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PASAULIO LIETUVIŲ SEIMAS
PASAULIO LIET. BENDRUOMENES CENTRAS KANADOJE. DIDELĖ 
TAUTOS DEMONSTRACIJA. PLATUS PASIREIŠKIMAS MENO SRI
TYJE.
DALYVAVO ATSTOVAI IŠ ANG
LUOS, BRAZILIJOS, ITALIJOS, 
JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ, KA
NADOS, KOLUMBIJOS, URU
GVAJAUS, VENECUELOS IR 
AUSTRALIJOS.

New Yorke; rugpiūčio 28-31 d.d 
įvyko pirmasis pasaulio lietu
vių bendruomenės seimas.

Seimo tikslas — manifestacinis 
ir organizacinis. Rinktieji iŠ vi
so laisvojo pasaulio lietuvių ats
tovai ir svečiai manifestavo vie
ningą lietuvių pasiryžimą kovoti 
už Lietuvos laisvės atgavimą -ir 
už Vakarų demokratijos idealus 
prieš sovietinį imperializmą ir 
totalizmą.

Manifestavo taip pat laisvė
je esančių lietuvių kūrybinių jė
gų gajumą meno, spaudos paro
dom, koncertais, sportu.
_ Rinktieji atstovai, kurių buvo 
112 (toks atstovų skaičius buvo 
Lietuvos Steigiamajame Seime) 
išsirinko dar ir vadovybę, kuri 
derintų bendruomenių _ veikimą 
atskiruose kraštuose.

Seimas susilaukė ir lietuvių ir 
kaimynų dėmesio. Visi mato, ko
kios nepalankios yra tarptautinės 
sąlygos kovai už laisvę. Mato, 
kad ir ūkinis • pasunkėsimas yra 
taip pat kliūtis susivažiuoti iš 
įvairių kraštų ir net iš tos pačio-? 
Amerikos. Už tat organizavimą ir 
vykimą į jį reikia laikyti ypatin
gu ryžtingumo pasireiškimu.

x
Seimą atidarė organizacinio 

komiteto pirmininkas prel. J. Bal- 
kūnas, pakviesdamas prel. Pr. 
Jura sukalbėti maldą. Sugiedotas 
Lietuvos himnas, ir pirmininkas, 
tęsdamas atidarymo kąlbą, pa
reiškė savo pasitenkinimą seimą 
ruošusiais bendradarbiais, ben
druomenėm, kurios jį rėmė, ir vi
so pasaulio lietuviais, jautriai į 
kvietimą atsiliepusiais.

Jungtinės Valstybės — kalbėjo 
pirmininkas — yra viso pasaulio 
užtarėjas, tad ir mes čia susirin
kome savo reikalų apsvarstyti. 
Susirinkom į New Yorką, nes iŠ 
visų kraštų keliai veda pro Čia 
ir čia yra šiuo tarpu pasaulio 
sostinė.

Seimą tvarkyti pagal regulia- 
miną pirmiausia paėmė seniausias 
amžiumi J. Bačiūnas, ir jauniau
sias V. Kleiza. Jiem vadovaujant 
buvo jau sudarytas prezidiumas: 
pirm. V. Sidzikauskas, vicepirmi
ninkas St. Barzdukas ir V. Mei
lus; sekretoriai — dr. V. Vardys, 
V. Kleiza ir. V. Kavolis. Techni
kinis sekretoriatas: A. Maceina, 
I. Vakselytė ir E. žilionytė.

Sudarytas taip pat garbės pre
zidiumas, kuriame buvo kraštų 
atstovai: kun. J. Ragažinskas — 
Brazilija, kun. A. Kazlauskas — 
Anglija, kun. V. Balčiūnas — 
Italija, St. Barzdukas — JAV, 
V. Meilus — Kanada, V. Butkys 
— Kolumbija, Graužinienė — 
Urugvajus, J. Bieliūnas — Vene- 
cuela.

Pradėta su 42 atstovais ir 15 
antrininkų. Su svečiais buvo 134. 
Seimo metu atstovų ir svechj 
skaičius gausėjo.

I 5 Į SEIMĄ ATKREIPTOS 
VISO PASAULIO AKYS, 

jis praskleis ir geležinę uždan
gą, ir apie jį išgirs ir pavergtos 
Tėvynės lietuviai.

Pakviestas tarti žodį, NL ats

tovas p. Rajeckas sako, kad N.Y. 
yra reikšmingas lietuvybės pa
sireiškimais. Iš čia į Lietuvą 
atėjo Kudirkos raštai, čia susi
rinko ir PLB Seimas, kaip

TĖVYNĖS NELAIMĖS 
LIUDININKAS

ir kaip tautos ir Tėvynės valios 
reiškėjas. Atstovas linkėjo Sei
mui sėkmingų darbų. Jis primi
nė, kad prieš 23 metus, svei
kindamas Pirmąjį Seimą, prof. 
Romeris pareiškė, kad išeivi
jos išlaikymas yra viena di
džiausių tautos problemų.

Vysk V. Brizgys Seimą pa
sveikino visų lietuvių vyskupų 
vardu, “nežiūrint to, kur jie be
būtų”.

SUDARYTOS KOMISIJOS: 
mandatų: V. Vaidotas, L. Staš
kevičius ir A. Maceina; konsti
tucijos — K. Grigaitis, J. Audė
nas, K. Pakštas, p. Stikliorius 
ir p. Šlepetys; sumanymų ir re
zoliucijų — dr. Balčiūnas, A. 
Devenienė, p. Graužinieriė, p. 
Maldeikis ir Pr. Vainauskas.

žodžiu pasveikinus dar Ukrai
nos prezidentui p. Vivatski, sek
retorius skaito, o kitomis dieno
mis pakartoja skaitymą.

NEPAPRASTAI GAUSIUS 
SVEIKINIMUS,

kurių daugybės susilaukta iš visų 
žemės kraštų, N.Y. majoro, gu
bernatoriaus, senatorių ir t. t. 
Juos tiktai suminėti reikia daug 
laiko. Be ko kita, sveikinimus at
siuntė visi trys gyvieji Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto Signata
rai, ministerial, konsulai ir t.t.

Buvo p. Balčiūno referatas 
finansiniu klausimu. Po jo Sei
mas nuskubėjo atidaryti 

SPAUDOS PARODOS, 
kuri, deja, sukimšta viename 
kambarėlyje ir labai skurdžiai 
atrodė.

4 vai. po pietų Riverside Mu
seum buvo atidaryta

MENO PARODA, 
kuri būvo išgarsinta ypač po me
morandumo apie nuosmukį ir po 
dailininkų skilimo į du nesutai
komus liogerius, dėl to parodoje 
daugelis dailininkų nedalyvavo. 
Parodoje buvo išstatyti darbai 33 
dailininkų su 100 kūrinių. Ten, 
vadovaujant dail. V. Vizgirdai, 
žodį tarė muz. atstovė Mrs. 
Horch, o parodą atidarė Lietuvos 
min. p. Rajeckas.

7 v. vakaro imuzėjaus salėje 
įvyko

KAMERINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS,

kurio programą išpildė smuiki
ninkas Iz. Vasyliūnas, palydimas 
fortepionu sūnaus Vytenio, išpil- 
dę K. Banaičio; J. Gruodžio so
natas d-moll, o pianistas A. Kup
revičius — M.K. Čiurlionį, J. Gai
delį, Br. Budriūną ir VI. Jakubė- 
ną. (Apie koncertus ir parodas 
bus parašyta skyrium).

Rugp. 29 d. sekė daug pasisa
kymų sukėlęs St. Barzduko 

REFERATAS APIE 
PRIEMONES LIETUVYBEI 

IŠLAIKYTI.
St. Barzdukas patiekė įdomių 

duomenų, liudijančių nutautimą: 
laikraščius skaito tiktai 36,000 
senųjų ateivių ir 9,000 naujųjų, 
akademiniai profesionalai greit 
nusmunka į nutautimą, išsisklai- 
dydamas, nuotoliai, rivalizacija, 
stoka bendros apimančios mokyk
los ir kt.

P. Kralikauskas stato klausimą, 
ar komunizmui Lietuvoje žlugus 
ten liks

KULTŪRINĖ TUŠTUMA?
Jam atsakoma, kad taip nėra 

ir taip nebus. Diskusijose plačiai 
pasisakoma. Labai įdomiai kal
ba kun. Yla, dr. Leimonas, prel. 
Krupavičius, V. čižiūnas, prof. 
Skardžius, V. Kavolis, kun. Jan
kus, ir daugelis kitų.

Kitas svarbus referatas, labai 
kruopščiai paruoštas, buvo V. 
Meilaus —

PLB SĄRANGA IR 
KONSTITUCIJA

Tai buvo vienas svarbiausių 
Seimo punktų ir jis svarstytas 
visu atsidėjimu. Konstitucija pri
imta. PLB valdyba renkama 5- 
riems metams. Prie valdybos pa
tariamuoju konstituciniu organu 
sudaroma Kultūros taryba. PLB 
organizacijos principai kraštų 
autonomija, veiklos derinimas, 
jungimas. Priėmus konstituciją, 
balsavimu nustatyta:

PIRMOJI PLB VALDYBA 
BUS KANADOJE.

į ją išrinkti: J. Matulionis, V. 
Meilus, K. Grigaitis, dr. Sungaila 
ir p. Kralikauskas, su teise koop
tuoti du narius lygių teisių su 
rinktaisiais. Valdybos sudėtis ro
do, kad valdyba bus Toronte, o 
Kanados siūloma perkelti į Mont
real}.

iškilmingas Mosėdis 
aplankomas didelio skaičiaus tau
tiečių, netilpusių į didžiulę salę. 
Pirmininkas V. Sidzikauskas svei
kina ir informuoja susirinkusius 
apie Seimo darbus pabrėždamas, 
kad Seimas pasveikino JAV pre
zidentą Eisenhowerį ii’ sekretorių 
D.F. Dulles. A. Devenienė paskai
to pranešimą angliškai. Sveikini
mo .kalbas pasako Gen, kons. J. 
Budrys, ALT pirm. L. šimutis, 
VLIKo pirm. dr. Trimakas.

Kultūros tarybos vardu
L. ENCIKLOPEDIJOS REDAK
CINIAM KOLEKTYVUI ĮTEI
KIAMA PREMIJA, 
kurią paskyrė Ohio gydytojai. 
Kalba dr. Brazaitis ir dr. Girniui 
įteikta 1000 dol. čekį. Dėkoja dr. 
Girnius. Studentų vardu sveikina 
s-gos pirm. Kamantas ir pasisa
ko, kad studentai atiduos savo jė
gas tautai.

KLB Kr. V-bos pirm. V. Meilus 
dėkoja už pasaulio lietuvių pasi
tikėjimą Kanadoje esančiais lie
tuviais ir kviečia visus į bendrą 
darbą, nes tiktai bendromis jėgo
mis sugebėsime dirbti didesnius 
darbus. V Sidzikauskui padėko
jus, iškilmingas posėdis baigia
mas.

SEIMO PASISAKYMAI 
perskaitomi p, Maldeikio: paverg
tojo krašto lietuviams, ąnkstes- 
niajai išeivijai, laisvojo pasaulio 
lietuviams, sveikinimas kultuos 
darbuotojams, 12-kos pasisakymas 
įsteigti tęstinas .premijas meno 
darbuotojams, leisti informacinį 
leidinį, minėti didžiąsias sukak
tis ,kvietimas paminėti V. Kudir
kos 100-pietį, pasisakymas orien
tuoti lietuviams, kad reikia siekti 
Lietuvos etnografinėse ribose, pa
dėkos Seimo organizatoriams, 
sveikintojams, aukotojams, me
niškųjų parengimų dalyviams 
ir t.t.

Vienas sunkiausių Seimo klau
simų buvo

FINANSINIAI REIKALAI.

PROPAGUOJAMA VIENYBĖ .
Prezidento Eisenhowerio kabineto sekretorius E. Taft Benson 

maloniai sveikina du baigusius Augstąją Roosevelto Mokyklą. Kai
rėje — negras Harry Jonson ir dešinėje — sekretoriaus duktė Bon
nie Benson.

Kada Amerikos pietinėse valstijose vyksta antinegriškos de
monstracijos ir juodųjų vaikai neisileidžiami j baltaodžių amerikonų 
mokyklas, didžiuosiuose šiaurinių valstijų miestuose stengiamasi: 
propoguoti abiejų rasių vienybę.

KELK^
SOVIETAI RENGIA SLAPTĄ 

ŽEMĖLAPĮ-
News a World Report paskel

bė žinią apie paslaptingus rusų 
povandeninius laivus, kartais pa
sirodančius Amerikos pakran
tėse. Esą jie rengia Atlanto van
denyno dugno žemėlapį, kuris 
būsiąs naudojamas atominių po- 
vand. laivų. Pastarieji, vengda
mi pavojų, galės plaukti ilgiau
sius nuotolius neiškildami pa
viršiun, nes orientuosis pagal 
vandenyno dugno žemėlapį. Da
bar povand. laivai turi iškilti pa
viršiun laikas nuo laiko, kad 
galėtų susiorientuoti pagal sau
lę ir žvaigždes. Dugno žemėlapis 
padėsiąs povand. laivams rasti 
vietą, iš kurios galės apšaudyti 
atominėmis raketomis JAV ir 
Kanados miestus. Tą patį tikslą 
turį ir žvejų laivai, ištisus mė

Pasiūlymų buvo daug, bet dėl 
laiko stokos liko daug kas ir ne
aptarta, — tat šie klausimai pa
likti valdybai, kuri patarta tam 
tikslui sudaryti spec, komisiją. 
Balfo reikalų vedėjas kun. Jan
kus siūlė B-nei imtis ir charįtaty- 
vinių uždavinių.

SEKMADIENIS PRALEISTAS 
ŠVENTIŠKAI:

Iš ryto didžiulėje New York 
katedroje, pilnoje žmonių', J.E. 
vysk. Padolskis laikė iškilmingas 
pamaldas, *kurių metu pamokslą 
sakė prel. J. Balkūnas. 2 vai. ma
sė lietuvių, apie 3000 asmenų už
pildė Carnegie Hall, kur vyko 
Čiurlionio, Kudirkos ir Dainavos 
chorų su simfoniniu orkestru kon
certas, dalyvaujant solistams p. 
Krištolaitytei, p. Stempužienei, p. 
Braziui ir p. šalnai, diriguojant 
p. Mikulskiui ir p. Steponavičiui 
ir vargonuojant p. Žukui.

Vakare •
IŠKILMINGA VAKARIENĖ, 

kurioje pagrindines kalbas pasa
kė senatorius p. Bush, Lietuvos 
atstovas p. Kajackas ir kiti, o 
stiprią invokaciją visam vakarui 
paskaitė prel.' Krupavičius. Beje, 
buvo dar literatūros vakaras su 
diskusijomis, VLIKo priėmimas, 
kur taip pat buvo išsisakymų ir 
išsiaiškinimų.

Keturios lietuviškos dienos 
New Yorke neliks be žymių pėd
sakų. N.L.I. 

nesius plaukioję Kanados pakran
tėse. Sovietų žvejybos ministeris 
Iškov, lankydamasis Kanadoj pa
reiškė, kad tie laivai tyrinėją 
“žuvų keliones”.

APIE MASINĮ GYVENTOJŲ 
BĖGIMĄ IŠ RYTŲ VOKIETIJOS

Nors Rytų Vokietijos konstitu
cijos 40 paragrafas skelbia, kad 
kiekvienas liaudies respublikos 
pilietis turįs teisę emigruoti, ta
čiau pereitų metų gruodžio mėn. 
paskelbtas pasų įstatymo papil
dymo paragrafas 8 sako, kad 
kiekvienas, kuris respublikos sie
nas paliks be leidimo, būsiąs bau
džiamas 3 metams kalėjimo.

Tačiau nežiūrint visa tai, iš 
Rytų Vokietijos į Vakarus bėga
ma masiniai. Pranešama, kad per 
pastaruosius 13 metų perbėgėlių 
skaičius viršijo 4 mil. Tik perei
tais metais perbėgę per 400.000, 
o per šių metų pirmąjį pusmetį 
— 150.000.

Pabėgusiųjų tarpe yra labai 
daug intelektualų: mokytojų, in
žinierių, profesorių, gydytojų ir 
t.t. Pasitaiko ir ekskomunistų, 
net gana žymių Ryt. Vokietijos 
pareigūnų. Iš profesorių pažymė
tini: Alfredas Kontarovizc — li
teratūros žihovas, fizikas Augus
tas Behrens, chemikas Alfredas 
Meinecke, istorikas Vilhelmas 
Thorgau ir visa eilė kitų. Net ir 
marksizmo filosofas Wolfgang 
Harich rado kelią į Vakarus.

MILIJONAI ŠPIONAŽO 
PASLAPTIMS

Prieš 11 metų JAV buvo su
organizuota Central Inteligence 
Agency — CIA. Tai slapčiausia 
JAV valstybinė organizacija, ku
rios biudžetas niekados neskel
biamas. Jos vadovybė yra sutelk
ta į kelių žmonių rankas, o duo
menys nėra prieinami nė parla
mento nariams. Kai pastarieji 
skundžiasi tokia tvarka, ČIA va
dovai tyli, nes paaiškinimai gali 
iškelti daugybę paslapčių ir žmo
nių, renkančių informacijas. Tai 
sukliudytų žvalgybos darbą. Ne
oficialiais duomenimis, ČIA me
tinis biudžetas siekia 350.000.000 
dol., t.y. 130.000.000 dol daugiau 
nei Valstybės Departamento su 

282 atstovybėm užsieniuose. Valst. 
Departamentas turi 16.000 ame-

Savaitės Žinios
FORMOZOS PAJĖGOS

NUOLAT STIPRINAMOS
7-tasis Amerikos karo laivynas 

Formozos sąsiaury nuolatos stip- 
rinaams naujais vienetais. Pra
nešama, kad milžiniškasis ameri
kiečių lėktuvnešis Essex prisijun
gė prie kitų šešių lėktuvnešių 
Formozos vandenyse. Pastarasis 
esąs ginkluotas moderniais ato
miniais ginklais. Vien tik laivy
nas turįs per 500 moderniausių 
lėktuvų, kai tuo tarpu nepapras
ta skuba stiprinamos amerikiečių 
bazės ir pačioje Formozoje.

Raud. kiniečiai vis dar apšaudo 
salą Quemoy, kuri faktiškai yra 
atkirsta. Paskutinę savaitę Kini
jos nacionalistams keletą kartų 
pasisekė pralaužti tą artilerijos 
ugnies blokadą. Tiekimo laivus 
lydėjo ir amerikiečių karo laivy
no vienetai, tačiau jie laukė 3 
mylių nuotoly nuo salos pakraš
čių. Yra nepatikrintų žinių, kad 
Formozos vandenų erdvėse įvyko 
raudonųjų ir amerikiečių lėktu
vų mūšis.

Politiniai komentatoidai spėja, 
kad Amerika šiuo metu yra pasi
rengusi priimti raudonųjų kinie
čių karo iššūkį, tačiau manoma, 
kad raudonieji, pajutę šį ameri
kiečių nuosprendį, vėl žengs žin
gsnį atgal ir pradės giedoti apie 
taiką.

★ Ne tik Europoj, bet ir Azijoj 
masės žmonių bėga nuo raudonų
jų. Oficialiais duomenimis iš Rau
don. Kinijos yra pabėgę — 4.500. 
000, iš Korėjos per 4 milijonus ir 
iš Indokinijos apie 1 mil. žmonių.

★ Nežiūrint sovietinio bloko 
opozicijos, Libano užs. reikalų 
min. Dr. Malik didelės daugumor. 
atstovų buvo išrinktas pirminin
ku sekančiai UNO pilnaties sesi-* 
jai.

★ Indonezijoj vis dar vyksta 
mūšiai tarp sukilėlių ir vyriausy
bininkų. Paskutinėmis žiniomis, 
Celebes saloje vyriausybininkų 
laivas su 400 kareivių perėjęs su
kilėlių pusėn.

★ Anglijos gynybos ministerija 
skelbia, kad ji savo laivyną ir 
aviaciją aprūpins greičiausiais pa
saulio lėktuvais, kurie skrenda 
tokiu greičiu, jog ir radaras jų 
artėjimo nepajėgia nustatyti. Ta
tai būsią moderniausi bombone
šiai, kurie, skrisdami medžių vir
šūnių augštyje, galėsią mesti van-" 
denilines ir atomines bombas.

★ Sovietų min. pirm, pirmasis 
pavaduotojas Mikojanas pareiškė, 
kad sovietai esą pasirengę preky
bos sutarčiai su Amerika. Sovie
tai norį Amerikoj pirkti kasdie
nio vartojimo prekes ir net išti
sus fabrikus joms gaminti.

★ Amerikos gynybos ministe
rija skelbia, kad ji ir toliau ga
minsianti Įvairaus tipo lėktuvus 
kariniams reikalams, nežiūrint į 
tai, kad dabar prasidėjęs raketų 
amžius, žmogaus valdomi lėktu
vai vis dėlto esąs tikslesnis gink
las,’ nei bepilotinė raketa.

rikiečių tarnautojų. Manoma, kad 
jų nemažiau turi ČIA. Pažymėti
na — abi įstaigos yra valdomos 
brolių Dulles. CIA direktorius 
yra Welsh Dulles, 65 m., jis jai 
vadovauja jau šeši metai.

Sov. Sąjunga špionažui, mano
ma, išleidžia 6 kartus daugiau ir 
turi 45.000 šnipų.
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NAFTOS
Ryšium su įvykiais Artimuose 

Rytuose staiga smarkiai pakvipo 
nafta. Sumodernėjęs žmogus be 
naftos gaminių nebegali gyventi. 
Nafta pasidarė kaip ir kraujas, 
be kurio sustingtų ekonominis šių 
dienų gyvenimas. Užtat visi da
bar apie naftų ir kalba, net tie, 
kurie jų vartoja tik žiebtuvė
liams.

Geologai tvirtina, kad 70 nuo
šimčių viso pasaulio naftos ištek
lių yra Artimuose ir Viduriniuo
se Rytuose. Nestebėtina, kad Va
karuose, ypač Europoje, taip jau
dinamas!, kalbant apie Arabų 
pasaulyje vykstančius 'pasikeiti
mus.

Tačiau, pažvelgus į naftos rei
kalus iš arčiau, atrodo, kad per 
daug dėl naftos jaudintis, ypač 
mums, nevertėtų.

Paimkim, pavyzdžiui, Iraku, 
kuris 1956 metais "eksportavo 30. 
606.282 tonas naftos, o 1957 m 
21.361.979 tonas. Britų importe 
Irako nafta sudarė 1955 metais tik 
9 nuošimčius, o pereitais metais 
tik 2.5 -nuošimčio. Tiesa, 1958 m., 
pataisius per Suezo konfliktų iš
sprogdintus Sirijoje vamzdžius, 
Irako naftos importas į Didžiųjų 
Britanijų pakilo ir sudarė (per 5 
pirmuosius mėnesius) 11 nuošim
čių viso naftos įvežimo.

Nepaisant įvykusių pasikeitimų, 
šiuo metu iš Irako naftos ekspor
tas vyksta normaliai. Kai kas ma
no, kad Artimieji Rytai yra kaip 
parako statinė benzino garuose. 
Užtektų kibirkšties, ir visi Arti
mieji Rytai suliepsnotų, ir tada su
diev iš jų į Europą gabenamai naf
tai. Kas tuo atveju įvyktų? “Man
chester Guardian’* į tokį klausimų 
atsakė gana originaliai. Sako, į- 
vyktų taip, kaip su Londono auto
busų streiku. Buvo nuomonių, kad 
be autobusų Londonas būtų pa- 
klupdytas ant kelių. O taip neįvy
ko. Streikininkai nukentėjo labiau

KVAPAS
negu autobusų naudotojai, nes 
šiandienų ir be autobusų yra pa
kankamai susisiekimo priemonių.

Panašiai yra ir su nafta, šian
dienų ir be Irako, ir net be visų 
Artimųjų Rytų yra pakankamai 
naftos kitur.

Gamta žmonėms parūpino gau
sių naftos išteklių, išmėtytų vi
sose pasaulio dalyse. Suradus vie
tų, iš kur galima parankiai ir pa
kankamai dideliais kiekiais sunkti 
naftą, ten labai greitai galima iš
vystyti jos gamybą.

Tokiu pavyzdžiu galime paimti 
Kuwaito teritorijų, šiandienų Di
di. Britanija įveža iš Kuwaito dau
giau kaip pusę visos jai reikalin
gos naftos. Iki 1946 m. Kuwaitas, 
šeiko valdoma teritorija Arabijos 
dykumos pakraštyje, buvo netur
tingas kraštas. To krašto gyven
tojai (182.000) vertėsi žvejyba ir 
perlų gaudymu. Ta žvejų tautelė 
gyveno dideliame skurde. Tačiau 
po ilgesnių ieškojimų 1946 metais 
pirmieji sėkmingai išgręžti šuliniai 
pradėjo duoti naftos, ir tais metais 
jos išgabenta 800.000 tonų. Kai ne
tikėtai Persija suvalstybino naftą 
ir anglai pasitraukė iš Abadano, 
naftos bendrovės atkreipė dėmesį 
į tų pačių versmių tęsinį Kuwaite. 
Naftos gamyba tuoj buvo padidin
ta, ir 1954 metais Kuwaitas davė 
50 kartų daugiau naftos, negu 
1946 metais, šiandienų jau kas an
tra įvežamoji į Didž. Britaniją 
naftos statinė yra Kuwaito kilmės.

Dabar žvilgterkime į Persiją 
1950 metais Persija pagamino 30. 
000.000 tonų naftos. 1952 metais, 
kai įvyko konfliktas su vakariečių 
firmomis dėl šaltinių suvalstybini- 
mo, Persijos naftos gamyba buvo 
iygi nuliui. Tas konfliktas praėjo, 
ir pereitais metais Persija pagami
no net 35 mil. tonų naftos. Kai pir
kėjai nebeėmė jos, tai ir gamyba 
sustojo, pirkėjai grįžo — gamyba 
ir vėl pakilo. Taigi ne tiek svarbu 

turėti naftos, kiek sugebėti jų par
duoti. Nafta be rinkos pati savai
me neturi jokios vertės. Juokda
riai sako kad arabai galėtų savo 
nafta plauti kupranagarius, jei Va
karai nustotų pirkę jų...

Jei. atsitiktų nelaimė ir Arti
mųjų Rytų naftos šaltiniai Vaka
rams pasidarytų nebeprieinami, 
tai į Europą ji pradėtų plaukti iš 
Vakarų pusrutulio. Jungtinės A- 
merikos Valstybės turi didžiulius 
naftos išteklius; dabar juos tau
pant, pvz., Texase, dirbama tik 9 
dienas per mėnesį. Nafta guli po 
žeme, kaip strateginis rezervas. 
Venecueloje yra neišsenkami naf
tas ištekliai. Turtingi šaltiniai ir 
Meksikoje, Trinidade, Kanadoje. 
Naftos taip pat yra ii* Indonezijo
je, Burmoje, Borneo ir Nigerijoje. 
Yra naftos net ir Europoje — 
Austrijoje, Italijoje, Prancūzijoje, 
— tik, žinoma, ne tokiais dideliais 
kiekiais. Apskaičiuojama, kad už 
kelių metų prancūzų Saharoje bus 
surasta daugiau naftos, nei visuose 
Art. Rytuose. Saharos naftos eks- 
plotacija jau pradėta.

Europa gabenasi daug naftos iš 
Artimųjų Rytų, nes ji ten kainuo
ja pigiau, nei kur kitur, yra arčiau 
ir už ją galima mokėti ir ne dole
riais, kurių europiečiams trūksta. 
Ekonomiškumo atžvilgiu Artimųjų 
Rytų nafta europiečiams įdomi. 
Reikia atsiminti, kad jos kaina Eu
ropos rinkoje yra dirbtinai aukš
ta. Pvz., daugiau kaip pusė varto
tojų mokamos D. Britanijoje už 
naftos gaminius kainos sudaro mo
kesčiai — taksos. Jeigu naftą rei
kėtų gabenti ne iš Artimųjų Rytų, 
bet, pvz., iš Amerikos, už ją tektų 
mokėti brangiau, tačiau truputį 
sumažinus akcizų, būtų galima pa
teikti jų vartotojams už tokią pat 
kainų, kaip šiandienų.

Turint visa tai galvoje, reikia 
manyti, kad nei Arabų pasaulis, 
nei vakariečiai neturėtų naudos iš 
karo, apie kurio galimumus Art. 
Rytuose tiek daug buvo kalbėta 
pastarosiomis savaitėmis.

E. L. I.

STIPRIAU PAVERGIA
JŲ IKŠIOLINIS VAIDMUO 

BOTI KLUSNIU SOVIETINES 
DARBININKŲ PRIŽIŪRĖTOJŲ

Lietuvoje kaip ir kituose ko
munistų valdomuose kraštuose 
profesinės sąjungos yra grynas 
valdžios ir partijos įrankis dar
bininkams prižiūrėti ir išspausti 
iš jų kiek galint daugiau darbo, 
gamybos. Rinkimai į profesines 
sąjungas nėra tikri rinkimai, o 
tik “dėl akių“. Pereitų motų ru
denį išleistomis instrukcijomis 
rinkimai j profesines sąjungas 
kai kuriais atvejais gali būti ir 
visai vieši, renkant rankos pakė
limu, savaime aišku, visa vyk
dant partijos instruktoriams nu- 
rodinėjant ir prižiūrint. J žymes
nes nereikšmingas renkamas vie
tas dar gali pakliūti ir vienas ki
tas eilinis darbininkas. O į žy
mesnes, atsakingesnes pareigas 
“renkami“, kaip taisyklė, tik kom
partijos centrų nurodyti ir pri 
pažinti kandidatai. Darbįninkų 
masės į profesinių sąjungų val
domuosius organus taip ir žiūri 
kaip į pagelbines partijos ir val
džios įstaigas, kuo jos ir yra. Su
prantamą, kad tokių profesinių 
sąjungų pobūdžiu sovietų valdo
muose kraštuose darbininkai ne
gali jaustis patenkinti, nes jie 
tikrovėje neturi organizacijos, 
kuri juos užtartų. “Dėl akių“ 
Maskva laikas iš laiko paskelbia 
įvairias profesinių sąjungų “re
formas“. Taip ir dabar Vilniaus 
“Tiesoje“ (be to, ir kitoje spau
doje ir per Vilniaus radiją) pa
skelbti “Profesinės sąjungos fab
riko, gamyklos, vietos komiteto 
teisių nuostatai“, čia kai ką pa
minėsime.

KOKIE TIE NAUJIEJI
NUOSTATAI

Jie dar labiau patvirtina pa
grindinį sovietinių profesinių są
jungų uždavinį: kontroliuoti dar-

KA PER PROF .S-GAS
DAR LABIAU PARYŠKINTAS: 

VALDŽIOS ĮRANKIU, EITI 
IR VAROVŲ PAREIGAS.
bą, eiti darbininkų varovų pa
reigas, atlikti kai kurias valdžios 
įstaigų ir socialines funkcijas.

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, 
kad profesinių sąjvp.gų teisės 
tais nuostatais praplečiamos. 
Nuostatų 2-ju punktu fabriko ga
myklos, vietos komitetas dalyvau
ja net gamybos planų ir statybos 
projektų sudaryme. Atrody
tų, kad patys darbininkai tu
rėtų balsą, ką ir kaip gaminti, 
ką ir kaip statyti. Tik
rovėje visa suplanuojama ir tvir
tinama respublikiniuose ir visa
sąjunginiuose centruose.

3-ju punktu “komitetas darbi
ninkų ir tarnautojų vardu suda
ro kolektyvinę sutartį su įmonės 
administracija, organizuoja įsi
pareigojimų vykdymą pagal ko
lektyvinę sutartį, sistemingai 
kontroliuoja, kad laiku būtų vyk
domos kol. sut-je numatytos prie
monės.“ Komitetas kartu su ad
ministracija tvirtina įmonės fon
dų lėšų naudojimą kultūrinėms 
-buitinėms sąlygoms gerinti ir ga
mybai tobulinti.

Gamybą didinti — nuostatuose 
apie tai pakartotinai kalbama. 4- 
ju punktu “komitetas turi teisę 
išklausyti įmonės, įstaigos, orga
nizacijos vadovų pranešimus apie 
tai, kaip vykdomas gamybinis 
pianas... ir reikalauti pašalinti 
atskleistus trūkumus“, čia pro
fesinėms sąjungoms pavedama 
jau netik darbininkų, bet ir pa
čios įmonės gamybos priežiūra. O 
kada žymesni profesinių komitetų 
pareigūnai yra partiečiai, tai aiš
ku, kad kontrolė vykdoma parti
jos pareigūnų — po. profesinių 
sąjungų priedanga.

Prof, komitetai gali patiekti 
pasiūlymus gerinti įmonės ar, įs
taigos darbą. Aukštesnieji ūkiniai

ir tarybiniai organai “privalo ap
svarstyti šiuos pasiūlymus. >.“ 
(5 P-)

Kai administracija nustato ta
rifus, naujas darbo normas .... ir 
išdirbio normas, ji taip pat pri
valo derintis prie vietos komite
tų (6 p.), nors ir šiuo atveju 
aišku, kad sovietiniai tarifų ir 
normų patvarkymai ateina “iš 
aukščiau“ ir maža ką vietos ko
mitetai gali ir drįs pakeisti.

Profesinių sąjungų komitetų 
I \aidmuo kaip darbipinkų varovu 
pabrėžiamas nuostatų 7-jame
punkte: “Kartu su administracija 
organizuoja socialistinį lenkty
niavimą“.

Kitais punktais nustatoma, kaip 
komitetai kontroliuoja įstatymų 
vykdymą, dalyvauja sudaryme są
rašų tų darbininkų, kuriems turi 
būti skiriama pienas ir muilas 
(!), dalyvauja sprendžiant 15-16 
metų jaunuolių priėmimą į dar
bą, atlieka valstybinio socialinio 
draudimo funkcijas, tikrina bu
tus, kontroliuoja įstaigų ir įmo
nių kooperatyvinę prekybą ir 
kioskus, kelia klausimą dėl nu
šalinimo arba nubaudimo vado
vaujančių darbuotojų, kurie ne
vykdo įsipareigojimų ir pan. Ki
ta vertus, “darbininkai ir tarnau
tojai negali būti atleisti iš įmo
nės įstaigos, organizacijos admi
nistracijos iniciatyva be fabriko, 
gamyklos vietos komiteto sutiki
mo“ (10 p.).

Dar pažymėtina, kad naujai
siais nuostatais nepanaikinami 
esamieji sovietinės santvarkos įs
tatymai, kuriais profesinės sąjun
gos kaip buvo, taip ir lieka ver
giškais kompartijos ir sovietinės 
valdžios įrankiais. E.

• JAUNIMO LITERATŪROS 
KONKURSĄ YRA PASKELBĘS 
AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪ
DIS. Skiriamos dvi premijos po 
150 dol. už prozą ir poeziją. Kon
kurso terminas baigias 1959 m. 
vasario 28 d.

LIETUVA ŠIANDIEN
DUOMENYS NESENIAI IŠ LIETUVOS 

ATVYKUSIO
Visai neseniai iš Lietuvos tam 

tikromis apystovomis atvyko į 
Vakarus marijampolietis, kuris 
“Eltos Informacijomis” suteikė 
daug duomenų apie šių dienų Ma

MARIJAMPOLĖ DAR NEATGAVO NORMALAUS VAIZDO
Miesto centras po praėjusio ka

ro sugriovimų dar neatgavo nor
malų vaizdą. Griuvėsių valymas 
vyko visą eilę metų, daugiausia 
talkos būdu. Pirmasis žymesnis 
namas buvo pastatytas Vytauto 
gatvėje tik 1951 metais. Viešomis 
lėšomis iki šiol pastatyta t.k. šie 
pastatai: Vytauto gatvėje 3 dvie
jų aukštų po aštuonis butus na
mai, Dramos teatro darbuotojui 
gyvenamasis namas. Praėjusiais 
metais pradėta viešbučio pastato 
statyba, šiais metais keli gyve
nantieji namai ir 400 vietų kino 
teatras “Gintaras”. Bažnyčios ir 
Vytauto gatvių sankryžoje pasta
tyta universalinė parduotuvė ir 
gyvenamasis namas, kurio apati

NAUJI — PAKEISTI — GATVIŲ PAVADINIMAI
Marijampolėje pakeista visa ei- lė gatvių ir aikščių pavadinimų, 

štai keletas pakeitimų:
Buvo

Vytauto gatvė
Petro Armino g-vė

Basanavičiaus aikštė
Kauno gatvė
Aušros gatvė
Kareivinių gatvė
Šiaulių gatvė
Partizanų gatvė
Vasario 16-sios gatvė
Bažnyčios gatvė
Be to, eilė gatvių turi dar šiuos 

pavadinimus: Kapsuko-Mickevi- 
čiaus, Greifenbergerio, Pionierių 
ir kt. Kaip žinoma, pati Marijam
polė pavadinta Kapsuko vardu.

Šaligatvių grindinys mažai kur 
atnaujintas. Tik prie naujai sta-

PRIVAČIŲ NAMŲ STATYBA
Privačių namų statyba kai kur 

gana gyva. Žmonės stengias1 susi- 
lipdyti sau šiokią tokią pastogę. 
Privačių namų statyba vyksta daž- 

rijampolę (Kapsuką) ir iš viso 
apie gyvenimą dabartinėje Lietu
voje. čia duodame pirmąją dalį 
jo žinių. Vėliau bus daugiau.

niame aukšte įrengtas “gastrono
mas”. Bažnyčios gatvėje jau baig
ti vieni dviejų aukštų namai, o 
antrieji baigiami. Prie Basanavi
čiaus aikštės pradėta pašto rū
mų statyba. Plečiamas ir kalėji
mas. Prie stadiono pradėta trijų 
pastatų statyba, kurią vykdo ka
liniai (kriminaliniai). Autobusų 
stočiai, Kauno gatvėje, pristaty
tas antras aukštas, o Rygiškių 
Jono gimnazijai trečias. Statybos 
darbų kokybė dažnai būna že
miau vidutinės. Darbai normuoti, 
atlyginimai priklauso nuo kieky
bės, todėl kiekvienas stengiasi 
pasiekti didesnį normų išpildymo 
procentą. Be to, ir statybinės 
medžiagos nepergeriausios.

Dabar
Černiachovskio gatvė
Izabelės Laukaitytės gatvė 
(Tai partizanų likviduota k-tė)
Karolio Požėlos aikštė
Zigmo Angariečio gatvė
Majakovskio gatvė
Griniaus gatvė
Vytauto Montvilos gatvė
Tarybinių partizanų gatvė
Gegužės 1-sios gatvė
Laisvės gatvė.

tomų namų pratiesiami nauji ša
ligatviai. O kitur matosi dar gy
vi karo pėdsakai. Gerokai pali
jus, miestas plaukia purve.

Pagrindinė gatvė ir miesto so
das nukabinėti komunistiniais šū
kiais, politinėmis karikatūromis.

GALIMA — TIK NE VISIEMS 
niausiai šalutinėse gatvėje, Tarpu
čiuose, Degučiuose ir prie geležin
kelio linijos. Gražus naujų priva
čių namų kvartalas yra išdygęs 

I’etro Armino gatvėje prie Miesto 
sodo. Sklypai statybai skiriami 
pagal prašymus per komunalinio 
ūkio valdybą veltui. Nors kai kam 
pavyksta gauti paskolą, tačiau 
darbininkui ar tarnautojui, nepri
einančiam prie jokių materialinių 
vertybių, statyba yra neįmanoma 
arba nepaprastai sunki. Organiza
cijų, kurios pardavinėtų priva
tiems asmenims statybines me
džiagas, iš viso nėra. Visa

MARIJAMPOLĖ LIETUVIŠKESNĖ UŽ KAI KURIUOS KITUS 
MIESTUS

Oficialių duomenų apie miesto 
gyventojų skaičių nėra paskelbta. 
Spėjama, kad dabar Marijampo
lėje gyvena daugiau kaip 20.000 
žmonių. Gyventojai daugumoje 
lietuviai. Rusų — jei neskaityti 
kareivinėse esančius dalinius, ne
daug. Yra pagrindo tvirtinti, kad 
rusai Marijampolėje sudaro vos 3- 
-5 proc. visų gyventojų. Rusai dir
ba daugiausia saugume, milicijoje, 
kalėjime, ir kai kuriose kitose įs
taigose, užimdami neretai vado
vaujančius postus. Rusai vadovau
ja pavyzdžiui grūdų paruošų kon
torai, kinofikacijos skyriui, ma
šinų — traktorių dirbtuvei, paš
tui, transporto kontorai, naftos 
bazei, valstybiniam bankui. Be tu 
rusų atsakingose pareigose yra ir 
rajono vykdomajame komitete, 
partijoje, miesto ligoninėje. Jie, 
kaip taisyklė, turi gerus valdiškus 
butus, kurių nuomos kai. kur žy
miai žemesnės už privačių butų 
nuomas. Lietuviai su rusais ma
žai bendrauja, išėmus tuos, kurie 
savo darbu nuo jų priklauso. No- 
i ėdama pagerinti santykius tarp 
lietuvių ir rusų, partija kiekvie
nais metais gruodžio 5 d. (konsti
tucijos minėjimo dieną) ruošia va
dinamą “draugystės vakarą“ mok

IŠ PARTIEČIŲ TIK VIENAS KITAS TURI GYVENTOJUOSE 
. AUTORITETĄ

Partijos narių skaičius nors ir 
nežymus, bet partiečių rankose 
yra valdžia. Jie užima dažniau
siai atsakingas vietas. Pavyzdžiui 
Marijampolės plytinėje, kur sezo
no metu dirba apie 300 darbininkų 
yra vos 4 proc. partiečių ir tie 
patys vadovauja įmonei. Vienin
telį eilinį darbininką, buvusį par
tijoje, praėjusiais metais pašalino 
už girtuokliavimą.

Norinčių stoti į partiją atsiran

reikia pasirūpinti “neoficialiais” 
keliais, o tai gali ne kiekvie
nas. Jei darbininko vidutinį 
mėnesinį uždarbį galima^ skaityti 
600 rublių, tai mūrinio namo, su
sidedančio iš trijų kambarių, vir
tuvės, sandėliuko, vonios ir tvarto, 
statyba kainuoja apie 100.000 rub
lių. Tad aišku, kad tokie ar pa
našūs namai darbininkui arba ei
liniam tarnautojui yra tik svajonė.

sleiviams su kariuomene suartinti. 
Tačiau tokie ir panašūs žygiai ne
duoda norimų vaisių.

žydų Marijampolėje dabar tik 
kelios šeimos ir jie gyvenime vi
sai nepastebimi. Bolševikai jais, 
matyti ,mažai rūpinasi, nes karei
vinių šaudykloje, kur pagal žmo
nių pasakojimą vokiečių okupaci
jos metais buvo suša įdyta ir už
kasta apie 7000 žydų, nėra net jo
kio atminimo ženklo.
Kareiviai ten ir šiandien rausia 
apkasus, vykdo šaudymo pratimus. 
Dažnai ten galima matyti besiga
nančias ožkas ir karves. Tuo tar
pu sušaudytiems komunistams vi
sur pastatyti paminklai.

Iš kitų tautybių minėtinas vie
nas korėjietis, dirbantis audimo 
fabrikėlyje “Šešupė”, pamainos 
meisteriu — keletas gruzinų, mon
golų, lenkų.

Daug marijampoliečių buvo ir 
dabar tebėra trėmime, kalėjimuo
se. Buvęs miesto burmistras Mau
rukas išbuvo Rusijoje daugiau 10 
metų ir grįžęs mirė šių metų pa
vasarį. Rusijoje mirė buhalteris 
Pileckis, krautuvininkas Pautie- 
nius ir kiti. Ne mažai žūva ir 
pogrindyje.

da nedaug. Tačiau kai kuriems, 
ypač mokytojams, kultūros na
mų darbuotojams ir einantiems 
atsakingesnes pareigas, be to, pra
eityje išvengusiems įtarimą, daro
mas oficialus spaudimas stoti į 
partiją. Ir materialinė padėtis kar
tais priverčia stoti į partijos narių 
eiles, bet tokie retai tampa akty
viais komunistais.

Gyventojų tarpe komunistai 
partiečiai neturi autoriteto, išsky

rus vieną kitą, kuris stengiasi 
teisingiau įvertinti žmogaus padė
tį. Gyventojų nuomone, komunisto 
reikia saugotis jau vien dėlto, kad 
jis yra saugumo darbuotojas, t.y. 
jis privalo pranešinėti žmonių 
nuotaikas, kalbas ir atskirų, ypač 
politiniai nepatikimų asmenų, el
gesį. Pranešti ar nepranešti jau 
priklauso nuo partiečio sąžinės ir 
aplinkybių, kurių dėka jis tą ar 
kitą dalyki) sužino. Ne paslaptis,

KOMJAUNUOLIŲ VAIDMUO
Komjaunuolių, ypač moksleivi

jos tarpe, yra nemažai. Tuo tar-. 
pu dirbančiojo jaunimo tarpe 
komjaunuolių nėra daug, vienur 
daugiau, kitur mažiau. Pavyzdžiui 
Marijampolės plytinėje iš 300 dar
bininkų sezono metu yra maždaug 
50 jaunuolių. Tačiau komjaunuo
lių jų tarpe yra vos 5 — 8. Kitas 
atėjęs į darbą iš viso slepia, kad 
jis yra komjaunuolis, nes darbi
ninkai tokį pašiepia. Tokioje įmo
nėje komjaunimo organizacija ne
gali daryti jokio spaudimo, nes 
darbas čia nereikalauja jokios 
specialybės, atlyginimai žemi. Pa
našų fizinį darbą, ypač vasaros 
metu, galima gauti visur, o įmo
nė nėra suinteresuota prarasti 
darbo jėgą. Tokiu būdu komjau
nuolių skaičius lieka ribotas. Tik 
labai retais atvejais jaunuoliai 
patys ateina pas vadovus ir prašo

Medžiagos — vaistai — maistas 

DOVANINTAI SIUNTINIAI BE 
MUITO

i
. USSR ir kitu* kr.itu*

REIKALAUJANT IŠSIUNČIAMI 
KATALOGAI
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N E W A U

kad partijoje yra nuomonių skir
tumų. Vienį pasiliko kietais stali- 
nistais, kiti linksta į vadinamą re- 
vizionizmą. Tačiau ir vieni ir antri 
gyventojų yra vienodai nemėgs
tami, kartais tiesiai'neapkenčiami.

Daugumas darbininkų į komu
nistus partiečius žiūri kaip į savo 
engėjus, išnaudotojus, kurie nie
ko nepadeda buities pagerinimui, 
o tik vykdo prižiūrėtojo vaidmenį.

si priimami į komjaunimo organi
zaciją.

Tuo tarpu kitose įmonėse, pa
vyzdžiui “Šešupės” audimo fab
rike, komjaunuolių procentas di
desnis, nes ten vadovams įmano
ma daryti veiksmingesnį 'spaudi
mą. Ten atlyginimas aukštesnis, 
darbas nesunkus ir švarus, visą 
laiką pastogėje. Netekęs darbo to
kioje įmonėje ir dar su atitinka
mu įrašu darbo knygelėje jaunuo
lis vargu ar gaus kur nors kitur 
panašų darbą. Tokiu būdu yra len
gviau jį padaryti komjaunuoliu 
nors popieriuje, tačiau be kom
jaunuoliškų įsitikinimų. Komjau
nuolių skaitlingumas daug pri
klauso nuo pirminių ir rajoninių 
organizacijos sekretorių akty
vumo.

(Bus daugiau)
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Australiįbį
AUSTRALIJQS LIETUVIŲ MOTERŲ SKYRIUS"

REPREZENTACINIAI TAUTINIAI 
DRABUŽIAI

TAUTYBIŲ FESTIVALIO SYDNĖJUJE PROGA

Kaip žinome, s.m. spalio 11 d. 
yra rengiamas Sydnėjuje marga
spalvis visų tautybių festivalis 
(Waratah Festival), kurio melu 
įvyks eisena visų tautybių repre
zentantų tautiniuose drabužiuo
se.

Kiek girdėti, kitos tautos jau 
intensyviai ruošiasi šiai didžiu
lei demonstracijai, nes iš eisenos 
didumo ir gausingumo šimtatūks
tantinės Sydnėjaus žiūrovų mi
nios galės pasidaryti savo išvadų 
apie kiekvienų toje eisenoje daly
vaujančių tautų.

Labai svarbu, kad lietuviškasis 
jaunimas ypač skaitlingai festiva
lyje pasirodytų. Tačiau ne mažiau 
svarbu, kad šiame festivalyje da
lyvauju lietuviai vilkėtų grynus ir 
stilingus tautinius drabužius.

Juk tautinių drabužių istorija 
yra taip sena, kaip ir tautos. Mes 
puikiai žinome, kad mūsų lietu
viškieji tautiniai drabužiai su 
įvairiausiais jų stiliais nėra dirb
tinu būdu sugalvoti ir pasiūdin
ti, bet tautos istorijos vyksme iš- 
tobulėjęs meninis palikimas. Mes 
žinome taip pat, kad lietuviški 
tautiniai drabužiai nėra koks vie
nodumo šablonas, bet liaudies me
no kūrybingas įvairumas, tačiau 
turįs savitus lietuviškus bruo

VEIKLOS APYSKAITA
SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJOS MELBOURNE 
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Draugijos tikslas — ateiti į pa- 
gelbų materialiai bei moraliai į 
nelaimę patekusiems mūsų tau
tiečiams, neatsižvelgiant jųjų am
žiaus, lyties bei įsitikinimų.

Šiame laikotarpy ligonių sek
cijos darbų vedė p. Šemienė, 
esant reikalui pasikviesdama tal
kininkių, iš kurių mielai sutiko 
pagelbėti p. Bulokienė, p. Bulo- 
kaitė, p. Reimerienė, p. žižmarai- 
tė, p. ,Žilinskienė, p. Pumputienė 
ir p. Kuncaitienė. Talkininkavo 
automobiliais, aplankant Ballara- 
to ligonius, p. Garbenis ir p. Suš- 
ka. šio laikotarpio bėgyje Drau
gija lankė 5 psichiniai sergančius 
ligonius ir 7 sergančius bei sir
gusius rimtomis fizinėmis ligo
mis. Pastebėta, kad Dr-jos para
ma yra ypatingai reikalinga psi
chiniai sergantiems ligoniams, ku
rie yra labai vieniši, be šeimų, 
giminių bei artimųjų ir nebeturi 
jokio ryšio su bendruomene. Lan
kymai jų yra vienintelė paguoda 
ir viltis. Šie ligonys yra reikalin
gi ypatingai ilgos moralinės pa
ramos bei rūpinimosi jais. Drau
gijos pastangomis 2 psichiniai li
gonys išėjo iš ligoninių. Padėta 
jiems įsikurti.

Vienas iš jų dabar sėkmingai 
lanko “Commonwealth Rehabili
tation Scheme” odos išdirbinh} 
mokyklų. Antras jau tarnauja ir 
sugeba savystoviai gyventi. Drau
gijos materialinė parama šiuo 
momentu jiems nebereikalinga. 
Iš esančių šiuo metu ligoninėse, 
gydytojų nuomone, 2 ligonys ga
lima būtų išleisti. Komitetas dė
jo pastangas (deja, iki šiol liko 
dar nevaisingos) rasti šeimas, ku
rios apsiimtų juos priimti svečiais 
vienam kitam savaitgaliui. Be li
gonių, Komitetas rūpinosi 3 šelp
tinomis šeimomis, kurias parėmė 
materialiai. Komitetas palaikė ko- 
respondencinį ryšį su dviem kali
niais N.S.W. valstijoje, kurie tu
rėjo būti šįmet iš kalėjimo pa
leisti ir norėjo pradėti “naują 
gyvenimų” Viktorijos valstijoje. 
Kalėdų proga pasiųsta jiems do
vanėlės ir pasveikinta Draugijos 
vardu. Vietiniai ligonys asmeniš
kai. Kalėdų ir Velykų švenčių 
proga aplankyti su dovanėlėmis.

Ligonius lankant "įvairiomis pro
gomis, dovanėlėms bei rūbams iš
leista viso £ 38.9.1.

Trijų šeimų pašalpoms išleista 
£ 61.0.0.

žus.
Gal kaikas mano, kad ir iš mar

gaspalvių australiškų medžiagų 
galima pasiūdinti tikrus lietuviš
kus drabužius, priduodant jiems 
tik savitų tautinę formų. Tatai 
būtų klaidingas galvojimas, nes 
tautiniams drabužiams negana 
tik išorinės formos, bet jie turi 
turėti ir atatinkamų medžiagą bei 
reikalingi} jos parengimų. Lietu
viški tautiniai drabužiai turi bū
ti specialiai išausti ir gero žino
vo parengti, jei norima, kad jie 
atatiktų tikriesiems.

Australijos lietuvaitėms nesun
ku būtų, jei mūsų tėvai tuo su
sirūpintų, įsigyti tikrus tautinius 
drabužius, nes mes turime Mel
bourne lietuviškų tautinių drabu
žių žinovę — Danutę Giedraity
tę, kuri juos pati audžia.

Gal būt, kad prieš šitų festi
valį jau yra per vėlu užsisakinė
ti Melbourne tautinius drabužius, 
taigi į jį vykime tokiais, kokius 
jau turime, tačiau ateityje susi
rūpinkime įsigyti tikrus, tradici
nius tautinius drabužius, kad 
svetimšalių akyse reprezentuotu
me tikrųjį mūsų tautos menų, o 
ne kažkokį margaspalvį fabrika- 
tų.

D. Grosaitė

Draugija parėmė materialiai 
tris asmenis sumoje £ 30.0.0.

Vasario 16-tosios gimnazijos li
goniams bei neturtingiems mo
kiniams vaistais pasiųsta £ 50.0.0.

Viso ligoniams ir pašalpoms iš
leista £ 179.9.1.

Buvo nutarta metiniam susirin
kime pasiųsti Lietuvon ir Sibire 
esantiems lietuviams vaistais £ 
100.0.0., bet kol kas galutinai ne
išsiaiškinta su Balfo įgaliotiniu 
Vokietijoje ir pinigai dar nepa
siųsti.

LĖŠŲ TELKIMAS
Lėšas telkiant Komitetas ir šie

met laikėsi jau įsigyvenusių darbo 
tradicijų, suruošdamas Vokieti
joje likusiems lietuviams pinigų 
ir rūbų vajų. Draugijos metinį 
Užgavėnių balių, loterijų ir bufe
tus įvairių organizacijų baliuose. 
Vajaus metu Melbourno lietuviai 
ir vėl parodė savo nuoširdumų ir 
reikalo supratimų, suaukodami iš 
viso £ 294.17.6 pinigais ir nema
ža kiekį nešiotų drabužių bei ava
lynės.

Aukų rinkėjoms — rinkėjams, 
čia tariamas Komiteto nuoširdus 
ačiū už v įdėtų darbų. Ypatingai 
Komitetas dėkoja p. Antanaitie
nei, pasiekusiai rinkimo rekordų, 
surinkusiai £ 80, p. Žiedui £ 2G, p. 
Gudelienei £ 25, p. Balčiūnienei £ 
19, p. Žiogienei £ 18.10.0 ir vi
siems kitiems rinkėjams-joms, 
įsijungusiems į vajaus darbų.

Pinigai ir rūbai pasiųsti Vo
kietijos Krašto Valdybai su pa
geidavimu, kad 500 DM. būtų skir
ta Gautlingeno sanatorijos ligo
niams.

Draugijos ruoštas Užgavėnių 
balius davė gryno pelno £ 81.11.8. 
Jis nebuvo šįmet ypatingai pel
ningas, tačiau atrodo, kad beveik 
visų organizacijų ruošiami baliai 
darosi mažiau populiarūs.

Bufetų laikyta 8, kurie davė 
gryno pelno £ 128.8.9L

Sunku būtų išvardinti visas 
nares ir prijančiančias, taip nuo
širdžiai dirbusias ir aukavusias 
produktus ruošiamuose bufetuo
se. Už tokį nuoširdų talkininka
vimų komitetas taria nuoširdų 
ačiū.

ORGANIZACINIAI REIKALAI

šiame laikotarpyje komitetas 
turėjo 9 protokoluotus posėdžius

MOTERIS — ŠIŲ METŲ SPORTO MEISTERIS
Pustamsei Althea Gibson Niujorke įteikiamos dovanos, kaip 

“šių metų moteriai atletei”.
Althea Gipson, 30 metų amžiaus, pereitais metais laimėjo Wim- 

bledono titulų ir su garsia tenisiste Darlene Hard Kalifornijoj už 
žaidimą poroj buvo aukščiausiai atžymėta.

KAVOS ISTORIJA
Pasauly kavos išgeriama daug. 

Geriama ir dažnai paklausiama: 
iš kur kava atsirado? “Iš Bra
zilijos” — atsakys vienas, drau
gas pridės kitų kraštų. Jei sieksi 
tolimesnių laikų, tuos pasipils 
nuomonių nuomonės.

Kavos istorija yra sena. Taigi, 
gerdamas puodelį geros kvepian
čios kavos, perskaityk šias eilu
tes, kurias surašė irgi nemažas 
kavos mėgėjas.

Pasakojama, kad kavų surado 
indėnai. Tačiau per daug garbės 
suteikiama šiems pirmiesiems 
Amerikos gyventojams. Tikrumo
je kavų užtiko arabų vienuoliai 
apie 500 metų po Kr.

Ir kas tos pupelės: ar patys au
galai ar vaisių branduoliai? Tai 
yra tam tikrų vaisių branduoliai. 
Kiekviename vaisiuje yra dvi pu
pelės, susiglaudusios lygiąja pu
se.

Kadangi arabai pirmieji išmė
gino kavos skonį, tai ji labiausiai 
ir paplito artimuosiuose rytuose. 
Savo kavos gamyba pagarsėjo 
turkai ir jiems su arabais priski
riama, kad jie pirmieji kavų at
gabeno Europon. Tačiau jų atve
žė Venecijos pirkliai Italijon 
prieš 1600 metus. Kiek vėliau tur
kai jų nugabeno į Vienų.

Kų gi reiškia pats žodis — ka
va. Angliškai vadiname Coffee, 
prancūziškai — Cafe. Tačiau nei 
anglai nei prancūzai nedavė ka
vos vardo, nors jos ir daug suvar
tojo. Kavos vardas yra abisiniš- 
kas, ten viena .vietovė vadinasi 
Kafa, iš kupos arabai pradėjo 
gabentis kavų.

Lotyniškai kava vadinasi — 
Coffea arabica, coffea liberica, 
caffea robusta, t.y. arabų kava 
Vakarinės Afrikos Belgų Kongo 
kava.

Dabar kavos daugiausia augina
ma Brazilijoje, net 50 procentų 
viso pasaulio kavos.

Nuskinta kava dar netinka vi
rimui, reikia ja padeginti. Pade

ir visų eilę neprotokoluotų pasi
tarimų skubiems reikalams.

Buvo suruošta viena Draugijos 
narių bei prijaučiančių popietė, 
j kuria atsilankė 27 narės bei 
viešnios. Popietės metu p.p. žie- 
dienė, Tamošiūnienė, Balčiūnienė 
ir p. Vacbergienė padainavo lie
tuviškų dainų. P. Gasiūnienė pa
skaitė Biliūno “Antanuko Rytas”. 
Be to, buvo, su narėmis aptarti 
įvairūs Draugijos reikalai, ypač 
loterijos.

Metų bėgyje atspauzdinta ir 
išdalinta narėms Draugijos įsta
tai, paruošta ir išsiųsta medžia
ga apie Draugijos istorijų ir veik
lų ruošiamam Australijos Lietu
vių metraščiui. Jų paruošė p.p. 
Simankevičienė, Karazijienė ir p. 
Žilinskienė. Be to, p. Žilinskie
nė perredagavo informacijų apie 
draugijos darbą naujai įleidžia
mam Viktorijos Direktory of So
cial Services.

Šių metų liepos mėn. 5 d. buvo 
suruoštos mūsų Draugijos narėms 
p.p. Viliūnienei ir Zableckienei 
išleistuvės, išvykstančioms į U.S. 
A. Joms įteikta adresai su Dr- 

ginant pašalinamas jos kartumas, 
duodamas kvapas ir pataisomas 
skonis; be to, padeginta kava 
ilgiau išsilaiko nesugedusi.

Nors Amerika didžiuojasi sa
vo kavos suvartojimu, bet Euro
pa, deja, jų pralenkia. Kavos dau
giausia sunaudoja Islandijoje. 
Ten vienai galvai per metus ten
ka 5 svarų.

Mūsų dažnai vartojama ’’In
stant” kava yra koncentruotas 
ekstraktas, padarytas iš sumaltos 
kavos.

Kavų geria kiekvienas kraštas 
pagal savo papročius. Amerikie
čiai, galime sakyti, maukia kavų, 
nerodydami jai jokios pagarbos. 
Europoje kava priklauso iškilmin
gai ir .gerai poilsio valandai, sve
čiams. Vokiečiai kai geria kavų, 
tai visas namas kvepia, ir visų 
akys spindi. Kito nieko ir nesako, 
tik ragauja ir giria kavos skonį. 
Vokiečių kava kvepianti, ne taip 
stipri. Ji geriama po pietų su tam 
tikromis ’ceremonijomis ir ypa
tingais pyragaičiais.

Italai pamėgo labai stiprių ka
vų, vadinamų Espresso. Tai ka
vos esencija, sutekėjusi tiesiai į 
puodelį. Garsi ir turkų kava, labai 
stipri, žmonių vadinama tiesiog 
dinamitu, geriama iš mažyčių 
puodelių. Amerikoje, kur visur di
deli matai vartojami, žinoma, ši 
kava nepopuliari ir nepraktiška.

Ar kava kenkia? šio klausimo 
dar niekas neatsakė. Galva gal
vai nelygu: vieniems gali pakenk
ti ir vanduo, kitiems nieko ne
reiškia ir stipriausi gėrimai. Ka
daise tokius bandymus darė šve
dai. Du nuteistus mirti girdė ir 
tikėjosi, kad jų širdys sušlubuos 
ir jie numirs. Jie tačiau buvo 
sveiki Tcaip ridikai, ir švedai, lai
kydamiesi padorių papročių, juos 
vėliau iš kalėjimo paleido.

Aišku, kava veikia žmogaus or
ganizmų. Ji sukelia budrumų, su
žadina norų dirbti, prablaško 
miegus. Bet kitiems veikia prie
šingai.

jos narių parašais, po tautinę 
juostelę ir puokštę gėlių. Išleis
tuvės buvo Melbourno Lietuvių 
Namuose. Komitetas dėkoja p. 
Simankevičiui už taip gražiai ir 
meniškai paruoštus adresus mū
sų išvykstančioms.

Komitetas bendradarbiavimo su 
visa eile Melbourno lietuvių or
ganizacijų,'iš kurių ypatingai pa
minėtinas Lietuvių Namų Klubas, 
su kuriuo buvo aiškintasi dėl 
klubo pasiūlymo atidaryti Lietu
vių namuose savaitgalio kavinę, 
dėl akcijų pervedimo į paskolos 
formą bei bendro Draugijos pri
sidėjimo prie namų įruošimo ir 
puošimo. Pereitų metų visuotino 
narių susirinkimo įgaliotas komi
tetas paaukojo £ 10.0.0. Lietuvių 
parapijos namams. Buvo taip pat 
darniai bendradarbiauta su Mel
bourno Apylinkės Valdyba, lietu
vių parapijos klebonu kun. Vaso- 
riu, kuriam komitetas nuoširdžiai 
dėkoja už pranešimų skelbimų iš 
sakyklos, už suteiktas sąlygas 
naudotis St. John parapijos pa
talpomis bei rinkti aukas ar pla
tinti Dr-jos atsišaukimus bažny

NAUJAUSIA NIKITOS 
BOMBA

Prieš kurį laikų Vokietijoje su
kėlė dėmesio toks dalykas. Vie
na Bavarijos gyventoja, kurios 
vyras yra karininkas Vokietijos 
kariuomenėje, susilaukė laiško. 
Laiškas rašytas jos vyrui. Mote
ris pastebėjo, kad tai moteriškas 
braižas. Perdaug nesijaudindama, 
kad laiškas ne jai, atplėšė ir per
skaitė. Laiškas tikrai buvo jai ne
lauktas:

“Mano brangusis, Aš negaliu 
užmrišti tų nuostabių valandų, 
kurias galėjom praleisti drauge. 
Gaila, man rodos, kad tu nebuvai 
užtenkamai atsargus. Jei tai pa
sitvirtins, aš kreipsiuos į tavo 
žmoną, kad ji pritartų divorsui. 
Su dideliu nekantrumu, laukiu 
valandos, kada tu būsi vėl mano 
glėbyje.. .

Tave mylinti tavo Lilo.”
Moteris pakėlė triukšmą. Pa

sirodė tada, kad ji nebuvo vie
nintelė, kuri tokį laiškų gavo ir 
atplėšė ir savaip reagavo. Reino 
krašte, Vestfalijoje, Bavarijoje 
tokių laiškų paštas buvo prista
tęs šimtus. Kariuomenės pareigū
nai pradėjo tyrinėti. Laiškai sky
rėsi, bet tik žodžiais ir braižu. 
Mintys visur buvo tos pačios. 
Daugumas laiškų buvo pasiųsti iš 
mažų miestelių vakarinės Vokie
tijos pusėje iš pasienio su rytine 
Vokietija.

Tyrinėjimas parodė, kad laiš
kai buvo rašyti rytų Vokietijoje 
ir pernešti į vakarinę. Karininkų 
adresus pristatė Vokietijos ko
munistai.

Vokietijos kariuomenės vado
vybė per radijų kreipėsi į karių 
žmonas, įspėdama apie šį naują 
sovietų “kultūrinio bendradarbia
vimo” būdų.

Ko gero, Nikita dar ir į čia 
pradės laiškus siuntinėti, apsime
tęs meiluže.

D.L

METINIS SUSIRINKIMAS
š.m. rugpiūčio mėn. 31 d., 2 

vai. p.p., Lietuvių Klubo namuo
se, Thornbury, įvyko Melbourno 
Moterų Socialinės Globos Draugi
jos Metinis S u s i r i'll k i- 
m a s.

Susirinkimų> kuriame dalyvavo 
28 Draugijos narės, atidarė p. V. 
Kuncaitienė, pakvietusi jam pir
mininkauti p. E. žižienę, sekre
toriauti — p. B. Makulienę. Susi
rinkimų sveikino: Lietuvių Klubo 
vardu — p. Barkus;. Kultūros 
Fondo »— p. Mikaila; ir prof. V. 
Žemkalnis. Buvo išklausyta Ko
miteto pirmininkės p. Kuncaitie- 
nės patiekta praėjusių metų dar
bų veiklos apyskaita. Po to sekė 
iždininkės, p. Bulokienės apyskai
ta ir Revizijos Komisijos prane
šimas (skaitė p. Meiliūnienė). 
Senajam Komitetui pasitraukus 
iš pareigų, buvo išrinktas naujas, 
kuris pasiskirstė pareigomis:

Pirmininke — V. Kuncaitienė, 
13 Salem Avenue, South Oak- 
leigh, S.E. 13. Tel. LU 2877;

Iždininke — V. Morkūnienė, 
33 Eskdale Road, Caulfield, S.E.7. 
Tel. LF 5957

Parengimams narė — A. Vin
gienė, 25 Cliff Street, Brunswick, 

čios šventoriuje. Komitetas dėko
ja Katalikių Moterų Dr-jai už 
bendradarbiavimą vajaus metu ir 
visoms kitoms organizacijoms ar 
pavieniams asmenims, kurie rėmė 
ar lengvino Komiteto darbą, su
darė sąlygas ruošti jųjų baliuose 
bufetus, talkininkavo rinkdami 
aukas, aukodami loterijai fan
tus bei pinigus, ar pavėžindami 
mašina lankytojas į provincijos 
ligonines, ši padėka priklauso p. 
p. Garbeliui ir Suškai;

Ypatingai nuoširdi komiteto 
padėka Lietuvių Namų Tarybai 
už suteiktas patalpas Dr-jos po
sėdžiams, pobūviams ir susirin
kimams. Ačiū visoms narėms ir 
prijaučiančioms, be kurių įdėto 
darbo, vargų ir nuoširdumo ne
būtų iš viso ko į šių metinę apys
kaitą rašyti, nes vienas Komite
tas nebūtų tokių darbo vaisių su
silaukęs.

Mano asmeniška padėka Komi
teto narėms — p.p. Šemienei, 
Pumputienei, Matulionytei, Žilin
skienei, Bulokienei, ypač p. Pum
putienei, kuri didžiausių duoklę 
atidavė Dr-jai, nesigailėdama nei

N. 10;
Ligonių Sekcijos vadovė — V. 

Baltokienė, 142 Cramer Street, 
West Preston, N.18. Tel. JU 5674; 
Sekretore — E. čypienė, 25 Cliff 
Street, Brunswick, No 10;

Liko Komiteto narėmis — O. 
Jakutienė ir J. Valaitienė.

Revizijos Komisijon išrinktos p. 
p. O. Simankevičienė, R. Pum
putienė ir B. Makulienė.

Buvo padėkota senajam Komi
tetui už jo nenuilstamų darbų ir 
palinkėta sėkmės naujajam.

Po to Draugijos narės ir svečiai 
maloniai praleido keletą valandų 
prie kavutės ir turtingai paruoš
to stalo, besišnekučiuodamos ir 
besiklausydamos įvairios progra
mos. Už programos išpildymą dė
kojame p.p. Gasiūnienei, čypie- 
nei, Morkūnui, Karazijienei, Bal- 
trūnienei ir Milvydienei, bei jau
niesiems dalyviams — Rasai Mil
vydaitei ir Algiui Karazijai.

Melbourno Moterų Soc. Globos
Draugija

BALIUI JAU RUOŠIAMASI
Sydnėjabs Liet. Moterų Socia

linės Globos Draugija š.m. spa
lio 4 d. 7 v.v. rengia gražioj eu- 
ropietiškoj salėj (70 John Str., 
Cabramatta, prieš paštą) KAR
TONO BALIŲ.

Gautas baliaus pelnas bus nau
dojamas lietuvių ligonių šalpai, 
todėl tikimasi, kad Sydnėjaus lie
tuvių visuomenė jį savo atsilan
kymu nuoširdžiai parems, ypač 
kad pats balius bus tikrai įdo
mus ir vertas visų dėmesio. Kita
me “M.P.” numeryje apie jį bus 
painformuota plačiau.

ŠEIMININKĖMS
PIENO LIKERIS

Perplėšiama pusiau vanilės laz
delė, nuo dviejų citrinų plonai 
nulupama geltonoji žievelė ir iš
spaudžiama sunka, paimama du 
svarai cukraus ir visa tai sude
dama į plačiagurklj butelį, kur 
dar supilama vienas pintas pieno 
ir tiek pat spirito, šio turinio 
butelis kietai užkemšamas, užla- 
kuojamas ir pastatomas saulėje. 
Kad cukrus greičiau sutirptų, bu
telis keletą kartų per dienų su- 
kratom,as.

Kai visai nusistoja drumzlės, li
keris perkošiamas per tankių vil
nonę medžiagų arba filtruojamą
jį popierių. Atliekos nuo filtro 
galima taip pat suvartoti tortams 
arba pyragaičiams pertepti.

DŽIOVINTŲ GRYBŲ 
PADAŽAS

Paimti apie 8 džiovintus gry- 
bus, nuplauti juos šiltu vande
niu, užpilti 2 puodukus vandens 
ir virti kol suminkštės. Išėmus, 
smulkiai supjaustyti. Pakepti pu
sę smulkiai supjaustyto svogūno 
su į šaukšto sviesto ir a šaukš
to miltų ir praskiesti sunka, ku
rioje virė grybai. Pasūdyti, pa
virinti, sudėti supjaustytus gry
bus, užbaltyti juos vienu puodu
ku grietinės ir užvirinus patiekti 
stalan.

PASIJUOKIM
GRIEŽTA SĄLYGA

— Jonai, aš kalbu jau ištisą va
landą, o tu, atrodo, manęs visai 
neklausai?!

— Jei tu nori, kad aš klausy
čiau, tu būk maloni žmonele, nu
tilk!

DRĄSUS LIGONIS
— Jeigu tamsta taip netvari 

kingai gyvensi, tai niekad 70 me
tų nesulauksi!

— Tai kad, daktare, man jau 
pernai sukako 75 metai ir tamsta 
tik be reikalo mane gąsdini.
RECEPTAS SVORIUI NUMESTI

“Mano gydytojas patarė, kad 
kasdien daug jodinėčiau. Sakė 
tai geriausias vaistas svoriui nu
mesti”.

“Ir kaip gelbsti?”
“Neblogai. Arklys jau neteko 

25 svarų.” 

sveikatos, nei laiko. Ji dirbo sun
kiausi ir atsakomingiausį darbą. 
Visoms narėms ir prijaučiančioms 
ačiū, ačiū.

Melbourno Socialinė* Globos 
Moterų Dr-joa Pirmininkė
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PER AUSTRALIJOS RUSĄ
(REPORTAŽAS)

Neperseniausiai buvo paskelb
ta “Mūsų Pastogėje”, kad Syd- 
nėjaus skautų vyčių kandidatų 
“Lapinų” būrelis ruošia kelionę

vėl vėrėsi slėnis, o už jo kitas, 
dar statesnis kalnas. Žemėlapis gi 
rodė, kad dar daug tokių reikės 
perkopti... Tačiau nei vienas

sunkesnės, priversdamos dažniau 
sustoti trumpam poilsiui. Tačiau 
keliavome optimistiškai nusiteikę, 
nes žinojome, kad neužilgo pa
sieksime savo numatytos nakvy
nės vietų.

Pagaliau mes jau vietoje! Su
stojome prie nedidelio upelio 
gražiame slėnyje. Laukiniška

į^LlCTUUI&i-------
• PRANCIŠKONŲ GIMNAZI

JOS ROMAI, AMERIKOJE, pra
dėti statyti pernai rugsėjo mėn., 
dabar jau visai užbaigti. Jų rū
syje erdvi virtuvė ir du valgo
mieji, I augšte keturios didelės 
klasės, 2 mokytojų kambariai, fi
zikos kabinetas, biblioteka .įr t.t., 
II augšte bendrabutis, koplyčia

nuo Waterfall (NSW) iki Cam
beltown (geros 25 mylios) per 
kalnuotų ir tankiai apaugusių vie
tovę. Kelionės tikslas — geresnis 
Australijos krašto pažinimas, 
kompaso vartojimas ir kariško 
žemėlapio naudojimas, žinoma, iš 
pradžių atsirado šiai kelionei ne
pritariančių, kurie dėstė savo 
samprotavimus: 1. Jauni skautai 
gali paklysti, keliaudami per 
miškus, j kuriuos didele dalimi 
dar nebuvo įkelta civilizuoto 
žmogaus koja; 2. keliautojai gali 
naktį peršalti, nes šiame rajono 
yra aštroka žiema; jaunuoliai 
gali pervargti benešdami sunkias 
rūbų ir maisto kuprines. Buvo 
dar prisibijoma, kad neužpultų 
australiški vilkai (dingoes). J 
paskutinįjį perspėjimų kreipėme 
mažai dėmesio, bet pirmieji buvo 
realūs ir reikėjo juos imti dėme
sin.

Vis dėlto buvo nutarta iškeliau
ti iš Waterfall miestelio stoties 
8 vai. ryto (šeštadienį) ir at
sirasti Cambeltowne sekančių 
dienų pavakarėje.

Nusipirkome gerų kariškų kom
pasų bei iš oro fotografuojant 
pagamintus šios vietovės žemėla
pius’. Kuprinės pradėjo pūstis dėl 
dviems dienomis kemšamo maisto 
ir nuo žieminių drabužių bei ant
klodžių. Jų svoris buvo tikrai 
nepavydėtinas.

Kelionėje dalyvavo keturi sk. 
v. kandidatai: Alius Migevičius, 
Romas Miniotas, Aurimas Dum
čius ir Algis Skirka. Drauge su 
jais keliavo ir sk.‘v. Romas Sta- 
kauskas.

Waterfall miestelyje, prieš pa
keliant kojų nuo asfaltuoto plen
to į kalnuotus, akmeningus “bu- 
šus”, dar kartų peržiūrėjome že
mėlapius ir galutinai nusistatėme 
kelionės kryptį. Pirmų ilgų poil
sį ir pietus numatėme prie Wo- 
ronoros upės, kur turėjo būti 
pirmas ryšys su civilizacija.

Pradžioje buvo lygus ir smė
lėtas miškas; netrukus atsidūrė
me prie krioklio, nuo kurio Wa
terfall miestelis gavo savo vardų, 
šis vandens sriautas nuo uolų nė
ra įspūdingas ir didelis, tačiau 
įdomus tuo, kad prasideda iš to
lydžio augančių uolinių laiptų, 
baigdamasis staigiu 30 pėdų il
gio vandens kritimu į žemai gu
linčių melsvų upę. čia medžiai 
jungiasi į puikių harmonijų su 
uolėtu kriokliu, todėl pasinaudo
jome proga ir padarėme keletu 
įdomių nuotraukų. Anoje kriok
lio pusėje dunksojo aukštoki ir 
statūs kalnai, kuriuos, einant tie
sia linija, reikėtų perkopti. įvy
ko trumpa konferencija ir buvo 
nutarta keliauti lygiais upelio 
krantais, ir tik paskui įsukti į 
tiesioginę kryptį. Čia buvo aiš
ku, kad kelias pailgės apie dvi 
mylias, bet bus nors iš dalies iš
vengta stataus lipimo jį kalnų. 
Nuo čia jau reikėjo nuolatos nau
dotis kompasu ir žemėlapiu, nes 
upelio vingiai ir įvairūs jo inta
kai labai greitai sumaišė pozici
jos supratimų. Užsidūrėme, ga
lima sakyti, tipiškų Australijos 
gamtų: tolydžio besikartojantį 
vienodumų. Visur, kur tik akys 
užmato, stūkso tos pačios rūšies 
medžiai ir krūmai ir vandens bei 
smėlio apvaliai nutrinti akmenys. 
Tik čia ar ten šių monotonijų 
sulaužo papartynas arba raudo
nos aukštos tamsiai žaliais ilgais 
lapais gėlės. Pačiame miške vy
rauja mirtina tyla, tetrikdoma 
tik čiurleanačio upelio. Nė vieno 
paukščio nematyti ir negirdėti. 
Keista ir neįprasta, kai niekur 
nesutinki jokio žvėrelio nei pau
kštelio. ..

Pagaliau teko mums keisti ke
lionės kryptį, čia prasidėjo sun- 
kestioji kelionės dalis: statūs, ak
meningi ir tankiai apaugę kalnai. 
Sunkios kuprinės, kurių svorį iki 
šiol dar neperdaug jutome, su 
kiekvienu tolimesniu žingsniu da
rėsi vis sunkesnės. Megstukai vie
nas po kito grįžo atgal į kupri
nes, o mes kopėme tik marški
niuose, nors rytas dar buvo anks
tyvas ir šaltas. Pasiekus vieno 
stataus kalno viršūnę, prieš akis

skautas nesiskundė: jauni ir stip
rūs vyrai, netoli kareivio metų, 
po trumpo poilsio vėl žygiavo su 
nauju entuziazmu.

Kompasu naudojomės kas pusę 
mylios. Kiekvienas iš mūsų turė
jo gražios progos nustatyti tiks
lių mūsų pozicija ir tolimesnės 
kelionės kryptį. Po trumpos prak
tikos, šis uždavinys būdavo iš
sprendžiamas greit ir tiksliai.

Pagaliau priėjome pirmąjį il
gesnio poilsio taškų ir kontaktų 
su civilizacija, būtent — Woro- 
norros tvenkinį ir prie jo glūdin
tį kaimelį. Užtvankos siena apie 
300 pėdų aukščio — masyvi gelž- 
betono struktūra, kuri, žvelgiant 
iš apačios, atrodo tarsi milžiniš
ka, dangų remianti, siena. Tven
kinio užduotis — tiekti geriamų 
vandenį pietiniam Sydnėjaus ra
jonui. Tvenkinys privertė mus 
kreipti kelionės linijų: žmogaus 
sutvertas ežeras pasirodė esųs 
didesnis, nei pažymėtas žemėla
piuose. Teko apeiti dalį ežero, ir 
šis trijų ketvirčių mylios pusra
tis, ' pasirodė, yra sunkiausia ke
lionės dalis. Eidami pagal ežerų, 
tuoj įnirome į nepaprastų tanku
mynų. Bridome per paparčius, 
paskendę iki kaklo žalumynuose. 
Tarpe paparčių buvo neperžian- 
giami krūmai, apipinti storokais 
vijokliais ir sudarų vienų ištisų, 
sunkiai peržengiamų sĮeną. že
mės duobės buvo nematomos, nes 
padengtos susipynusių krūmokš
nių ir storo samanų sluogsnio. 
Sekėme vienas kito pėdomis, nuo
lat sustodami, kad prasipjautume 
pro vijoklius kelių, ši neilga ke
lionės dalis, iš tikrųjų, panašėjo 
į Afrikos džiunglių kelionę: trys 
ketvirtadalius mylios ėjome per 

valandos.
Kitoje pusėje ežero mūsų lau

kė tikrai sunkiai uždirbtas poil
sis bei stiprus užkandis. Laikrod
žio rodyklė rodė 2 vai. p.p. — 
dvi valandas buvo pavėluota. Per
žvelgėme žemėlapius ir nutarėm 
ankščiau numatytų nakvynės vie
tų atkelti pora mylių arčiau, o 
sekmadienį padidinti žygio spar
tų. Kiek atsipūtų, kelionę tęsė
me toliau. Kuprinės darėsi vis

gamta supo iš abiejų pusių sta- 
tokais kalnais, bet vieta nakvy
nei buvo patenkinama. Pirmas 
uždavinys'— sukurti laužų, o ant
ras — pasistatyti lapinę (lapi
nė yra pastogė, statoma iš šakų, 
medžių ir žolių). Upelio kaimy
nystėje suradome pačios gamtos 
ratu susodintų jaunų medelių. 
Nulenkus ir draugėn surišus jų 
viršūnes, gavosi atramos sienos 
ir stogas. Prisipjovėme lapuotų 
medžių šakų ir jas {pynę į palenk
tus medelius, pasidarėme iš pri
mityvios gamtos gėrybių gerų pa
lapinę. Kad būtų minkščiau gu
lėti, ant žolės priklojome žolių, 
ir kiekvienas pasidarėme po pa
togų guolį. Greitai užvirė sriuba 
ii atsidarė įvairios konservų dė
žutės. čia tuoj nuskardėjo ir 
skautiškos dainos, kurias ši Aus
tralijos vietovė pirmų kartų išgir
do...

Naktis buvo nepaprastai šalta, 
tiršto rūko gaubiama. Nors ir 
miegojome apsirengę po kelius 
megstinius, tačiau vistiek šaltį 
jautėme. Iš ryto net vanduo, pa
liktas skardiniame virtuvėlyje, 
buvo į ledų pavirtęs...

Sekmadienį džiūgavom, nes ke
lias buvo daug lengvesnis, nors 
vietomis teko kopti per stačias 
uolas ir lysti per urvus uolų tar
pekliuose. Mylios slinko viena 
po kitos ir kuprinės nebe tokios 
sunkios atrodė, nes kelionės ga
las jau buvq arti, štai, pasirodė 
ir Cambeltown’o apylinkės na
mai! Geležinkelio stotis neperto- 
liausiai ir jau jutome, kad grei
tai būsime namuose, kur mūsų 
laukia minkštos lovos ir patogios 
kėdės...

Iš viso keliavome 16 vai., įskai
tant ir poilsius, Nužygiavome 
apie 25-26 mylias. Taigi sparta 
buvo nebloga.

Ši kelionė, be skautiško paty
rimo ir fizinio užsigrūdinimo, pa
liko mums daug malonių įspūd
žių. Mums gimė ir pionieriškas 
išdidumo jausmas, nes, atrodo, 
kad Sydnėjaus sk. v. kandidatų 
“Lapinų” būrelis bus pirmasis pa
našų žygį atlikęs.

Romas Stakauskas

• VENANCIJUS ALISAS — 
ALEKSANDRAS ARMINAS, VIE
NAS ŽYMESNIŲ MOŠŲ JAU
NESNĖS KARTOS POETŲ, SIM- 
BOLIKAS, šiemet mini savo ben
dradarbiavimo spaudoje 20 metų 
sukaktį, o rudenį, gruodžio 2 d., 
atšvęs 50 metų amžiaus sukaktį. 
Vilkaviškio kunigų seminarijos 
auklėtinis, įšventintas į kunigus 
1932 m. Pradžioje dirbo mokyk
lose kapelionu bei mokytoju, o 
1936 m. apleido Lietuvę, ir apsi
gyveno Pietų Amerikoje — Bra
zilijoje, kur ir dabar gyvena. 
Pradėjo rodytis savo lyrika 1938 
m. Židinyje Venauncijaus Ališo 
slapyvardžiu ir daug kų suįdomi
no, kaip rimta poetinė jėga. 1939 
m. Sakalas Kaune išleido jo eilė
raščių rinkinį Sao Bentoto var
pų vardu. Buvo šiltai sutiktas. 
Vėlesni rinkiniai: Anapus manų, 
Pietų kryžius ir kiti. Numatęs 
paruošti spaudai savo sonetus 
atskiru rinkiniu, ruošia savo ly
rikos rinktinę.

• PRANAS POVILAITIS, ŽI
NOMAS KNYGŲ VERTĖJAS, 
vertęs Victor Hugo, Alex Muntės, 
Gogolio, Dostojevskio raštus, kaip 
pranešė Vilniaus radijas, neseniai 
mirė Lietuvoje, is buvo gimęs 
1900 m. šunkarių km., Slavikų 
parapijoje.

• DAIL. K. ŽOROMSKIS SU
RENGĖ SAVO KORINIŲ PARO
DĄ Cape God, Mass, Amerikoje. 
Paroda tęsėsi per visų ('vasarų. 
Šiuo metu dail. K. žeron>skis sa
vo ’studijoje jNew ‘tyorke daug 
dirba, piešdamas naujus paveiks
lus.

• SKULPT. V. KAS UBĄ DA
RO STACIJAS PRANCIŠKONŲ 
VIENUOLYNUI KENNEBUNK- 
PORTE. šią vasarą pastatytas 
arch. J. Muloko suprojektuotas 
pastatas, kuriame bus visa 14 
Kryžiaus kelių stočių, šių stočių 
reljefinius paveikslus ir daro 
skulptorius V. Kašuba. Darbas 
numatomas baigti dar šiais me
tais.

• DAIL. V. VIZGIRDA DA
RO VITRAŽĄ ŠV. PETRO IR 
POVILO BAŽNYČIAI BOSTO
NE. Dailininkas vitražą pats su
projektuos ir išpildys.

• PAULIUS JASIUKONIS 
YRA BAIGĘS KALIFORNIJOS 
UNIVERSITETE filmų gamybos 
meno ir technikos studijas ir šiuo 
metu rengia tris lietuviškus do
kumentinius filmus.

• “AIDŲ” ŽURNALO SE
KANTI PREMIJA BUS PASKIR
TA UŽ LIETUVIŲ MOKSLO 
VEIKALĄ, išspausdintą atskira 
knyga ar perijodinėje spaudoje 
1957 ir 1958 metais. Premija 500 
dol. skiriama už humanistinių 
mokslų veikalą, parašytą lietu
vių kalba. Premija nebus skaldo
ma tarp atskirų autorių. Auto
riai arba leidėjai veikalus komi
sijai atsiunčia ligi 1949 m. va
sario 1 d.

ir kt. patalpos, šie pastatai buvo 
pašventinti liepos 13 d. per Lie 
tuvių Dieną.

• KUN. PIJUS RAGAŽINS- 
KAS, V. Zelinos parapijos klebo
nas, birželio mėn. S. Paulo vys
kupo paskirtas dekanu S. Pauly- 
je, Brazilijoj.

• JANINA LIUSTIKAITE 
SOLISTĖ, Amerikos žemyne ma
no pasilikti iki Kalėdų ir koncer
tuoti lietuvių kolonijose. Paskui 
vėl grįš studijuoti į Romą.

• SANTAROS — ŠVIESOS 
FEDERACIJOS FILISTERIŲ 
KOLEGIJOS SUVAŽIAVIMAS 
ĮVYKO CHIPPEWA LAKE) 
PARK, OHIO, USA. Suvažiavime 
buvo svarstomi organizaciniai ir 
veiklos klausimai.

GERAS UOGŲ DERLIUS
Lietuvoje dabar daugelis sodi

nasi braškių (privačiai naudoja
muose sklypeliuose), šįmet jos 
gerai užderėjo ir jų galima gauti 
pirkti, 7-8 rubliai kilogramas (2.2 
svarai). Gerai užderėjo ir krūmi
nės uogos (agrastai, serbentos), 
o taip pat ir miškų uogos.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

| J. Strautins į
S 5-TH FLOOR į

< 306 The Causeway į
į MELBOURNE į

S XXX S
5 SIUNTINIAI I LIETUVĄ £

l<1825a5Z5E5a5aS25H5te52Sie5aSE5Į!5B5H52SBSa52Sa5E5a5asa52S2SE5ES2S25asaSa52SaSaSa5Z5E5aSESa5aSa5asa5Bg>

SIS TAS NAUJO SIUNTINIU 
j REIKALUOSE 
3 Kn N

I1! Visiems seniesiems savo klijentams, taip pat ir tiems, kurie iki šiol mūsų patarnavi- p]
I mais nesinaudojo, pranešame, kad vėl galime pasiųsti įvairiausių rūšių standartinius g
| maisto siuntinius iki 40 svarų svorio. Svarbiausia, kad už šios rūšies siuntinius [jj

I neimamas joks manipuliacinis mokestis. Labai pigiai galima pasiųsti rūkalų siunti- K

I nėlius. Pvz., 500 amerikoniškų pirmos rūšies cigarečių ir dvi dėžės CAPSTAN ta-

] bako (224 gi*.) tik £ 6.9.0, arba 1000 (tūkstantis) aukščiausios rūšies amerikoniškų Dj 
cigarečių tik £ 7.16.0, arba 10 svarų cukraus gabaliukuose ir 10 svarų geriausios K 
rūšies miltų už £ 5.6.0. N

j PIGIAU IR MEDŽIAGŲ SIUNTINĖLIAI p;

| Pavyzdžiui, 3 vyr. kostiumams medžiagų 3 atkarpos po 3į jardo, įskaitant kiekvie- K

! nam kostiumui geros rūšies šilką pamušalams, už 14 svarų ir 18 šil. Kostiumams “J

medžiagos pasirinktinų spalvų: pilka su melsvais dryželiais, rausva su pilkais dry- g

želiais, melsva su pilkais dryželiais, tamsiai pilka su melsvais dryželiais ir pan. S

Suprantam^, kad šių kainų medžiagos nėra aukštos kokybės. §

Suknelėms atkarpos po 4 jardus pasirinktinų spalvų ir pasirinktinų rūšių nuo 30 g

šilingų už 4 jardus su visais mokesčiais. Pageidaujantiems siunčiamos medžiagų g

atkarpėlės pasirinkimui. S

GALIME PASIŲSTI 40 LBS SVORIO SIUNTINIUS g

Šiuo metu TAZAB, LIETUVIŲ SKYRIUS, 1 LABDROKE GARDENS, LONDON ĮS

W.11, gali pasiųsti ne 22 Ibs svorio siuntinius, kaip iki šiolei, bet 40 svarų netto. g

j Tiems, kurie užsako 40 Ibs svorio siuntinį, nežiūrint-jo vertės, g

NEIMAMAS JOKS MANIPULIACINIS ' MOKESTIS g

(Licenzijos, persiuntimo, įpokavimo ir draudimo). g

Visų rūšių siuntiniai, užsakyti per mus, pirmoje eilėje pasiunčiami, o tik žymiai H 
vėliau siuntėjas gauna sąskaitas. Dažnai apmokama tik tada, kai siuntinys jau vic- g

toje ir apie tai žino siuntėjas. Kam būtinas reikalas verčia siųsti, pirmoje eilėje [{]

atsiminkite šį adresą: S

TAZAB, Lith. Dep., I Ladbroke |Grds, London, W. I I s

AUSTRALIJA - LIETUVA
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.
Relief Parcels Department

387 LITTLE BOURKE ST., MELBOURNE VIC.
Tel. MU 1608 & MU 3627 po darbo: JB 5368

KLAUSYKITE CONTAL RADIJO PROGRAMŲ 
kiekvieną sekmadienį, 3 GL nuo 2 vai. p.p. iki 2,30 p.p.

I; MURRAY’S HEALTH FOOD STORES < į į
I" 91 Darlinghurst Road., Kings Cross, į

Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195 į 
Vienintelė autorizuota firma Australijoje galinti siųsti siunti-* S 
nius tiesiog Jūsų giminėms į Lietuvą, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. £ 
Supirkę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais. ij 
SUPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JŪSŲ į 

GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JOS PASIŲSITE. S

I Vilnoniai siūlai taip pat siunčiami — 50% muito. S
Siuntinio svoris 11 Ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūs Ji 

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

TIK £ 1.2.3, plus kitos išlaidos. į

Jūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GRE1- Ji 
ČIAU IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per jj 
2-2i mėnesio. £

Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORO PAŠTU. ij 
ORO PAŠTO PR1MOKĖJIMAI TIK 14 ŠIL. UŽ i LBS., PLUS Jj 
KITOS IŠLAIDOS. į

Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu, jj 
MES GARANTUOJAME JOSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ įj 
ARTIMIESIEMS Į U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO į 
MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys. 5 
JŪSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes Jj 
ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas). Ji

Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne jj 
■ ' LAIVAIS. Mes neturime ryšio nei «u Londonu nei su Švedija. ij 
!j Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIAS!!! ;J 
5 Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. p.p. ij
J> šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vai. J"

!; AGENTAI: Į;
■; SYDNEY: M. & N. PEKIC. 143 CABRAMATTA RD., CAB- ■[ 
J; RAMATTA, N.S.W. TEL. UB 2082 IĮ
I; SYDNEY: OLYMPIC SURPLUS STORES 293 CHURCH ST., į 
j! PARAMATTA. TEL. YL 9728. [.
■! NEWCASTLE: FRY’S DELICATESSEN, 557 HUNTER ST., < 
!; NEWCASTLE, N.S.W. TEL. B 3596 ’ .[
J1 PERTH: S. & L. FURNISHERS, 229 NEWCASTLE ST., 5 
J; PERTH, W.A. ' :■

4
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Redaguoja Antanas Laukaitis
Adresas: 4 Chisholm Ave., Belmore, N.S.W. Tek: ŪW 4948

JAUNIAI TURI DALYVAUTI
(Paskelbus 9*sios Sp. šventės programą, Sp. Skyrius gavo eilę 

laiškų iš įvairių Australijos vietovių, kuriuose bendrai pasisakoma, 
jog jau pats laikas įvesti į sporto švenčių programą ir jaunučių — 
jaunių žaidynes. Dėl, vietos stokos negalint visų laiškų atspausdin
ti, talpiname buv. A.L.F.A.S. pirmininko VLADO DAUDARO strai
psnį šiuo klausimu).

Australijos lietuvių sporto šven
tės turi nepaprastai daug reikšmės 
ne tik fiziniame auklėjime, bet 
ir Australijos lietuvių tautiniame 
gyvenime. Tr vargu ar rasime čia 
kitų tokj sąjūdį, kuris taip suar
tintų Australijos lietuviškąjį jau
nimą. Miela ir malonu pabrėžti, 
kad sportiškoji dvasia Australijos 
lietuvių jaunimo stiprėja ir spor
to šventės kiekvienais metais ple
čiasi, įtraukiant naujas varžybų 
šakas. Norint išlaikyti gražią 
šventės nuotaiką, sporto klubų 
valdybos turėtų atkreipti ypatin
gą dėmesį i šventės organizavimą 
ir sklandų jos pravedimą.

Paskaitęs Melbourne Varpo val
dybos pranešimą apie 9-ją sporto 
šventę ir varžybų programą, pas
tebėjau keletą plyšių, kurie mano 
manymu, šiais metais būtinai tu
rėtų būti užpildyti. Aš visiškai ne
ketinu kritikuoti Melbourne spor
to klubo valdybos, bet noriu iškelti 
keletą klausimų, kurie liečia ne 
vien tik rengėjus, bet ir visus lie
tuvių sporto vienetus, dalyvaujan
čius sporto šventėje.

Varžybų programoje nematau 
jaunučių — jaunių iki 17 metų 
varžybų. Kodėl? Nejaugi per aš
tuonis metus sporto klubų vado
vybės nepajėgė papildyti aktyvių 
narių eiles jaunąja karta? Juk 
nuo jų priklausys, ar sporto klu
bas stiprės ar nustos egzistavęs. 
Be jaunojo prieauglio sporto klu
bai neatsiekia savo paskirties bei 
tikslo. Taip pat ir sporto šven
tės be jaunučių varžybų nesudaro 
pilnos programos.' ’

Prieš kelis metus šis klausimas 
buvo sunkiai išsprendžiamas, bet 
dabartiniu metu galimas ir būti
nas. Pažvelgus į paskirus sporto 
klubus susidaro sekančios galimy
bės:

Adelaidės Vytis, turtingiausia 
aktyviais nariais, pajėgtų net dvi 
jaunučių krepšinio komandas su
dalyti. Sydnėjaus Kovas, Gee- 
longo Vytis, Hobarto jauniai, o 
gal būt ir patys rengėjai — Var
pas, pilnai užpildytų puikią jau
nučių varžybų programą.

kaip ir varžybų programos suda
rymą, turėtų pravesti A.L.F.A.S. 
valdyba, bet ne rengėjai. Aš su
prantu, kad šventę rengiąs spor
to klubas dalyvauja sporto šven
tėje tokiomis pat teisėmis kaip 
ir kiti sporto vienetai. Pateisi
nama, kad Varpas šiais metais: 
ėmėsi iniciatyvos, nes iki šiol apie 
ALFAS valdybą, nieko nesigirdė- j 
ti, atrodo, lyg ji ir neegzistuotų.'

Mano siūlymu, galutinė sporto Į 
šventės programa turėtų būti se-j 
kanti: Krepšinis — vyrų, jaunu
čių, moterų. Lauko tenisas — vy- ; 
rų, jaunučių, moterų, stalo teni
sas — vyrų, moterų, šachmatai j 
— vyrų.

Tai yra tik keletas, daugiausiai į 
j akis krentančių klausimų. Ir jei 
sporto klubų atstovai, vykdami 
i sporto šventę, atsivežtų naujų 
minčių ir naujų pasiūlymų, tai 
sporto šventės pavyktų pravesti 
daug pakilesnėje nuotaikoje, be 
didesnių trūkumų ir klaidų.

VI. Daudaras

Sydnėjuje
NAUJA ŠEIMA

Rugsėjo 13 dieną naują šeimos 
židinį sukūrė sydnėjiškiams lie
tuviams gerai žinomas sportinin
kas ir veikėjas Bronius šaltmiras 
su p. Betty Francis.

B. šaltmiras, būdamas vienas 
iš pirmųjų Sydnėjaus lietuvių 
stalo teniso meisterių, įdėjo la
bai daug darbo ir pasišventimo, 
iškeldamas koviečius vyrus ir mo
teris į geriausių žaidėjų viršūnes 
Australijos lietuvių, Sydnėjaus 
pabaltiečių ir australų tarpe. Jam 
vadovaujant, Kovo stalo teniso 
sekcija buvo viena iš gausingiau
sių ir geriausiai veikiančių. Be 
stalo teniso, B. šaltmiras gražiai 
pasirodė šachmatų sporte ir daug 
kartų atstovavo lietuvių koman
dą. Patj didžiausią darbą Bro
nius atliko Kovo valdyboje, ei
lę metų būdamas vicepirmininku

ir sekretoriumi. Jo darbu ir pa
sišventimu buvo pradėta rinkti 
pinigai savam sklypui ir jie, per 
100 svarų, atiduoti Liet. Namams. 
Jis pirmasis j vedė tobulą klubo 
raštinės sistemą, pradėjo organi
zuoti jaunius stalo tenisininkus^ 
įtaisė klubo ženkliukus ir atliko 
daug kitų labai svarbių darbų, 
už ką koviečiai jam liks visuo
met dėkingi.

Sveikinant mieląjį Bronių su 
žmona, įžengus į naująjį vedybi
nio gyvenimo kelią, linkiu jiems 
daug šeimyninės laimės, nenutols
tant nuo bendrųjų ir taip artimų 
lietuviškųjų bei sportinių idealų.

Sporto Skyriaus Redaktorius

ŠACHMATŲ VEIKLOS 
PENKMETIS

Apžvelgus Sydnėjaus lietuvių 
šachmatininkų veiklą, negalima 
praleisti fakto, kad šie 1958-ji 
metai yra penkmetis, kaip ši kuk
lioji Sp. Klubo Kovo sekcija tę
sia savo darbą, vis užimdama ga
na svarbų vaidmenį tiek mūsų 
sportininkų tarpe, tiek jų rėmėjų 
eilėse.

Klausimas kyla, ką gi mūsų 
šachmatininkai jau nuveikė per 
šiuos ilgus penkis metus? Pavar
čius bylas, matome, kad pirmasis 
Sydnėjaus lietuvių šachmatininkų 
turnyras įvyko 1953 metais su 
sekcijos vadovu A. šutu. 1954 m., 
perėmus sekcijos vadovo parei
gas J. Baikovui, turnyrai įvykda
vo kiekvienais metais reguliariai 
ii buvo žinomi '•žiemos turnyro’’ 
vardu.

1957-siais metais sekcijos va
dovai vėl pasikeitė. Perėmus va
dovavimą A. Dargužiui, šachma
tininkų veikla smarkiai pagyvėjo, 
atlikdama per vienus metus 
“Žiemos” ir “žaibo” turnyrus, o 
taip pat suorganizuodama ir pra- 
vesdama Sydnėjaus pabaltiečių 
pereinamosios taurės varžybas, 
kurių laimėtojais tapo patys Ko
vo šachmatininkai. Palyginti, ta
tai buvo įdėta nemažai darbo ir 
nugalėta du didžiausi mūsų šach
matininkų priešai: laiko stoka ir 
lietuvių išsisklaidymas Sydnėjuje. 
Savųjų patalpų neturėjimas šias 
sąlygas smarkiai sunkino.

Per šiuos penkerius metus ma
tome nemažai šachmatininkų, ku- 

. tie veržėsi ir tebesiveržia į pir-

mąsias eiles. V. Patašius skaito - 
map tikruoju Sydnėjaus lietuvių 
čempionu, nors paskutiniais me
tais, dėl studijų, mūsų rengia
muose turnyruose nedalyvavo. Ta
čiau iš ankstyvesniųjų rekordų 
užsitikrinęs stipriai šį vardą, ‘ka
dangi dar nėra pralaimėjęs tur
nyrinės partijos. Vertas taip pat 
paminėti Venclovas, kuris taip 
pat dėl studijų nedalyvauja mūsų 
einamuose turnyruose, tačiau bu
vo kylantis šachjnatininkas ir tu
ri atsiekęs gražių rezultatų. Po 
to seka: Maščinskas, Koženiaus- 
kas — pereitų metų žiemos tur
nyro laimėtojas, Dargužis ir Raš- 
tutis. Per visus susitikimus jie 
paprastai užimdavo ne žemiau 
trečios vietos.

Iš pačių uoliausių šachmatinin
kų yra V. Koženiauskas ir P. Gro
sas, kurie dar neapleido nei vieno 
turnyro ir visuomet rodo gražų 
pavyzdį mūsų šachmatininkų tar
pe. šiuo metu, turint savas pa
talpas Redferne, darbas žymiai 
bus pastovesnis ir, reikia tikėtis, 
kad mūsų šachmatininkų skaičius 
augs, nors jaunojo prieauglio 
Sydnėjuj ir neturime.

Iš dabartinio vykstančio turny
ro galima paminėti Jocių ir Dam
brauską, kurie, nors ir vėlai įsi
jungė į mūsų eiles, spėjo įrodyti 
savo pajėgumą. Dar galima būtų 
paminėti daugelį žaidėjų, kurie 
visi šioje . srityje yra veteranai, 
tik įvairiomis kūrimosi sąlygomis 
besikeičiant, šachmatus buvo ap

Sydnėjaus Sporto Klubo “Kovo’’ buvusį ilgametį valdybos narį, 
aktyvųjį sportininką

BROMŲ ŠALTMIRĄ
IR *

BETTY FRANCIS, 
sukūrusius naują šeimos židinį, sveikina ir linki daug šeimyninės
laimės

Sporto*Klubo “Kovas”
Valdyba

leidę. Džiugu yra matyti, kad tie 
grįžta atgal į mūsų gretas ir, ga
lima tikėtis, kad šachmatų sekci
ja greitu laiku taps viena iš stip
riausių ir geriausiai susiorganiza
vusių sekcijų sporto klube.

Pirmieji pereitų metų susidūri
mai su latviais ir estais duoda 
daugiau vilčių, kad galime drąsiai 
žengti pirmyn ir laimėti daug 
pergalių savo tylioje, bet kilnioje 
kovoje. ’

A.D.

Geelonge
VYTIS II — I.II.C. 39:26 (17:13)

Geelongo miesto krepšinio pir
menybėse Vytis 11 dar kartą įro
dė savo pranašumą, nugalėdama 
aukštaūgius I.H.C. krepšininkus. 
Pirmame puslaiky kova buvo apy
lygė, bet Vytis II visą laiką ke
liais taškais pirmavo. Antrame 
puslaiky J. Lipšius ir J. Jonušas 
gerai mėtė ir vytiečiai pralaužė 
priešininkų zoninį dengimą ir ne

sunkiai rungtynes laimėjo. Taš
kus įmetė: J. Jonušas 14, J. Lip- 
šys 14, A. Kisielius 6. ir K. Zda
navičius 5.

ŠACHMATAI
VYTIS — GEELONGO MIESTO 

ŠACHMATŲ MEISTERIS
Paskutinėse Geelongo miesto 

šachmatų pirmenybių rungtynėse 
Vytis nugalėjo Norlane I olandų 
komandą 4:0 h’ antrus metus iš 
eilės laimėjo meisterio vardą.

Iš dešimt susitikimų Vytis lai
mėjo devynis. Partijų santykis 
314 — 8J. A. Bratanavičius žais
damas I lentoje laimėjo 74 taško 
pralaimėjo 24. J. Jonušas žaisd. 
II lentoje laimėjo 94 tšk., pralai
mėjo 4. R. Giedrys žaisd. III len
toje laimėjo 74 tšk., pralaimėjo 
24. J. Malinauskas žaisd. IV len
toje laimėjo 7 tšk., pralaimėjo 3.

— Dalyvis —

PRENUMERUOKITE 
“MŪSŲ PASTOGĘ”

VISKAS ŽEMIAU URMO KAINU
AUGSČIAUS1OS ROSIES KOSTIUMINES IR BALTINES 
.MEDŽIAGAS, ĮVAIRIŲ ROSIU ODAS IR AVIKAILIUS 

PARDUODAME IR JUMS PAGEIDAUJANT 
PERSIUČINAME Į U.S.S.R.

NIEKO NERIZIKUOJATE SIŲSDAMI PER HANSĄ, NES 
VISI MOŠŲ STANDARTINIAI SIUNTINIAI YRA 

PILNAI APDRAUDŽIAMI.
Aplankykite, o negalintieji atvykti rašykite — prisiusime 

pavyzdžius su kainoraščiais.
TAIP PAT Už MINIMALŲ UŽMOKESTĮ SIUNČIAME IR 

JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTUS 11 IKI 44 SV. SVORIO 
SIUNTINIUS.

Sav. A-V. Aniuli*

Patrick St. (Ii Lonsdale St.) 
MELBOURNE C. 1.

HANSA TRADING CO.
Warehouse & overseas 10 

parcel service.

a EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

g: Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
K akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
$ šešlad. 9-13 vai.
H 9tli Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
[ (Priešais Melbourne Town Hall.)
E Centr. 1819

P A T RIA O.P.S.
50 Station Place, Sunshine, Vic.

Tel.: MM 1176
Darbo vai. nuo 9 ryto iki 9 vak. 
kiekvieną dieną.
Ir 260 Victoria St., Melbourne, 
prieš Victoria Market.

Tel.: FJ 2268.
Biuras atidarytas tik Vic. Market 
dienomis.
Pigiausias ir garantuotas jūsų su
pirktų dovanų persiuntimas. Vais
tus ir maistą geriausiai apsimoka 
užsakyti pas mus. Turime didelį 
pasirinkimą laikrodžių ir odų.

^iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 

SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE

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

TEL. WM 6032
fmnmniniiiminiunmiiumunniiimniiHnnjiniiHnujniiiiiiuiimniiiuutuifliuuunnniinHiinimiiimiHinuinnutmnuuHnnHiniiH

Jau pereitais metais buvo pa
siūlyta pravesti jaunučnų varžy
bas, tačiau rengėjai — Geelongo 
Vytis, prašė šį klausimą spręsti 
sporto šventės metu {vykstančia
me visų klubų pirmininkų ir ats
tovų susirinkime. Aš norėčiau 
paklausti pereitų metų rengėjų 
ir sporto klubų atstovų, ar iš viso 
šis klausimas buvo- iškeltas ir 
koks sprendimas tuo Yeikalu pa
darytas? Ta pati istorija kartoja
si ir šiais metais, nes rengėjai 
— Melboumo Varpas — ketina 
jaunučių vax~žybas nukelti sekan
tiems metams. Bet kodėl gi ne
pradėti ir neįvykdyti jų dar šiais 
metais? Aišku, kad jaunučių var
žybos turėtų būti pravestos to 
pačio fizinio pajėgumo grupėje. 
Š. Amerikos lietuvių sporto var
žybose jaunučiais skaitomi iki 17 
metų amžiaus, kas ir čia Austrą-, 
lijoje galima būtų pritaikinti.

Mano nuomone, į sporto šven
tės varžybų programą turėtų bū
ti įtrauktos tik tos sporto šakos, 
kurios yra pravedamos mokyklo
se ir kuriomis domisi lietuviška
sis jaunimas. Lauko tenisas, įneš* 
susidomėjimą dalyvių ir žiūrovu 
tarpe, čja taip pat reikėtų .pra
vesti varžybas jaunučiams atski
rai. Mano manymu, tinklinis tu
rėtų būti išimtas iš sporto šven
čių programos, nes jis nei N. Lie
tuvoje, nei čia nėra populiarus ir 
mėgiamas, žaidžiama sporto šven
tėse tik todėl, kad užpildžius 
šventės programą, kas, žinoma, 
yra neįdomu žiūrovams, stebint 
labai žemo lygio žaidimą. Išmetus 
tinklinį, susidarytų daugiau lai
ko kitoms sporto šakoms.

Sporto šventės organizavimą,

JEI NESKAITYSI IR NEPRENUMERUOSI “MOŠŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE IS TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI KAS.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gautMirmoje

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimul. Mes kslbame vokiškai.
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’’THE GLOBE”
OVERSEAS PARCEL SERVICE

10 GREY ST., EAST MELBOURNE, VIC.
VALANDOS: Darbo dienomis ............. 6 — 8 vai. vakaro.
Savaitgaliais .............................................. 1 —- 4 vai. vakaro.

Skyrius Hobarte:
V. AUGUSTAUSKAS, 179 Easton Ave., W. Moonah. Tas.

PRANEŠAME KLIJENTŲ DĖMESIUI, KAD JŪSŲ PAČIŲ 
SUPIRKTUS SIUNTINIUS SIUNČIAME IR TOLIAU Į LIE
TUVĄ, BET KITUS KRAŠTUS.

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS DVI SAVAITĖS.
Siuntiniu, malonėkite siųsti i North Richmond 

geležinkelio stotį.

“Savi pas savus”
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU. 
VISKĄ IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA ĮSTAIGA, PER KURIĄ JŪS GALI
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS Į LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR. 
O TOKIA ĮSTAIGA YRA: RAŠYKITE — BALTIC STORES LTD., 
421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND, teiraukitės, 
IR JUMS TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PAŠTU.

UŽSAKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS 
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS.

Užsakę ramia sąžine laukite pakvitavimo iš savo artimųjų, nes už siuntinį 
BALTIC STORES BENDROVĖ.

JO

Nesibaidykite, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų 
nes Baltic Stores skuba pirma pasiųsti kas užsakyta, o tik paskui suveda sąskaitas. 
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti 
netik visokius siuntinius, bet taipogi ir maisto siuntinius!

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažą mokestį (informacijos sutei
kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainaraščių, tik pa
prašykite parašydami. PRAŠYKITE MŪSŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS YRA ŠALPOS DARBAS, todėl Bąltic Stores būda
mos grynai lietuvių nuosavybe stengiasi ne pasipelnyti, bet kiek galint daugiau pa
dėti savo tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siuntinius. Nes tai gyvybinis reikalas tiek 
siuntėjui tiek gavėjui.

NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrinių” prie
maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

sumos,

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD.. LONDON. E. 2. ENGLAND.
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BANKSTOWNAS
TARYBOS RINKIMŲ REIKALU

ALB Bankstowno Apylinkėm 
Valdyba, remdamasi Krašto Val
dybos aplinkraščiu, skelbia Tary
bos Narių 1959-1960 m. kadenci
jai rinkimus.

Visuotinis Bankstowno narių 
susirinkimas jvyks š.m. spalio 
mėn. 5 d. 12 vai. p.p. Bankstow
no Lietuvių Namuose (tuoj po 
lietuvių pamaldų Bankstownej.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas,
3. Tarybos narių rinkimai,
4. Klausimai bei sumanymai,
5. Pranešimas Bankstowno na
mų reikalu ir
6. Susirinkimo uždarymas.
Atkreipiame Apylinkės gyven

tojų dėmesj, kad Tarybos Narių 
rinkimai yra labai svarbūs visai 
lietuvių Bendruomenei ir prašo
me visus skaitlingai juose daly
vauti.

A LB Bankstowno Apylinkės 
Vaidyba

PADĖKA
š.m. rugpiūčio 19-20 cL praves

tame Bankstowno apylinkėje au
kų vajuje pasilikusiems tautie
čiams Vokietijoje ir Vasario 16- 
sios Gimanzijai, yra surinktos 
sumos:

Vokietijoje pasilikusiems £ 
58.6.6; Vasario 16-šios Gimnazi
jai £ 31.19.6.

Pinigai persiųsti per Krašto 
Valdybą.

Visiems aukojusiems apylinkės 
lietuviams, reiškiame gilią padė
ką.

Ypatingai dėkingi esame: Ra
manauskienei, Lelešienei, Šimbo- 
rienei ir p.p. Lelešiui ir Jūragiui, 
kurie, negailėdami savo laisvalai
kių ir susisiekimo priemonių, 
nuoširdžiai mums talkininkavo.

ALB Bankstowno Apyl. Valdyba

SYDNĖJAUS 
PLUNKSNOS KLUBO POSĖDIS
Šaukiamas rugsėjo 28 d. (sekma
dienį) 4 vai. p.p. ponų Kemežių 
namuose 3 Barwon Road, Mort- 
dale. Vakaro pašnekesy Dr. A. 
Mauragio pranešimas — “Moks
linės ir psichologinės netikėjimo 
priežastys“. Nariai prašomi rink
tis punktualiai.

LIETUVI, ———— 
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI I PAŠTĄ 

SU “MOŠŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATOS PINIGAIS!

PASTOGĖ
PAMALDOS

Rugsėjo 28 d. pamaldos Went- 
worthville karmelitų bažn. 10 vai. 
45 min.

Rugsėjo 28 d. Wollongong lie
tuviams pamaldos W. Katedroj 
5 vai. po pietų.

SPALIS — ROŽANČIAUS 
MĖNUO

Per visą šį spalio mėnesį kal
bėkime visi rožančių prašant lai
svės Tėvynei ir pavergtiems bro
liams. šeimos ir kolonijos ragina
mos kartu bendrai šias pamaldas 
atlikti prie Mafijos papuošto pa
veikslo.

BASS — HILLS LIETUVIŲ 
KOLONIJOJ ir šiais metais per 
visą spalio mėnesį visų kartu bus 
kalbamas rožančius ponų Mickų 
namuose; 75 Horton St., 7 vai. 
vakare.

Šias pamaldas pradės Sydn. 
Liet, kapelionas spalio 1 d. — 
trečiadienį 7 vai. vak.

PIRMASIS PENKTADIENIS— 
spalio mėn. 3 d. Išpažinčių bus 
klausoma Bass — Hills parapijos 
bažnyčioje nuo 7 vai. vak.

Spalio 5 d. pamaldos Banks- 
towne St. Brendan’s bažn. 10 
vai. 45 min. KPB.

HOBARTAS, TASM.
RUGSĖJO 8-SIOS MINĖJIMAS

Tautos šventė Hobarte (Tas- 
manijoj) paminėta, galima saky
ti, įprastiniu kukliu pasirodymu. 
Minėjimą atidarė pirm. A. Kant- 
vilas progine kalba. Dienai pri
taikintus eilėraščius deklamavo 
jaunuolės: R. Milinkevičiūtė ir J. 
Kantvilaitė. G. Valuckaitė pa
skambino pianinu. Už tai jos var
das turėtų būti įrašytas į Hobar- 
to lietuvių kroniką (jei tokia pa
sirodytų), kadangi ji yra pirmu
tinė iš lietuvių, kuri kilnino Tau
tos šventę Hobarte muzikos gar
sais. Ji dar labai jauna ir mūsų 
parama jai reikalinga, jei norime 
ateity didžiuotis savo pianiste.

A. Munčelis skaitė paskaitą, 
kurioje patiekė klausytojams šiek 
tiek minčių apie istorijos žinoji
mo naudingumą, pabrėždamas 
reikalą domėtis savo tautos pra
eitimi, jei norime, kad mūsų is
torinė tradicija būtų nuolat gy
va. Nežinant savo tautos istorijoj 
neįmanoma suprasti nei savo 
krašto nei paties savęs. Todėl 
paskaitininkas ragino skaityti 
knygas, aprašančias Lietuvos pra
eitį bei atsiminimus ir biografi
jas žymiųjų mūsų žmonių.

Minėjimas baigtas Tautos Him
nu. Senis

PRANEŠIMAS
Š.m. rugsėjo 28 d. 12.45 vai. p. 

pietų šv. Jono parapijos salėje 
šaukiamas ALB Mėlbourno Apyl. 
visuotinis narių susirinkimas. 
SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1) _£usirinkimo atidarymas,
2) Balsams skaičiuoti Komisi

jos rinkimas,
3) Susirinkimo Pirmininko rin

kimas,
4) įgaliotinių į ALB Tarybą 

rinkimas,
5) Einamieji reikalai ir
6) Susirinkimo uždarymas.
Visi lietuviai, kuriems yra su

ėję 18 metų amžiaus, prašomi 
būtinai susirinkime dalyvauti.

Skelbtu laiku nesant kvorumo, 
susirinkimas jvyks po pusvaland
žio ir bus teisėtas, nežiūrint da
lyvių skaičiaus.

ALB Melbourne Apyl. Valdyba

GEELONGAS
PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
Š.m. rugpiūčio 17 d., po pamal

dų įvyko liet, parapijos susirin
kimas. Pirmininkavo kun. dr. Ka
činskas, sekretoriavo A. Šimkus 
j r., metinį ataskaitinį pranešimą 
padarė bažnyt. k-to pirm. p. Stui- 
kevičius, pažymėdamas kaipo 
svarbiausią darbą, kad drauge su 
Apyl. V-ba po pakartotino krei
pimosi į australų kleboną ir kitur 
pavyko vėl išreikalauti lietu
viams pamaldas 3 kartus į mė
nesį.

Susirinkime buvo iškelta min
čių, kaip geriau paremti liet, ka
pelioną, iš gaunamų 18 sv. mė
nesiui ir apsimokėjus už maistą 
ir butą, jis negali net važinėti į 
Geelongą.

Susirinkimas pavedė bažnyt. 
K-tui su Apyl. V-ba rasti tinka
mą būdą liet, kapelioną paremti. 
Buvo išrinktas naujas bažn. ko
mitetas.

Susirinkimą baigiant, p. Pir
mininkas padėkojo* buv. Bažnyt. 
K-tui Apyl. V-bai ir parapijonims 
už rūpestį išlaikyti Liet. Parapi
ją Geelonge.

LOTERIJA
Rugpiūčio mėn. 17 d. po liet, 

pamaldų Parapijos salėje, buvo 
traukiami bilietai Soc. Globos 
Moterų D-jos laikrodžiui laimėti.

ĮSIDĖMĖKI TE,
KAD Š.M. SPALIO 4 D. (SĖST.) NUO 7 V.V. IKI 2 V.R. 

SYDNĖJAUS MOTERŲ SOC. GLOBOS DRAUGIJA 
RUOŠIA

NAUJAS KAPAS 
SYDNĖJUJE

Šie metai tikrai nelaimingi Syd- 
nėjaus lietuvių bendruomenei.

Šį kartą mirtis aplankė Banks
towno lietuvių p.p. Baravykų 
šeimą, paimdama jų sūnų Algi
mantą Baravyką, 19 m. amžiaus.

Pereitą sekmadienį, t.y. spalio 
14 d. velionis Algimantas su 
draugais važiavo savo nauju au
tomobiliu ir pošūkyje keletą kar
tų apsivertė, vietoje užsimušda- 
mas. Kiti keleiviai liko gyvi.

Algifnantas buvo žinomas Syd
nėjaus lietuvių jaunimo tarpe. 
Jis dalyvavo ateitininkuose.

Ketvirtadienį įvyko iškilmingos 
laidotuvės, į kurias susirinko 
daug pažįstamųjų ir Bankstow
no lietuvių. Per gedulingas pa
maldas St. Felix bažnyčioje Ban- 
kstowne kun. P. Butkus pasakė 
jautrų atsisveikinimo pamokslą. 
Velionis palaidotas Rockwood ka
pinėse.

Atsisveikinimo kalbas prie ka
po pasakė australų- kun. Father 
Dunley iš Hurstville, Dr. Maura- 
gis — ateitininkų ir Bankstowno 
Apyl. atstovas Makaras — liet, 
bendruomenės vardu.

Žuvusiojo kapas buvo papuoš
tas daugeliu vainikų ir gėlių puo
kščių. Pasiliko liūdį tėvai ii- jau
nesnysis brolis Leonas.

Laimingąja šį kartą buvo p. Paš- 
kevičienė, gyv. Chillwel.

Soc. Glob. Moterų D-ja iš šios 
loterijos surinko apie £ 8 pelno, 
už ką yra dėkinga Geelongo lie
tuvių visuomenei.

L.K. FONDO GEELONGO 
SKYRIUS

L.K. Fondo Geelongo Skyrius 
š.m. spalio mėn. 5 d. sekmadienį 
St. Marys salėje ruošia Lietuviš
ką Vakarą su plačia menine pro 
grama, kurioje numatoma vaidi
nimas ir koncertinė dalis, šiuo 
metu vyksta repeticijos ir kiti pa
ruošiamieji darbai. Smulkesnė 
informacija bus patiekta vėliau.

L.K.F. Geel. Skyr. V-ba

SUSIRINKIMAS 
WOLLONGONGE

š.m. rugsėjo 28 d. ALB-nės 
Wollongongo Apylinkės Valdyba 
šaukia visuotiną apylinkės lietu
vių susirinkimą, kuris įvyks Iron
workers Union namo patalpose 
6 v.v„ tuoj po pamaldų.

Darbotvarkėje numatyta: Val
dybos pranešimas, Rev. Komisi
jos pranešimas, Apyskaitų tvirti
nimas, naujos Valdybos ir Rev. 
Komisijos rinkimai ir Rugsėjo 8- 
tosios proga Dr. Vinco Kudirkos 
gimimo sukakties minėjimas.

Wollongongo Apyl. Valdyba

MIELI TAUTIEČIAI,
Gyvename laikotarpį, kada ko

munizmas yra pasišovęs sunaikinti 
mūsų tautą. Ilgus amžius lietuviai, 
nors ir spaudžiami visokių piktų 
jėgų, neišsižadėjo savo kalbos ir 
papročių, tvirtai tikime, kad neiš
sižadės jie jų ir ateity, ypatingai 
sustiprėję dvasia nepriklausomojo 
gyvenimo laiku.

Mus, pabėgėlius, likimas išbars
tė po platųjį pasaulį, davė gal ge
resnes medžiagines sąlygas, ta
čiau ir įpareigojo išlaikyti tas tąu- 
tos savybes, dėl kurių amžius ko
vojo mūsų tauta, ypač kai dar ir 
šiandien mūsų Tėvynėje negirdė
tai sunki kova vyksta toliau.

Išsilaikysime lietuviais svetimo
se bangose tik drauge dirbdami, 
drauge pasitardami ir drauge 
pasiguosdami.

Sydnėjaus lietuviai yra įsiparei
goję įsigyti savus namus, kur ga
lėtų jaustis tarsi savoj teritorijoj.

Kaip žinome, iš pirmųjų sydnė- 
jiškių lietuvių saviems namams su
dėtų įnašų buvo nupirkti seni na
mai, tačiau, palyginti, geroj pozi
cijoj, Sydnėjaus centre, į kur su
sibėga iš visų krypčių keliai. Šie 
namai, žinovų nuomone, pilnai 
verti mokėtos sumos.

Tačiau kad padarytume juos 
tinkamais lietuvių namų varde, 
dar reikia gerokai įdėti pinigo, 
žinomasis architektas p. Žem
kalnis ruošia jų perstatymo pla
nus, kurių realizavimas, supran
tama, reikalingas naujų lėšų.

Mieli Tautiečiai — Lietuvių Na
mų Klubo nariai ir tie, kurie dar 
jais neesate, bet tikime — būsite 
— širdingai kviečiame visus nau- 
jon pinigų rinkimo talkon. Jeign 
mes visi, kaip vienas, šią akciją 
paremsime — pasieksime gražių 
ir greitų rezultatų.

Turime mes dar kiek ir senes
nių pirkto namo skolų, tačiau nau
jam namo perstatymui reikalin
ga gana nemenkos pinigų sumos. 
Taigi prašome nedelsiant atskirti 
savo santaupų dalelę ir atsiųsti ją 
namų perstatymo reikalui iždinin
ko adresu: M. Petronis, 152 Li
verpool Road, Enfield; telef. 5727.

Nelaukite, kol Namų Tarybos 
nariai ar jos įgalioti rinkėjai 
Tamstas aplankys, nes juk jie, be 
savo asmeniško gyvenimo, turi dar 

Maloniai mūsų bendradarbei
p. V.R. SAUDARGIENEI,

jos motinai Lietuvoje mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi,

“Mūsų Pastogės” redakcija ir administracija

Mielai Poniai w •
V. SAUDARGIENEI,

jos mylimai mamytei Lietuvoje mirus, 
liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškiame,

J. ir O. JanČauskai ir Pataičių šeima

begales darbo, tvarkant namų įsi
gijimo, jų administravimo bei jų 
remonto reikalus.

Š.m. spalio 5 d. (sekmadienį), 
tuoj po pamaldų, Namų Taryba 
kviečia Tamstas į provizorinį na
mų atidarymą, nors galutinis jų 
pašventinimas įvyks tik tada, kai 
jie bus perstatyti.

Kaip ir visada, tikėdami savo 
tautiečių dosnumu, manome, kad 
ir Šį kartą nebūsime apvilti, nes 
juk savieji namai yra mūsų gar
bės simbolis.

Sydnėjaus Liet. Namų Taryba

PAJIEŠKOJIMAI
★ Pajieškoma Stefa Saulynaitė 

— špokevičienė ir jo' brolis dr. 
Saulynas. Y'ra svarbi žinia iš Si
biro.

Prašau atsiliepti šiuo adresu: 
B. Šidlauskas, 35 Warren Rd., 
Marrickville, Sydney.

★ Žygas Vincas, sūnus Blažie- 
jaus gim. 1924 m., kilęs iš Šven
čionių rajono — iš Lietuvos. Ra
šyti A. Šimkus, 22 Challis Ave., 
Potts Point, N.S.W.

KEMEŽIAMS 
ĮRENGĖ TELEFONĄ.

Reikalui e.ant, .kambinti: 
LU 7375.

T A Z A B
Lithuanian Department

1 LADBROKE GARDENS.
LONDON W 11, ENGLAND.

Persiunčia siuntinius į Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir kitus kraštus 

be jokių trukdymų.
SIUNTINIAI PASIEKIA ADRE
SATUS PER 4-6 SAVAITES.

Kainoraščius galite gauti ir 
pavyzdžius matyti pas mūsų 
atstovą Australijoje

M. P E T R O N I.
t

152 LIVERPOOL RD., 
ENFIELD (SYDNEY), N.S.W.

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

VISI LIETUVIŠKOS DAINOS MYLĖTOJAI
RENKASI 1 DAINOS CHORO

KONCERTĄ BALIŲ
Š.m. SPALIŲ MĖN. 25 D. 

NEWTOWN POLICE BOYS’ CLUB SALĖJE.
PO KONCERTO ŠOKIAI IKI 1 VAL.

X
Turtingas bufetas

Kvietiniai gaunami pas choro dalyvius ir koncerto dienų prie 
įėjimo.

Pradžia 7 vai. vak. I
-J- DAINOS CHORAS X
T .’.

Sydnėjaus Liet. Sporto Klubas Kovas 
iių metų rugsėjo mėn. 27 dieną, seatadienį, 

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE, 
18-20 BOTANY RD., ALEXANDRIA — REDFERN,

I
I

RENGIAŠOKIŲ VAKARĄ
Gera muzika, turtingas bufetas, įvairūs gėrimai.

Pradžia 7 vai. vak. Įėjima* aukomis.
KOVO VALDYBA

X
X

KARTŪNO BALIŲ
Balius vyks visai naujoje, moderniausiai įrengtoje Jugo

slavų salėje (70 John Str., II aukšte, Cabramatta, prieš paš
tą, tik

Grosi

Bilietų kaina — 12/6 
BALIŲ APLANKĘ, TIKRAI NESIGAILĖSITE!

Be
ralienės ir “Mr. Universe” rinkimų, bus dar ir kitų netikė
tumų.

2 min. nuo gelež. stoties).
puiki muzikantų kapela, bus skanus ir tikrai pigus 

bufetas.
premijavimo gražiausios kartūno soknelės, baliaus ka-

I
Nepamirškite! I

ELBOUR N O LIETUVIŲ NAMŲ ?M

Š.M. SPALIO 10 D., PENKTADIENI, 
RICHMOND TOWN HALL.

Tąsia nuo 8 vai. vak. iki 2 vai. ryto.
* Puiki 6 asmenų kontinentalinė kapela,
* Turtingas skanių valgių bufetas,
* Gaivinantis alutis ir kiti gėrimai.

Kvietimus gausite: pas J. červinskų sekmadieniais bibliotekoj 
ir pas V. Baltutį užsisakę telefonu MX 1082.

MALONIAI VISUS LIETUVIUS KVIEČIAME IR 
LAUKIAME BALIUJE.

Mėlbourno Lietuvių Klubo
Taryba t

Ponam* O.I. BARAVYKAMS,

Jų Mylimam sūnui Algiui tragiškai -žuvus, 
giliausią užuojautą reiškia

J.E.V. Jaudegiai ir A.V. Jablonskiai.

Meilus prietelius,
P.p. BARAVYKUS,

sūnui Algirdui tragiškai žuvus, 
nuoširdžiai užjaučiame

Alburio A.S. Stupuriai

Ponam* O. ir I. BARAVYKAMS,

jų mylimam sūnui ALGIUI tragiškai mirus, 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

B. ir M. Mataičiai

Mielus mūsų prietelius

p.p. ONĄ ir IGNĄ BARAVYKUS,

jų brangiam sūnui ALGIUI tragiškai mirus, 
gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi

Rotcų šeima

Printed by Minti* Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniskis, as President of the 
Australian —- Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W. (Tel. MX 2120). _
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