
sertacija... Tačiau įkyrus turis
tas pasiskelbė vistiek važiuosiąs 
į Lietuvą, kaip paprastas keleivis 
(vadinasi, rizikuodamas negauti 
nakvynės).

LEIS A. SODEIKOS 
ATSIMINIMUS

Antanas Sodeika, buvęs Lietu
vos operos solistas (baritonas), 
dabar dar profesoriaująs Vilniaus 
konservatorijoje, esąs parašęs 
savo atsiminimus, kuriuos vals
tybinė leidykla žada šįmet išleis
ti.

— LNA —
XXX

Lietuvis dailininkas R. Viesu
las, neseniai gavęs 3.600 dolerių 
premiją iš Guggenheimo fondo, 
ruošiasi vykti į Europą. T. Valius 
laimėjo pirmąją premiją Cana
dian Society of Graphics Art pa
rodoje už litogra'fiją “Pabėgė
liai”.

Bendruomenės apylinkėse, lietu
vių banko steigimu suinteresuoti 
asmenys jau dabar turėtų pradėti 
aiškintis galimybes. Stengtis šiuo 
reikalu informuoti savo apylin
kės narius ir susidaryti vaizdą, 
koks bendruomenės narių skai
čius prie tokios ekonominės or
ganizacijos steigimo nori prisi
dėti. Turint tokius apčiuopiamus 
duomenis paskirose apylinkėse, 
šiais metais įvykstančiame ben
druomenės atstovų suvažiavime 
speciali komisija galutinai reika
lą išsiaiškintų ir sudarytų stei
giamam lietuvių bankui vykdo
mąjį organą.

Vadovaukimės senu obalsiu: 
“Vienybėje galybė”.

L. Barkut
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BIRŽELIO MĖNESIO ĮVYKIAI BYRONĄ
SUTIKUS

Minint birželio tragiškus įvy
kius, prisimenami žvėriški bolše
vikų darbai Lietuvoje. Prisime
namos Rainių miško ir Praveiniš- 
kių skerdynės, čia dar ne viskas: 
birželio 14 buvo pradėtas lietuvių 
deportavimas Sibiran. Apie 40.000 
įvairių sludgsnių lietuvių buvo 
sugrūsti į uždarus prekinius va
gonus be maisto ir be vandens, 
vežami prievartos darbams į toli
mus “laimingosios tėvynės” už
kampius. Daug jų išmirė pake
liui, bet tie, kurie pasiekė Sibiro 
šaltus plotus, turėjo gyventi ver
go kankinio gyvenimą, net nega
lėdami garsiai pasvajoti apie lai
svę.

Dabar bent mes galime su Si
biran ištremtais ir Lietuvoj gyve
nančiais tautiečiais susirašinėti, 
todėl padėkime jiems tiek, kiek 
kas galime — siųskime jiems 
maisto ir, svarbiausia, vaistų ir 
rūbų siuntinius. Neužmirškime 
mes tų pavergtų brolių ir sese
rų, ir nenustokime kovoję prieš 
komunizmą dėl Lietuvos išlaisvi
nimo.

Sidnėjaus Skautai
Televizijoje

Po tarptautinio baliaus Sidnė
jaus Town Hall, kur pasirodėme 
su tautiniais šokiais, mes gavo
me pakvietimą dalyvauti “Sydney 
Tonight” televizijos programoje. 
Programa buvo paskirta parem
ti “United Nations Fefugees 
Fund”, ir dalyvavo kelios tauty
bės su savo tautinėmis progra
momis.

Viskas buvo gerai suorganizuo
ta. Sutartu laiku mus susodino į 
lengvas mašinas ir po pusvaland
žio jau buvome Eping’e (septin
to kanalo), televizijos studijoje. 
Pastatas gražus, erdvus, moder
naus stiliaus. Prieš jį — aikštėje 
trykšta fontanas, iš vidaus ap- 
švietas geltona šviesa.

Patenkame į skoningai išpuoštą 
saloną, kuriame sutinkami ypa
tingesni svečiai ir programose 
dalyvaują artistai.

Tačiau daugiausiai mus įdoma
vo studija; tai didelė salė, kurios 
sienos ir lubos padengtos garsą 
sugeriančia medžiaga. Viename 
jos gale sustatytos kylančios ei
lės kėdžių — svečiams ir artis
tams. šalia jų — džiazo kapela, 
o kitame gale dekoracijos, prie 
kurių vyksta filmavimas, Trijų 
metrų augštyje kabo tankus stip
rių lempų tinklas. Trys kameros 
važinėja po salės vidurį ant gu
minių ratukų.

Didžioji kamera labai įdomiai 
įrengta: jos stovas panašus į di
džiules svarstykles. Viename jų 
gale pritvirtinti svoriai, o kita
me — kamera su kėdute filmuo
to jui. “Svarstykles” pakreipus, 
kamera, lygiagrečiai su žeme, pa
kyla į viršų ir įgalina filmuoti 
iš viršaus. Tą kamerą vežioja ir 
reguliuoja augštį filmuotojo pa
dėjėjas, kuriam filmuotojas ran
kos judesiais, neatitraukdamas 
akių nuo kameros, duoda nuro
dymus. Kitos dvi kameros papras
tesnės konstrukcijos.

Pats filmuotojas taipogi pa
traukė mano dėmesį: baltu kom- 
binzonų, minkštais batais jis sė
dėjo “prilipinęs” akis prie kame
ros. Jo blizgantį viršugalvį supo 
juodų plaukų “karūna”, o trikam
pio formos juodi ūsiukai jungė 
lūpas su nosimi, ant kurios rėmė
si akiniai su plonais rėmais. At
rodė, kad jis nušokęs žemyn, at

Stalinui mirus, kiti manė, kad 
rusai keisis. Buvo tačiau apsirik
ta — ir dabartinio Rusijos .dikta
toriaus Chruščiovo laikais bolše
vikai tie patys. Vengrų sukilimas 
rusų komunistų buvo paskandin
tas kraujuje. Jie vėl žudė ir kan
kino nekaltus žmones ir brutališ- 
kai kimšo juos į uždarus preki
nius vagonus, veždami į Sibirą.

Nesenai Rusija buvo paleidus 
gerklę, kaltindama Ameriką dėl 
atominių ginklų gaminimo nesu
stabdymo, kaip rusai sakėsi pa
darę. (čia tai buvo tik mėginimas 
Vakarų, nes niekas nežino, kas 
Rusijoje dedasi, o Amerikoje vis
kas spaudoje aprašoma. Laisvojo 
pasaulio žmonės nepasitiki ir ne
klauso bolševikų propagandos.

Australijos lietuvių stipriau
sias ginklas prieš komunizmą yra 
viešos demonstracijos: minėjimai 
ir susirinkimai, kuriuose būva 
viešai pasakomi raudonųjų rusų 
darbai. Svarbu, kad jaunimas įsi
dėtų į galvą ir širdį kruvinąjį 
1941 metų birželį.

K. Kazlauskas

sistos prieš kamerą ir pradės pa
sakoti apie medžioklės nuotikius 
Afrikoje, arba Paryžiaus diplo
matinio ratelio anekdotus...

Netrukus patekome į persiren
gimo kambarį, kurio sienas su
daro veidrodžiai. Kampe telefo
nas, prie kurio tuoj šokome pa
informuoti namiškius. Vienas en- 
auziastas užsimanė net į Adelai
dę savo pažįstamai paskambinti: 
tikėjosi sutaupysiąs aštuoniolika 
šilingų..,

Studijoje padarėme visos pro
gramos repeticiją, (nustatymas 
laiko, apšvietimo, garso, vietos 
ir t.t.) ir laukėme savo eilės.

Atrodo, kad pirmą kartą Sid
nėjaus televizijoje buvo ištarti 
lietuviški žodžiai; mūsų muzikan
tas lietuviškai taria pasveikini
mą žiūrovams ir klausovams.

Artėja pats pasirodymo mo
mentas. Nugalime “pilvuose plaz
dančias peteliškes” ir išpildome 
“Malūną” ir “Oželį”, pranešėjui 
gana įdomiai apibudinus šių šo
kių reikšmę.

Kaip mums pavyko — gali pa
sakyti kurie stebėjo mus televi
zijos priimtuvuose. Mes buvome 
tiek užimti šokiu, kad neturėjo
me laiko žiūrėti į aparatus, nei 
galvoti apie publiką. Vienai aki
mirkai teko man sustoti prieš pat 
kamerą, bet ir tada ji man atro
dė nieko bendro neturinti su mu
mis.

Programai pasibaigus, mus vi
sus išvežiojo tiesiog į namus; ne
mažos pastangos, pagalvojus, kad 
mes gyvename išsibarstę po visą 
platųjį Sidnėjų.

Taip mes vėl turėjome progos 
atstovauti lietuvius, šį kartą te
levizijoje, prieš Sidnėjaus visuo
menę.

Andrius Garolis.

iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiinnnnniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiinniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiin — 
PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI J 

SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE

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

TEL. WM 6032

Byronas Lietuvoj buvęs labai 
populiarus anglų rašytojas. Jo 
“Paskutinio Teismo Regėjimas” 
yra pilnas satyros, ir ši poema 
yra skaitoma antra pasauline — 
pirmoji yra Dean Swift “Gulli- 
verio kelionės”. Pats Byrono gy
venimas buvo inspiracija jo kū
rybai. Nors jis nedorą gyvenimą 
gyveno, bet jo kūriniai yra pa
saulinio garso.

Byronas tikėjo burtus. Kai .jis 
buvo mažas, jam ragana pasakė, 
kad jis saugotųsi trisdešimt šeš
tųjų metų. Byronas ir mirė su
ėjęs trisdešimt šeštus metus. By
ronas draugavo su garsiuoju ang
lų poetu Sheliu (Shelley). Byro
no tarnas nekartą sakė jam veng
ti Sheli, nes šis dažnai atrody
davo lyg pamišęs — kartą jis sa
kė, kad jo tėvo galva prie lango 
kabanti. Byronas eidamas gulti, 
visados po pagalve turėdavo re
volverį.

Sakoma, kad nėra didelio skir
tumo tarp genijaus ir pamišėlio. 
Byronas buvo genijus, bet keis
tas jis buvo gyvenime.

x
Trellawny, kurs kartu su Byro- 

nu važiavo į Graikiją, sutiko 
Wordsworth ir jie pradėjo kalbė
ti apie Byroną ir Sheli. Words
worth sakė, kad Byroną galima 
skaityti, bet Shelis nemokąs ra
šyti. Skaitytam, kad Wordsworth 
perdėjo; žinoma skonio dalykas: 
Wordsworth nemėgo romantikų. 
Man pavyzdžiui, menkas atro
do ir pats Wordsworth, o gal ir 
jis patinka kitiems žmonėms!

x

Byronas savo kūryboj vaizda
vo tą, kuo pats gyveno. Herojų 
mintys ir jausmai nedaug kuo 
skyrėsi nuo pačio kūrėjo. Byro
nas nesigilino atkurti praeitį. Jo 
Manfredas tik viduramžių šešė
lis — jo dvasia yra moderni. 
“Mazepos jojimas” taip pat nau
joviškas. Byronas yra gana daug 
aprašęs istorinių, žmonių ir įvy
kių: Wellingtoną, Mazepą, Sazi 
ir kitus — bet visi buvo jo ben- 
dralaikiai. Byronas buvo didelis 
garbėtroška. Garbės pradėjo pel
nytis “Berniuko Haroldo kelio
nėmis” ir iki pačių paskutinių 
dienų jos tebejieškojo.

x

Byrono realistiškiausias yra 
Don žuanas”. čia nėra jokių 
idealų. Don Žuanas gyvenimą vi
są laiką kritikuoja ir iš jo šaipo
si. Byrono paskutinis kūrinys yra 
“šiandien man sueina trisdešimt 
šešeri metai”, čia pasirodo jo 
realus gyvenimas, bet ir tikėji
mas burtams, čia jis nuliūdęs ir 
besibaiminąs dėl gyvenimo ana
pus karsto. Aš baigdamas leisiu 
jums pagalvoti, kokius santykius 
su Dievu toks žmogus galėjo tu
rėti? Kokius santykius jis turė
jo su šiuo pasauliu? žinoma: jis 
buvo lordas, poetas, mistikas bet 
ir keliautojas ir kovotojas net ir 
karys.

Žvejis.

GYVENIMAS LIET. NAMUOSE
Tamsi ir niūri naktis. Ateinu 

prie durų — pasibeldžiu. Mane 
įleidžia į vidų. Apsidairiau — na
mas puikus. Mane įvedė į Litua
nistinių Kursų kambarį, kuriame 
buvo susirinkę jaunimo. Grojo p. 
A. Zubro padovanota radiogra
ma. Sužinojau, kad šiandien yra 
pirmas jaunimo susitikimas Lie
tuvių Namuose.

Dar daug ko trūksta. Su laiku 
įsikursime. Sužinojau, kad užsa
kyta mūsų kambariui metalinis 
stalas ir dvidešimt kėdžių. Tai 
jau gera pradžia, šitame kamba
ryje stovės ir radiograma. Ant 
sienos kabo lenta, kampe spintelė 
mokinių (ir mokytojų knygoms. 
Sienoje Lietuvos žemėlapis, žy
mesniųjų Lietuvos veikėjų pavei
kslai ir lietuviški pašto ženklai. 
Prie durų buvo rasta lagaminas, 
pilnas liustrų ir su keliom skau
tiškom knygelėm. Kas padovano
jo, nežinia.

SKAUTŲ BOKLAS
Dabar nereikės skautams da

ryti sueigų svetimų patalpų pa
kampiuose bei palapinėse — galė
sim rinktis savo namuose. Skau
tams yra paskirta trys maži kam
bariukai ir dar leista naudotis 
Lituanistinių Kursų kambariu. 
Skautai, kai susitvarkys, turės 
savo draugovės būklą ir sandėlį. 
Užtruks, kol bus įsirengta^ bet 
žadama skubiai imtis darbo.

SPORTININKŲ KLUBAS
Sportininkams nereikės treni

ruotis Džilonge ar Melbourno 
laukuose, bet jie galės pasinau
doti teniso aikšte, kurioje įren
giama krepšinis, šiuo metu jieš- 
koma vietos stalo tenisui. Tam 
reikalui leista perkelti oranžereją 
naujon vieton — gale teniso aikš
tės. Berniukų nusirengimo patal
pos bus gale teniso aikštės, kur 
su laiku atsiras ir dušai. Sporti
ninkų būstinei yra paskirta gra
žus frontinis kambarys. Išsidažy
ti ir baldus įsigyti žada patys 
sportininkai bei jų rėmėjai. Turi 
sportininkai dar ir sandėlį.

Ir taip pagaliau Melbourno lie
tuvių jaunimas turi savą pasto
gę: čia vyks pobūviai bei suei
gos, čia bus žaidžiama ir spor
tuojama, čia skambės ir lietuviš
ka daina. Vis dėlto gerai, kai yra 
savos patalpos: nebereikės jaus
tis kampininku ir bijoti palikus 
lentoje užrašytą lietuvišką žodį 
ar, nelaimei, pamiršus lietuvišką

»*‘!r .Š į. ^Antanas Fišeris 1

MEDŽIAGA IR ENERGIJA
MAŽAS KERAS DIDELI VEŽIMĄ VERČIA

Atomas, atominiai ginklai kelia 
didelės baimės žmonėms. Atomas 
yra graikiškas žodis, reiškia — 
nedalijamas. Tai mažiausia neda
lijama medžiagos dalelė, nekin
tanti ir vykstant įvairioms che
miškoms reakcijoms — taip bent 
buvo nusakomas atomas dar labai 
nesenai.
Graikų filosofas Demokritas (460 
— 370 m. pr. Kr.) skelbė hipo
tezę, kad medžiaga esanti suda
ryta iš mažyčių dalių, kurios ne
matomos akims. Jis tat tas ma- 
želytes medžiagos dalis ir pava
dino atomais. Nuo to tas termi
nas ir užsiliko gamtos bei fizikos 
moksluose. Tačiau mažiausioji 
medžiagos dalelytė griūna nuo 
sosto, kai prieita išvados, kad me
džiaga ir energija yra vienas ir 
tas pats. Jau šio šimtmečio pra
džios mokslininkai ėmė tvirtinti, 
kad žemė gauna šilumos ir švie
sos dėl to, kad saulėje nuolatos 
vyksta atominiai sprogimai. Ein
šteinas moksliškai pagrindė, kad 
medžiaga gali būti susprogdina
ma, paliuosuojant milžiniškus 
kiekius šiluminės energijos. Prieš 
II-jį Pasaulinį karą chemikai ir 
fizikai suko galvas, kaip pasiekti 
tokio medžiagos susprogdinimo. 
Ir taip 1945 m. liepos 16 d. New 
Mexico Los Alamos dykumoje 
buvo įvykdytas sprogimas, sukė
lęs grybo formos debesis iki

40.000 pėdų.augščio — tai buvo 
pirmosios atominės bombos spro
gimas. Už poros savaičių antroji 
sprogo Hirosimoje ir trečioji Na
gasaki. Nuo to laiko amerikiečiai 
yra susprogdinę jau daugelį ato
minių bombų ore, žemėje ir van
denyne. Galingą atominį ginklą 
turi ir rusai. Anglija pirmą ato
minę bombą susprogdino 1952 m. 
saloje netoli Vakarų Australijos, 
antrąją gi Pietų Australijos dy
kumoje.
Klaus Fuchs yra pasakęs prieš 
pirmosios atominės bombos sprog
dinimą amerikiečiams fizikams ir 
chemikams: “Aš išradau, kaip 
susprogdinti atominę bombą, bet 
nežinau, ar aš padedu žmonijai, 
ar atradau, kaip ją sunaikinti”. 
Jei dabar kiltų karas, tai jis kil
tų tarp J.A.V. ir komunistinės 
Rusijos. Abi šios valstybės yra 
prigaminusios atominių ginklų, 
abi apsiginklavusios. Amerikie
čiai yra apsupę Rusiją karinėmis 
bazėmis — Grenlande, Alaskoje, 
Lybijoje ir kitur. Bet amerikie
čių karinės įmonės yra sukon
centruotos miestų rajonuose, gi 
Rusijos išsklaidytos Urale ir už- 
uralyje, Doneco baseino apylin
kėse. Amerikiečiai yra labai jau
trūs ūkinėms krizėms, gi Rusijos 
žmonės prievarta yra įpratinti 
kęsti vargą ir nedateklįų.
Yra manančių, kad dėl šių dienų

APLINK APSIDAIRIUS
knygą ar sąsiuvinį. O taip būda
vo, kai gaudavom pasinaudoti 
australų mokyklų patalpomis.

Namai tolėliau nuo centro! Tai 
ką padarysi, jei neturėjom pini
gų nusipirkti centre. Nėra jau ir 
taip toli — 4 mylios. .

A. Fišeris.

SUKORĖ LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ
Velykose susituokė Algirdas 

Garbenis su Grąžina Bulokaite. 
Po bažnytinių apeigų jaunieji at
šventė įvykį Gražinos dėdės, An
tano Krauso namuose — Mari- 
byrnonge. Vestuvėse dalyvavo 
gausus būrys giminių ir pažįsta
mų.

Gražina ir Algirdas aktyviai 
dalyvavo Melburno jaunimo or
ganizacijose. Jie priklausė “At
žalyno” tautinių šokių grupei ir 
jaunimo chorui. Gražina yra ak
tyvi skautė, daug pasidarbavusi 
Maribyrnonge paruošiant didelį 
būrį mergaičių į skautes. Graži
na yra lankiusi ir lituanistinius 
kursus. Jaunajai porai linkėtina 
pasisekimo gyvenimui, paliekant 
aktingiems nariams lietuviškuose 
sambūriuose.

SUSIDARĖ JAUNIŲ GRUPĖ
Prie Melburno Lituanistinių 
kursų susidarė jaunių grupė. 
Kiek blogiau su mokytojais. Su 
jaunaisiais reikia jaunos dvasios 
mokytojo, kuris sugebėtų su jais 
pažaisti, padainuoti ir tuo pačiu 
laiku paskaityti lietuvišką knyge
lę, papaišyti lietuvišką vaizdelį, 
pagaliau imti ir parašyti lietu
višką žodį. Kursų vedėjas tam 
reikalui susitarė su melburniš- 
kiais lietuviais studentais, kol kas 
tik su studentėmis, kurios paei
liui ateis šeštadieniais į Lietu
vių Namus pamokyti jaunųjų.

SKAUTŲ RŪPESČIAI
Nesenai “Džiugo” tuntui gavus 
būklą Lietuvių Namuose, prade
dama įsirengti. Kiekviena drau
govė žada skirtingai įsiruošti po 
kampą. Danutė čižauskienė pa
žadėjo pasiūti užuolaidas. Kad 
taip pakliuvus į krokodilų kara
lystę — jų oda tiktų mūsų būk- 
lui! Gerai būtų ir emių plunks
nos, juodukų šokiams naudoja
mos kaukės. Bumerangą tai tik
rai lengva gauti. Tikime, kad po 
kiek laiko mūsų būkle bus įvai
ru ir įdomu: įėjus į būklą, jau
sis skautiška nuotaika. 

labai baisių ginklų pasaulinis vi
suotinas karas pasidaręs visai ne
beįmanomas. Praeitis tačiau ro
do, kad karai visada buvo ir jie 
yrą neišvengiami — tvirtina kiti. 
Yra manančių, kad ateities pa
sauliniame kare nebus panaudo
ta atominė bomba, nes ji reikštų 
savižudybę; panašiai II-jo Pasau
linio karo metu nebuvusios pa
naudotos dujos. Kiti gi tvirtina, 
kad taip manantieji pamiršta 
komunizmą, kuris yra pasiruošęs 
visomis priemonėmis nukariauti 
pasaulį, nes jis esąs savotiškas 
naujų laikų fanatiškas tikėjimas, 
pasiryžęs “išganyti” pasaulį. Tarp 
senojo demokratinio-kapitalistinio 
pasaulio ir komunizmo būsianti 
todėl žūtbūtinė kova, ir visi gink
lai būsią panaudoti. O tai jau 
liūdnas dalykas. Hirosimoje iš 
300.000 gyventojų buvę užmuštų 
80.000, sužeistų 100.000. Vienas 
kg. uranijo, visiškai susprogda- 
mas, sukelia tiek energijos, kiek 
20.000 tonų pačios stipriausios 
sprogstamosios medžiagos T.N.T. 
Toks sprogimas sukelia apie 14. 
000.000 laipsnių Č. Taigi mažas 
keras didelį vežimą verčia. Pas
kutiniosios bombos yra žymiai 
baisesnės už Hirosimoje išsprog
dintąją.
Lurde Marija sakiusi Bernadetei, 
kad jei pasaulis nesimelsiąs, tai 
kilsiąs žiauresnis karas, kaip I-as 
Pasaulinis. Jos žodžiai išsipildė 
— II-sis Pasaulinis karas buvo 
daug žiauresnis už pirmąjį. Ką 
žada tretysis? Lietuviai tikime iš 
jo laisvės Lietuvai. Bet ar ten 
bebus lietuvių?

KOVA SU BULIUMI
Išnaudodama mokyklines atosto
gas, melburniškė “Erelių” skiltis 
suruošė iškylą į Macedon kalną. 
Beeinant į kalną per lankas ir 
tvoras, netyčiomis užklysta į bu
liaus gardą. Bulius, ilgai nedels
damas, atstatęs ragus, puolė “ere
lius”. Tie pasileido bėgti — per 
tvorą riste persirito. Kitoj pusėj 
vėl kliūtys: klampynė, pieva pa
tvinusi. Tuo metu atėjusi mintis: 
negera, kad “ereliai” neturi spar
nų. Bet visdėlto kliūtys buvę 
įveiktos, kalnas pasiektas.

Algi* Kazlauskas.

SIDNĖJAUS JŪRŲ SKAUTŲ 
SUSIPAŽINIMO VAKARAS

Sidnejiškių jūrų skautų susi
pažinimo vakaras, sutraukęs daug 
tėvelių ir jaunimo, praėjo puikio
je nuotaikoje. Lietuviškus šokius, 
grojant ps. A. Plūkui, pravedė 
skautų bičiulis — rėmėjas E. 
Dryža. Pašokta polkutės, sukti
niai ir daug lietuviškų ratelių, 
kokių jaunieji išviso nebuvo re
gėję.

Tėvai ir jaunimas pageidavo, 
kad jūrų skautai ateityje suor
ganizuotų platesnio masto pasi
linksminimo vakarus.

“Ryklių” valties vadas A. Al- 
čiauskas, padėkojęs atsilankiu
siems, pranešė, kad sidnejiškiai 
jūrų skautai išplaukia tolimon 
kelionėn jūron. Pažadėjo grįžę 
vėl visus sukviesti draugėn pasi
dalinti kelionės įspūdžiais ir pa
silinksminti. šokiai baigti trankiu

suktiniu. “Rėmėjas”.

ŠACHMATŲ MAŠINA
Rusijoje, kur šachmatai yra la

bai populiari sporto šaka, moks
lininkai išrado elektroninę šach
matų mašiną, galinčią žaisti su 
bet kuriuo žaidėju. Tačiau, nors 
ir kaip komplikuoti yra elektro
niniai mašinos “smegenys”, jie 
gali žaisti ir atsiekti laimėjimus 
tik prieš vidutinio stiprumo šach
matininkus, kai tuo tarpu kiek
vienas augštosios klasės žaidėjas 
elektroniniams “smegenims” yra 
per stiprus ir į jo painias kombi
nacijas ši mašina “nesugalvoja” 
atsakymų.

šiam Jaunimo Kviesliui medžia
gos parūpino Melbourno Litua
nistiniu Kursų žurnalistikos gru
pės klausytojas Antanas Fišeris. 
Su šia grupe pastoviai dirba kur
sų vedėjas A. Zubras.

A. Fišeriui už gražią talką dė
kui. * M.P. Red.
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NAUJIENOS ULMO
MASINIAI ŽMONIŲ ŠAUDYMAI KRETINGOJE, PALANGOJE, 
JURBARKE, BATAKIUOSE IR KITUR. —KAUNO GESTAPI
NINKAI VARŽĖSI SU TILŽĖS GESTAPININKAIS DĖL “TEI
SĖS" VYKDYTI TAS EGZEKUCIJAS. — “SU GĖLĖMIS SUTI- 
KOME — SU AKMENIMIS IŠVYSIME”.

Toliau sekant bylą Prisiekusių
jų teisme Ulme, vis labiau aiškė
ja, kad iš 10 kaltinamųjų sun
kiausiai yra apkaltintas Hans Joa
chim Boehme. Jis dabar jau ir 
pasidaro centrine bylos figūra. 
Jis buvo Tilžės gestapo viršinin
kas, organizavo ir vadovavo spe
cialias komandas masiniams Lie
tuvos gyventojų žudymams.

MASINIAI ŠAUDYMAI 
KRETINGOJE

Apklausinėjamas dėl įvykių 
Kretingoje, kaltinamas Boehme 
savo parodymuose painiojosi. Čia 
pirmuoju laikotarpiu buvo sušau
dyta 214 asmenų. Boehme aiški
no, kad sušaudomieji buvę ver
machto perduoti Klaipėdos pasie
nio policijos komisariato virši
ninkui dr. Frohwann (dabar jau 
miręs). Vermachto pareigūnai ir 
minėtas dr. Frohwann jį (Boeh- 
mę) vertę egzekucijas pagreitin
ti, nors jis pats jas “dar neno
rėjęs taip greitai vykdyti”, šitų 
versiją apie vermachto (vokiečių 
reguliarinės kariuomenės) vaid
menį Boehme tik dabar iškėlė, 
tardyme apie tai jis nebuvo už
siminęs. šaudomieji kretingiškiai 
buvę suvaryti į turgaus aikštę ir 
iš čia sunkvežimiais nugabenti i 
artimą miškelį, kur juos tada su
šaudė Klaipėdos Schutzpolizei 
komanda, dalyvaujant jos vadui 
Fischer-Schweder. Vieną mėginu
sį pabėgti žydą jis pats sušau
dęs. Taip pat ir matęs, kaip 
Fischer-Schweder nudėjęs vieną 
žydą, kai tas puolęs Harmsą. 
šiaip jau jis mažai beprisimenąs 
kaip ten( buvo.

KELIEMS KRETINGOS 
LIETUVIAMS PAVYKO IŠ 

MIRTIES IŠSIGELBĖTI
Iš tolesnių parodymų paaiškė

jo, kad egzekucijos komanda Kre
tingos turgaus aikštėje ir vėliau 
dar “mirties miškelyje” pravedu- 
si kokius tai “papildomus apklau
sinėjimus”. To pasėkoje keletas 
lietuvių, įtartų komunizmu, buvę 
iš sušaudomųjų būrio išskirti. 
Anot Boehme, tai buvę "malonės 
aktai”. Bet žydų tautybės su
šaudomiems tokie “malonės ak
tai” nebuvę taikomi.

PALANGOJE IR JURBARKE
1941 m. birželio 30 d. Palangoje, 

pajūrio rajone buvo sušaudyta 111 
asmenų, daugiausia žydų, šaudy
mus buvęs suorganizavęs Hera 
mann o juos įvykdė vokiečių ka
rinių lakūnų komanda.

Jurbarke pirmomis po vokiečių 
įžygiavimo savaitėmis buvo sušau
dyta 322 asmenys, ir čia daugumas 
žydų. Tai įvyko 1941 m. liepos mė
nesį. Vyriausias tų šaudymų orga
nizatorius ir čia buvo Tilžės ges
tapo viršininkas Boehme, dabar 
sėdįs kaltinamųjų suole. Bet jis 
nevengia teisme bent jau dalį kal
tės suversti ir ant kitų kaltinamų
jų. Jurbarko šaudymus, girdi, nie
ko jam iš anksto apie tai neprane
šus, organizavęs ir jiems vadova
vęs Hersmann, Tilžės SD įstaigos 
viršininkas. Tačiau bylos eigoje 
paaiškėjo, kad šaudymuose be SD 
vyrų dalyvavo ir Boehmės gesta
po vyrai. O iš dokumentinių rapor
tų Berlynui apie “valymo plano 
išpildymus” aiškėjo, kad visi šau
dymai galėjo būti vykdomi tik jo 
ir kitų “vadukų” žinioje. Pažy
mėtina, kad šaudymų organizato
riai tiems uždaviniams buvo pa
sikvietę vieno policijos bataliono 
dalinį, bet bataliono vadovybė, ne
norėdama su tuo reikalu nieko 
bendro turėti, pratęsė savo eili
nius tarnybinius pratimus ir bata
liono vyrai taip išvengė dalyvavi
mo. Bataliono vadas vėliau už tai 
buvęs nubaustas.

Boehme pripažino, kad sušaudo
miems jurbarkiečiams buvo duotas 
įsakymas patiems pagilinti duobes, 
į kurias vėliau turėjo būti sugul
dyti jų lavonai. Sušaudomiems bu
vo atimtos visos vertybės.

Prokuroro klausinėjamas, Boeh
me sakės nebeprisimenąs atsitiki
mo su lietuviu gydytoju, kuris bu
vo atvykęs budelių maldauti pasi
gailėti jo kolegos gydytojo žydo 
ir už tai buvęs skaudžiai sumuštas. 
Prokuroras taip pat priminė ir tai, 
kad parinktiems šaudyti buvę pa
žadėta dovanoti gyvybę — jei jie, 
vienas su kitu mušdamiesi, antrąjį 
užmuš. Boehme dabar šita ginčija. 
Bet prokuroras žadėjo prie to įvy
kio dar grįžti. Tuo tarpu kaltina
masis Hersmann klausinėjamas 
parodė, kad Jūrbarke tikrai įvykę 
kas panašaus, čia buvę šaudomi 
ir moterys ir vaikai.

ESESININKŲ VADŲ 
TARPUSAVĖS VARŽYBOS 

DĖL ŠAUDYMŲ LIETUVOJE
Lietuvos gyventojų šaudymas 

tuo metu buvo tiek “madoje”, kad 
hitlerinių smogiamųjų dalinių va
dai ir vadukai, įvairių gestapo, 
SD ir kitų įstaigų viršininkai ėjo 
savo tarpe tiesiog lenktynių, kas 
kokį Lietuvos rajoną “apvalys” ir 
kiek “potencinių priešų” sulikvi- 
duos. Jvykus pirmiems masiniams 
sušaudymams Lietuvos pasienio 
miesteliuose, Tilžės gestapo vadas 
Boehme ir SD viršininkas Hers
mann vykę į Kauną pas SS — 
standartenfiurerį Jaeger, tikslu su 
juo susitarti dėl egzekucijų ats
kiruose rajonuose derinimo. Taip 
buvę jiems patarta dr. Stahlecko- 
rio, masinių naikinimų planuoto
jo Berlyne. Bet kai tilžiečiai vir
šininkai atvyko į Kauną, čia juos 
Jaegeris sutikęs labai piktai. 
Girdi, “valymus” Lietuvoje vyk
dyti — tai jo kompetencija, o 
ne Tilžės gestapo ir SD įstaigų. 
Ir Lietuvos pasienis priklausęs 
prie zonos, kuri įeina į Kauno 
(Jaegerio) kompetenciją. Jis sta
čiai uždraudęs jiems Lietuvos te
ritorijoje veikti. Prie kokio nors 
susitarimo nebuvę prieita. Hers- 
manno parodymais, lankymasis 
Kaune praktiškai baigęsis tuo, 
kad Jaegeris juos “išvaręs pro 
duris”. Ir kaltinamasis Harms 
teisme patvirtino, kad esesininkų 
vadas Jaeger Kaune Tilžės ko
mandai nenorėjo pripažinti teisę 
Lietuvos pasienio ruože gyvento
jus šaudyti. Boehme, tačiau, tais 
laikais pareiškęs, kad jis nesąs 
linkęs Lietuvos pasienio 25 km. 
ruože atsisakyti teisės tokius žy
gius vykdyti, priešingai, jis dar 
stengėsi 25 km. ruožą praplėsti.

TEISME
BATAKIŲ SUIMTUOSIUS 

NORĖJO SUSPROGDINTI, 
PASKIAU SUŠAUDĖ

Kaltinamasis Harms, buv. kri
min. komisaras Tilžėje, teisme 
parodė, kad buvęs planas inter
nuotųjų stovyklą Batakiuose su
sprogdinti. Lauksargių punkto 
vedėjas Schwarz buvęs tuo rei
kalu jau su vieno pionierių da
linio vadu susitaręs. Planas ne
įvykdytas dėl to, kad sprogdini
mu būtų nukentėjusi ir Batakių 
geležinkelio stotis. Tuomet esesi
ninkai nusprendė suimtuosius, 
kurių tarpe buvo ir moterų su 
\ nikais, sušaudyti. Boehme pave
dęs Harmsui toms egzekucijoms 
vadovauti, bet Harms atsisakęs, 
šaudymams vadovavęs gestapo 
punkto vedėjas Schwarz. Masinių 
žudymų metu buvę matoma bai
sių scenų, kurios dalinai buvusios 
net fotografuojamos.

KAIP LIETUVIŲ KRIMIN. • 
POLICIJOS KOMISARĄ 

NUŽUDĖ
Apklausinė jant kaltinamąjį 

Behrendt (buv. krimin. pol. asis
tentą Klaipėdoje) pasitvirtino,

I kad vienas lietuvių kriminalinės 
' policijos komisaras buvęs nužu
dytas (Boehm.s vadovaujamos) 
Tilžės gestapo įstaigos įsakymu. 
Behrendt ir dar vienas vokiečių 

' policininkas lietuvį valdininką 
naktį nuvedę į Lietuvos pasienį, 
paklupdę žvyro duobėje veidu 
prie žemės ir po to jį nušovę.

“SU GĖLĖMIS JUS SULAUKĖM 
— SU AKMENIMIS IŠVYSIM!”

Kaltinamasis Carsten (buv. pa
sienio policijos punkto vedėjas 
Smalininkuose) patvirtino, kad 
jis kaltinamojo Boehmės įsaky
mu organizavęs 322 jurbarkiečių 
sušaudymą. Kai Boehme atvykęs 
į Jurbarką, jis kritikavęs, kad nu
matytų sušaudyti skaičius esąs 
per mažas ir įsakęs specialioms 
komandoms surinkti dar daugiau 
mirties kandidatų. Carsten paro
dymu, buvę “nuo gatvės” paimta 
dar 80 asmenų, kuriuos taip pat 
sušaudė. Įdomus Carsteno paro
dymas, kad Boehme nesutikęs, 
jog suimtieji lietuviai būtų dar 
kartą patikrinti, ar jie tikrai yra 
komunistams prielankūs. Boeh
me pasakęs, kad Čia esanti “bau
džiamoji ekspedicija”, kad reikią 
visus bė išimties sušaudyti.

Kaltinamasis Carsten taip pat 
patvirtino, kad po tų masinių 
šaudymų Lietuvos gyventojuose 
plačiai pasklidęs posakis: “Su gė
lėmis mes Jus sutikome — su 
akmenimis išvysime”. Elta.

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

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

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

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

VIENAS VYRAS — NE TALKA

VIENAS ŽODIS — NE ŠNEKA
— TAD VISI Į LIETUVIŠKŲ ;J 

NAMŲ ĮSIGIJIMO TALKĄ!

PATRIA
OVERSEAS PARCEL SERVICE?

131 HAMPSHIRE RD., i Į
SUNSHINE, VIC. I;

Pigiausias ir garantuotas siunti-!; 
nių persiuntimas. Mokėti nieko J j 
nereikia kol siuntinys pasiekia ad-Ji 
resątą. 'I

9 vai. ryto, iki 9 į
S 

birželio Ji

Darbo vai. nuo 
vai. vakaro.
Laivas išplaukia: 25-to 
ir 9-to liepos.

TEL.: MM 2791.

KELIONĖ Į PACIFIKO KRAŠTUS (18)

VĖL SIDNĖJUJE
JUOZAS J. BĄCHUNAS, SODUS, MICHIGAN

Po trijų valandų skridimo vėl 
pasiekėme Sidnėjų. Aerodrome 
mudu pasitiko ponai Daukai ir 
Baužė. ,

Viešbutyje šiek tiek pailsėjo
me, nors ir sunku buvo trumpu 
laiku atgauti visas jėgas, po ke
lionių, vizitų, telefoninių pasikal
bėjimų ir, pagaliau, Naujųjų Me
tų sutikimo menkai teišmiegotos 
nakties. Tuo laiku į viešbutį bu
vo atvykęs p. Jurgis Reisgys ir 
atnešė mūsų pirmojo susitikimo 
nuotraukų. Buvau tuo metu kaip 
tik truputį įmigęs, o p. Reisgys 
buvo per mandagus ir neleido 
mane paaždinti, tai taip (man 
labai gaila) ir nebepasimatėme 
asmeniškai. Dėkoju jam už nuo
traukas.

J. Reisgys man anksčiau buvo 
pasakojęs, kad jo aptiktomis ži
niomis lietuviai pirmą kartą esą 
atvykę į Australiją jau apie 1880 
m. Bet daugiau informacijų apie 
tų pirmųjų pionierių atvykimą 
nesu gavęs. Nebuvo tada tarp lie 
tuvių ryšiai palaikomi, kaip da
bar.

XXX
Jau popiet atsilankė pas mane 

į viešbptį Chicagos DRAUGO 
dienraščio korespondentas Aust
ralijoje, jaunas malonus vyras A. 
Laukaitis. Jis veda sporto skyrių 
ir šiaip daug rašo į MŪSŲ PAS
TOGĘ.

Atėjo laikas vykti pas ponus 
Narušius. Atvyko viešbutin p. 
Daukus mudu paimti. Per pirmą
jį mūsų apsilankymą Sidnėjuje 
Narušiams buvome pasižadėję, 
kad kai tik grįšime, tai būsime 
pas juos.

Kada pas juos atvykome, čia 
buvo jau per 40 svečių susirinkę, 
daugumoje mums jau matyti vei
dai. Apžiūrėję Narušių puikius 
namus, sėdomės prie vaišių sta
lų. Labai esu Narušiams dėkin
gas už sudarytą progą pasimaty
ti ir susitikti su kai kuriais tau
tiečiais antrą kartą, o su kitais 
iš naujo susipažinti.

Su Nėrusiu buvau pažįstamas 
jau nuo 1928 m., kada jis lankė
si Amerikos Jung. Valstybėse ir 
viešėjo apie porą dienų pas ma
ne Tabor Farmoje. Tad dabar 
buvo ypatingai malonu susitikti 
su juo jo paties namuose, lygiai 
trisdešimčiai metų praėjus. Dė
kui jiems už dovanas, kurias pri
ruošė ir mums įteikė atminimui!

XXX
Per greit bėga tas laikas. Jis 

mus privertė prieš mūsų norą iš
siskubinti namo, nes mums bebu
vo likusi tik viena diena Sidnė
juje ligi išplaukimo į Naująją Ze- 
alandiją, ir norėjome ją pilnai iš
naudoti naujiems susitikimams ir 
atsisveikinimams su gausiais bi
čiuliais.

Anksti rytą atvažiavo mus pa
imti B. Daukus drauge su inž. 
Vladu Vazgelevičiumi. Pirmas ap
silankymas buvo pas p.p. Simniš- 
kius, kurie čia turi valgomų pre
kių krautuvę. Nors jie buvo la
bai užimti, kadangi pirmą dieną 
po Naujų Metų krautuvėje mai
šėsi daugpirkėjų, bet visvien ra

do laiko su mumis pasikalbėti. 
Jie daro gerą apyvartą.

Paskui aplankėme p. Zarembą. 
Tai pirmas apsigyvenęs lietuvis 
Bass Hilio apylinkėje, kur dabar 
jau yra įsikūrę apie 24 lietuviš
kos šeimos. Besisvečiuojant pas 
Zarembą, atėjo keli jo kaimynai. 
Tačiau negalėjome ilgai buvoti, 
nes reikėjo pasiekti lietuvių skau
tų stovyklą, apie 30 m. nuo Sid
nėjaus, tai p. Vazgelevičius ir 
pagazavo ta kryptimi savo maši
ną.

Mums įdundėjus į stovyklą, šei
mininkai nustebo, kadangi mūsų 
laukė tik popiet, o mes atvyko
me anksčiau. Jie dar tik tvarkėsi 
ii* ruošėsi. Visa stovykla, apie 50 
lietuviškų sielų, berniukų ir mer
gaičių, zirzė, kaip bitės avilyje. 
Vieta graži, ant kalno, apačioje 
upė, kur galima maudytis. Viskas 
šauniai įrengta. Stovyklos virsi-1 
ninkas — Bronius Žalys.

Kai pasisakėme, kad mes čia 
negalėsime būti ne teik kelių sa
vaičių, bet gal nei trijų valan
dų, tai stovyklos viršininkas su
komandavo skautus, kad šie pa
keistų darbų programą. Mums ap
rodė stovyklą, virtuvę, palapines 
ir t.t. Tada pradėjo programą. 
Be formalinės skautiškos dalies,

skautai davė - mums puikų lietu
viškų dainų koncertą.

Pasveikinau sidnejiškius skau
tus ir, kiek žinodamas, kaiką pa
pasakojau iš Amerikos ir Kana
dos lietuvių skautų gyveninio bei 
darbų. Prieš išvažiuojant jie man 
įteikė savo leidinių susipažinti. 
Jų tarpe, Aušros tunto skautų 
laikraštį “Pėdsekis”.

XXX
Išsiskubinom atgal, šį kartą 

pas patį mūsų automobilio vai
ruotoją Vazgelevičių, nes jo žmo
na jau laukė vakarienei, po ku
rios dar turėjome aplankyti kelis 
lietuvius ir skubėti į pademon
struoti. “Margučio” filmą...

Ponų Vazgelevičių namai visai 
nauji, mūriniai, su visais moder
niniais įtaisymais. Po vakarienės 
išvykome pas Algį Dudaitį, lietu
vį statybininką. Iš jo pasukome 
pas K. Butkų, vieną iš stambiau
sių lietuvių prekybininkų Sidnė
juje.

K. Butkus turi didelę baldu 
krautuvę, šalimais kitą namą su 
elektrinių reikmenų prekėmis, o 
prie šio dar atskirą laidotuvių įs
taigą su koplyčia ir t.t Parodė 
mums ir karstų sandėlį -(pagal
vojau, kad jei tiek daug vizitų 
turėsiu savo kelionėse, tai gal 
man būtų naudinga vieną iš an
ksto užsisakyti...)

Laidotuvių įstaigoje dirba trys 
samdomi australai. Jis ketina ati
daryti naujas krautuves kitoj au
gančioj kolonijoj, kad užbėgtų 
už akių konkurentams.

ATSISVEIKINAME SU AUSTRALIJA
Prieš atsisveikindamas su Sid-, 439 lietuviai, visi viengungiai, 

nejumi ir Australija, U paskutinį Per dešimtį metų didelė jų dalis 
vakarų, Cabramattos priemiesčio 1 jau sukūrė šeimas, augina vaikus, 
salėje pademonstravau lietuviams kiti išėjo augštuosius mokslus, 
MARGUČIO filmų ir pridėjau įsitvirtino versluose, kiti dirba
pranešimą apie Amerikos ir Aus
tralijos lietuvių gyvenimą, žmo
nės filmu buvo labai patenkinti, 
nes iš ekrano girdėjo lietuviškai 
dainuojant, deklamuojant, kai- į 
bant Po to buvo kavutė su už
kandžiais, palydima pasikalbėji
mų ir mano įspūdžių apie Aust
raliją. Iš čia užsukome į V. Biti
no gražius namus, kur irgi buvo 
surengtos vaišės, tik į mano 
skilvį jau niekas nebetilpo, čia 
šalia Bitinų dar dalyvavo “daino- 
riai” Asevičiai ir Daudarai, ku
rie mums padainavo daug gražių 
lietuviškų dainų. Dėkui Bitinams 
už malonaus vakaro užbaigtuves, 
o Vazgelevičiui už mudviem su
teiktas keliones per visą ligą die
ną ir vakarą.

Didžiai apgailestauju, kad už- 
buvau ilgiau didžiuosiuose Aust
ralijos miestuose ir niekaip nebe
galėjau aplankyti lietuvių, pama
tyti jų namus ir sodus, kitose 
mažesnėse vietovėse, kaip Bris- 
banėj, Newcastle j ir tolimame 
Perthe, kur, kaip man pasakojo, 
gyvena nemaži būriai lietuvių ir 
neblogai įsikūrę.

XXX
1957 metų pabaigoje sukako tik 

10 metų nuo pirmojo pokarinio 
lietuvių imigrantų atvykimo į 
Australiją: 1947 m. lapkričio 28 
dieną JAV armijos laivas “Gen. 
Stuart Heinzelman” iš Bremen
haven© Vokietijoje po 30 dieni? 
kelionės pasiekė Fremantle uosta 
vakarinėje Australijoje. Laive 
buvo 800 pabaltiečių, jų tarpe

HANSA TcT
10 PATRICK ST., MELBOURNE

ii Lon.dale St., prie. Myer.

Warehouse and Parceling Service

MEDŽIAGAS IB ODA IŠSIBINKITE PATYS.

22 SVARAI
42 kv. pėd.
20 kv. pėd.
20 kv. pėd.

5 svarai

AUGŠTA KOKYBĖ — ŽEMOS KAINOS
Didelis pasirinkimas geros rūšies vyriškų ir moteriškų kostiu
minių ir paltinių medžiagų. Įvairių rūšių odos ir avikailiai.

Jums pageidaujant sudaromi mišrūs odų ir medžiagų 
siuntiniai nuo 11 iki 44 svarų svorio.

Mums daug palengvinsite, jeigu rašydami nurodysite 
pageidaujamos medžiagos vertę ir jos spalvą. 
LIETUVIŠKA FIRMA — SAV. A.V. ANIULIS 

VISKĄ PARDUODAME ŽYMIAI PIGIAU URMO KAINŲ

HANSA TAIP PAT SIUNČIA STANDARTINIUS MEDŽIAGŲ IR 0DU 
SIUNTINIUS LIETUVON IR SIBIRAN.

NURODYTOSE KAINOSE ĮSKAIČIUOTA PREKIŲ VERTĖ IR 
VISOS PERSIUNTIMO IŠLAIDOS

• SIUNTINYS HMZA KAINA £ 28.15.0 11 ’SVARŲ
Trys labai geros vyriškos kostiuminės medžiagos. Kiekviena po 3 metrus.

• SIUNTINYS HOI KAINA £ 29.15.0
Viršutinė oda ilgam, žemiau kelių paltui 
Juoda arba ruda oda trim porom aulinių batų 
Pamušalinė oda
3 poros padų ir 3 poros vitpadžių

fabrikuose, įstaigose ir t.t.
Aplamai niekas negalėtų labai 

skųstis, nes progų susikurti Aus
tralijoje gerą gyvenimą dar yra 
labai daug. Tai esu kiek apibudi
nęs pirmuosiuose savo rašiniuose. 
Australija, kaip minėjau, tebėra 
naujas, neišnaudotas kraštas.

Deja, yra viena tragiškai skau
di ir kone be išeities Australijos 
lietuvių gyvenimo pusė — tai pa
gyvenusių viengungių problema. 
Apie tai man pasakojo ir adelai- 
diškiai, ii- sidnejiškiai ir kiti 
Daug medžiagos prisirinkau tuo 
klausimu, tat bijau, kad man ga
li tekti atidaryti vedybų biurą, 
— verslas įdomus, bet kurio jau 
nebenorėčiau imtis, nes esu išėjęs 
į pensiją.

“Mūsų Pastogėje” skaičiau net 
kelis skalbimus, kur mūsų vyrai 
jieško gyvenimo draugės, bet re
daktorius pasakojo, kad jo žinio
mis, į tokius skelbimus retai kas 
atsiliepia.

XXX
1958 m. sausio 3 d. reikėjo kel

tis anksti ir susitvarkyti bei at
likti australų valdžios nustatytus 
formalumus prieš išplaukiant į 
N. Zealandiją. J laivą mūsų iš
lydėti atvyko ponai Daukai, Na- 
rušiai, Baužės, J. Kalakauskas, 
A. Statkus, B. Barkus, Procutie- 
nė su sūnum, (atostogininkai iš 
N. Zealandijos) ir kt., kurių ne
besugebu teisingai išminėti, nes
pėjau į dienyną susirašyti; abu 
su žmona buvome' labai susijau
dinę, nes iš tikrųjų sunku ir liūd
na, kai reikia iš tokių gerų ir 
brangių lietuvių būrio išsiskirti.

Laive radome laišką iš ALB- 
nės Krašto Valdybos pirmininko 
St. Kovalskio, kuris tuo laiku 
Bendruomenės reikalais buvo iš
vykęs į Melbourną ir negalėjo 
atvykti laivan. Radau dvi teleg
ramas: nuo Geniaus Procutos, 
kuris tuo laiku buvo Melbourne 
ir dalyvavo lietuvių studentų su
važiavime, o kitą iš Krausų, Mei
liūnų ir brolių Valių. Dėkui, vi
siems nuoširdžiai dėkui už linkė
jimus!

Laivui pamažu atsitolinant nuo 
kranto, ilgai mojavome rankomis 
ir kartojome jau nebeišgirstamus 
sudiev pasilikusiems ant Austra
lijos kranto.

Niekad neišdils mano įspūdžiai 
ir išgyvenimai su Australijos lie
tuviais. Negaila nei laiko, nei 
vargo, kol juos pasiekiau. Jų lie
tuviškoji dvasia mano širdžiai su
teikė brangesnį atpildą už visa 
kitą.

(Bus daugiau)
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A. PAŠKEVIČIAUS 
LAIMĖJIMAS

Prahoje, Čekoslovakijoje, įvy
kusiam Europos stalo teniso tur
nyre Tarybų;S-gos rinktinės žai
dėjas lietuvis kaunietis R. Paš
kevičius iškrėtė didelę staigme
nų, nugalėdamas Europos stalo 
teniso čempioną vengrą Z. Ber- 
cik 2:1. šis lietuvio • vienintelis 
iš visų dalyvavusių varžovų lai
mėjimas prieš Europos meisteri, 
padarė visose pirmenybėse did
žiausią staigmeną, kurios niekas 
nesitikėjo. Be Paškevičiaus ant
rasis Tarybos S-gos rinktinės 
žaidėjas V. Saunoris nugalėjo 
Vokietijos čempioną I. Sneider, 
kuris 1957 m. pasaulio stalo teni
so pirmenybėse buvo laimėjęs 
trečiąją vietą. Saunoris taip pat 
laimėjo ir prieš Prancūzijos meis
terį J.'Amuret. Rungtynėse prieš 
Angliją, kuri 1953 m. buvo pa
saulio stalo teniso meisteris, Ta
rybų S-gą atstovavo visi trys 
Lietuvos rinktinės žaidėjai: Sau-* 
noris, Paškevičius, Zablockis ir 
po gražios kovos nugalėjo ang
lus 5:2. Rungtynėse prieš grai
kus, šveicarus, prancūzus, vokie
čius ir anglus Saunoris nepralai
mėjo nei vienų rungtynių, išplėš
damas 12 pergalių. Po varžybų, 
buvęs pasaulio meisteris vengras 
Barna, atsiliepdamas apie Paške
vičiaus laimėjimą prieš Europos 
meisterį, “nenugalimą žaliojo sta
lo liūtą” Z. Bercik, pareiškė, jog 
greitu laiku Paškevičius bus pa
vojingiausias priešas bet kuriam 
geriausiam pasaulio žaidėjui. 
Barna, kuris stalo teniso istori
joje yra net 7 kartus laimėjęs 
pasaulio meisterio vardą, yra va
dinamas “Geriausias stalo teni
so istorijoj žaidėjas”, šiuo me
tu gyvena Anglijoje ir treniruo
ja Anglijos rinktinę. Jo, Barna 
vardu, yra visame pasaulyje gar
si stalo teniso reikmenų firma ir 
ant jo vardo stalų buvo žaidžia
mos Europos stalo teniso pirme
nybės.

Be vyrų Tarybų S-gos rinkti
nėje žaidė ir 15-tė lietuvaitė N. 
Ramanauskaitė, kuri iš 16-kos 
susitikimų laimėjo 9.

Redaguoja Antanas Laukaiti*
Adresas: 4 Chisholm Ave., Belmore, N.S.W. Tel.: UW 4948

Adelaidėje
VYTIS — STH. ADELAIDE

59:42 (29*13)
Šios rungtynės buvo žaidžiamos 

labai kietai, beveik žiauriai. Ne
atvykus į rungtynes Ignatavičiui 
ir Gurskiui, priešininkas tikėjosi 
išplėšti laimėjimą, kas jam, nors 
ir labai žiauriai žaidžiant, nepa
vyko. Visas žaidimas vyko didele 
sparta ir vytiečiai sukovojo labai 
ryžtingai, likviduodami visas prie
šo pastangas. Taškai: Petkūnas 20, 
Visockis 16, Jaciunskis 12, Pyra
gius 11, Rakauskas su Kitu labai 
gerai žaidė gynime.

apšlifavimui. Taškai: M. Statnic- 
kas 19, Gudelis 16, G. Statnickas 
5, Kalibatas su Binkevičium po 
4. R. Rudzenskas gerai sužaidė 
gynime.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

Įėję šiuo metu užima antrąją vie
tą. Paskutines savo rungtynes 
jie turėjo su “Sagasco” koman
da. Rungtynių rezultatas 7-4, se
tai 16-12, taškai 538-476 vytiečii^ 
naudai.

AMER. LIETUVIAI — AMER. 
LATVIAI (70:65 (31:32)

PASIŪLYMAS SP. KLUBAMS
Artėjant metų pabaigai, kiek

vieno Australijos lietuvių sporto 
klubo vadovybės vienas iš did-

VYTIS II — CHRYSLER 
74:19 (42:6)

Priešas buvo labai silpnas ir ne
parodė pasipriešinimo, nors ant
rajam puslaiky vytiečiai atleido 
spaudimą ir neparodė gero ko
mandinio žaidimo. Taškai: Gum- 
bys 20, Pocius su Merūnu po 18. 
Lapšys 14, R. Urmonas 4, L. Ur
monas, kaip ir visuomet, buvo 
puikus gynime. Ši komanda tetu
ri tik vieną pralaimėjimą ir yra 
pirmoji varžybų lentelėje.

JAUNIAI — UNIVERSITY 
48:13 (16:5)

Labai gražų žaidim’ą, ypatingai 
antrajam puslaiky, parodė Vy
ties jauniai, kuriuos treniruoja 
prityręs krepšininkas K. Jaciuns- 
kas. Labai malonu, jog vyres
nieji krepšininkai, kaip: S. Urne- 
vičius, K. Jaciunskas ir A. Mo
rfinus rūpinasi jaunais žaidėjais- 
joms ir perduoda savo žinias ir 
patyrimą. Jauniai labai vykusiai 
naudoja trenerio išmokytą zoni
nį gynimą. Netolimoje ateityje 
iš šios komandos galima laukti 
gerų krepšininkų, nors, žinoma, 
treneris dar turi įdėti daug dar
bo paskirų žaidėjų ir komandos

MOTERYS — STH. ADELAIDE 
36:50 (13:22)

Vytietės, susitikę su buvusia 
čempionių komanda, parodė labai 
gerą žaidimą ir stiprų pasiprieši
nimą. Priešininkėms, turint ūgio 
persvarą, vytietės dažnai praras
davo kamuolį po krepšiu, ką prie
šininkės išnaudodavo ir savo grei
tais sviedinio perdavimais bei 
prasiveržimais, pelnydavo taškus. 
Vytietėms reikalinga geresnio 
gynimo ir didesnio dešiniojo kraš
to panaudojimo. Taškai: O. Ke- 
lertaitė 10, Pečiulytė 8, M. Ke- 
lertaitė 7, Gumbytė 5, Kitienė 4 
ir šiukšterytė 2. Ignatavičienė 
gerai sužaidė gynime.

Apie merginų komandą, čia iš
leidžiamas biuletenis labai gerai 
atsiliepė ir merginoms pranašau
ja vieną iš pirmaujančių vietų, 

i Reikalinga atkreipti dėmesį į iš 
antrosios mergaičių komandos 
perkeltą jaunąją centro puolėją. 
I. Pečiulytę, kuri daro labai ge
rą pažangą ir puikiai orientuo
jasi centro pozicijoje.

Antroji mergaičių (jaunių) ko
manda patyrė pralaimėjimą prieš 
II-ją Sth. Adelaide komandą. 
Priešininkės, turėdamos keturių 
žaidimo metų patyrimą, mūsų 
jaunėms, nors ir labai ryžtingai 
kovojusioms, buvo per stiprios, 
žinoma, pralaimėjimai kartais 
reikalingi, nes iš jų pasimokoma 
ir patobulinamas savo žaidimas. 
Jaunės pavyzdingai treniruojasi 
ir yra labai drausmingos.

Čikagoje įvykusiose Amerikos 
pabaltiečių sporto varžybose, lie
tuvių rinktinė, kuri prieš tai bu
vo treniruojama mūsų žinomo 
krepšininko Z. Puzinausko, atsi
revanšavo už praeitų metų pla- 
laimėjimą ir po labai gražios ko
vos įveikė stiprią latvių rinkti
nę. Rungtynėmis buvo labai di
delis susidomėjimas, ypatingai 
lietuvių tarpe. Rungtynių žaidi
mo lygis buvo labai augštas, pri
lygstantis gerosioms Amerikos 
universitetų komandoms, iš ku
rių daugumoje yra sudaroma ir 
Amerikos rinktinė.

Žaidimo pradžioje kurį laiką 
vyravo latviai, vesdami 9:2, ką 
vėliau Dirvonas, Germanas ir 
Buntinas savo puikiais metimais 
išlygino ir puslaikis baigėsi tik 
vieno taško persvara latvių nau
dai. Po pertraukos latviai atsi
plėšė 36:31, bet Valaitis ir Ger
manas savo metimais latvius pri
vijo, atsiekdami 35:36. Latviai 
nepasiduodami daro 41:37, bet 
lietuviai po gražių praėjimų per
ima rungtynių vadovavimą ir san
tykis jau pasidaro 50:45 lietu
vių naudai. Likus 50 sekundžių 
iki rungtynių pabaigos latviai 
priartėja vieno taško skirtumu 
— 64:63. Tačiau padėtį ištaiso 
Germanas, darydamas 66:63 
paskutinėse sekundėse jis 
pelno 4-ris taškus. Lietuvių 
mandoje išsiskyrė Valaitis
Germanas, kurie parodė retai ma
tomą žaidimo lygį, nors prie jų 
gražiai derinosi Kamarauskas ir 
Buntinas. Lietuvių rinktinės taš
kai: Germanas 21, Valaitis 15, 
Kamarauskas 11, Buntinas 8, Gaš
ka 6, Varnas 5, Dirvoms 4, Šim
kus 0. Lietuvių rinktinė buvb su
daryta iš 14 žaidėjų, kurie ats
tovauja: Čikagos Nerį ir Litua- 
nicą; Detroito Kovą Brooklyno 
LAK; Waterburio Gintarą ir To
ronto Aušrą.

Edv. šulaitis, U.S.A.

dar 
ko-

STALO TENISAS

Lietuviška kirpykla 
Bankstowne

MOTERŲ IR VYRŲ SALONAI. PASKUTINĖS MADOS MO
TERŲ PLAUKŲ FRIZAVIMAI IR ŠALTI ŠUKAVIMAI. NAU
DOJAME AMERIKIETIŠKUS VAISTUS. KIRPIMAI PAGAL 
EUROPIETIŠKA, AMERIKIETIŠKA IR AUSTRALIŠKA 
ŠTILIŲ.

FRANK’S HAIRDRESSER SALON
(SAV. PRANAS SAKALAUSKAS)

380 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN (ARKADOJE)
(Vyrų kirpykla I-me augite (iš karidoriaus), moterų Il-me 
augite. Ketvirtos durys nuo Woolworth’o)

PRIIMAMI UŽSAKYMAI IR TELEFONU: UY 6644

Vyrų komanda varžybų lente-

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819

COSMOS TRADING CO. į
SAV. A. VAITIEKŪNAS į

Siunčiame Jūsų pačių supirktus siuntinius Lietuvon ir Sibiran, r 
SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA BIRŽELIO MĖN. 25 D. į 

J ŠĮ TRANSPORTĄ SIUNTINIAI PRIIMAMI MELBOUR- f 
NE IKI BIRŽELIO MĖN. 21 D. SIUNTINIAI ADRESA- ? 
TUS PASIEKS APIE RUGSĖJO MĖN. PABAIGĄ. X
Pradėkite siųsti vilnonius daiktus žiemai: siuntiniai pri- .f 
imami iki 44 Ibs. svorio. Oro pašto tarifas 12/6 už kiekvie- X 
ną į ibs. svorio. X

Pakartodami pereitų metų tradiciją, apmokame pusę mui- v 
to vienam siuntiniui tiems klijentams, kurie per 1958 m. iš
siųs 7 ar daugiau siuntinius.

Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin
kelio stoti prekine važta:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX. 2325 
Mieste: 300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE (6 aukšta.) 

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, S.A.

’ J BRISBANĖJE: K. Kriaučiūnas, 82 Bywong St, Toowong, Bris
bane, Q’ld. 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.
GEELONGE: K. Zdanavičius, 19 Oxford St., Geelong East, Vic. 
Pas mūsų agentus galite gauti pigių ir gerų medžiagų siuntimui

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

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

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

GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JOS PASIŲSITE.
Vilnoniai siūlai taip pat siunčiami — 50% muito.

Siuntinio svoris 11 Ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūs 
galite vienu metu išsiųsti neribotą skaičių siuntinių.

Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius JŪSŲ GIMINĖMS TIESIOG 
I U.S.S.R. BE PERPAKAVIMO IR VISOS PAŠTO IŠLAIDOS 

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

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

Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu. 
MES GARANTUOJAME JOSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ 
ARTIMIESIEMS I U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO 
MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys.
JOSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes 
ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas).
Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne 
LAIVAIS. Mes neturime ryšio nei tu Londonu nei su Švedija. 
Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIAS!!!

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

AGENTAI:
SYDNEY: M. & N. PEKIC. 143 C ABRAM ATTA RD., CAB- 
RAMATTA, N.S.W. TEL. UB 2082
NEWCASTLE: FRY'S DELICATESSEN, 557 RUNSER ST., 
NEWCASTLE, N.S.W. TEL. B 3596
PERTH: S. & L. FURNISHERS, 553 HAY ST., PERTH, W.A.

TEL. BF 8717

į
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žiausių rūpesčių yra, kaip suda
ryti lėšų saviesiems sportinin
kams pasiųsti į Kalėdų atostogų 
metu vykstančias sporto šventes. 
Didėjant varžybų ir jose daly
vaujančių sportininkų skaičiui, 
didėja ir išlaidos, kurios kiekvie
nam klubui, be išimčių, yra labai 
sunkiai pakeliamos. Iki šiol buvo 
išbandyti įvairūs būdai telkti lė
šoms, bet nei vienas iš jų nebu
vo pakankamai sėkmingas. Vie
name ar kitame mieste dalį ke
lionės išlaidų padeda apmokėti 
įvairios organizacijos ir kartais 
pavieniai asmenys, nors šis taip 
vadinamas “tradicinis ubagavi
mas” nėra malonus nei klubų va
dovybėms, nei patiems aukoto
jams, kurie, ypatingai organiza
cijos, niekada nebuvo ir nėra 
turtingos.

šiam reikalui galutinai išspręs
ti reikėtų imtis ir išbandyti kito
kias priemones, iš kurių efektin
giausią, mano manymu, būtų Va
karų Vokietijoje praktikuoja na.

Vokiečių centrinė sporto vado
vybė nuo 1950 metų, priešingai 
Australijos ir kitų kraštų, neiš
skiriant nei Amerikos sportinin
kų mėgėjų, neturi jokių finansi
nių trūkumų savo krašto sporto 
reprezentantų pasiuntimui į Olim
piadas ar kitas užsienyje vyks
tančias didesnes sporto varžybas. 
Vokietijos sporto vadovybė, su
sitarusi su paskirais sporto klu
bais, yra uždėjusi specialų 3-jų 
penų vertės mokestį kiekvienam 
sporto rungtynių, nesvarbu ko
kios sporto šakos ir kokios lygos 
bebūtų, bilietui. Nuo 1952 metų 
Olimpiados Helsinkyje iki pasku
tiniosios Olimpiados Melbourne, 
toks, palyginti labai mažas mo
kestis, uždėtas sporto mėgėjams, 
atnešė centrinei vadovybei per 5 
milionus svarų pajamų, iš kurių 
buvo lengvai apmokėtos Vokieti
jos sportininkų visos kelionės ir 
kitos išlaidos, ir nereikėjo vokie- 
iams sportininkams prašyti kie
no nors išmaldos arba kaip jų 
kolegoms australams vaikščioti 
po gatves ar net po barus su au
kų dėžutėmis.

Australijos lietuvių sporto klu
bų vadovybės savo sportininkų 
kelionės išlaidoms padengti irgi 
galėtų pasekti vokiečių sportinin
kų pavyzdžiu, žinoma, mes čia 
neturime galimybių uždėti spe-

| J. STRAUTINŠ I 

’:’5-th Floor, 306 The Causeway X 

| Melbourne £ 
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Mūsų įstaiga yra uždaryta ’!* 
ę pirmadieniais. į

cialaus mokesčio, kai dalyvauja
ma australų pirmenybėse, nes vi
sus šiuos reikalus tvarko patys
australai. Mano pasiūlymas būtų: 
kiekvienam mūsų sporto klubui, 
ruošiant sporto vakarus ar balius, 
prie kiekvieno bilieto kainos ats
kirai pridėti po vieną šilingą ir 
per visus metus surinktoji suma 
turėtų būti atskirai laikoma ir 
naudojama tik sportininkų kelio
nės išlaidų padengimui. Pvz., jei
gu į eilinį vakarą, neskaitant di
desnių balių, vidutiniškai atsilan
kys 200 svečių, tai jau šiam ke
lionės fondui, neskaitant kito 
pelno ar nuostolio, liks 10 svarų. 
Per metus, padarius maždaug 
penkius vakarus, susidarys pag
rindinis kelionės fondas apie 50 
svarų, prie ko pridėjus kitas au
kas ir pajamas, šis, visuomet keb
lus kelionių apmokėjimo klausi
mas, lengvai išsispręs. Klubui, 
kuris bus sporto šventės rengė
jas, ši surinktoji pinigų suma sa
vaime susitaupys ir galės būti 
panaudojama sekančiais metais. 
Aš nemanau, kad nors vienas 
svečias, norįs dalyvauti sportinin
kų vakare ar baliuje, pajus ši 
vieno šilingo pakėlimą, nes spor
tininkai reprezentuoją savąjį 
Klubą, atstovauja ir savojo mies
to lietuviškąją bendruomenę, ku
ri, kaip ir to miesto sportininkai, 
yra atsakinga už gražų savųjų 
vyrų ir moterų pasirodymą.

Prieš keletą metų Adelaidėje, 
vėliau ir Sidnėjuje, visų sportą 
klubų atstovai buvo nutarę mo
kėti tam tikrą mokestį Australi
jos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Valdybai, kuri, turėda
ma savųjų lėšų, galėtų tinkamiau 
vesti visą darbą ir paskirti tinka
mas dovanas sporto švenčių lai
mėtojams. Iki šiol, tur būt dėl 
sunkios finansinės padėties, nei 
vienas klubas savo įsipareigojimo 
neišpildė ir A. L. F. A. S. V-bos 
nariai visas išlaidas apmokėdavo 
savais pinigais, šiam reikalui tin
kamai išspręsti aš siūlau taip pat 
laikytis vokiškojo principo, ir vie
ną kartą metuose, per lietuvių 
sporto šventes, nežiūrint kuriame 
mieste jos būtų, pridėti šešių penų 
(galima būtų ir daugiau) mokestį 
prie visų sporto rungtynių bilie
tų, gal ir prie sporto šventėse ruo
šiamų vakarų įėjimo bilietų. Gau
toji pinigų suma perduota A. L. F. 
A. S. V-bos pirmininkui, kuris su 
savo valdybos nariais sekančiųjų 
metų sporto klubų atstovų suva
žiavime patiektų pilną piniginę 
atskaitomybę.

Iki būsimosios sporto šventės 
Melbourne dar turime 6 mėne
sius, todėl sporto klubų vadovy
bėms aš siūlau rimtai apsvarstyti 
mano šiuos pasiūlymus, ir, jeigu 
jie yra priimtini, juos pradėti ir 
vykdyti praktikoje. Naujajam A. 
L. F. A. S. V-bos pirmininkui M. 
Katiliui, Australijos lietuvių tarpe 
plačiai žinomam sportininkui ir 
organizatoriui, linkint sėkmingo 
darbo, aš siūlau jau dabar su Mel
bourne “Varpo” valdyba išnagri
nėti mano pasiūlymą ir sekančius 
darbo metus pradėti jau ne tuščia 
kasa.

A. Laukaitis.

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI I TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI “MŪSŲ PASTOGĖJ”.

THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS

Tel: Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

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

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

Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.
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M<BU pastoge
PRANEŠIMAS

SIDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMŲ NARIAMS

Pranešama, kad š.m. liepos 
mėn. 20 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p. Sidnėjaus Lietuvių Namuo
se, 18-20 Botany Rd., Redferne,

LAIŠKAI REDAKCIJAI

šaukiamas metinis Sidnėjaus Lie
tuvių Namų narių susirinkimas,

SIDNĖJUS ADELAIDĖ
SIDNĖJAUS APYLINKĖS 

VALDYBOS BŪSTINĖ
ATSISVEIKINOM SU 

J. KALVAIČIU

į kurį kviečiami atvykti visi na
riai.

Susirinkimui nustatyta ši
1 Religine Informacija

PAMALDOS
į Birželio 22 d. — Wentworth- 

š.m. birželio mėn. 8 d. Sidne- ’ \ille lietuviams pamaldos Karme-
jaus Lietuvių Namų Taryba, ALB Mų bažn. 10 vai. 45 min.
Sidnėjaus Apylinkės valdybai su-1 Birželio 22 d. pamaldos Wol- 
teikė Sidnėjaus Lietuvių Namuo- * longongo lietuviams W. Katedroj 
se nuolatinę būstinę. I

Nors namai dar ir nėra galu
tinai sutvąrkyti, bet jau yra įsi- ( 
kūrusios kelios organizacijos. Pir- 
mieji į Lietuvių Namus įžengė 
sportininkai. Jie ir darbo nema- ‘ 
žai įdėjo vykdant remontą ir per- . 
tvarkymus.

čia dabar repetuoja “Dainos” i 
choras, repeticijoms naudoda
masis nemokamai patalpa ir pia-! 
ninu, kurį nupirko S.L. Namų 
Taryba. Choras, tačiau, nori pri-! 
sidėti prie pianino įsigijimo iš-1 
laidų ir vykdo rinkliavą.

ALB Sidnėjaus Apylinkės vai-. 
dyba birželio 21 d. S.L. Namuo
se ruošia viešą pobūvį. J

5 vai. po pietų.
Birželio 29 d. — St. Mary’s lie

tuviams pamaldos tos parapijos 
bažn. 9 vai. ryto.

Malonėkite nedelsti su užrašy
mu savo vaikučių katekizacijai, 
nes jau netrukus numatoma pra
dėti pamokas.

DARBOTVARKĖ:

V.M.

NAUJA INŽINIERIŲ 
DR-JOS VALDYBA

K.P.B.

PASIKEITĖ PAREIGOMIS
išrinkus jį ALBA. Jasaitis,

Sidnėjaus Apylinkės valdybos 
pirmininku, dėl darbų gausumo 
pasitraukė iš Kovo sp. klubo 
valdybos pirm, pareigų. Dabar 
Kovo sporto klubo pirmininku 
yra S. Juraitis, o A. Jasaitis vi
cepirmininkas.

Bankstowno apylinkės sporti
niams reikalams tvarkyti Kovo, 
valdyba paskyrė K. Adicką.

Inžinierių Draugijos metinis 
susirinkimas įvyko valdybos pirm.' 
B. Daukaus namuose, Yagoonoj. 
I*o pirmininko pranešimo, sena-

SENŲJŲ SKAUTŲ SUEIGA

š.m. birželio 21 d., šeštadienį, 
6 vai. p.p., šaukiama Sidnėjaus 

_ _ _______  r_______ , ___  “Liepsnojančios Lelijos” Senųjų
jai valdybai*pasitraukus, į naują-1 Skautų židinio metinė sueiga, 
ją valdybą išrinkti ir pareigomis 
pasiskirstė: Iz. Jonaitis — pirm., 
F. Sipavičius — sękr. ir Žukas 
— iždininkas.

Sueiga įvyks 24 Lovoni St, 
Cabramattoj. Visi prašomi būti
nai dalyvauti.

Židinio Tėvūnas

GRAIKAI IR POLITIKA
Šviesos Sambūrio Sidnėjaus 

skyriaus parengime (birželio 7 
d.) Vyt. Janavičius skaitė pas
kaitą, tema: “Graikai ir politi
ka”. Paskaitininkas, atsirėmęs į 
senosios Graikijos gyvenimo pa
vyzdžius, paryškino ano meto po
litinę sampratą, kuri, atrodo, tin
ka ir šiai dienai.

Po diskusijų, šviesos pirm. H. 
Šalkauskas susirinkusiųjų vardu 
palinkėjo laimingos kelionės J. 
Kalvaičiui, kuris, prieš išvykda
mas iš Adelaidės Amerikon, 
lėtą dienų gyveno Sidnėjuje 
šio vakaro praleisti buvo 
kviestas pas švicsiečius.

BR. ŠALTMIRAS

Pajieškojimai
Liudviko Bieiunsko, gim. 1919 
Liepojos mieste, pajieško mo

tina iš Lietuvos. Atsiliepti šiuo
adresu: A. 
Regent, N

* Olgos 
atvykusios 
dėn), jieško 
4016-37th Str., Mt. Rainier, Md. 
U.S.A.

m.

Gabas, 44 Crispe Str., 
19, Vic.
Vainerytės, 1948 m. 

į Australiją (Adelai-
S. Vaitekūnienė,

gau-

var- 
val-

Birželio 1 d. Adelaidės lietu
vių bendruomenė neteko vieno 
iš veikliausių savo narių — Jono 
Kalvaičio, kuris tą dieną pakilo 
kelionėn į Ameriką.

Lietuvių namuose su Jonu Kal
vaičiu atsisveikinti buvo susirin
kę organizacijų atstovai ir 
sus būrys jo draugų.

ALB Adelaidės Apylinkės 
du atsisveikinimo žodį tarė
dybos pirm. Vaska — Vasiliaus
kas. Teisininkų draugijos valdy
bos pirm. VI. Radzevičius atsi
sveikino adelaidiškių lietuvių tei
sininkų vardu ir įteikė atminų 
parkerį. LASo vardu atsisveikino 
V. šerelis, Vyties sporto klubo 
— p. Janulaitis ir Adelaidės Lie
tuvių Namų valdybos pirm. V. 
Raginis.

Moterų Sekcija paruošė sko
ningą išleistuvių stalą.

J. Kalvaitis atsisveikinimo žo- Į 
dyje dėkojo visiems jį prisiminu
siems ir gražias išleistuves suruo- > 
šusiems.

Birželio 1 d. į geležinkelio sto-

1) Susirinkimo atidarymas.
2) Mandatų Komisijos sudėties 

paskelbimas.
3) Prezidiumo sudarymas.
4) Mandatų Komisijos prane

šimas ir atpalaidavimas jos nuo 
pareigų.

5) Balsams skaičiuoti komisi
jos rinkimas.

6) Pranešimai: a) Namų Tary
bos pirmininko — apie Tarybos 
veiklą, b) Namų Tarybos iždinin
ko —apie piniginį stovį, c) Re
vizijos Komisijos pranešimas.

7) Diskusijos dėl pranešimų.
8) Apyskaitos tvirtinimas.
9) Lietuvių Namų Tarybos rin 

kimas.
10) 

mas.
H)
12)

Ar Sovietai tikrina 
laiškus?

Gerb. p. Redaktoriau,
Kaip, gal būt, didžioji daugu

ma Australijoje gyvenančių lie
tuvių, taip ir mūsų šeima susira
šinėja su giminėmis ir pažįsta
mais Lietuvoje. Žinoma, nėra 
naujiena, kad sovietai laiškus 
tikrina slaptai, nes viešas tikri
nimas prieštarautų jų begalinei 
propagandai apie didžiąją “lais
vę”, taigi, ir korespondencijos 
neliečiamybę.

Susirašinėjimą pradėjome maž
daug prieš dešimtį metų, gyven
dami Vokietijoje.

Laiškai netikrinami, kartais pa
galvoja žmonės.

Ar laiškai Lietuvoje netikrina
mi?

Bet iš kurgi atsirado tie ant
rieji klijai, ir dar taip plačiai 
užtepti, kad net vokas murzinas, 
pagalvodavome gavę laiškus iš 
Lietuvos?

Paskui, žinoma, atklijavimo ir 
užklijavimo “technika” tobulėjo,

Revizijos komisijos rinki-

Einamieji reikalai. 
Susirinkimo uždarymas.

Nustatytu laiku nesusirinkus 
įstatų reikalaujamam kvorumui, 
viena valanda vėliau po nustaty
to laiko, susirinkimas bus laiko
mas teisėtu, neatsižvelgiant į da- 

tį vėl susirinko gausus būrys tau- lyvių skaičių. (Jst. 33 par.) 
tiečių ir išvykstančiojo šeimos j Susirinkime galės dalyvauti su 
nariai (p. Kalvaitienė su sūnum ' balso teise tik tie asmenys, ku- 
vyks po keletas mėnesių). I rie yra įmokėję pilną nario įna-

J. Kalvaičių šeima į Australiją | nemažesni kaip 5 svarai; arba
atkeliavo 1949 m. gruodžio mėn. . dar prieš susirinkimą pa- 

k__  _________ • i • • • films nllRtjlt.vt.AR fnrmno naroiDlziiš Šveicarijos ir tuoj įsijungė į 
Adelaidės lietuvių visuomeninį 
gyvenimą.
Apylinkės, Vyties sporto klubo 
pirmininkas, nuolatinis ALB Kraš
to Garbės Teismo ir Krašto Ta
rybos narys, Teisininkų draugi
jos ir LA So valdybų narys. Jis 
ir bendruomenės laikraščio ben
dradarbis. Jonas Kalvaitis nesun
kiai buvo prisišaukiamas visur ir 
visada, kai to reikalavo lietuviš
kas interesas. Tad palinkėsim jam 
laimingos kelionės ir geros klo
ties naujame žemyne. (z).

Buvo jis Adelaidės

ke- 
ir 

pa-

Veiklus Kovo sporto klubo 
rys, birželio 1 d. krisdamas skau- 

koją (sutriuškinti 
Nugabenus į Syd- 
birželio 5 
operacija.

na-

d. jam 
Ligonis 
negreit

Melburno Lietuvių Klubo Tarybos nariui inž.’ ALGIUI KA- 
BAILAI ir aktingai klubo narei ELENAI 2IŽIENEI, jų tėvui 
mirus, širdingų užuojautą reiškia

ki.L. Klubo Taryba.

duos nustatytos formos pareiški
mus įstoti nariais ir įmokės jų 
skiriamą, tačiau nemažesni negu 
5 svarai, įnašą.

Kadangi Sidnėjaus Lietuvių 
Namų reikalai yra svarbūs vi
siems Sidnėjaus, jo priemiesčių 
ir apylinkių lietuviams, todėl 
kiekvieno nario dalyvavimas yra 
būtinas.

Negalint pačiam susirinkime 
dalyvauti, prašoma įgalioti rastu 
kitą narį, kuris galėtų 
vauti.

Šia proga Sidnėjaus 
Namų Taryba kviečia 
jo priemiesčių ir apylinkių lie
tuvius neatidėliojant tapti Sidnė
jaus Lietuvių Namų nariais.

Sidnėjaus Lietuvių Namų 
Taryba.

Jus atsto

Lietuvių 
Sidnėjaus,

LIETUVIŠKAS POBŪVIS SAVUOSE NAMUOSE
1958 m. birželio mėn. 21 d. 6 vai. vak., Sidnėjaus Lietuvių Namuose, 
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M. P.
ADMINISTRACIJA 

PRAŠO...

LAUNCEST0NAS
★ Gegužės 25 d. Launčestono 

lietuviai, susirinkę pas V. Rinke
vičių, iškilmingai atgiedojo gegu
žines pamaldas. Gražiai skambėjo 
lietuviška gegužinė litanija bei 
Sveika Marija. Padėka priklau
so p. Rinkevičiui už patalpas. Ge
gužinės giesmės buvo giedamos 
per visą gegužės mėn. pas p.p. 
Stepšius ir Krutulius.

★ Tą pat dieną, po gegužinių 
pamaldų, įvyko metinis ALB 
Launčestono Apylinkės susirinki
mas. Išrinkta nauja valdyba pa
siskirstė pareigomis: Jonas Kru
tulis — pirmininkas, Juozas Step- 
šys — sekretorius, Kazys Petra
vičius — iždininkas; kandidatai 
— B. Jankus ir A. Bačiulis. Re
vizijos komisijon išrinkti Pranas 
Ligeikis, Pijus Stiklius ir Bronė 
Stepšienė; kandidatė J. Linkaus- 
kienė.

★ Pastatytam a.a. Margevičiaus 
paminklui šventinti, nutarta pa
laukti, kol Launčestono apylinkę 
lankys lietuvis kunigas, ir ta 
proga paprašyti pašventinti pa
minklą.

Tautiečiai noriai aukojo savo 
draugo paminklui. Launčestono 
lietuviai ypatingai dėkoja Hobar- 
to tautiečiams, aukojusiems per 
Jurgį Strolį šio paminklo staty
bai. (j).

antrųjų klijų tepimo žymių veik 
nepastebima, bet laiškų cenzūra
vimo faktą, deja, išduoda kitos 
klaidos. O klaidų vis vien pasi
taiko.

Štai, š.m. balandžio mėn. ga
vome laišką iš Lietuvos. Pirmiau
siai žiūrime į voką, kas rašo? 
Pasirodo, laiškas iš mūsų ūkyje 
tarnavusios merginos — tai ma
tome iš siuntėjos pavardės ir ad
reso. Bet voką atplėšus, kyla ne
aiškumai: laiške radome fotogra
fijų, darytų vestuvių proga, bet 
žmonių veidai nepažįstami. Prad
žioje pagalvojame, kad gal tos 
merginos giminės, bet pradėję 
laišką skaityti, jau iš pirmų žo
džių, supratome, kad laiškas no 
mums rašytas. Jį rašo tūla Olė 
savo broliui Konstantinui. Pavar
džių laiške nėra, tad nežinome 
ir kam šis laiškas yra skirtas, 
nežinome kas yra tas Konstanti
nas ir kur jis gyvena.

Mažas apsirikimas, netiesa?
šitoks apsirikimas rodo, kad 

laiškų tikrintojas, atidaręs pluoš
tą vokų, nebepataikė laiško įdėti 
į tą patį voką, iš kurio buvo iš
ėmęs — taip tūlam Konstantinui 
skirtas laiškas buvo įkištas į 
mums adresuotą voką, o mūsų 
laiškas velnžinkur nukeliavo...

Na, bet mes visdėlto tikime, 
kad sovietai laiškų netikrina?...

P. S. Norėtume šį laišką per
duoti adresatui. Taigi, jį rašo 
Konstantinui sesuo Olė. Laiške 
minimi dar šie brolių ir seserų 
vardai: Nastė, Ievutė, Zigmas ir 
Viktoras.

Su pagarba
A. Šimkus, 183 Victoria Str., 
North Geelong, Vic.

x
PAREIŠKIMAS

“Mūsų Pastogės” Nr. 21 buvo 
atspaustas Melbourne Lietuvių 
Skautų Globos Komiteto viešas 
pareiškimas, kuriuo Australijos 
Rajono Skautų Vadui A. Krausai 
išreikštas viešas pasitikėjimas. 
Ryšium su tuo, V. šalkūnas, vie
nas šio Komiteto narių, prisiun
tė Redakcijai laišką, kuriame, 
tarp kita ko, rašo: “Komitetas, 
kurio uždavinys organizuoti fi
nansinę paramą Melbourno skau
tų tuntui, susidedantis iš p. J. 
Antanaičio, p. J. Meiliūno ir ma
nęs, neturėjo pasitarimo bet kam 
reikšti pasitikėjimą ar papeiki
mą ir man visai nėra žinoma, kas 
yra šio pareiškimo autorius”.

Red. pastaba: Minimą pasitikė
jimo pareiškimą prisiuntė ir pa
sirašė Melbourno Lietuvių Skau
tų Globos Komiteto pirmininkas.

džiai susižeidė 
kulno kaulai), 
ney Hospital, 
buvo padaryta
jaučiasi geriau, bet dar 
galės pradėti vaikščioti.

Jo tėvas, Balys šaltmiras (per 
60 metų amžiaus), tuo metu gy
dėsi St. Vincent ligoninėje nuo 

' širdies sutrikimų. Birželio 3 d. ji 
išleido iš ligoninės, bet buvo rei
kalingas nuolatinės priežiūros. 
Kadangi be sūnaus daugiau šei
mos neturi, tad juo pirmą savai
tę rūpinosi Soc. globos mot. 
draugijos narės, šios draugijos 
pastangomis pasisekė gauti laiki-

SIDNEJAUS APYLINKĖS VALDYBA RUOŠIA VIEŠĄ
LIETUVIS KĄ

Bufete gėrimai ir užkandžiai, salėje 
tikti pažįstami, maloniai pasikalbėti 
lietuviška pastoge.

Visi tautiečiai yra maloniai

POBŪVI.
šokiai, čia turės progos 
ir jaukiai atsikvėpti po

susi-
sava

kviečiami ir laukiami.
ALB Sidnėjaus Apyl. Valdyba.

PRANEŠIMAS — SKELBIMAS

Baigiantis šių metų pirmajam 
pusmečiui, 6 taip pat ir finansi
niams metams, Administracija 
prašo Gerb. skelbimų davėjus: fir
mas, organizacijas, klubus ir pa
skirus asmenis, kurie iki šiol dar 
neapmokėjo skelbimų, galimai 
greičiau už juos atsilyginti. Kaip 
įprasta, finansinių metų užbai
gai kreditorių ir debitorių kny
gos turi būti subalansuotos bir
želio mėn. 30 d., nes nuq liepos 
mėn. 1 d. (pagal šio krašto po
tvarkius) prasideda kiti finansi
niai metai.

Taip pat gerb. M.P. skaityto-
nį prieglobstį Campdene, ligonių 
poilsio namuose, kur nuo birže
lio mėn. 10 d. tebepoilsiauja.
Smulkesnių informacijų kreiptis 

į Soc. globos moterų draugijos 
narę V. Osinaitę, telef. YL 9153.

IŠVYKO AMERIKON
Birželio 10 d. “Orsova” kelei

vinis laivas išvežė vėl kelis aust- 
raliečius lietuvius, šiuo laivu į 
JAV-bes išplaukė adelaidiškis 
Jonas Kalvaitis (ten gyvena jo 3 
broliai ir sesuo), sidnejiškė M. 
Račkauskaitė ir džilongiškių Kly- 
vių šeima.

J. Kalvaitis, pakeliui iš Ade
laidės buvo sustojęs Melbourne 
ir Sidnėjuje, kur aplankė drau
gus. Buvo užsukęs ir M.P. redak
cijom Pažadėjo rašyti iš laivo ir 
Amerikos. Jis, kaip PL Seimo 
narys, numato Pasaulio Lietuvių 
Seime, kuris įvyks š.m. rugpjūčio 
mėn. Niujorke, atstovauti Aust
ralijos lietuviams.

ALB Cabramattos Apylinkės Valdyba ir SLSK Kovas, š.m. lie
pos mėn. 5 d. ruošia glaudaus bendradarbiavimo balių, kuris įvyks 
visų mėgiamoje, gražiojoje CABRAMATTOS CIWIC TOWN HALL. 
Plačioje programoje baletas, muzika ir dainos. Gražiausios Klubo 
narės (gražuolės) rinkimai.

Norinčios dalyvauti konkurse, registruojasi pas Kovo valdybos 
narius Telef. LA 4476, WB 3228, UA 3557 arba pas savo sekcijos 
vadovus, pagal šias sąlygas:

1. Lietuvių tautybės.
2. SLSK Kovo narė. (Nare skaitoma sumokėjusi narės mokestį 

10 šil. metams. Jaunesnės kaip 16 metų nuo mokesčio atlei
džiamos, jeigu priklauso bet kuriai sekcijai ir tvarkingai lan
ko treniruotes.

3. Ne vyresnė kaip 21 metų amžiaus.
4. Netekėjus ir ne našlė.
5. Gyvenanti Sydney Metropolitian Area ne vėliau kaip nuo šio 

pranešimo paskelbimo dienos.
6. Parade dalyvauja su trumpom suknelėm (ne baline).
Laimėtojai apmokama lėktuvu kelionė į Melburno sporto šventę.
Gražuolė renkama pačios publikos, pagal išdalintas korteles 

prie įėjimo.
Dėl bilietų, staliukų ir kitais reikalais skambinti valdybos na

riams augščiau paminėtais telef. numeriais.
įėjimas moterims 8/-, vyrams 12/-. Pradžia 7 vai. v. pabaiga 2 vai. r.

VALDYBA.
ūuiiniMiiMimuiiiiiiuimiuuiiiiuniiiiiiHiiiiuiiiHiniiuHiiuiiiiuiiiHimnHmHUHiiiiuniiHiniiiniaiuniiimuiiniiiiiuuniuiiniHmiiuuniuuiiinE:

jai, neapmokėję pren. mokestį už 
š.m. pirmąjį pusmetį, prašomi ne
delsiant jį apmokėti, nes ilgi už
tęsimai labai apsunkina Adminis
tracijos darbą, o taip pat apsun
kina laikraščio leidimą.

M.P. Administratorius.

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

NEWAUSTRAL CO.,
1st. Floor

NEWAUSTRAL CO.,
3rd. Floor (Room 38), 118, Kg. William St., City.

NEWAUSTRAL CO., PERTH:
Ground Floor, 19, Pier Street, City.

1000 NUO MUITO LAISVU ^SIUNTINIU Į 
USSR IR KITUS KRAŠTUS

Naujos taisyklės ir nauji KATALOGAI 
pareikalavus.
SYDNEY:
(Room 10), 76, Pitt Street, City. 
ADELAIDE:

ATSTOVAI:
BRISBANE (QLD.): Mr. V. Bulinski, 165, Elisabeth St., City.
CANBERRA (ACT): Mr. P. Sarafiniuk, C/- Civic Hotel, City.
GEELONG (VIC): Mr. L. Romanic, 112, Moorabool St 
EUCOMBENE (NSW): Mr. Fr. Erpich, Eucombene, Via 
Cooma, NSW.

PIGIAUSIAS KELIAS JŪSŲ PAČIŲ SUPIRKTIEMS 
SIUNTINIAMS I LIETUVĄ.

’’THE GLOBE”
OVERSEAS PARCEL SERVICE,

10 GREY ST., EAST MELBOURNE, VIC.
Valandos: Pirmadienis — penktadienis 6 — 8 vai. vak. 

šeštadienis — sekmadienis 10 — 5 vai. vak.

Skyrius Hobarte
V. AUGUSTAUSKAS, 179 Ea«tonAve., W. Moon.h, Tai.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniikis, as Preaident of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W. (TeL MX 2120).
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