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REDAKTORIUI Politiniu pokalbių
MIRUS vingiai

A.a. “M.P.” redaktoriaus Jur
gio Kalakausko — Kalakonio mir
tis yra skaudus smūgis visai Aus
tralijos lietuvių bendruomenei.

Velionis J. Kalakonis, kaip lie
tuvis ir “M.P.” redaktorius, turė
jo tikrai teigiamos įtakos lietuvio 
tremtinio mentalitetui. Jo stipri 
lietuviška sąmonė, augšta inteli
gencija, plati, tolerantiška pasau
lėžiūra ir stojiškas ramus būdas 
buvo tais atramos stulpais išvar
gusiam tremtiniui, šias jo veik
los ir būdo savybes galima buvo 
pastebėti dažname “M.P.” pusla
pyje.

Ir pati “Mūsų Pastogė”, per 
eilę metų jo redaguota, buvo iš
lyginta ir tapo plačios lietuviškos 
bendruomenės linijos savaitraš
čiu. šitokį išbalansuotą laikraš
čio veidą pavyksta išlaikyti tik 
retam, dideliam (su šimtatūks
tantiniu tiražu), su gausiais ir 
gerai apmokamais rinktiniais ben
dradarbiais, laikraščiui.

Tačiau tatai per eilę metų at
liko a.a. Jurgis Kalakonis pats 
vienas, nors netrūko jam taip 
pat užsipuolimų ir iš. kairės, ir 
iš dešinės. Kaip'minėjau tačiau, 
velionis redaktorius visada buvo 
nuosaikus, kultūringai santūrus ir 
teisingas. Dėl to ir “M.P.” ne tik 
formaliai, bet ir iš tikrųjų tapo 
geru lietuvio tremtinio kelrodžiu, 
visada laukiamu ir mielai skaito
mu. I

Velionis Jurgis šį darbą tęsė 
ir sirgdamas, atsižadėdamas sa
vęs ir nebodamas nuolat silpnė
jančių pajėgų...

Todėl nebe prasmės ALB-nės 
Krašto Valdyba ir nutarė pas
kelbti vajų mirusiojo redakto
riaus paminklui. Tatai — geras 
ir visomis išgalėmis remtinas nu
tarimas, kurį, tikiu, lietuviškoji 
Australijos bendruomenė nesun
kiai realizuos.

Tačiau Australijos Liet. Kultū
ros Fondo Valdyba, ryšium su 
šiuo nutarimu, iš savo pusės pa
tiekia čia kelias sugestijas, ku
rios būtų tikrai vertos dėmesio.

Velioniui redaktoriui J. Kala- 
koniui paminklas gal būt pats 
tinkamiausias, jei galėtume su
daryti jo vardo nuolatinę žurna- 
lizmo studijoms stipendiją bent 
vienam Australijos lietuvių jau
nuoliui. Jei žurnalistikos studi
juoti atsirastų tokių jaunuolių 
daugiau, tai tą stipendiją laimė
tų gabiausias. Iš viso mes čia lie
tuvių žurnalistų turime nedaug, 
o žymesnių — tikrai mažai. Be 
to, senesnieji žurnalistai jau vy
resnio amžiaus. Gi Lietuvos ir lie
tuvybės reikalus numatomoje 
ateityje galės paremti ne kas ki
tas, o tik geras lietuvis žurnalis
tas iš jaunųjų, kuris galės laik- 
raštininkauti ir mūsų, ir vietinė
je spaudoje.

Dėl materialinių paminklų sta
tymų įnirusiems atžymėti esama 
nuomonių, kad visuose didesniuo
se Australijos lietuvių gyvena
muose centruose reikėtų pastaty
ti po vieną bendrą, didelį, iški
lesnį, architektų — skulptorių 
suprojektuotą, visiems tos apy
linkės įnirusiems lietuviams pa
minklą. čia būtų įrašomos visų 
mirusių tautiečių pavardės, nes, 
pavieniai paminklus statant, reta 
šeima bus pakankamai piniginiai 
stipri įspūdingiems savo artimų
jų paminklams. Bendro paminklo 
mintis, atrodo, būtų meilesnė 
kiekvieno paskiro lietuvio šir
džiai. Ji gerai išreikštų ir ben-

VYRIAUSYBIŲ GALVŲ KONFERENCIJA ATSIDŪRĖ MIR
TIES TAŠKE. LAIKAS MAŽINA ĮKARŠTI IR KARO PAVOJŲ. 
AIŠKESNĖ AMERIKOS VYRIAUSYBĖS POZICIJA DĖL ART. 
IR VID. RYTŲ BENT IŠ DALIES ATŠALDĖ KARŠTAGALVIUS. 
CHRUŠČIOVAS VIS DAR SVAIDOSI PROGOGANDINIAIS GRĄ- | 
SINIMAIS.

Kaip ir reikėjo laukti, Sovietų 
diktatorius Chruščiovas pirmuo
sius viešus savo pažadus, kad jis 
yra pasiruošęs vykti net ir į Niu
jorką tartis dėl Vid. Rytų krizės, 
jau pradeda atšaukti išsisukinė
jančia sofistika. Jis pareiškia, kad 
šis reikalas esąs taip skubus ir 
opus, kad jį tegalinti spręsti tik 
vad. viršūnių konferencija, nes- 
saistoma UNO saugumo tarybos 
priežiūros. Jo manymu, Saugumo 
Taryba esanti nedarbinga jau tik 
todėl, kad joje vartojama veto 
teisė. Tačiau šia proga jis nieko 
neprimena, kad išimtinai tik Sov. 
Sąjunga dėl nuolatinio savo veta- 
vimo trukdo tarybos darbus.

Prez. Eizenhoveris vis dar lai
kosi nuomonės, kad tik Jungt. 
Tautų rėmuose, esą, galima iš
spręsti painios pasaulio politikos 
problemos, nors esmėje jis neat
sisako vykti ir į Europą pasita
rimams, griežtai atmesdamas 
Maskvą, kaip susitikimo vietą.

Didž. Britanija palaiko Ameri
kos nuomonę, o gen. de Daulle 
pritaria šiuo ątveju Chruščiovui. 
Taigi jau pačiame pirmame klau
sime, nustatant pasitarimams vie
tą, nėra tarpe didžiųjų jokios san
tarvės, tad argi gali būti kuri 
nors vilties kibirkštėlė, kad vienu 
ar kitu būdu bus teigiamai iš
spręsti taikos reikalai.

Tuo tarpu, atvėsus pirmajam 
įkarščiui, pasaulio politinis gyve
nimas lyg ir pradeda stabilizuo- 
tis. Libane ir Jordane, kur su
traukta gana pajėgūs amerikie
čių ir britų kariniai junginiai, 
gyvenimas pamažėl normalėjo.
Libane intensyviai ruošiamasi

I prezidento rinkimams. Naujuoju 
prezidentu numatomas gen. She
hab, 56 m. amžiaus. Jis šioje ko
voje esąs neutralus ir turįs abiejų

KLAIDA PASITIKĖTI VOKIEČIAIS?
Londono “The Economist” ra

šo:
Vakarų vokiečių Bundestage 

pradėti debatai užsienio politikos 
svarstymui baigti daugumos bal
sų sprendimu “aprūpinti vokie
čių armiją moderniškiausiais 
ginklais”.

Istorijoje rasime visokių keis
tų priešų sugyvenimo pavyzdžių. 
Dviejų pasaulinių karų metu, ro
dos, nebuvo brangesnio dalyko, 
kaip vokiečius sutriuškinti. Da
bar gi buvę vokiečiai priešai įdo
mia tyla priima Bundestago nu
tarimą aprūpinti savo naujus ka
rius atominiais ginklais. Adenau- 
eris sako, jok Atlanto Sąjunga 
pasidarytų “be prasmės ir be 
vertės”, jei, norint Maskvą at
sverti, atominiais ginklais būtų 
aprūpinti visi nariai, išskyrus vie- 

druomenines nuotaikas.
Tojcių bendrų paminklų staty

mas ir jiems lėšų rinkimas turė
tų vykti per organizacijų dele
guotus patikėtinius, ir sąskaitos 
turėtų būti formaliai kontroliuo
jamos.

A. Mikaila, 
A.L. Kultūros Fondo Pirmininkas

pusių pasitikėjimą. Vakarams jo 
kandidatūra esanti priimtina, 
nors sovietų spauda jį vadina 
“reakcionierium”. Sakoma, kad 
jo išrinkimas nuramintų Libano 
gyventojus ir duotų progos ame
rikiečiams pasitraukti iš jo.

Sukilėliai vis dar daro partiza
ninių iššokių, ir prieš keletą die
nų ginkluotas jų būrys bandė nu
žudyti krašto min. pirmininką 
Sami es Solh, nors atentatas ir 
nepavyko.

Jordano karalius energingai 
stiprinasi savo šalyje. Jis valo ka- 
rininkiją nuo nepalankaus ele
mento, o krašto sostinės Amman 
rajono sutraukė gausias klajojan
čių beduinų ginkluotas grupes, 
kurios jam esančios visiškai išti
kimos. Jei, esą, nepalankus ka
riuomenės elementas bandytų jį 
nuversti, tai beduiniai laukią tik 
žefiklo savajam karaliui skubėti 
pagelbon.

Egipto diktatorius pulk. Neše
ria lyg ir aprimo. Spėjama, kad 
jis nusivylė Sov. Sąjungos para
ma, nes ši ne tik nežadanti kari
nės intervencijos Vid. Rytuose, 
bet už ginklus, kuriuos tiekia jam 
ir Sirijai, reikalaujanti stiprios 
užsienio valiutos.

Tačiau, nežiūrint viso to, dau
giakalbis Chruščiovas vis dar ra
šo “griežtas” notas Vakarų vy
riausybėms ir žarstosi grąsini- 
mais, kad, esą, nepasitraukus 
amerikiečiams ir britams iŠ Vid. 
Rytų, galįs kilti globalinis karas.

Amerikos užs. reik, ministeris 
Dulles pasirašė vad. Bagdado 
paktą, atseit — nepuolimo sutar
tį su D. Britanija, Turkija, Per
sija ir Pakistanu. Tatai suteikė 
Vid. Rytams gana nemažą garan
tiją prieš agresiją.

ną svarbiųjų — Vokietiją.
Kariškai — gal tai tiesa, bet 

politiniais sumetimais — visai ne. 
Atominių ginklų jau turi du są
jungos nariai — JAV ir Anglija. 
Sąjungos pajėgumui šia kryptimi 
padidinti būtų galima paprašyti 
daugiau amerikiečių ir anglų tal
kos. Reikalui praėjus, jie galėtų 
išsikraustyti su visais ginklais. 
Nėra reikalo vokiečius apgink
luoti. Kai 1954 m. buvo nuspręs
ta Vokietiją priimti sąjungos na
riu, patys vokiečiai, rodos, labai 
išmintingai samprotaudami, ža
dėjo nesigaminti tam tikrų gink
lo rūšių, jų tarpe atominių ir 
raketų. Pats Adenaueris tada 
Bundestage pareiškė, kad vokie
čiai niekad tokių baisių ginklų į 
rankas neims. Dabar jis sako, 
jog jo žodžiai buvę nesuprasti. 
Dabar gi jie turi savo armiją, 
laivyną ir aviaciją. Nutarimas 
duoti ir atominių ginklų jau su
kėlė nerimą Europoje. Pavojų 
didina faktas, kad gyvuoja ne 
viena, bet dvi Vokietijos. Gali 
būti, jog nei viena, nei kita ka
rui nesiruošia, bet jas globoja dvi 
šaltai besišnairuojančios didelės 
galybės, kurios, ragus surėmusios, 
šiaip taip palaiko taiką.

SOVIETAI VERŽIASI PIET. AMERIKON
Ten, kur tik JAV atleidžia kiek 

vadeles, sovietų troika pasileidžia 
visa risčia.

Vos tik pirmieji ėmė mažiau in
teresuotis Pietų Amerikos vals
tybių rinkomis, antrieji visa sku
ba ėmė siūlyti užmegzti komer
cinius ryšius su visomis pietame- 
rikiečių respublikomis, šis pasiū
lymas yra padarytas tokiomis są
lygomis pastariesiems, kad nieko 
kito nepalieka, kaip tik sulaužy
ti tradicinį savo paprotį, kuriuo 
buvo nusistatyta nepalaikyti jo
kių ryšių su Sov. Rusija ir jos 
satelitėmis.

Ir reikia manyti, jei JAV lai
ku į tai nereaguos, Sovietai su
sikraus į šio kontinento kraštus 
ir jų svoris gali pakilti taip augš- 
tai, kad pačiai JAV iššauks gal
vos skaudėjimą, nes šių kraštų 
ekonominė padėtis yra labai sun
ki ir be didesnių rinkų nėra ga
limybių jos pataisyti. Gi Sovietai 
tuojau pasiūlė išvesti iš kritiškos 
padėties, nors ne vienam atrodo, 
kad čia skęstančiam kišamas 
skustuvas.

Argentina, po diktatoriaus Pe
rono padarytų milioninių valsty
bei nuostolių, jau oficialiai išrin
ko komercinę komisiją tartis su 
Sov. Rusija ir jos satelitėmis. 
Vadovaujama krašto Prekybos 
Ministerijos viceministerio On- 
darts ji jau buvo Maskvoje.

Argentinai reikalingos naftos 
šaltiniams mašinos ir manoma 
prašyti 30 milionų dolerių pasko
los, gi už tai Sov. Rusija impor
tuos iš Argentinos mėsą, kailius 
ir odą.

Paskutiniu metu iš 14 milionų 
gyventojų krašte, komunistų par
tija išaugo iki 75.000 narių ir 
dabar yra viena iš skaitlingiau
sių visoje P. Amerikoje.

Nors dauguma argentiniečių 
yra nusistatę nepalaikyti jokių 
ryšių su sovietais, bet ekonomi
nė krašto padėtis reikalauja ras
ti naujas savo prekėms rinkas, 
nes JAV paskutiniu metu labai

KAS BOTŲ STIPRESNIS 
KARE 1968 METAIS?

Gallupo institutas davė klausi
mą: “Kuris pasaulio kraštas bus 
stipriausias po dešimt metų?” 
Aiškaus atsakymo nebuvo, nors 
atsakymai buvo surinkti 14 vals
tybių centriniuose miestuose. 
Procentais atrodo taip: Amerika 
bus stipriausia 32 proc. Sovietai 
25 proc., neapsisprendę 32 proc.

Daugiau pasitikėjimo yra ame
rikiečiuose. Iš 4 amerkiečių 3 te
betiki, kad Amerika bus stipriau
sia. Jeigu išimsime amerikiečių 
pasisakymus, tai kitų nuomonės 
taip atrodo: stipriausia bus Ame
rika 29 proc.; stipriausi bus So
vietai 26 proc.; neapsisprendusių 
33 proc. Indijoje kitaip galvoja
ma: ten mano, kad pirmoj vietoj 
bus Sovietai, antroj Indija, o tik 
trečioj Amerika.
Vadinami neutralieji, kurie nuo

mones pareiškė Delhi (Indijoj) 
Helsinki (Suomijoj), Stockholme 
(Švedijoje), Vienoje (Austrijoje) 
taip galvoja: Sovietai bus stip
riausi 31 proc., Amerika 28 proc. 
Anglijoje galvojama, kad stip
riausi bus Sovietai — 36 proc., 
už Ameriką pasisako tik 27 prd'c.

Atskirais miestais: Stockholm 
— Amerika 40, Sovietai 25; Mi
lane ir Romoje — Amerika 37, 
Sovietai 28; Melbourne — Ame
rika 36, Sovietai 19; Vakarų 
Berlyne — Amerika 34, Sovietai 
19; Helsinkyje — Amerika 31, 
Sovietai 24; Briuselis — Ameri- 

mažai ėmė kreipti dėmesį į šio 
krašto prekybą.

Brazilijoje, vienoje iš didžiau
sių Piet. Amerikos valstybių, ofi- 
cialėse sferose pasireiškė norai 
priimti sovietų siūlymus užvesti 
komercinius ryšius.

Sov. Rusija yra pasiūliusi Bra
zilijai aprūpinti žibalo šaltinius 
nauja ir moderniška mašinerija, 
o taipgi savo “technikais”, gi 
Brazilija eksportuos sovietams 
kavą.

Čilė irgi neatsilieka, kuriai siū
loma užvesti artimesnius santy
kius su Sov. Rusija.

Nuolatinis vario kainos kriti
mas, kuris priklauso nuo JAV, 
ėmė keisti čiliečių nusistatymą.

Kol laisvasis pasaulis pirko vi
są varį iš Čilės, ji vengė palaiky
ti bent kokius ryšius su valstybė
mis už geležinės uždangos, bet 
dabar šis nusistatymas keičiasi ir 
manoma pradėti tartis su naujais 
klientais.

Nors Čilė nepalaiko jokių ko
mercinių bei diplomatinių santy
kių su Sovietais, neseniai sosti
nėje Santiage įsikūrė prosovieti
nis “kultūrinis čiliečių-sovietų 
institutas”.

Urugvajus yra sovietų veiks
nių centras Pietų Amerikoje.

Jau tik sovietų ambasadoje 
Montevideo yra apie 150 rusų 
“valdininkų”. Nors Urugvajus su 
Sov. Rusija palaiko komercinius 
ryšius, bet veikiančiam jo konsu
latui Maskvoje užtenka 5 valdi
ninkų, kodėl Sovetų ambasadai 
Montevideo mieste reikalinga 30 
kartų daugiau valdininkų? Atsa
kymas perdaug aiškus.

Sovietų propaganda daroma 
kuo plačiausiam maštabe. Jų 
spauda viešai platinama ir taip 
apsčiai, kad visi knygynai, kios
kai ir periodinių spaudos parduo
tuvių vietovės jų laikraščiais ir 
liuksusiniais žurnalais perpildyti.

Taigi, kaip matome, sovietai 
veržiasi netik į Vid. Rytus, bet 
į visą pasaulį.

AMERIKOS STUDENTAS 
RUSIJOJ

Amerikos šeši studentai lankė
si Sovietuose. Penki grįžo ir pa
sakojo savo įspūdžius. Jie skun
dėsi, kad buvo vedžiojami visur 
su palydovais ir gavo labai ma
žai susitikti su studentais. Tik 
kelis kartus jie gavo valgyti stu
dentų valgyklose. Mažai gavo 
apsilankyti ir šeimose.

Rusai rodo didelio susidomėji
mo užsieniečiais. Apie vieną ame
rikietį, jei buvo proga, sustodavo 
po 100. Jų klausimai tokios rū
šies: kodėl jūs nesustabdote ato
minių bandymų, ar jūs tebelin- 
čiuojate negrus, kodėl Amerika 
turi 6 milijonus bedarbių?. Iš ne
gausių pasikalbėjimų aiškėjo, kad 
rusai studentai nieko nežino apie 
Amerikoje esantį socialinį drau
dimą ar darbo unijas. Kai kurie 
buvo labai nustebę, kad Ameri
kos studentas, baigęs mokslą, ga
li pasirinkti darbą'pagal savo no
rą...

Amerikiečiai studentai buvo 
nusivežę 150 knygų, moderniojo 
meno reprodukcijų ir džiazo plo
kštelių. Pirmiausia išdalino plokš
teles. Mažiausia susidomėjimo 
rado knygos.

ka 27, Sovietai ,39; Paryžius — 
Amerika 17, Sovietai 29.

Toki pasisakymai rodo dabar
tines simpatijas vienai ar antrai 
pusei.

Savaitės Žinios
★ Laikraščių pranešimu, Go- 

mulkos vyriausybė Lenkijoj vėl 
susikirto su katalikų herarchija ir 
pačiu kardinolu Višinskiu.

Sekančiais metais, kaip žinome, 
Lenkijoj ruošiamasi iškilmingai 
atžymėti 1.000 metų sukaktį nuo 
krikščionybės įvedimo. Kadangi 
1956 metais, po nugalėjimo sta- 
linistų frakcijos Lenkijos komu
nistų centro komitete, krašto ka
talikai buvo atgavę dalinę laisvę, 
tai bažnyčios herarchija kitų me
tų iškilmėms ruošėsi su įtampa.

Tačiau šiomis dienomis komu
nistinės vyriausybės buvo staiga 
pasiųsta būrys saugumiečių, ku
rie iškratė katalikų centralę, su
sirinko visus dokumetus ir perda
vė juos valstybės gynėjui.

Šis įvykis lenkų katalikų sluo- 
gsniuose sukėlė didelį pasipikti
nimą.

★ Iš komunistinės Kinijos pra
nešama, kad komunistų partijos 
lyderis Mao Tse-tungas jau netu
ri krašte jokios įtakos. Jį išstū
męs min. pirm. Chou En-lai, ku
ris šiuo metu esąs tikras Pekino 
vyriausybės diktatorius.

Chou ankščiau buvęs liberali
nių nuotaikų komunistas, bet 
paskutiniuoju laiku jis pasukęs 
stalinistiniu keliu, ir Kom. Kinija 
žengianti į tikrą vergų valstybės 
modelį. Dėl to ir Chruščiovo aky
se Kinija tapusi vienu iš pavyz
dinių komunistinių kraštų.

★ Indonezijos sukilėliai parti
zaniškai vis dar kovoja su loja- 
listais. Pereitą savaitę vis dar bu
vo gausu pranešimų, kad Sumat
roj ir Celebes sukilėliai gana ne
mažomis pajėgomis iš džiunglių 
bandė atsiimti kaikuriuos dides
nius miestus, tačiau vyriausybi
ninkų jie buvo išsklaidyti.

Vyriausybės pranešimais, vien 
tik Sumatroje per 200 sukilėlių 
pasidavė krašto valdžiai. Jų tar
pe esąs ir pulk. Jani, ankščiau 
buvęs sukilėlių vado pavaduoto
jas Sumatroje.

★ Atrodo, kad ir Kuboje suki
lėliai baigiami. Vyriausybės ka
riuomenės pranešimais, tik vienos 
savaitės bėgyje buvo užmušta per 
100 suklėlių, kurių likučiai pasi
traukę į neperžiangiamus Sierros 
kalnynus.

★ Kipro saloje graikų teroris
tų organizacija “EOKA” vėl pa
skelbė kruviną priešinimąsi britų 
kariuomenės daliniams. Nuo š.m. 
birželio pradžios šioje, palyginti, 
nedidelėje saloje susidūrimuose 
yra žuvę apie 200 asmenų, dau
giausia graikų.

Amerikos prez. Eizenhoveris 
pasirašė vad. “erdvės tyrinėji
mų” įstatymą, kuriam vykdyti 
buvo sudarytas specialus depar
tamentas prie federalinės vyriau
sybės Vašingtone, kurio pareiga 
— vadovauti Amerikos erdvių ty
rinėjimams. Pats prezidentas šį 
įstatymą pavadino “istoriniu žin
gsniu” moksliniams erdvių užka
riavimams.

★ Prancūzijoj intensyviai ruo
šiamasi referendumui, kuriuo bus 
atsiklausiama tauta dėl konstitu
cijos pakeitimo.

Jeigu gen. de Gaulle pasisek
tų konstituciją pakeisti, tai pa
gal naująjį projektą Prancūzijos 
vyriausybės vykdomieji organai, 
esą, būtų dar pajėgesni valstybės 
valdymo reikaluose, nei Ameri
kos. Parlamentas liktų tarsi pa
tariamasis valstybės prezidento 
organas.

1
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PAVERGTO]! LIETUVA 
SKAIČIAIS

Neseniai pasirodžiusiame 1958 
m. Britanijos metraštyje duoda
ma šiek tiek naujų statistinių ži
nių ir iš okupuotos Lietuvos.

LTSR dabar apima 31.200 kv. 
mylių plotų ir turi 2.700.000 gy
ventojų. Iš jų 73% yra lietuviai^ 
17% rusai ir likutis, apie 300.000 
lenkai ir kt 81% visų gyventojų 
yra katalikai, gi 2i% išpažįsta 
stačiatikių tikėjimą. Žinant, kad 
beveik visi rusai yra stačiatikiai 
ir kad iš 17 procentų tik 2% proe. 
teprisipažįsta tokiais esą, galima 
spręsti, kokios rūšies ateivių Sta
linas ir Chruščiovas prigrūdo j 
mūsų Lietuvą.

Iš duomenų paaiškėja, kad Vil
niaus gyventojų skaičius mepa- 
didėjo, galbūt, dėl lenkų repat- 
rijacijos. Jis tebeturi savo 200. 
000. Užtat Kaunas baigia ji pa
sivyti. Dabar jame priskaitoma 
195.000. Vilniaus gyventojai maž
daug lygiai, pasidalinę tarp lie
tuvių, rusų ir lenkų. Trečias pa
gal dydi miestas yra Klaipėda su 
47.200 gyventojų.

Dabartinis ministeris pirminin
kas Motiejus1 Juozevič šuinauskas 
pernai “Izvestijoj” gyrėsi, kad 
dabar Lietuva išsivystė i pažan
gų žemės ūkio ir pramonės kraš
tą. Tuo tarpu anksčiau ji tebuvu
si atsilikusi agrarinė valstybė. 
Kiek teigime tiesos, parodo že
miau pateikiami skaičiai.

Lietuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos augščiausia taryba 
(neva seimas) turi 209 atstovus. 
Iš jų 165 yra lietuviai, 31 rusas, 
10 lenkų ir 3 žydai. Paleckis yra 
šios “tarybos” prezidiumo pirmi
ninkas.

VYSKUPAI
Kaip jau buvo rašyta, Kaišia

dorių vyskupui Teofiliui Matulio
niui buvo leista grįžti iš Sibiro 
į Lietuvą. Deja, palūžus sveika
ta ir senas amžius (83-ji metai) 
nebeleidžia Jo Ekscelencijai eiti 
ganytojiškų pareigų. (Ne dėl se
natvės jis negali valdyti diece
zijos, bet, kad okupantų valdžia 
neleidžia. Prieš Kalėdas J.E. vyks. 
Matulionis buvo atvykęs į Kaišia
doris, atlaikė pamaldas ir paskel
bė pradedąs pats valdyti vysku
piją, tačiau jam buvo išakyta 
grįžti į Birštoną, arba būsiąs vėl 
išvežtas iš Lietuvos. Taip pat 
neleista eiti pareigų jo įšventin
tam naujam vyskupui Slatkevi- 
čiui. Red.).

Taip pat Telšių vyskupui pa- 
galbisinkui Pranciškui Ramanaus
kui buvo leista grįžti į Lietuvą. 
(Ir jam neleidžiama valdyti di- 
jeceziją. Red.)

MOKYKLOS
Komunistai labai daug dėmesio 

ir lėšų skiria švietimui. Nors 
vien iš mokyklų, mokytojų ir mo
kinių skaičiaus ir negalima galu
tinai spręsti apie auklėjimo lygį, 
vistiek verta susipažinti bent su 
skaičiais:

Pradžios mokyklų 1938 m. bu
vo 2.335, 1956 m. — 3.200."Mo. 
kinių 1938 m. buvo 298.400, 1956 
m. — 427.600. Mokytojų 1938 m. 
buvo 5.578, 1956 m. — ?

Vidurinių mokyklų 1938 m. bu- 
vo 83, 1956 — 110. Mokinių tais 
metais — 19.538. Mokytojų —
I. 282, ?

Augitųjų mokyklų 1938 m. bu
vo 6, 1956 m. — 14. Studentų — 
4.500, 24.000.

Amatų mokyklų 1938 m. buvo 
147. 1956 m. — 230. Mokinių —
II. 200, 215.000.

Mokytojų seminarijų 1938 m. 
buvo 5 'SU 605 mokiniais. Kiek 
dabar yra seminarijų ir jose mo
kinių, kalbamoji statistika nero
do.

Amatų ir augštesniųjų mokyklų 
išplėtimas yra vertas dėmesio. 
(Autorius, gaila, nepastebėjo, 
kad 1938 m. neprikl. Lietuvos ir 
dabartinės sovietinės Lietuvos 
plotai yra nevienodi. Juk prisi
dėjo Vilnius su visa sritimi. No
rint mokyklų padidėjimą įvertin
ti, reikėtų pridėti Vilnijos mo
kyklas. Red.).

SĄMATA, ŽEMĖS ŪKIS IR 
PRAMONĖ

Iš Tarybinės Lietuvos biudže
to sprendžiant, ten vyksta arba 
pinigų nuvertinimas, arba didelis 
ūkio plėtimasis, o tikriausiai abu. 
1956 m. sąmata siekė vieną bili
joną 908 milijonus rublių, gi per
nai ji pašoko net iki dviejų su 
puse bilijonų rublių. (Ar autorius 
atkreipė dėmesį į tai, kad 1957 
m. visa eilė buvusių visasąjungi
nių įmonių buvo paverstos res
publikinėmis, tad ir jų sąmatos 
perėjo prie respublikinių biudže
tų. Red.).

Ariamos žemės yra 2.249.000 
hektarai ir ji padalinta tarp 1.900 
kolchozų ir 94 valstybinių ūkių. 
(Teoretiškai sovehozas arba vals
tybinis ūkis yra valstybės nuosa
vybėj, o kolchozas ūkininkų). Ta 
žemė iki šiol buvo apdirbama 
134 traktorių stočių su 19.400 ma
šinų ir traktorių. Neseniai Chruš
čiovui, matyt, prireikė pinigų, ir 
jis nutarė traktorių stotis likvi
duoti, parduodamas jų nuosavy
bę savo baudžiauninkams, taip 
vadinamiems kolchozininkams. 
Čia iškyla klausimas, kaip vals
tybė įsigijo tuos traktorius ir 
mašinas? Ar ne dalinai iš tų pa
čių kolchozininkų sumokėtų mo
kesčių? Jei taip, tai tie vargšai 
dvigubai išnaudojami.

Gana įdomu palyginti nepri
klausomos Lietuvos gyvulių ūkį 
su dabartiniu. Nors dabartinės 
Lietuvos plotas ir padidėjo 25%,
gyvulių skaičius ne tik nepakilo
vienu ketvirčiu, bet dar 
sumažėjo.

1938 m.

šiek tiek

1958 m.
Galvijų 1.103.600 1.052.000
Kiaulių 1.117.000 1.227.000
Avių 1.223.000 798.000

Pramonė • teikia jau žymiai ge
resnį vaizdą. 1956 m. Lietuvoje 
buvo pagaminta 227.000 tonų ce
mento, maždaug tiek, kiek buvo 
planuota nepriklausomoje Lietu
voje. Per tuos pačius metus fab
rikai Lietuvoje pagamino 11.400 
tonų dirbtinų trąšų, išaudė 12. 
800.000 metrų audinių ir pasiuvo 
5.462.000 porų batų. 1956 m. cuk
raus fabrikai išleido į rinką 47. 
500 tonų cukraus. 1957 m.'Lietu
va sunaudodavo apie 15 tūkstan
čių tonų cukraus. Elektros ener
gijos gamyba per užpraeitus me
tus siekė 305 milijonų kilovati- 
nių valandų.

Nežinia, kiek tie duomenys ati
tinka tikrovę, bet kiekvienu atve
ju įdomu, kad rusai pradėjo skelb
ti absoliučius skaičius, o ne pro
centus, kaip kad anksčiau.

T.ž.

MIESTIEČIAI EKONOMIŠKAI 
PAJĖGESNI

Telšių rajone kolchhozams iš 
valdžios miškų trobesiams staty
ti pernai paskirta 14,000 kubi
nių metrų miško medžiagos. Kiek 
tos medžiagos kolchozai pasiga
mino iš jiems priklausančių miš
kelių, duomenų nėra. Bet yra 
duomenys, kad visame rajone kol
chozai per tą laiką pasistatydino 
tik 5 karvides, penkias kiaulides, 
porą arklidžių ir porą vištidžių. 
Bet tie trobesiai ne mediniai. 
Jiems miško medžiaga naudota tik 
vidaus įrengimams. Bet medžiagos 
kolchozams nebėra.

Tuo pačiu metu Telšiuose vyks
ta privačių medinių namų staty
ba, nors miestui miško medžia
gos nebuvo skirta. Pokario me
tais Telšiuose jau pastatyta apie 
400 privačių medinių nanių. Šį
met nutarta miesto komitetas jau 
nutarė uždrausti statyti Telšiuo
se medinius namus, bet 160 na
mų statyba tebevyksta ir dar iš
duoti 44 leidimai mediniams na
mams statyti.

Statytojai klausiami, iš kur jie 
gauna miško medžiagos, sakosi 
pirkę tai šen tai ten kolchozuo
se. O kolchozuose nei kolektyvi
nės nei privačios statybos beveik 
nematyti, ir ten skundžiamasi, 
kad nėra iš ko statyti. Aiškėja, 
kad kolchozuose, net ir gavę miš
ko medžiagos, žmonės nepajėgia 
statyti arba nei nesikėsina, o ne
legaliai parduoda.

PASAULIO LIET. ŽINYNAS
Pirmąjį bandymą duoti krūvo

je didelį pluoštą informacinių ži
nių daugiausia apie svetur gy
venančius lietuvius atliko Anice
tas Simutis, išleidęs “Pasaulio 
Lietuvių Žinyną”. Be bendrinių, 
greit nesikeičiančių žinių, ten 
buvo nemaža ir tokių, kokios ga
na greitai sensta. Tokie leidiniai 
paprastai kartojami kas metai ar 
truputį retėliau. Jie reikalingi ir 
naudingi, bet mūsų sąlygomis 
kasmet leisti neįmanoma. Dėl *to 
ano žinyno sumanytojas ir redak
torius ryžosi naują laidą išleisti 
bent po kelerių metų. Tai štai 
jau ir turime naują “Pasaulio 
Lietuvių Žinyną” 1958 metų lai
dos net 464 puslapių, daug kur 
iš naujo perredaguotą, pakeistą, 
papildytą ir daugiau priderintą 
prie Amerikos sąlygų. Kai ten 
yra nemaža viešajame gyvenime 
dirbančių lietuvių, nebemokančių 
tėvų kalbos, tai, šalia informaci
nės medžiagos, ši žinyno laida 
turi didelį, per 100 puslapių sky
rių anglų kalba apie Lietuvą, jos 
istoriją, kultūrą, kuriam sudaryti 
redaktoriui yra talkinę tokie sa
vo sričių žinovai, kaip Skardžius, 
Aistis, Maciūnas, Jakubėnas, Be- 
liajus, Jurkus, Šapoka, Rastenis, 
Žymantas. Tas skyrius pravers, 
žinoma, ir kitataučiui, besidomin
čiam informaciniais dalykais, apie 
lietuvius. Kai kurios sritys strai
psniuose aprūpintos visiškai nau
jais faktais.

Kita informacinė medžiaga pa
skirstyta dviem skyriais. Lietu
viškai — angliškoje dalyje turi-

VALDINĖS ŽEMĖS ŪKIO 
GAMINTŲ KAINOS

Lietuvoj (taip pat Latvijoj, Es
tijoj ir Gudijoj) valdinės žemės 
ūkio gaminių kainos (kurias val
džia mokės kolchozams) leistos 
nustatyti kiek aukštesnės, negu 
visai Soviėtijai nustatytosios vi
dutinės kainos, būtent:

galvijai — (100 kilogramų gyvo 
svorio) 680 rublių, kiaulės — 900 
rb., lašininės kiaulės — 950 rb., 
bekoninės kiaulės — 1,200 rb., 
paukščiai — 1000 rb.,

kiaušiniai — (už 10) 6 rubliai, 
pienas — (už 100 kilogramų) 

130 rublių, bulvės — 40 rb., cuk
riniai runkeliai — 33 rb., linų 
pluoštas (8 nr.) — 2,300 rublių.

Šios kainos taip pat yra vidu
tinės (orientacinės) keturioms 
respublikoms. Smulkiau jos bus 
nustatytos pagal vietoves ir, ži
noma, ypač pagal gaminių rūšį.

VALDINĖ KAMBARIŲ NUOMA
Valdinė nediduko (9 kvadrati

nių metrų, arba 8x12 pėdų) kam
bario nuoma Kaune yra 11,82 rb. 
per mėnesį. Be to, tokio kamba
rio nuomininkas dar turi mokėti 
4 rublius per mėnesį už elektros 
šviesą, 3 rublius už vandenį ir 
10 rublių už kurą. Tokiu būdu 
mėnesio nuoma susidaro 28 rub
liai ir 82 kapeikos.

Daugelis gavusių tokiomis kai
nomis išsinuomoti (iš miesto bu
tų valdybos) visą butą, atskirus 
kambarius išnuomoja nuo savęs 
ir ima apie 100 rublių už kamba
riuką. Tai yra neteisėta, bet ga
vusieji išsinuomoti kambarius ne
siskundžia ir prokuratūra tuo

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.

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI J
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER 1

„ROMUVA“
j OVERSEAS PABCBL SERVICE i

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

TEL. WM 6032 f
iniuniw

me svarbesniųjų lietuvių organi
zacijų laisvajame pasaulyje sąra
šą su platesniais paaiškinimais 
abiem kalbomis (tikslai, istorijė- 
lės, centrų adresai).

Lietuviškasis skyrius pats did
žiausias. Jame surinktos žinios 
apie lietuvių spaudą laisvajame 
pasaulyje, duoti lietuvių kultūri
ninkų, dvasiškių ir laisvųjų pro
fesijų žmonių sąrašai su adresais 
(dailininkai, profesoriai ir moks
lininkai, rašytojai ir žurnalistai, 
muzikai. Romos katalikų bažny
čios kunigai lietuviai, dantų gy
dytojai, gydytojai, inžinieriai ir 
architektai, juristai ir advoka
tai). Naudingose informacijose 
sužymėti tarptautinių santykių 
institutai, Lietuva ir lietuviško
sios bibliotekos, populiarieji lietu
vių vardai. Turime ir svarbesnių
jų lietuviškojo gyvenimo įvykių 
kalendorių: matų, saikų ir svorių 
palyginamąją lentelę, drabužių h 
avalynės palyginamuosius dydžius 
JAV ir Europoje.

Daugiausia vietos skirta lietu
vių bendruomenei laisvajame pa
saulyje. Kaip ir reikia laukti, 
daugiausia erdvės čia atitenka 
Amerikos lietuviams, bet ir kitų 
kraštų bendruomenėms atiduota 
apžvalginė duoklė.

Gaila, kad dėl talkininkų nebu
vimo ar per menko jų informavi
mo esama kai kur ir stambesnių 
klaidų, nesuderinimų, nesusipra
timų. Bet tokių dalykų neišven
gia jokie stambesni informaciniai 
leidiniai.

E.L.I.

tarpu už tokią “spekuliaciją kam
bariais” bylų nekelia.

NEPAPRASTA LEDŲ KRUŠA
Liepos 5 d. Lietuvos pietvaka

riuose iškrito reto stiprumo ledų 
kruša. Ledų sluogsnis apie Tau
ragę buvo aipe 36 milimetrų 
(apie pusantro colio) storumo, o 
apie Raseinius siekė net 57 mm 
(du su ketvirčiu colio). Paskirų 
ledo gabalų diametras siekė iki 
20 mim (trys ketvirčiai colio). 
Padaryta nemaža nuostolių so
dams, daržams ir pasėliams.

Pavasaris Lietuvoje šįmet buvo 
vėlyvas, bet gegužės gale kilo 
staigūs karščiai — net iki 33 lai
psnių Celsijaus (apie 91 laip. F.).

LIETUVOS TEATRAI 
ATSILIKO

Taline įvykusiame Pabaltijo 
teatrų festivalyje (Dalyvavo ir 
Gudijos teatrai) geriausių verti
nimų susilaukė estai, gudai, o pa
gyrimus režisieriams — estai ir 
latviai. Paskirų aktorių įvertini
me išskirtas tik vienas aktorius iš 
Lietuvos, ir tas pats rusas, A. 
Inozemcevas, iš Kauno muzikinio 
teatro.

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Ralston St., St. Kilda, Vic.
Tel. LB 4083.

ANTANAS GAŠIONAS.
Man šalta —
Apdengsi tu pečius
Darbe pajuodusia ranka.
Man liūdna. —
Ašaros nudžius
Skandinančiam virpėjime tavųjų lūpų,
Kurios lyg miškas drebulių,
Nedrįsta pripažinti išdavimo...
Kurios, tačiau, praeiviui
Užvėją suteikia...
Ir jis, pamiršęs skausmą sąnariuos
Ir savo pažabojimą gyvenimo našta,
Gėrėtis gali liemeniu žalsvam aksome
Ir lūpomis — baltais, minkštučiais lapais drebulių...
Man šalta...

“MANO ATSIMINIMAI”

ž

Mūsų senesiosios kartos visuo
menės veikėjai, kariškiai bei 
mokslininkai gerai daro, kad ne- 
nusineša visos savo patirties iš 
Lietuvos nepriklausomybės kovų, 
o taip pat ir vėlesnės veiklos ne
priklausomoje Lietuvoje, su sa
vim į amžisybę, bet vertingą sa
vo patirtį palieka ateinančioms 
kartoms. Tai be galo svarbi ir 
reikalinga medžiaga Lietuvos is
torijai.

Šalia gen. Raštikio atsiminimų 
“Kovose dėl Lietuvos”, Prof. Ste
pono Kairio — “Lietuva Budo” ir 
eilės kitų, praėjusių metų pabai
goje Čikagoje pasirodė Prof. Dr. 
V. Tumėnienės — Mingailaitės 
“Mano Atsiminimai”.

Dr. Vanda Tumėnienė-Mingai- 
laitė buvo Lietuvos universiteto 
vaikų ligų profesorė. Ji suorgani
zavo vaikų ligų katedrą, skaitė 
paskaitas iš vaikų ligų studen
tams medikams, įsteigė vaikų li
gų kliniką-ligoninę ir ruošė gydy
tojus specialistus kovai sU vaikų 
ligomis. Be to, ji įsteigė savo pri
vatinę ligoninę-sanatoriją vaikų 
tuberkuliozės gydymui ir profi
laktikai. Palyginamai per trum
pą nepriklausomybės laikotarpį 

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
Šėštad. 9-13 vai.
9th Floor. 1Q9 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 

(Priešais Melbourne ToWn Hali.) 
Centr. 1819

Lietuvon Ateina
RUDUO IR ŽIEMA

S Daugelis mūsų esame pasiuntę dovanų siuntinius savo re 
pj artimiesiems Lietuvon ar Sibiran, šiuo metu, kada ten vėl B 
3 atslenka ruduo ir žiema, ne vienas vėl susirūpinęs tuo klau- S 
re simu, juo labiau, kad yra pasklidę visokių gandų... ffl

Jg Tūkstančiai yra pasinaudoję praeityje mūsų solidariu B 
p] šioje srityje patarnavimu, todėl ir tuos,'kurie dar nėra siuntę G] 
g siuntinių PER TAZAB, LIETUVIŲ SKYRIŲ LONDONE, kvie- g 
re čiame tuo pasinaudoti ir siųsti per mus. įfl

S Geriausias šioje srityje piršlys — pasiteiraukite tų, kurie B 
pi jau mus išbandė. G]

B Kaip iki šiol, taip ir dabar mes kiekvienam siunčiame ne- įu 
B mokamai lietuvių kalboje kainoraščius ir medžiagų pavyzdžius, re

re Daug rūšių medžiagų kainos žymiai papigintos. B

B Tik TAZAB Bendrovė nelaukdama Jūsų įmokėjimo, re 
S pasiunčia tuoj pat siuntinius,, kai tik gauna Jūsų užsakymus. B

B Siuntėjas turi žinoti, kad geriausios medžiagos yra ang- jfl 
Cj liškos, o trumpiausias kelias siuntiniams tik iš Londono, rfl 
S Jei turite bet kurių rūpesčių su siuntiniais, atsiminkite mūsų re 
p adresą: B

i TAZAB Lithuanian Dep. g

S 1, Landbroke Gardens, London W. 11 S 
g Centr. Tazab, 22 Roland Gardens, London S.W.7 S
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buvo pasiekti nemaži laimėjimai, 
ir Lietuvos vaikų mirtingumas 
žymiai nukrito.

Per tą nepilną dešimtmetį bu
vo padėti Lietuvos pediatrijos 
pagrindai. Šitas periodas, aprašy
tas Prof. Tumėnienės atsimini
muose, sudaro svarbiausią jų da
lį.

“Atsiminimai parašyti lengva, 
aiškia kalba sudaro labai vertin
gą indėlį Lietuvos nepriklausomy
bės laikų medicinos istorijai. Jie 
duoda gražų pavyzdį, kokios kul
tūros ir medicinos mokslo pa
žangos pasiekė laisva tauta, kada 
ji atsipalaidavo nors neilgam nuo 
svetimųjų priespaudos” (Dr. V. 
Tercijonas ir Dr. A. Birutienė).

šiuos atsiminimus parašyti Pro
fesorę paskatino New Yorko Lie
tuvių Gydytojų Draugija, kuri yra 
išrinkusi Profesorę savo garbės 
nariu už nuopelnus Lietuvos me
dicinai.

J. Arminas
a —
Dr. V. Tumėnienė-Mingailaitė, 
MANO ATSIMINIMAI, Chicago, 
1957 m., 175 psl. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė. Tiražas 800 egz. 
Kaina nepažymėta.
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MAŽOSIOS LIETUVOS PATRIJARCHAS

MARTYNAS JANKUS
100-TINIO GIMTADIENIO PROGA

“Kaip ąžuols drūta prie Nemunė
lio,

Lietuvis nieko neatbos, 
Kaip eglė ten prie šešupėlio, 
Ir audroj ir žiemoj žaliuos.”

Ii “Tėviikėi giesmei.”

Niekuomet' negali pražūti tau- 
ta, jeigu ji turi ryžtingų vadų, 
kurie nuolat dirba Lietuvos labui.

Nuo amžių žiauriai naikinami 
Prūsų lietuviai, nebūtų galėję 
iki šių laikų išlaikyti lietuviškos 
dvasios ir savo kalbos, jeigu ne 
jų krašto pasišventėliai, kaip: K. 
Donelaitis, Rėza, E. Jagomastas, 
dr. V. Gaigalaitis, J. Vanagaitis 
ir kiti. Jeigu Maž. Lietuvos lie
tuvininkai pasiryžo sukilti ir pri
sijungti prie laisvos Lietuvos, tai 
tik minėtųjų vadų nuopelnas. Jie 
kaip ąžuolai stovėjo senose Ne
muno pakrantėse prie Baltijos 
krantų. Jų tarpe ir Mažosios Lie
tuvos Patriarchas Martynas Jan
kus. šio milžino paūnksmėje, veik 
šimtą metų ryžtingai kurstoma, 
degė Tėvynės meilės ugnis.

Sunki ir žiauri pavergėjų vo
kiečių priespauda slėgė prūsų lie
tuvius ypač 19-to šimtmečio pra
džioje. Maža buvo kokių nors pra
giedrulių, kad išlaikytų gimtąją 
kalbą. Prūsų valstybės karinė ga
lia nuolat augo. Lietuvių kalba 
buvo šalinama iš mokyklų ir baž
nyčių. Pasisakiusieji esą lietu
viais. negalėjo, jj&ppti a^’^eal- 
viais, negalėjo užimti jokių val
dinių tarnybų.

Kaip tik tuo laiku 1858 mt. 
riigpiūčio mėn. 7 d. Bitėnų kai- 
nie, Pagėgių apskrit. (anksčiau 
Ragainės) gimė Martynas Jan
kus. Baigęs pradinį mokslą, dau
giau jokio specialaus augštojo 
mokslo neturėjo. Augšto išsilavi
nimo pasiekė tik nuolatiniu įtemp
tu darbu pats save lavindamas. 
Nuo pat mažens įtemptai skaity
damas ir turėdamas nepaprastai 
gerą atmintį, jis puikiai žinojo 
visą Lietuvos istoriją, dainas ir 
gražiuosius prūsų krašto istori
nius padavimus. O iš atminties 
galėjo tiksliai kartoti ir dekla
muoti net ilgiausius knygų teks
tus. Nepaprastas lietuviškų dainų 
ir eilių mėgėjas, savo gyvenime 
ir pats bandė daug eiliuoti, nors 
tai buvo daugiausia tik tautiniai 
paraginimai arba lengvo žanro 
satyriniai pasisakymai. Jų visų 
vertė yra daugiau — publicisti
nė, bet ne literatūrinė.

Dar Jankaus vaikystėje Prūsi
ja laimėjo karą su Prancūzija ir 
jos karalius pasiskelbė Vokieti
jos imperatoriumi. Tuomet ypa
tingai buvo spaudžiami Prūsijos 
lietuviai, kad jie nutautėtų. Visą 
laiką gyvendamas tarpe savųjų, 
Jankus aiškiai matė daromas lie
tuviams skriaudas ir pasiryžo ko
voti dėl savo naikinamos tautos. 
Tą jo pasiryžimą, o ypatingai 
tautinę sąmonę, dar daugiau su
stiprino nuo 1878 mt. nuoširdi 
pažintis su dr. J. Sauerveinu — 
Girėnu, ko pasėkoje vėliau Jan
kus visą darbą, jėgas ir tartą 
skyrė tik savo tautos labui ir ge
rovei.

Kuomet vokiečių valdžia 1882 
mt. įsakė į leidžiamą “Lietuvišką 
Ceitungą” daugiau nedėti J. Mik- 
šo, J. Sauerveino, M. Jankaus ir 
kt. straipsnių, Jankus pasiryžo 
pradėti leisti aiškiai lietuviškos 
krypties ir dvasios laikraštį. Bet 
Šitas reikalas atpuolė, kuomet dr. 
J. Basanavičius susitarė su J. 
Miksų dėl “Aušros” išleidimo Til
žėje. Jankus visą laiką bendra
darbiavo “Aušroje”, o pasitrau
kus iš darbo dr. J. šliupui, drauge 
su J. Mikšu rūpisosi visais laik
raščio reikalais ir buvo žymimas, 
kaip atsakingasis redaktorius 
nuo 1884 ligi 1885 8 nr. Taip 
pat padėjo jis J. Mikšui sureda
guoti ir išleisti 1884 ir 1885. mt. 
“Aušros” kalendorius. Paveiktas 
stipraus aušrininkų tautinio są
jūdžio, jis ir pats tuo laiku ap
lankė Didž. Lietuvą ir nuo to 
laiko pasidarė M. ir D. Lietuvos 
vienybės šalininku. 0 kad tą idė
ją laikui bėgant atsiektų ir jai 
tarnautų, pasiryžo, pirmiausia, 
tatai skelbti ir spaudoj ir ją pla

tinti. Tam reikalui 1889 mt. Jan
kus įsigijo nuosavą spaustuvėlę, 
kuri iš pradžių buvo Tilžėje, vė
liau Ragainėje, iki pagaliau ne
buvo perkelta į gimtąjį kaimą 
Rambyno papėdėje — į Bitėnus.

Sustojus “Aušrai”, M. Jankus 
pats išleido “Garsą” kurio 1886 
m. išėjo 3 numeriai, o 1887 m. 
— 8 numeriai. 1892 m. Jankus 
išleido “Naujos Aušros” vieną 
numerį. 1894 m. jis leido “Lietu
višką Darbininką”, kurio išėjo 
12 nr., ir tais pačiais metais no
rėto išleisti “Ūkininkų Priete- 
liaus’ tepasirodė tik vienas nu
meris 1900-02 mt. Išleido “Saulė- 
taką” kurią pirmais metais reda
gavo A. Bruožis, o vėliau pats 
Jankus. 1909 m. buvo sumanęs 
leisti dienraštį “Dienos Laps”, ku
ris greitai virto savaitraščiu, o 
vėliau visai sustojo.

Be šių leistų įvairių laikraščių, 
kuriuose spausdino daug įvairių 
savo straipsnių ir eilėraščių, Jan
kus parašė daug įvairių lietuviš
kų knygelių ir kalendorių loty
nų ir gotiškomis raidėmis, kurios 
buvo skirtos žmonėms pasiskaity
ti ir lavintis: visuomeniško, isto- 
r.inio_ ir satyrinio turinio. Viso 
jis išleido apie 30 knygelių ir 
knygų įvairiais pavadinimais. 
Dauguma tų knygelių buvo mažos 
ir paprasto turinio, bet tų laikų 
sąlygomis jos pratino žmones lie- 
tųvigtOTūnrljoŠ' tau-
tuviškai skaityti ir stiprino tau
tinę sąmonę.

Be savo paties parašytų arba 
išverstų iš svetimų kalbų knyge
lių, Jankus išleido ir šiaip daug 
knygų. Išimtinai skirtas tik M. 
Lietuvos protestantų reikalams, 
jis išleido gotiškomis raidėmis 36 
religinio turinio knygeles. Spau
dos draudimo laikais leido ir D. 
Lietuvos katalikams skirtų jpal- 
daknygių, bet, deja, čia jį kon
kuruodavo Mauderolės, Reylaen- 
dorio ir Sekumos spaustuvės Til
žėje ir Šilutėje.

Dėl anų laikų persekiojimų, 
dauguma Jankaus raštų buvo pa
sirašyti slapyvardžiais, ir prof. 
V. Biržiška jam priskiria šiuos 
slapyvardžius: V. Giedris, K. Gy- 
voleitis, Kr-s, Kulkius, Martynei- 
tis, M.J. M. Mikaitis, Vabalas, 
Bitėnų Merčius, M. Butkus, M. 
Giedvilius, J...s, J.A. Paraonas, 
Ubukaitis, M. Naujokas, Bičiuo- 
lis, M. Bindokas ir kit.

Bendru susitarimu su J. Mik
šu, K. Voska ir T. Ve j erių, M. 
Jankus 1885 m. įsteigė didelės 
kultūrinės reikšmės turėjusią vi
sos M. Lietuvos lietuviams Biru
tės draugiją ir jai tris metus pir
mininkavo. Draugijos veikimo 
centras buvo Tilžėje ir ji atliko 
milžinišką kultūrinį darbą vieti
nių lietuvininkų tarpe, ruošdama 
paskaitas, minėjimus, dainų šven
tes, išlaikydama skaityklą-biblio- 
teką ir įsteigdama Prūsų krašte 
surinktų senienų muziejų. Paga
liau draugijos veiklai paįliust- 
ruoti reikia pasakyti, kad jos 
iniciatyva 1897 m. buvo nupirk
ta pati ryškiausioji Rambyno kal
no dalis — 11 margų ploto — ir 
už tą žemę sumokėta iš draugijos 
iždo 2.400 markių, kas anais lai
kais buvo nemažas pinigas. Dr. 
J. Sauerveino paskatintas, Jan
kus reiškėsi ir politinėje veiklo
je, nuo 1890 m. vesdamas kovą 
už lietuvių atstovų pravedimą į 
vokiečių parlamentą.

Būdamas lietuvių kandidatu į 
Prūsijos seimą, 1891 m. Jankus 
išleido . eilę politinių brošiūrėlių: 
Trumpi nusidavimai Prūsų Lietu
vos, Klaipėda ir lietuwininkai ir 
kit. Bet, dėja, pirmą kartą lie
tuviai tegavo tik 37 balsus. Daug 
kas ir anų laikų patrijotų — lie
tuvininkų labai nusivylė šia poli
tine veikla, tik ne M. Jankus, at
kakliai šia kryptimi veikdamas ir 
toliau. Pagaliau 1900 m. J. Sma
lakys buvo išrinktas į Vokietijos 
reichstagą, kaipo Klaipėdos-šilu- 
tės apygardos atstovas. Nuo 1903 
m. ligi 1918 m. Prūsijos seime 
lietuviams atstovavo V. Grigalai- 
tis. Tas buvo pasiekta tik po il
gos ir užsispyrusios kovos, kurio

je didžiausias vaidmuo teko M. 
Jankui ir už tai daug kartų jam 
teko nukentėti, girdint ir skai
tant visokius šmeižtus, taikomus 
jo asmeniui, pergyvenant areštus 
ir visokias pinigines bausmes. 
Ligi pirmo pasaulinio karo buvo 
vokiečių valdžios 9 kartus areš
tuotas ir ilgiau arba trumpiau 
kalintas, neskaitant įvairių pa
kartotinų piniginių bausmių. Ne
be reikalo jis pats dėlto skundėsi, 
rašydamas “Prūsų Lietuvio kalen
doriuje” 1908 m. “Labai dažnai 
reikėjo pakelti šmeižtų ir pajuo
kimo ne tik iš vokiečių bet ir iš 
lietuvių pusės.”

Juk tais laikais kiekvienas pa
sipriešinimas ir bruzdėjimas prieš 
vyriausybę tamsių žmonių buvo 
laikomas pasipriešinimu prieš 
Dievo duotą kaizerio vyriausy
bę, todėl ir visas tautinis sąjūdis 
bei jo vadai, ne tik vokiečių bet 
ir pačių nesusipratusių lietuvių 
buvo vadinami bedieviškais. Nors 
M. Jankus niekuomet “bedieviu” 
nebuvo, bet kalbų ir šmeižtų, tai
komų jam, buvo daug.

Bitėnai M. Jankaus gimta
sis kaimas — buvo stambus punk
tas, iš kurio draudžiamoji spauda 
per knygnešius sklido po visą Lie
tuvą. Bet jam pačiam spaustuvės 
darbas nebuvo pelningas ir spaus
tuvė kelis kartus buvo patekusi 
į varžytines. Jeigu ūkis išliko 
f" varžj rankose.. tagii " ūkik "'lokad 
šeimos rankose, tai tik dėlto, kad 
Martyno tėvas ūkį užrašė ne jam, 
bet jo vaikams.

Pirmo pasaulinio karo metu 
Jankus su šeima buvo deportuo
tas į Rusiją. Būnant ištrėmime, 
mirė jo tėvas Martynas ir jau
niausias sūnus Endrius. Antras 
sūnus Nikas žuvo vakarų fronte. 
Būdamas Rusijoje, jis dalyvavo 
1917 m. Petrapilio lietuvių seime 
ir ten deklaravo M. Lietuvos va
lią susijungti su D. Lietuva.

Praūžus pirmam pasauliniam 
karui, Klaipėdos kraštas buvo 
atskirtas nuo Vokietijos ir jo 
teisinė padėtis liko neišspręsta. 
Tuomet M. Jankus visais gali
mais būdais kovojo už Klaipėdos 
susijungimą su anuo laiku jau 
laisva Lietuva. Jis vadovavo M. 
Lietuvos Gelbėjimo Komitetui, 
1923 m. 1. 9 d. paskelbusiam su
kilimą.

Senatvę M. Jankus leido gim
tuose Bitėnuose, nuo 1925 m. val
džios aprūpintas pensija, o visos 
tautos paskelbtas už savo nuopel
nus M. Lietuvos Patrijarchu ir 
Rambyno sargo garbe. 1938 m. 
buvo apdovanotas Il-ro laipsnio 
Gedimino ordinu, o be to, dar jis 
turėjo, ir italų “Corona” ordiną.

Nepriklausomybės laiku visų iš 
Lietuvos vykstančių ekskursijų 
Nemunu pati svarbiausia ir pa
grindinė sustojimo vieta buvo 
Rambyno kalnas, čia visus eks
kursantus sutikdavo senelis Pat- 
rijarchas, tarsi tas tikrasis seno
vės Prūsų Rambyno žinyčios vai
dila, pasakydavo kalbas, padekla
muodavo K. Donelaitį, visiems 
palinkėdamas neužmiršti M. Lie
tuvos ir visų lietuvininkų, esan
čių antroje Nemuno pusėje.

Vokiečiams vėl atplėšus Klaipė
dos kraštą, 1939.IIL, Jankus buvo 
priverstas palikti Bitėnus ir per
sikelti į Kauną. Kai 1941 m. vo
kiečiai užėmė Lietuvą, okupacinė 
valdžia įsakė iš Karo muziejaus 
sodelio pašalinti M. Jankaus bius
tą. Kartą pasakęs Kaune viešą 
kalbą, griežtai okupantų perspė
tas daugiau nuo tokių kalbų su
silaikyti. 1944 m. vasarą, grįžęs 
į Bitėnus, Jankus norėjo juose ir 
pasilikti, bet buvo įsakytas su šei
ma evakuotis į Vokietiją, kur ga
lutinai apsistojo Gintoft kaime 
netoli Flensburgo. Mūsų tautos 
didysis Aušrininkas ir lietuviško
jo atgimimo Tėvas čia vietino 
ūkininko sodyboje laikinai rado 
prieglaudą. Kuklus ir mažytis bu
vo kambarėlis, kuriame buvo pri
siglaudęs didysis veikėjas su savo 
šeima. Ankšta, nėra net kur ko
jos padėti, jaunesnieji net guolį 
nakčiai taisėsi po stalu... Sunki 
87 metų amžiaus našta slėgė gar-

SUSTIPRINKIME TARPUSAVIUS 
RYŠIUS

PADĖKIME SUSIRASTI DARBO JO NETEKUSIAM LIETUVIUI. 
JIEŠKOKIME BODO PIGIAU NUSIPIRKTI DAIKTUS. VAŽIUO
KIME PAS LIETUVIUS I KITUS MIESTUS SAVITARPIO ATSI- 
LYGINIMO PAGRINDU. BENDRUOMENĖS VADOVYBĖ TURĖ
TŲ TAM TIKSLUI PRAPLĖSTI SAVO VEIKLĄ.

šiandien nėra paslapties, kad 
tuo laiku, kai prieš 7 — 9 metus 
atvykome į Australiją, joje gyve
nimas buvo žymiai geresnis, negu 
yra šiandien. Tada pakankamai 
buvo darbo kiekvienam, kas jo 
norėjo: ir vyrui, ir moteriai, ir 
jaunimui. Kiekvienas galėjo gauti 
ir antvalandžių. Bet tuo metu mes 
buvome beveik vargšais ir mūsų 
gyvenimas tada irgi nebuvo leng
vas. Šiandien uždarbių galimumai 
šiame krašte pasunkėjo, bet jau 
nebeesame vargšais, šiandien retas 
kuris mūsų neturi sklypo su namu, 
automobilio ir t. t.

Dabartiniai galimumai pradėti 
kurtis čia yra daug sunkesni. Bet 
kur šiandien lengva kurtis, kai 
JAV ir Kanadoje irgi nėra rojaus?. 
Jeigu šiandien Australijoje šeimos 
galva turi darbo, tarnybą, tai gy
venimas šeimai yra dar pakanka
mai šviesus. Tragiškai pasidaro, 
kai šeimos išlaikytojas ar išlaiky
toja netenka darbo, o naują vietą 
šiais laikais nėra lengva pačiam be 
svetimos pagalbos susirasti. Tuo 
tarpu daugelis mūsų lietuvių per 
visą metų eilę yra susikūrę gerą 
buitį ir, jeigu dar patys nėra pasi
darę bosais, tai savo darbovietėje 
turi gerų ryšių su įtakingais asme
nimis, su employment viršininku 
ir t. t.

šiais atvejais toks lietuvis ni: 
nudėti---—^. guli
padėti savo tautiečiams gauti dar
bo. Jam yra nesunku sužinoti apie 
laisvą vietą.

Norėčiau pailiustruoti šį faktą: 
nesenai iš savo artimų pažįstamų 
sužinojau, kad vienas lietuvis tris 
mėnesius negalėjo susirasti darbo 
mieste ir nusiminęs ruošiasi vykti 
darbams į provinciją — “bushus”. 
Jau kitą rytą gavau savo darbo
vietėje atsakymą, kad tas vyras 
gali ateiti esančiam darbui. Kai 
paskubomis nuvykome pas tą vyrą, 
tai paaiškėjo, kad jis tikrai prieš 
24 valandas išvyko sunkiam darbui 
krūmuose. O įvyko taip tiktai to
dėl, kad nebuvo tarpe lietuvių ge
ro tarpusavio ryšio.

bingo Patriarcho pečius. Savo 
ilgą gyvenimo amžių beveik nie
kuomet nesirgęs, po visų pergy
venimų, išrautas iš gimtųjų Ram
byno pušynų, pasidarė liguistas ir 
staiga ėmė silpnėti. Bet ir tuo 
laiku visuomet nušvisdavo garbin
go senelio Veidas, kai kas nors 
iš tautiečių peržengdavo kamba
rėlio slenkstį jo aplankyti Pas
kutinėmis dienomis, jau retai at
siskirdamas su lova, jis vis mie
lai skaitė visą lietuvišką spaudą, 
nors regėjimas jau buvo silpnas 
ir smulkesnių raidžių neįžiūrėda
vo.

Prieš mirtį jį aplankiusiems 
Flensburgo stovyklos lietuviams, 
jis kalbėjo:

— Mano jėgos jau silpnos, ma
no kojos man nebenori tarnauti, 
tačiau jūs, jaunieji, turite pakan
kamai energijos dirbti ir veikti 
gimtam kraštui, kovoti už Lietu
vos laisvę, aukotis šviesiai jos 
ateičiai. Anais metais mes laimė
jome, laimėsite ir jūs. O tada aš 
jausiuos laimingas, galėdamas su 
jumis kartu baigti paskutines sa
vo gyvenimo dienas laisvoje Lie
tuvoje, laisvuose Bitėnuose ir 
atsigulti gimtoj on tėvų žemėn... 
Pailsėjęs trumpai dar prisiminė 
savo veiklą ir darbą tais metais, 
kuomet “Aušros” žiburėlis švie
tė Lietuvai, prisiminė laimingą 
gyvenimą ir su kartėliu širdyje 
prisiminė šiuo laiku užgulusią 
Lietuvą nelaimę.

Jo sveikata nepasitaisė nei vė
liau, jį perkėlus į Muetzelbergo 
stovyklą prie Flensburgo. 1946 m. 
gegužės mėn. 23 d. užbaigė savo 
darbštaus ir garbingo gyvenimo 
kelionę. Palaidotas Flensburgo 
miesto kapinėse, kur pastatytas 
nedidelis akmeninis paminklas su 
įrašu: “A.A. Mažosios Lietuvos 
Patriarchas Martynas Jankus 
(seka gimimo ir mirties datos).

šio didžiojo Lietuvio darbai 
sektini mums visiems.

J.A. Skirta 

šitokiu atveju į pagalbą turėtų 
ateiti mūsų bendruomenės apy
linkių valdybos. Lietuvių bendruo
menei turėtų būti paskelbta, kuris 
valdybos narių rūpinsis tokiu re
gistravimo reikalu. Pravartu būtų, 
kad tas pareigūnas turėtų telefo
ną. Pas jį turėtų užsiregistruoti 
darbo j iešką asmenys, ir tokį val
dybos narį turėtų painformuoti 
tuojau tasai asmuo, kuris numato 
ar turi galimumus padėti lietuvia
ms susirasti darbo. Pagaliau būtų 
patogu šiuos reikalus sutvarkyti 
ir tada, kai žmonės suvažiuoja 
sekmadieniais'į lietuviškas pamal
das, jeigu reikalas dar nėra toks 
skubus, kad jis turi būti sutvarky
tas dar darbo savaitės eigoje. Pa
sidarykime patys savo “Employ
ment” organizaciją ir pamatysime, 
kad ji save labai pateisins. Nelau
kime iš to didelių stebuklų, bet 
geros valios lietuviams atsidūrus 
sunkumuose, tikriausiai į vienos 
kitos šeimos gyvenimą sugrįš atgal 
saulė ir džiaugsmas...

Toliau norisi pasakyti, kad 
daugelis lietuvių turi nuosavas di
desnių dalykų parduotuves; baldų, 
elektros gaminių ir t. t., arba uži
ma geras vietas panašiuose biz
niuose. Tie lietuviai gali sudaryti 
geresnes pirkimo sąlygas lietu
viams. Biznieriai yra suinterisuoti 
turėti daugiau klientų ir parduoti 
daugiau prekių, kad ir žemesne 
kaina. Viena draudimo įstaiga su
tiko, pavyzdžiui, išmokėti lietuvių 
organizacijoms tam tikrą komisą 
nuo visų apdraudimų, kuriuos lie
tuviai atliks toje bendrovėje ir pa
reikš, kad apdraudėjas yra lietu
vis. Visas tokias informacijas tu
rėtų teikti bendruomenė. Nauda 
dviguba: pačiai bendruomenei ir 
jos nariams.

Pagaliau yra ir daugiau bend
ruomenės vadovybei veiklos pa
vyzdžių. Yra labai naudinga bend
rauti lietuviams savo tarpe ir ne 
tiktai savo miesto ribose. Dauge
lis lietuvių mielai norėtų iš savo 
miesto nuvykti atostogų į kitą 
miestą (turiu čia galvoje Mel- 
bourną, Sydnėjų, Adelaidę ir kt.), 
bet vykstant didesnei šeimai ten
ka susidurti su nenugalimomis iš
laidomis ir dažnai tenka tokius 
sumanymus atidėlioti iš metų į 
metus. Tuo tarpu tokias išvykas 
į kitus miestus galima nebrangiai 
suorganizuoti savitarpinio atsily
ginimo pagrindais. Sakyčiau, suin
terisuoti asmenys galėtų užsire
gistruoti vietos bendruomenės va
dovybėje ir nurodyti, kiek gali 
priimti asmenų, kaip toli nuo 
miesto centro randasi patalpa, ar 
gali pavėžinti automobiliu, kuriam 
laikui sutinka priimti ir t. t.
Panašiomis sąlygomis atsirastų 

lietuvių kitame mieste ir tokiu 
būdu nesunkiai būtų surandamas 
būdds “atsiteisimo” pagrindu pa
viešėti vieniems pas kitus. Pagrin
dinis tikslas būtų susipažinti su 
tuo miestu ir apylinkėmis. Bet pa
bendravimas su lietuviais, užmez
gimas naujų pažinčių būtų visiems 
labai naudingi. Geriausiai būtų 
tam tikslui panaudoti Kalėdų ar 
Velykų atostogas arba ilgesnius 
(su valstybinėmis atostogų dieno
mis) savaitgalius. Tatai būtų di
delė nauda lietuvybei palaikyti. 
Ypatingai naudinga mūsų jauni
mui, kai jia žvalgosi aplinkui susi
rasti sau vedybiniam gyvenimui 
draugę ar draugą, kai vietinio jau
nimo tarpe toksai jieškojimas lie
ka ,be vaisių. Mes turėjome tarp
miestinius pasikeitimus chorais, 
sportininkais, bet tai buvo maža
me maštabe.

Norėtųsi manyti, kad čia sumi
nėtų pasiūlymų įgyvendinimas pa
gyvintų mūsų tarpusavius ryšius. 
Būkime geros valios, padėkime 
viens kitam ir nuo to lietuvybės 
pamatai tik sustiprės. Jeigu kuris 
mūsų jaučiasi šiandien neblogai ir 
nesibijo rytojaus, tegul nebijo pa
aukoti valandėlės pagelbėti kitam, 
ypač, kad iš jo nereikalaujama pi
nigo, o tik norima geros valios, ge
ro žodžio ir lietuviško reikalo su
pratimo. j-bk

OKUPUOTOJ 
LIETUVOJ

PIRKĖJAS NUSTATĖ KAINAS
Sovietijos vyriausybė' nustatė 

kainas, kuriomis ji pirks iŠ kol
chozų jų gaminius (privalomosios 
duoklės už labai mažas kainas 
panaikintos). Kainos nustatytos 
tik vidutiniškos, orientacinės. Pa
gal jas vietiniai organai respub
likose (arba apygardose, kur jos 
yra) turės nustatyti tikslias kai
nas kiekvienam produktui. Mask
voje nustatytos tokios Lietuvoje 
gaminamų produktų kainos rub
liais centneriui (100 kilogramų, 
arba apie 220 svarų):

Grūdai — 74 rb., cukriniai run
keliai — 23.50, linų ar kanapių 
pluoštas — 2.300, galvijai (gyvo 
svorio) — 619, avys — 536, kiau
lės mėsai — 786, lašininės kiau
lės — 826, bekoninės kiaulės — 
1.081, vištos ir viščiukai — 895, 
antys ir žąsys — 738, pienas — 
115, kiaušiniai (už 10) — 6, ne
plauta vilna (centneris) — nuo 
2.370 iki 4.100 rb.

* šios kainos maždaug turinčios 
atlyginti gamintojui produktų sa
vikainą (be pelno). Tačiau kol
chozai, kurie nėra tobulai suor
ganizavę gamybos, taigi kurių 
savikaina tiems produktams išei
na aukštesnė, neišvengiamįai tu
rės nuostolių. Tuo būdu kolcho
zai bus verčiami stengtis atpigin
ti gamybos savikainą: arba ge
riau suorganizuoti gamybą, arba 
pigiau mokėti dirbantiesiems.

Nors privalomosios duoklės te
orijoje ir panaikinamos, tačiau 
tačiau valstybės paruošų įstaigos 
iš anksto planuoja, kiek iš kurio 
rajono, taigi ir kiek iš kurio kol
chozo reikia nupirkti produktų. 
Kolchozai turės “patys” supla
nuoti, kiek jie parduos valstybei, 
ir tik jeigu kas liks tą planą 
įvykdžius, jie galės ir rinkoje, 
geresnėmis kainomis.

KODĖL REIKIA TIEK DAUG 
VALDININKŲ

Birželio 24-25 dieną Vilniuje 
susirinkęs LKP Centro Komitetas 
priėmė naują nutarimą — pamo
kymą, kaip reikia ūkininkauti. 
Didžia dalimi tai yra kasmet kar
tojami tie patys paraginimai, ku
riuose yra būdinga, kad visus 
tuos dalykus, kuriais privatus 
ūkininkas paprastai pats pasirū
pina, dabar nurodinėja partijos 
CK ir įpareigoja “partines orga
nizacijas, tarybinius organus ir 
žemės ūkio ministerijos organus” 
(tai yra, vietinius partijos komi
tetus ir skyrius, vietinės admini
stracijos įstaigas ir žemės ūkio 
ministerijos pareigūnus) prižiū
rėti.

Tie visi partijos ir administra
cijos pareigūnai turi žiūrėti: 1) 
kad būtų laiku ir tinkamai akė
jami, ravimi, tręšiami pasėliai 
(ypač kukurūzai!), 2) tikrinti, 
kaip pasėliai dygsta, žiūrėti, kad 
nesudygusios vietos būtų iš nau
jo užsėtos, 3) kad būtų laiku ir 
gerai šienaujama, kad nebūtų pa
liktos nenušienautos pakelės ir 
pelkės, kad būtų pasigaminta žai
ginių šienui džiovinti, kad būtų 
išnaudotos ne tik visos mašinos, 
bet ir visi turimi dalgiai, 4) kad 
būtų rūpestingai surinkti visi 
šiaudai ir pelai kraikui bei pa
šarui, 5) kad visi įrankiai ir ma
šinos būtų sutaisytos, 6) kad ja
vai būtų suvežami tik į didelius 
kluonus arba į dideles stirtas, o 
nebūtų išvežioti į daugelį vietų, 
7) kad derlius nebūtų sudegintas, 
nuganytas arba išgraibstytas, 8) 
kad mašinos būtų aprūpintos de
galais ir atsarginėmis dalimis, 9) 
kad melžėjos melžtų karves ir jas 
gerai šertų.

I AUKŠTUOSIUS MOKSLUS 
EINA APIE TREČDALIS 

ABITURIENTŲ
Kauno miesto švietimo skyriaus 

vedėjas P. Kepežinskas, svarsty
damas mokyklų reformos klausi
mą, pareiškė, kad statistikos duo
menimis šiuo metu tik apie 35% 
abiturientų toliau mokosi aukšto
siose mokyklose, o visi likusieji 
įsijungia į “liaudies ūkio gamy
bą”, tai yra, eina dirbti į fabri
kus arba kolchozus.
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SKAITYTOJI! LAIŠKAI
PO AUKLĖJIMO PRIEDANGA

Nevienam^ manau, teko matyti, 
o dar daugiau skaityti, kad tai čia 
tai ten buvo užpultas, apiplėš
tas ir net išniekintas žmogus. Pa
sitaiko užpuolimų ir žmonėms 
matant. Tuo atveju užpultajam 
į pagalbą eina pašaliečiai. Būna 
tačiau ir bendrininkų, kurie pa
deda auką sudoroti.

Kuli. P. Vaseris užsipuolė ir 
“Tėviškės Aidų” š.m. birželio 
mėn. 4 d. No 21 pakartotinai tę
sia puolimą Antano Krauso.

Kas yra Antanas Krausas, Čia 
nėra reikalo kalbėti. Jį pažįsta ar 
bent iš jo darbų žino visas jauni
mas, kuriems teko lankyti lietu
viškas mokyklas.

Šiuo kartu noriu paliesti tik du 
klausimu: 1) A. Krauso padary
tą atsakymą 4 paklausimą ii' 2) 
Kiek kun. Vaseris prisidėjo prie 
jaunuomenės auklėjimo, pulda
mas A. Krausą.

1) DĖL A. KRAUSO ATSAKYMO
Esu vienas iš apie 200 tame su

sirinkime dalylvavusių. Mačiau, 
kaip ir Kun. Vaseris matė, jog 
salės gale stovėjo keletas jaunuo
lių. Dievas žino jų amžių. Tvirti 
vyriokai, gali būti 17, gali būti 
ir 19 metų. Iš išvaizdos sunku 
pasakyti.

Toje pusėje salės, kur tie jau
nuoliai stovėjo, balsus skaičiavo 
ponai Seliokas ir Aglinskas. Ki
toje pusėje salės, kurioje balsus 
skaičiavo ponai Aranauskas ir 
Krausas, gale salės jaunuolių ne
buvo.

Po p. šalkūno pareiškimo, kad 
balsuoja nepilnamečiai, p. Gri
gaičio paklaustas A. Krausas at
sakė, kad tokių nepastebėjęs. Rei
kia pripažinti, kad kitokio, atsa
kymo A. Krausas ir negalėjo duo
ti, nes jis tik vienoje pusėje sa
lės balsus skaičiavo, o ir savo 
pusėje beskaičiuojant turėjo rū
pesčio, nes iš pirmo balsų skai
čiavimo jo ir p. Aranausko davi
niai skyrėsi, ir turėjo dar kar
tą perskaičiuoti.

Atrodė, kad tuo viskas ir pasi
baigė, nes nei p. šalkūnas, kuris 
iškėlė tą klausimą, nei“ Kun. Va
seris, kuris sėdėjo salėje, nei tuo 
laiku pirmininkavęs p. Grigaitis, 
nei kiti 3 balsų skaičiuotojai, nei 
visi 200 susirinkimo dalyvių ne 
tik nekėlė protestų, bet ir abejo
nių. Visi pripažino klausimą iš
spręstu ir nė vienas nematė čia 
kieno nors blogos valios.

Bet kaip tačiau teko nustebti, 
kada po kelių savaičių “Tėviškės 
Aidai” atspaudė Kun. Vaserio 
straipsni, kuriame tki vienas A. 
Krausas puolamas bei niekinamas 
ir visas tas puolimas daromas 
jaunuomenės auklėjimo vardu."

2. AR KUN. VASERIS TUO 
PUOLIMU PRISIDĖJO PRIE 

JAUNUOMENĖS AUKLĖLIMO?
Perskaičius abu Kun. Vaserio 

straipsnius, visiškai nematyti, kad 
juo* rašant būtų jam rūpėjęs 
jaunuomenės auklėjimas. Kun. 
Vaseris rašo: “Jaunuoliai, kurių 
būrelis stovėjo gale salės, gyvai 
reiškėsi ir aukštai kėlė rankas”. 
Vadinas, Kun. Vaseris visus juos 
getai matė. Po Krauso atsakymo, 
kad jis nepastebėjęs balsuojan
čių, jei:Kun. Vaseriui būtų rūpė
ję jaunuolius sudrausti, būtų už
tekę tik pakilti nuo kėdės ir pa
reikšti, kad jis tokius matąs ii' 
pėrspėjąs balsavimuose nedaly
vauti. Tokiu jo pareiškimu būtų 
pilnai pasiektas jaunuolių sų- 
dtaudimas, atseit — prisidėta prie 
jaunuomenės auklėjimo. To ku
nigas* nepadarė. Jis matė aukštai 
keliančius rankas jaunuolius" ir 
tylėjo, o tik po kelių savaičių 
savo straipsniu visą kaltę suver
čia ant viėiio Antano Krauso gal
vos, paversdamas jį jauhudinenčs 
dėmoralizuotoiu bei melagiu.

Urjstu paklausti, ar Kun. Va
seris tiki, kad tokiu savo artimą 
žeminančiu ir juodinančiu strai
psniu laikraštyje (juk jį skaito ir 
jaunuomenė) prisidėjo prie jau
nuomenės auklėjimo ? Ar kas tiki, 
kad tuo duotas jaunuomenei ge
ras pavyzdys? Aš netikiu.

Jei duotas pavyzdys!, tai tik 
neigiamas, atseit — pamokyta 
jauntiomėnė, kaip reikia savo ar
timą juodinti. Argi toki pavyzdį 
galima priskirti prie kokiofc nors

“VĖL I KELIONĘ, JAUNIME!”
Sovietų Komsomolo centras 

paskelbė atsišaukimą, prasidedan
tį žodžiais: “Vėl į kelionę, jauni
me, plėšininio derliaus nuimti!” 
Tai raginimas vykti į Kazachsta
no naujuosius “Chruščiovo dva- 
rus” kviečiapjūteii Jau treti me
tai tie dvarai Organizuoja tokias 
“talkas” derliui nuimti, į kurias 
jaunimas turi keliauti po kelis 
tūkstančius kilometrų.

Ir Lietuvoje nuo liepos pradžios 
prasidėjo talkininkų registraciją. 
Komsomolo miestų ir rajonų ko
mitetai yra įgalioti vykdyti tą 
jaunimo mobilizaciją. Lietuvai 
skiriamas kontingentas paprastai 
siekia kelis tūkstančius jaunuo
lių.

SYDNĖJAUS VISUOMENININKAI

auklėjimo normos?
Kun. Vaseris rašo: “Kaip p. 

Krausas pareiškė dėl to nelinkęs 
ginčytis. Pagaliau ne čia esmė”. 
Kaip tai ne esmė? Yra didelis 
skirtumas “nepastebėti” ar kaip 
kunigas rašo: “užgarantavo, kad 
tokių susirinkime visai nėra”. Ne
pastebėti, — tai dar nenusikalti- 
mas. Juk balsuojant (kam teko 
skaičiuoti — žino) skaičiuojamos 
tik iškeltos rankos, labai dažnai 
nepastebint rankų kėlėjų. Tuo la
biau nepastebima tų, kuriuos skai
čiuoti yra pavesta kitiems skai
čiuotojams.
Kun. Vaseris, iškreipęs A. Krau

so atsakymą ir sufabrikavęs są- 
vąjį “užgarantavimą” ir juo rem
damasis, visą kaltę suvertęs A. 
Krausui, rašo: “ne čia esmė”. Ar. 
tai nepasišaipymas?

Norėčiau paklausti, prie kokios 
auklėjimo normos priskirtinas 
sufabrikavimas nebūtų tvirtinimų 
bei iškraipymas minčių?

Kun. Vaseris nepatenkintas, 
kad privatūs pašnekėsiai patenka 
j spaudą ir net sušunka: “Kokia 
pekla pasidarytų, jeigu visas sa
vo pažįstamų ir draugų kalbas 
pradėtume publikuoti spaudoje” 
Teisingai pasakyta! Tačiau žino
me, kad privatūs pašnekėsiai vy
ksta gyvu žodžiu ar privačiais 
laiškais. Viešieji laiškai spausdi
nami laikraščiuose ir viešai per 
laikraščius atsakomi. Privatūs 
laiškai skelbiami dažniausia ra
šant žmogaus biografiją, laiško 

.gavėjui ar siuntėjui mirus.
Ar tik nebus Kun. Vaseris pra

dininkas tos “peklos” įkūrimo 
Melbourne, paskelbdamas “Švytu
ryje” vieno tautiečio privatų 
laišką rašytą jam?

Nežiūrint kas bebūtų ir kokius 
„titulus beturėtų, viešojo gyveni
mo normos privalomos visiems. 
Reikalauti iš kitų, o pačiam to 
nesilaikyti tai nesuprantama 
ir dar’ negirdėta auklėjimo nor
ma.

Gana tų pavyzdžių, o jų yra 
daugiau. Jau iš suminėtų maty
ti, kad Kun. Vaseris, rašydamas 
savo straipsnius, iį-ik prisidengė 
jaunuomenės auklėjimo skraiste, 
tačiau visa darė, kad apjuodin
tų, kaip sakoma, su purvais su
maišytų savo artimo ir gero tau
tiečio vardą.

Už ką ir dar kartą už k|?
Kaip nuodėmingas Dievo tva

rinys, kaip paprastas Melbourne 
bendruomenės narys ir menkas 
žmogelis drįstu kreiptis į Kun. 
Vasarį; Kunige, jei Tamstai ne
patinka rezoliucija, kurioje yra 
išreikštas pageidavimas, kokį'Mel
bourne lietuviai norėtų turėti 
kunigą, užmirškime ją ant visa
dos, tik kunige, atminkite savo 
pirmajame Melbourne sakytame 
pamoksle duotą po kryžiaus žen
klu pasižadėjimą.

Mes tą pasižadėjimą sutikome 
su džiaugsmo ašaromis.

.Baigiant žodelis ponams Gyliui 
ir Mauragiui. Jūs visokiomis is
torijomis, jokio bendro reikalo 
neturinčiomis ir visokiais išved
žiojimais stengiatės paslėpti pa
darytą žmogui moralinę skriaudą. 
Ar tikite, kad pavyks?

Vienintelis teisingas ir garbin
gas kėlias grąžinti rimtį ne tik 
į Melbourne, bet ir visos Austra
lijos lietuvių bendruomenę bei 
viešąjį jos gyvenimą yra — pa
darytą žmogui skriaudą pripažin
ti ir ją atitaisyti.

Ignas Alekna
1958.7.6. Melbournas.

VIEŠAI PAREIŠKIA:
Gerb. Redaktoriau, 

prašome patalpinti “M.P.” šito
kio turinio parešikimą:

Susipažinę su Australijos lie
tuvių spaudoje tilpusiais aprašy
mais bei atsiliepimais dėl inci
dento, įvykusio per š.m. Melbour- 
no Apylinkės visuotinį susirinki
mą, kada, praėjus jau gerokam 
laikui po to susirinkimo ir naujos 
valdybos rinkimų, spaudoje bu
vo įžeistas žinomas kultūrininkas 
ir jaunimo auklėtojas p. A. 
Krausas, o šiame susirinkime da
lyvavusiems jaunuoliams buvo 
primestas tariamas nusikaltimas 
prieš bendruomenės tvarką, ran
dame reikalinga pareikšti:

Gerb. p. Redaktoriau,
Kadangi p. P. Uosenis, nagri

nėdamas mano straipsnio (Tėviš
kės Aiduose Nr. 22) mintis, jas 
klaidingai interpretavo ir iškrai
pė (Žiūr. M. Pastogės Nr. 26, 30 
6.58), todėl prašau leisti man 
Jūsų redaguojamam laikrašty ma
no mintis pataisyti ir jam atsa
kyti.

Gerb. p. Uoseni, aš savo straips
niu “Diktatūros daigai Melbour
ne” visai nenorėjau “koneveikti” 
Melbourne Lietuvių Klubo, kaip 
tamsta man prikiši. Aš esu šali
ninkas bendrųjų namų idėjos ir 
ją visada esu pasiryžęs remti, aš 
tik nepakenčiu betkokių kombina
cijų ir idėjos piktnaudžiavimo 
grupiniams reikalams. Mano ma
nymu, jeigu namai perkami visų 
lietuvių vardu ir visų kapitalu, tai 
ir jų reikalų tvarkymas turi būti 
viešas ir pagal daugumos valią. 
Kartoju: pagal daugumos, o ne 
pagal vienos kurios grupelės va
lią. Gal būt, aš savo straipsniu 
kiek nepalankiai atsiliepiau apie 
MLK Tarybos veiklą, kurią tams
ta bandai apginti, tačiau jeigu ji 
nukrypo nuo pagrindinių dėmok- 
ratihių principų ir esamų tradici
jų, tai ji ir verta papeikimo, o 
ne pagyrimo. Tamsta savo Tary
bos gynimo straipsnyje pasirin
kai humoristinį ir pašaipos bū
dą, matomai norėdamas nors to
kiu būdu sušvelninti ar suniekin
ti mano iškeltus jai priekaištus, 
nes jautei, kad rimtai negalėsi 
tų priekaištų tinkamai atremti.

Štai perbėkim trumpai iš eilės 
visus jūsų priekaištus, ar humo
ristinius pasiteisinimus:

1. Jeigu senoji Namų Taryba, 
turėdama pinigus, gerą pirktiną 
objektą ir entuziastišką pirkimo 
pritarimą to objekto nepirko, aiš
ku, ji padarė blogai. Man rodos 
nė vienas to. negali paneigti. Ga
lima tik ją pateisinti tuo, kad ji 
buvo atsargi ir perilgai derėjosi. 
Taigi čia buvo jos geros, o ne 
blogos valios pasireiškimas. Jai 
stokojo patyrimo.

2. Tamsta, p. Uoseni, labai
klysti, jei manai, kad Klubo įs
tatų užregistravime, visa bėda 
tenka tam, kad tai atliko austra
las advokatas. Visa blogybė čia 
glūdi tame, kad tie įstatai nebu
vo Visų, pinigus aukavusių narių 
priimti. Jie buvo įregistruoti net 
visai Tarybai nežinant ir nepada
rius jos atitinkamo nutarimo, 
šitoks elgesys demokratinėj san
tvarkoj tikrai niekad neprakti
kuojamas, todėl. nepyk tamsta, 
jeigu tokį elgesį aš pavadinau 
diktatorišku. Kitaip jo nė negali
ma buvo pavadinti. !

Gerb. Redaktoriau,
Prašau įį “M.P.” įdėti šį mano 

atvirą laišką.
Keisti kartais visuomeniniai ke

liai kaikurių Melbourno lietuvių 
tarpe, štai, p. J; Mulokas (T.A. 
Nr. 26. — 9.7.58), įširdęs, bandė 
atsakyti į p. J. Bėriaus užklausi
mą “Pamirštu Reikalu” (M.P. Nr. 
25 — 23.6.58.).

Kažkodėl p. J. Mulokas tariasi 
esąs išimtinoje padėtyje — jis ga
lįs kritikuoti M. L. Klubo veiklą, 
bet bijo, kad kiti drįsta t.v. Mel- 
bbtirho Parapijos Naino reikalą 
diskutuoti, ypač jei jų pavardės 
nėra Parapijai aukojusių sąraše. 
Nėra nei p. J. Mūloko M. L. Klubo 
narių sąraše. Jei jis yra bevarde 
auka prisidėjęs prie Lietuvių Na
mų įsigijimo Meibourhe, tai labai 
gražu,’bet iš kur jis žino, kad p. 
J. BeriU's nėra aukojęs Parapijos

1. Spaudoje kėlimas tokių ne- 
I pagrįstų apkaltinimų norint su

kompromituoti lietuvių visuome
nės veikėjus, yra griežtai smerk- 

' tinas;
' 2. P. A. Krausui ir susirinkime 
dalyvavusiems jaunuoliams reiš
kiame simpatijas ir solidarumą.

Seka parašai: A. Danta, A. Gi- 
liauskas, V. Bitinas, V. Ratas, J. 
Reizgys, A. Jasaitis, M. Nakūtis, 
Br. Stašionis, L. Karvelis, V. 
Simniškis, K. Kemešys, A. Kut- 
ka, V. Rusa, E. Kolakauskas, B. 
Daukus, P. Grosas, V. Skeivys, 
S. Jūraitis, S.- Kovalskis ir K. 
Adickas.

Sydnėjus, 1958.7.13 d.

3. Nors nesu iš mėnulio iškri
tęs, tačiau negirdėjau, kad vie
no miesto ribose organizacijos 
valdybai išrinkti reikėtų imtis ko- 
respondencinio balsavimo būdo, 
kai taip lengva čia vieną kurį 
sekmadienį visus narius sušaukti 
vienon vieton ir padaryti aki
vaizdinius rinkimus, kas paprastai 
ir daroma. Paštu naudojamasi 
tik tais atvejais, kai nariai gyve
na keliose valstybėse, ar net ke
liuose kontinentuose (skautų, ra- 
movėnų). Taigi, pajuok tamsta 
geriau save. Jeigu Taryba tokio 
balsavimo ėmėsi, tai su gerais iš
skaičiavimais — pasilikti valdžio
je. Tačiau čia ne esminė “bėda”.

4. Nors namus parduodant iš 
varžytinių niekas nelaukia, kol 
apsispręs! — pirkti, ar ne, tačiau 
prieš varžytinės duodama savai
tės, ar net mėnesiai laiko apsi
galvoti ir visas smulkmenas išsi
aiškinti. Per tą laiką galima vis
ką išsiaiškinti ir Visiems perkamą 
objektą parodyti. Be reikalo, p. 
Uoseni, laikaisi paslaptumo tak
tikos. Tas tinka tik asmeniškus, 
o ne bendruomeninius namus per
kant. Tokį dalyką tamsta turėjai 
jau seniai suprasti.

5. Ponas Uoseni, aš nepagailė
jau vieno šilingo įstatams nusi
pirkti, ir juos turiu, tik gaila, 
kad tie įstatai yra tik “įstatai”. 
Kol jie. nepatvirtinti visuotinio 
narių susirinkimo, tol jie nėra 
įstatai; nebent tik tiems pen
kiems, juos pasirašiusiems.

6. Jeigu nupirkti namai bus 
“greitu laiku išmokėti”, užtikri
nu, p. Uoseni, ir aš džiaugsiuosi. 
Tik, deja, ar ne perdidelis tams
tos entuziazmas?

7. Ponas Uoseni, tamsta išvar
dijai visą eilę organizacijų ir įs
taigų, kurios jau kuriasi, ar ban
do įsikurti naujai nupirktuose 
namuose. Visa tai labai malonu 
girdėti, ir aš labai norėčiau kar
tu su tamsta džiaugtis... tik — 
atleisk man už mano pesimizmą. 
Mat, mano šalti, bešališki svars
tymai verčia mane tokiu būti. 
Namas yra tolimame Thornbury 
priemiesty — apie 5 mylios nuo 
miesto centro; toli nuo tramva
jaus ir geležinkelio — apie 15 
min. eiti;.name nėra jokios sa
lės pasilinksminimams bei susirin
kimams, net sportui. Yra aikštė 
tenisui, gal ir krepšiniui,, tačiau, 
kaip girdėjau, krepšininkai Vis 
dar renkasi treniruotėms į Col- 
lingwoodo šalę. Ir vargiai jie no
rės ten, taip toli ir taip nepato
giai bastytis. Bet, gal aš apsirin
ku ? PagyVenSim — pamatysim.

J. Širvy*

Namams skirtose rinkliavose? Pa
rapijos Namams aukojo veik visi 
Melbourniškiai — jei ir heatžymė- 
ta stambesne auka, tai kitokiais 
visuomeniniais būdais, kaip pav. 
— Apylinkės Valdybos paskirtu 
bendruomenės pinigų įnašu. Tad 
kodėl apife tų pinigų panaudojimą 
negalimi kalbėti?.

...pirma išmesk irąstą iš savo 
akie* o paskui tu matysi, kaip iš
mesti krislą iš tavo brolio akies”.

Nors Parapijos apyskaitos ne
skelbiamos, bet iš aukotojų sąra
šo matbsi, kad it kitais būdais lė
šos yrą renkamos. Nestebėtina — 
£ 9000 surinkti —< he juokas, ypač 
kad tie pinigai, kaip kad iš J. Mu- 
lokb pareiškimo paaiškėjo, neren
kami bendruomeniniams reikala
ms;

Iš viso p; J. Muloko paaiškini
mas, nors ir gana atviras, bet lo

giškumu nepasižymi. Kalba jis 
apie bažnytinę herarchiją. Atro
do, betgi, kad p. J. Muloko tos he- 
rarchijos supratimas, apsiriboja 
zakrastijonu, vikaru ir kapelionu, 
gal dar ir klebonu, bet nieko dau
giau jis nenori ar nesugeba žinoti. 
Apsirinkate, pone Muloke, čia 
bažnytinė herarchija tik praside
da, čia tik žemiausi jos laipsniai, 
tad be reikalo bandoma jos skrais
te dangstytis.

Nematau, kad p. J. M. tvirtini
mą, jog “Kapelionas yra pilnas 
šeimininkas” galima bažnytine he
rarchija pagrįsti. Kiekvienu atve
ju, ne Parapijos Namų reikale. 
Nuosavybei šiuo atveju įsigyti yra 
keli būdai:

1. Parapijiečiams pirkti sau, t. 
y. parapijai namus per užregist
ruotą (incorporated) organizaci
ją ar jos pavestų patikėtinių (tru
stee’s) vardu.

2. Pirkti kleboniją, kuri būtų 
bažnytinė nuosavybė. Šitokia nuo
savybė tikrai tvarkoma bažnytinės 
herarchijos tvarka — pagal Vys
kupijos nurodymus, per Vyskupo 
paskirtą Kleboną. Neesant Klebo
no, manau, kad leidimas, gal būt, 
būtų duotas ir Kapelionui.

3. Pirkti vienam ar keliems as
menims privačią nuosavybę. Tokia 
nuosavybė valdoma vieno asmens 
ar kelių žmonių sindikato. Valdy
mas nevaržomas nei Bažnytinės 
herarchijos, ' nei 'visuomeniniais 
dėsniais.

Kuriuo tad keliu nueita?. Iš p. 
J. M. straipsnio nepaaiškėjo. Tvir
tina jis, kad namai tvarkomi pa
gal bažnytinės herhrchijos dės
nius: “Iš to seka, kad ir jo (Kape
liono) pasirinktoji parapijos namų 
tvarkymosi juridinė, administraci
nė ir kita forma yra grynai jo, 
kaip Melbourno Liet. Kapeliono 
reikalas” (J. M.). Logiškai galvo
jant, atrodytų, kad Parapijos Na
mai — bažnytinė nuosavybė. Bet 
ar jai įsigyti Vyskupijos leidimas 
gautas, ar herarchija naudojamasi 
tik tada, kai tatai pafanku, o kai 
ne — patogiai ją užmirštame?. 
Kuriuo tikslu tad Kapelionas “sa
vo laisva valia, namų atžvilgiu pa 
sidalino” teisėmis su savo pasirin
ktais bendrais, kuriuos p. J. M. 
vadina “parapijos įgaliotiniais”. 
Ypač jei jie kiekvienu metu “šias 
uždėtas pareigas, kun. Vaseriui

APIE TAI, KO DAUGELIS
PASIGENDA...

Kiekvienais metais trimis pro
gomis mano šeima turi patirti 
nusiminimą, būtent per šv. Ve
lykas, šv. Kalėdas ir Gegužės 
mėnesį. Mūsų šeimoje nėra gie
dotojų ir todėl mes negalime 
giedoti velykinių ir kalėdinių 
bažnytinių giesmių ir gegužinės 
litanijos švenč. Marijos Panelės' 
garbei. Taigi, mes negalime ture-1 
ti namie šimtaprocentiniai pakel
tos nuotaikos ir pasitenkinimo. Ta 1 
spraga, noriu manyti, nesunkiai 1 
pašalinama, jeigu būtų galima 
įsigyti lietuviškų plokštelių su 
įgiedotomis maldomis.

Gal jų ir yra, bet daugelis lie
tuvių nežino, kur jų būtų gali
ma įsigyti. Gal mūsų lietuviškoji 
spauda galėtų duoti nurodymų. 
Jeigu tokių plokštelių nebūtų 
dar padaryta, reikia stengtis jas 
su mūsų daininkų ir chorų pa
galba pasigaminti. Labai pasigen
dama velykinės “Linksma Diena”, 
kalėdinės “Gul šiandieną jau ant 
šieno”, “Sveikas, Jėzau gimusis” 
ir kitų, o gegužinėms pamaldoms 
—; Švenč. Marijos Panelės Lita
nijos. Dar žmonės labai džiau
gtųsi turėdami “Marija, Marija”, 
“Sveika Marija, Motina Dievo” 
ir daugelio kitų giesmių plokšte
les.

Jei privatūs asmenys nesiimtų 
iniciatyvos pasigaminti plokšte
lių biznierišku pagrindu, reikalas 
yra toks svarbus, kad mūsų lie
tuviškos organizacijos turėtų im
tis to darbo, kad užpildytų tą 
spragą, kurią mes labai jaučia
me visą metų eilę išeivijoje. Be 
to, tokios plokštelės atliktų la
bai didelę svarbą prilaikyti mūsų 
jaunimą prie lietuvybės ir taip 
gražių lietuviškų papročių išlai
kymo. O turime jau atsiminti, 
kad iki ateinančių Kalėdų, ne
daug laiko teliko.

j-bk

panorėjus, perduos kitiems” (J, 
M:). Į f:

Peršasi išvada, kad čia kelių 
žmonių sindikato nuosavybė. Sin
dikato, kuriame vienas asmuo ga
li kitus sindikato narius pasišaukti 
ar išprašyti. Tikrai, sakyčiau — 
diktatūrinė tvarka, žinoma, jei tai 
teisėta privati nuosavybė, tai p. J. 
M. pastaba “neliesk ne savo rei
kalų” galėtų būt rimtai priimta. 
Dėl teisėtumo, Vis dėlto, kyla abe
jonių — toks p. J. M. bažnytines 
ir privačios nuosavybės sąvokų 
supainiojamas galvojančio žmo
gaus nepatenkina. O jei privačioj 
nuosavybėj ir veikia spaustuvė, 
vyksta išleistuvės, priimtuvės .ar 
kitoki pasilinksminimai, tai tas dar 
reikalo neišsprendžia. Kai nešertai, 
buvo puolamas vienas žinomas 
Melbourniškis, tai nei p. J. M., hęi 
jo bendrai nerado progos prisi
minti, kad jo privačiuose namiid- 
se jau eilė metų veikia Lietuviš
ka mokykla. Ir aukų savo namui 
jis, berods, nerinko.

Nereikia todėl pykti už paklaūĮ 
simus — jie yra aktualūs ir Vie-į 
toje. Dabar pats laikas tuos reika
lus išsiaiškinti — paskui gal bįs 
ir per vėlu.

žemaitis

REDAKCIJOS PASTABA: “Mū^į 
sų Pastogės” redakcija, gerai .$■* 
nodama lietuvių skaitytojų nųęj- 
taikąs ir nuomones, iš viso nėra 
linkusi dėti rasinių, kuriuose, .yra. 
kritikuojama vienos ar kitosį.įr- 
ganizacijos ar jos paskirų veikėjų 
veikla. otab

Redakcija yra giliai. įsitikįiyjt- 
si, kad visi, kurie vienu ar kitų 
būdu dalyvauja lietuvybės išlai
kymo Australijoje vyksme, yra 
tik pagarbos ir dėkingumo yer-, 
fi-

Nuo šiol redakcija galutiną! 
baigia ginčus apie Melbourno 
Lietuvių ir Parapijinius nąmus, 
nes — jos nuomone — visi ĮięŠyin 
viški namai, jeigu tik juose .vęr^ 
da kultūrinis lietuvių gyvenimas^ 
yra geri ir reikalingi, nežiūrint 
kuriuo vardu ir koku būdu. ;jiė 
yra įregistruoti vietinėse įstaigo-, 
se. j,

Redakcija ateityje nedės nei 
vieno kitus kritikuojančio ląiąjfco,, 
jei jis tebus pasirašytas anpnh 
mu. , ; j-;..!-,-

• VINCUI KRĖVEI-MICKE
VIČIUI PASTATĖ PAMINKLĄ., 
Paminklas pastatytas Philadelphį-i 
jos šv. kryžiaus kapinėse iš lie-, 
tuvių aukų, kurių buvo surinkta; 
apie 1.900 dolerių. Žymusis rašyv 
tojas ten mirė prieš 3 metus.. aų

NĖRA TR. BANGŲ SIŲSTUVO

Radijo imtuvą su pilną taurių
jų bangų skale turėti nėra pątq- 
gaus pateisinimo Lietuvoje,,? ka
dangi Vilnius veikia tik vidutinį-, 
mis arba ultra trumpomis (FMj)‘ 
bangomis. Televizijos imtuvus; Nut
rintieji gali girdėti Vilniaus^^ 
dijo programą ultra trumpoką, 
bangomis. Ta padėtis skatiną ;jsir’ 
gyti televizijos imtuvus vietoj ra- 
dijo imtuvų. Radijo imtuvas ša
lia televizijos, ypač jei turi trum
pų bangų skalę, sudaro pagrindo 
įtarti, kad jis reikalingas tik i užu; 
sienio siųstuvams klausyti..:?-)

ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ 
LIETUVOJ

Liepos 8 naktį apie vidurnaktį f 
Maskvos laiku (arba apie 10 va
landą vakaro Lietuvoje seiliau- 
įprastu Vidurinės Europos laiku)’ 
Lietuvoje buvo matoma reto -ryš-r 
kūmo ir masto šiaurės pašvaistė’ 
Violetinės spalvos lankas apjuok 
sė dangų net į pietus nuo z£ni4» 
to, o į vakarus, šiaurę ir - rytfiš ) 
visas dangus iki horizonto buvo, 
pilnas įvairiaspalvių šviesos špin?-' 
dūlių. Ryški pašvaistė truko kės! 
lias minutes, vėliau silpnėjo,. !beta 
spalvoti atspindžiai dangaus • 
skliautuose buvo matomi beveik' 
iki ryto.

Reiškinys, kuris bus priminęs; 
Lietuvoje senas pranašystes, jog 
toki “dangaus ženklai” pranašai!-* 
ja karą. Kaip tik po to prasidės 
jo karu pakvipę įvykiai aral>ų: 
kraštuose., i ‘

' . . ■ • r; j Ui

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS atsimink, vargstant 
CIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.
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SPORTAS UNIVERSITETE

Sydnėjuje
kovas pirmoje
KETVERIUKĖJE

Kovo vyrų krepšinio pirmoji ko
manda, žaisdama City of Sydney 
lygos A klasėje žiemos turnyro 
varžybose, išsikovojo vienų iš pir
maujančių vietų ir šiuo metu sto
vi trečioje vietoje.

Paskutinėse savo rungtynėse ko- 
viečiai susitiko su latvių Daugava 
ir parodę labai gražų tarpusavio 
susižaidimą, nugalėjo latvius 58: 
31 (32:17) Šias rungtynes nuo pat 
žaidimo pradžios vedė lietuviai 
ir, nors latviai visomis jėgomis 
stengėsi atsiekti laimėjimų, bet 
kovieČių Kriaucevičius I ,Vasaris 
ir paskutiniuoju laiku ypatingų 
pažangų padaręs aukštasis Kemė- 
žys, kuris, be gero žaidimo, niekad 
nenuleidžia aikštėje rankų ir iki 
paskutiniosios minutės kovoja iš 
visų savo jėgų, kų dažnai turėtų 
pasekti ir kiti koviečiai, buvo lat
vių nesulaikomi ir gražiais savo 
praėjimais taškų santykį kėlė sa
vo naudai.

šiame žiemos turnyre Kovo 
komandoje žaidžia ir jaunieji žai
dėjai, tai Kazakaitis ir Daniškevi- 
čus, kurie, jeigu tik mokės spor
tiškai nugali savo kartais pa
sitaikančius jaunatviškus kapri
zus, greitu laiku pasidarys pa- 
gnnaiuiai koviečių puolėjai.

Kovo komandos kapitonas ir 
mūsų krepšinio veteranas V. Šu
tas šiais metais pasižymi savo 
gražiu vadovavimu žaidime ir, 
kaip ir visuomet, yra pagrindas', 
apie kurį sukasi visa koviečių žai
dimo ašis.

Taškus pelnė: Kriaucevičius I 
—18, Vasaris ir Kemešys po 14, 
Šutas 8, Daniškevičius 4. Kaza
kaitis ir Kriaucevičius buvo geri 
aikštėje.

PAKELIUI I AMERIKĄ
Paskutiniuoju laiku tarp dau

gelio kitų lietuvių, išvažiavimo 
eilė priartėjo ir mūsų Australi
joje gerai žinomajam krepšinin
kui Rimui Gasiūnui, kuris, turė
damas savo tėvus ir seserį Čika
goje, ruošiasi su visa savo šeima 
palikti Australijos krantus. Šiuo 
metui jis su šeima gyvena Sydnė
juje ir atstovauja Kovų krepši
nio ir stalo teniso australų pir
menybėse.

DĖMESIO, DĖMESIO!
Sporto Skyriaus redaktorius ga

vo iš Amerikos pirmuosius Ameri
koje leidžiamo sporto laikraščio 
“SPORTO ŽINIOS” numerius. Šį 
laikraštį leidžia Vyriausias Ameri
kos Sporto Komitetas FASKO. 
Vieno numerio kaina 2 šil. Laik
raštis yra išleistas gerame popie
riuje, talpina daug žinių ir nuo- 

;traukų iš viso pasaulio ir lietuvių 
sportinio gyvenimo. Klubų valdy
bos ir pavieniai asmenys, norin
tieji reguliariai gauti šį laikraštį, 
praneša Sp. Sk. Redaktoriui, kiek 
nori gauti egzempliorių.

Adelaidėje
VYTIS I — S. ADELAIDĖ 

71:51 (26:21)
^Rungtynes stebint labai dide

liam skaičiui žiūrovų, vytiečiai 
parodė puikų žaidimų ir pelny
tai pasiekė pergalę, šio vakaro 
bilietai buvo duoti platinti klu
bams su teise pasilaikyti pusę pa
jamų sau. Lietuvių teatsirado ke
letas, kurie atvyko į rungtynes, 
paremdami savo šilingu klubų ir 
savo buvimu žaidėjus. Tiesiog gė
da prieš australų klubus, kurių 
rėmėjų buvo šimtais. (Ir kada gi 
tie mūsų brangūs tautiečiai, ku
rie taip r sielojasi tremties jauni
mo klausimu, pagaliau įsikals į 
savo galvosenų, kad lietuviškasis 
sportas tremtyje ir jo moralinis 
bei materialinis parėmimas yra 
vienas iš pagrindinių dalykų ir 
mūsų nenutautėjimo ir lietuvybės 
išlaikymo darbe? Sp. 'Sk. Red.) 
Per šias rungtynes atrodė, kad 
žaidimo metu mus parėmė savo

plojiipais ir paraginimais tik ... 
australai. Australų spaudoje yra 
cituojama Vytis ir lietuvių var
das kiekvienų savaitę, bet tas ne
atkreipia lietuvių dėmesio ir jie 
toliau, įsimylėję žaliąjį svarų, lie
ka šalti ir abejingi vytiečių at
veju. Negalima visgi paneigti, 
kad pakritikuoti ir papeikti Spor
to Klubų pasistengiama kiekvie
nu mažiausiu atveju.

Šių rungtynių metu buvo įteik
tos dovanos vasaros turnyro lai
mėtojams. Vyties vasaros čem-, 
piono dovana priėmė kapitonas 
A. Ignatavičius. Įteikęs dovanas 
Unley priemiesčio burmistras pa
gyrė Vyties komandų ir A. Ig
natavičių — Olimpinį žaidėjų, 
primindamas, kaip daug Vytis ir 
Algis padarė krepšinio išpopulia
rinimui Pietų Australijoje.

šias rungtynes vytiečiai žaidė 
labai gerai. Antrame puslaikyje 
buvo visiškai palaužtas priešo pa
sipriešinimas ir rungtynių pabai
goje vytiečiai, išvystę labai di
delę spartų, sužlugdė visiškai aus
tralų gynimų. Viena silpna pusė 
buvo ta, kad nesistengimas nu
imti kamuolių nuo lentos, kas la
bai daug lemia žaidime. Taškai: 
Ignatavičius 25, Petkūnas, Kli- 
maitis ir Jaciunskis po 12, Gurs
kis 6, Petruška4. pyragius, pažai
dęs keletą minučių, susižeidė ko
jų ir toliau žaisti negalėjo, Ra
kauskas gerai dirbo gynime.

VYTIS II — COMO WORKS 
52:33 (14:15)

šias rungtynes laimėję vytie
čiai, rungtynių lentelėje, užėmė 
pirmų vietų. Pirmų puslaikį puo
limas sulysdavo per arti vienas 
kito, kai gynimas buvo taip pat 
silpnas. Antrame puslaikyje šios 
klaidos buvo ištaisytos ir taškai 
pradėjo augti mūsų naudai. Už 
šių komandų atėjo žaisti iš I-sios 
komandos S. Visockis. Reikia pa
žymėti, jog ši grupė, kurioje 
žaidžia antroji Vyties komanda 
yra stipri ir skaitoma sekanti po 
District Metropolitan Amateur 
Basketball Association. Taškai: 
Gumbys 16, Merūnas su Lapšiu 
po 12, Visockis 6. L. Urmonas 4 
ir R. Urmonas 2.

MERGINOS PRALAIMI
Merginos, žaisdamos be pamai

nų ir nepilname sustatė, pralai
mėjo prieš Panthers 20:24 (9:8). 
Visų laikų vytietės vedė, bet, Ki- 
tienei apleidus aikštę su penkio
mis baudomis, likę keturios žai- 
dėdos neatlaikė spaudimo. Žaidi
mas buvo silpnas ir labai mie
guistas. Taip pat buvo blogai 
dengiama, per arti prieinama prie 
žaidėjos, kvailai mėginama atim
ti kamuolius, gaunant baudas ir 
laiku negrįžtama į gynimų. Pa
tys mėtymai buvo gana geri, dau
gumoje tolimi. Puolime gerai su
žaidė O. Kelertaitė ir gynime B. 
Ignatavičienė. Taškai: O. Keler
taitė 11, M. Kelertaitė 5, Igna
tavičienė su Gumbytė po 2.

B.N.

Jūsų sporto skyriaus redakto
rius jau senokai spaudžia mane, 
kad parašyčiau kų nors apie uni
versiteto sporto gyvenimų, ar pa
našiai. Dėl to, pasiryžau ir čia 
mėginsiu patiekti per kelius me
tus surinktus įspūdžius. Nors ke
lionė į Perthų, jau metų senu
mo, tikiuosi, vienok kai kam dar 
bus naujiena. Dar norėčiau pri
durti, kad būdamas krepšininku 
ir lankydamas Sydnėjaus univer
sitetų, apibudinsiu tik mažų dalį 
universiteto spor.’nės veiklos, 
nors, kiek man žinoma, kiti uni
versitetai ir jų sportinė veikla 
panašiai reiškiasi.

SPORTAS KIEKVIENAM 
PRIVALOMAS

Dauguma sportininkų, iš stu
dentų tarpo, pradeda savo spor
tų žaisti gimnazijoj, ir dėl to tie 
sportai, kaip rugby, kriketas, at
letika ir plaukimas, kurje mo
kyklose daugiausia žaidžiami, 
universitete būna aukščiausio ly
gio, turi daugiausia žaidėjų ir 
publikos susidomėjimų. Bet ka
dangi universitetas, kaipo toks, 
sudaro visos visuomenės tam tik
rų dalj, dėl to čia kultivuojami 
taip pat įvairūs sportai. Pavyz
džiui Sydnėjaus universitete yra 
šie klubai: bokso, gimnastikos, 
judo, squash, stalo teniso, teni
so, hockey, badmington, fechta
vimo, sokerio, bilijardo, beisbolo, 
vandens rutulio, imtynių, golfo, 
orinio, rugby union, rugby lea
gue, australian rules, kriketo, 
irklavimosi ir krepšinio. Kaip 
matome, įvąjrumo nestinga.

Vyriausia -Horto vadovybė yra 
“Sports Union”, kuri yra atsakin
ga universiteto vadovybės dalis, 
turi savo įstaigų ir senato pas
kirtų apmokamų personalų. Kiek
vienas į universitetų įstojantis 
studentas privalomai tampa spor- 
to unijos narys ir turi kas metai 
sumokėti apie 3 svarus nario mo
kesčio. Iš narių mokesčio unija 
surenka kasmet apie 20 tūkstan
čių svarų ir kadangi, palyginti, 
tiktai mažas studentų nuošimtis 
aktyviai sporte reiškiasi, tos su
mos pilnai pakanka padengti spor
tines išlaidas. Pagal unijos įsta
tus, kiekvienas klubas privalo tu
rėti narių išrinktų globėjų — 
patronų, kapitonų, pirmininkų, 
tris vicepirmininkus, sekretorių 
ir komitetų. Kiekvienam sporto 
klubui kas met yra skiriama tam

tikra suma pinigų, kuriais sumo
kama turnyrų registracijos mo
kesčiai ir padengiamos sportinių 
reikmenų pirkimo išlaidos. Pa
vyzdžiui, krepšinio klubas turi du 
pirmos rūšies amerikoniškus ir 
penkis treniruotėms guminius ka
muolius. Taip pat padengiamos 
didesne dalimi kelionės išlaidos 
į metinį Intervarsity (tarpuniver- 
sitetinis turnyras). Pavyzdžiui, 
praeitais metais krepšinio Inter
varsity įvyko Perth*. Mūsų ko
manda, susidėjusi iš 10 žaidėjų, 
nuvyko traukiniu, bet dėl laiko 
stokos, iš Pertho į Sydnėjų grįžo 
lėktuvu, šis malonumas kiekvie
nam žaidėjui kainavo tik 30 ši
lingų, o sporto unijai vien tik 
lėktuvas — 500 svarų.

Be tokių nuolatinių išlaidų, 
sporto unija prižiūri žaidimo 
aikštes bei pastatus. Krepšinio 
klubui paprašius naujos aikšte
lės, jau po metų jų pradėjo įreng
ti. šiomis dienomis squash klubas 
derasi dėl squash courts pastaty
mo. Sporto unija jau garantavo 
10 tūkstančių svarų. Iš šių pa
vyzdžių galima spręsti, kad fi
nansiniu požiūriu sportas univer
sitetuose yra neblogam stovyje.

KREPŠINIO VYSTYMASIS
Krepšinio klubas turi apie 30 

aktyvių narių. Sezonas prasideda 
pirmame trimestre, kada visi 
smakriai treniruojasi, kad patek
tų į pirmų komandų, kuri vėliau 
vyksta į Intervarsity. Vietos žie
mos turnyruose žaidžia trys ko
mandos, pirma komanda visados 
A klasėje. Be to, antrame trimes
tre, pačiame universitete suorga
nizuojami tarpfakultetiniai žaidi
mai. *

Kaip ir bendrai Australijoje, 
Sydnėjaus universitete krepšinį 
pradėjo žaisti apie 1946 metus. 
Tais laikais buvo daug užsiliku
sių amerikiečių ir iš Azijos kraš
tų atvykusių studentų, taip, kad 
Sydnėjaus universitetas kelis me
tus buvo N.S.W. meisteris, ir 
bendrai ligi maždaug 1950 metų 
viena iš geriausių šiame krašte 
komandų.

Pirmas krepšinio Intervarsity 
turnyras įvyko 1947 metais. Ir 
nors daug kas manė, kad po ke
lių metų šie turnyrai išnyks, vie
nok į vienuoliktų Intervarsity, 
įvykusį šiais metais, atvyko re
kordinis komandų skaičius, ku
riuo mažai gali didžiuotis kitų

fnrnuiniinniniHniiinnnninHininnniiiuunniiiuiunniiiniiinnininiiiniiiiuniHiniuinniiinnnnTninKinnmiinnniinnniiiiiniinuiHiiiiuinmiin
AUSTRALIA — RUSIJA

MES SIUNČIAME:
★ Jūsų nuosavus daiktus
— jie turi būti nauji -— apdraustu paštu tiesiai į Rusiją
★ Siuntiniai išeina du kartu į savaitę, nedelsiant
★ Nėra laivų perkrovinėjimų — normali pašto tarnyba
★ Visi mokesčiai sumokami — mūsų įstaigoje. Jūsų giminės 
už gautus siuntinius nieko neprimoka.

★ VISI SIUNTINIAI YRA PILNAI GARANTUOTI.
CONTAL CO.

DOVANINIŲ SIUNTINIŲ 
DEPARTAMENTAS

387 Little Bourke St., 
MELBOURNE, VIC.

Tel. MU 1608 & MU 3627

OVERSEAS RELIEF
SERVICE

362 SOUTH TERRACE 
(tuoj prie Woolworths)

sporto šakų turnyrai. Iš aštuo- 
nių Australijos universitetų ne
atvyko tiktai Vakarų Australija 
ir pirmų kartų dalyvavo jauniau-: 
sias universitetas — University 
of New England, N.S.W. Iš įvy
kusių vienuolikos Intervarsity 
turnyrų Sydnėjus laimėjo aštuo
nis, Adelaide du ir Queensland 
— vienų.

Vienu atveju veik visi Inter
varsity krepšinio turnyrai smar
kiai skiriasi nuo lietuvių sporto 
šventės, šie turnyrai gal būt yra 
labiausiai tarptautiniai iš visų vi
daus Australijos sportinių suva
žiavimų. šiais metais Melbourne 
įvykusiame Intervarsity maždaug 
pusė dalyvių buvo ne australai, 
ket kitataučiai — latvių daugiau
sia, paskui kiniečiai, lietuviai, če
kai, olandai, amerikonai, estai, 
rusai ir jugoslavai.

PERTHE
Kaip minėjau, praeitų metų 

Intervarsity įvyko birželio mėne
sį, Perthe, kur man teko dalyvau
ti su Sydnėjaus komanda. Su 
mumis taip pat vyko amerikietis 
treneris iš Alamo, Crocket Coun
ty, Tenessee, kuris mūsų nuoty
kius su savo įspūdžiais aprašė 
Alamo miesto lakiraštyje. Trauki
niu kelionė truko tris su puse 
dienos. Kadangi Adelaidėje jau 
buvau buvęs, tai įdomiausia kę- 
lionės dalis buvo nuo Adelaidės 
iki Pertho. Ypatingai įdomu su 
Transcontinental traukiniu perva
žiuoti per Nullabor Plain ir Pre
mier Downs, čia 26 valandas 
mes plaukėme traukiniu per plo
kščių žemės jūrų ir tiktai du kar
tu sustodami prie toje dykumoje 
augančių poros namų, vienok ir 
čia mes jokio medelio nematėme.

Įsivaizduodamas, kad Perthąs 
stovi dykumoje, aš labai nuste
bau, kai jau apie du šimtus my
lių nuo Pertho visas akiratis bu
vo išklotas šviesiai žaliom ban- 
guojančiom pievom, medžiais ir 
vandeningomis upėmis. Nors ir 
vėliau sužinojau, kad mes tenai 
atvykome lietingiausių mėnesį, 
aš nemanau, kad vasarų viskas 
staiga pavirstų smėlio kopomis. 
Patį Perthų galima laisvai paly
ginti su mažo mušto Sydnėjumi. 
Labai smarkiai išsiplėtęs, ir kaip 
Sydnėjuje, miesto centras, pu
siau apsuptas Swan upės vande
nimis. Fremantlės uostas, vienuo
lika mylių nuo Pertho centro, jau 
jungiasi ant abiejų Swan krantų 
naujais ir turtingais priemiesčiais 
ir pats tapęs Pertho priemiesčiu. 
Apylinkių vaizdas panašus į Syd
nėjaus. Mūsų amerikietis tatai 
taip apibudino — “Atvažiavęs du 
tūkstančius mylių aš nesitikėjau 
tuos pačius gum trees matyti".

Nors ir Pertho lietuvių sutikti 
nebuvo daug progų, vienok teko 
pamatyti lietuvių “šturmo” var
do krepšinio komandą, susidedan
čių daugiausia iš jaunių, šioje 
komandoje žaidė ir D. Kairaitis,

vienas iš vienintėlių dviejų Va
karų Australijos universiteto lie
tuvių studentų, čia tektų paste
bėti, kad Sydnėjaiis gana didelis 
.lietuvių skaičius neturi tokio am
žiaus jaunuolių krepšinio koman
dos.

Intervarsity turnyrų Perthe: lai
mėjo trys komandos: Sydnėjus, 
Melboumas ir Perthas. Perthų 
reprezentavo- malajietis studen
tas, kuris Melbourne olimpiado
je žaidė už Singapore. Paskutinę 
dienų universitetų rinktinė žaidė 
prieš Vakarų Australijos rinkti
nę, kurioje vienas iš geriausių 
žaidė j ų buvo lietuvis Baikauskas.

MELBOURNE
šiais metais birželio mėn. pra

džioje krepšinio Intervarsity tur
nyras įvyko Melbourne. Kaip mi
nėjau, suvažiavo septynios ko
mandos. N.S.W. technologijos, 
Sydnėjaus, Adelaidės ir Melbour
ne — tuojau išsiskyrė kaip daug 
aukštesnio lygio už silpnas Bris- 
banės, New England ir Tasmani
jos komandas. Technologijos ko
manda buvo favoritas, turėdama 
tokius veteranus žaidėjus, kaip 
“Jumbo” — Kriaucevičių, “Vai- 
rogs” — latviį Popeye, ir šešių 
pėdų šešių inčų devyniolikos sto
nų estų — Tinny. Adelaidės ko
manda susidarė iš keturių Ade
laidės A.L.S. latvių, tarp kurių 
buvo Mike Dancis, jaunesnis bro
lis garsaus krepšininko, kuris jį 
ūgiu ir žaidimu greitai tikisi pra
lenkti. Gaila, kad neatvažiavo 
Adelaidėje studijuojantis Vyties 
krepšininkas Lapšys. Melbourne 
reprezentavo gal nežymūs, bet 
kieti Žaidėjai, tarp kurių ir 1955 
metų Adelaidės' sporto šventės 
“lietuvis” George Serch. Vienin
telis Sydnėjus neturėjo jokių žy- 
mių’ žaidėjų.

Dėja, taip išėjo, kad nors ir 
Melbourne 6 . valandų uždaro, 
Technologija nuostabiai pralošė 
prieš Brisbaną ir, tur būt, ūpo 
nustoję, — taip pat prieš . Mof- 
bournų. Melbournas pralošė. prieš 
Adelaidę ir Sydnėjų, Adelaidė 
prieš Sydnėjų ir Technologiją, o 
Sydnėjus tiktai prieš Technologi
ją. Ir taip išėjo, kad Sydnėjus, 
pralošęs tik vienas rungtynes, 
laimėjo šių metų . Intervarsity. 
Pagal tradicijas, paskutines rung
tynes universitetų rinktinė žaidė 
ir pralošė prieš Viktorijos rink
tinę.

Krepšinio turnyras buvo labai 
gerai suorganizuotas. Teko žaisti 
pirmos klasės Beuręąirė Center 
salėje ir be to, per kiekvienas 
rungtynes du žmonės vedė sta
tistiką apie kiekvieną žaidėją — 
metimo nuošimčius, iš kur meti
mas darytas, kiek sviedinių pra
rado, kiek laimėjo, kiek nuėmė 
nuo lentos ir t.t. Iš to gauta ben
dras vaizdas apie žaidimo lygį ir 
taip pat tie daviniai padėjo iš
rinkti universitetų rinktinę.

K.J. Kemešys

BANKSTOWN, N.S.W.po darbo: JB 5368
Darbo dienomis: 9.30 v.r. — 7 p.p.
šeštadieniais: 9 v.ryto — 1 p.p.

KLAUSYKITE C O N T
kiekvienų sekmadienį, 3 GL nuo 2 vai. p.p. iki 2,30 p.p.

Tel. UY 6882

RADIJO PROGRAMŲ
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AUGŠTA KOKYBĖ -ŽEMOS KAINOS
GERIAUSIAS ANGLIŠKAS IR AUSTRALIŠKAS MEDŽIAGA S, 

AVIKAILIUS PARDUODAME ŽEMIAU URMO
ĮVAIRIŲ ROSIU ODAS IR 
KAINŲ.

kostiuminės medžiagos 
paltinės ......................
viršutinė oda .............

26/- iki
20/- iki

, nuo 2/3 kv. pėda

W- yardas
48/- yardas

i 
H A N S A IR TOLIAU SIUNČIA 11; 22; 33 IR 44 SV. SIUNTINIUS | 

LIETUVON IR SIBIRAN ?
SIUNTINIAI APDRAUDŽIAMI IR JŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS. 

GAVĖJUI NIEKO NEREIKIA MOKĖTI.

Taip pat priimame užsakymus paštu. Rašykite — prisiusimeHANSA TRADING CO.
WAREHOUSE & OVERSEAS 

PARCEL SERVICE.

10 PATRICK ST.,

MELBOURNE C. 1.

**44***44444***44**44****4**444**************

pavyzdžius.

Iš Lonsdale St.,

prieš MYERS

į NESIELVARTAUKIME DĖL ŠVEDIJOS! į

< SIUNTINĖLIAMS Į LIETUVĄ • 1'‘‘i
į NAUDOKITĖS IŠBANDYTU, TRUMPIAUSIU, GREIČIAUSI!? ,JĮ 
J IR TIKRIAUSIU BEI GARANTUOTU KELIU ..j!LONDONAS - LENINGRADAS |
!■ TIESIOGINIO SUSISIEKIMO LAIVAIS. . . !■

5 Čia jum* geriausiai ir žemiausiomis kainomis patarnaus šios
Ji rūšies specialistai, viena iš seniausių ir labiausiai prityrusių Ji 
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J Turime didžiausį pasirinkimą visų į Lietuvą siunčiamų prekių. *■
“ Rašykite lietuviškai. Kreipkitės į mūsų agentus 5
• AUSTRALIJOJE. • J
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i MOŠŲ pastogė 1958 m. rugpiačio 4 d.

PASTOGĖ
BANKSTOWNO LIETUVIŲ NAMŲ

RĖMĖJAI
Bankstowno Lietuvių Namų 

statyba eina j pabaigų. Banks
towno Lietuvių Namų Valdyba su 
džiaugsmu turi konstatuoti, kad 
šis didelis darbas atliktas banks-

kų Kultūros D-ja £ 20.0.0 Mažo
sios Liet. Bičiulių D-ja £ 10.0.0; 
A.L. Inžinierių D-jos Sydnėjaus 
skyr. £ 10.0.0; Bankstowno Mo
terų Soc. Globos D-ja £ 11.15.0;

Lituanistinis.

Kalendorius
SUDARĖ: R.E. MAZILIAUSKAS

Rugpjūti*

1 — 1922 m. paskelbta Lietu-

SKAITYTOJAMS IR BENDRADARBIAMS 
PRIMINTINA

1. “Mūsų Pastogė” išspausdi
nama penktadieniais, nors ir at
žymima kitos savaitės pirmadie
nio data. Jau penktadienį laik
raštis ekspedijuojamas iš centri
nio Sydnėjaus pašto. Taigi trum
pa ir terminuota korespondenci
ja į tos savaitės numerį patenka 
tik tuo atveju, jei jų redakcija 
gauna ketvirtadienį. Penktadienio 
korespondencija jau tebūna 
spausdinama tik sekančios savai
tės numeryje.

2. Redakcija gauna eilę kores
pondencijų, o kartais ir straips
nių, be rašančiųjų pavardės ir 
adreso, o tepasirašytų tik slapy
vardžiu. Redakcija deda į laikraš
tį straipsnius ir korespondenci
jas, jei jos neįžeidžia ko nors ar 
nekritikuoja pavienių tautiečių, 
lietuviškų organizacijų ar įmo
nių, pasirašytas ir slapyvardžiais, 
tačiau turi visdėlto turėti ir ly- 
dimųjį laiškelį, iš kurio žinotų, 
kas yra autorius.

3. Redakcija praneša, kad ji 
kitus įžendžiančius laiškus, strai-

psnius ir korespondencijas dės 
ar nedės laikraštin tik tuo atve
ju, jei laikraščio leidėjas tam 
pritars. Taigi nepakliuvusių už
gaunančių kitus tėvynainius ko
respondencijų autoriai šia proga 
maloniai prašomi neversti atsako
mybės redaktoriui, kuris jų nedė
jo. Kas nori, kad lakiraštin ne
tilpęs jo straipsnis būtų grųžin- 
tas, prideda pašto ženklų.

4. Vis dar būna gana gausių 
atsitikimų, kad redakcijai skir
tus laiškus siunčiama administra
cijos adresu, ir atvirkščiai. Tai
gi primenama, kad visi rašiniai, 
skirti paskelbti laikraštyje, rei
kia siųsti šiuo adresu: “Mūsų 
Pastogė”, 24 Lovoni Str., Cabra- 
matta, NSW.

Tačiau prenumeratos pinigai, 
adresų pakeitimai, pa j ieškojimai, 
padėkos, skelbimai ir pinigai už 
juos siųstini administracijos ad
resu: Box 4558, G.P.O., Sydney, 
NSW.

“M.P.” Redakcija

SIDNEJUS
ŠV. MIŠIOS UŽ A.A. JURGĮ 

KALAKAUSKĄ — KALAMO NJ
Š.m. rugpjūčio 10 d. 12 vai. 

Camperdown katalikų parapijos 
bažnyčioje bus laikomos šv. Mi
šios už a.a. “M.P.” redaktorių 
Jurgį Kalakauskų — Kalakonį.

šv. Liudviko lotyniškas misiąs 
giedos šių pamaldų aukotojas — 
Sydnėjaus lietuvių “Dainos” cho
ras. Bus giedama ir dvi liūdesio 
giesmės lietuviškai.

Sydnėjaus lietuvių visuomenė 
maloniai prašoma juo skaitlingiau 
dalyvauti. •

Sydnėjaus Liet. “Dainos” 
choras

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Moterų Soc. Globos 

D-jos Valdyba š.m. rugpiūčio 10 
d. (sekmadienį) 4 v. p.p. Lietuvių 
Namuose Redfern e (20 Botany 
Rd.) šaukia d-jos narių ir pri
jaučiančių SUSIRINKIMĄ.

Kadangi šios draugijos veikla 
yra tikrai pozityvi Sydnėjaus ir 
priemiesčių lietuviams, todėl tiki
masi, kad į šį pasitarimų — su
sirinkimų atvyks visos mūsų tau
tietės, kurioms lietuvių šalpos 
reikalai yra tikrai prie širdies.

Soc. Globos D-jos Valdyba

PADĖKA
Sydnėjaus Mot. Soc. Globos 

D-jos Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
p.p. Grybams, p.p. Simniškiams 
ir p.p. Kedžiams už taip dosnių 
paramų maistu mūsų bufetui per 
įvykusį š.m. liepos 26 d. pobūvį 
— pasilinksminimų.

PAMALDOS
Rugpiūčio 10 d. pamaldos Cab- 

ramattos lietuviams ML Pritchard 
bažn. 10 vai.

Rugpiūčio 15 d. — penktadie
nį šv. P. Marijos į dangų paėmi
mo šventė — Žolinės. Lietuviškų 
pamaldų nebus: išklausyti šv. mi-

šias artimiausioj bažnyčioj ryte 
ar vakare. (Penktadienio pasnin
ko dėl šios šventės nėra).

Šv. Tėvas ragina tikinčiuosius 
prieš šių Marijos šventę atlikti 
novenų — melstis per 9 dienas už 
persekiojimų Bažnyčių ir už tai
kų (nuo 6 d. — 14 d. rugp.) ir 
priimti šv. Komunijų 15 d. rug
piūčio.

Rugpiūčio 17 d. pamaldos Ban- 
kstowne St Brendan’s bažn. 10 
vai. 45 min.

AUKŲ VAJUS
Per visų rugpiūčio mėnesį ir 

iki 15 rugsėjo vėl bus renkami 
rūbai, avalynė ir piniginės aukos 
Vokietijoj ir Austrijoj esantiems 
lietuviams paremti.

šį aukų vajų pravesti bei suau
kotus rūbus ir pinigus persiųsti, 
kaip ir praeitais metais, imasi 
Sydnėjaus Lietuvių Caritas. Au
kas priimti ir užrašyti įgalioti 
yra: p. A. Nica jus ir p. E. Sta
sys, kurie priiminės kiekviena 
sekmadienį Camperdowne prieš 
pamaldas. Kas negalėtų ten at
vežti •— tegu praneša savo adresų 
— bus paimta iš namų.

Malonėkite peržiūrėti savo rūbų 
spintas ir mažiau naudojamus 
atiduoti jų reikalingiems. Visos 
aukos bus persiųstos Sielovados 
Vadovui, Tėvui Bematoniui, ku
ris paskirstys labiausiai šalpos 
reikalingiems.

K.P.B.

STUDENTŲ VAKARAS

Š.m. rugpiūčio 9 d. 7 v.v. gra
žioje salėje (Crown ir Collin g- 
vių sankryžoje, kur buvo “Ini- 
tium Semestri”) ruošiamas bohe
minio pobūdžio

STUDENTŲ VAKARAS.

įėjimas tik studentams.
Prašome apsirengti atatinka

mais drabužiais.

Sydnėjaus Liet. Stud.
Sąjungos Valdyba

CANBERRA
- NAUJA APYL. VALDYBA

Naujoji Canberros Apyl. Valdy
ba savo posėdyje pasiskirstė pa
reigomis: *

1. Pranas Martišius — pirminin
kas, 2. Jonas Normantas — sek
retorius ir 3. Jurgis Dehnas — 
iždininkas.

Pirmininko adresas: 17 Abbopp 
Crc., Yarralumla. TeL U 8823.

TAUTYBIŲ PARODA
Good Neighbours Council ini

ciatyva Canberroje rengiama vi
sų tautybių rankdarbių paroda.

Lietuviai dalyvauja su savo eks
ponatais.

Paroda, kuri prasideda š.m. 
rugpiūčio 4 d. 7 v.v., tęsis iki 
rugpiūčio 8 dienos imtinai.

Lankyti nuo 7-10 vai. vak. kas
dieną.

Canberros Liet. Moterų 
Skyriau* Valdyba

PAMINĖTI LIETUVOS 
DIDVYRIAI

A t A STEPONAS DARIUS IR 
STASYS GIRĖNAS 

MELBOURNE
šiais metais Dariaus ir Girėno 

paminėjimų Melbourne suruošė 
Lietuvių Aero Klubas.

Minėjimų atidarė Aero Klubo 
pirmininkas p. A. Jakštas. Savo 
trumpoje kalboje p. Jakštas api
budino civilinę ir karinę aviaci
jų Nepriklausomoj Lietuvoj, taip 
pat supažindino visuomenę su 
jauno lietuvių Aero klubo sieki
mais ir tikslais išeivijoje.

Ta pačia proga buvo iškviestas 
veteranas lakūnas kpL Seliokas,

towniskiu ir kitų apylinkių lietu
vių parama — pinigais ir darbu. 
Tikrai, be visų nuoširdžios para
mos ir vieningo bei darnaus dar
bo toks didelis užsimojimas būtų 
buvęs sunkiai pasiekiamas.

Smulkių pajamų ir išlaidų apy
skaitų visai visuomenei paskelb
sime užbaigę įrengimo darbus, 
tačiau jau ir dabar laikom reika
linga padėkoti visiems mūsų mie
liems rėmėjams, ir kartu tikime, 
kad mus ir toliau taip širdingai 
paremsit, nes baigimo darbams 
dar reikės apščiai išlaidų.

šis rėmėjų sųrašas apima nuo 
darbų pradžios, atseit nuo sklypo 
pirkimo iki š.m. liepos 23 d., pa
rėmusius aukomis, įnašais bei 
paskolomis:

ORGANIZACIJOS:

Bankstowno Apyl. Valdyba £ 
583.19.10; Cabramatos Apyl. Val
dyba £ 66.2.7; Sydnėjaus Moterų 
Soc. Globos D-ja £ 29.0.0; Syd
nėjaus Liet. Teatro Mėgėjų Bū
relis £ 136.1.0; Jaunimo organi
zacijos (Skautai, Studentai ir 
Sport.) £ 84.7.2; Skautų Tėvų 
Komitetas £ 28,0.0; A.L. Katali-

kuris įteikė taures dviem Aero 
klubo nariams, gavusiems civili
nių lakūnų teises Australijoje.

Paskaitų — “Dariaus ir Girė
no žygio reikšmė” — skaitė p. J. 
Pelenauskas. Meninę dalį atliko 
lietuvių tautinių šokių grupė “At
žalynas”.

Minėjimas baigtas Tautos Him
nu.

Tebūnie Teista Melbourne Lie
tuvių Aero Klubo vardu padėkoti 
visiems minėjimų paruošusiems 
darbuotojams, o taip pat minėji
me dalyvavusiems tautiečiams.

Lietuvių Aero Klubas 
Melbourne

Sydnėjaus “Caritas” £ 10.0.0; K. 
V.S. “Ramovė”, Sydnėjaus skyr. 
£ 9.19.1; A.L. Studentų Sąjunga 
£ 5.0.0; Sydnėjaus Liet. Teatras 
“Atžala” £ 5.0.0; Bankstowno Sa
vaitgalio mokykla £ 4.3.10; “Mais
tas”, Liet. Mėsos gaminių įmonė 
£ 20.0.0; Namų Valdybos ruoštų 
pobūvių £ 128.10.5; Mezliavos £ 
69.18.6.

PAVIENIAI ASMENYS:

X — 500 sv., Nežinomas Ge
radaris — 15 sv., A. Airošius —
7 sv., P. Alekna — 5 šil., Alie- 
jūnas — 2 sv., Ambroza — 2 sv., 
Anderson — 1 sv., Andriulis —
8 sv., Ankai — AnkudaviČiai — 
38 sv. 5 šil., Antanaitis — 1 sv., 
Apinys — 6 sv., Apinienė — 1 
sv., Astrauskas — 1 sv., Auglys
— 16 sv.,

Bachūnai — 71 sv. 16 šil. 8 
penai, Radauskai — 38 sv., Bag- 
danavičius — 2 sv. 10 šil., Bai
kovas,— 1 sv., Bakaitis — 7 sv., 
Baltrimas — 1 sv., Baravykas — 
12 sv., Bartkaitis — 5 sv., Bart
kevičius J. — 32 sv., Bartimiš- 
kas — 10 sv., Bartkus — 10 sv., 
Bastys Juozas —1 sv., Bastys 
Jonas — 4 sv., Baužė — 10 sv., 
Beiteliai — 50 sv., Bekeris — 1 
sv., Belkus K. — 16 sv., “Berniu
kas” — 1 sv., Bernotas N. — 
20 sv., Bernotas — 1 sv., Bertu
lis — 3 sv. 10 šil., Bilevičius — 
10 sv., Binkis — 3 sv., Bitinas
— 2 sv. (Tųsa kitam num.)

vos Konstitucija
2 — 1875 m. gimė dail. M. Do-

bužinskis
3 — 1863 m. caro valdžia Lietu

voje atleidžia visus moky
tojus lietuvius, jų vietoje 
skirdama rusus

6 — 1903 m. gimė rašytoja Ka-
rolė Pažėraitė

7 — 1858 m. gimė Martynas
Jankus

10 — 1874 m. gimė Antanas
Smetona

11 — 1932 m. Haagos Teismas
pripažino Lietuvos suvere
numų Klaipėdos Krašte

12 — 1569 m. pasirašyta Liubli
no Unija

15 — 1915 m. gimė dail. V. Ko-
šuba

16 — 1922 m. įvestas Litas
17 — 1957 m. mirė A. - Žukaus

kas — Vienuolis
19 — 1509 m. mirė D.L.K. Alek

sandras
20 — 1907 m. gimė rašytoja Ne

lė Mazalaitė
23 — 1924 m. pirmoji Dainų

šventė Kaune
24 — 1882 m. gimė Mykolas Bir

žiška
25 — 1920 m. Lietuvos kariuo

menė įžengė į Vilnių.

SPAUDOS BALIUJE

Š.M. RUGPIŪČIO 30 
vėl

PABAIGTUVIŲ 
L O N U M A S 

nes
D. (ŠEŠTADIENI) 7 VAL. VAK. 
visi susitiksime

TRADICINIAME

JAU ARTĖJA DIDŽIAUSIAS SYDNĖJAUS LIETUVIŲ | 

ŽIEMOS 
M A

kuris įvyks puikioje Cabramattos savivaldybės salėje

— CIVIC HALL — RAILWAY PD.

Kaip ir kasmet, ir šiemet baliuje numatoma netikėtai 
maloni programa, kokteilių baras ir Sydnėjaus Mot. Socialinės 
Globos Draugijos paruoštų skanėstų pigu* bufetą*.

Gausime ir linksminančių gėrimų, tikrai pigia kaina.
Gros visiems žinoma 

2 vai. nakties.
Neužmirškite jau iš 

kaip žinome iš praeities, 
trūksta bilietų prie įėjimo salėn.

Kvietimus ir salėje staliukus galima užsisakyti pas Krašto 
Valdybos narius: V. Simniškį — 779 Elizabeth Str., Sydney 
(Tel. MX 2120); B. Stašionį — 11 Beralla Str., Beralla (Tel. 
JX 9062) ir B. Daukų —- 273 Cooper Rd., Yagoona (Tel. 
UY 5281); M. Petronį — 152 Liverpool Rd., Enfield (Tel.: 
UJ 5727); “Mūsų Pastogės” redaktorių J. Vėteikį — 124 Lo
voni Str., Cabramatta, N.S.W. ir Spaudos Kioske prie Cam
perdown bažnyčios pas p. E. Stašį.

Laukiami svečiai iš Canberros, Wollongongo, Newcastelio 
ir kitų vietovių.

nenuilstama muzikantų kapela iki

RENGĖJAI t

anksto įsigyti įėjimo kvietimus, 
į “M.P.” ruošiamų balių dažnai

nes 
pri-

ALB BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBA IR 
BANKSTOWNO LIET. NAMŲ TARYBA

ian. rugpiūčio 9 d. (Šeštadienį) 7 vai. vakare 
gražioje, moderniškoje “MELANA” salėje Bankstowne ruošia

ŠOKIŲ VAKARĄ
GROS GERA KAPELA, VEIKS TURTINGAS BUFETAS SU 

GAIVINANČIU ALUČIU IR UŽKANDŽIAIS

VISUS KVIEČIAME

Tad iki pasimatymo “MELONA” salėjo!
(arti geležinkelio stoties)

ALB Bankstowno Apylinkė* ir
Bankstowno Liet. Namų Valdybos

TAZAB
Lithuanian Department

1 LADBROKE GARDENS, LONDON W 11, ENGLAND.
Persiunčia siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją ir kitus kraštu* 

be jokių trukdymų.
SIUNTINIAI PASIEKIA ADRESATUS PER 4-6 SAVAITES. 

Kainoraščius galite gauti ir pavyzdžius matyti pas 
mūsų atstovų Australijoje

M. P E T R O N I.
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD (SYDNEY), N.S.W. 

TeL: UJ 5727
Darbo valandos nuo 9 — 6 darbo dienomis, šeštad. nuo 9 — 1 
vai. Kitu laiku susitarus.

gift parcels
SERVICE

SA V. S. NARUŠIS
36 BERRILLE RD., BEVERLY 

HILLS, N.S.W. TEL. LF 7014
(3 min. nuo Narwee stoties) 

Priėmimo vai. (išskyrus penkta
dienius ir šeštadienius) nuo 8 v. 
ryto iki 3 v. p.p.
Galiu su garantija persiųsti Ka
lėdų dovanas Jūsų giminėms pi
giausiu ir greičiausiu keliu.

Kreiptis į mane arba į p. M. 
Petronį, 152 Liverpool Rd., En
field. Tel. UJ 6727. Susitarus, jis 
paima siuntinius ir iš namų.

PAJIEŠKOJIMAI
★ Juozas Staseričius, kilęs iš 

Vidugirių kaimo, Siesikų vai. pa- 
jieškomas B. šarkenio, gyv. 1895 
New York Ave., Newark 5, New 
Jersey, USA.

Yra svarbių žinių iš namiškių.
★ Pajieškomas Antana* — Leo

na* Bartninkaitis, anksčiau gyve
nęs Hobarte, Tasmanijoj. Kas 
turi apie jį kokių žinių, prašoma 
pranešti adresu: “Mūsų Pasto
gė”, Box 4558, G.P.O., Sydney. 
Jieško sesuo iš Lietuvos.

★ Savo brolienės Viktorijos 
Antanaitienės, krikšto sūnaus 
Henriko Antanaičio ir p. Rumči- 
kienė* jieško Stasys Antanaitis, 
gyv. Melbourne, 94 Dauks Str., 
Albert Park, Vic.

★ Pajieškomas Kastantas San
dą, .sūn. Jurgio iš Degučių kai
mo, Keturvalakių valš. Rašyti: 
Stasys Pranskevičius, 19 Fair- 
holt Rd., W. Hamilton, Ont. Ca
nada.

“Mūsų Pastogės” Redaktoriui • 
JURGIUI KALAKAUSKUI — KALAKONIUI 

mirus, liūdi Newcastelio Apylinkė* Valdyba.

Bičiuliui ir artimam kaimynui iš tėviškės
A.A. PETRUI GARBENIUI

mirus, p. Garbenienei ir likusiai šeimai nuoširdžių 
užuojautų reiškia

R. Glauber ta* ir seimą,

Adelaidė

| COSMOS TRADING CO.
? SAV. A. VAITIEKŪNAS
❖ Siunčiame Jūsų pačių supirktus siuntinius Lietuvon ir Sibiran.
? SEKANTI SIUNTINIŲ SIUNTA BUS IŠSIŲSTA RUGPIŪ-
X ČIO MĖN. 5 D. SIUNTINIAI PASIEKS ADRESATUS LAP- 
| KRIčIO MĖN. PRADŽIOJE.
•Į* Pradėkite siųsti vilnonius daiktus žiemai: siuntiniai pri-
X imami iki 44 Ibs. svorio. Oro pašto tarifas 12/6 už kiekvie-
X nų i Ibs. svorio.
••• Pristatykite siuntimus arba siųskite į Essendono geležin- 
<• kelio stotį prekine važta:
į 2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325

I
 Mieste: 300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE (6 aukštas) 

TEL. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais).

S K Y E I A I :
SYDNĖJUJE: A. Mauragi., 18 Crinan St, Hurlstone Park, 

N.S.W., Tel. LL 5549

ADELAIDĖJE: J. Lap.,., 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.

BRISBANĖJE: K. Kriaučiūną., 82 Bywong St, Toowong, Bris
bane, Q’ld. TeL U 5827

PERTH: M. Lingiani, 21 Brookman St, Perth, W.A.NEWCASTLE: 1. E. Gorow, 3 Smart St., Charlestown, New- 
į castle, N.S.W.
? GEELONGE: K. Zdanavičiuj 19 Oxford St, Geelong East vlc- 
? Pas mūsų agentus galite gauti pigių ir gerų medžiagų siuntimui
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