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NEGALI BŪTI TAIKOS BE LAISVES
Kiekviena šių inietų tarptautinė konferencija tiesioginiai ar netiesiogi

niai gali paliesti pavergtųjų tautų laisvės reikalų. Prigyja obalsis: Kas Af
rikos tautoms duodama, negalima neduoti pavergtosioms Europos tautoms.

Lietuvos ir kitų Pabaltijo, tau
tų veiksniai jau ne kartų yra pa- 
pąbrėžę: Jei Afrikos tautoms 
vienai po kitos suteikiama arba 
žadama suteikti valstybinė nepri
klausomybė, kodėl negrąžinama 
nepriklausomybė trims Europos 
kultūros Pabaltijo kraštams — | 
Lietuvai, Latvijai, Estijai? Bemaž 
tokiais pat žodžiais Fed. Vokieti
jos kancleris Dr. Adenaueris sau
sio 11 d. Berlyne kėlė klausimą 
dėl Vokietijos sovietinės zonos 
laisvės: “Jei laikomasi pažiūros, 
kad kituose žemynuose kiekviena 
tauta turi teisę į laisvę, tad ir vo
kiečiai Europos centre turi turė
ti tą pačią teisę, kaip ir Afrikos 
tautos.” Dr. Adenaueris dar pažy
mėjo, kad negali būti taikos be 
laisvės, be jos negali būti ir jo
kio atoslūgio. Priminė* kad ir 
Sovietų Sąjunga yra parakusi, 
jog visos tautos, kurios siekia lais
vės, privalo jos susilaukti. Reikia 
skatinti, kad Sovietai to ir laiky
tųsi.

Fed. Vokietijos kanclerio pa
kartotas Berlyne obalsis, kad ne
galima Europos tautoms neduoti 
to, kas suteikiama Afrikos tau
toms, matyti, tarptautinėse disku
sijose įgauna vis platesnį atgar
sį. Tai yra naudinga Lietuvos ir 
kitų pavergtųjų Europos tautų 
laisvės kovai. Tų tautų atstovai 
laisvajame pasaulyje' šitą obalsį 
turėtų visais būdais dar labiau 
skleisti ir nuolat kartoti. Pasau
lio viešoji nuomonė turi įsitikin
ti, kad negalima vieną tarptauti
nio teisingumo mastą taikyti Af
rikai, o kitą Vidurio ir Rytų Eu
ropai.

Šie 1960 metai bus tikri tarp
tautinių konferencijų ir diplomati

BE ŽMONIŠKUMO NEPAGERĖS 
SANTYKIAI

KALBA UŽ PAVERGTUOSIUS, 
SUKĖLUSI GYVAS DISKUSIJAS

“Eltos Informacijų’’ Romos ko
respondento pranešimu, vienas iš 
žymiausių Vatikano kardinolų, 
Aukščiausios šv. ofic. kongregaci
jos sekretorius, Alfredo Ottaviani, 
sausio 7 d. šv. Marijos Didžiojoje 
bazilikoje Romoje pasakė kalbą, 
skirtą pavergtosioms tautoms. Tą
ją proga bazilikoje atsilankė ir 
daug pavergtųjų tautų žmonių, jų 
tarpe ne mažai ir Romos lietuvių. 
Kardinolo kalba sausio 8 d. buvo 
ištisai atspausdinta Romos dien
raštyje “II Quotidiano” ir Italijos 
visuomenėje dėl kelių priežasčių 
sukėlė didelį susidomėjimą bei gy
vas diskusijas. Kardinolas kalbą 
pasakė kaip tik tomis dienomis, 
kai į Maskvą Kremlių vizituoti tu
rėjo išvykti Italijos prezidentas 
Gronchi (dėl jo susirgimo kelionė 
liko atidėta vasario mėnesiui). 
Platūs Italijos visuomenės sluoks
niai priešinosi ir priešinasi tai ke- 
lienei. Kardinolas Ottaviani, nors 
ir neminėdamas Gronchio vardo, 
savo kalboje nepaprastai griežtai 
kritikavo tuos, kurie dedasi esą 
krikščionys, bet ilgisi santykių su 
krikščionių ir laisvųjų tautų žudi
kais bei pavergėjais. Iš kitos pusės 
kai kurie sluoksniai, ypač komu
nistai ir kiti kairieji, prikišo Vati
kanui, kad jo įtakingas kardinolas 

nių važinėjimų metai. Jau 1959 
metais valstybių viršūnės ėmė 
skraidyti po visą pasaulį. Šiais me
tais tokių globalinių vizitų bus dar 
daugiau. Ilga konferencijų serija 
prasidėjo sausio 12 d. Ženevoje ir 
Paryžiuje kartu. Vienur atnaujin
ta Rytų — Vakarų konferencija 
branduolinių ginklų bandymams 
sustabdyti, kuri pereitą gruodžio 
mėnesį buvo pertraukta, o Pary
žiuje prasidėjo Vakarų valstybių 
ekonominė konferencija, dalyvau
jant JAV vyriausybės atstovui Dil
lon. Jis stengėsi sutaikyti du Vaka
rų Europos ekonominius blokus, 
kurių trynimasis kenkia atlantinei 
vienybei. Be to, Amerika spiria 
Vakarų Europos sąjungininkus 
daugiau prisidėti savo ištekliais ir 
prie bendrosios gynybos išlaidų. 
Vakarų Europos gerovė tiek paki
lo, kad Amerika ateityje nebelin- 
kusi viena nešti visą naštą.

Nelaukdamas, kol (kovo 15 d.) 
prasidės Rytų — Vakarų nusigin
klavimo konferencija, Chruščiovas 
paruošė naują staigmeną: Ramia
jame vandenyne, netoli amerikie
čių Havajų ir netoli nuo Austra
lijos krantų netrukus įvyksta di
džiuliai sovietų raketiniai bandy
mai. Amerikiečiai laiko tai provo
kacija, bet Maskvai niekas negali 
uždrausti tokius bandymus daryti, 
kol nėra tarptautinio susitarimo 
tuo atžvilgiu. Be to, ir pačios 
JAV-ės yra praeityje»ne kartą Ra
miajame vandenyne panašius ban
dymus suruošnsios. Be abejo, dau
gelis amerikiečių jaučia kartėlį, 
kad sovietai drįsta tokius bandy
mus vykdyti jau pačioje Amerikos 
pašonėje. Tai atsispindi ir kai ku
riose amerikiečių komentaruose. 
Galimas dalykas, amerikiečiai bus 
paskatinti įsisąmoninti, kad jie 

savo aštriais puolimais sunkinąs 
santykių gerinimą tarp Rytų ir 
Vakarų. Kalboje net įžiūrimas 
Vatikano politikos Maskvos atžvil
giu “aštrinimas”. Į tai “11 Quoti
diano” pastebėjo, kad popiežius 
Jonas XXIII pastarais laikais jau 
nekartą esąs aiškiai ir griežtai iš
sitaręs prieš tuos, kurie pavergia 
tautas.

TAIKA NEGALI APSIEITI 
BE LAISVĖS

Kardinolas Ottaviani t.k. pareiš
kė, kad niekas taip nemyli ir ne
trokšta taikos, kaip pavergtųjų 
tautų žmonės, taikos, kuri leistų 
jiems grįžti į savo tėvynę, vėl iš
vysti ir apkabinti artimuosius, pa
simelsti savo tėvynės šventovėse. 
Tačiau taika reiškia netik nusigin
klavimą, ūkinių gėrybių pasidali
nimą, sutarčių gerbimą bei socia
linių problemų išsprendimą. Tai
ka yra nedaloma. Taika negali ap
sieiti -be sąžinės laisvės, laisvos 
tvarkos ir saugumo, naudojantis 
prigimtinėmis ir antgamtinėmis 
teisėmis. Jau dešimtys metų, kaip 
tariamai žmoniškų ir socialinių te
orijų vardan tam tikros grupės kai 
kur paėmė valdžią į savo rankas, 
sau nepatikimus deportuoja, grū
da į kalėjimus, žudo. Istorijoje 
kartojasi Tamerlano laikai. Pačia
me dvidešimtojo amžiaus viduryje 

privalo būti apdairūs ir nesuma
žinti savo gynybos pastangų.

Ryšium su prasidėsiančia gegu
žės 16 d. Rytų — Vakarų viršūnių 
konferencija (Paryžiuje) Maskva 
jau dabar duoda suprasti, kad ji 
Berlyųp ir kitais klausimais pa
tieksianti, gal būt, “visai naujus 
siūlymus”. Vyriausias tos konfe
rencijos klausimas tačiau bus nu
siginklavimas. Jei branduolinių 
ginklų bandymų sustabdymo kon
ferencija Ženevoje ir dešimties 
Rytų bei Vakarų valstybių nusi
ginklavimo konferencija iki viršū
nių konferencijos bus pasiekusios 
bent šiokių tokių vaisių, viršūnių 
konferencija galėtų tiems susitari
mams rasti “užbaigiamąją formu
lę”. Tačiau, kaip šiuo metu padė
tis atrodo, abejotina, kad toje vir
šūnių konferencijoje būtų prieita 
prie kurių nors stambesnių susita 
rimų. Viena stambiausių kliūčių 
— Maskvos nenoras leisti savo te
ritorijoje tarptautinę kontrolę. 
Vakariečių nuomone, jokie karinio 
atoslūgio ir nusiginklavimo susi
tarimai neturi reikšmės, jei nelei
džiama kontrolė. Kokia būtų nau
da, pvz. iš to, jei Rytai ir Vakarai 
atitrauktų savo kariuomenes iš Vo
kietijos, o Karaliaučiaus srityje, 
Lietuvoje ir kituose sovietų valdo
muose kraštuose liktų veikiančios 
raketinės bazės? Ir Chruščiovo 
siūlomas “visuotinas nusiginklavi
mas” neturi reikšmės, jei nėra nu
matyta tikra kintrolė. O kad Mask
va sutiktų savo pajėgas atitrauk
ti ir iš Pabaltijo bei kitų sateliti
nių kraštų — tuo šiandien dar nie
kas netiki, nes būtų per didelė ri
zika sovietiniam režimui, kuris lai
kosi Rytų Europoje tik raudono
sios armijos pagalba.

vyksta tautų naikinimas, išveži
mai, žudymai. Ir dar atsiranda to
kių, kurie nesigėdi rankos paduo
ti tiems gaivalams, dargi einą 
lenktynių, kas suspės pats pirmas 
paspausti aniems ranką, maloniai 
nusišypsoti, pareiškė kardinolas.

Kai Hitleris savo laiku atvyko į 
Romą, popiežius tuo metu išva
žiavo iš Romos, nenorėdamas su 
juo susitikti. Šiandien visi pripa
žįsta, kad jis padarė gerai ir kaip 
popiežius ir kaip save gerbiąs 
žmogus, kuris žino, kaip reikia pa
sielgti su tuo, kuris nužudė tūks 
tančius žmonių ir pasidarė siaubu 
ištisoms tautoms. Ta pati istorija 
kartojasi ir po jo, tik kitais prin
cipais ir kitoniškomis sąlygomis.

“Iš kur toks apakimas daugelio, 
tiesiog daugybės? Argi žmonišku
mo jausmas jau taip yra iškrypęs 
ir dingęs iš žmonių širdžių, kad 
nebekeliamas balsas prieš tuos, ku
rie vykdo žiaurią priespaudą”

Kardinolas toliau klausia, kaip
gi pagaliau buvo prieita iki tokio 
gėdingo reiškinio, kad milijonai 
žmonių kelia ovacijos prievartai, 
tironijai, žiaurumams? Žemė nu
sėta pančiais ir gedulu. Norėtųsi 
manyti, kad tai turėtų iššaukti 
audringus protestus, turėtų sukel
ti ant kojų visą žmoniją. Tačiau 
nieko panašaus nesimatą, nors po
litikai ir šiaip daug kas žino, kad 
pusė Europos neturi jokios lais
vės. Nesutardami tarp savęs, pa
lengvina laisvės priešui tęsti tero
rą. Net tie, kurie laiko save krikš
čionimis, visai nepaiso aukštesnių
jų dėsnių ir jais nesivadovauja.

SAVAITGALIO MOKYKLŲ MOKINIŲ RAŠINIOKONKURSO LAIMĖTOJAI
ALB-nės Krašto Kultūros Ta

rybos skelbtam Australijos lietu
vių savaitgalio mokyklų mokinių 
rašinio konkursui buvo prisiųsta 
23 rašiniai: Adelaidės savaitga
lio mokyklos — 7, Canberros — 
2, Melburno parapijos savait. mo
kyklos — 6 ir Melburno Thornbu- 
ry savaitgalio mokyklos — 8.

Šio konkurso mecenatas — AL 
Bendruomenės savaitraštis “Mū
sų Pastogė” — skyrė tris premi
jas: I-ji — 10 sv. vertės, II — 5 
sv. ir III — 2 sv.

Rašinio Konkurso Komisija, 
kurią sudarė pirm. — Krašto Kul 
tūros Tarybos Lituanistinės Sek
cijos seniūnas p. A. Krausas ir na
riai — Krašto Kult. Tarybos na
rė, Melburno parapijos savaitga
lio mokyklos mokytoja p. Julija 
Grigaitienė ir Melburno Lit. Kur
sų vedėja p. E. žižienė, konstata
vo, kad visi prisiųstieji rašiniai 
neblogai parašyti ir kad dalyva
vusieji konkurse mokiniai gerai 
atstovavo savo mokyklas.

Komisija geriausiais rašiniais 
pripažino ir premijas paskyrė:

I- ją Ievai Didžytei — Melburno 
no Thornbury savaitgalio mokyk
los mokinei,

II- ją Emilijai Vaičiulytei — 
Melburno parapijos savaitgalio

MIN. S. LOZORAIČIO PROTESTAS
Norvegijos vyriausybė pasirašė 

su Sov. Sąjungos vyriausybe su
sitarimą sutvarkyti abiejų pusių 
ekonominėms, turto ir kitoms pre
tenzijoms, liečiančioms Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos “sov. soc. res
publikas” ir Karelijos “auton. sov. 
soc. respubliką”.

Susitarimo esminis turinys yra 
toks: Sov. Sąjungos vyriausybė 
nereikš Norvegijos vyriausybei 
pretenzijų, kurios kilo prieš 1941 
metus ir liečia turtus, esančius 
Norvegijos teritorijoje ir priklau
sančius fiziniams ir juridiniams 
asmenims Latvijoj, Lietuvoj ir 
Estijoj ir Karelijos “auton. sov. 
soc. respublikoj”.

Norvegijos vyriausybė, veikda
ma savo ir savo piliečių vardu, 
nereikš Sovietų Sąjungos vyriau
sybei ir kitaip ijepajaikys preten
zijų, kurios kilo prieš 1941 metus 
ir yra pasekmė nacionalizacijos 
vykdymo Latvijos, Lietuvos ir Es
tijos “sov. soc. respublikose” ir 
Karelijos “auton. sov. soc. respub
likoj”.

Visoms pasakytoms abiejų pusių 
pretenzijoms sutvarkyti, o taip 
pat atlyginti už laivus, kuriais 
Norvegijos piliečiai karo metu 
buvo pabėgę į Sov. Sąjungą, Sov. 
Sąjungos vyriausybė pasižada už-

Kardinolas kelia klausimą: Kaip gi 
galima gyventi tokiame nejautru
me?

Baigdamas savo kalbą, kardino
las pareiškė viltį, kad tautos, alks- 
tančios ir trokštančios teisingumo, 
susilauktų to, ko jos ilgisi. Prie
šingu atveju, pasaulis sulauks ne 
taikos, o katastrofos. (Kardinolas 
Ottaviani domisi ir Lietuvos rei
kalais. 1928 m. žurnale “Apollina- 
ris” — Roma, Nr. 1, pusi. 51-64 
— yra parašęs plačią studiją apie 
Lietuvos konkordatą. Taip pat ir 
pastarais laikais yra naudojęsis 
proga susipažinti su aktualiaisiais 
Lietuvos reikalais).

E.I.

mokyklos mokinei ir
III-ją Nemirai Masiulytei, Ade

laidės savaitgalio mokyklos moki
nei.

Premijas įteikti pavesta Kon
kurso Komisijos pirm. p. A. Krau- 
sui.

* ALB-nė* Krašto Kultūros 
Taryba

REDAKCIJOS PASTABA: “Mū
sų Pastogės” redakcija nuoširdžiai 
džiaugiasi, kad, palyginti, gana 
gausus savaitgalinių mokyklų mo
kinių skaičius dalyvavo skelbta
jam konkurse, manydama, kad 
ateityje panašūs paskatinantieji 
veiksmai dar didesnius skaičius 
jaunųjų lietuvaičių ir lietuviukų 
įjungs į lietuviškosios kūrybos ei
les.

Sveikindama konkurso laimėto
jas, “Mūsų Pastogė” reiškia tik
rą padėką Krašto Kultūros Tary
bai, Konkurso Komisijai ir ypač 
jos pirm. p. A. Krausui, kurie 
skelbė minėtąjį konkursą ir, ste
bėdami mūsų jaunųjų lietuviško
sios kūrybos pažangą, atrinko iš 
jų pačius geriausius. Sekančiose 
“M.P.” laidose bus atspausta dvi 
pirmąsias premijas laimėjusiųjų 
atpasakotas kūrinėlis — “Merge
lė Karžygė”.

“M.P.” redakcija

mokėti Norvegijos vyriausybei 
500.000 norvegų kronų.

Dėl to susitarimo Lietuvos Dip
lomatijos šefas S. Lozoraitis yra 
pasiuntęs notą Norvegijos užsie
nio reikalų ministeriui. Notoje 
pareiškiama, kad Lietuva yra ne
teisėtoj karinėj okupacijoj, kurią 
jai primetė smurtu Sov. Sąjunga. 
Vadinamoji Lietuvos “sovietinė 
socialistinė respublika” tėra so
vietų padaras, kurį Maskvos vy
riausybė panaudoja okupacijai 
užmaskuoti. Lietuvos Valstybė, 
kuri palaikė diplomatinius ir drau
gingus santykius su Norvegija, 
tebeegzistuoja de iure. Sov.- Są
junga nėra įgijusi suverenumo 
Lietuvoje ir neturi teisės jį vyk
dyti. Todėl Sov. Sąjunga neturi 
teisės atstovauti Lietuvos Valsty
bę ir ypač — disponuoti jos ar 
jos piliečių turtu, teisėmis, inte 
resais ar prievolėmis. •

Nota užbaigiama konstatavimu, 
kad tokiomis aplinkybėmis kalba
mas Norvegijos vyriausybės su
sitarimas su Sov. Sąjunga neturi 
Lietuvai galios. Be to, pareiškia
mi visi rezervai dėl žalos, kurią 
galėtų padaryti Lietuvai ir jos pi
liečiams susitarimo sudarymas ir 
vykdymas.

NETYČIOMIS TEISYBĖS 
PASAKĖ

čikagiškis Jokubka, pereitą va
sarą ekskursavęs Lietuvoj, savo 
laikrašty rašė, kad gyvenimo ly
gis Lietuvoje dabar daug aukštes
nis, negu buvo prieš kelias dešim
tis metų.

Tas jo parašymas buvo išvers
tas į rusų kalbą ir atspausdintas 
Maskvos Pravdoj, o Sniečkus jį 
kartojo kompartijos CK posėdy 
Maskvoj. Lietuvoj žmonės irgi 
pastebėjo tą pasakymą ir kalba, 
kad tikrai, dabartinė rusų okupa
cija Lietuvos gyvenimo lygio kai- 
kuriose srityse dar nespėjo nus
mukdyti iki to lygio, koks buvo 
anos rusų okupacijos laikais, prieš 
kelias dešimtis metų. >

KITI APIE MUS
VALYMŲ PABALTIJYJE AIDAS

Europos spaudoje gausiai buvo 
skelbiamos žinios apie sovietų 
vykdomus “valymus” Pabaltijo 
kraštuose, pakeičiant žymius par 
tinius ir sovietinius veikėjus. Tą
ją proga eilė laikraščių pabrėžė 
pabaltiečių rezistencijos prieš so 
vietizmą veiklumą.

VARŠUVOS LAIKRAŠTIS APIE 
LIETUVOS LENKUS

“Przegląd Kulturalny” (Varšu
va) gruodžio 3 d. laidoje atspaus
dino savo bendradarbio kelionės 
įspūdžius iš Lietuvos. Jis pirmą 
kartą patekęs į Vilnių, tad jam 
daug kas buvę įdomu. Vilniuje 
pastebėjęs, kad vietiniai lenkai 
tarią: “Mes esame vietinės tauty
bės” (tuteišai). Lenkų inteligen
tija bemaž visiškai persikėlusi į 
Lenkiją. Vilniuje likę minėti “vie
tiniai” (jų esą apie 16%), daugu
moje darbininkai, amatininkai,, 
mažų namelių savininkai, kurie 
neturėję noro kur nors išsikelti. 
Visoje Lietuvoje esą apie 230.000 
lenkų. Bet lenkų kalba leidžiamas 
“červony štandar” spausdinamas 
tik 12.000 egz. (Be to, einą dar 
7 rajoniniai laikraštukai lenkų 
kalba). Lenkų bendradarbio tei
gimu, Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos gyventojų gyvenimo lygis esąs, 
palyginamai, aukštesnis, negu ki 
tų sovietinių kraštų.

LIETUVOS KOLCHOZININKŲ 
CHORAS VAŽINĖJO PO 

LENKIJA
'“Gaceta Krakowska” (Kroku

va), “Gagėta Pomortka” (Bydgo 
szcz), “Dziennik Baltycki” (Dan
cigas) ir kiti Lenkijos laikraščiai 
rašė ir nuotraukų patiekė apie 
“Nemuno” kolchozo dainų ir šo
kių ansamblio gastroles Lenkijoje.

BUV. LENKŲ KARO ATSTOVO 
-KAUNE ATSIMINIMAI

“Tygodnik Demokratyczny” 
(Varšuva) p.m. gruodžio mėn. per. 
keletą numerių leido buv. lenkų 
karo atašė Kaune (prieš karą), 
Leon Mitkiewicz. atsiminimus apie 
savo tarnybą Kaune, susitikimus 
su Lietuvps ano meto valstybinin
kais ir kariškiais ir t.t. Lankyda
masis karo muziejuje Kaune, san
tykiaudamas su Lietuvos karinin
kais, t.k. pastebėjęs, kad Naujo
ji Lietuva bendravimus su Lenki
ja kaip ir išbraukusi iš savo isto
rijos. Lenkų sulaužyta Suvalkų 
sutartis sudavusi tiems santykiams 
lyg mirtiną smūgį. Cituoja karo 
muziejuje matytą lentą: “Lietu
vi, atmink, kad lenkas atėmė Tau 
sostinę Vilnių”. Lenkų karo ats
tovas ne kartą susimąstęs: Nesi
laikymas — iš lenkų pusės — tos 
sutarties palaidojo gerą susipra
timą tarp Naujosios Lietuvos ir 
Naujosios Lenkijos gal net ilgam 
laikui. Mitkiewicz mini susitiki
mus su gen. Raštikiu, gen. Nage
vičium ir kitais Lietuvos žymiais 
kariškiais.

MINISTERIS S. GIRDVAINIS 
AUDIENCIJOJ PAS POPIEŽIŲ

Jo šventenybė Popiežius Jonas 
XXIII, tęsdamas įprastas Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų Metų audien
cijas, kuriose akredituoti prie šv. 
Sosto diplomatinių misijų šefai 
pareiškia linkėjimus, sausio 11 d. 
priėmė privačioj audiencijoj Lie
tuvos įgaliotąjį ministerį S. Gird
vainį. Dėkodamas už sveikinimus, 
šventasis Tėvas suteikė palaimi
nimą Lietuvai ir jos atstovui prie 
šv. Sosto.
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LIETUVIU
Vasario 16 gimnazija gyvena 

sunkius laikus. Jos egzistencija 
laikosi tuo, kas nutrupa aukų pa
vidalu nuo amerikiečių ir kitų lie
tuvių emigrantų stalų.

Kaip sunku yra gyventi iš pa
šalpos, žino tik tas, kam teko 
laukti tos pašalpos ir skaičiuoti, 
ar pakaks turimo maisto alkiui 
numalšinti, kol ateis kita auka.

Nežiūrint to, gimnazija vis dėl
to gyvena ir dirba. Tatai dėka 
energingų, tam reikalui pasišven- 

; tusių pedagogų. Jie į savo darbų 
žiūri kaip j misijų, ir drąsiai juos 
galime vadinti misijonieriais.

“Darbas yra sunkus’’, — rašo 
bendrabučio vedėja, patyrusi pe
dagogė S. Laukaitienė. — “nes 
mes nemokame pro pirštus žiūrė
ti. Norime išugdyti tvirtų moki
nių valių, pareigingumų, punktu
alumų.

Ypač sunku su lietuvių kalba, 
kas yra pirmasis mokymo tikslas.

Dirva buvo apleista, bet rezul
tatai atsiekti geri, nes esmėje 
veikai, išskyrus vienų kitų, vidu
je yra sveiki. Tik gyvenimo są
lygos juos atskyrė nuo gimtojo 
krašto ir motinos kalbos. Pav., pir
moje klasėje yra aštuoni vaikai, 
kurie nė žodžio nemokėjo lietu-

GIMNAZIJA VOKIETIJOJE
viškai (tai mišrių šeimų vaikai).

Kaip malonu, kai po pusmečio 
juose matoma didelė pažanga“, 
džiaugiasi S. Laukaitienė, kuri be 
bendrabučio vedėjos pareigų dar 
dėsto lietuvių kalbą I ir II kla
sėje, t.y. laužo pirmuosius ledus.

Minėti vaikai jau supranta lie
tuviškai ir smulkesniais reikalais 
susikalba.

Sėkmingai veikia skautai gimna
zijoje. Skautiškumas, paremtas 
tautine baze, padeda auklėjime.

Kad ši gimnazija atlieka mil

žinišką uždavinį, atkovodama lie
tuvius vaikus iš tarptautinio sū
kurio ir išleisdama j pasaulį susi
pratusius patriotus kovai už Lie
tuvos išlikimą, yra neabejotina. 
Tačiau ar ilgai ji galės egzistuoti, 
priklauso nuo tavęs, mielas tau
tieti!

Neužmiršk, kad gimnazija lai
kosi tik aukomis!

Rūta

Dalis Vasario 16-tos 

Gimnazijos Vokietijoj 

mergaičių, skaučių ir 
gimnazisčių uniformo

se.

KĄ SNIEČKUS MASKVOJE PASAKĖ KITUR SPAUDOJ PASIŽVALGIUS
Bemaž pusė visos Lietuvos žemės yra apleista. 

Perkeldins 150.000 Lietuvos kaimiečių. Ir toliau pro
paguojama molis, spaliai, piuvenos. Baigė dideliu
melu.

Visasąjunginės komunistų par
tijos centro komiteto plenume 
Maskvoje gruodžio mėnesį kalbą 
pasakė ir Lietuvos kp centro ko
miteto pirmasis sekretorius Anta
nas Sniečkus, Kremliaus “gaulei
teris” Lietuvoje.
, Pradžioje, kaip įprasta, giliai 
nusilenkęs Chruščiovui (kaip an
ksčiau Stalinui), Sniečkus pasigy
rė sovietinio ūkio laimėjimais, 
nors jie, palyginus su nepriklau
somos Lietuvos laikais, ne kažin 
kokie.

Kad derlius Lietuvoje 1959 me
tais buvo geresnis, negu metais 
prieš tai, buvo jau žinoma. Snieč
kaus teigimu, 1959 metais respub
likoje iš viso buvo gauta grūdų 
37% daugiau, kaip metais prieš 
tai ir pusantro karto daugiau, ne
gu 1953 metais (Sovietų Sąjun
gos vidurkis 1959 metais nerodo 
tokio derliaus didėjimo nuošim
čio. Už tai Chruščiovas piktai iš
barė Kasachstano sovietinius ir 
partinius pareigūnus).

Lietuvos žemė, žinoma, galėtų 
duoti ir dar didesnius derlius, jei į 
dirvos būtų geriau prižiūrimos, 
tręšiamos, apdirbamos. Sniečkus 
pripažįsta, kad dar labai mažai 
vartojama trąšų. O netręšta dirva 
ne kokį gali duoti derlių.

Prisiminė Sniečkus ir keblų 
kukurūzų įgyvendinimą Lietuvoje. 
Kaip žinoma, tai kultūrai Lietu
vos žemė nėra palanki. Bet kai 
Maskva spiria, reikia stumti pir 
myn. Vis dėlto 1959 metais pavy
kę gauti tik 300-400 centnerių 
žaliosios kukurūzų masės iš hek
taro. Tik vienas kitas atskiras 
kolchozas gavęš didesnius derlius.

Sniečkus atidengė liūdną tiesų, 
kad “respublikoje apie 40% visos 
žemės pelkėta, perdaug drėgna“. 
Reikia jų nusausinti, sako Snieč
kus desperatiškai, bet neaiškino, 
dėl ko, ruošiantis švęsti “tarybi
nės valdžios“ dvidešimtmetį, dar- 
yra tiek apleistų dirvų Lietuvoje.

Milžiniškų Lietuvos kaimų ir 
vienkiemių ardymų Sniečkus pra
našauja iki septynmečio pabaigos. 
“Mes siekiame laipsniškai likvi
duoti vienkiemių sistemų ir sukur
ti bendras kolūkių gyvenvietes“. 
Kokio masto tas kaimiečių pri
verstinas suvarymas į kolchozų 
gyvenvietes numatytas, aiškėja iš 
Sniečkaus teigimo, kad “iki sep
tynmečio pabaigos reikėtų perkel
ti bent 150.000 kiemų“. Girdi, esą 
jau dešimtys tūkstančių pareiški
mų, gautų iš kolchozų darbinin
kų, kurie nori persikelti į tokias 
gyvenvietes. Betgi Lietuvos kaime 
yra keli šimtai tūkstančių darbi
ninkų. Nė Sniečkus nedrįsta tvir
tinti, kad jie būtų pareiškę noro 
persikelti į kolchozines gyvenvie

bCTUUlAI-------
PAsautyx

TRŪKSTA LIETUVIŲ 
ISTORIKŲ

leisti. Be to, L. švedas jau pa
ruošė spaudai ir tariasi su leidė-

tes, apleisti savo gimtinės name
lius.

Dar įdomu, kad Sniečkus pa
reiškė: “Per pastaruosius penke
rius metus kolūkių gyvenvietėse 
pastatyta tik 18.000 namų. Mums 
trūksta statybinių medžiagų”. 
Kartu Sniečkus džiaugiasi, kad 
statyboms vis daugiau naudojamas 
molis, akmenys, piuvenos, spaliai, 
durpės (kaip prieš 100 ir 200 
metų!).

Sniečkus šaukėsi į Maskvos iž
dą, kad duotų daugiau kreditų 
Lietuvos žemės ūkiui. Linkėtume, 
kad Kremlius tą balsą išgirstų ir 
Lietuvą ateityje mažiau eksploa
tuotų, grąžindamas jai daugiau 
lėšų.

Savotiškas buvo Sniečkaus pa
sigyrimas, kad dabar esąs kelia
mas uždavinys, kad kolchozams 
ir jo padaliniams vadovautų raš
tingi asmens. Atrodytų, kad iki 
šiol būta ir neraštingų, nors, anot 
Sniečkaus, šiuo metu kolchozų 
pirmininkų tarpe yra 76 procen
tai komunistų.

Baigė Sniečkus savo kalbą me
lu. Girdi, lietuvių tauta karštai 
remia komunistų partijos ir tary
binės vyriausybės vidaus ir užsie
nio politiką. Visiems yra žinoma, 
kad komunistų Lietuvoje yra tik 
per vieną nuošimtį. O kiek Lietu
vos žmonės pritaria ar nepritaria 
sovietinei vidaus ii- užsienio poli
tikai — tai būtų galima lengvai 
išaiškinti, leidus Lietuvoje laisvus, 
slaptus, Jungtinių Tautų kontro
liuotus balsavimus, jjei Sniečkui ir 
Kremliui tai dar nebūtų aišku ir 
be to. (E.)

LIETUVOS GYVENTOJAI 
1960 METAIS TURĖS SUDĖTI 
DAUG MILIJARDŲ RUBLIŲ

Visasąjunginė aukščiausioji ta
ryba nustatė Lietuvos valstybinį 
biudžetų 4.603.596.000 rublių. Lie
tuvos aukščiausioji taryba lapkri
čio 25 d. priėmė 1960 m. biudže
to įstatymą, kuris numato pajamų 
viso 4.679.460.000 rublių ir išlai
dų 4.675.569.000 rublių. Tokiu bū
du biudžetas išeina šiek tiek di
desnis, negu Maskvos nustatytas. 
Pažymėtina, kad iš bendrų paja
mų net 4.193.659.000 rublių numa
tyta gauti iš valstybinių bei koo- 
peratyvinių įmonių bei organiza
cijų, kitaip tariant, netiesioginiais 
mokesčiais ir rinkliavomis nuo par
duodamų prekių ir t.t.

Išlaidų pozicija susideda iš 
2.424.793.000 rublių liaudies ūkiui 
finansuoti, 1.987.401.000 rublių 
socialinėms-kultūrinėms priemo
nėms (mokykloms, sveikatos įstai
goms ir t.t.). Valstybės valdymo 
organams išlaikyti numatyta 155. 
293.000 rb.

NEREALUS PROFESORIAUS 
DR. K. PAKŠTO PLANAS

Šia antrašte “Argentinos Lietu
vių Balsas“ įsidėjo kritikuojantį 
straipsnį, kuriame, tarp kita ko, 
sakoma:

* Žymus geografas, profesorius, 
Dr. Kazys Pakštas sugalvojo 
steigti “Atsarginę Lietuvą”. Jai 
vietą parinko Centralinėje Ame
rikoje, Britų kolonijoje Hondu
ras, kaimynystėje su Salvadoru, 
Guatemala, Meksika ir Nicaguara. 
Į vakarus Venezuela, į šiaurę Ku
ba, nuo kurios ir JAV neperto- 
liausia...

Atrodo, kad profesorius Pakš
tas tikrai tiki, jog tai tinkamiau
sia vieta “Atsarginei Lietuvai” į- 
kurti. Esą tik reikalinga bent 
5,000 kolonistų ir pusės milijono 
dolerių ir jau bus nauja Lietuva.

Tikrumoje, juk ne džiunglėse 
įmanoma lietuvybę išsaugoti, gai
vinti, stiprinti. Dabartiniame am
žiuje reikalinga universitetai ir 
aukštieji lituanistikos kursai juo
se. Reikalingas priėjimas prie tur
tingiausių bibliotekų ir žymiausių 
meno šventovių. Mūsų tautos jau
nimas turi eiti su bendra pasaulio 
pažanga pirmyn, o ne žengti šimt4 
mečius atgal. “Atsarginės Lietu
vos” kolonistas Britų Hondūre ne
pasieks nei Arizonos farmerio gy
venimo lygio. Tik ant jo kaulų se
kanti karta kiek išsiveržtų iš lau
kinės padėties. Tikrumoje, Hondū
re britai — tik svečiai, nepavadi
nant okupantais. Derėtis su bri
tais ne britų žemės kolonizavimo 
reikalu labai neatsargu.

★
Prof. Pakštas pernai lankėsi 

Britų Hondūre ir anglų guberna
torius Vickers jam pasakė, kad pi
nigingiems lietuviams ten užtikri
nama savų mokyklų steigimas ir 
tam panašiai. Bet juk tokias lais
ves turime ir civilizuotose šalyse, 
kur savo kultūrinės ir tautinės au
tonomijos reikalais galima tartis 
su pačiais šalies šeimininkais. O 
parodant kiek daugiau gajumo, 
lengviausia lietuvybę išlaikyti 
kultūriniuose centruose, be vienos 
kartos dalies paaukavimo džiunglių 
lionams ir gyvatynams. Lengviau 
apsaugoti lietuvybę Illinois, Mas- 
sachussetts, Connecticut ar Penn- 
sylvanijoje, negu Britų Hondūre. 
Taipgi neužmirškime, kad privalo
me Lietuvai laisvę vėl atgauti. Lie
tuvai bus naudingiausi toki grįž
tantieji ar užsieniuose gimę lietu
viai, kurie civilizuoto pasaulio gy
venimo praktiką ir profesijas par
siveš.

★
Pilną kultūrinę autonomiją lie

tuviai turi Argentinoje ir kai ku-

riose kitose Pietų Amerikos šalyse, 
kuriose klesti visų kultūringų se 
nojo pasaulio išeivių _ kolonijos. 
Mažai kam žinoma, kad pirmutinė 
lietuvių mokykla Pietų Amerikoje 
buvo įkurta pereitame šimtmety
je Argentinos Patagonijoje. Bro
liai Šlapeliai, Baltuškai ir kiti 
stambūs avių augintojai mokytoją 
buvo išsirašę iš Jurbarko. Jų ainiai 
ir dabar kalba lietuviškai. Prieš 
keletą metų vieno Baltuškioko ne
priėmė į kariuomenę, kad jis ne
mokėjo vietinės kalbos. Kuomet 
liepė joti namo, jis žaibo greitu
mu grįžo į Sarmiento, dainuoda
mas lietuviškai. Šlapeliai ten įstei
gė pirmą lietuvių kapinyną, dova
nodami tam tikslui žemės. Išsira
šo Šerno verstas, Šliupo ir Basa
navičiaus parašytas knygas ir t.t. 
jie yra tikri lietuviai!”

NORĖTŲ RYŠIŲ
Australijos lietuvių spaudoje 

neseniai tilpo pranešimas apie 
Sydnėjaus šviesos skyriaus ren
giamą diskusinį vakarą. Nagrinė
jimui numatyta tema: Ar Austra
lijoj subrendęs jaunimas yra trem
tiniai? Nors mus skiria tūkstan
čiai mylių ir pats didžiausias šios 
planetos vandenynas, tačiau iš te
mos galima spręsti, jog nuotaikos 
panašios, jei ne visiškai tos pačio*. 
Juk paskutinių metų bėgyje ne 
vienu atžvilgiu akademinis jauni
mas šiame krašte svarstė mūsų, 
visuomenėje vis ryškiau pajunta
mą tremtinio rolės pakeitimą į 
emigranto vaidmenį. Gaila, kad 
ryšys su Australijos žemyno lie
tuviais studentais toks ribotas; ir 
nebūtinai tai Amerikoje gyvenan
čių kolegų kaltė. Ne vienu atveju 
pastangos ryšius užmegzti nerado 
platesnio atgarsio tolimuose piet
vakariuose. Ar nevertėtų kam vėl 
pabandyti plačiau kontaktą išvys
tyti? Pasidalinimas patirtimi daug 
kam būtų vertingas.

Sauliui Rimkaitis 
rašo “Drauge” 
?***<***#**<******^**rr*«#*#*#'*

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 

MERUOSI “MŪSŲ PASTOGĖS”, 

NETOLIMOJE ATEITYJE IŠ

Rutgers universitete Amerikoje 
nesenai lietuviams studentams 
kalbėjo dr. Alfredas E. Sennas. 
Jis aiškino, kad laisvame pasau
lyje trūksta lietuvių istorikų, ku
rie galėtų rašyti apie Lietuvos 
praeitį kitataučiams. Okupuotos 
Lietuvos istorikai jau pasiekia 
svetimtaučių visuomenę su iš
kreipta Lietuvos istorija. Dr. M. 
Sennas, kurio veikalas “Emergen
ce of Modern Lithuania” neseniai 
išleistas, minėjo, kad nėra rimtų 
lietuviškų veikalų apie Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpį. Jis 
perspėjo, jei patys lietuviai lais
vame pasaulyje neatitaisys šių is
torijos klaidų, tai pasaulinio mas
to mokslininkai pradės įvertinti 
bolševikines interpretacjas, ku
rios liečia 1920-1940 laikotarpį. 
Be to, istorikai turėtų tirti 18 
amžiaus Lietuvos bajorijos lietu
viškumą, Lietuvos tautinį atgimi
mą ir Vilniaus problemą.

★ “Lituanus” žurnalui remti c. 
komitetas, veikęs Clevelande, 1958 
m. surinko $ 8.660. Aukojusiems 
bent $ 5 buvo pasiųsti padėkos 
diplomai. Jų išsiųsta 485.

★ “Negesinkime aukurų” — Ši
tokiu pavadinimu vysk. V. Briz- 
gio knygą šeimų klausimais išlei
do pranciškonai; platina Ateities 
administracija Amerikoj.

★ "BALFo rėmėjas“. Tokio var
do metalinius ženklelius tuojau 
išleidžia BALFas. Tautinių spal
vų apvaliame ženkle Vytis, o ap
link įrašas “BALFo rėmėjas”, po 
kuriuo apačioje specialioje už
sklandoje Gedimino stulpai.

★ Vinco Krėvės, Pulgio Andriu- 
šio, Nelės Mazalaitės ir daugelio 
kitų autorių raštai gaunami da
bar žymiai atpigintomis kainomis 
metiniame Gabijos knygų išpar
davime. Sąrašai gaunami: Gabija, 
P.O.B. 355, Wyandanch, N.Y., 
USA.

★ Dr. Antanas Klimas, kuris 
Rochesterio universitete dėsto ru
sų ir vokiečių kalbas, rašo lietu
vių kalbos vadovėlį angliškai.

★ Antanas Diržys, žinomas vi
suomenininkas, nesenai su šeima 
atvykęs iš Venecuelos pastoviam 
gyvenimui kuriasi New Yorke.

★ Dr. S. Balys, mokytojavęs 
Lietuvoje, dabar išsirūpino moky
tojo vietą Grand Rapids, Mich.

★ Poetas Leonas Švedas, prieš 
kurį laiką atvykęs iš Lenkijos į 
Ameriką, kur jo apsakymai buvo 
skelbiami literatūros žurnaluose, 
jau atidavė vaikams eiliuotą rin
kinį “Per penkis žemynus ir du 
vandenynus” LB Kultūros Fondui

jais dėl poezijos rinkimo “Grįži
mas į Sodomą ir Gomorą”.

* J. Auguštaitytės — Vaičiū
nienės poezijos rinkinys “Ant au
kuro laiptų” jau baigiamas spaus
dinti ir greitai pasirodys. Leid
žia Terra.

* Dr. M. Gimbutienė, aplankiu
si Angliją, Čekoslovakiją ir Len
kiją, grįžo atgal į Bostoną. Būda
ma Lenkijoje aplankė Punsko lie 
tuvius.

* Muz. Balys Pakštas, pagal 
savo paruoštus planus, Vokietijo
je buvo užsakęs pagaminti 75 lie
tuviškas kankles, iš kurių 50 jau 
pardavė lietuviškajam jaunimui, 
o likusias pardavinėjamos J. Kar
velio knygyne Amerikoj. Pakštų 
jaunoji dukrelė Emilija, 4 metų 
amžiaus, jau mokosi skambinti 
kanklėmis.

* Dr. Bronius Nemickas, Lais
vės Komiteto narys, šį rudenį 
pradėjo skaityti Europos civiliza
cijos istorijos kursą studentams 
Good Consel College, White Plain, 
N.Y., U.S.A.

A Draugo skelbtam lengvosios 
muzikos konkurse pirmąją premi 
ją laimėjo V. Kerbelis už “Ne
užmirštuoles” ir antrą A. Jaka- 
vičius už “Nebėra laimės man”.

* Regina Kulytė, Tarptautinėje 
Moterų parodoje (New Yorke) 
vainikuota karalaite 1960, pasakė: 
"Esu ir būsiu ištikima savo gim- 
tajai*emei, jos tradicijoms; dirb
siu ir kovosiu dėl Lietuvos lais
vės; gyvensiu Lietuvių tautos var
gais ir rūpesčiais”.

* Dr. J. ir K. Aglinskai, žinomi 
skautijos vadovai ir entuziastai, 
vieni iš pirmųjų išgirdo “Jūratės 
ir Kastyčio” operos fondo kreipi
mąsi į visuomenę ir, nieko nelau
kę, paaukojo 100 dol. naujosios 
lietuviškosios operos fondui.

A Argentinos laikraščio Laikas 
konkurso jury komisija, suside
danti iš prof. Vyt. Staugaičio, 
kun. Aug. Steigvilos, L. Petravi- 
čienės ir kapt. Vikt. Diminskio 
patikrino atsiųstus 7 straipsnius 
ir juos įvertino sekančiai: I pre
miją už straipsnį “Lietuvių liau
dies dainos” laimėjo P. Gudelevi- 
čius iš Argentinos, II-ją premiją 
laimėjo Edv. šulaitis iš JAV už 
straipsnį: “Lietuvio santykiai su 
kitų tautybių žmonėmis svetima
me krašte“ ir III-ją premiją laimė
jo Pranas Alšėnas iš Kanados už 
straipsnį: “Lietuvio emigranto 
uždaviniai savam kraštui ir savai 
tautai”. Premijų iškilmingas įtei
kimas įvyko lietuvių Aušros Var
tų salėje lapkr. 14 d.

i

ir 
ir

TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ

KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS.

J. Strautins
5-TH FLOOR

MURRAY’S
i
X

I 
X x XJ

Respublikinis biudžetas patvir
tintas pajamose 4.346.813.000 rb., 
išlaidose 4.342.922.000 rb.

Lietuvos miestų ir rajonų biu
džetai nustatyti pajamose ir išlai
dose — 1.483.813.000 rb.

306 The Causeway 
MELBOURNE

« xxx i;
I SIUNTINIAI | LIETUVĄ j!

i
X

X

HEALTH FOOD STORES
91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, 

Australia.
PHONE 35-5795

Vienintelė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti drabužių 
maisto siuntinius TIESIAI į Estiją, Latviją, Lietuvą, USSR 
Ukrainą.

Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus
visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.

Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI 
Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais.

Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie
kia gavėjus per 2 — 2į mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už į svaro. Mes neturime ryšio nei 
su Londonu, Švedija ar Danija.

Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- 
čiame paštu Jums katalogus.
AGENTS:

SYDNEY, N.S.W.: M. & N. Pekic, Grocer, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta, N.S.W. TeL: UB 2082.
Olympic Surplus Stores, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W, 
Tel.: YL 9728. 3
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. J 
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, J 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596. •:
MELBOURNE, VIC.: Contal Co. 114 Elizabeth St., Melbourne, 2 
2nd Floor, Tel.: MF 8498 arba 63-8498. J
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, Perth, ] 
W.A. Tel.: BA 7842. 3
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon > 
Adelaide, S.A. Tel.: J 2879. J
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MOŠŲ PASTOGĖ

SKAUTU KONFERENCIJA 
INDIJOJE 
RAŠO A. KRAUSAS

kalboms. Žmogus, kuris nėra giliau 
studijavęs sanskrito ir kitų kalbų, 
negalėtų daug suprasti nei sans
kritų, nei senos graikų kalbos, pa
sinaudodamas tiktai lietuvių kal
bos žiniomis. Šių kalbų senus ben
drus giminingumus ir raidų gali

3

5. Svečiuose gimnazijoje
Po dienos posėdžių vakarais 

konferencijos Organizacinis Ko
mitetas sudarydavo galimybę ar
čiau susipažinti su Indų skautais 
ir visuomene. Liepos 30 d. pasi
baigus posėdžiams, visi delegatai 
autobusais buvo išvežioti į sve
čius. Patekau į grupę, kuri buvo 
pakviesta į Ramjas gimnazijų, 
esančių Delhi priemiestyje Karol 
Bagh. Mus pasitiko pats gimnazi
jos direktorius su mokytojais ir 
gimnazistais.

Pirmiausia gimnazijos mokslei
viai parodė savo sugebėjimus sce- 
noje. Pasirodė indų tautinių šokių
šokėjai, kuriuose daugiausiai vyra
vo rankų judesiai ir gyva veido iš
raiška. Šokiai buvo palydimi eg
zotiška muzika. Gilų įspūdį padarė 
ir dainos bei giesmės susėdusių 
ant grindų. Jie su įsijautimu dai
navo, supdami degančias žvakutes. 
Dainuojančius palydėjo skambinu 
styginiais muzikos instrumentais. 
Ši indų moksleivių programa kon
ferencijos delegatus nukėlė lyg į 
pasakų pasaulį ir akyvaizdžiai pa
rodė indų šokių ir dainų charakte
ri.

Programai pasibaigus, gimnazi
jos direktorius pasveikino -mus ir 
pakvietė prie vaišių stalo apkrau
to padėklais, su būdingais indiš
kais patiektais. Man, kaip vegeta
rui, buvo malonu, kad ant vaišių 
stalo mėsiškų valgių visai nesima
tė, nes indai per 90% yra vege
tarai, mėsos visai nevalgo, čia bu
vo patiekta ryžių su aštriu pada
žu, chappatti — iš kvietinių miltų 
pagamintas paplotėlis primaišytas 
aštrių prieskonių, ir pipirais. Indai 
chappatti vartoja vietoj mūsiškes 
duonos. Aštriuosius patiekalus pa
pildė taip pat paprika. Saldžiuo
sius patiekalus sudarė malti ry
žiai su cukrum pavidale pyragai
čių bei apvalios spurgos, virtos 
švelnaus skonio skystime. Padėk
lai buvo apkrauti taip pat įvai
riais vaisiais, nuostabiai gardžiais 
mango, bananais ir kit. Vienas in
das, pavalgius man, pasiūlė užbai
gai, lyg dantų išvalymui, keletu 
betelio lapų. Bandžiau juos kram
tyti, bet man atrodė neįprasti ir 
turėjau to delikateso atsisakyti.

Vaišinimosi metu kiekvienas 
svečias turėjome prisistatyti ir 
trumpai papasakoti apie savo tau
tiečių skautavimą ir įspūdžius is 
Indijos. Atėjus ir mano eilei pasi
sakiau, kas esąs, nupasakojau, kad 
lietuvis skautas jau dvidešimts

LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS 
NAUJOJE ZELANDIJOJE

Lietuvių Bendruomenės sureng
tas dešimtmečio suvažiavimas 
AUcklande prasidėjo gruodžio 29 
dieną. Vakare Gribblehirst parko 
salėje įvyko atidarymo vaišės. Jų 
metu Kalėdų senelis jaunešnie 
siems atnešė dovanų. Programo
je aktorius Petras Šimkus skaitė 
ištrauką iš Vinco Krėvės vaidini
mo "Žentas”. Sekundžių akimir
kose Petras Šimkus sklandžiai pe
rėjo iš vieno charakterio į kitą, 
atlikdamas penkių spalvingų tipų 
interpretacijas.

Rytojaus dieną specijaliai į su
važiavimą iš Australijos atvykęs 
kun. dr. P. Bašinskas šv. Patriko 
katedroje atlaikė šv. mišias. Pa
moksle gerbiamas svečias atkreipė 
dėmesį į mūsų pastangas išlaikyti 
lietuviškumą ir atgauti Lietuvos 
laisvę, kaip dieviškos valios vyk
dymą, ragindamas tiek vyresniuo
sius, tiek jaunuosius atlikti savo 
pareigas.

Vėliau Y.W.C.A. salėje vyko su
važiavimo posėdžiai. Pranešimus 
padarė Dunedino atstovė V. But
kienė, Wellingtono seniūnas F. 
Jerašius, Aucklando Apylinkės 
pirm. J. Žiginskas ir N.Z.L.B. pir- 
min. C. Liutikas. Ponia Butkienė 
skaitė paskaitą — Lietuvis trem
tinys istorijos bėgyje. Kalbėtoja 
nurodė, kad lietuvių tremtinių bū
ta nuo gilios senovės, tačiau da
bar mūsų sąlygos yra geriausios, 
kokias lietuvis tremtinys yra ka
da turėjęs. Todėl mes galį ir tu
rį padėti savo kraštui bei išlaiky 

metų kaip negali skautauti savo 
tėvynėje ir yra priverstas skautau
ti už jos ribų įvairiose pasaulio 
šalyse, gyvendamas tremty. Pasi
džiaugiau indų skautų laužų pasi
rodymų panašumu su lietuvių 
skautų pasirodymais, lietuvių kal
bos kai kuriuos panašumus sumi
nėjau ir pasisakiau, kad esu išver
tęs indų filosofo Krishnamurčio 
veikaliukų “Prie Mokytojo Kojų“ 
ir išleidęs dr. Vydūno išverstų iš 
sanskrito kalbos “Bhagavad Gitą”. 
Mano prisistatymas buvo šiltai in
dų sutiktas ir jie pasiūlė man ap
sigyventi Indijoje pastoviai, kad

nereikėtų bastytis po platų pasau
li-

Jau vos gimnazijon atvykus pa
prašiau gimnazijos direktorių iš
kviesti tos mokyklos sanskritų kal
bos mokytoją, kad galėčiau paly
ginti lietuvių ir sanskritų kalbos 
panašumus. Buvau su juo šalia su
sodintas ir kiek tik laikas leido 
jieškojau panašumų. Lyginamasis 
kalbamokslis yra susekęs, kad dau
gumas Europos ir kai kurios Azi
jos kalbos priklauso vadinamajai 
indoeuropiečių kalbų šeimai. Be to, 
yra pastebėta, kad tos kalbos senų 
senovėje, priešistoriniais laikais 

ti savo tautinį charakterį.
Po kelių valandų pietų pertrau

kos, sekė sveikinimai, žodžiu su
važiavimą sveikino kun. dr. P. Ba
šinskas, lietuvių studentų vardu 
Zelandijoje G. Procuta.

Raštu (gavimo tvarka) — Lie
tuvių Skautų Sąjungos vardu Aus
tralijoje A. Krausas, kun. Pruns- 
kis, J.E. vysk. Brizgus, V.L.I.K-to 
pirm. dr. A. Trimakas, Lietuvos 
Ministeris Prancūzijai St. Bačkis, 
prof. M. Biržiška, Dunedino Apy
linkės Valdyba, L.D.Š. min. S. Lo
zoraitis, monsinjoras K. Šaulys, 
Australijos Lietuvių Kunigų Sek
retoriato vardu kun P. Butkus ir 
kun. S. Gaidelis, Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirm. Sidzikauskas, Va
sario 16 gimnazija, D. Britanijos 
Lietuvių Sąjunga, B.A.L.F-o var
du kanauninkas J. Končius, A.L. 
B. pirm. Iz. Jonaitis, P.L.B. pirm. 
J. Matulionis, E. Paukštienė. A. 
Senatorskis ir dr. A. Butkus.

G. Procuta skaitytoje paskaito
je — Lietuviško jaunimo proble
mos tremtyje — iškėlė keletą nu
tautėjimo priežasčių; didžiumos 
vyresniųjų nenuosaikus materija- 
lizmas ir stoka nuoširdaus ir są
moningo darbo lietuvybei neigia
mai nuteikia jaunuosius. Kalbėto
jas ragino lietuvių visuomenę pa
rodyti daugiau darbo ir jausmo 
lietuviškiems reikalams vietoje 
aimanų ir tuščiažodžiavimo.

Toliau sekė Krašto Valdybos rin
kimai ir einamieji reikalai. Naują 
valdybą sudaro arch. V. Procuta 

buvo sudariusios vienų bendrų kal
bų, kuri skildama ilgainiui davė 
pradžių atskiroms indoeuropiečių 
kalboms, jų tarpe ir lietuvių kal
bai. Patys lietuviai istorijos švie
soje tepasirodė visai.vėlai, tik XI 
amžiaus pradžioje, bet jų kalba 
siekia gilios senovės.

Savo kaimynų, sanskritų kalbos 
mokytojų, rodydamas duris klau
siau. kaip skamba sanskritiškai. 
Jis atsakė — duhar. Toliau klau
siau lietuviškam medui pavadini
mų. Jis atsakė — “meduh”. Kai 
kurie jo suminėti žodžiai ir visai 
nepanešėjo į mūsuosius. Bet kiti 

skamba visai taip pat, kaip ir lie
tuviški, būtent, sanskr. bhratar 
— brolis, devas — Dievas, avis — 
avis, dhūmas — dūmas, maras — 
maras, rathas — ratas, sūnus — 
sūnus ir t.t. šitokį didelį savo kal
bos senoviškumą lietuviai galėjo 
išlaikyti dėl to, kad jie ilgus am
žius gyveno nuošaly, atstu nuo di
džiųjų prekybos ii’ susisiekimo ke
lių ir visai nutolę nuo judriojo an
tikinio pasaulio.

Nepaisant šių augščiau minėtų 
panašumų, negalime pripažinti, 
kad lietuvių kalba būtų visiškai 
panaši hindų ir kitoms senosioms

“SOCIALISTINĖ” ŽEMĖS ŪKIO GAMYBA 
NEPAVEJA SKLYPININKŲ

Kalėdų laikotarpiu Maskvoje 
vykusiame kompartijos Centro 
Komiteto susirinkime Sniečkus 

— pirmininkas, J. Pečiulaitis — 
sekretorius ir A. Malskaitis — iž
dininkas. Posėdis užbaigtas Lietu
vos Himnu. Posėdžio salėje buvo 
surengta lietuvių liaudies meno ir 
spaudos paroda. Išstatyta per ke
lius šimtus įvairiausio žanro lietu
viškų knygų ir kiek mažiau žurna
lų bei laikraščių. Dalį liaudies 
meno dirbinių iš Australijos atve
žė kun. Bačinskas, taip pat buvo 
išstatyta V. Butkienės keramikos 
darbai, kuriuose vyrauja liaudies 
meno įtaka.

Gruodžio 31 dienos rytą buvo 
surengta ekskursija po Aucklando 
apylinkes, o vakare suvažiavimo 
svečiai dalyvavo Baltų Klubo 
Naujų Metų sutikime. Vakaro me
tu Vasario 16-tai Gimnazijai lie
tuviai surinko apie trisdešimt 
svarų. Rytojaus dieną surengta 
gegužinė Orewos pajūry.

Suvažiavimo dalyviai turėjo 
progos pamatyti kun. Bačinsko da
rytų nejudomų filmų rinkinį iš 
lietuvių gyvenimo ir veiklos Aus
tralijoje. Studentai ir vyresni 
gimnazistai vieną vakarą drauge 
su kun. Bačinsku filosofinėje plot
mėje nagrinėjo lietuviškumo klau
simus. r

Suvažiavimas praėjo jaukioje 
nuotaikoje, dalyvavo apie šimtas 
žmonių, buvo išreikšta pageidavi
mų panašius suvažiavimus rengti

dažniau. G.P.

susekti tiktai kalbininkai, įsigilinę 
į šias kalbas ir žiūrėdami iš isto
riško ir palyginamojo kalbamoks
lio pusės.

Pavyzdyžiui, senosios hindų ir 
dalinai senoji graikų kalba pasi
laikė labai senų ir sudėtingų veiks
mažodžių asmenavimų, kuris buvo 
pagrindinai pakeistas arba supras
tintas bei iš naujo sudarytas lietu
vių kalboje. Tų kalbų panašumas 
todėl daugiau ryškus žiūrint į in
dividualių žodžių' šaknis. Lietuvių 
kalba išlaikė savo senumų šiuo at
veju.

Vienam iš delegatų padėkojus 
už vaišes, aptarnaujantieji mus

kiekvienam svečiui prinešė po 
bliūdelį vandens ir rankšluostį 
rankų nusiplovimui. Nuoširdžiai 
atsisveikinę su šeimininkais, grįžo
me į viešbutį. Pakely išskaičiau ke
liose krautuvių iškabose taip pat 
panašius lietuvių kalbai žodžius: 
Indra, — Indra, Indrišiūnas, In- 
drelė, Indrašius ir t.t. Dienos dar
bams užbaigti susirinkome visi eg- 
zilų skautų delegatai pasitarimui 
savo sąjungų teisėms atgauti. Ge
rokai po vidunakčio mus maloniai 
sutiko po dienos darbų pavargu
sius kambariai su vėsintuvais, ku
riuose galėjome tinkamai pailsėti.

atskleidė, kad mėsos ir pieno ga
mybos srityje kolchozams ir sov- 
chozams prisivyti individualiai 
naudojamus sklypelius yra sun
kiau, negu pasiekti mėnulį. Jis 
tenai pasakė, kad “1959 metais, 
pirmaisiais septynmečio metais, 
kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuo
se šimtui hektarų žemės ūkio 
naudmenų bus pagaminta po 34 
centnerius gyvojo svorio mėsos ir 
po 159 centnerius pieno. Visų ka
tegorijų ūkiuose — po 76 centne
rius mėsos ir 407 centnerius pie
no”.

“Kolūkiai ir tarybiniai ūkiai” 
yra vadinamasis “socialistinis” 
žemės ūkio sektorius, ir jis Lietu
voje apima apie 95%, žemės ūkiui 
naudojamos žemės. Individualiai 
naudojamieji sklypeliai sudaro tik 
apie 5% tokios žemės. “Visų ka
tegorijų ūkiai” reiškia “socialis
tinis sektorius” ir individualieji 
sklypeliai drauge sudėjus. Jeigu 
pridėjus prie “socialistinių” žemių 
tuos sklypelius mėsos gamybos vi
durkis pašokėta nuo 34 iki 76 
centnerių, o pieno vidurkis nuo 
159 iki 407 centnerių iš 100 ha, 
tai nesunku apskaičiuoti, kad mė
sos gamyboje privatūs plotai už 
“socialistinius” yra produktinges- 
ni beveik 23 kartus, o pieno ga
myboje — net daugiau kaip 32 
kartus!

Labai panaši padėtis buvo ir 
1957 metais. Per dvejus metus 
“socialistinių” plotų produktingu- 
mas, tiesa, privačiųjų produktin - 
gumą šiek tiek pasivijo, nes tada

AUŠRIECIAI BAIGĖ STOVYKLAUTI
Sausio 10 d. baigėsi gruodžio 

26 d. prasiddėjusi “Aušros” meti
nė stovykla Ingleburne, liet skau
tų stovyklavietėje.

Stovyklai vadovavo “Aušros“ 
tunto adjutantas v.v. A. Alčiaus- 
kas, Stovyklos adj. pareigas ėjo 
ps. R. Jeselskis, jam talkavo psl. 
H. Antanaitis. Pastovyklių virši
ninkai: skaučių — psl. J. Kola- 
kauskaitė, skautų — si. R. Cibul
skis. Ūkio “ministeriją” tvarkė 
senj. J. Vizbaras, ps. A. Plūkas ir 
si. A. Migevičius.

Stovyklautojų skaičius svyravo 
tarp 58 — 70. Dauguma stovyklau
tojų buvo jaunesnio amžiaus, čia 
suskraidę iš Wolongongo (5), Can- 
beros (5), Melburno (3), Mitta 
gongo (1) ir Adelaidės (1); visi 
kiti — iš Sydnėjaus.

Stovyklavimo metu eitos jaun. 
skautų-čių ir skautų-čių patyrimo 
laipsnių programos, žaista, maudy
tasi, sekta kelionės ženklais, lan
kytasi pas netoliese stovyklavusius 
brolius- ukrainiečius.

Skautų-čių programų išėjimui 
instruktavo būrelis instruktorių: 
iš religinių programų juos ruošė 
ps. kun. P. Butkus, pats čia išsto- 
vyklavęs kelias dienas, s. I. Pra
nulis, ps. L. Veteikienė, ps. B. Ža
lys, ps. R. Jeselskis, v.v. A. Al- 
čiauskas, ps. M. Osinaitė, si. R. 
Cibulskis, ps. Pilka ir eilė kitų.

Dienos programa prasidėdavo 
6.30 vai. ryto, trimitui paskel
biant kėlimąsi, po to tuoj sekė ry
tinė mankšta, ryto ruoša, inspek
cija, simbolinis laužo uždegimas, 
vėliavų pakėlimas ir malda. Esant 
stovykloje Dvasios Vadovui, kas 
rytą buvo išklausoma Mišių (vie
nas šv. Mišias atlaikė kun. S. Gai
delis, S. J.). 8 vai. — pusryčiai, po 
jų — užsiėmimai ir maudymasis, 
11 vai. — priešpiečiai, 11.20 v. - - 
žaidimai arba užsiėmimai, 13 vai.
— pietūs, poilsis, 14 vai. — užsiė
mimai arba maudymasis (į upę 
paprastai skautai vykdavo automo
biliais, o kai kada brolio ps. P. Pil
kos “autobusu”) 17 v. — pavaka
riai, 17.30 — susitvarkymas, 18 v.
— vakarienė, pasiruošimas lau
žams, 20 vai. — laužas, 22 vai. — 
tyla.

Skaučių pašto vyklę ^udarė; 
“Kregždžių” skiltis, vadovaujama 
L. čelkytės, “žibučių” — V. Dei- 
kutės, ir “Voverų” — D. Kišenai
tės.

Brolių pastovyklėje buvo šios 
skiltys: “Vilkų” — skilt. V. Labu
tis, “Lokių” — Skilt. V. Mikutavi
čius, “Erelių” — Skilt. V. Miro
nas, vėliau — K. Skirka, “Žirgų”
— skilt. J. Penkaitis, ir Skautų Vy
čių “Geležinio Vilko” būrelis.

Stovyklos maitinimo problemas 
ir šiemet sprendė J. Vizbaras 
(“ūkio ministeris”) ir brolis “Ož
kabarzdis” (stovyklos metu gero
kai paauginęs savo ožišką barzde
lę!) — ps. A. Plūkas, talkinamas 
transporto “ministerio” si. A. Mi- 
gevičiaus ir s.v.v.sl. A. Garolio. 
Jiems padėjo visa eilė brolių ir se
sių. Esant skiltims jaunesnio am
žiaus, ant jų (nedidelio vyresnių
jų skaičiaus) krito visa maisto pa
ruošimo ir dalinimo našta, ir...

pieno gamyboje privačiųjų plotų 
produktingumas buvo net 44 kar
tus didesnis už “socialistinius”. 
Privačiuose sklypuose produktin
gumas, žinoma, nebegali didėti, 
nes ten jau išnaudotos visos ga
limybės. Kolchozai ir sovehozai 
1959 metais padidino mėsos gamy
bą 33 %, o pieno — 25%, bet pa
vasarį skelbtų užsimojimų neįvyk
dė. Užsimota buvo gauti mėsos — 
40 cnt. iš 100 ha, o esą gauta tik 
36 cnt gyvo svorio. Pieno buvo 
užsimota gauti 175 cnt iš 100 ha, 
esą gauta tik 159. Užtat dabar 
Sniečkus Maskvoj pažadėjo, kad 
ateinančiais metais tai jau tikrai 
bus gauta 40 cnt skerdienos, o 
pieno būsią 180 cnt iš 100 “socia
listinių” hektarų.

LNA 

juodųjų puodų šveitimas... Jie ją 
išnešė nemurmėdami!

Kiekvieną vakarą, išskyrus du, 
kai pylė lietus, stovyklautojai ruo
šė laužus, kuriuos pravesdavo s.v. 
v.sl. A. Bučinskas, v.v. A. Alčiaus- 
kas arba brolis ps. P Pilka. Jiems 
“pagal tradiciją iš seno”, visuo
met talkavo su savo akordeonu ps. 
A. Plūkas. čia jaunieji prisidai- 
nuodavo, prikrėsdavo pokštų ir 
prisijuokdavo iš savo bičiulių nuo
tykių stovykloje, skaitant “žiežir
bas”, kurios pasirodydavo beveik 
kiekvieno laužo metu. Jas redaga
vo iš pradžių s.v.v.sl. A. Bučins
kas, gi vėliau — si. R. Cibulskis. 
I jas rašė ir prityrę “specai”, ir 
visi, kurie turėjo ką nors “labai 
svarbaus” pranešti stovyklos pa
sauliui. čia savo “porciją” atsiim
davo kiekvienas — nuo didžiausio 
iki mažiausio...

Neužmiršo skautų stovyklos tė
veliai ir šiaip bičiuliai, jų kasdien 
galėjai matyti daugiau ar mažiau 
čia lankantis. Daugiausia, žinoma, 
jų buvo stovyklos atidarymo dieną 
(gruodžio 27 d.) ir savaitgaliais. 
Atsilankė (gruodžio 3J d) pas mus 
ir broliai ukrainiečiai — visa sto
vykla, mat, ir jie čia pat netolie
se stovyklavo.

Stovyklos uždarymo diena prasi
dėjusi paradu, buvo vainikuota 
20 sesių ir brolių įžodžiu. Jaunes
niojo skauto-tės įžodį davė: V. 
Deikutė, V. Bitinaitė, U. Kazokai- 
tė, B. Zigaitytė, R. Norvilaitis, R. 
Norvilaitis, J. Lokys, R. Lokys, 
R. Augutis, V. Gailiūnas, A. Lu
kas ir J. Černiauskas. Skauto-tės: 
R. Adomėnaitė, I. Janušauskai
tė, D. Keraitytė, A. Bartkaitis, J. 
Griškaitis, R. Reisgys ir A. Miku
tavičius. Kiti iš jų pažengė į aukš
tesnius patyrimo laipsnius: į skau
tų-čių II pat. laipsnį — R. Zinku- 
tė, D. Kišonaitė, V. Labutis, R. 
Keraitis, J. Penkaitis, K. Skirka ir 
A. žolynas; į I-jį pat. laipsnį šie 
skautai: H. Bakaitis ir H. Anta
naitis. H. Antanaitis be to įsigijo 
pirmosios pagalbos teikėjo specia
lybę.

Stovyklos metu geriausiai užsi
rekomendavusioms iš drausmės ir 
susitvarkymo skiltims — “Žibu
čių” ir “Vilkų”—įteiktos dovanėlės. 
Jas gavo taip pat stovyklos geriau
sias skautas-tė. R. Zinkutė ir H 
Bakaitis, kuriam taip pat atiteko 
p. V. Žygo skirta dovana, kaip ma
žiausiai angliškai kalbėjusiam sto
vykloje.

“Aušros” tunto vadija, atsi ■ 
žvelgdama į gražų atliktą darbą 
turėtomis sąlygomis stovyklos me
tu, šiuos jaun. vadovus pakėlė į 
vyresniškumo laipsnį: į skiltininko 
— psl. J, Kolakauskaitę ir psl. H. 
Antanaitį, į paskiltininkės—skau
tę J. Stašionytę, ėjusią skaučių 
paštovyklės adjutantės pareigas.

Todėl visai nestebėtina, kad su 
mano automobiliu grįžtą du jauni 
broliai iš stovyklos namo visą ke
lią niūnavo: “Cha—cha cha—cha 
kvatokim ir daineles dainuokim, 
stovykloje taip miela, taip gera 
jauku ir ramu...”

Vyt. šiaury*

“SOCIALISTINIŲ” 
DVARŲ U2VAIZDOS

76% Lietuvoje esamų kolchozų 
pirmininkų yra kompartijos na
riai, beveik visi partijos atsiųsti 
iš miestų būti užveizdomis “socia
listiniuose” dvaruose. Partija dar 
ir dabar vis siunčia naujus mark
sizmo specialistus “ūkininkauti” 
kolchozuose. Vien pereitais metais 
tokių politiškai dresiruotų užveiz- 
dų j kolchozus Lietuvoje išsiųsta 
200, t.y. apie 10% visų kolchozų.

Tačiau, nors 76% kolchozų pir
mininkų yra komunistai, 60% tų 
pirmininkų turi tik pradžios mo
kyklos išsilavinimą. Kiti yra išėję 
vidurines, o kaikurie net aukštą
sias mokyklas (agronomai).
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LAIŠKAI REDAKCIJAI
Atsakymas, L. Bitinėliui

L. Bitinėlis M.P. nr. 51-2 (557 
-8) parašė gana ilgą straipsnį 
“Vieši Parengimai”. Tame straips
nyje jis, kaip profesorius ex ca- 
tedra, mokina, kaip reikia orga
nizuoti viešus parengimus. Gali
ma būtų išklausyti tuos pamoki
nimus, jei čia reikalas eitų apie 
žinojimų arba nežinojimą, bet čia 
reikalas yra visai kitoks. Ne žinių 
mums trūksta, p. Bitinėli, o dar
bininkų ir susipratusios, sąmonin
gos lietuviškos visuomenės.

L. Bitinėlio nuomone, mūsų pa
rengimus galima būtų taip organi
zuoti, kaip teatro direktorius or
ganizuoja spektaklį, pagal planus 
ir taisykles. Jis užmiršta tačiau, 
kad mūsų bendruomenės parengi
mus organizuoja savanoriai, dir
ba be atlyginimo laisvu laiku ir 
nėra tik pirmininkai ar direkto
riai, o kartu ir sargai ir šlavikai 
ir visus nemalonumus neša ant 
savo pečių.

Nepažįstu p. L. Bitinėlio, bet 
esu tikras, kad jis nei vieno pa
rengimo nėra suorganizavęs ir jo
kiai lietuviškai organizacijai ne
galėtų vadovauti, nes viskas iš 
pirmo posėdžio turėtų sugriūti va-: 
dovaujantis jo abstrakcijomis. Bi
tinėlis rašo taip, lyg jis būtų iš 
kitos planetos nukritęs. Jis neži
no, kokioje padėtyje mes čia esa
me, nei kokias sąlygas čia turime, 
nei kokiom pastangom, kokia 
įtampa mes čia kovojame. Paren
gimo suruošimas — tai nėra ma
lonumas, o ypač sunkios tautinės 
pareigos atlikimas. Ir, deja, tik 
labai mažos dalies žmonių. Kita 
didžioji dalis yra abejinga, taip, 
kaip ir L. Bitinėlis su kritika žiū
ri į dirbančiuosius.

Savo abstrakcijas L. Bitinėlis 
pailiustruoja konkrečiais pavyz
džiais iš parengimų, kuriuose jam 
teko būti. Visos iliustracijos yra 
neigiamos ir daugiausia sukasi 
apie Bankstowno Lietuvių Namų 
krikštynas.

Jis rašo, “kad nebuvė išryškin
tas tikslas Bankstowno lietuvių 
namų krikštynų”. Juokinga prie
laida, kad nėra aiškus tikslas, kai 
ruošiamos krikštynos. Kokio kito 
reikia išryškinimo, kada taip vis
kas aišku. Vardo suteikimas — 
tai ir yra krjkštynų tikslas. An
traeilis tikslas, apie kurį niekas 
viešai nekalba, tai parinkimas ge
rų kūmų, kurie nepagailėtų krikš
tijamajam gražių dovanų.

Žinoma, rengėjams negalėjo 
ateiti į galvą tokia mintis, kad ra
sis tokių žmonių, kurie galėtų ne
suprasti apeigų tikslo ir kuriems 
rodysis "mišrainė su blogu pada
žu”.

Antras neigiamas pavyzdys, ku
rį nurodo L. Bitinėlis tų pačių 
namų krikštynose, tai buvęs tas, 
kad vienas pasidarbavęs prie sta
tybos asmuo atvykęs į krikštynas 
ir nebuvęs sutiktas ir priimtas, 
pasistumdęs prie durų, grįžęs na
mo. Nežinau, ką Bitinėlis turi gal
voje, tačiau, jei tas asmuo buvo 
daug pasidarbavęs, tai jis turėjo 
jaustis kaip savo namuose. Ne jį 
reikėjo sutikti ir priimti, bet jis 
kitus turėjo sutikti. Jei mes nori
me dirbti visuomeninį darbą, tai 
negalime norėti, kad kiti apie mus 
šokinėtų. Visi esame lygūs, dirb
dami tautinį darbą, neturi būti 
mūsų tarpe nei ponų, nei liaudies.

Toliau L. Bitinėlis mokina, kaip 
reikia sveikinimus pravesti. Kaip 
visur, taip ir čia jis rado blogiau
sią pavyzdį Bankstowno Lietuvių 
Namų krikštynose.

Sveikinimų buvo labai daug, 
visi norėjo pasakyti ir pasidžiaug
ti atliktais' darbais. Ypač buvo 
gražios kalbos kūmų, kurie ta pro
ga paaukojo namams *apie £345. 
Jų kalbos buvo sutiktos ovacijo
mis. Todėl nenuostabu, kad pro
grama turėjo nusitęsti. Tuo tarpu 
linksmosios dalies aktoriai įteikė 
rengėjams ultimatumą: arba da
bar leisti juos į sceną, arba jie 
išvažiuoja programos neišpįldę. 
Teko rengėjams pertraukti svei
kinimus ir pasigėrėti linksmąja 
dalimi.. Tiesa, po pertraukos sun
ku buvo suvaldyti publiką, o svei
kinimų dar buvo nemažai. Tardau 
publika iš palengvo nurimo ir svei
kinimus tęsėm toliau. Bitinėlis tas 
visas aplinkybes žinojo, tačiau jis 
apie jas nutylėjo, kad galėtų dar 
vieną kaltinimą krikštynų rengė
jams iškelti.

Nepatiko Bitinėliui ir krikšto 
apeigos. Jis taip rašo: “kažkodėl 
į sceną buvo pakviestos kelios 
poros kūmų, jų tarpe ir mūsų 
gerb. Kapelionas, kuriam kažko 
dėl teko atlikti nejaukias civilinio 
krikšto apeigas”... Tiesiog daro
si keista, kad Bitinėlis nesuprato, 
kam buvo kūmai pakviesti ant 
scenos ir kam kapelionas atliko 
krikšto apeigas. Jam, rodosi, bū
tų geriau buvę, jei vaikai butų 
tas nejaukias, anot jo, civilines 
krikštynas atlikę. Kodėl nejau
kios jos buvo Bitinėliui, mums 
sunku yra suprasti.

Prieš trejetą metų, kai mūrijo
me šiems namams pamatus, pir
moje eilėje buvo pakviesti savait
galio vaikai įmūryti pirmąją at
mintiną plytą. Tada bitinėlių (gal 
ne to paties), bet to -paties spie
čiaus buvo kalbama, kad rengėjai 
nežino etikos, nes pirmoje vieto
je reikėjo kviesti Krašto Valdy
bos pirmininką, o po jo visus se
kančius. Dabar, kada salę krikš
tijame, tai Bitinėlis sako, kad ne 
kunigas turi krikštyti, o vaikai, 
čia prisimena sena pasakėčia — 
Tėvas ii' Sūnus, kurie ir šiaip mė
gino joti ir kitaip ir niekaip ne
galėjo įtikti praeiviams. Kad ir 
be kailio liksi, visiems neįtiksi.

Toliau Bitinėlis prisimena prieš 
kelius metus buvusį Šv. Kazimiero 
minėjimą, kuriame jis matęs vie
ną deklamatorę, gražios povyzos 
merginą. Apie ją jis taip rašo: 
“Kai ji pradėjo deklamuoti — 
šiurpas visus nukrėtė. Ji laužė sa
vo rankas, svirduliavo, klykė, o 
kai pradėjo šaukti Šv. Kazimierą, 
tai vargu ar kas būtų nustebęs, 
jei būtų išvydęs Šventąjį, ateinan
tį tvarkyti deklamatorės.”

Aš buvau tame susirinkime ir 
manęs šiurpas nekratė. Aš ste
biuosi Bitinėlio fantazija, kurią 
jis nupiešė šiame klaikiame vaiz
de. Ar sveikos fantazijos žmogus 
galėtų -įsivaizduoti, kad Šventasis 
ateitų ir ntfo scenos nustumtų 
deklamatorę? Arba jis kaip nors 
kitaip imtų vargšę mergaitę tvar
kyti todėl, kad ji nepadeklamavo 
eilėraščio taip, kaip Bitinėlis no
rėtų? Mano simpatijos buvo ir te
bėra merginos pusėje: ji atėjo į 
susirinkimą, ji išmoko eilėraštį, ji 
deklamavo gausingame susirinki
me ir ji deklamavo originaliai, su 
entuziazmu, o Bitinėlis gatavas ją 
su žeme sumaišyti.

Kai perskaitai visą šitą Bitinė
lio straipsnį, visus jo pamokini
mus, tai galima pasidaryti išvadą, 
kad jis stovi toli nuo realybės, 
svetima jam yra mūsų aplinkuma 
ir nežinomos sąlygos. Be to, aiš
kiai matoma antipatija Bankstow
no Lietuvių Namų krikštynų ren
gėjams, o gal ir patiems namams.

Visa esmė, p. Bitinėli, yra tame, 
kad mūsų tautiniam aviliui reikia 
daugiau bitelių darbininkių, o tu
rime daugiau bitinėlių. Reikia, 
kad bitinėliai išvirstų į biteles 
darbininkes, tada vieši parengimai 
bus tikrai geri.

Bitelė Darbininkė

VIENĄ STUDENTĄ IŠ 
VILNIAUS LEIS MOKYTIS

ANGLIJON
Vilniaus universitete rengiama

si dalyvauti studentų su užsieniu 
keitimosi programoje. Jau šįmet 
vienas Vilniaus universiteto stu
dentas bus išsiųstas studijuoti j 
Angliją. Tuo tarpu nesakoma, kas 
toks parinktas. Nežinia net, ar jis 
bus bent lietuvis, ar “didžiosios 
tautos” sūnelis, bestudijuojąs Vil
niuje todėl, kad tėvas atlieka Lie
tuvoj kokias okupantiškas — ko- 
lonizatoriškas funkcijas.

Vėliau numatoma keistis studen
tais su “liaudies demokratijomis”, 
o taip pat ir su Prancūzija ir net 
su Jungtinėmis Amerikos Valsty
bėmis.

Tebėra neaiškus klausimas, ar 
tas keitimas bus abišalis su Vil
niaus universitetu, ar jis vyks 
bendruose Sovietijos rėmuose, tai 
yra, ai' iš atitinkamų kraštų į Vil
niaus universitetą irgi galės vykti 
studijoti tiek pat studentų, kiek į 
tuos kraštus bus išvykę iš Vilniaus 
universiteto. Mat, Vilniaus univer-

NUTARIMAS
A.L.B.

Melburno Apylinkės Valdyba. 
Melburnas, 1960 m.
sausio mėn. 14 d.
“MŪSŲ PASTOGĖS“ Ponui Re
daktoriui, 24 Lovoni St., Cabra- 
matta, N.S.W.

Gerbiamasis Pone,
Melbourne lietuviai įdomaujasi 

teismo byla, iškilusia tarp Ben
druomenės Valdybos su Melbour
ne Lietuvių Klubu dėl įstatų pa
keitimo, todėl Melbourne Apylin
kės Valdybos vardu, maloniai pra
šau patalpinti Jūsų redaguojamo 
laikraščio artimiausiame numery
je prisiunčiamą A.L.B. Krašto 
Garbės Teismo motyvuoto nutari
mo nuorašą.

Priede — paminėtas nuorašas.
Su pagarba

Sekretorius
(pas.) V. Žiogas

' Nuorašas

A.L.B. KRAŠTO GARBĖS 
TEISMAS ADELAIDĖJE

Sąstate: Pirm. Leonardo Garba- 
liausko, sekr. Stasio Čibiro ir na
rių p.p. Elenos Reisonienės, Liū
do Martinkaus ir Juozo Lapšio 
1959 m. gruodžio mėn. 16 d. tvar
komajame posėdyje,

Svarstė: A.L.B. Melbourne Apy
linkės Valdybos skundą prieš 
Melbourne Lietuvių Klubą, paduo
tą A.L.B. Melbourne Apylinkės 
Garbės Teismui 1959 m. kovo 
mėn. 2 d. ir prisiųstą A.L.B. Kraš
to Garbės Teismui 1959 m. rug- 
piūčio mėn. 24 d. raštu, kuriame 
A.L.B. Melbourne Apylinkės pir
mininkas prašo:

1. Pripažinti, kad Melbourne 
Liet. Klubo įstatai datuoti 1957 
m. spalių mėn. 28 d. ir pasirašyti 
Algio Kabailos, gyv. 33 Wheats- 
beaf Rd., Glenroy, Antano Mikai
los, gyv. 42 Golf. Links Rd., Glen
roy, Alberto Zubro, gyv. 3 Wal
ker St., Northcote, Adomo Vingio, 
gyv. 25 Cliff St., Brunswick ir 
Benedikto Zabielos, gyv. 16 Pier
ce St., Yarraville, tiek, kiek lie
čia A.L.B. Bendruomenę, yra ne
teisėti.

2. Atstatyti A.L.B. Melbourne 
Apylinkės Bendruomenės teises, 
kaip tai numato 1957 metais ak
cininkų visuot. susirinkime priim
ti Melbourno Liet. Klubo įstatai.

Krašto Garbė* Teismas, išžiū
rėjęs skundą, rado: Bendrai visi įs
tatai svarstomi ir priimami susi
rinkimuose asmenų, užinteresuotų 
tam tikrų sambūrių įkūrime, o 
pripažinimas įstatų neteisėtais 
bent vieno iš dalyvavusių atžvil
giu arba atstatymas bet kurių tei
sių būtų tolygus įstatų keitimui 
ar papildymui, kas gali būti pa
daryta tik pačiuose įstatuose nu
statyta tvarka.

Paėmęs tokią bylą svarstyti, 
Garbės Teismas įgalintų save keis
ti eilės Bendruomenės narių pri
imtus organizacijų įstatus, kas 
prieštarautų ne tik Bendruomenės 
statuto nuostatams, suteikiantiems 
bendruomenės nariams teisę reikš
tis per įvairias organizacijas (Sta
tuto par. 3), bet irA.L.B-nės Sta
tuto par. 52 ir 54, kurie aiškiai nu
stato Garbės Teismų kompetenci
ją, ir svarstymas panašios bylos 
neabejotinai išeitų iš ribų teisių, 
statuto suteiktų tiems teismams.

Todėl, turėdamas galvoje išdės
tytą ir pasirėmęs A.L.B. Statuto 
par. 52, Krašto Garbės Teismas 
nustatė, kad ši byla nepriklauso 
Krašto Garbės Teismo kompeten
cijai ir iš viso Garbės Teismų 
kompetencijai, ir nutarė:

1. Skundėjo iškeltas skundas 
nesvarstytinas.

2. To pasėkoje ir Melbourno 
Lietuvių Klubo skundas taip pat 
nesvarstytinas. (Pasirašė) L. Gar- 
baliauskas, E. Reisonienė, L. Mar- 
tinkus. J. Lapšys ir S. Čibiras.

Nuorašas tikras V. Žiogas,
Melb. A. V-bos Sekretorius

sitete studijuojantiems tektų mo
kėti ne tik rusų, bet ir lietuvių 
kalbą, taigi Vilniaus universitete 
studentai iš Amerikos, Prancūzi
jos ir Anglijos galėtų praktiškai 
pasinaudoti tik šiuose kraštuose 
studijuoją lietuviai, nes kitų pa
kankamai mokančių lietuviškai nė
ra. LNA

A. MAURAGIS

DEZORIENTACIJA AR DECHRISTIANIZACIJA 
MŪSŲ BENDRUOMENĖJE! 

I

Šį p. A. Mauragio straipsnį “Mū
sų Pastogės” redakcija laiko dis
kusinio pobūdžio ir asmeniniu au
toriaus nusistatymu. Jis nerepre
zentuoja nei leidėjo, nei redakci
jos nuomonės.

"M.P.” redakcija

Aš čia negaliu praeiti pro šalį 
nepaminėjęs tų neigiamų reiški
nių, kurie nuolat reiškiasi mūsų 
bendruomenėje. Tegul bus man 
leista paliesti tris paskutinius 
straipsnius, nukreiptus tiesiogi
niai ar netiesioginiai prieš para
pijos steigimo reikalą arba jų 
steigėjus kunigus.

Ponas J. Valys, kaip jau minė
jau, aiškiai pasisako prieš lietu
viškų parapijų steigimą. Bet ar p. 
J. Valys turi pilną supratimą, 
kaip sunku yra tėvams atlikti sa
vo svarbiausią ir sunkiausią tau
tinę pareigą ■— išauginti vaikus 
lietuviais? Ar p. J. Valiui nėra 
žinoma, kaip daugelis tėvų numo
ja ranka, žiūrėdami į savo vaikų 
nutautėjimą, ir kad daugelis tai 
padaro su giliu skausmu širdyje? 
Tie, kurie neturi savo vaikų, ga
limas daiktas, negali pilnai įsijaus
ti į šį gilų tragizmą, nes jie ne
turi kam perduoti savo lietuviš
kumo. Su juo išnyksta ir jo lie
tuvybė ir jo kraujas. Kitaip jau
čia ir gyvena tie, kurie save pra
tęsia ir po mirties, jiems rūpi, 
kad tas lietuviškumas, tas cha
rakteringas mūsų tautos kultūri
nis pradas, reikštųsi visomis ge
romis savybėmis jo vaikuose. Kur 
toks lietuvis katalikas tėvas turi 
pirmiausiai jieškoti paramos ir 
nuoširdžios pagalbos? Ponas J. 
Valys patars — sąjungų ir klubų 
namuose. Nenoriu čia nieko už
gauti, tačiau tie namai nevisai 
tinka mažųjų auklėjimui ir mo
kymui. Iš tikrųjų gi tokią pagal
bą galime susiorganizuoti ir pa
rapijose, čia tinkama vieta darže
liams ir savaitgalio mokykloms, 
nes ča yra natūralus ir pastovus 
mokytojas kunigas klebonas ir 
nuoširdūs jo talkininkai mokyto
jai ir auklėtojai. Kalbant apie da
bartinę padėtį, tenka pasakyti, 
kad turime keliose vietose savait
galio mokyklų, kuriose dirba su 
dideliu pasišventimu ir pasiauka- 
vimu keletas mokytojų. Tos mo
kyklos tol veiks, kol turėsime to
kių pasišventėlių mokytojų.

Tolimesni p. J. Valio puolimai 
liečia ne patį parapijos reikalą, 
o kun. P. Vaserio asmenį. Todėl 
reikalas nediskutuotinas, o apgai
lėtinas, kad MP redaktorius to
kius dalykus talpina bendruome
nės laikraštyje. Tačiau ir šitoje 
vietoje noriu užtikrinti p. J. Valį,

LUCHNEVAS NORI PASILIKTI 
LIETUVOJ...

■Neseniai įvykusio respublikinio 
sovieto posėdžio metu Vilniuje 
kauniškės elektrinės statybos vir
šininkas Luchnevas kalbėjo, kad 
būtinai reikia nedelsiant pradėti 
Jurbarko elektrinės statyb. Esą, 
jeigu būtų nedelsiant griebtasi 
darbo, tai 1962 metais jau galėtų 
būti paleista ir ta stotis į darbą. 
Bet tuo tarpu iš Maskvos tam rei
kalui žalios šviesos vis dar nėra.

Luchnevas Kaune atsirado 1955 
gruodžio mėnesį, o 1956 metų 
sausio mėnesį jau sėdėjo “Lietu
vos” kompartijos suvažiavimo pre
zidiume, tuojau tapo CK narys, 
paskui greit tapo ir deputatu res
publikiniam soviete, žodžiu sa
kant, iš karto tapo įžymus “tary
binės Lietuvos pilietis”. Dabar jo 
darbas Kaune jau baigiasi. Iš čia 
jo ir ištisos armijos kitų “brolių 
statybininkų” nepaprastas susirū
pinimas Lietuvos elektrifikacija: 
jeigu bus statoma Jurbarko elekt
rinė tuojau, tai visi iš Kauno per
sikeltų tik 90 kilometrų į vakarus, 
o po trejeto ketverto metų gal 
jau pavyktų susilaukti ir tolesnės 
statybos — už Birštono ar ties 
Alytum, ir taip būtų galima pasi
likti Lietuvoj neribotą laiką. Jei- 
ju Jurbarko stoties šįmet nepra
dės, tai tokiam Luchnevui ir ki
tiems hydroelektrinių specialis
tams tektų arba ieškoti kitokio 
darbo, arba kraustytis kur nors į 
Rusijos gilumą...

(Tęsinys iš “M.P.” 3 Nr.) 

kad kun. P. Vaseris, nukabinda
mas šviesos sambūrio plakatą nuo 
medelio, esančio šventoriuje, pa
darė tai ne dėl to, kad laikytų 
Šviesos sambūrį ne lietuvišku, o 
todėl, kad jis jį laiko ateistiniu 
ir kaipo tokiam ne vieta prie baž
nyčios kabinti savo plakatus. Nes 
kun. Vaseris, matyti, buvo įsiti
kinęs, kad tokie plakatai gali su
klaidinti tikinčiuosius. Jei jis to 
nebūtų padaręs, kitas galėtų pa
manyti, kad kunigas Vaseris pri
taria Šviesos sambūrio veiklai.

Negaliu praeiti pro šalį neuž
kliudęs ir p. A. Zubro straipsne
lio — “Ką sako kun. P. Vaseris 
ir ką pasakė S. Čibiras” —, ats
pausdinto tame pačiame MP nu
meryje. Straipsnis nukreiptas 
prieš kun. Vaserį. Ponas A. Zub- 
ras tame straipsnyje duoda su- 
gestinių minčių: žiūrėkite, žiūrė
kite, ką daro kun. P. Vaseris, ko
kią neteisybę skelbia, kokia klai
dinga logika pas jį ir kokias išva
das daro, ar taip galima? Kai tuo 
tarpu "S. Čibiras tekalbėjo ir te
rašė taip, kaip kiekvienas sam
protaujantis lietuvis būtų kalbė
jęs”. Ir čia pat duoda pilnus abie
jų sakinių tekstus.

Aš perskaičiau abu tekstus ke
letą kartų ir negalėjau prieiti ki
tos išvados, kaip tą, kurią pada
rė kun. Vaseris. Štai pilnas p. S. 
Čibiro sakinio tekstas:

— Kapeliono manymas, kad, 
įsigijus patalpas ir esant po aus
tralo vyskupo sparnu, jis išeii 
vadovauti lietuviškai veiklai, būtų 
įžeidimas ne tik tų lietuvių, ku
rie tą darbą puikiai atlieka, bet 
ir veltui eikvojimas energijos, ku
ri taip reikalinga apaštolavimo 
darbui”.

Gaila, kad p. A. Zubras nepa
darė pats savo išvadų ir neparo
dė mums, kokias, būtent, išvadas 
galima būtų padaryti ir kaip tą 
sakinį reikia suprasti.

Tenka patiems įsigilinti į p. S. 
Čibiro mintis, pasakytas anksčiau 
pacituotame sakinyje. Bejieškant 
pagrindinės minties, ją galima 
aptikti šiuose sakiniuose: “Kape
liono manymas, kad jis išeis va
dovauti lietuviškai veklai, būtų 
įžeidimas ne tik tų lietuvių, ku
rie tą darbą puikiai atlieka, bet 
ir veltui ekvojimas energijos”.

Šitą pagrindinę mintį pacitavo 
ir kun. Vaseris ir iš jos padarė 
sekančią išvadą:

— Koks jaunuolis norės eiti 
įžeidinėti lietuvių veikėjų, jeigu 
jis pats dar jaučiasi lietuviu? 
Greičiau jis norės būti tuo “tau
riu lietuviu”, iš kurių eilių S. 
Čibiras išskiria kunigus.”

Ponas Zubrai, leiskite paklaus
ti, kas čia yra nelogiško? Kur ir 
kokios klaidos yra kun. Vaserio 
samprotavimuose? Tamstos suges- 
tinės mintys kelia skaitytojui iliu
zijų, kad kun. Vaseris didžiai su
klydęs, iškreipęs p. S. Čibiro min
tis ir sąmoningai klaidinąs lietu
vių visuomenę. Aš, kaip skaityto
jas, to viso negaliu rasti ir man 
peršasi mintis, kad tuos visus kal
tinimus teks prisiimti pačiam p. 
Zubrui.

Lengvai galime suprasti, kad 
p. Zubras priduoda didelės reikš
mės šalutinėms sakinio aplinky
bėms: "... įsigijus patalpas ir 
esant po australo vyskupo spar
nu”, o taip pat ir paskutinei sa
kinio frazei: “... kuri taip reika
linga apaštolavimo darbui”.

šitų šalutinių sakinių mintys 
pagrindinės minties nekeičia ir 
jos nešvelnina.

Panagrinėkime, ką reiškia šios 
šalutinės sakinio mintys. Ką gali 
reikšti žodžiai “įsigijus patalpas”? 
Nieko kito, kaip tik ekonominį su
stiprėjimą, reikalingą savo apaš
tolavimo darbui. Tas apaštolavi
mo darbas mūsų kapelionų yra 
dvejopas: religinis ir tautinis.

Ką norima buvo pasakyti “po 
australo vyskupo sparnu”? Visi 
katalikų kunigai, kurie yra Aus
tralijoje, yra po australo vyskupo 
sparnu. O mes patys ar nesame 
po australų sparnu, ar ne jų glo
ba ir svetingumu naudojamės? 
Daugelis iš mūsų jau turi Austra
lijos pilietybę, ar tai nėra dau
giau, kaip būti po sparnu? Ir 
niekas neneigia mums teisių to

liau rūpintis lietuviškais reikalais. 
Tai kokia prasme mūsų tautinis 
kapelionas, būdamaas po australo 
vyskupo sparnu, negalėtų rūpin
tis lietuviška veikla?

Toliau eikime prie paskutinės 
šalutinio sakinio minties: “kuri 
taip reikalinga apaštolavimo dar
bui”. Išeinant iš straipsnio dva
sios ir šio sakinio pagrindinės 
minties, matome, kad ji skamba 
ironija. Jeigu ši mintis nebūtų 
ironija, o tikra tiesa, tai p. čibi ■ 
rą mes turėtume matyti kartu su 
kapelionu dirbant “taip reikalin
gą apaštolavimo darbą”. Tuo tar
pu dabar kapelionas savo padėjė
jų tarpe jo neturi, priešingai p. 
S. Čibiras kovoja prieš kunigo 
apaštolavimą.

Kaip matome, pagrindinė min
tis liko nepakitėjusi sakinyje, o 
ji reiškia, kad kunigas lietuvis, 
dirbdamas lietuvišką darbą, va
dovaudamas lietuviškai veiklai 
įžeidžiąs lietuviškos veiklos vei
kėjus. Įžeidimas yra juridinė są
voka ir reiškia nusikalstamą dar
bą. Kitaip sakant, p. S. Čibiras . 
ir A. Zubras skaito, kad mūsų 
tautiniai kapelionai, vadovaudar 
mi tautinei veiklai, daro nusikal
timus. Aš nežinau, kaip reikia su
prasti tokias pažiūras, tačiau jos 
yra be galo žalingos mūsų ben
druomenei.

Ponas A. Zubras mano, kad 
taip, kaip rašo ir galvoja p. S. Či
biras ir jis pats, taip turi galvo
ti ir kiekvienas “samprotaujan
tis” lietuvis. Visus kitus jis pasta
to už samprotaujančių ribos, ki
taip sakant — nesamprotaujan
čiais padaro. Taigi tolimesnė po
lemika su p. A. Zubru iš viso nė
ra galima, nes jis neskaito kitaip 
galvojančius samprotaujančiais. 
Tokia netolerantiška pažiūra ma
ne tiesiog pritrenkė.

Per ilgai būsiu sustojęs prie šio 
nereikšmingo straipsnelio, tačiau 
norėjau parodyti skaitytojams ko
kiais būdais kovojama vardan tei
sybės.

Tame pačiame Mūsų Pastogės 
numeryje yra atspausdintas dar 
vienas straipsnelis: “Neteisingi 
priekaištai ir žmonių užpuldinė
jimai”, pasirašė tūlas Sidniejiš- 
kis. Jis piktinasi, kad Tėviškės 
Aidai, o ypač kun. Kungys ir kun. 
Vaseris nepasinaudojo jo patari
mais, o iškreipė mintis, kurias jis 
yra parašęs straipsnyje “Ne tuo 
keliu”, MP. nr. 37.

Jis tiesiog klausia: “Argi ne
pamatuotas Sidniejiškio tvirtini
mas, kad prieš perkant Adelaidėje 
parapijos namus, reikia pirma 
gauti iš vyskupo sutikimą lietuvių 
parapijai steigti”.

Aš atsakysiu, kad toks tvirtini
mas nepamatuotas.

Kodėl liet, parapijas pradedama 
organizuoti prieš gaunant leidimą 
mano paaiškinta straipsnio pra
džioje.

Jei Tamsta, p. Sidniejiški, iš- 
tikrųjų, nori adelaidiškiams kata
likams padėti, tai geriau pasiųsk, 
kad ir nedidelę, pinigų auką, o 
patarimus pasilaikyk sau, kad kar
tais nepagadintumei jų pradėto 
darbo.

Kaip matėme veik visi MP strai
psniai yra nukreipti prieš lietu
viškų parapijų steigimą ir jų va
dovus tautinius kapelionus, mėgi
nančius steigti tokias parapijas. 
Nusikaltimas gi būtų, jei mūsų 
tautiniai kapelionai nutoltų nuo 
tautinės veiklos vadovavimo, tada 
jie nepateisintų savo paskirties, 
nes neatliktų savo pareigų, ku
rioms jie yra paskirti.

Man rodos, kad tautinio darbo 
dirva yra labai plati ir šalia “to- | 
buliųjų” veikėjų gali rasti pakan
kamai darbo ir kapelionai savo 
parapijiečių tarpe. Ne įsižeisti 
reikėtų, o džiaugtis ir jieškoti bū- > 
dų bendradarbiavimui. Tik visų ? 
solidarus bendradarbiavimas gale- | 
tų padėti išspręsti šio momento | 
didelės reikšmės reikalus. Parapi- 5 
jos steigimo klausimas nėra die
nos reikalas ir nėra kokios tai i 
vienos grupės reikalas, o gyvybi- J 
nis mūsų lietuvių bendruomenės I 
klausimas Australijoje. Ir kaip 
liūdna, kad šiuo reikšmingu mo- 1 
mentu mūsų tarpe reiškiasi de- 1 
zorientacija ir asmeniški kaprizai 1 
bei ambicijos, kurios lemia mūsų J 
tautinio gyvenimo eismą.
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X-SIOS JUBILIEJINES SPORTO ŠVENTES

KETVIRTOJI DIENA
Šią dieną Sydnėjaus mergaitės 

susitiko su melburniškėmis. Ko
mandoms esant vienodo pajėgu
mo, rungtynės buvo labai apyly
gės ir tik N. šlefertaitės veržlu
mas atnešė sydnėjiškėms vieno 
taško pergalę. Rezultatas: (12-11) 
28-27. Sekančiose krepšinio rung
tynėse Melburno vyrai nugalėjo 
hobartiškius (47-13) 99-38 rezul
tatu. Adelaidės mergaitės laimėjo 
prieš sydnėjiškes (26-5) 56-11. 
Sydnėjaus vyrai gerai sukovojo 
pirmą puslaikį prieš Geelongą 
(17-15). Antrame puslaikyje syd- 
nėjiškiai žaidė silpnai ir pralaimė
jo 35-50 rezultatu. Vėliau, gau
siai susirinkę, žiūrovai turėjo pro
gos stebėti aukšto lygio rungty
nes tarp lietuvių ir australų 
District rinktinių. Kadangi anks
čiau mūsų spaudoje buvo įvairių 
nuomonių šiuo ręikalu ir šventės 
rengėjai susilaukė kritikos dėl 
šių rungtynių rengimo, visi ne
kantriai laukė, ką parodys žaidi
mas. Lietuvių rinktinė buvo suda
ryta iš šių žaidėjų: A. Ignatavi
čius, J. Gumbys, R. Petkūnas ir 
A. Lapšys — visi iš Adelaidės; 
E. Lipšys, A. Ęertašius ir R. Zen
kevičius iš Geelongo; V. Soha 
ir S. Urmonas iš Melburno; A. 
Vaseris ir D. Kriaucevičius — iš 
Sydnėjaus; A. Andrikonis — iš 
Hobarto.

District rinktinė nebuvo pilno
je sudėtyje skaičiumi, bet visi ge
riausi žaidėjai su pasiskolintu au
kštuoju M. Danciu. District rink
tinės sudėtyje matėme du Olim
pinės Rinktinės žaidėjus A. Dave 
ir A. Hare, geriausį Australijos 
jaunį M. Gigilio ir kitus nuolati
nius rinktinės žaidėjus. Pirmus 
taškus pelno australai, vėliau at
sako ir lietuviai. Australai, atro
do, geriau susižaidę ir atsiplėšia, 
laimėdami 8-2. Keletas staigių 
gražių kamuolio perdavimų, mū
siškiai rezultatą lygina. Salėje 
beveik kyla stogas nuo žiūrovų 
plojimo ir šaukimo. Žaidimas 
vyksta didele sparta, daromi gra
žūs mėtymai ir svyruoja rezul
tatai laiko žiūrovus ant galų pirš
tų. Puslaikis baigiamas vieno taš
ko skirtumu australų naudai. 
(28-27).

Antrame puslaikyje mūsiškiai 
daro pakeitimų: Soha eina į cen
trą, Gumbys į kraštą, žaidimas 
dar pagyvėja, Soha daro metimą 
po metimo su nuostabiu tikslu
mu, lietuviai pirmą sykį veda po
ra taškų. Australai atsako taip 
pat puikiais mėtymais, ir rezul
tatas nuolatos keičiasi čia vienos, 
čia antros pusės naudai. Rungty
nėms artėjant į pabaigą, įtem
pimas darosi dar didesnis ir salė 
dreba nuo žiūrovų triukšmo. Pas
kutinę minutę laimėjimas dar nė 
kieno, nes tik poros taškų skirtu
mas. Didelės laimės lydimi, aus
tralai gražia kova laimi dviems 
taškais (61-59 rezultatu), žiūro
vai su skaudančiais delnais ir už- 
kimusiomis gerklėmis nenoriai 
skirstosi namo, nes daugelis jų 
pirmą sykį matė tokio augšto ly
gio rungtynes Australijoje. Visi 
yra patenkinti, nors ir apgailes
tauja, jog tik tiek mažai trūko, 
kad pasiektume laimėjimą... šio
se rungtynėse paaiškėjo, kad mes 
turime gana gerų žaidėjų ir, da
vus rinktinei truputį susižaisti, 
galima būtų atsilaikyti prieš aus
tralų rinktines be jokios gėdos 
mūsų krepšininkams. Reikia atsi
minti, kad mūsų žaidėjai, žaisda
mi keturias dienas iš eilės ii* kai 
kurie net keliose sporto šakose, 
buvo labai išvargę, kas labai at
siliepė žaidimui. A. Ignatavičius, 
visuomet puikus savo mėtymais, 
šį sykį, australų laimei ir išsigel
bėjimui, retai pataikė į krepšį, 
nors — žaidė labai gerai ir pui
kiai skirstė kamuolius. Žinant, jog 
Algis žaidė keturiose sporto ša
kose ir lauko tenisas karštoje sau
lėje jį labai išvargino, blogi me-

timai jam dovanotini. Mūsų zo
ninis dengimas nebuvo tobulas, 
nors reikėjo dengti zoną. Perdaug 
buvo atsitraukiama po krepšiu, 
ir zona labai lėtai judėjo. Nepa
jėgta buvo izoliuoti aukštaūgio 
priešo centro puolėjo M. Dancio. 
Turint užtektinai pamainų, reikė
jo veržliau eiti su kamuoliu mė
tymams, tuo priverčiant priešą 
daryti baudas.
Dėl pralaimėjimo negalima nieko 

kaltinti. Nors ir buvo mažų klai
dų, bet visi parodė gerą kovingu
mą ir pastangas laimėti. Taškai: 
Soha 22, Gumbys 14, Petkūnas 7, 
Ignatavičius 6, Lapšys su Kriau- 
cevičium po 3 ir Lipšys su Berta- 
šium po 2. Atrodo, jog šių rung
tynių surengimas pilnai pateisino 
rengėjus, davė naudos žaidėjams 
ir patenkino žiūrovus.

PASKUTINIOJI DIENA
Paskutinė Šventės dieną Hobar

to vyrai parodo kietą pasiprieši
nimą sydnėjiškiams, ypatingai ant
rame puslaikyje. Rezultatu (42- 
28) 73-66 laimi Sydnėjus.

Pagaliau pasirodo aikštėje senos 
priešininkės — Adelaidės ir Gee
longo mergaitės. Visi spėlioja, kas 
laimės ir įtempimas matytis ne tik 
žiūrovų bet ir žaidėjų veiduose, 
Pirmus taškus pelno geelongiškės, 
bet Adelaidės merginos atsako 
gražiais mėtymais ir perima ini
ciatyvą į savo rankas, žaidžiama 
didele sparta, kovingai, gal būt, 
kaip mergaitėms, kartais net šiur
kštokai. Esant karštam orui ir di
delei žaidimo spartai, Adelaidės 
treneris, turėdamas vienodo pajė
gumo žaidėjas, dažnai daro pa
keitimus po 2-3 iš karto. Toks 
keitimo būdas greitai duoda vai
sių, ir adelaidiškės atsiplėšia ge
rokai į priekį. Geelongiškės žai
džia gerai komandiniai, bet viską 
daro perlėtai. Pora žaidėjų yrą 
labai geros, kitos silpnai mėto. 
Antrame puslaikyje geelongiškės 
parodo gerų pastangų, bet laimė
jimą užtikrintai pasiekia adelai
diškės rezultatu (20-9) 50-34. Taš
kus pelnė: Adelaidei — M. Keler- 
taitė 19, G. Kitienė 9, M. šiukš- 
terytė 6, R. Andriušytė 5, O. Ke- 
lertaitė 4, D. Radzevičiūtė 3 ir 
L Pečiulytė su L. Radzevičiūte po 
2; Geelongui — L. Šimkutė 16. 
L. Jonušaitė 13 ir N. Bratanavi- 
čiūtė 5.

Paskutinėse šventės rungtynėse 
susitinka Adelaidės — Geelongo 
vyrai. Geelongas deda pastangų, 
bet Adelaidė laimi be didelio var
go rezultatu (30-14) 65-40.

Sportininkai vėl rikiuojasi su 
vėliavomis, šį kartą jau uždary
mo ceremonijoms. Seka kalbos, 
laimėtų taurių — diplomų įteiki
mas, blykčioja foto aparatai... Vi
si aktyvūs šventės dalyviai apdo
vanojami po specialų pažymėjinią. 
Tautinės olimpiados vėliava per
duodama Sydnėjaus globai ligi se
kančios Šventės Sydnėjuje. Kaip 
greitai prabėgo penkios varžybų 
dienos ir visa
Sporto šventė!...

REZULTATŲ VERTINIMAS
Dabar pažvelkime, kokią pa

žangą padarėme krepšinyje. Ade
laidė ir Hobartas padarė pažan-' 
gą. Sydnėjus labai mažą, Melbur
nas su Geelongu pasiliko vietoje. 
Adelaidė, gal būt, buvo daug pra
našesnė savo žaidimu, bet dar tu
ri daug ii- trūkumų, ypatingai gy
nyboje. Reikalinga dar daugiau 
spartinti žaidimą ir tobulinti me
timus. Hobartui trūksta pamainų 
ir gerų mėtymų. Reikalinga jie 
visdėlto pagirti už sportišką ko
vingumą, nors ir matant aiškų pra
laimėjimą. Dar truputis darbo bei 
užsispyrimo ir priartės ir jie prie 
kitų klubų žaidimų lygio ir pirmų 
laimėjimų. - .

Sydnėjus turi neblogų jaunių 
(du sykius nugalėjo Adelaidės 
jaunius draugiškose rungtynėse). 
Geram ir kietam treneriui paė
mus jaunius į rankas, galimas 
greitas progresas. Melburnu: rei
kalinga jaunių ir dar sykį jaunių. 
Geelongas taip pat turėtų įtrauk
ti jaunesnių žaidėjų, jei nori da
ryti pažangą.

Adelaidės merginos pirmiausia 
turi išmokti drausmės ir besąly
ginio paklusnumo treneriui. Turi 
būti draugiškesnės priešininkėms. 
Reikia tobulinti visą žaidimo tech
niką, ypatingai gynybą r kamuo
lio perdavimus. Jos — silpnos kon- 
diciniai. Geelongiškės turi tobu
linti mėtymus, padidinti (labai 
daug) žaidimo spartą, greičiau 
perdavinėti kamuolius iš gynimo 
į puolimą ir mažinti bereikalingą 
driblingą.

Sydnėjaus mergaitės kovingos, 
bet nė trupučiuko nepaaugo per 
metus. Verkiant reikalinga poros 
aukštesnių žaidėjų. Reikia steng
tis žaisti komandiniai ir išmokti 
mėtyti iš po lentos.

Melburno mergaitės aukštos, 
jaunos, atseit — gerų duomenų 
krepšininkėms. Įdėjus darbo, ge
rų norų, ir daugiau kovos dvasios, 
bus atsiekta laimėjimų, kad ir 
sydnėjiškių sąskaiton... Daugelis 
trenerių vartoja seną, šioms die
noms netinkantį, žaidimo stilių. 
Nūdienis žaidimas turi būti pa
remtas greičiu, tiksliais ir grei
tais kamuolio perdavimais, gerais 
mėtymais bei veržlumu. “Kombi
nacijos”, deriniai trunka ilgai, kol 
išmoksti ir, panaudojus porą sy
kių, priešo yra lengvai išaiškina
mi ir likviduojami, žaidėjai turi 
būti gerai paruošti kondiciniai, 
gerai mėtyti ir, svarbiausia, tiks
liai, žaibiškai perdavinėti kamuo
lius. Visa tai turint, jokių "kom-

Adelaidėje
VYTIS I — WEST 52-58 (21-23)

Po pergalių ir atostogų vytie- 
čiai žaidė prastai ir laimėjimą ati
davė jauniems australams, kurie 
labai puikiai kovojo. Blogas gyni
ma? ir nenuėmimas atšokusių ka
muolių atnešė pralaimėjimą. Taš 
kai: Ignatavičius 19, Gumbys 17, 
Visockis 8, Petkūnas su M. Stat- 
nicku po 4.

VYTIS III — UNLEY PARK 
49-35 (29-23)

Rungtynės vyko temperatūrai 
esant virš šimto laipsnių. Žaidė
jai turėjo gerokai paprakaituoti. 
Jaunieji mūsų krepšininkai sužai
dė labai gerai, nors ir nepilno 8ąs 
tato. Nuostabiai gerai mėtė Dau-

binacijų” nereikės. Visos mūsų 
komandos silpnai nuiminėja atšo
kusius kamuolius ir daug per daug 
vartoja bereikalingo driblingo. 
Pažangos ir laimėjimų krepšinyje 
paslaptis yra jauniai — prieaug
lis. Dauguma klubų turėtų susi
rūpinti jauniais ir žaidimo lygio 
pakėlimu, nes kitaip darosi labai 
neįdomu, kai laimėtojas aiškus ir 
neturi tinkamo pasipriešinimo.

(Bus daugiau)
B. Nemeiku

galis, gerai žaidė ir visi kiti žaidė
jai. šiose rungtynėse pirmą kar
tą debiutavo V. Kapočiūnas. žais
damas beveik be treniruočių ir 
pirmą sykį, jis pasirodė labai ge
rai. Vytas yra aukšto ūgio ir, 
padirbėjęs per treniruotes, bus 
geras žaidėjas. Taškai: Daugalis 
29, Stankevičius 7, Rudzenskas 6, 
Papičiūnas 4. Kirša 3. Morkūnas 
gerai nuiminėjo kamuolius gyni
me. '—
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MIKĖNAS ANTROJ VIETOJ 
TARP BALTIJOS PAJŪRIO 

ŠACHMATININKŲ
V. Mikėnas pereitą gruodžio 

mėnesį vėl švystelėjo tarptautinio 
lygio šachmatininkų tarpe, laimė
damas antrą vietą keturiolikos 
žymių šachmatininkų varžybose.

Varžybos turėjo ir tarptautinės 
politikos atspalvio, kadangi var
žybų dalyviai buvo sukviesti iš 
kraštų, kurių teritorijos siekia 
Baltijos jūrą (“Baltijos jūra — 
taikos jūra” buvo politinis įvykio 
šūkis). Taigi, dalyvavo šachmati
ninkai iš Švedijos, Norvegijos, 
Danijos, Vokietijos (tik iš sovie
tinės zonos), Lenkijos, Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Rusijos (Le
ningrado).

Laimėti buvo galima 12 taškų. 
Pirmą vietą užėmė leningradietis 
B. Spaskis, laimėjęs 11.5 taškų. 
Mikėnas laimėjo 11 taškų.
..... ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Jei norite pirkti CANBERROJE i
NAMUS arba BIZNĮ, |

Jums draugiškai patarnaus ir paskolas parūpins X

CITY ESTATE AND BUSINESS BROKERS ?

VYTIS I (MERGAIČIŲ) — 
WEST 57-21 (24-9)

Merginos parodė, jog neužmigo 
ant laurų ir smarkiai supylė West 
komandą. Parodyta geros pastan
gos, bet kamuolių perdavimai silp
noki, perlėti. Taškai: Kitienė 15, 
M. ir O. Kelertaitės po 14, Pečiu
lytė 8 ir Ludzbarzs 6.

B.N.
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f GROUND FLOOR MLC BLDG., CITY^— CANBERRA A.C.T. Y

Telef. J 4785 privatus J 2943 X
❖

BALTIC STORES LTD.
421 Hackney Road

LONDON, E. 2. ENGLAND.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS
MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusvilnonės, rajoninės ir 
gabardino medžiagos. Crombie velūro ir milo medžiagos paltams. Vilnonės ir kito
kių rūšių medžiagos suknelėms. Vokiškos impilinės medžiagos.

Kainoraščiai ir medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami pareikalavus.
Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus.

VISŲ RŪŠIŲ GATAVI RŪBAI PAGAL PAGEIDAVIMĄ.
Avalynė, batai su kailio pamušalu, oda, antklodės, paklodės, skaros, skustuvai, stik
lo rėžtukai ir kt.

PIGIAUSIA! GREIČIAUSIA! GERIAUSIA!

PŪKINĖS KALDROS X

ž

KAINA — PIGIAUSIA PRADE
DANT NUO 119 GNS. 6 TELEVI
ZIJOS APARATŲ MODELIAI 
NUO 169 GNS.

Lengvos išsimokėjimo sąlygos ir 
saviems tautiečiams žymi nuolai
da. Pristatome visur neapmoka
mai.

GERIAUSIAS ELEKTROS REIKMENŲ 
PREKES.

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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X-ji Jubiliejinė

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

BOSE

SIŪLO:
Lietuvis 

šaldytuvų mechanikas 
Skambinti tel. UY 7345 Galima išsirinkti šaldytuvą iš 

11 moderniausių modelių.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231

HANSA TRADING Co
GENERAL MERCHANTS

&
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE

387 LIT. BOURKE ST., MELBOURNE C.I
TEL. MU 4811 ARBA JM 6169

SAV. V. ir B. ANIULIAI

VEIKIA KASDIEN

KREIPTIS:

JONAS ELECTRICS
146 Catharine Str., Leichhardt, Sydney

TEL. LM 2570 (bet kuriuo laiku)

Perijunčiame į Sov. Sąjungą ir kitus Eu
ropos kraštus Jūsų pačių sudarytus ir pil
nai apdraustus siuntinius iki 44 »v. svorio.

Mūsų firmoje pigiausiai 
tus ir maistą (galima 
Greitas ir garantuotai tikslus užsakymų iš
pildymas. Siunčiame tiesioginiai iš urmo 
sandėlių Europoje.

užsakysite vais- 
siųsti drauge)

Taip pat turime vietoje didžiausių pasirin
kimų tikrai augštos kokybės vilnonių me
džiagų, įvairių rūšių odos, šiltos avalynės 
ir t.t. Viskas urmo kainom.

LABAI SVARBI INFORMACIJA
Jeigu visos siuntinių firmos už 11 sv. svorio 
siuntinius ima maždaug £ 6 manipuliacinių 
mokesčių mes gi už 44 sv. svorio siuntinių 
persiuntimų skaitome ne £24, kaip kad Jums 
tektų kitur sumokėti, bet tik £ 14.
Venkite didesnių siuntinių dalinimo, nes tai 
labai pakelia persiuntimo išlaidas. Reikalau
kite mūsų katalogų arba atsilankykite asme
niškai. Mielai suteiksime tikslias ir bešališkas 
informacijas visuose siuntinių reikaluose.

NUO 10 VAL. —6 VAL. p.p. SEŠTAD. 9 V AL. — 1.30 p.p.
•if"
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6 MOŠŲ PASTOG® 1960 m. sausio 22 d.

itiSU PASTOGĖ
Pirmiausia numatyta ALB Ban

kstowno Apylinkės biblioteką iš
plėsti bei sutvarkyti, kuo skubiau
siai ją paruošiant tautiečių, ypač 
jaunimo, naudojimui. Tam tiks-

ADELAIDE
PARAPIJIEČIAI PAS VYSKUPĄ

Kaip jau anksčiau spaudoje bu
vo minėta, Adelaidės lietuvių ka
pelionas kun. Kungys ilgesni lai
ką rinko lietuvių tarpe parašus, 
kad peremtų prašymą steigti lie 
tuvių parapiją Adelaidėje.

Nesenai parapijiečių delegacija 
įteikė tuo reikalu prašymą Jo Eks
celencijai Adelaidės Katalikų Vys
kupui. Vyskupas pareiškė, kad 
tautines parapijas steigti nebus 
leista ir kad tokių parapijų Aus
tralijoje iš viso nėra. Vyskupas 
tačiau paminėjo, kad, jeigu lietu
viai norėtų statytis savo bažnyčią, 
jis tam netik kad trukdymų ne
darytų, bet dėtų pastangų, jog tik 
lietuviai ja ir naudotųsi. Pažymė
tina, kad šis vyskupas yra jugo
slavų kilmės. Australų kilmės 
vyskupas, manoma, gal net griež- 
čiau šiuo reikalu savo nusistaty
mą pareikštų.

Dabar Adelaidės lietuviai tei
raujasi, ar bus jiems grąžinti pi
nigai, kuriuos jie sdaukojo tauti
nei parapijai steigti.

S. Čibiras 
Adelaidė, 1960.1.13.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ SĄ-GA 
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA

I. Žemiau išminėtiems asme
nims, daugelį valandų dirbusiems 
laikotarpyje 1959.X.12 — 1959. 
XII.12 prie Lietuvių Namų spor
to, aikštės įrengimo, pamatų išlie 
jimo ir namų tvarkymo darbų:

P. Alkevičiui, Andrejaičiui, L. 
Garbaliauskui, V. Gerdauskui, J. 
Gudaičiui, T. Kašauskui, Jonui 
Lapšiui, A. Mačiukui, L. Martin- 
kui, Povilui Matiukui, A. Merū- 
nui, A. Mikeliūnui, A. Morkūnui, 
B. Nemeikai, M. Pociui, S. Povilai
čiui, V. Raginiui, K. Rdisonui, S. 
Reivyčiui, J. Riaubai, M. Rudzen 
skui, R. Rudzenskui (Jnr.), P. 
šatkui, M. Urbonui, St. Urnevi- 
čįui, V. Vilčinskui;

II. Moterų Sekcijos ponioms už 
talkininkų maitinimą ir poniai 
Davidavičienei, paaukojusiai tam 
tikslui maisto produktų ir

III. Ponui Valentinui Gerdaus
kui už sviedinio krepšiniui žaisti 
paaukojimą.

Visiems tikras lietuviškas ačiū.
A.L.S-goi Valdyba

"LITUANIA” CHORAS 
KRIKŠTYNOSE

Dažnas įvykis, kai krikštijama 
ar vedamasi. šios gyvenimo aki
mirkos skaitomos privataus pobū
džio ir retai spaudoje minimos. 
Tačiau būna kartais reikalinga ir 
šias įprastines šventes atžymėti, 
kai jos įgauna daugiau ar mažiau 
visuomeniško pobūdžio.

Taigi ir šį kartą paminėtinos 
adelaidiškių p.p. U. ir A. Jucių 
sūnaus Jurgio krikštynos, kuriose 
dalyvavo visas Adelaidės liet 
Choras “Lithuania” su šeimomis.

P.p. Juciai yra ilgamečiai cho
ristai, nors p. Jucienė šiuo metu 
dėl šeimos padėties ir nedainuo
ja. Choras saviesiems nariams jų 
sūnaus krikštynų proga įteikė tik
rai vertingą sieninį laikrodį.

Krikšto ceremonijas atliko kun. 
Kungys, krikšto tėvais buvo p.p. 
B. ir A. Budriai.

Krikštynų pobūvis buvo tikrai 
kultūringas ir įdomus, nes choras 
kurio tarpe buvo ir jo vadovas 
muz. V. Šimkus, tikrai puikiai pa
dainavo. Be to, p. A. Budrys da
vė svečiams progos pasiklausyti 
Lituania choro dainų, kurios jo 
buvo įdainuotos į juostas minint 
savo veiklos dešimtmetį.

Dalyvis

MELBURNAS
I960 MT. MELBURNO 

APYLINKĖS BENDRUOMENEI

Parengimų Programa
Vasario 14 d. Nepriklausomybės 

paskelbimo minėjimas, ruošia — 
Apylinkės Valdyba;

27 d. Užgavėnių Balius — Soc. 
GI. Moterų Dr-ja;

28 d. Tarptaut. Koncertas Melb. 
T. Hali, šv. Vincento de Paulo 
Dr-ja;

Kovo 6 d. sekm. Parapijos 10 
mt. sukakties minėjimas — Pa- 
rap. Taryba;

13 d. sekm. Kaziuko Mugė — 
Liet. Namų Klubas;

20 d. sekm. Melb. Apylinkės vi
suotinis susirinkimas;

Balandžio 24 d. Loterija — Soc. 
Globos Mot. Dr-ja;

29 d. Liet. Parapijos Balius — 
Parap. Taryba;

Gegužės mėn. kiekvieną šešta
dienį Gegužinės pamaldos — Pa
rap. Namuose, Kensington;

6 d. Balius — Skautų Globos 
Komitetas;

27 d. Balius — Liet. Kultūros 
Fondas;

Birželio 12 d. Masinių išvežimų 
minėjimas — J. Baltic Committee;

Liepos 3 d. Kultūrinė Valandė
lė — Liet. Kultūros Fondas;

15 d. Balius — Liet. Sporto Klu
bas;

31 d. Liet. Namų Klubo visuot. 
metinis susirinkimas;

Rugpiūčio 28 d. Soc.. Glob. Mo
terų Dr-jos metinis susirinkimas;

Rugsėjo 9 d. rezervuota Apylin
kės Valdybai;

11 d. Tautos Šventės minėjimas
— Apyl. Valdyba;

Spalio 7 d. Balius — Liet. Namų 
Klubas;

28 d. Balius — “Tėviškės Ai
dai”;

Lapkričio 5 d. Vengrų sukilimo 
4 mt. minėjimas;

13 d. Liet. Kultūros Fondo su
sirinkimas;

Gruodžio 4 d. Parengimų ka
lendoriaus sudarymas;

4 d. Soc. Glob. Mot. Dr-jos — 
Popietė;

11 d. Mokslo metų užbaigimas
— Parap. savaitg. mokykla;

18 d. Kalėdų Eglutė vaikams;
24 d. Bendros Kūčios ir
31 d. Naujųjų Metų Balius — 

Apyl. Valdyba.
Melburno Apylinkės Valdyba

SYDNEJUS
LITUANISTINIAI KURSAI 

PRADEDA DARBĄ

Pereitais metais įsisteigę ir dir
bę Sydnėjaus Lituanistiniai Kur
sai, š.m. sausio 81 d. (sekmadie
nį) vėl pradeda darbą.

Nusistatyta: Pirmoji (jaunes
niųjų) grupė dirbs kas sekmadie
nį nuo 5 v.v. iki 7 v.v., antroji 
(vyresniųjų) nuo 7 v.v. iki 9 v.v.

Šiemet norima sudaryti ir žur
nalistinė grupė, taigi prašomi sau
sio 31 d. 7 v.v. susirinkti ir tie, 
kurie norėtų mokytis žurnalisti
kos.

Tą pačią dieną (sausio 31) 4 v. 
p.p. kviečiami ir Lituanistinių 
Kursų dėstytojai pasitarimui.

Ir pamokos, ir pasitarimas bus 
Bankstowno Liet. Namuose.

Kursų Vedėjas

DĖMESIO PONIOMS!
ALB-nės Sydnėjaus Mot. Soc. 

Globos D-jos Valdyba š.m. sausio 
31 d. (sekmadienį) 3 vai. p.p. 
Sydnėjaus Liet. Namuose Redfer- 
ne ruošia PONIŲ ARBATĖLĘ.

Maloniai kviečiamos visos po
nios juo skaitlingiau dalyvauti, 
atsivedant ir savo vaikus, kuriems 
bus įteiktos kuklios dovanėlės.

Valdyba

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
ALB-nės Sydnėjaus Apyl. Valdy
ba rengia mūsų Nepriklausomybės 
šventės minėjimą, kuris įvyks va
sario 14 d. St. Benedict parapijos 
salėje (Broadway).

Pirmiausia bus atlaikytos iškil- 
mihgos pamaldos šios parapijos 
bažnyčioje ir tuoj po pamaldų 
vyks minėjimas su menine pro
grama.

Meninėje programos dalyje pa
sirodys ir Newcastelio lietuviai.

Smulkesnė informacija tilps vė
lesnėse “Mūsų Pastogės” laidose.

Sydnėjaus Apyl. Valdyba

BANKSTOWNAS
RŪPINAMASI BIBLIOTEKA

ALB Bankstowno Apyl. Kultū
ros Taryba savo š.m. sausio 15 d. 
posėdyje, be_cilinių reikalų, apta
rė ir šių metų veiklos pląną.

lui vasaris skelbiamas spaudos va
jaus mėnesiu, kurio metu Tarybos 
nariai lankysis pas tautiečius, 
rinkdami atliekamas knygas, laik
raščius bei žurnalus. Kas jų turi, 
prašomi iš anksto paruošti, kny
gas ir kt. supokuojant. Tatai su
taupys daug laiko kaip rinkėjams, 
taip ir knygas aukojantiems. Ta 
pačia proga, kas norės, per Tary
bos narius galės užsisakyti ir lie
tuviškąją spaudą — laikraščius 
bei žurnalus.

Ž.

ADELAIDES LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS

(Tęsinys iš “M.P.” 3 Nr.)

Jaciunskas, A. £ 1.0.0, Janušaus
kas, V. £ l.b.0. Jurgėla, V. £ 
1.0.0, Josmantienė, B. £ 0.10.0 iv 
Jucius, A. £ 0.10.0.

Karia, J. £ 1.0.0 (£ 5.0.0), Ka- 
šauskas, T. £ 5.0.0 (£ Į.0.0), Ke
lertas, A. £ 5.0.0, Kiveris, J, £ 
5.0.0, Kmitas, Vyt. £ 5.0.0, Ka
nas, L. £ 4.0.0, Kapočiūnas, B. 
(£ 2.10.0), Krivickas. A. (£2.5.0), 
Kitas, A. £ 2.0.0, Klimaičiai £ 
2.0.0, Kurauskas, A. £ 2.0.0, Kli
mavičius, V. £0.10.0 (£1.0.0), Ka- 
raška, A. £ 1.0.0, Kazla, L. £
I. 0.0, Kazlauskas, L. £ 1.0.0, Ker
šys £ 1.0.0, Kitas, G. £ 1.0.0, Klei- 
nauskas, J. £ 1.0.0, Klimašauskas,
J. £ 1.0.0, Krygeris, J. £ 1.0.0, 
Kudžius, E. £ 1.0.0, Kalikienė, G. 
£ 0.10.0 ir Kučinskas, Z. £ 0.10.0.

Langienė ir Gerdauskas £15.0.0, 
Labūnaitis, F. £ 10.0.0, Lapšienė, 
B. £ 5.0.0, Lapšys, Juozas £ 
5.0.0 (£ 2.12.0), Lapšys, Jonas £ 
(£ 5.0.0), Levickas, A. £ 3.10.0 
(£ 2.0.0), Laurinaitis, V. £ 5.0.0, 
Linkus, V. £ 1.0.0 (£ 3.0.0), Lat- 
vėnas, J. £ 2.0.0, Langevičius, J. 
£ 1.0.0, Lazauskienė, E. (£ 1.0.0), 
Leščius, B. £ 1.0.0, Leonavičius, 
S. £ 1.0.0, Liaksas, S. (£ 2.12.0), 
Libikai, C. ir S. £ 1.0.0 ir Lau
čienė, T. £ 0.10.0.

Martinkus, L. £ 5.0.0 (£ 2.12.0), 
Mulvinskas, S. (£ 5.4.0), Mačiu
kas, A. £ 5.0.0, Maksvytis, P. £ 
5.0.0, Mariukas, Pranas £ 5.0.0, 
Merūnas, A. £ 5.0.0, Mikužis, J. 
£ 5.0.0, Milaknis. J. £ 5.0.0, Moc- 
kūnas, J. £ 5.0.0, Morkys, V. 
£ 5.0.0, Morkūnai, A. ir A. 
(£ 5.0.0), Mykolaitis; D. £ 
4.0.0, Mažeika, R. (£ 2.12.0), Ma
želis, A. (£ 2.12.0), Morkūnų A. 
ir A. Pobūvyje suaukota £ 2.3.0, 
Marmukonis, B. 2.0.0, Matulionis, 
S. £ 2.0.0, Maželienė, E. £ 1.0.0 
(£ 1.0.0), Margevičius, S. £ 1.0.0, 
Martinaitis, P. £ 1.0.0, Morkūnas, 
£ 1.0.0, Marcinkevičius, V. £0.10.0, 
Mikeliūnas, A. £ 0.10.0 ir Mariu
kas, Povilas £ 0.5.0.

Nemeika. B. £ 5.0.0, Norkeliū- 
nas, A. £ 5.0.0, Norkūnas, J. £ 
5.0.0, Navakienė, M. £ 1.0.0 (£ 
2.12.0), Nefiodovas, P. £ 2.10'.0, 
Navakas, V. £ 2.0.0, Niekus, J. 
(£ 1.0.0) ir Norkaitis, J. £ 1.0.0.
Ostrauskas, C. £ 10.0.0 (£2.12.0), 
Petrauskas, S. £ 15.0.0, Pyra

gius, Jonas £ 3.16.0 (£ 5.4.0), Po
vilaitis, S. £ 1.0.0 (£ 5.4.0), Po- 
žereckas, V. £ 2.0.0 (£ 3.12.0), 
Pacevičius, A. £ 5.0.0, Patupys, 
G. £ 5.0.0, Petruška, A. £ 5.0.0, 
Petruškevičius, V. £2.8.0 (£2.12.0), 
Pipiras, V. £ 5.0.0, Pocius, K. £ 
5.0.0, Pranculis, P. £ 5.0.0, Pet

raitis, J. £ 3.0.0, Plekys, J. £ 
3.0.0, Petkūnas, V. (£ 3.0.0), Po
cius, M. (£ 2.12:0), Pakalnis, L. 
£ 2.0.0, Patupys, V. £ 2-.0.0, Fau- 
liukaitis, J. £ 2.0.0, Pečiulienė, 
G. £ 2.0.0, Pekokas, E. £ 2.0.0, 
Pyragius. K. 2:0:0, Puodžius, R. 
2.0.0, Paliulis, A. (£ 1.0.0), Pa- 
luobis, J. £ 1.0.0, Paišiūnas, L. £ 
1.0.0, Pečiulis, A. £ 1.0.0, Petri
kaitė, E. £ 1.0.0, Pimpė, L. £1.0.0, 
Požėlai, V. ir E. £ 1.0.0, Požėra, 
K. 1.0.0, Puišys, J. £ 1.0.0, Pus- 
lys, J. £ 1.0.0, Pridotkienė, K. £ 
1.0.0, Petkūnas, J. £ 0.10.0 ir 
Plokštys, B. £ 0.5.0.

Rudzenskas, M. £8.3.6 (£2:12:0), 
Rackus, J. £ 5.0.0, Raginis, V. £ 
b.0.0, Remeikis, A. £ 5.0.0, Ren- 
ke, M. £ 5.0.0, Riauba, J. (£5.0.0), 
Reisonienė, E. (£ 3.14.0), Rakaus
kas, £ 3.0.0, Rapkevičius, I. £ 
0.8:0 (£ 2:12:0). Rapševičius, J. 
£ 3.0.0, Rudzcnskienė, S. £ 3.0.0, 
Reisonas, K. (£ 2.12.0), Račiū
nas, I. (£ 1.6:0), Ratkevičius, V. 
1.6.0, Ragaišis, A. £ 1.0.0, Rai
nys, B. £ 1.0.0, Ramanauskas, J. 
£ 1.0.0 ir Ruk, A. £ 1.0.0.

Skobeika, V. £ 5.13.6, Sarnec- 
kis, K. (£ 5.0.0), Snarskis, P.E. 
£ 5.0.0, Sidabras, R. (£ 3.12.0), 
Stalba, V. £ 3.0.0, Sarpalis, V. £ 
2.0.0, Sasinas, A.-£ 2.0.0, Sinic- 
kas, A. £ 2.0.0, Staugaitis, A. £ 
2.0.0, Staugas, E. £ 2.0;0, Ste- 
paniukienė, V. £ 2.0.0, S.V. £1.0.0, 
Siurblys, J. £ 1:0.0, Skobeikienė, 
R. £ 1.0.0, Snarskis, P. (£ 1.0.0), 
Stačiūnas, J. £ 1.0.0, Stakaitis, 
K. £ 1.0.0, Strankauskas, J. £ 
1.0.0, Strimaitis, J. £ 1.0.0, Suba
čius, V. £ 1.0.0, Sudintas, F. £ 
1.0.0, Sunkemaitis, E. £ 1.0.0 ir 
Survila, J. £ 1:0.0.

Šulcas, V. £ 5.0.0 (£ 3.10.0), 
Šatkus, P. (£ 5.4.0), Šerelis, A. 
(£ 5.0.0), Šukys, B. £ 5.0.0, Šer- 
tvytis, M. (£ 2.12.0), Šimkus, V. 
£ 2.0.0, šiukšteriai £ 2.0.0, šeš
tokas, M. £ 1.0.0 ir Šalkauskas, 
V. £ 0.10.0.

Taparas, K. £ 5.0.0 (£ 1.0.0), 
Tallat-Kelpša, J. £ 5.0.0, Tugau- 
dis, V. £ 3.0.0, Taunys, I. £ 2.0.0 
ir Talanskas, S. £ 0.5.0.

Urnevičius, A. £ 4:0.0 (£1.0.0). 
Urnevičius, S. £ 4.0.0 (£ 1.0.0), 
Urmonai £ 5.0.0, Urbonavičius, M. 
£ 3.0.0, UIdukis, V. £ 2.0.0 ir 
Umeris, R. £ 1.0.0.

Vasiliauskai, T. ir V. £ 10.0.0, 
Vismantas, J. £ 5.0.0 (£ 2.12.0), 
Vasiliauskas, J. £ 5.0.0 (£ 2.4.0), 
Varnauskienė, N. £ 2.12.0 (£
4.12.0), Velička, J. £ 6.0.5, Vasi
liūnas. L. £ 4.0 0 (£2.2.0), Vil
činskas, V. £ 5.0.0, Vosylius, Vyt. 
£ 5.0.0, Viliūnienė, A. (£ 3.12.0),
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Mielus prietelius
T. ir V. SIMNIŠK1US,

mylimai motinai bei uošvei Lietuvoje mirus, liūdesio 
valandoje giliai užjaučiame

Protų Seimą

GEELONGAS
BENDROS KOČIOS

Praėjusių metų Kūčias daugelis 
Geelongo lietuvių šeimų ir pavie
nių asmenų praleido drauge Lie
tuvių Namuose.

Kūčias surengė Soc. Globos Mo
terų d-jos k-tas.

Apyl. valdybos pirm. A. Šim
kaus pakviestas, kun. dr. Bučins
kas sukalbėjo maldą, o jaunųjų 
akordeonistų trio — Manikauskai- 
tė, V. Raškauskas ir Saldukas — 
pagrojo “Tyliąją Naktį”. Čia jaut
rų žodį tarė lyn. dr. Bučinskas 
o jo vadovaujamas mergaičių cho
relis, pritariant jau minėtam trio 
ir dar prisidėjus V. Brazdžioniui, 
padainavo keletą dainelių, čera- 
kavičiūtė ir Ivaškevičiūtė paskam
bino keletą muzikos dalykėlių.

Pageidauta, kad bendros Kūčios 
būtų rengiamos kasmet.

L. KULTŪROS FONDO 
GEELONGO SKYRIAUS 

VISUOTINAS SUSIRINKIMAS

Jis vyko Lietuvių Namuose gruo
džio 20 d. Pirmininkavo P. Zen
kevičius, sekr. A. Skėrys. Buvo 
svarstoma atstovų į metinį L.K. 
Fondo suvažiavimą Melburne rin
kimai. •

Virbickas, A. £ 3.0.0, Valčiukas, 
L. (£ 2.12.0), Vabolienė, B. £ 
2.0.0, Vebrys, J. £ 2.0.0, Vikas, H. 
£ 2.0.0, Valiulis, S. £ 1.14.7, Vai
čiulis. J. £ 1.0.0, Valinčius, K. (£ 
1.0.0), Varnas, J. £ 1.0.0, Vasiu- 
lis, A. £ 1.10.0, Vidugiris, A. (£ 
1.0.0), Vidugiris, B. £ 1.0.0, Vir
bickas, J. £ 1.0.0, Vosylius, J. £ 
1.0.0, Vadeikis, I. £ 0.10.0 ir Vo
sylius, K. £ 0.6.0.

Zamoiskis, č. £ 10.0.0 ir Zakis, 
E. £ 3:0:0.

Žiedas, L. (£ 1.0.0),. Žilius, J. 
£ 1.0.0 ir žižniauskas, B. £ 1.0.0.

X.X. £ 10.0.0.

Atstovu į suvažiavimą, be pirm, 
p. Zenkevičiaus, buvo išrinktas 
vienbalsiai p. P. Mažylis. Pirmi
ninkas pranešė apie susidariusius 
sunkumus surengti kultūrinius po
būvius dėl dalies kultūrininkų iš- 
sikėlimo iš Geelongo, o kiti jau 
per dešimtį metų esą bedirbdami 
pavargo ir iš viso gerokai suma
žėję aktyvių narių skaičius sky
riuje.

Kada pagal LB statutą prie 
apyl. valdybų sudaromos kult, ta
rybos, buvo kelta abejonių, ar be
verta toliau K.F. skyrių palikti, 
ypač mažoje apylinkėje.

NAUJŲ 1960 METŲ SUTIKIMAS

Geelongo lietuviai Naujuosius 
Metus sutiko Lietuvių Namuose. 
Atsilankė didelis skaičius geelon- 
giškių ir svečių. Naujų Metų an
goje pasveikino Apyl. Vald. pirm, 
p. A. Šimkus, atsiųsdamas tele
gramą iš Adelaidės, o žodžiu svei
kino vald. narys p. J. Raškauskas. 
Sugiedotas Tautos Himnas.

Iš “G.L.”

Išnuomojami
2 kambariai su baldais
3 min. nuo Petersham stoties
Skambinti UL 6453 po 7 v.v.

Jaunųjų aukotojų sąrašas:

Ivoškaitė, R. £ 0.10.0, Martin- 
kutė, J. (£ 1:0:0), Maželytė, D. 
(£ 1.0.0), Mikužytės, B. ir A. £ 
0.5.0, Mikeliūnaitė, V. £ 0.5.3, 
Reivytis, Ar. £ 0:10:8 ir Rudzen
skas, R. £ 1.10.0 (£ 1.0.0).

Visiems aukotojams širdingas 
ačiū!

Pastaba: šie sąrašai nėra galu
tini. Papildomas sąrašas bus pas
kelbtas š.m. vasario mėn.

Adelaidės Liet. Sąjungos 
Valdyba

t STOCK f
GARSŪS VISAME PASAULY, 4

$ DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ — X
| BRANDY — VERMOUTH — LIKERIAI X 
X pas M. Petronį, 152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney. £ 
į Tel. UJ 5727 |

•*sa*e**«**sa*«e*«»****e»*««*se*s«*są**e*s**e»****«e*s»*««*«s*«»*eą*ea*a**s**oe**e*«e*«***«*ss2*«*s»*sa*ao*«^»»**«*»«*s»*s4^*^s»*«e^«**»J»^»e2s
y r - » > . « r - , « » »■» * A*

| COSMOS TRADING CO. I
SEKANČIAI SIUNTAI Į LIETUVĄ SIUNTINIUS PRIIMAME | 

į IKI VASARIO MĖN. 2 D.
Jūsų siuntinys gali būti apdraustas iki £ 100.- vertės!

Laikome medžiagų, odos, skarelių ir kt. pigiomis kainomis. į»! 
i*: Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin- >;
>; kelio stotį prekine važta: .
g 2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Tel. FX 2325. £

Mieste: 300 Little Collins St., Melbourne, Vic. (6 aukštas). !♦! 
i* Tel. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadienais, penktadieniais 
X ir šeštadieniais).
2 SKYRIAI: |
S* Sydnėjuje: A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W.
* Tel. LL 5549. £

Adelaidėje: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. * 
>; Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A. <
J Brisbaneje: C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld. >;

‘ Tel. 7 5827.
It! Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., ’Hobart, Tasm. 

Launčestene: J. Krutulis, 41 William St., Launceston, Tasm. !♦! 
Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic.

įmokėjus mažą depositą, 

GREITAI, TVARKINGAI

NUOSAVUS NAMUS,

IR GRAŽIAI
PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. S

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. f
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. <

IŠRŪPINAME PASKOLAS. |
Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro. X

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, Tel.: 
WB 1758), f°r the Publisher Australian — Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.
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