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BŪKIME SOLIDARŪS
Artėja liūdnasis birželis, šie

met jau sueina 20 metų, kai so
vietai smurtu užėmė Lietuvą, 
pradėjo kalinti mūsų tautiečius ir 
vykdė žiauriausias ir nepalygina
mas deportacijas į Sibirą.

Anie laikai būvi žiaurus prolo
gas mūsų tautos genocido, kuris 
jau ištisą dvidešimtmetį vykdomas 
be atodairos. Gal šiuo metu mū
sų tautos naikinimas nėra toks 
brutaliai akivaizdus, tačiau rusiš
kasis okupantas vis randa įvai
riausių priemonių, kad mūsų tau
tos skaičių mažintų Panemunių 
krašte, versdamas vykti jaunimą 
į Kazachstano plėšinines, nekulty- 
vuotas žemes, išsiuntinėdamas jau
nus lietuvius inteligentus taria
miems praktikos darbams į Rusi
jos gilumą, o Lietuvon vis grūs
damas ir grūsdamas naujas rusų 
kolonistų šeimas.

Kaip matėme jau anksčiau “M. 
P.” pateiktuose Lietuvos gyven
tojų surašinėjimo daviniuose, lie
tuvių gyventojų skaičius, krašte 
ne tik nepadaugėjo per ištisą oku
pacijos dvidešimtmetį, bet net su
mažėjo.

Si liūdnoji padėtis verčia mus, 
politinius tremtinius, būti sąmo
ningais ir dar labiau suglausdinti 
savąsias gretas, kad bent tremty
je išsaugotume juo didesnį savų
jų skaičių.

Vadovaujantieji Lietuvos laisvi
nimo veiksniai mus ragina šiemet 
ypač įspūdingai atžymėti liūdną
sias birželines. Pataria susirišti su 
kitomis Pabaltijo (latvių ir estų) 
tautomis, rasti sąlyčio su visais 
Rytų Europos tautų pavergtaisiais 
ir atžymėti liūdnąją sukaktį įspū
dinguose ir skaitlinguose susirinki- 
muose-mitinguose. Susirinkimai tu
rėtų būti paįvairinti paskaitomis 
apie pavergtuosius kraštus, į juos 
pagal galimybes reikėtų kviesti 
įtakingieji šių kraštų asmenys: 
valdžios atstovai, parlamentarai, 
dvasiškiai ir kiti. Paskaitose rei
kia vaizdžiai pailiustruoti okupan
to daromos skriaudos mūsų krašte.

Meninėje dalyje patartina pa
rinkti tokia pragrama, kuri turė
tų sąryšio su Lietuvos ir kitų Pa
baltijo tautų okupacija, čia ypač 
tiktų atatinkamo pobūdžio vaidi
nimai ar gyvieji paveikslai. Muzi
kinė minėjimų dalis privalėtų bū
ti gedulingo pobūdžio.

Šia proga ALB-nės Krašto Val
dyba, kaip jau anksčiau buvo šio 
laikraščio skiltyse rašyta, Austra
lijos lietuvių bendruomenę įparei
goja vykdyti vajų Vokietijoj pasi
tikusiems seneliams, ligoniams ir 
Vasario 16-tosios Gimnazijai.

Mūsų dosni auka saviesiems bro
liams, kurie dėl įvairių priežasčių 
negalėjo išemigruoti iš Vokietijos, 
ne tik palengvins jų varganą bui
tį, bet ir parodys pasauliui mūsų 
solidarumą ir nuoširdų susirūpini
mą savosios tautos reikalais.

Tenka nugirsti, kad kai kaiku- 
rios bendruomenės apylinkės jau 
senokai pradėjo vajų Vokietijos 
lietuviams paremti, tačiau šiuo 
prašomos ir tosios apylinkės, ku
rios šio žygio iki šiol dar nesiėmė, 
tatai atlikti birželio mėn. Panašus 
skatinimas gal būtų nebeprasmin- 
gas ir Moterų Soc. Globos Drau
gijoms, kurios savo uždavinių ei
lėje yra įrašiusios ir Vokietijoj 
pasilikusių lietuvių šelpimą. Ypač 
čia atkreipiamas dėmesys į Vasa
rio 16-tosios gimnazijai šalpos rei
kalingumą.

Kadangi šiais metais liūdnoji 
birželinių sukaktis išpuola vidury 
savaitės, tai apylinkės raginamos

AR JAU PASIBAIGĖ 
KOEGZISTENCIJOS SVAIČIOJIMAI?

.Realistai nesistebi Viršūnių konferencijos jiabaiga. Ekscentriko Chruš
čiovo negalimi reikalavimai. Prez. Eisenhoverib ir amerikiečių tautos vienin
gumas. “Garbingas karas ar negarbinga taika?”

Viltys, kurios buvo taip ilgai 
kraunamos į Viršūnių konferen
cijos aukurą, sprogo, kaip išpūs
tas muilo burbulas.

Realistai, kurie pergyveno bol
ševikinį rėžimą ii- sąmoningieji, 
kurie įsigilino į komunistinės dok
trinos užkulisius, niekada nėra 
pasidavę tuščiavidurėms iliuzi
joms, kad galima koegzistencija 
su sovietiniais prispaudėjais, ku
rie neturi mažiausio krislelio mo
ralumo ar bent jau žmoniškumo 
jausmų. Tie patys realistai senai 
stengėsi įtaigoti koegzistencijos 
apaštalus, kad jie nenueitų per to
li, kad nepasiduotų užliūliuojami, 
nes plėšikas ir budelis, kuris iš- 
žvalgė padoriųjų namus; gali už
sigeisti ne tik jų turto, bet ir gy
vybių.

Paskutiniųjų dienų politinio gy
venimo įvykiai šitą postulatą tik 
dar ryškiau sutvirtino, kai nesusi- 
valdąs Ukrainos naikintojas ner
vų priepuoly pradėjo net Dievo 
vardo šauktis ir pastatė tokias 
akiplėšiškas preliminarines sąly
gas Vakarų kultūros saugotojui 
Amerikai. Atsiprašyti dėl žvalgy
binio lėktuvo siuntimo į Rusijos 
erdves būtų tolygu ne tik nusi
žeminti iki menkystės trupinėlio, 
bet ir dai’ blogiau — kapituliuo
ti prieš žemės šėtonizmą ir lauk
ti, kada tave nuves į milijonus gy
vybių sunaikinusias komunistines 
kartuves.

Pasaulis atsikvėpė, kai Ameri
kos prez. Eisenhoveris kietai su
spaudė savo lūpas ir visi trys V. 
Pasaulio didieji išleido komunika
tą, diplomatiška kalba nurodyda
mi tikrąjį Viršūnių konferencijos 
iširimo kaltininką — besikarščiuo
jantį raudonųjų vadą.

Diplomatiniuose sluogsniuose 
dabar tikima, kad Chruščiovas ir 
į konferenciją vyko ne gerais tiks
lais ir nuoširdžiais norais, bet tik 
tuščios propogandos sumetimais. 
Amerikiečių lėktuvo istorija tebu
vęs tik pretekstas, nes apie pa
našius skraidymus sovietai žinoję 
jau eilę metų. Sovietijos spyrimo- 
si pagrinde gulinčios visai kitos 
priežastys. Sov. Rusijos vidus kun
kuliuojąs prieš Chruščiovo politi
ką. Stalininės linijos šalininkų vis 
daugiau atsirandą komunistų par
tijos viršūnėse. Ypač jaunieji ko
munistai, kurie buvo mokyklose 
indoktrinuojami Stalino laikais, 
šiuo metu, seniesiems senstant ar 
išmirštant, užiminėją augštas so
vietinės herarchijos pozicijas. Jų 
nuomone, negalimas esąs komu
nizmo įgyvendinimas tik vienoje 
pasaulio dalyje, be to, jis negali
mas esąs ir koegzistencijos kaina, 
nes kapitalistinis pasaulis vis dėl
to esąs pajėgesnis materialinėms 
gėrybėms kurti ir jo esą negalima 
nei privyti nei pralenkti. Komu
nizmo išlaikymas ir plėtimasis esąs 
įmanomas tik privearta ir jėga, tik 
melu, sabotažu, revoliucijomis ir 
kitomis žiauriausiomis priemonė
mis.

minėjimus ruošti birželio 12 ar 19 
d.d. (sekmadieniais), pradedant 
juos pamaldomis.

M.P.I.

Be to, Raud. Kinijos įtaka ko
munistiniame pasaulyje nuolat 
stiprėjanti. Maotsetungas šiuo me
tu esąs pasidaręs labai autorite
tingas stalininės nuotaikos komu
nistuose, o šių pastarųjų vis dėlto 
skaičius nemažėjus, nežiūrint kad 
savu laiku Chruščiovas bandė nu
vainikuoti Stalino autoritetą.

Anglijos komentatoriai mano, 
kad Sovietijoj prasidėsiąs komu
nistinio rėžimo sugriežtinimas. Vi
si Sovietijos resursai būsią mesti 
apsiginklavimui, nes ypač sovietų 
kariniai sluogsniai esą linkę karo 
rizikai. Paaiškėjus amerikiečių 
lėktuvų skraidymams tolimose So
vietijos erdvėse, sovietų vadai pa
matę, kad jie dar toli gražu nuo 
reikiamo pasirengimo karui. Vien 
rakietos esą dar negali apsaugo
ti visai realių priešo antpuolių, 
nes lėktuvai galį nesunkiai už- 
skristi ir atnešti kraštui mirtiną 
smūgį. Manoma, kad sovietai vėl 
gali grįžti prie platesnio masto 
konvencianalaus ginklavimosi. *"

Didžiausia naujos linijos prie
žastis — tai įsitikinimas, kad at
leidus varžtus kyląs pavojus ko
munizmui išsigimti. Prisibijoma, 
kad naujoji sovietijos aristokrati
ja, kurios tarpe'esą nemaža tik 
prisidengusių komunistų ar jų ta
riamųjų simpatikų, laikui bėgant 
nepanorėsią leistis, kad būtų vėl

LIETUVOJ KLESTI NIEKALŲ 
GAMYBA

Prekių kokybės inspekcija vie
šai atvertė gamybos gausumu gar
sinamos pramonės Lietuvoje ant
rąją medalio pusę.

Apie šiauliškį “Elnio” (buvusį 
Nurokų) fabriką kalbama ir rašo
ma kone kasdien, kaip apie įmo
nę vis kuo nors pasižyminčią ir 
daug bei gerai gaminančią. Bet 
inspekcija balandžio 8 viešai pa
reiškė: “Ypač blogos kokybės ava
lynė gaminama išiaulių “Elnio” 
odos-avalynės kombinate. Iš pre
kybinių bazių (urmo sandėlių) ir 
parduotuvių Šiaulių įmanei gami
niai dažnai grąžinami1 visu 100%. 
Vasario mėnesį labai blogą avaly
nę su “Elnio” kombinato ženklu 
gavo maskviečiai. Maskvos univer
salinė parduotuvė išbrokavo net 
36.7% ten gautos Šiaulių kombi
nato gamintos vaikiškos avalynės. 
Ir tai ne vienintelis faktas, “El
nio” kombinatui tas atsitinka daž
nai.”

Kita garsi ir nemažiau giriama 
yra vilniškė įmonė, dabar vadina
ma Eidukevičiaus vardo avalynės 
kombinatas. Štai kaip inspekcija 
apibūdina tos įmonės gamybą: 
"... greitai atsiklijuoja arba de
formuojasi padai, atsiranda ply
šeliai tarp kulnelio ir pado, pamu
šaluose nuolat susimeta raukšlės... 
patikrinus 100,000 porų vaikiškos 
avalynės, kurią išleido Eidukevi
čiaus vardo kombinatas, 3729 po
ros. .. teko visai išbrokuoti arba 
pervesti į žemesnę rūšį. Menka
vertę, nepraktišką avalynę meist
rai išleidžia vienerių — pusantrų 
metų amžiaus vaikams”. 

suvaržytas jų ištaigus gyvenimas. 
Revoliuciniai komunistai jau da
bar norį “apvalyti” Sovietijos 
biurokratiją ir todėl, jieškant at
pirkimo ožio, esą jau artimoj atei
ty galima laukti naujų bylų, “pri
sipažinimų” ir kitokių vidaus gy
venimą sukrečiančių “prašmatny
bių”, kokios kadaise būdavo taip 
dažnai demonstruojamos Stalino.

Kaip matome iš pokonferencinių 
išsitarimų, Vakarų diplomatiniuo
se sluogsniuose taip pat kyla ki
tokios nuotaikos. Net ir Australi
jos min. pirm. Menzies, kuris pas
kutiniu metu kažkodėl gerokai lin
ko į koegzistencijos maišelį su so
vietais, vakar prabilo Londone 
daug aiškesne kalba, nedvipras
miškai apkaltindamas Chruščiovą, 
kaip vienintelį taikos ardytoją. 
Londono spaudoj keliamas klausi
mas, kas geriau: ar garbingas ka
ras ar negarbinga taika? Nors 
atsakymas ir vengiamas duoti, ta- 
čįąJA^jeikia manyti, garbingojo 
karo šalininkų Vakarų Pasaulio 
politikų eilėse skaičius vis daugės, 
kai sovietiniai konspiratoriai pra
dės bandyti revoliucinius iššūkius.
' Gal jau netolima ateitis atida
rys vakariečių vadams burnas, ta
riant tikruosius žodžius ir reika
laujant laisvių ne tik afrikiečiams, 
bet ir Europos pavergtiesiems.

Panašiai inspekcija atsiliepia 
apie visą eilę kitų įmonių. Pavyz
džiui:

“Nekartą buvo sustabdytas pre
kių priėmimas iš Jonavos baldų 
fabriko, Kauno “Priekalo” gamyk
los, “Kaspino” fabriko, Panevėžio 
“Nevėžio”, Vilniaus “Lelijos” siu
vimo fabrikų. Blogos kokybės ga
minius nuolat stengiasi įbrukti 
vartotojams Vilniaus, Klaipėdos, 
Mažeikių, Tauragės, Kretingos ra
jonų vietinių ūkių įmonės, o taip 
pat “Tėvynės”, “Kovo 8-tosios”, 
“Naujojo Gyvenimo”, Raudonojo 
Spalio” artelių apsileidę vado
vai”.

“Šįmet teko išbrokuoti 27% 
Kauno “Litekso” išausto lengves
nio drapo... nekartą teko užkirs
ti kelią į parduotuves “Kauno Au
dinių” fabriko gaminiams”.

“... Praeitais metais buvo iš
brokuota žymi dalis visų mūsų 
baldų pramonės gaminių. Preky
bos tinklas buvo nutraukęs pro
dukcijos priėmimą iš Klaipėdos, 
Šiaulių, Šilutės ir Jonavos baldų 
gamybos įmonių. Nekokybiškus, 
ypač daug defektų turinčius bal
dus mėgino prekybai įpiršti Plun
gės, Panevėžio, Kretingos ir kitų 
rajonų vietinių ūkių valdybų įmo
nių vadovai”.

“Patikrinus kėdes, lovas ir kitus 
gaminius, kuriuos išleido Kauno 
baldų kombinatas,... teko grąžin
ti meistrams pataisyti. Vilniaus 
baldų kombinatas taip gamino, 
kad grąžinta pataisyti visos čia 
pagamintos kėdės...”

Viena iš svarbiausių tos nieka-

AUSTRALIJOS 
LIETUVIAMS

Šiemet birželio 15 d. sueina 20 
m. nuo Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos okupacijos sovietais.

Kai minėtą dieną Sovietų armi
jų hordos įžengė į mūsų Tėvynę, 
tuoj prasidėjo mūsų žmonių prie
vartavimas: liepos 14-15 suvadin
ti buvo “rinkimai” į vad. liaudies 
seimą, kuris įteikė “prašymą” pri
imti . Lietuvą į Sovietų S-gą. Tų 
pačių metų rugpjūčio 3 d. Aukš
čiausiasis Sovietas tą prašymą 
“patenkino” ir be okupuotų tau
tų sutikimo prisijungė ne tik Lie
tuvą, bet ir Latviją ir Estiją.

Krašto Valdyba prašo visas 
Apylinkių Valdybas ir mūsų,ats
tovus Baltų komitetuose, kad šią 
liūdnąją sukaktį atatinkamai at
žymėtų. Vietovėse, kur dar nėra 
Baltų Komitetų, prašoma juos su- 
daryi ir kviesti į juos garbės na
riais žymiuosius šio krašto politi
kus bei visuomenininkus.

Baltų Komitetai prašomi orga
nizuoti minėjimus — -manifesta
cijas, kuriuose būtų priminta aus
tralams Baltijos tautoms padary
toji skriauda ir iškelta Sovietų 
okupacijos tiranija.

Kur kiltų sunkumų okupacijos 
dvidešimtmečio sukaktį atskirai 
paminėti, ten šis reikalas reikėtų 
jungti su birželio deportacijų mi- 
nėjimais.

Šias protesto manifestacijas ren
giant, prašome visus Australijos 
lietuvius aktyviai prisidėti ir skait
lingai jose dalyvauti.

ALB-nės Krašto Valdyba

MIRĖ VYSKUPAS 
VINCENTAS 

PADOLSKIS
Pereitą savaitę — gegužės 6 d., 

penktadienį, Romoje, Š. Kazimie
ro Lietuvių Kolegijoje, po trum
pos ligos, mirė J.E. Vyskupas Vin
centas Padolskis.

Jis buvo gimęs 1904 m. balan
džio mėn. 21 d. Virbalyje. Į ku
nigus buvo įšventintas 1927 m. 
rugpiūčio 21 d. Popiežiaus Pijaus 
XII buvo pakeltas į vyskupus ir 
juo konsekruotas 1940 m. rugpiū
čio 4 d. Buvo Vilkaviškio vyskupo 
koadiutoriumi, o po šio karo — 
šv. Kazimiero Lietuvių Kolegijos 
Romoje Prases — Prezidentu. 
Mokslo srityje buvo teologijos 
Daktaras, šv. Rašto Licenzijatas 
ir Filosofijos Daktaras.

Palaidotas gegužės 9 d. Romos 
Campo Verano kapinėse.

lų gamybos klestėjimo priežasčių, 
anot inspekcijos, esanti “šturmavi- 
mas”, tai yra lėtumas mėnesio 
pradžioj ir skubėjimas pabaigoj, 
kad būtų įvykdytas planas. Kita 
priežastis — nesąžiningumas tech
nologinių reikalavimų srityje, blo
ga mašinų priežiūra. Kalti esą ir 
kontrolieriai, kurie į nesąžiningu
mus bei apsileidimus žiūrį pro 
pirštus (nėra kas kontroliuoja kon
trolierius!). Ir pagaliau — blogi 
sandėliai: “Po atviru dangum lai
koma medinė tara (dėžės) Šiau
lių “Elnio”, “Raudonojo Spalio” 
ir kitose įmonėse. Galima nesun
kiai įsivaizduoti, kaip atrodys ava
lynė, kuri ilgesnį laiką išbus drėg
nose, lietaus permerktose dėžėse, 
juo labiau, kad pusbačiai dažnai 
sudedami į plono kartono dėžutes, 
kurios neretai neatitinka avalynės 
išmierų. Suprantama, nukenčia ir 
baldų išvaizda, jeigu jie laikomi 
įmonės kieme ar panašiai”...

LNA

POLITIKA IR 
KASDIENYBĖ

NEBETURĖSIM PASLAPČIŲ
Iš Vašingtono pranešama, kad 

JAV kariuomenė išrado naują ra
daro sistemą, kurios pagalba ke
liolikos šimtų mylių spinduliu už 
geležinės uždangos galima esą vis
ką matyti. Pranešama, kad rada
ras toks tikslus, jog atkelia mies
tų gatvėse smulkiausias detales. 
Bandant buvo padarytos nuotrau
kos tolimo miesto su dideliu pasi
sekimu. Nors lėktuvas buvo tikrai 
toli, bet viskas atrodė esą apačioje 
lėktuvo. Tai yra nepaprastos rei
kšmės išradimas karo atveju, nes 
karininkai turės pilną vaizdą prie
šo veiksmų už didelių atstumų.

PASISEKIMAS RUSIJOJE
'i'

1800 žiūrovų plojo ir šaukė su 
pasitenkinimu amerikonų premje
rai Maskvoje, kai buvo suvaidinta 
muzikalinis veikalas “My Fair 
Lady”. Kai kurios dainos buvo 
taip šiltai sutiktos, kad jas turėjo 
pakartoti.

PASIBAIGĖ LAISVĖ
Iki šiol Tangier, Moroke buvo 

laisvu miestu visokiems nelega
liems bizniams varyti, nes jis tu
rėjo specialias privilegijas ir mo
kesčiai buvo nežinomi. Š.m. ba
landžio 19. d, privilegjjoS panaikin
tos. Per naktį užsidarė 600 įvai
rių biznių ir bankai yra rimtai su
sirūpinę. Pasibaigė ir turistams 
daug patrauklių įdomybių.

NERAMUMAI RAUD. KINIJOJ

Pabėgėliai iš komunistinės Kini
jos praneša, kad daug žmonių bu
vo sužeista arba nušautų, kai ka
riuomenė bandė apraminti demon
struojančius. Demonstracijos vyko 
Kwantung provincijoje dėl mais
to trūkumo.

JIEŠKO KAREIVIŲ
Alžyro sukilėlių agentai siūlo 

po £ 90 mėnesinės algos ir kelio
nę veltui Amerikos negrams, ypač 
tiems, kurie tarnavę amerikiečių 
kariuomenėje. Pagal gautas infor
macijas, labai mažas skaičius neg
rų buvo suinteresuoti sukilėlių 
siūlymu kovoti jų eilėse.

NAUJA VALSTYBĖ
Vakarų Afrikoje, balandžio 27 

d., 21,600 kv. mylių dydžio 1,200, 
000 gyventojų valstybė Togoland 
paskelbė nepriklausomybę. Per 
100 kitų valstybių atstovų dalyva
vo iškilmių ceremonijose, jų tar
pe: Amerika, Anglija ir Rusija. 
Togoland buvo prancūzų valdoma.

JUNGTINĖS TAUTOS 
BEVERTĖS

JAV generolas Clark sako, jog 
iki šiol jis nematąs, kad Jungti
nės Tautos duotų kurios nors nau
dos. Visi reikalai užsibaigią posė
džių salėje. Rusams stiprėjant ir 
gausėjant komunistinių kraštų 
atstovams, Amerikai gresiąs net 
pavojus iš J.T. Generolas Clarke 
buvo J.T. kariuomenės vadas Ko
rėjoje ir, eidamas savo pareigas, 
negavęs nė vieno įsakymo iš J'.T. 
vadovybės. Jis klausia, kokia nau
da iš vadovybės be autoriteto? 
“Užtektinai jau žaidžiam pokerį 
su sukčium, o jeigu ir toliau žai- 
sim, tai ir paskutinius marškinius 
pralošim”, —■ pasakė generolas. 
Jis šiuo metu yra JAV karo aka
demijos viršininku.

1
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ŠALTOJO KARO UŽKULISIAI AIŠKĖJA
Kalbant apie taiką, slapčia, bet intensyviai ruošiamasi karui. Dvi siste

mos — du špionažo būdai ir keliai. Amerikos lakūno Powers pasidavimo ru
sams užkulisiai. Ar galimas atoslūgis Viršūnių Konferencijos pasėkoje? •

Paskutinėmis dienomis V. Pa
saulio spaudon vis daugiau pras
munka paslapčių, atskleidžiančių 
šaltojo karo užkulisius. Jos ypač 
išryškina intensyvių šnipinėjimo 
veiklų ir atidengia daug naujų iš
radimų detalių, kaip vykdomas pa
siruošimas artėjančiam dviejų pa
saulių susidūrimui.

Blaivesnieji Vakarų protai pri
taria Amerikos užs. reik. min. 
Herterio ir prez. gen. Eisenhov- 
erio pareiškimui, kad rusų pasi
gautasis lakūnas Powers buvo 
amerikietiškosios žvalgybos siųs
tas ir kad Amerika, kaip laisvojo 
pasaulio gynėja, šio špionažo būdo 
nemano atsisakyti ir ateityje.

Ir ištiktųjų, kuo gi skiriasi špi
onažo esmė? Sovietai turi plačiau
sias galimybes visokiausiais bū
dais pasiekti vakariečių karines 
paslaptis, nes čia yra laisvė spau
dos, judėjimo ir žodžio. Čia tesau- 
gomos tik pirmaeilės karinės pas
laptys, nes visi kariniai atradimai, 
pasisekimai, bandymai ir net ne
pasisekimai paskelbiami, kviečia
mi į bandomuosius laukus kores
pondentai ir užsienio atstovai, ne
aplenkiant net sovietinių.

Kraštai gi, kurie laikomi dikta
tūrinėse replėse už geležinės už
dangos, yra siaubiami neperžvel
giamos paslapties. Kai Sovietiniai 
šnipai, komunistinių partijų pade
dami, gali pasiekti daug slepiamų 
dalykų, sovietiniuose kraštuose 
net ir užsienių diplomatams yra 
suvaržytas judėjimas ir nustaty
tos lankymosi zonos.

Si padėtis, suprantama, vakarie
čių žvalgybas verčia j ieškoti kitų 
išžvalgymo kelių. Todėl visos mo
derniškosios technikos paslaptys, ir 
galimybės yra panaudojamos, kad 
sužinotų sovietų karo mašinos pa
siruošimus, jų karinių įrengimų 
mastų bei pobūdį, o taip pat ir ka
rinių dalinių judėjimus. Prez. Ei- 
senhoveris vyrišku drųsumu pa
reiškė, kad Amerika atsakanti už 
laisvojo pasaulio saugumų ir ji 
neleisianti pasikartoti antrajam 
Pearl Harbour, kas įvyko II-jo Pa
saulinio Karo metu.

Be to, špionažas turi padorias 
ir nepadorias formas. Sovietai 
naudoja nepadoriausius šnipinėji
mo būdus, papirkinėjimais, šanta
žu, išnaudojimu ir kitomis neska
naus pobūdžio priemonėmis renku 
žinias. Dar, manau, visi gerai prisi
mena neperseniausiai Amerikoje 
vykusias šnipinėjimo bylas, kur 
sovietų agentai Rosenbergai buvo 
už šnipinėjimų sovietų naudai 
įkišti į gazo kamerų, o sovietinis 
pulkininkas Abel, laikomas ge
riausiu bolševikiniu šnipu, sėdi ir 
dabar, turėdamas atlikti 30 metų 
bausmę. Amerikoj, Anglijoj ir 
Prancūzijoj yra suimta-ir pasodin
ta skaitlingi kiti sovietiniai agen
tai ir agentėliai. Daugelis Vaka
rų Valstybių yra išvarę rusiškuo
sius diplimatus ar sovietinių at
stovybių pareigūnus, kurie bandė 
verbuoti šnipus kraštuose, suteiku
siuose jiems diplomatini imunitetų. 
Gerai dar prisimename Australi
joj vykusių Petrovo bylų, kur net 
pats sovietų atstovybės augštas 
pareigūnas atskleidė daug paslap
čių, kaip sovietų diplomatinės mi
sijos Vakaruose šnipinėja ir orga
nizuoja špionažo tinklus.

Dar tik praeitų savaitę Šveica
rijos vyriausybė paliepė išsikraus
tyti dviems sovietų atstovybės 
aukštiems pareigūnams, kurie bu
vo (in flagranti) pagauti bešni- 
pinėjant.

Tatai vis neskanūs ir nepadorūs 
metodai. Vakariečių gi šnipinėji
mo būdai, kaip dabar aiškėja, yra 
daug padoresni, nors ir žymiai 
drąsesni. Gal dėl to, kad jiems 
sunku įsiveržti į Sovietiją su bol
ševikiniais špionažo metodais, jie 
špionažui naudoja moderniosios 
technikos atradimus. Iš Anglijos 
pranešama apie taip vadinamų 
“radaro akį”, kurių britų žvalgy
ba naudoja aukštai pakilusi lėk
tuvais prie Sov. Sąjungos sienų. 
Ta "akis” matanti ir fotografuo
janti detales kelių šimtų mylių 
krašto gilumoje. Paskutiniu metu 

“radaro akis” esanti taip ištobu
linta, kad pav. britų lakūnas, paki
lęs prie Archengelsko, galįs foto
grafuoti Sov. Rusijos teritorijų iki 
Kaspijos jūros.

Amerikiečiai, kaip matome iš 
paskutiniojo incidento su pagau
tuoju lakūnu Powers, jau dauge
lį metų raižo sovietų teritorijų 
aukšto pilotažo lėktuvais ir pasi
daro sau tikslių nuotraukų, sutei
kiančių neįkainojamų žinių apie 
sovietų karinę pramonę, strategi
nius mazgus, kariuomenės judėji
mų, dislokaciją ir raketines bazes.

Šiuo klausimu yra išsiuntinėta 
laikraščių redakcijoms įdomus 
Amerikos žvalgybos komiteto pir
mininko Clarence Cannon pareiš
kimas iš š.m. gegužio 12 d., lie
čiąs paskutinį lakūno Powers 
įvykį.

Tame pareiškime, tarp kita ko, 
pasakyta:

Vienintelė priežastis, privertu
si lakūnų pasiduoti, buvo mecha
niški arba psichologiški defektai. 
Jo negalima buvo numušti nei pra
lenkti, sukiojantis '70.000 pėdų 
aukštyje. Sovietai1 dabar demons
truoja tariamus numuštojo lėktu
vo griaučius, kurie nėra Powers. 
Turima žinių, kad sovietams pate
ko ne tik sveikas lakūnas, bet irBUDAPEŠTAS TYLI IR KENČIA

S K

Nuo ’’Laisvės aikštės” iki “Laisvės pirties”.
— Gresia ūkinė katastrofa.

Žodis ‘ ‘laisvė” Budapešte po 
1956 m. sukilimo turi keistų skam
besį. Nustebęs užsienietis turi 
konstatuoti, kad — greičiausiai 
įsakymu iš viršaus — tas žodis 
dabar vartojamas kiekviename 
žingsnyje, galbūt norint pridengti 
tikrosios laisvės štokų, čia yra 
Laisvės aikštė, Laisvės viešbutis, 
Laisvės tiltas, Laisvės kalnas ir 
net Laisvės pirtis.

Apgaulingos, kaip ir ši “laisvės” 
infliacija, yra ir perpildytos vit
rinos Vaci gatvėje, kur krautuvės 
skirtos užsieniečiams ir partijos 
viršūnėms. Įvairiausių prekių yra 
gausu, ir jos vitrinose sukrautos 
nuostabiu neskoningumu. Vaci 
gatvėje galima gauti geriausios 
rūšies tikros angliškos medžiagos, 
itališkų apelsinų ir Pietų Ameri
kos bananų, tačiau darbininkų 
vaikai, kurie stoviniuoja priešais 
vitrinas, net nežino, kad tie vai
siai yra valgomi. Kinietiškas bro
katas ir rusiški kailiai vilioja iš ki
tų vitrinų, tačiau moterys, galin
čios pajėgti tai įsigyti, yra aukš
tųjų valdininkų žmonos ir prosti
tutės, kurios su slaptosios polici
jos palaiminimu, didžiųjų viešbu
čių koridoriuose dairosi “įdomių 
užsieniečių”.

— “Žiūrėkite, tai grafienė, — 
šnibžda tūlas vengras užsieniečiui 
vienoje ištaigingesnėje kavinėje, 
rodydamas raudonplaukę moterį. 
— Po Budapešto sukilimo ji buvo 
apskųsta ir areštuota, tačiau nuo
stabiai greitai vėl paleista. Ne
trukus pradėta kalbėti, kad ji įsi
pareigojusi sangulauti su Vakarų, 
o kartais ir Rytų užsieniečiais, ir 
juos šnipinėti.

Bet tai vengras pasakojo labai 
gerai pažįstamam austrų laikraš
tininkui, ir tai buvo labai reta 
išimtis, šiaip budapeštiečiai po 
sukilimo žlugimo svetimųjų at
žvilgiu pasidarė labai' tylūs ir už
sidarę. Tiesa, dar sutinkama tra
dicinio vengrų draugiškumo ir ga
lima kalbėtis nepavojingomis te
momis. Bet kiekvienas pasikalbė
jimas išįra, kai tik,palieti tokias 
keblias temas, kaip politinius rei
kalus, gyvenimo standartų ir san
tykius su okupacinėmis įgulomis.

Nepasitikėjimas Budapešte išau
go, kai visagalės slaptosios polici
jos AVH tarpą įšmugeliuoti ge
rai užsienio kalbas moką agentai, 
kurie, apsimesdami užsieniečiais, 
seka gyventojų nuotaikas. Kartais 
atvykėliai iš užsienio yra komu- 

lėktuvas. Ši aplinkybė visiškai pa
neigia sovietų tvirtinimus, kad jie 
yra saugūs prieš amerikiečių ata
kų.

Tame pačiame pranešime pirm. 
Clarence Cannon teigia, kad Ame
rikos žvalgybiniai lėktuvai skrai
do ant sovietų teritorijos jau nuo 
1946 m, atseit — jau nuo pirmų
jų dienų pasibaigus karui. Toliau 
jis plačiai aptaria sovietų karinio 
pasirengimo pavojus ir skelbia va
karietiškiesiems pataikūnams ir 
pesimistams naujų šaltojo karo 
versiją,, kurioje nedvipramiškai 
išryškina reikalų dar kiečiau dirb
ti karinį potencijalų keliant. Jo 
nuomone, Vakarai turi budėti ir 
rengtis agresoriaus antpuolį at
remti, nes sovietai visą savo pra
monę esą pajungę karinės galy
bės užmojams.

Demokratijos, girdi, pagal savo 
santvarką ir tradicijas pirmos nie
kad nepradeda karo, tačiau, iš pas
kutiniųjų dešimtmečių pasimokiu
sios, jos dabar nesiduosiančios už
liūliuojamos.

Kaip matome, įvykis su suimtu 
Amerikos lakūnu daug aiškumo 
įnešė į šaltojo karo užkulisius, iš 
kurių galima pasidaryti išvada, 
kad ir vakariečiai yra neblogai 
pasiruošę galimo susidūrimo even- 
tualams.

nistai, kurie vėliau viską atrapor
tuoja policijai. Jų pastangos dau
gelį šeimų įstūmė nelaimėn ir var
gam

Dvi žmonių grupės Budapešte, 
nepaisant fantastiškų kainų, nau
dojasi visiška laisve ir gyvenimo 
patogumais: “naujoji klasė” iš 
vienos pusės, ir prostitutės, spe
kuliantai bei šnipai — iš antros. 
Jų pajamos viršija eilinio mirtin
gojo mėnesinį atlyginimų. Tekste 
lės darbininkas gali daugiausiai 
uždirbti 1200 forintų, smulkus val
dininkas — 1400, angliakasys — 
2500, o superaktyvistas 4000 fo
rintų. Tačiau vidutinės kokybės 
kostiumas kainuoja nuo 1800 iki 
2000 forintų, televizijos aparatas 
su mažyčiu ekranu — 5500 forin
tų ir iš Lenkijos importuotas 
“Warszawa” automobilis 64,000 
forintų. -»

Valdovai nuolat kalba apie pa
gerėjimą — kai pagaliau būsianti 
“konsoliduota” nuo sukilimo sun
kiai nukentėjusi ekonominė būklė. 
Tačiau Vengrijos ūkis vis dar te- 
besiūbuoja prie bedugnės briau
noj. Importas padidėjo trečdaliu, 
eksportas sumažėjo ketvirtadaliu. 
Planuotojai ir statistikai Buda
pešte pripažįsta, kad produkcija 
sumažėjusi, o jos išlaidos padidė
jusios, tačiau vengią katastrofi
nius statistinius duomenis skelbti. 
Bijomasi tolimesnių sukrėtimų, 
kai 1960 metais reikės pradėti 
grąžinti “pagalbos’’ paskolas So
viet! jai ir kitiems Rytų bloko kraš
tams. Neseniai buvo 14% padidin
ti mokesčiai, ir netrukus laukiama 
daugiau panašių “priemonių gyve
nimo standartui pagerinti”. Nuo
latiniais skatinimais taupyti gy
ventojai varomi į paniką, ir nese
niai ck nario Jeno Fock paskelb
tosios užuominos apie naujas au
kas “sunkiajai pramonei vystyti 
ir stiprinti” taip pat nekelia op
timizmo.

Milžiniškieji Sztalinvaros fabri
kai, kurių įrengimas prarijo 4 bi
lijonus fdrintų, geležį ir plieną te
gali gaminti tokia kaina, kuri yra 
50% aukštesnė už pasaulinės rin
kos kainų. “Sanacijos projektas”, 
kuris dabar pravedamas tuose fab
rikuose, apčiuopiamų rezultatų 
neduos iki 1964 metų. Ir tokių 
fabrikų yra šimtai, net tūkstan
čiai, kurie po sukilimo buvo įreng
ti klaidingais pagrindais ir savo 
nuostoliais kliudo pagerinti pašli
jusią būklę.

ĮVAIRENYBĖS 
t

KINIJA DIDĖS
Kinijoje buvo norima įvesti 

gimdymų kontrolė, bet vyriausy
bė, apsvarsčius šį klausimų, pro
jektų atmetė. Kinijos gyventojų 
skaičius kasdieną padidėja 34.000. 
Dabar Kinija turi 700 milijonų 
gyventojų o 1980 metais turės 
1000 mil.

AUKŠTAS APDRAUDIMAS
Orient laivų bendrovė savo nau

jai statomą laivą Oriana apdrau
dė £A18.750.000 sumai. Tatai aukš
čiausias apdraudimas, koks iki šiol 
buvo laivininkystėje. Laivas bus 
40,000 tonų talpos ir vienas, iš di
džiausių pasaulyje. Artimu laiku 
jo modelis bus atvežtas į Sydnėjų 
ir išstatytas krautuvės vitrinoje 
parodai. Modelis yra keleto šimtų 
svarų vertės.

VESTUVĖS POŽEMYJE
Du tyrinėtojai, kurie balandžio- 

dami Italijoje po uolas susidrau
gavo ir įsimylėjo, apsivedė 132 
pėdų gylyje, požeminėje uoloje. 
Kunigas atliko vestuvines apeigas 
nusileidęs į uolą, o taip pat ir 40 
vestuvių svečių (visi uolų tyrinė
tojai) dalyvavo apeigose. Šią pro
gą atžymėti jaunoji Renata Assini 
(19) buvo užsidėjusi baltą šalmą, 
o kitus rūbus dėvėjo kaip papras
tai: kelnes ir marškinius. Jauna
sis Boris Franceschini (31) šiai 
progai nesipuošė taip pat.

Yra nepasisekimų, kurie nusle
piami, bet yra ir tokių, kurie ži
nomi visame krašte. Pavyzdžiui, 
keletas bilijonų forintų buvo in
vestuota į požeminio geležinkelio 
statybų; pamišęs komunistinis re
žimas buvo bebandąs puošnumu 
pralenkti net garsųjį Maskvos po
žeminį traukinį. Bet pervėlai bu
vo apsižiūrėta, kad persiplanuota, 
ir darbai buvo sustabdyti. Buda
pešte nuo to laiko kursuoja anek
dotas, kuris tipiškas vengrų paka
ruokliškajam humorui anno 1960: 
esą, požemio geležinkelio statyba 
buvusi sustabdyta dėl to, kad 
traukinys nesusidurtų su giliai po 
žeme nuskendusiu gyvenimo stan
dartu.

Drv. — (tp).
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ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI!

NĖ VIENA ŠEIMININKĖ NEGALI
APSEITI BE

SKALBINIŲ DŽIOVYKLOS!

ČIA SIŪLOME JUMS

M 
‘SUPA’

pigiausią, patogiausią, stipriausią ir nerūdyjančią

- ROTARY HOIST,

džiovyklą

kurią kiekvienu metu pristatome tiesiai į namus ir nurodome 
kur ir kaip ją įrengti.

PRAŠOME KREIPTIS Į: *

C ABBA - VALE
Home Furnishing* Co.,

8ft JOHN ST., CABRAMATTA, N.S.W.
Tel. UB 2899

E KNKTMUC AE 
KONTINCNTC^

SYDNĖJAUS, TILTAS
Sydnėjiškiai didžiuojasi savo 

“Harbor Bridge”, o atvykęs sve
čias neapleidžia progos jo neap
lankęs. Žiūrint į šį milžiną, ne vie
nas pagalvoja, kad jį nudažyti yra 
nepaprastas darbaš. Kiek kartų 
šis tiltas dažytas, po jo atidarymo 
1932 m.? — Tris kartus! Pirmas 
dažymas vyko 1935-40 m.m., ant
ras — 1946-53 m.m., o trečias 
vyksta dabar: pradėta 5.953 m. ir 
bus baigtas 1961 m. Kiek jame 
yra sraigtų? — 6 milijinai!

“HOLDENAI” PATOBULĖS
Sekančiais metais Holdeno au

tomobiliai turės automatinę trans
misiją. Norima, kad nebūtų atsi
likta nuo šiais metais išleidžiamo 
Ford’o B-vės “Falcon’o, kurio 
tikslas esąs nukonkuruoti Holde- 
ną.

PAKILO VAISTININKŲ ALGOS
Melburne teismas pakėlė vais

tininkų savaitinį atlyginimą £ 10. 
Dabar vaistininkai į savaitę gaus 
£ 30 — £ 35.

AUTOMOBILIAI AUSTRALIJOJ
Š.m. sausio 31 d. Australijoje 

pagal registraciją naudojama 
2.761.583 automobiliai. Šis skai
čius šiemet padaugėjo 149.635. 
950.150 automobilių yra N.S.W. 
valstijoje.

LAIKU SUSEKTA
Suareštuotas izraelietis prisipa

žino, kad jo tikslas buvo nunuody-. 
ti Jungtinių Arabų Valstybių pre
zidentą Nasser. Ryšium su tuo iš
aiškinta šešios šnipų grupės ir su
areštuota 10 žmonių.

PLAUKIOJANTI PARODA
Š.m. spalio 31 d. iš Tokio iš

plauks trečioji Japonijos industri
jos paroda, kuri laivu Aki Maru 
(10,010 tonų) apiplauks devyniose 
valstybėse 13 uostų. Jų tarpe ap
lankys ir Sydnėjų su Melburnu.

KARALIENĖ INDIJOJE
Yra numatoma, kad Anglijos 

karalienė bus pakviesta vizitui In
dijos ministerio pirmininko Neh
ru, kuris dabar yra Anglijoje mi- 
nisterių prmininkų suvažiavime. 
Ta pačia proga numatoma, kad ka
ralienė aplankysianti Pakistaną ir 
Ceįlonų.

ALUMINIJAUS GAMYBA
Queenslande yra norima padi

dinti aluminijaus gamybų. Šiam 
reikalui paskirta £ 20 milijonų. 
Šiuo metu šis klausimas dar tik 
svarstymo stadijoj. x

NEPAMIRŠTA VEIDŲ
Melburno detektyvas R. Hen

derson, turėdamas fotografinę at
mintį, niekuomet neužmiršta vei
dų. Prieš pora dienų jis suarešta
vo žmogų, kurio policija jieškojo 
jau prieš 3 metus.

NAUJA TELEFONŲ SISTEMA
Gegužio 1 d. Sydnėjuje pra

dėjo veikti nauja telefono centri
nės sistema, įgalinanti abonentus 
tiesioginiai skambinti į užmies
čius. Miesto ribos praplėstos 25 
mylių spinduliu, taigi žmonės, gy
veną skirtinguose miesto dalyse 
atstu 50 mylių, galės susikalbėti 
už 4 penus. Ateityje tikimasi 
įvesti automatinę sistemų ir tarp 
valstijų.

KEISTAS ĮRANKIS
Brisbanėje, lėktuvas išskrajojęs 

3 vai. virš aerodromo, negalėjo 
nusileisti, nes buvo užsikirtęs prie
kinis ratas. Viską bandė lakūnai, 
bet ratas nė krust iš vietos. Paga
liau jie pasiskolino iš lėktuvo pa
lydovės (hostess) plaukų špilku- 
tę, kurios pagelba padarė trumpų 
sujungimų tarp dviejų elektros 
kontaktų ir užsikirtęs ratas atsi
leido.

DŽIOVA NEBEPAVOJINGA
Australijoje džiovos liga yra 

sustabdyta ir mirimas dėl šios li
gos bemaž nugalėtas. 1947 m. nuo 
džiovos Australijoje mirė 22261 
žmogus, o 1958 m. — tik 547. Dau
giausia džiova sergančių buvo 1951 
m. — 6548 asmenys, o 1959 — 
2503. Tikimasi, kad artimoje atei
tyje ši liga bus visai nugalėta.

PIRMAS SKRIDIMAS
Mr. Alfred Beecher, 95 metų 

senukas, kuris gyvena Viktorijoje 
nuo 1888 metų, jau senokai norė
jo pamatyti Sydnėjaus žymųjį 
Harbor Bridge, bet kai kaimynai 
jam pasiūlė skristi lėktuvu, jis 
prisipažino, kad jam per brangu 
esą, nors dar prieš mirtį norėtų 
paskraidyti. Apie tai išgirdo An- 
sett — ANA lėktuvų b-vė. Senuko 
svajonė skristi lėktuvu ir pama
tyti tiltų išsipildys, kadangi jo ke
lionė būsianti apmokėta —ab—
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STUDENTU ŽODIS

Redaktoriai: R. Cibulskis ir R. Daukus

STUDENTŲ VAIDMUO LIETUVYBĖS 
IŠLAIKYME

Kol. Irmos Laisvėnaitės vado
vautas seminaras buvo daugiau 
atviro pasikalbėjimo pobūdžio, ku
rio pagrindinės idėjos kilo iš me
tinio Studentų Suvažiavimo Can- 
berroje.

Viena iš pagrindinių šio semi
naro minčių — reikalingumas stu
dentams ir čia baigusiems įsitrauk
ti į visuomeninį' darbą. Kol. Lais- 
vėnaitė kėlė mintį, jog atsikalbi
nėjimas, kad senesnioji karta mū
sų nesupranta, yra tik pasiteisi
nimas — skraistė, kad pridengtų 
studentų nerangumą ar nenorą 
dirbti visuomeninį darbą, kuris 
yra nedėkingas.

Taip pat buvo patikslinta min
tis, kad pasisakymai, jbg mes ken
čiame nuo “split personality’’ ar 
tampame “šizofrenikais”, neati
tinkanti teisybei, nes konfliktų 
gyvenime esą visur ir visada, ne 
tik pas mus, ateivius, kurie nori
me likti lietuviais ir pritapti prie 
dabartinės aplinkumos. Kiekvienas 
žmogus, riet ir vaikas, savo kas
dieniniame gyvenime turįs kon
fliktų, kuriuos reikią išrišti. Tai
gi ir mums esą svarbu, kad išli
kimas gerais lietuviais ir išlaiky
mas lietuvybės jaunimo tarpe ne
sukeltų konfliktų lojalumo atžvil
giu kraštui, kuriame gyvename ir 
kurio piliečiais esame. Mums esą 
svarbu apsispręsti, kuo mes esa
me ir norime likti.

Reikią apsispręsti, kad esame 
lietuviai ir nebandyti slėpti savo 
kilmės, baiminantis, kad jie gali 
sužinoti, kas esame iš tikrųjų. 
Mes matome, kad iš mūsų tarpo 
jau daug žmonių yra pasiekę aukš
tas vietas savo profesijose ar bent 
įgiję lygių teisių su australais. 
Tai rodą, kad mūsų kilmė netruk
do siekti užsibrėžtų tikslų, jeigu 
tik mes dirbsime ir stengsimės. 
Kai mes būsią atviri sau ir ki
tiems, nekilsią tų konfliktų.

Esą svarbu, kad baigusieji mo
kslus čia palaikytų tamprius ry
šius su studijuojančiais, mokslei
viais ir bendruomene. Kol. Lais- 
vėnaitė davė mintį, kad bendruo
menės valdybų tikslas turėtų lies
ti tautiniai kultūrinį darbą lietu
vybę išlaikant. Jis galįs būti ir 
socialiniai patariamasis, prieina
mas visiems bendruomenės na
riams. šioje antroje funkcijoje ga
lėtų labai gyvai reikštis čia baigę 
studijas asmenys ir studentai. Jie 
galėtų suteikti daug informacijų 
savo profesinėse srityse vyresnės 
kartos žmonėms, paaiškindami 
apie čia esančias galimybes gauti 
stipendijas vaikų išmokslinimui, 
galimybes gauti pensijas, socialinę 
pagalbą iš valdžios, o taip pat ir 
duoti patarimus techniškais ir ki
tokiais reikalais.

Diskusijos buvo gyvos ir visi 
aktyviai dalyvavo, pareikšdami sa

DIPLOMAS AR DEGREE ?
Ražo: Irena T. Tamošaitienė

Teko man kartą girdėti, kai 
jauna lietuvaitė, ką tik baigus 
universitetą, būdama pasveikinta 
su diplomu, atsakė “... degree, o 
ne diplomas, prašau manęs ne
įžeisti!” Tai įvyko tarp lietuvių, 
kalbant lietuviškai.

Ar nebūtų vertinga mums pa
nagrinėti tų dviejų žodžių reikš
mę lietuvių ir anglų kalbose, o 
taip pat ir dar kaikurias lietu
viškas akademines sąvokas.

Žodis “diploma” kaip jį vartoja 
australai, reiškia: “dokumentas, 
kuris parodo, kad kandidatas iš
laikė egzaminus ir įrodė savo su
gebėjimą kurioje nors studijų ša
koje. Normaliai šis studijų kursas 
yra trumpesnis ir mažiau vertin
gas. Kai kuriais atvejais studijuo
jantieji diplomo kursą nebūtinai 
turi būti užsiregistravę universi
teto studentai”.

Žodis “degree” (kaip jis su
prantamas Australijoj) reiškia: 
“universiteto suteikiamas titulas, 
kaip įrodymas, kad studentas pa
siekė tam tikrą lygį pripažintoje 
studijų šakoje”.

Žodis “diplomas”, kaip yra var
tojamas lietuvių kalboje, reiškia: 
“kad studentai, kurie studijavo 
fakultete privalomą skaičių se
mestrų, atliko praktikos darbus, 
išlaikė egzaminus ir patenkino vi
sus kitus reikalavimus, gauna dip
lomą iš Fakulteto Tarybos su 
Rektoriaus ir Fakulteto Dekano 
parašais”; gaunamieji titulai gali 
būti šie: — advokato ar ekono
misto (suteikti juridinio fakulte
to)! gydytojo, chirurgo, dantisto 
ar vaistininko (suteikti medicinos 
fakulteto), inžinieriaus (suteiktas 
technikos fakulteto).

Manau, kad lietuviams vertėtų 
žinoti, jog Lietuvoje akademiniai 
metai susideda iš 2 semestrų:

(1) nuo 15 sausio iki 15 birže
lio (pavasario semestras) ir

(2) nuo 15 rugsėjo ir 15 gruo
džio — (rudens semestras).

Taip pat pateiksiu čia dar kelias 
akademines sąvokas. Iš jų kaiku-

nuos Australijos universitetuose 
yra nenaudojamos:

Ordinariniai profesoriai — pro
fesoriai su katedra;

Extraordinariniai profesoriai ■— 
profesoriai be katedros;

Garbės profesoriai — šis titulas 
yra duodamas nusipelniusiems 
profesoriams ir lektoriams ar iš
ėjusiems iš lektoriavimo darbo 
profesoriams;

Docentas — yra universiteto 
dėstytojų narys, gaunąs algą, iš
rinktas fakulteto, švietimo Minis- 
terio pasiūlytas ir patvirtintas; 
Docento kvalifikacijos: doktora
tas, speciali tezė;

MŪSŲ PASTOGĖ

THE SLEEPWALKERS
Pono S.A. Stankūnavičiaus paskaita, skaityta 

Akademiniame Savaitgalyje, Bayswater, 1960 m. 
kovo 6 dieną.

Paskaitos tema pasirinkau — 
Arturo Koestlerio knygą — “The 
Sleepwalkers’*, Hutchinson & Co. 
Ltd., London, 1959.

vo mintis. Jose iškilo klausimas, Į 
kodėl mes nutautėjame? Kokios 
yra mūsų nutautėjimo priežastys? I 
Ir štai atsakymui buvo pareikšta, I 
kad mūsų tarpe yra trūkumas stip-1 
rių individų, kurie iškeltų naujas 
idėjas. Tatai esanti viena iš nu
tautėjimo priežasčių. Kadangi pas 
mus nėra tokių, kurie keltų nau
jas idėjas, mes esą linkę savintis 
kitų tautų idėjas ir įsilieti į jas. 
Jaunimas bijąs viešai reikšti sa
vo mintis, nes galima esą susi
laukti kritikos, kuriai, galvojama, 
dar nėra pakankamai priaugęs ir 
negalės atsispirti. Tatai ir esanti 
viena iš pagrindinių priežasčių, 
kodėl delsiama įsitraukti į aktyvią 
bendruomeninę veiklą.

Čia iškilo klausimas ir dėl* kul
tūrinių ryšių palaikymo su Lietu
va. Ar toki ryšiai nepadėtų lietu
vybę išlaikyti? Pasisakymai šiuo 
klausimu buvo įvairūs: Vieni pa
reiškė, kad gal būtų ir negerai 
duoti jaunimui knygas, rašomas ir 
spausdinamas dabar Lietuvoje, be 
tam tikros atrankos; kiti siūlė, kad 
galima būtų spaudoje .recenzuoti 
dabartinius literatūros veikalus, 
išleidžiamus Lietuvoje.

Visi pritarė pasiūlymui, kad 
studentai ir čia baigę mokslus 
panaudotų įgytąsias žinias visų 
bendruomenės narių labui — in
formacijų ir patarimų formoje.

I.T.K.

Pradėkim nuo autoriaus:
Arthur Koestler, rašytojas, gi

mė 1905 metais Budapešte. Studi
javo gamtos mokslus. Po to buvo 
užsienio korespondentu Vid. Ry
tuose ir Paryžiuje, nuo 1930 me
tų buvo Ullsteino redakcijos na
riu Berlyne. 1931 metais įstojo į 
komunistų partiją. 1932-33 buvo 
Rusijoje, 1936 kaip koresponden
tas Ispanijos civiliniam kare iš
laikytas 4 mėnesius Franko be
laisviu. 1938 išstojo iš komunistų 
partijos. 1939 metais pabėgo iš 
Vichy Prancūzijos kalėjimo ir nuo 
1940 metų tarnavo anglų armijoj.

Savo raštuose ir romanuose jis 
pateikė išsamią komunistinių me
todų bei jųjų žmonių analizę ir 
metėsi aistringon kovon prieš “to
talitarizmą laisvojo socialinio hu
manizmo naudai”.

Jis parašė kelioliką veikalų vo
kiečių ir anglų kalbomis.

Šis Arthur Koestler veikalas 
yra vertas daktaro tezės. Origina
lios medžiagos surinkimas, jos 
klasifikavimas ir įvertinimas, — 
visa tai pateikta įdomios prozos 
forma, padaro šį veikalą vertingu 
ir maloniu skaityti. Šios knygos 

Į didžiausias įnašas yra tame, kad 
vietoj konvencinių pažiūrų yra 
duodami faktai.

i Senos dizertacijos ir originalūs 
raštai čia buvo užmiršti, vietoj to 
naudotasi kitų komentarais. Anie 
aptemdė teisybę, nes kaip auto
rius sako: “No branch of science, 
ancient or modern, can boast 
freedom from metaphysical bias

I of one kind or another”.
Mane suįdomino du tos knygos 

aspektai.

Pirmasis, kurį autorius išreiškia 
šiais žodžiais: “Atrodytų išmin
tingiau traktuojant intelekto isto- 

i riją sąvokomis, skolintomis iš bio- 
KĄ VEIKIA KAIKURIE MELBURNO logijos (net jeigu ji ir negali duo- 

STUDENTAI, KAI NESTUDIJUOJA ti daugiau už analizę), negu arit
metinės progresijos sąvokomis. 

Algimantas organizuoja ekskursijas į Pietų Ameriką; Į “Intelektualinė pažanga” turi, 
^ren® kePa pyragus ir plauna indus; tarsi, linijinę asociaciją — besitę-
Liucija rašo eilėraščius, bet jų nespausdina; Į giančią kreivę, pastoviai kylant;
Vytas bando nukonkuruoti Hollywood© žvaigždes; Į vandens lygį; “evoliucija” yra ta-
Ina suka galvą kanberriškiams; I gjau žinoma dėl eikvojančios, besi-
Pranas merginas iš kelio veda; I graibaliojančios pažangos, besi-
Kristina pulsą tikrina, tačiau kam — nežinom; reiškiančios staigiais, nežinomos
Arūnas “Portsea” karjerą daro; priežasties judėsiais, dėl lėtos ne-
Rasa akutėm mirksi; gailestingai malančios atrankos,
Jurgis dingsta be adreso — “Portsea” tarp “beatnikų”; I ir dėl hyperspecializącijos bei kie-
Irma į Ameriką važiuoja; Į į0 neprisitaikymo. “Pažanga”, pa-
Rfita į Ameriką važiuoja ir gal definiciją, niekada negali
Albinas — verkšlena dėl menkų pažymių (gauna tik 95%), dėl klysti; evoliucija tuo tarpu — vi-

merginų (kad jam laiką gaišina) ir dėl sunkaus gyve- suomet klysta; tas pats darosi ir
nimo (vanduo jūroje esąs per šaltas). Į su idėjų' evoliucija, kaip ir su

---- --------- | “tiksliaisiais mokslais”. Dėl to šios 
knygos pavadinimas ir yra “The 
Sleepwalkers”.KOMIŠKOS NUOTRUPOS

IŠ AKADEMINIO SAVAITGALIO
i Antrasis aspektas suįdomino ma- 
Į ne labiau ir tą aspektą 

technikai ir kiti profesionalai planavę strat’eginius Į su Jumis aptarti.
Jaunasis profesorius 

atvyko į Frauenbergą 
Koperniką su brangiom dovanom,

norėčiau

Rheticus 
pas seną

likos;
filosofijos daktaras labiau domėjosi merginomis, nei filosofija;
atsirado naujoviškas fotografas, kuris fotografavo naktį ir tik 

merginas...

Girdėjom, kad:
inžinieriai, 

puolimus;
lavonų irgi būta, bet ne dėl puolimų;
kaikurie vaikinai labai laukę Geelongo ir Adelaidės merginų,
tačiau keli kolegos atsisakę koleges vaišinti, nes miego norėję; geriausiais Euklido ir Ptolomėjaus 
vieną naktį labai garsiai buvę atidarinėjamos alaus dėžutės, net veikalais, spausdintais originalia 

kitam kambaryje buvę girdėti. Geraširdė kolegė, manydama, kad ko- graikų kalba, tuo metu, kada vys- 
legos valgo, žadėjusi jiems duonos nunešti... kūpąs Dantiscus buvo paliepęs vi-
Ar žinot, kad: siems liuteronams apleisti Erm-

kolega Arūnas neteko batų ir vaikščiojo basas; landą. Protestantas Rheticus vyko
kolegai Jūrai visą naktį atrodė, kad dar tik 2 minutės po dvy-1 iš liuteroniškos tvirtovės — Wit- 

tembergo, kada Liuteris vadino' 
Koperniką “durnium, kuris nuėjo 
prieš Šventąjį Raštą”. Ermlandas 
tada varė liuteronus lauk, tačiau 
draugiškai prieėmė jauną profe
sorių. ,

Jaunasis profesorius dažnai dis
kutuodavo su Koperniku, kurį jis 
vadino “domine praeceptor”. Tos 
diskusijos vykdavo pas vyskupą 
Giese. Leiskite man pacituoti tai,

Privatdocentas — dėsto tik kai- 
kuriuos dalykus ir gauna atlygi
nimą už valandas, yra išrenkamas 
fakulteto ir švietimo Ministerijos 
patvirtinamas;

Lektorius — dėstytojas, daž- 
niaūsiai dėsto kalbas; gali būti ir 
be diplomo, bet turi turėti Švieti
mo Ministerijos leidimą dėstyti;

Asistentas — žemesnio rango 
dėstytojas. Profesorius gali turė
ti vieną ar daugiau asistentų. 
Asistentai dažniausiai būna diplo
muoti;

Studentas — žmogus, baigęs 
gimnaziją ir užsiregistravęs uni
versitete ;

Klausytojas — studijuojantis 
vieną ar daugiau kursų, bet neat
liekantis praktikos darbų ir nelai
kąs egzaminų.

Šios žinios yra pateiktos kny
goje “Lexique International dės 
Termes Universitaires”, išleistoje 
Federation Internationale dės 
Femmes Diplomėes dės Universi- 
tes, 1939 metais.
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AKADEMINIS 
SAVAITGALIS

š.m. kovo 5 ir 6 dienomis Mel
burno Liet. Stud. S-gos Skyrius 
surengė akademinį savaitgalį 
Bayswater vietovėje, prie Melbur
no.

Savaitgalio iškyloje dalyvavo neką rašo pats Rheticus. “Kadangi 
mano Mokytojas buvo socialus Į tik Melburno studentai, bet ir ko- 
žmogus ir matė, kad mokslinis I legos svečiai: iš Sydnėjaus (3), 
pasaulis buvo reikalingas patobu- Canberros (6), Adelaidės (3) ir 
linimų... jis noriai pasiduodavo net Newcastelio (1). Taip pat at- 
savo draugo, gerbiamojo Praloto, silankė ir būrys geelongiškių. Stu- 
prašymams. Jisai pažadėjo suda-1 dentų gretas papildė moksleiviai 
ryti astronomines lenteles su nau- bei jaunimas.
jom taisyklėm ir, jei jo darbas Daugumas suvažiavo penktadie- 
turės bent kokią vertę, jis jo ne- nj0 vakarą ir po vakarienės jau 
slėps nuo pasaulio... Bet, jis nuo skambėjo lietuviška daina, šešta- 
seniau žinojo, kad teorija, kurią- Į dienį prieš piet kolegė Irma Lais- 
ja rėmėsi jo lentelės, f-—• 
esančias sferų ir jų judėjimo tvar
kos idėjas..., kurios buvo plačiai Į 
priimtos ir kuriomis pasitikėta; 
be to dar žinojo, kad reikalingo
sios hypotezės prieštarausiančios 
mūsų pojūčiams. i

Dėl to jis nusprendė, kad jis 
turėtų... sudaryti lenteles su tiks
liom taisyklėm, bet be įrodymų. 
Tuo būdu jis neiššauksiąs ginčų 
filosofų tarpe... ir prisilaikysiąs 
Pytagoro principo, kad filosofija 
turi būti sekama tuo būdu, jog jos 
vidinės paslaptys būtų rezervuo
tos mokslo žmonėm, įgudusiem 
matematikoje ir panašiai.

Tada Jo Eminencija nurodė, 
kad toks veikalas būtų nepilna 
dovana pasauliui, nebent mano 
Mokytojas nurodytų jo lentelių 
prasmę ir kartu pridėtų, sekda
mas Ptolomėjų, sistemą ar teoriją 
ir pagrindus bei įrodymus, kuriais 
jis bazavosi.... Netinka mokslui, 
jisai teigė, kas praktikuojama daž
nai karalystėse konferencijų me
tu, viešuose reikaluose, kur pla
nai laikomi paslapty, kol pavaldi
niai pamatys vaisingas išdavas... 
Kas liečia nemokytus, kuriuos 
graikai vadina:' “tie, kurie nežino 
teorijos, muzikos, filosofijos ir 
geometrijos”, tai jų rėkavimas 
turįs būti ignoruojamas”.

sugriaus | vėnaitė vadovavo seminarui tema: 
“Studentų vaidmuo lietuvybės iš
laikyme”. Kadangi tema aktuali, 
diskusijos buvo gyvos ir įdomios 
ir tik pietų skambutis jas nutrau
kė. Po pietų dalis kolegų nuvyko 
į pajūrį pasimaudyti, o kiti žai
dė ar ilsėjosi pušynėlyje. Vakare 
buvo pasilinksminimas su progra
ma.

šeimininkas australas (vokiečių 
kilmės) ir jo šeima — nors ir ne
suprato, bet žavėjosi mūsų daino
mis, kurių tikrai daug buvo sudai
nuota.

Sekmadienio rytą, išklausę mi
šias Bayswater bažnytėlėje, vėl 
leidom laiką gamtoje. Po pietų 
atvyko svečiai ir dienos prelegen
tas ekon. p. S. Stankūnavičius, 
kuris skaitė paskaitą apie Arthur 
Koestler 
kers”.

Gaila, 
svečiams 
ta.

Visi išsiskirstė anksti, nes kole
gos iš toliau skubėjo į traukinius, 
autobusus bei lėktuvus. Tačiau 
prieš išvykdami užsuko dar pas 
kolegas Tamošaičius pažiūrėti fil
mų iš Melburno ir Canberros su
važiavimų bei ankstyvesnių aka
deminių savaitgalių.

knygą “The Sleepwal-

kad po pietų lynojo ir 
neteko pasigrožėti gam-

Buvęt

spausdinimą prižiūrėjo entuzias
tingas Magistras Rheticus geriau
sioje tuo metu spaustuvėje pro
testantiškame Nūrnberge. Rheti
cus buvo iškeltas iš Nūrnbergo į 
Leipcigą matematikos katedrai 
perimti. Jo vietoj jis paliko asme
nį, kuriam jis pasitikėjo. Tatai 
buvo žinomas teologas pamoksli
ninkas liuteranizmo.steigėjas An
dreas Osiander. Tas ponas pašali
no Koperniko įžangą ir įdėjo sa
vąją, iškraipydamas autoriaus 
mintį ir intencijas. Net ir veikalo 
pavadinimą jis pakeitė. Turėjo 
būti: “De revolutionibus orbium 
mundi”, o jis atspausdino — "... 
orbium coelestium”.

Toji įžanga buvo parašyta se
nam autoriui nežinant ir bemirš- 
tant ar net jau mirus. Puikiai ma
tome, kad toks elgesys skiriasi nuo 
Koperniko protektoriaus kanau
ninko Giese pažiūrų, kuris pareiš
kė: “Oh, if only the Christian spi
rit informed the Lutheran atti
tude to the Romans, and the Ro
mans’ toward the Lutherans — 
verily, then our Churches would 
be spared these tragedies of which 
no end can be seen... Verily, the

Kodėl gi tada Kopernikas pri
sibijojo išeiti į viešumą su savo 
“De revolutionibus orbium coeles
tium”? Tam yra dvi didžiosios 
priežastys: pirmoji regreso obsku- 
rantinės liekanos; antroji — Ko
perniko brolio Andriaus privatus 
gyvenimas. Obskurantams, kylan
čio humanistinio sąjūdžio prie
šams, jau vien tik naudojimas 
graikiškojo teksto reiškė heretinį 
rašančiojo polinkį. Būti heretiku 
anuo metu buvo pavojinga. Minia 
tikėjo raganom ir laukė raganoms 
ir heretikams tvarkyti spektaklio. 
Nei Vokietijos, nei Lenkijos uni
versitetuose tada graikų kalbos 
nebuvo mokoma. Tik Krokuvoje 
Jerzy Libanius buvo pradėjęs dės
tyti graikų kalbą ir tai bijodamas, 
kad fanatikai ištesės savo pažadą 
— uždraus jo paskaitas ir eksko- 
munikuos jo studentus. Koperni
kas mokėjo graikiškai, ir kiekvie
nas, paėmęs jo veikalą į rankas, 
supras, kad jo buvo plačiai naudo
tasi graikų filosofų — matemati
kų darbais.

Koperniko brolis, vyresnis už 
jį, studijavo irgi Krokuvos ir Bo
logna universitetuose. Po itališkų _____ _  ........... .............
studijų, jis grįžo su nepagydoma I wild beast deal more kindly with 
lepra , o gal ‘ lues” į Frauen- Į each other than Christian deals 

bergą, ir vietinė bažnytinė hierar- with Christian”. Aš įtariu, kad 
chija tokiu savo nariu nebuvo pa- Materialiniai motyvai buvo religi- 
tenkinta ir norėjo juo nusikra-1 ngS reformacijos akstinu, o Baž- 
tyti. Bet Andrius, nežiūrint jo jau Į nyčios kontrareformacija, nežiū- 
labai.matomos ligos ir atstumian-Į rjnt jos intencijų, nesuvaldė re- 
čios išvaizdos, priešinosi tam de- formatorių, bet apvalė tik pačią 
monstratyviai. Be to, su jam pa- Bažnyčią.
tikėtais bažnytiniams reikalams Į
pinigais jis neatsiskaitė. Po ilges- Raganų gaudymo manija buvo 
nio ir nemalonaus stumdymosi, pasiekusi savo aukštybių 17-tojo 
pavyko jiem Andrių išsiųsti į Ro- Į šimtmečio pradžioje kaip katali- 
mą. Bet ir tenai jis primindavo kiškoje, taip ir protestantinėje 
Ermlando diecezijai savo nemalo- Vokietijoje. Štai Weil-der-Stadt, 
nią egzistenciją. Jis mirė nežino- Į protestantiniam miestelyje, kur 
mose apystovose. Jo mirties data Į gyveno vos 200 šeimų, 14 metų 
liko irgi nežinoma. laikotarpyje buvo sudegintos 38

Kopernikas bijojo, kad jo kon- raganos. Ten gimė pasaulinio mas- 
servatyvūs oponentai, nepajėgdami to genijus Johannes Kepler. Jo 
suprasti jo nekaltų, kaip moks- motina kuvo kaltinama esanti ra- 
lininko, minčių, išreikštų disku- gana, tampoma po teismus ir ka- 
tuotinos hypotezės forma, paženk- Įėjimus. 73 metų senė gulėjo su- 
lins jį heretiko vardu, arba iškels rakinta retežiais, terorizuojama 
jo brolio nemalonią praeitį. Tik bei gąsdinama sudeginimu. Ji mi- 
tada, kai aukščiausieji Katalikų rė po 6 mėnesų po viso to...
Bažnyčios hierarchai jam įsakmiai Kepler, Tycho-deBrahe bendra- 
pavedė, leido jis tą veikalą spaus- darbis, turėtų gauti visą garbę už 
dinti. Tą veikalą jis dedikavo po- KJoperniko koncepcijos rėmimą, 
piežiui Povilui III. popifliarumą ir patobulinimą, o ne

Bet likimo ironija panorėjo, kad protestantai. Jėzuitai, labiausiai 
ne iš ten kiltų nelaimė, iš kur jis Į intelektualiniai įtakingas Katalikų 
bijojo jos susilaukti. Jo veikalo (Nukelta j 4 psl.)
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AČIŪ MELBURNUI!
Šio “St. Žodžio” nebūtume 

taip greit išleidę, jei kol. Tamo
šaitienė nebūtų iš Melburno at
siuntusi pluošto rašinių.

Prabėgus gerokam laikui po 
įvykusio savaitgalio, jau buvome 
netekę vilties, kad inelburniškiai 
pasirodys, tačiau, kaip matote, 
stebuklai vis dar pasitaiko.

Būtų malonu, kad bent kartų 
ir Brisbanės kolegos (jei ten liet, 
studentai dar egzistuoja) artimoj 
ateity pasektų Melburno pėdomis.

Red.

Balandžio'30 d. vyko Metropoli
tan Judo Team Championships 
Y.W.C.A. sporto salėje Sydnėju- 
je. šiam turnyrui Sydnėjaus uni
versitetas sudarė A ir B koman
das, nors varžybos buvo tik vie
nos divizijos ir aukščiausio lyg
mens.

Iš lietuvių A komandų atstova
vo R. Daukus numeriu penktuo
ju; B komandų — M. Mauragis 
numeriu pirmuoju.

Sydnėjaus univ. lengvai nugalė
jo visas kitas komandas. Susidarė 
įdomi padėtis: reikėjo vienai su 
kita susiimti finaluose. Komanda 
A nugalėjo komandų B, tapdama 
turnyro laimėtoju.

R. Daukus iš 4 susitikimų lai
mėjo 3 ir vienų baigė lygiomis; 
M. Mauragis iš 4 laimėjo visas 4, 
kas laikoma nepaprastu pasirody
mu. Jis, būdamas komandos B pir
muoju numeriu nugalėjo koman
dos A Nr. 1.

★
Šiais metais lietuviai studentai 

tikrai atsižymi džiudo sporte. Ge
gužio 6 d. M. Mauragis ir V. Sta- 
šionis, po sunkių varžybų, išsiko
vojo pakėlimus. Stašionį pakėlė į 
oranžinio diržo divizijų, o Maura- 
gį iš oranžinio į žalių.

(Klubo prezidentas R. Daukus 
yra vienu laipsniu aukštesnis — 
mėlyno diržo divizijoj).

A
Gegužio 24 ir 26 dienomis įvyks 

tarpuniversitetinės (Intervarsity) 
džiudo varžybos Brisbane j. Syd
nėjaus u-tų reprezentuoti išrink
tas R. Daukuš. M. Mauragį irgi 
išrinko varžyboms (rezerve). Abu 
į Brisbanu išskrenda gegužio 22.

Aras

SYDNĖJAUS KRONIKA
Studentų gegužinė- (gegužio 14 

d.) praėjo linksmai ir nuotaikin
gai. Susirinko daug studentų-čių. 
Pirma nuvažiuota į Nielsens Park, 
bet dėl blogo oro nutarta geriau 
rinktis pas kol. Pajautų Pullinen 
Eppinge. Jos kieme ilgokai pasi
linksminta.

Buvo ir tokių, kurie nedalyvavo

The Sleepwalkers
(Atkelta iš 3 psl.)

Bažnyčios ordinas, atsisakęs Aris
totelio ir Ptolomėjaus doktrinų, 
gyrė, rėmė, garbino, protegavo ir 
saugojo protestantų Keplerį per 
visų jo gyvenimų, nežiūrint to, 
kad jis savo pagrindiniam veika
le, tarp kito, parašė sekantį:

“Dabar, kas lečia šventųjų nuo
monę apie gamtos reiškinius, aš 
atsakau vienu žodžiu, kad teologi
joje nusveria autoritetas, bet fi
losofijoje vien tik protavimas turi 
reikšmę. Dėl to šventas buvo 
Lancttantius, kuris paneigė žemės 
apvalumų; šventas buvo Augusti
nas, kuris pripažino apvalumų, bet 
paneigė antipodų esimų. šventa 
yra mūsų dienų šventoji Taryba, 
kuri pripažįsta žemės mažumų, 
bet paneigia jos judesį; bet man 
daug šventesnė už tuos visus yra 
teisybė, kai aš, su pilna pagarba 
Bažnyčios daktarams,, remdamasis 
filosofija, rodau, kad žemė yra 
apvali, ir kitoj jos pusėj yra anti
podų, kad ji yra labiausiai nerei
kšmingo mažumo ir yra greita ke
liautoja tarp žvaigždžių”. Dauge
liui kils klausimas, tai kodėl Ga
lilėjus už tų patį buvo kankina
mas, kalinamas ir persekiojamas 
Katalikų Bažnyčios. Tame ir yra 
mūsų nelaimė, kad mes buvome 
maitinami melu ir juo tikėjome!

★
Galileo Galilei, sūnus Vinco iš 

Florencijos, buvo netaktiškas žmo
gus ir nustatė prieš save Italijos 

gegužinėj: skundėsi senatve, oras 
jiems esųs per šaltas. Vienas kole
ga atvažiavo specialiai į gegužinę 
net šimtų mylių, tačiau prisiminė 
jų tik Cabramattos-Bankstowno 
baliuje...

*
Kol. S. Grincevičius atšventė 

savo 21 m. sukaktį bal. 29 d. St. 
John’s kolidže.

Nuo gegužio 13 iki birželio 6 
dienos Sydnėjaus universiteto 
studentai atistogauja.

Sv. Svogūnaitis

KREPŠINIS

Lietuviai Sydnėjaus universite
te garsėja džiudo sporto šakoje, 
o N.S.W. universitete krepšinyje.

N.S.W. u-to krepšinio komando
je žaidžia net 4 lietuviai.

Nesenai jie laimėjo trijų taškų 
persvara prieš stiprių Sydnėjaus 
u-to komandų.

Taip pat iškovojo pirmų vietų 
neseniai pasibaigusiame Parra- 
mattos apylinkės A klasės turny
re. Pusfinaly susitiko su latvių 
Olympia ir laimėjo finalus prieš 
latvių Auseklis komandų.

★
N.S.W. u-to komanda dalyvaus 

krepšinio tarpuniversitetiniam tur
nyre Surfer’s Paradise (Gold 
Coast). Turnyras užtruks apie sa
vaitę (gegužio 23-27 d.d.). Ko
mandos menedžeriu paskirtas K. 
Moras, kuris yra šio klubo pirmi
ninkas.

Raškužis

PATIKSLINU
Skaičiau p. —ab—- straipsnį var

du — “Pasipiktinimas Studentais”. 
Susidarė įspūdis, kad p. —ab— 
Sydnėjaus universiteto šventės 
įvykių nematė, o teaprašė juos iš 
australų spaudos. Čia kiek patiks
linu.

Martin Place ir aš buvau. Lie
tuviai savo vardo nesutepė.

Studentai gauna kasmet vienų 
dienų pasiausti. Jų jie todėl pilnai 
išnaudoja. Vieni protingai ir juo
kingai, kiti — gal ir ne. Jei ir 
pasipiktintų žmonės vienu kitu jų 
“šposu”, tačiau negalima “neišsi
lavinimu ir nesubrendimu” smerk
ti “šio krašto jaunimų”.

Australų spauda, reikia žinoti, 
ypač popietinė, mėgsta viskų per
sūdyti.

R. Cibas

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MOŠŲ PASTOGĖS", 
NETOLIMOJE ATEITYJE IŠ 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS.

universitetų profesūrų. Tiems mo
kslininkams pavyko, naudojant ir 
Osiander sufalsifikuotų Koperniko 
įžangų, atkreipti Bažnyčios dėme
sį, kad jų preteguojamas Galilė
jus remia ir propaguoja heretines 
mintis. Bažnyčia prašė Galilėjų 
elgtis atsargiau, Galilėjus pažadė
jo. Bet Galilėjus melavo, elgėsi 
provokatyviai ir įžūliai. Bažnyčia, 
spaudžiama pasauliečių ekspertų 
ir Galilėjaus netakto, buvo priver
sta imtis akcijos. Jo bylų sprendė 
Šventoji Inkvizicija.

Ten jis pakartotinai melavo, 
nežiūrint jo duotos priesaikos ir 
gųsdinimo, kad jis gali būti kan
kinamas. To išdavoje, tas “nekal
tas, mokslui atsidavęs avinėlis”, 
“baisiosios persekiojančios” Baž
nyčios buvo “kalinamas” 5 kam
barių bute, Šventosios Tarybos pa
state, iš kurio matėsi Šv. Petro 
Bazilika ir Vatikano sodas. Turė
jo jis savo dispozicijai tarnų ir 
Kardinolo Niccolini prievaizdų, 
kurie prižiūrėjo Galilėjaus maistų 
ir vynų. Vėliau jis buvo perkeltas 
į “formalų kalėjimų” Didžiojo Ku
nigaikščio viloje Trinite del Monte 
ir Arkivyskupo Piccolomini palo- 
ciaus patalpose, kur jis gyveno 
šilkuose ir prabangoje, ir galėjo 
tęsti savo mokslo darbus. Už baus
mę Galilėjus turėjo per 3 metus 
vienų kartų į savaitę atkalbėti 
septynias psalmes, bet ir toji 
“bausmė” vėliau buvo pervesta
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KULTŪRINĖ KRONIKA
VLADUI ŠLAITUI PASKIRTA 
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ D-JOS 

PREMIJA
Lietuvių Rašytojų Draugijos 

valdybos sudaryta jury komisija 
balandžio 3 d. posėdžiavo Montre- 
alyje, Kanadoje, ir Draugijos me
tinę 500 dol. premijų paskyrė 
Anglijoje gyvenančiam poetui Vla
dui Šlaitui už jo eilėraščių rinki
nį “Ant saulėgrųžos vamzdžio”.

Jury komisijų sudarė: J. Krali- 
kauskas, V. Tamulaitis — iš To
ronto, J. Kardelis, H. Nagys ir 
J. Zmuidzinas iš Montrealio.

jo seseriai — vienuolei.
Katalikų Bažnyčia niekada ne

buvo paskelbusi “ex catedra” ar 
per ekumeninę tarybų, kad koper- 
nikizmas buvo herezija! Popiežius 
Urbonas buvo pasakęs, kad koper- 
nikizmas “nebuvo herezija, bet tik 
beatodairinis pareiškimas”.

Galilėjus mirė, sulaukęs 78 me
tų amžiaus, savo draugų ir moki
nių — Castelli, Toricelli, Viviani 
—apsuptas. Jo kaulai nebuvo 
(kaip Keplerio kaulai) iškasti iš 
grabo, sudenginti ir peleisti į vė
jus. Jo kūnas buvo palaidotas 
Florencijos panteone, Šventojo 
Kryžiaus bažnyčioje, šalia Michel
angelo ir Machiavellio palaikų. 
Vėliau jo šalifiinkai uždėjo užra
šų ant karsto “eppur si muove” — 
žodžiai taip plačiai žinomi, ku
rių Galilėjus teisme nebuvo pasa
kęs., Kai tie patys žmonės norė
jo pastatyti jam paminklų, Popie
žius Urbonas pasakė, kad tai bū
tų blogas pavyzdys dėl to, kadan
gi velionis buvo priežastimi di
džiausio skandalo krikščionybės 
istorijoje.

*
Ir taip pasibaigė nelaimingiau

sias perijodps žmonijos istorijoje 
dėl Galilėjaus kvailos kovos, kuri 
diskreditavo helio-centrinę siste
mų, paskatino mokslo atsiskyrimų 
nuo tikybos. Ir teisingai autorius 
pastebi, kad dabar mes esame pri
versti gyventi tame “polite and 
deadly divided house of faith and 
reason of our day, where on both 
sides, symbols have hardened into

su CINEMASCOPINIU STIKLU

Pinigus šiai premijai paskyrė 
Hamiltono Lietuvių Bendruomenė 
iš gauto Kanados Lietuvių Dienų 
pelno. Balandžio 10 d. Hamiltone 
ji surengė premijos įteikimo šven
tę ir didelį koncertų.

★ Aktorius J. Kaributas Los 
Angeles režisuoja P. Vaičiūno 
“Naujieji žmonės”. Tai bus ant
ras rež. Kaributo didelių pastan
gų vaisius: prieš du metus jis re
žisavo taip pat Vaičiūno “Tuščias 
pastangas”.

★ P. Pakalnio knyga “Autostra
da į gyvenimų” skirta berniukams, 
ruošiama spaudai Saleziečių Ins
tituto Italijoje.

P. Kesiūnas baigė rašyti nau
ją romaną iš tremtinių gyvenimo.

★ B. Vaivorytė (Orintaitė) spau
dai paruošė vaizdų knygų iš mo
kyklinio gyvenimo Lietuvoje — 
“Nafdžio pulkas”. Leis Saleziečių 
Institutas Italijoje.

★ Žalgirio mūšio sukakčiai pa
minėti LTSR valstybinė politinės 
ir mokslinės literatūros leidykla 
Vilniuje išleido M. Jučo knygu
tę “Žalgirio mūšis”.

LTSR Mokslų Akad. Istorijos 
institutas skelbiasi ruošiųs platų 
mokslinį darbų “Lietuvių kova 
prieš kryžiuočius”. Jame būsianti 
paliesta visa Lietuvos — kryžiuo
čių santykių istorija. Būsiu pa- 

dogmas and the common source 
of inspiration is lost from view”.

Tatai įvyko todėl, kad klerika
liniam konservatyvizmui trūko 
krikščioniškų savybių, o pseudo- 
mokslininkams — išmintingumo ir 
žinių. Mokslas padeda Dievybę pa
žinti, ne paneigti. Tikroji krikš
čionybė padeda mokslui, nes rei
kalauja kuklumo, tolerancijos ir 
taurumo, kad daugelis iš mūsų ne
rodytų berniškų fanaberijų, dides
nių už mūsų išsilavinimų!

★
ši mano paskaitėlė nėra to vei

kalo analizė, kritika ar santrauka. 
Tai yra tiktai kvieslys, daromas 
jums, mano jaunieji klausytojai, 
bandųs paskatinti jus tų veikalų 
paimti į rankas ir perskaityti.

GALITE
PAMATYTI

MUSU«

KRAUTUVĖSE
JAU DABAR

LENGVOS 
IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOS 
nuo 26’6 savaitei

ĮKEISTI (trade-ins) 
GALIMA TAIP PAT

skelbta ir dokumentinė medžiaga 
iki pat 16 amž.

* V. Vizgirda paruošė spaudai 
aukso minčių knygų jaunimui, pa
vadintų “Saulės pirklys”. Leis Sa
leziečių Institutas Italijoje.

* Laisvajame pasaulyje specia
lią studiją “1410 m. karas su kry
žiuočiais ir Žalgirio kautynės” 
ruošia pulk. Oskaras Urbonas, gy
venus Švedijoje. Ar ši studija bus 
baigta ir išspausdinta prieš liepos 
15 d., kada išpuola 550 metų su
kaktis, tuo tarpu dar neaišku.

* J.K. Račkus, turėjęs savo sėk
mingas parodas Paryžiuje ir Is
panijoje (jo kaikuriuos darbus 
nupirko Londono Muzėjus) pirmu 
kartu atidaro savo parodų Mon- 
trealy, Kanadoje.

★ Vinco Ramono apysakos “Mig
lotas rytas” jau baigiamos rinkti 
Draugo spaustuvėje. Leidžia Liet. 
Knygos Klubas.

* Pranas Zunde Vokietijoj pa
rašė studiją apie bendrojo lavini
mosi mokyklas Sovietų okupuoto
je Lietuvoje. Studija parašyta 
vokiškai ir išėjo atskiru atspaudu 
iš žurnalo “Commentationes Bal- 
ticae”. Vekalas turi 40 pusi. Pa
siremdamas iš už geležinės uždan
gos gautais duomenimis, autorius 
nupasakoja mokyklų raidų nuo 
pirmos bolševikų okupacijos 1940 
m. iki dabartinių dienų. Duodami 
statistiniai duomenys, pavaizduo
ti brėžinių kreivėmis. Apibūdina
mi mokyklų planai ir mokslo pro
gramos. Ilgėliau sustojama ties 
mokytojų problemomis.

★ R. Spalis, gyvenąs Anglijoje, 
dirba mokykloje. Turi po septyne
tų darbo valandų kasdien ir kū
rybai tegali atsidėti atostogų me
tu. Paruošęs “Alma Mater”, dabar 
ruošia novelių rinkinį ir renka 
medžiagų naujam romanui. “Alma 
Mater” netrukus išeis iš spaudos.

★ Fordhamo un-te, Amerikoj, li
tuanistiniai kursai numatyti ir 
šiemet', bet jų likimas dar nėra 
aiškus. Dar neaišku, iš kur bus 
gauti reikalingi $3.000, o be to, 
dar neaišku, ar bus pakankamas 
skaičius studentų. Pernai kursuo
se dalyvavo 24 studentai.

★ P. Gavėno parašytą “Gen. Mi
kas Magonas” ruošiasi išspaus

s

dinti Saleziečių Institutas Itali
joje.

* Jablonskio raštų antras to
mas. Vilniuje išleista J. Jablonskio 
“Rinktinių raštų” II-sis tomas 
(557 pusi., 1959).

* Gabijos leidykla po kelių me
tų pertraukos vėl grįžta prie kny
gų platinimo. Savo anksčiau turė
tų knygynų Gabija yra perleidusi 
į kitas rankas.

* Lietuvių Enciklopedijos Lei
dykla yra išleidusi St. Santvaro ei
lių rinkinį “Atdari Langai” (kai
na 3 dol.) ir Alekso Kutkaus atsi
minimus “Dainininko Dalia” (kai
na 2 dol.). Abi knygos kartu už
sakant, jų kaina 4 dol.

V Krėvės raštų jau išleista II, 
III, IV, V tomai. Pirmasis tomas 
jau surinktas ir netrukus bus iš
spausdintas. VI-sis tomas bus iš
leistas kiek vėliau. Vieno tomo 
kaina 5.50 dol., visi šeši tomai — 
25 dok

LE XV — Lietuvos tomas jau 
pradedamas rinkti ir turima vil
ties šių metų pabaigoje jį išspaus
dinti.

LE prašo kas tik gali pasiųsti 
prenumeratos mikestį už XX ir 
XXI tomus. XXI tomų numatoma 
išleisti liepos mėn.

"k Lietuvos pašto ženklų albu
mas, išleistas Čikagoje, apima vi
sus Lietuvoje išleistus pašto žen
klus, pradedant 1918 m. Vilniuje 
pasirodžiusiais baltame popieriu
je “Lietuvos 10 skatikų pašta”, 
baigiant paskutinio laikotarpio 
1940 m. išleistaisiais. Albumas tu
ri arti 60 lapų.

* Dr. Alf. Šešplaukis Commen
tationes Balticae žurnale parašęs 
studijų apie Herderį .ir lietuvių 
dainas, dabar baigia ruošti lietu
vių kalbos skaitymų vadovėlį ir 
trečių praktinės liet, kalbos gra
matikos laidų.

* H.D. Mošinskienės Sceninis 
montažas “Šiluvos pavėsyje” bus 
išleistas Saleziečių listituto Itali
joje.

* Ada Korsakaitė nupiešė Vir
šelį -Vytauto Alanto romanui 
“Tarp dviejų gyvenimų”. Viršelis 
trijų spalvų.
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Canberroje
IŠSIJUDINO SPORTININKAI• ■ • ' I
Ilgoką laiką, susidarius aplinky

bėms, Canberros liet, sportininkai 
buvo lyg ir prisnūdę.

Tačiau š.m. balandžio 10 d. bu
vo nuspręsta- atsibusti ir sušauk
tas privataus pobūdžio pasitarimas 
apspręsti einamiesiems reikalams.

Gavus treniruotėms salę, buvo 
pradėta dirbti ir krepšinio koman
da įrašyta į š.m. žiemos sezoną.

Gegužio 1 d. buvo sušauktas 
visuotinas lietuvių sporto klubo 
Lithuanians susirinkimas, patei
kiant keturių metų valdybos veik
los pranešimą, kurį perskaitė A. 
Genys. Rev. Komisijos aktą per
skaitė A. Butavičius. P. Pilka pa
informavo iš Adelaidės Sporto 
Šventės ir Klubų atstovų suva
žiavimo.

Į naują klubo valdybą buvo iš
rinkta ir pareigomis pasiskirstė: 
A. Genys — pirm., P. Dirkis — 
sekrt., N. Volkas — ižd. ir T. Ži
linskas ir Br. Jarašius — liko val
dybos nariais.

Revizijos kontrolierium vėl per
rinktas ’A. Butavičius.

Čia pat buvo sudaryta krepši
nio, stalo ir lauko teniso, tinkli
nio, šachmatų ir žiemos sporto 
sekcijos.

Jau tą pačią dieną Lithuanians 
komanda turėjo bandomąsias 
rungtynes su Canberros Egels, no
rint nustatyti priklausomumą kla
sei. Nesitikint lietuvių komandą 
aplankė laimė ir patekta į A kla
sę.

Nors ir nauja ir netreniruota 
mūsų komanda gegužio 13 d. tu
rėjo pirmąsias rungtynes su Hot
shots, suprantama, pralaimėdama 
36:60 santykiu. Rungtynėse skait
lingas būrys tautiečių mūsų jau
nus žaidėjus palaikė morališkai. 
Tikimasi, kad susižaidus ir pasi
treniravus Lithuanians komanda 
pasieks gražių rezultatų.

Krepšinio treniruotės vyksta 
šeštadieniais nuo 5 iki 7 vai. va
karo Lynham High School pavi- 
lijone.

PP-

Sydnėjuje
NAUJA KOVO VALDYBA

Gegužio 15 dieną Sydnėjaus 
Lietuvių Namuose įvyko visuoti
nis Sporto Klubo “Kovo” narių ir 
rėmėjų susirinkimas, kurį atidarė 
buv. valdybos pirmininkas S. Jū- 
raitis, pakviesdamas susirinkimui 
pirmininkauti A. Laukaitį ir sek
retoriauti A. Bačiulį.

Buv. pirmininkui S. Jūraičiui 
trumpai nušvietus praėjusių metų 
darbą, buv. klubo sekretorius ir 
iždininkas V. Augustinavičius sa
vo išsamioje kalboje susirinku
siems plačiai papasakojo apie visą 
praėjusių metų veiklą, kuri buvo 
gražiai išvystyta. Paaiškėjo, kad 
senoji valdyba buvo padariusi me
tų eigoje apie 500 svarų pajamų, 
iš kurių, apmokėjus visas išlaidas, 
naujajai valdybai kasa buvo per
duota ne tuščia.

Revizijos komisijos aktą per
skaitė pirmininkas A. Bačiulis, 
valdybos vardu pasigėrėdamas už 
gražų visų knygų sutvarkymą, ku
rį metų eigoje atliko buv. sekre
torius.

Susirinkimui priėmus abiejų val
dybų pranešimus, sekė diskusijos, 
kuriose buvo iškelta keletas klai
dų, diskutuota metų darbo eiga 
ir aptarta kiti klausimai bei su
manymai.

Naujosios klubo valdybos rinki
mai buvo vykdomi slaptu balsavi
mu ir į ją tapo išrinkta šie nariai, 
vėliau pasiskirstę pareigomis: V. 
Augustinavičius — pirmininkas, 
H. Stošius — vicepirmininkas, A. 
Dargužis — sekretorius, A. Vasa
ris — iždininkas, N. Gilienė — mo
terų sekcijos pirmininkė, Z. Adic- 
kienė — moterų sekcjos sekreto
rė, R. Liniauskas — reikalų vedė
jas ir turto vadovas, J. Zakaraus
kas — narys kandidatas.

Susirinkime dalyvavo apie 50

narių ir rėmėjų, tik gaila labai 
mažai matėsi mūsų jaunojo prie
auglio ir buvusių sportininkų ve
teranų.

Naujame darbe linkėtina valdy
bai gražaus pasisekimo.

KOVO 10-TIS
Balandžio 30 dieną Newtowno 

Police Boy’s Club salėje įvyko 
gražus ir įspūdingas Kovo 10-ties 
metų veiklos minėjimas — balius. 
Šiai šventei salę gražiai išpuošė 
sportininkų bičiulis A. Plūkas, sce
noje matėsi 10-ties metų darbo 
vaisiai — blizgančios taurės ir ki
tos dovanos, liudijančios koviečių 
atsiektus rezultatus. šventės 
pradžia buvo mūsų merginų krep
šinio rungtynės su latvaičių Olim
pia komanda, kadangi turėjusi 
žaisti buv. veteranių “poniučių” 
komanda dėl “techniškų” kliūčių 
nesusidarė. Latvaitės, būdamos 
ūgiu žymiai aukštesnės, laimėjo 
34:15, nors iš koviečių N. Gilienė 
parodė gražų žaidimą ir surinko 
11 taškų.

Antrosios vakaro rungtynės 
įvyko tarp aktyviųjų Kovo krep
šininkų ir veteranų, kurių tar
pe, labai gaila, nesimatė kelių buv. 
“žvaigždžių” kaip V. Šutas, V. Ko- 
ženiauskas ir kt., o jų parama, 
kvapo pritrukusiems veteranams, 
buvo labai reikalinga.

Rungtynės, žiūrovų dideliam nu

stebimui, buvo apylygės ir tik jau
nųjų žaidėjų geresni mėtymai ir 
kondicija, atnešė jiems laimėjimą 
57:45. Taškai: (Kovo) Kriaucevi- 
čius I — 19, Daniškevičius 13, 
Mockus 11, Kairaitis 6, Vasaris ir 
Protas po 4 ir Stasiūnaitis 0; 
(Veteranų) — Gečiauskas 16, Lau
kaitis 11, Bačiulis 8, Kriaucevi- 
čius II — 7, Karpavičius 2, Me
dutis 1.

Pasibaigus žaidynėms, prasidėjo 
linksmoji dalis — balius, kurio me
tu buv. Kovo sekretorius V. Au
gustinavičius susirinkusiems sve
čiams trumpai nušvietė klubo 10- 
ties metų veiklą, iškeldamas ir vie
šai paminėdamas daugiausiai nu
sipelniusius sportininkus ir buv. 
valdybų narius.

Oficialiosios dalies metu Kovo 
narys-rėmėjas B. Paskočimas, su
prasdamas sunkią sportininkų būk
lę, įteikė krepšininkams naują 
puikų krepšinio sviedinį, už ką 
jam salėje dalyvavę sportininkai 
padėkojo karštu plojimu.

10-čio minėjimas — balius pra
ėjo labai gražioje ir pakilioje nuo
taikoje, kurios paskutiniu laiku 
labai trūkdavo. Tai buvo lyg anų 
laikų gražus prisiminimas, kada 
koviečių parengimai būdavo ne 
tik gausingiausi, bet ir linksmiau
si.

žengiant į antrąjį 10-tį, Sporto 
Klubui “Kovui” ir ypatingai nau
jajai valdybai linkėtina atgauti 
prarastas pozicijas ir, sutelkus vėl 
visą Sydnėjaus jaunimą, atsistoti 
vadovaujančioje pozicijoje. Tad 
sportinės sėkmės, naujame Jūsų 
darbe, koviečiai!

ĮSIDĖMĖKIME
Naujojo Sp. Kl. Kovo pirm. V. 

Augustinavičiaus adresas:
270 Chalmers Street., Redfern, 

N.S.W. Tel. MX 2042.

JUSU PINIGAI
SAUGŪS

yra
BANK OF

NEW SOUTH WALES
ĮSTEIGTAME 1817 m.

TURTAS VERSIJA 6 500,000,000

Australijos seniausias ir didžiausias komercinis bankas 
teikia draugišką ir paslaugų patarnavimą virš 1,000 
skyriuose bei agentūrose kiekvienoje Australijos valsty
bėje, N. Zėlandijoje, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir Lon
done.

Rąžyk ar atsilankyk artimiausiame Skyriuje ir 
paprašyk brošiūros “A Complete Banking Service”.

Jus maloniai priims —

BANK OF
NEW SOUTH WALES

(IM ORhtktlll) |s M\v Sol m V ALIS WITH LIMITU) lIVBItm)

Bendras ir taupos 
skyriai

AM701LI

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

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

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

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

į B. F. MATIS
* š

| INTERNATIONAL PARCELS SERVICE |
%. 105 COLLINS STR., MELBOURNE, |
’j' Y

pirma* aukšta*, 5 kambary*.
Ž   t
A X
.♦. Maistas, vaistai, medžiagos ir tt iš atsargų jau esančių <5

Europoj. Gavus užsakymą išsiunčiama 10 dienų laikotarpyje. X
X Pačių pokuoti pakietai taip pat siunčiami. X

Melburne
VARPAS, VYTIS — UNITED 

CHURCHES 34-47

Geriausi žaidėjai: A. Bertašius 
ir V. Sohaa. U.C. komanda savo 
tempu palaužė V.V. komandos gy
nybą. Taškus pelnė: A. Bertašius 
11, V. Soha 11, A. Plečkauskas 6, 
š. Urbonas 3, A. Vaišutis 2 ir 
Lapšys 1.

VARPAS (jauniai) — REMSET 
35-32

Šiose- rungtynėse J. Valiukevi
čius ir R. Vaišutis pasirodė esą 
verti žaisti Varpo I komandoje. 
Tenka pastebėti, kad po V. Kun- 
caičio treniruočių ir rungtynių, 
jauniai pamažu išvysto geresnį 
tarpusavio žaidimą. Taškus pelnė: 
J. Valiukevičius 13, V. Kuncaitis 
9, R. Vaišutis 9, R. Kazlauskas 2, 
G. Gudaitis 2, V. Simanauskas 0 
ir G. Žvinakis 0.

VARPAS (mot.) — C.M.L. 11-12

Mūsų merginas lydėjo nesėkmė 
ir rungtynes teko baigti vieno 
taško skirtumu. Blogi ir kartu ne
sėkmingi metimai iš visų*padė
čių neatnešė jokių rezultatų. Taš
kus pelnė: G. Kalvaitytė 4, A. 
Lazutkaitė 3, D. Urbonaitė 2, A. 
Kalvaitytė 1, E. Kleinaitytė 1 ir 
A. šilvaitė 0.

★

Šiais metais Varpo stalo teniso 
žaidėjai įsijungė į Melburno sta
lo teniso turnyrą A (Grade Spe
cial). Už Varpą žaidžia: J. Kun
caitis, A. Balnionis, J. Ablonskis 
ir S. Urbonas. Gaila, kad V. Sir- 
jatavičius negali šiame turnyre 
dalyvauti, nes yra suspenduotas. 
Pirmasis susitikimas su Y.C.C. at
nešė pralaimėjimą 5-6. Laimėti 
setai: J. Kuncaitis 3, J. Ablonskis 
1, š. Urbonas 1.

3.5.60 Varpas susitiko su Ha- 
koah vengrais. Pirmasis ratas bu
vo labai nesėkmingas ir baigėsi 
3 — 0 Varpo nenaudai. Vėliau 
laimėti abu dvejetai, ir J. Kuncai
tis ir A. Balnionis laimi po du se
tus, rezultatą pakeldami 6 — 5 
Varpo naudai.

N.B.

Lietuvis 
šaldytuvų mechanikas 
Skambinti tel. UY 7345

:: 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

JŪS GALITE DABAR SIŲSTI
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PATVARUS

PATOGŪS

SIUNTINIUS Iš AUSTRALIJOS Į

U. S. S. R.
(Ukrainą, Rusiją, Baltijos Valstybes)

TIESIAI PER

CHARLES S. WHITE
245 Regent St., London W. I. England.

AUTORIZUOTAS “INTURISTO” AGENTAS 

AUSTRALIJOS DOVANINIŲ SIUNTINIŲ TARNYBAI. 

Kreipkitės informacijų į:

HANSA TRADING CO. 387 Lit. Bourke St., Melbourne, C.I., :: 
vic.::

B ANKSTO WN DISPOSAL, 305 Chapel Rd., Bankstown, Sydney,

N.S.W.

I THE IMPERIAL S
74 LURLINE STREET,

Tel:

KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS 

Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

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

Tarifas

Del

Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių. K 

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

smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. H 
5BS2SH525B5B52Sa5a5aSa525252SasareSa5E525asa525aS

* MODERNIAUSI SPYRUOKLINIAI 
ČIUŽINIAI (MATRACAI)

“SLEEPMAKER”
ČIUŽINIAI YRA:

galima gauti pas 
lietuvius prekybininkus:

CABRA-VALE HOME
FURNISHING,

88 John Str., 
Cabramatta, N..S.W.

Tel. UB 2899

nes yra prikimšti solidžiu sluogsniu 
lies fibro medžiagos.

nei abi pusės įvilktos į minkštą medvilnės 
pamušalą, kas leidžia maloniai išsimiegoti.

PUIKIOS IŠVAIZDOS nes aptraukti gražiu Damasko šilko apval
kalu su apvaliais kampais.

Įvairių spalvų pasirinkimas, geriausios išsimokėjimo 
sąlygos, tautiečiams žymi nuolaida. Užsisakius pri
statoma visur, kur pageidaujama.
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Mūsų pastogė
MELBURNAS

MELBURNO LIETUVIAI 
INŽINIERIAI IR ARCHITEKTAI

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos (P.L.I.A.S.) 
Melburno skyrius š.m. birželio 
mėn. 4 d. minės vienerių metų 
veiklos sukakti. Skyriaus nariams 
dalyvavimas yra būtinas. Be to, 
yra kviečiami visi lietuviai inži
nieriai ir architektai įsijungti na
riais į P.L.I.A.S. Susirinkimo me
tu bus priimami ir naujieji na
riai.

★
P.L.I.A.S. Melburno skyriaus 

vienerių metų veikla:
Po steigiamojo susirinkimo, tuoj 

pat buvo sušauktas narių darbo 
susirinkimas, kur buvo aptartas 
darbo planas. Šio susirinkimo me
tu narių skaičius padidėjo 4 as
menimis.

Po oficialiosios dalies sekė spal
vuotų nuotraukų demonstravimas 
iš tropinių kraštų. Spalvuotų nuo
traukų demonstravimas buvo sie
jamas su lietuvių kūrimosi gali
mybėmis Britų Hondūre. Po dis
kusijų apie atsarginės Lietuvos 
steigimą, visi dalyviai šeimininkės 
buvo pakvesti prie puošnaus ir 
turtingo stalo. Susirinkimas vyko 
inž. Juliaus Petraičio namuose.

Sekantis susirinkimas buvo su
šauktas inž. A. Jokūbausko na
muose. Šį kartą oficialiosios da
lies nebuvo, šeimininkė vieton 
oficialiosios dalies paruošė ilgus 
stalus, papuošė maisto gėrybėmis. 
Bet svečiai, matyti, nesitikėjo, 
kad bus pavaišinti ir su savo mais
to gėrybėmis atvyko. Iki vėlyvos 
nakties skambėjo dainos, muzika, 
juokas, nes tatai buvo inžinierių 
ir architektų šeimų susipažinimo 
pobūvis.

Inžinierių ir architektų šeimų 
susipažinimas buvo tęsiamas to
liau dviejose iškylose į gamtą. I 
šias iškylas buvo pakviesti ne tik 
šeimų nariai, bet ir jų bičiuliai. 
Vienoje jų prie Emerald Lake 
dalyvavo net 45 lietuviai. Kitoje 
prie Maroondah Dam — dalyvavo 
29 lietuviai.

Metinis susirinkimas yra šaukia
mas š.m. birželio mėn. 4 d. (šeš
tadieni) inž. J. Smilgevičiaus na
muose, 38 Clyde St., Newport, 
Vic. Pradžia 5.30 vai. po pietų. 
Inžinieriai ir architektai yra kvie
čiami dalyvauti su poniomis. Vy
rai pasirūpina gėrimais,, o ponios 
— užkandžiais. Susirinkimo dar
botvarkė: pranešimai, skyriaus 
valdybos ir revizijos komisijos rin
kimai, “Technikos žodžio” prenu
meratos bei rėmimo reikalai, klau
simai ir sumanymai. Manoma, kad 
susirinkimas ilgai neužtruks, to
dėl malonėkite atvykti laiku.

Norima iš anksto žinoti apytik
ri atvykstančių skaičių, todėl pra
šoma pranešti apie atvykimą sky
riaus Valdybai laišku arba telefo
nu po 6 vai. vak. šiuo adresu :Z. 
Budrikis 5/62 Napier Cres. Es- 
sendon, Vic. (FU 3416).

Tikimės ir laukiame gausaus 
atsilankymo.

K. Mieldažys, 
P.L.I.A.S. Melb. Sk. V-bos Pirm.

TRADICINĖ LOTERIJA
Socialinės Globos Moterų Drau

gija ir šiemet ruošia
Tradicinę Loteriją.

Ji bus idomi ir turtinga. Prizai 
vertingi, o pelnas skiriamas šal
pos ir jaunimo reikalams. Visi 
tautiečiai, kurie pirks bilietus, lai
mės ne tik vertingas dovanas, bet 
drauge padės savo maža auka di
deliam ir kilniam -šalpos darbui. 
Loterija įvyks š.m. birželio 5 d., 
sekmadieni, šv. Jono parapijos 
salėje, tuoj po pamaldų.

Narės ir rėmėjos prašomos au
kojamus fantus įteikti p. Žiedie- 
nei arba bet kuriai Valdybos na
rei. Fantus galima palikti Lietu
vių Klube, 12 Francis Grove, 
Thornbury arba perduoti p. But- 
kūnui prie lietuvių bažnyčios pa
rapijos kioske.

Soc. Globos Moterų Draugijos
Melburne Valdyba

IŠRINKTA NAUJA 
APYLINKĖS VALDYBA

Š.m. gegužio 1 d., tuoj po lie
tuviškų pamaldų šv. Jono bažny
čioje, Melburno Apyl. Valdyba bu
vo sušaukusi metinį visuotinį apy
linkės susirinkimą.

Nors oras buvo blogas, tačiau 
susirinkimas buvo skaitlingas — 
susiėjo per 200 turinčių balso tei
sę.

Pagal balsų daugumą valdybon 
buvo išrinkta: P. Vaičaitis, N. 
Butkūnas, V. Žiogas, J. Petraitis 
ir L. Padgurskis.

PAGYVĖS MELBURNO 
LIETUVIŲ NAMAI

Su didelėmis pastangomis 
Thornbury lietuvių namuose įsi- 
ruošta taip, kad galima didesniam 
būriui susirinkti prie kavos puo
duko, pasišnekučiuoti ir pašokti. 
Gegužės 28 d. 5 vai. vakare ruo
šiamas tos rūšies pirmas pobūvis. 
Jei bandymas pavyks, tai planuo
jama tokius pobūvius suruošti 
kiekvieną šeštadienį. Tai būtų lie
tuviškos savaitgalio kavinės užuo
mazga, apie kurią melburniškiai 
taip senai jau svajoja. Klubo Ta
rybai ypač įdomu patirti, kaip šil
tai tokiam planui pritars jauni
mas. Tuose pobūviuose, paprastai, 
būtų ir trumpa meninė programa.

Motorizuotieji svečiai savo su
sisiekimo priemones turėtų palik
ti gretimose gatvėse, kad neuž
kimštų siauros. Francis Gr. gatve
lės. Tokia vieta mašinom geriau
siai tinka gatvė, einanti pro mo
kyklą. i (x)

BANKSTOWNAS
INTENSYVIAI RUOŠIA 

“PABAIGTUVES”
Bankstowno Kultūros Tarybos 

pastangomis ruošiamasi pastatyti 
P. Pilkos “Pabaigtuvės”.

Redakciją pasiekia žinios, kad 
sekmadieniais skaitlingas jaunimo 
būrys Dainavos salėje repetuoja 
šį veikalą. Režisuoja — St. Sko- 
rulis.

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
Naujoji ALB Bankstowno Apy

linkės Valdyba: pirmininku — M. 
Nakutis, vice-pirmininku — A. 
Kramilius, sekretorium — R. Hor- 
nas, iždininku — K. Stašionis ir 
Kultūros reikalų vadove — G. 
Hornienė.

Išrinktoji Kontrolės Komisija:
K. Kavaliauskas — pirmininkas ir 
nariai: p. Zaremba ir M. Šums
kas.

ALB Bankstowno Valdybos ad
resas: M. Nakutis, 12 Horton St., 
Yagoona, N.S.W.

Apie susirinkimą — sekančioje 
“M.P.” laidoje. —ab—

CANBERRA
IŠKLAUSYTAS 

“BALTARAGIO MALŪNAS”
Š.m. balandžio 30 d. Canberros 

“šviesos” sambūrio skyrius p.p. 
Velioniškių svetainėje išklausė 
Montrealio (Kanada) Liet. Dra
mos teatro įkalbėtą dvejose plokš
telėse K. Borutos “Baltaragio Ma
lūną”.

Susirinkusieji pasijautė esą tik
rame teatre, nes veikalo perdavi
mas plokštelėmis yra be priekaiš
tų.

Audiofoninis tekstas yra paruoš
tas Birutės Pūkelevičiūtės ir Ka
zio Vaselkos. Režisūra — B. Pū
kelevičiūtės. Vaidintojai: J. Aks
tinas, H. Nagys, B. Pūkelevičiūtė,
L. Barkauskas, B. Malaiškienė, K. 
Vaselka, V. Sabalys, V. Skaisgi
ris, V. Vaičiūnaitė ir R. Simaniū- 
kštis.

Veikalas techniškai ir vaidy>- 
biškai yra perduotas tikrai vyku
siai. Klausytojai turėjo didelį ma
lonumą, įsijausdami į K. Borutos 
vaizduojamą pasakingąją realybę.

Kas nori gauti šių plokštelių, 
kreipiasi adresu:

P. Pilka, 29 Westgarth .,Str., 
O’Connor, A.C.T.
Kaina su muito ir persiuntimo 

išlaidomis £ 6.2.0.

GEELONGAS
RUOŠIASI ŠVENTEI

Geelongo liet, kapelionas kun. 
dr. P. Bašinskas š.m. birželio 19 
d. švenčia savo sidabrinį kunigys
tės jubilėjų. Ta proga Geelongo 
ir kitų kun. dr. Bašinsko aptar
naujamų vietų lietuviai rengiasi 
jubiliatą iškilmingai pagerbti. 
Šventė prasidės St. Johns bažn. 
(St. David St. North Geelong) 
10 val. 15 min. Jubiliato laikomo
mis šv. Mišiomis. Po šv. Mišių, 11 
vai. 30 min. Geelongo Lietuvių 
Namuose (Douro St. North Geel
ong) bus Jubiliato pasveikinimo 
ir pagerbimo koncertas — aktas. 
Šventė baigsis pietumis 1 vai. 30 
min. St. Peters and Pauls salėje, 
Malone St., West Geelong.

Pamaldose giedos Geelongo liet, 
choras ir solistai. Pasveikinimo 
koncerto meninėje dalyje sutiko 
dalyvauti dainininkai: p. G. Vasi
liauskienė iš Adelaidės, p. Vildo- 
vas iš Wodongos, p. Krutulis iš 
Launčestono, vyrų oktetas, vado
vaujamas p. Morkūno (iš Melbur
no), smuikininkas p. Urbanavičius 
iš Wodongos ir šokėja p. J. Valytė 
iš Albury. Pietų metu vyks plati 
linksmoji meninės programos da
lis.

Jau dabar geelongiškiai smarkiai 
dirba, ruošdamiesi šventei ir lauk
dami svečių, kad pagerbtų lietuvį 
kapelioną, pirmuoju švenčiantį 
Australijoje kunigystės sidabrinį 
jubilėjų. V. Stagis

ADELAIDE
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
Š.m. kovo 20 d. Adelaidės Ben

druomenės Visuotinio Metinio su
sirinkimo naujai išrinkta Valdyba 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: 

pirmininkas — č. Ostrauskas, 
vicepirmininkas — V. Laurinaitis, 
sekretorius — J. Jasiūnas, iždi
ninkas — S. Dunda ir Kultūros 
reik, narys — A. Maželis.

PADĖKA UŽ AUKAS
Adelaidės Apylinkės V-ba yra 

gavusi laišką iš Vasario 16 Gimna
zijos mokytojo p. F. Skėrio, ku
riame nuoširdžiai dėkojama Ade
laidės visuomenei už suaukotus 
gimnazijai £ 43.13.0. — (402 DM).

Apyl. Valdyba

LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
PRANEŠIMAI

Dažnai pasitaiko, kad mūsų tau
tiečiai turi daug vargo norėdami 
susirasti vienos ar kitos rūšies 
lietuvių specialistų ar amatininkų. 
A.L.S-gos Valdyba, norėdama už- 
interesuotiems asmenims padėti, 
nutarė iškabinti Lietuvių Namuo
se sąrašus lietuvių amatininkų, 
verslininkų bei specialistų. Tatai 
bus naudinga ne tik saviškio žmo
gaus patarnavimo ieškantiems, bet 
ir patiems amatininkams bei vers
lininkams..

Visi lietuviai, besiverčią kokiu 
nors amatu ar verslu, kviečiami 
užsiregistruoti pas A.L.S-gos Val
dybos narius, nurodydami savo 
vardą, pavardę, specialybę ar 
verslą, adresą ir telefono Nr. 
Šios žinios, pagal verslo rūšį, bus 
paskelbtos Lietuvių Namuose.

★
A.L.S. Valdyba nuoširdžiai dė

koja šiems asmenims, prisidėju- 
siems prie Sąjungos baliaus, įvy
kusio 1960.1V.30 d., pasisekimo: 
Dailininkui Stasiui Neliubšiui, pa
aukojusiam 3 savo pieštus pavei
kslus baliaus metu įvykusiai loteri
jai, ponams A. Grigoniui, V. Ja
nuliui, A. Merūnui, J. Miliauskui 
ir L. Vasiliūnui — savo darbu 
padėjusieins baliaus metu, ponui 
J. Lazarevičiui, Lietuvių Namams 
paaukojusiam išloštą paveikslą 
“Smūtkelis” ir ponui S. Stravins
kui, paaukojusiam keptą antį ba
liaus metu vykusiai antrai loteri
jai.

★
Lietuvių Namų nuolatiniu dar

bų vedėju pakviestas ir sutiko bū
ti Adolfas Vaitekėnas.

A.L.S-gos Vaidyba

BOLŠEVIKŲ NUSIKALTIMŲ
PARODA

Š.m. balandžio 4-8 dienomis 
Adelaidės didžiojoje miesto salė
je (Australian Hall) vyko antiko
munistinė paroda, kuriai ekspona
tus (paveikslus, žemėlapius, foto
grafijas ir t.t.) atsiuntė PET (Pa
vergtųjų Europos Tautų) asamblė
ja, reziduojanti Jungt. Amerikos 
V-se. šią parodą organizavo PET 
delegatūra Australijoje, bendra
darbiaudama su Austr. parlamen
tarų komitetu.

Parodą atidarant kalbėjo visa 
eilė Australijos politikų ir visuo
menininkų, jų tarpe ir PET dele- 
gatūros Australijoj p-kas Franci- 
szek Novy.

Parodą aplankė tūkstančiai žmo
nių: daug australų ir imigrantų. 
Lankytojai turėjo progos pažinti 
vaizduose ir diagramose vaizduo
jamą žiaurią bolševikinę tikrovę 
užgrobtose R. Europos valstybėse. 
Vakarais vyko specialios paskai
tos apie Sovietų darbus paverg
tuose kraštuose. Paskaitas skaitė 
iš eilės čekoslovakų, estų, vengrų, 
latvių ir lenkų prelegentai.

Paroda buvo transliuojama per 
P. Australijos televizijos stotis ir 
paminėta visų didžiųjų Adelaidės 
laikraščių, teigiamai ją vertinant.

PET delegatūros Australijoj 
pirmininkas ta proga pasiuntė pa
dėką žinomajam parlamentarui 
William Wenthworth už pagelbą 
parodą organizuojant.

Šiuo metu parodos eksponatai 
demonstruojami Perthe. Tikimasi 
neužilgo ją pamatyti ir Sydnėju- 
je. M.P.I.

SYDNEJUS
PAMALDOS

Gegužės 26 d. — šeštinės — 
Kristauš Dangun Žengimo priva
loma šventė.

Lietuviškų pamaldų nebus. Iš
klausyti Mišias artimiausioj baž
nyčioj ryte ar vakare.

Gegužės 26 d. gegužinės pa
maldos naujoje Auburn bažnytė
lėje Wellington Rd., 6 vai. 30'min. 
vakare, į kurias kviečiami visi ar
timesniųjų apylinkių lietuviai. Po 
jų bus Mišios, laikomos australo 
kunigo.

Gegužės 29 d. pamaldos St. Ma
ry’s lietuviams parapijos bažny
čioje 10 vai. ryto.

Gegužės 29 d. Cabramattos lie
tuviams pageidaujant, gegužinės 
pamaldos 5 v. p.p. Cabramattos 
bažnyčioje.

Gegužės 31 d. — užbaigimas 
gegužinių pamaldų Bass Hill lie
tuvių kolonijoj, kur jos buvo gie
damos kas vakarą per visą mė
nesį. K.P.B.

DIRBAMAS PAMINKLAS
Pagal dail. V. Rato projektą a.a. 

buv. “Mūsų Pastogės” redakto
riui Jurgiui Kalakauskui — Kala- 
koniui paminklas jau užsakytas ir 
dirbamas. Tikimasi, jis bus galima 
pašventinti dvejoms metinėms nuo- 
jo mirties atžymėti.

Tie mūsų tautiečiai, kurie dar 
turi intenciją mirusį redaktorių 
pagerbti savąja auka, pinigus pra
šomi siųsti Krašto Valdybos adre
su: Box 4558, G.P.O., Sydney.

SPAUDOS BALIUS ,
Š.m. rugpjūčio 13 d. (šešta

dienį) įvyks “Mūsų Pastogės” 
spaudos balius.

Kadangi ta data bemaž atatinka 
Australijos Liet. Bendruomenės 
įsisteigimo dienai, tai 'balius lai
kytinas dešimtmečio progos pobū
viu. Gal tik dėl tos priežasties šie
met ir salė yra parinkta ypač gra
ži ir didinga, nes Grace Bros salė 
laikoma viena iš pačių geriausių 
Sydnėjuje.

Baliui jau dabar ruošiamasi. 
Norima svečiams suteikti ypatin
gų staigmenų. Tikimasi svečių ne 
tik iš artimųjų apylinkių, bet ir 
iš kitų Australijos vietpvių.

PAGERBTOS MOTINOS
š.m. gegužio 8 d., kaip ir kas

met, liet, skautai ir ateitininkai 
surengė iškilmingą Motinos Die
nos minėjimą.

Pamaldas Camperdowno bažny
čioje laikė kun. P. Butkus. Jose 
giedojo “Dainos” choras ir skau
tų ir ateitininkų atstovai dalyva
vo su vėliavomis.

Pačios minėjimo iškilmės bu
vo perkeltos į “Dainavos” salę, 
kurios prasidėjo 5 v. p.p. Minėji-

į Sesę ELENĄ KLEINAITYTĘ
i ir
< ALGI JOMANTĄ
k vedybų proga sveikina
) Melburno Skaučių Skyrius

mą rengusio jaunimo pastango- metu.
mis visoms motinoms, įeinančioms 
į salę, buvo prie krūtinių priseg
ta po chrizantemų ir rūtų puokš
tę. Ta pačia proga, minėjimą pra
dedant, buvo jaunimo vardu pa
gerbta nesenai iš Lietuvos atva
žiavusi p. A. Milašienė, dovano
jant jai gėlių.

Programą atliko jaunieji skau
tai ir ateitininkai, kurioje buvo 
padeklamuota, padainuota ir pa
žaista ratelių.

Tikrai įdomi programos dalis 
buvo ps. A. Pluko vedamo vyrų 
okteto pasirodymas.

Minėjimą skaitlingai susirinku
si publika baigė Tautos Himnų.

Aukos, kurių buvo surinkta apie 
20 svarų, bus pasiųstos Vokietijoj 
pasilikusioms lietuvėms motinoms 
ir seneliams.

Po minėjimo buvo dar pasišok
ta, grojant plokštelių muzikai.

M.O.

PRANEŠAMA SYDNĖJAUS 
MOTERIMS

Š.m gegužio 29 d. 4 v. p.p. šau
kiamas visuotinas Sydnėjaus Liet. 
Mot. Soc. Globos D-jos narių ir 
prijaučiančių susirinkimas Centr. 
Lietuvių Namuose Redferne.

Draugijos Valdyba maloniai pra
šo visų ponių, kurios yra rinku
sios loterijai fantus, atsinešti 
juos į susirinkimą. Taip pat pra
šomos ir kitos ponios, kurios da
lyvaus susirinkime, surasti pas 
save tinkamų loterijai daiktų ir 
juos įteikti Valdybai susirinkimo

Gauta vėl
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ — 

beletristika, bendro pobūdžio ir vaikų knygos
Prašant pasiunčiama katalogai

POLYGLOT BOOK DEPOT
355 Swanston St.

Melbourne C 1

Geriausios kokybės metiniij ir jaunų galvijų 
jautienų, būkite tikri, nusipirksite tik

GAMBRILL’S
BUTCHERY

PRIEŠAIS STOTI — ŠALIA WOOLWORTH’O

CABRAMATTOJE

Nauja parduotuvė DABAR ATIDARYTA
KAIRAS SPECIALIOMIS KAINOMIS:

S

Šonai ėriuko 
nuo 19/11

Jaunos avies pusė 
nuo 15/11

Puikios kokybės mėsa išpardavimo kainomis!
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NUOSAVUS NAMUS, !

. 1 
įmokėjus mažą depozitą, ‘

GREITAI, TVARKINGAI ;
IR GRAŽIAI '

PASTATO JUMS ]

M. LUCAS & CO.
• REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. J 

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.
J PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS.
’ IŠRŪPINAME PASKOLAS.
J Tel.: YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, Tel.! 
WB 1758), for the Publisher Australian — Lithuanian Community, 
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Loterijai numatyta liepos 2 d. 
Draugijos rengiamame baliuje.

Tikimasi, kad Sydnėjaus lietu
vės moterys susirinkime juo skait- 
lingiau dalyvaus.

Valdyba
POLITINĖ — DISKUSINĖ 

PASKAITA
“Ar reikėjo mūsų kariuomenei 

ginklu pasipriešinti prieš Lietuvos 
okupantą 1939 metais, kai buvo 
įkurtos bolševikų bazės.” Šia te
ma paskaitą skaitys V. Šliogeris 
ir L. Karvelis Lietuvių Namuose 
Redferne, 20 Botany Rd., gegužio 
28 d. 7 vai. vakaro. Visi lietuviai 
kviečiami atvykti pasiklausyti. 
Ramovėnams dalyvavimas būtinas.

Lietuvių Veteranų S-gos 
“Ramovė” Sydnėjaus Sk. V-ba

PATIKSLINIMAS
Praėjusios savaitės Mūsų Pasto

gės numeryje Kultūros Tarybos 
Informatorius straipsnyje “Kul
tūros Taryba”, išvardindamas da
bartinę Kultūros Tarybos sudėtį, 
nelaimingu būdu praleido nepami
nėjęs kelių Kult. Tarybos narių.

Papildomai pranešame, kad į 
Kultūros Tarybos sudėtį dar įei
na: p. Steponas Kovalskis (Can
berra), p. Juozas Gučius (Adelai
dė), p. A. Olšauskas (Cooma) ir 
ponia P. Daukutė >— Pullinen 
(Sydney). Už šitą mes tikrai nuo
širdžiai atsiprašome.

Kult. Taryb. Inf.

s
3

Ėriuko čiopsai 
tik 3/111b.

Geriausia malta mėsa 
tik 2/61b.
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