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Sovietinė propoganda Australijos 
universitetuose

(SPECIALUS LIETUVIO STUDENTO PRANEŠIMAS IŠ MELBOURNO)

BERLYNAS, BIZERTA, KONGAS...

Paskutiniu laiku sovietai pra
dėjo plėsti savo propogandą ir 
Vakarų pasaulio universitetuo
se, norėdami siuntinėjamomis sa
vo propogandistų delegacijomis 
paveikti ideologiniu požiūriu 
silpnus studentus, kad juose kel
tų ne tik defetistines .nuotaikas, 
bet gal susimedžiotų jų eilėse ir 
aktyvių komunizmo šalininkų. 
Demokratijų liberalumas komu
nizmo idėjų infiltracijos atžvil
giu, savaime aišku, neneša nau
dos Vakarams, o silpnina jų gy
ventojų ir ypač jų jaunimo anti
komunistinės kovos nuotaikas, 
kai studentų vardu prisidengę 
komunistų emisarai ar puikiai 
indoktrinuoti sovietiniai studen
tai atviromis durimis įžengia į 
Vakarų pasaulio universitetų sa
les ir varo akiplėšišką melo pro- 
pogandą, taikos ir laisvės vardu.

Ir šiuo metu Australijoj lan
kosi grupės vad. sovietų studen
tų, kurie jieško kontakto su ne
utraliomis ir politiškai nesąmo
ningomis australų studentų orga
nizacijomis, vienur kitur bandy
dami patys atsakinėti komunisti
niu gudrumu į paklausimus, ki
tur klausinėdami vietos studen
tus.

Panaši sovietinių propogandis
tų delegacija, kurią sudaro jos 
vadovas — inžinierijos studen
tas, visų studentų organizacijų 
Sov. Sąjungoj pirmininkas; Le
ningrado universiteto 23 m. am
žiaus (jau ištekėjusi) studentė ir 
pasaulinę literatūrą studijuojąs 
Maskvoje 24 m. amžiaus vyru
kas, teko sutikti ir man.

Si, palyginti, jau ne jauno am
žiaus delegacija lankė Pertho bei 
Adelaidės universitetus ir š.m. 
liepos 10 d. kalbėjosi su Melbur
no universiteto studentų organi
zacijų atstovais.

Į klausimą, ar Sov. Rusijos 
studentai kartais pasireiškia prieš 
sovietų vyriausybės politiką, jie 
atsakė trumpu, komunistiniam 
totalizmui įprastu, atsakymu, kad 
Sovietuos studentija visiškai pri
tarianti savo vyriausybės politi
kai visose sovietinio gyvenimo 
srityse.

Tarp kitų jųjų atsakymų, 
čia pateikiu būdingesniuosius:
L. Trockio parašytos Re
voliucijos Istorijos universite
tuose jie nenaudoją, nes tu
rį oficialią, dabartinės so
vietų vyriausybės išleistą, istori
ją. Giriant jiems Sovietuos gy
venimą, melburniškių buvo pri
kišta Vengrijos revoliucijos iški
limo faktas, į ką sovietiniai ats
tovai atsakė, kad revoliuciją, 
girdi, sukėlė fašistai ir kapitalis
tai, norėdami išnaudoti liaudį. 
Sov. Rusija tik padėjusi liaudžiai 
po antrojo pasaulinio karo nusi
kratyti kapitalistų išnaudojimo. 
Vengrijos sukilimą malšinant ne
buvę jokių žiaurumų. Rašytojo 
Pasternako veikalas dr. Živago 
nesąs iš gerųjų ir jie nesuprantą, 
kodėl buvusi jam paskirta No
belio premija.

Po šio bendro pobūdžio pasi
kalbėjimo su Melburno studen
tais, sovietiniai delegatai pano
ro susipažinti ir pašikalbėti su 
universiteto organizacijų pirmi

ninkais bei atstovais. Reikia ste
bėtis, kad jų priėmimo organiza
cinis komitetas nesiteikė į šį pa
sikalbėjimą oficialiai pakviesti 
egzilų studentų pirmininkų ar 
atstovų. Vengrai, lietuviai ir lat
viai bemaž prievarta įsiveržė į 
salę ir turėjo keletą progų pa
klausti keletą jiems rūpimų klau
simų.

Aš pats radau progos paklaus
ti juos apie birželinius 1941 me
tų vežimus iš Pabaltijo valsty
bių, padarydamas analoginį pa
lyginimą su Vengrijos revoliuci
jos malšinimo įvykių eiga. Ir 
labai nustebome, kai ruseliai, 
net neraudonuodami, Pabaltijo 
vežimų faktus paneigė, aiškinda
mi, kad pas juos prievartos de
portacijų į Sibirą nesą, o tik lais
vanoriškas vykimas į geresnių 
darbų pozicijas ir t.t. Kai pareiš
kiau, kad ir aš esu Pabaltijyje 
gimęs, o, be to, čia yra tūkstan
čiai pabėgėlių pabaltiečių, kurie 
tuos įvykius gali paliudyti, tai 
ruseliai pradėjo plūsti fašistų 
propagandą, kuri esanti kalta dėl 
šitokių (pagal juos netikrų) fak
tų skleidimo. Moteris delegatė 
griebėsi dar ir šio melavimo bū
do: girdi, jos vyras taip pat esąs 
kilimo iš Latvijos, kurio tėvas 
prieš antrąjį pasaulinį karą atsi
dūręs Rusijoj, tačiau jis į ten ne
buvęs prievarta išvežtas, o pats 
pabėgęs nuo artėjančių fašistų,

SOVIETŲ MELAS IR DVIVEIDIŠKUMAS
(Iš dr. P. Karvelio liepos 6 d. tarto žodžio Lietuvai per Vatikano radiją)

Prabylu į Jus iš amžinojo mies
to — iš Romos — pasidalinti su 
Jumis, Tėvynėje laisvės pasiilgu
siais, bent oro bangomis mūsų rū
pesčiais, vargais ir viltimis. Visų 
pirma sveikinu Jus visus VLIKo 
ir jo Vykdomosios Tarybos vardu.

Labai sunkiais Lietuvai laikais, 
nacių okupacijos metu 1944 metų 
vasario 16 d. VLIKas paskelbė lie
tuvių tautai manifestų — žūt būt 
atstatyti Lietuvos valstybę. Ap
jungdamas Lietuvos demokratines 
— politines partijas ir eilę visuo
meninių organizacijų, VLIKas pa
siėmė vadovauti tautos išlaisvini
mui. Nuo to laiko iki šiai dienai 
jis ir jo Vykdomoji Taryba nepa
laužiamai tęsia kovų už švenčiau
sias mūsų tautos teises. Būkite 
tikri, kad VLIKas kovos tol, kol 
mums bus grąžinta laisvė ir ne
priklausomybė.

Okupantai, gėdydamiesi prieš 
mūsų žmones ir prieš sovietų liau
dį savo juodų darbų, falsifikuo
ja istorijų ir skelbia, būk Lietu
vos darbo žmonės 1940 metais 
sukilo ir sovietinę tvarkų pas mus 
įsivedė. Šių netiesų Maskva karto
ja diena iš dienos, avo melui nu
slėpti jie nuleido geležinę uždan
gų ir aklai užsidarė nuo laisvojo 
pasaulio. Jie bijosi laisvų žodį įsi
leisti pas save, nepaprastai sunki
na įvažiavimų, net pasisvečiavimų, 
niekam neleidžia išvažiuoti ir di
delėmis bausmėmis graso už kiek
vienų knygą, kuri sovietų skelbia
mą apgaulę tikrų faktų šviesoje 
išsklaidytų.

Jūs, Tėvynėje, pertiekite priau- 

kad galėtų drauge su sovietais 
kovoti prieš hitlerinę Vokietiją.

Iš pasikalbėjimo su minėtąja 
vad. sovietų studentų delegacija 
ir iš pačio fakto, kad tokios de
legacijos pradėjo lankytis Aus
tralijos universitetuose, čia nori
si su “M.P.” skaitytojais pasida
linti keliomis mintimis.

Suprantama, kad panašių dele
gacijų nariai yra atsidavę komu
nistai, suprantama, kad į klausi
mus jie jau turi iš anksto parti
jos paruoštus atsakymus, kuriuos 
formuluoja sovietams įprasto 
melo forma, juoda versdami į 
balta ir atvirkščiai, tačiau nesu
prantama, kaip studentų austra
lų organizacijos, būdamos visiš
kai ne komunistiškos, leidžia so
vietinio rėžimo propogandistams 
mulkinti savo jaunuosius akade
mikus, ypač dar darant trukdy
mų egzilinių studentų pastan
goms atremti skleidžiamąjį melą.

Išvada būtų: Okupuotųjų so
vietais Europos Rytų Tautų stu
dentams reikėtų nedelsiant visu 
aktyvumu kelti universitetuose 
politinius klausimus, aiškinant 
australams kolegoms komunisti
nę tikrovę ir pavaizduojant ją 
rimtai pagrįstais faktais. Šiuos 
uždavinius ypač turėtų suprasti 
ir Suaktyvėti politinės kovos ba
ruose ir mūsų studentija Aus
tralijoj.

Scipio

gančioms kartoms, kad visa, ką 
skelbia komunistų vadai, yra gry
niausia netiesa.

Tiesą, gryniausią tiesų, dėstyki
te kiekviena proga mūsų jauni
mui. Su motinos pienu įdiegkite į 
kiekvieno kūdikio sąmonę, kad 
Sovietų Sąjunga, kaip naktį pik
tas vagis, jėga įsiveržė į Lietuvą 
ir brutalia armijos pagalba pa
vergė mus.

Savo ruožtu mes čia, laisvaja
me pasaulyje, vis plačiau atsklei
džiame sovietų imperialistinius ir 
kolonialinius kėslus Lietuvoje ir 
kituose sovietų pavergtuose kraš
tuose.

Mes vis kartojame pasauliui, 
kad Sovietų Sąjunga nuo pat sa
vo atsiradimo buvo priešinga lais
vam tautų apsisprendimui, žudė 
kardu, degino ugnim, kol vėl pa
vergė visas rusų carų užgrobtas 
žemes. Tik trys Pabaltijo valsty
bės ir Lenkija, sunkiuose žygiuo
se apgynė savo laisvę. Sovietų Są
junga visais laikais kurstė tautą 
prieš tautą, luomą prieš luomą, 
visur sėjo neapykantą ir pagiežą, 
pati siekdama pasaulį užviešpa
tauti.

Mes visi žinome iš spaudos, kad 
laisvajame pasaulyje viena po ki
tos atgauna laisvę ir nepriklauso
mybę Azijos ir Afrikos tautos. 
Tik ten, kur Sovietų Sąjunga vieš
patauja, tautų apsisprendimo tei
sė negailestingai mindžiojama ir 
niekam laisvės nėra. Pakanka pri
siminti sukilimus Berlyne ir Ven
grijoje, kad kiekvienam paaiškė
tų, jog tarp to,- ką sovietai skel-

Politinę įtampą sovietai iššau- 
kinėja dažnai ten, kur jos nelau
kiama. Šį kartą jie ypatingai 
įtempė Berlyno klausimą, tačiau, 
kad vakariečiams suteiktų dides
nio galvosūkio ir sumaišytų jų 
planus, jie kyšterėjo savo agre
syvius nagus ir į Tunisą bei Kon
gą. Šiuo tarpu Laos padėtis kol 
kas dar palikta ramybėje, nes 
Nikita Amerikos prez. J. Ken
nedy Vienos pasimatyme buvo 
pažadėjęs, kad tame regijone bū
sianti ramybė. Suprantama, ir 
Laoso politinė ramybė tęsis neil
gai, nes ją pagal savo išmonę, 
reikalui atėjus, išjudins vėl Krem
lius ar Raud. Kinija.

Svarbiausias praeitos savaitės 
politinės įtampos punktas buvo 
Berlynas. Vakarų demokratijoms 
— Amerikai, Anglijai ir Prancū
zijai — pasiuntus sovietams abe
jonių nekeliančio stiprumo no
tas, kad Berlyno padėtis būtų 
palikta status quo linijoje, Sovie
tai ir R. Vokietija pradėjo mili- 
tarinio pobūdžio spaudimą. Sov. 
Rusijos, kuri Rytų Vokietijos 
zonoje laiko 300 tūkstančių gink
luotų vyrų armijas, ir Rytų Vo
kietijos vad. liaudies kariuome
nė, susidedanti iš 100.000 vyrų, 
geležiniu žiedu apsupo miestą 30 
mylių nuotolyje. Įvairių mažes
niųjų Sovietuos vadeivų, jų tar
pe ir R. Vokietijos gynybos mi- 
nisterio gen. Karl-Hcinz Hoff- 
mano pareiškimu, vakariečiai ne
drįsiu daryti jokios intervencijos 
ir po to, kai sovietai pripažins 
R. Vokietijos vyriausybės suve
renumą atidalytojoj bolševikais 
Vokietijos daly ir pasirašys su 
ja taikos sutartį. Iš kaikurių va-

bia ir ką daro, yra skirtumas kaip 
tarp tamsos ir šviesos.

Tačiau taip amžinai nebus. Sta
lino — Chruščiovo režimas, ku
ris milijonus nekaltų žmonių yra 
išžudęs, nėra amžinas. Ir jam 
ateis galas.

Sovietų žmogaus sąžinė yra taip 
pat gyva ir jautri kaip ir mūsų 
visų. Melas ir dviveidiškumas, ku
riais grindžiama visa sovietų dik
tatūra, sovietų laiudžiai yra įgrisę 
iki gyvo kaulo. Jeigu per 40 su 
viršum metų komunistinė diktatū
ra žadėtojo rojaus nepasiekė, tai 
jo ir nepasieks. Vienų dieną to 
sovietinio kalėjimo vartai atsida
rys ir sovietų žmogus pasijus lais
vas pasaulyje.

Mums visiems — Jums Tėvynė
je, mums čia vakaruose — tenka 
nenuilstamai dirbti, kad visų pa
vergtųjų išsivadavimas ateitų ga
limai greičiau.

Didelio pavojaus yra, kad Chru
ščiovui, diktatūros apjakintam, 
gali mušti į galvą mintis pavarto
ti jėgą prieš laisvąjį pasaulį. Tai 
neišvengiamai pastūmėtų visų 
žmoniją j III-jį pasaulinį karą.

Laukdami išlaisvinimo valandos, 
dirbkime mūsų tautos sąmonei 
ir visokeriopai gerovei kurti. Mū
sų parsidavėliai Maskvai mus ap
šaukia buržuaziniais nacionalis
tais ir visokeriopai Jūsų akyse 
niekina.

Tačiau veltui visos okupantų 
pastangos mus vienus nuo kitų 
atskirti, vienus prieš kitus sukir
šinti. Mes esame ir liksime visi 
tos pačios Lietuvos vaikai. 

kariečių spaudos pareiškimų, 
kad vakariečiai ginklu pramuš 
kelius į Vakarų Berlyną, sovieti
niai vadeivos tik šaiposi, jų tar
pe ir minėtasis R. Vokietijos gy
nybos ministeris Hoffmanas.

Tačiau ateinančios žinios iš 
Amerikos Jungt. Valstybių vy
riausybės sluogsnių šį kartą rodo 
visai ką kita. Ten Berlyno klau
simas laikomas gyvybinio pobū
džio, ruošiamasi įvairiems even
tualumams, rengiama kariuome
nės dalinė mobilizacija ir žada
ma rizikuoti net karu, jei reikės 
atremti sovietinę provokaciją. 
Šiame reikale, atrodo, ir Angli
ja, ir Prancūzija ir V. Vokietija 
yra vieningos.

Ir vėl sovietai, norėdami lai
mėti propogandinį mūšį, ir ati
traukti vakariečių dėmesį nuo 
Berlyno reikalų, prikurstė už
degti ugnelę Afrikoje. Jų inspi
ruota Tuniso vyriausybė, nors ji 
ir buvo iki šiol laikoma provaka-

NEDYGO NĖ VELNIO...
RUSAI IR KUKURŪZAI — DU ATĖJŪNAI

RAŠO: KAZYS JURGAITIS, TIKPERNAI IŠSPRUKĘS IŠ 
OKUPUOTOS LIETUVOS

Tuojau po Kazachstano “plėši
nių” Chruščiovų suviliojo kuku
rūzai. Tačiau kažkodėl kukurūzo 
nelydėjo nei dainos, nei muzika. 
Dar 1954 metais Chruščiovas ir 
kiti “mokslininkai” pradėjo įrodi
nėti, kad kukurūzą galima augin
ti iki poliarinio rato. Bet jo pro
pagavimui pakako tik aibės plaka
tų ir ck “rekomendacijos”. Ir 1955 
metų pavasarį prasidėjo “masinė 
kukurūzų sėja”.

Reikia pastebėti, kad kukurūzų 
auginimui Lietuvoje buvo duotas 
paties Chruščiovo nurodymas. O 
jam įvykdyti reikėjo daugelio vie
tinių partinių darbuotojų pastan
gų. Rajonai tada dirbo, kaip išsi
reiškė Kelmės rajono pirmininkas 
Spraunys (vos parašą besuraitąs, 
buvęs Šiluvos zakristijonas), po 
28 valandas per parų. Per visą žie
mą buvo instruktuojami kukurū
zų sėjėjai, augintojai, grandinin- 
kai. Instruktoriai instruktavo, raj- 
komai juos tikrino, ruošė ataskai
tas, o vakarais visi posėdžiavo ir 
“dalinosi patyrimu”.

Jau vien, dėl įkyrumo kukurūzą, 
jo dar nešė j ę, žmonės praminė 
“svetimšaliu”, “atėjūnu”, “cha- 
cholu”, “Nikitos kvietkeliu”. Tais 
metais pavasarį Raseinių rajono 
“Nemuno” kolchoze, turinčiame 
bendrą 1.700 ha plotų, pasėta 14 
ha kukurūzų. Kelmės rajone Sta
lino vardo kolchoze — 17 ha. Kol
chozas “Nemunas”, antru kartu 
atsėjęs, negavo nė vieno daigo, o 
Stalino v. — tegavo tik iš 0,40 
ha ploto... O panaši padėtis visoje 
Lietuvoje. Bet Chruščiovas traukė 
savo. Ir taip metai iš metų, iki 
šiandien.

Dabartiniu laiku padėtis trupu
tį pasikeitė “atėjūno” naudai. Jis 
jau bent pakenčiamai užauga. 
Bet kad jį būtų galima išauginti 
iki vaškinės burbuolių brandos, 
sėti kvadratiniu — lizdiniu būdu, 
tai net Nikita nesapalioja. Ta 
proga reikia pripažinti kiek gud
resnį Chruščiovo nutarimą: pla
nuoti ne iš viršaus apačion, bet 
atvirkščiai, čia, žinoma, kolcho
zai planuodami turi omeny “soc. 
įsipareigojimus”, bet visdėlto šie 
planai realesni. Kukurūzai šiek 
tiek užauga, pvz., vidutiniškai 1

Išlaisvinimo valandai išmušus, 
Lietuva galės džiaugtis, kad net 
tremtyje gimę ir čia augę tautie
čiai yra šaunūs lietuviai ir nuo
širdūs patriotai.

Bendra meilė mūsų tėvų žemei 
mus visus per vandenynus ir že
mynus jungia. Vardan tos Lietu
vos vienybė težydi. 

rietiška, pareikalavo prancūzus 
apleisti Bizertos bazę, kurią no
rėjo užblokuoti savo kariuome
nės pajėgomis. Prancūzai, su
prantama, tam kietai pasiprieši
no ir kelių dienų kautynėse Tu
nisą sutvarkė, kurio vyriausybė 
pati paprašė paliaubų. Konge gi 
pragydo Katangos provincijos 
nesenai iš centrinės vyriausybės 
kalėjimo paleistasis prezidentas 
Tšombė, kad jis savo provinci
jos suverenumui išlaikyti prašy
siąs Sovietijos pagalbos. Iki šiol 
jis taip pat buvo laikomas pro- 
vakarietiškų nusiteikimų vadu, 
tačiau Afrikos įuodaodžiams, 
atrodo, nuotaikos keičiasi ne die
nomis, bet valandomis...

Šiaip ar kitaip vertinant pra
eitos savaitės tarptautinę politinę 
padėtį, reikalas atrodo jau galu
tinai yra pribrendęs, kad vadina
moji koegzistencija tarp Rytų ir 
Vakarų ideologinių sistemų ei
na prie dramatiško sprendimo.

m — 1,25 m aukščio, neišleisdami 
burbuolių ir nuplaunami tik silo
sui. Negalima sakyti, kad dabarti
niu metu jie duoda visur tik nuos
tolį. Po to, kai patirta, kad jo at
sikratyti negalima, jam skiriama 
geriausia žemė, ir dabar tik mote
rėlės, ravėdamos ar kaupdamos, 
padejuoja: “Dieve, Dieve, kiek 
čia bulvių užaugtų;” Vyrai jau ir 
tai nutyli. Visiems aišku, kad bet 
kuri kita kultūra duotų didesnį 
derlių už kukurūzus. Bet kų pada
rysi? Kas didesnis akiplėša: rusas 
ai1 kukurūzas? Abu vienodi, tik 
vienas vyresnis, kitas jaunesnis.

Iš Vilniaus atvežė pernai į Ario
galos rajono “Žingsnis pirmyn” 
kolūkį plakatų: “Kiaulės mėgsta 
kukurūzus”. Kiaulių šėrėjos, pra
eidamos viena kitą kumšteli: juk 
tikrai mėgsta! Rajonų “mokslinin
kai” tvirtina, kad kukurūzus ir 
linus reikia sėti kuo anksčiau. 
Tuo tarpu visiems aišku, kad 
anksti pasėjus tiek linus, tiek ku
kurūzus, jie auga lėtai, juos už
gožia piktžolės, arba nušalnoja. 
Bet nurodymas yra nurodymas. 
Tačiau išeitis visur surandama: o 
pervažiuoti su tuščia sėjamąja 
per dirvą ir po savaitės skambin
ti į rajoną, kad kukurūzai nedygs
ta! “Atsėt!” — įsakys. Kol dar 
susiruoš, bus jau ir apytikris lai
kas atėjęs. O tą sėklą, kuri neva 
pirmą kartą pasėta, kiaulės ver
tina kaip didžiulį kulinarijos ste
buklą.

Tuo tarpu Šiaulių rajono “Tary
binėj žemėj” teko nugirsti, kad iš 
kukurūzo pusėtinai bėga nuosta
busis skystimėlis. Tik skonis, sa
ko, nekoks ir, svarbiausia, jo iš
gėrus baisiai norisi ukrainietiškai 
dainuoti. Oficialių plakatų šia 
linkme dar nėra...

Ir ko tik neprigalvoja kolūkie
čiai ir jų galvos su kukurūzais. 
Teko neseniai nugirsti Vilniaus 
radiją, kuris tvirtina, kad lietu
vis pamilo šią kultūrą. Iš tikro! 
Kurgi nemylės tokios kultūros, ku
ri labai tinka pasakoms ar anek
dotams. Lietuvis mėgsta jumorų. 
Štai keletas jau prigijusių daly
kėlių:

“Ko lendi, kaip kukurūzas į 
bulvienų?!”

“Pasėjo Nikitą ant pylimo, ne
dygo nė velnio dėl mylimo”.

O pernai mane, einantį kaimo 
keliu, pavėžino diedukas. Pastebė
jau, kad vienu metu jis staiga nu
siplėšė kepurę.

— Kodėl? — klausiu.
— Durniau, taigi vakar čia pa

sėjom kukurūzą!1
O vakaruškose taip pat dažnai 

išgirsi malonų komplimentą: “My
liu tave, kaip Nikita kukurūzą!” 
Ar galima sakyti, kad Vilniaus ra
dijas neteisus? (ELI)

1
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Tarybos priimtas ALB-nės statu
tas deklaravo visuotinumo, lygy
bės, laisvo reiškimosi, toleranci
jos ir demokratiniu būdu renka
mos vadovybės principus. Tuo bū
du kelias bendruomenės veikloje 
yra atviras — tik dirbk.

Tiesa, “parapijinės” santvarkos 
šalininkai neturi bendruomenės 
institucijose vadovaujamos pozici
jos ir yra atsidūrę opozicijon, ta
čiau ir čia nereikia pamiršti fak
to, kad demokratinėje santvarko
je opozicija yra būtina ir nema
žiau svarbi • už poziciją. Bet kad 
opozicija būtų naudinga, kaip val
domųjų organų veiklos kritikas ir 
skatintojas bei naujų idėjų kėlė
jas, ji turi būti nuoširdi bendruo
meniniuose reikaluose. Deja, mū
sų opozicija, kapelionų vadovau
jama, atmeta betkokio bendradar
biavimo mintį ir nuolat kelia gin
čus, trukdydama bendrąjį darbą.

Mūsų organizacinė veikla nėra 
pramoga. Tatai sunkus ir atsakin
gas darbas lietuvybei išlaikyti. 
Tai žino visi tie, kurie dirba ir tai 
jaučia visa bendruomenė. Tačiau 
atrodo, kad mūsų kapelionai ma
no kitaip ir vietoje bendrų pas
tangų rėmimo, jie nuolatos truk
do darbą, kurio juk vienintėlis ir 
svarbiausias tikslas — lietu
vy b ė. Užtenka čia tik prisi
minti Melbourne ir Adelaidės mo
kyklų istorijas...

Nemaloniausia yra tatai, kad 
kovodami dėl pirmavimo ir vado
vybės, mūsų kapelionai stengiasi 
iškelti tariamą bendruomenės va
dovybės nusistatymą prieš katali
kų tikybą. Nenorą* bendruomenę 
burti aplink parapijas, nėra dar 
kova prieš Katalikų Bažnyčią. O 
taip pat ir kapelionų veiklos kri
tika, nėra tikybos kritika ar pa
žeidimas, nes panašių nusiteikimų 
laikai yra jau atgyventi ir šimt
mečių dulkėmis apnešti.

Nepriimtinas mums ir komunis
tų valdomuose kraštuose prakti
kuojamas žodžio ir spaudos varžy
mas. Mes gyvename laisvoje pa
saulio dalyje ir kiekvienas turime 
teisę savo nuomonę laisvai reikš
ti. Keliamuosius vad. “politinius” 
ginčus su Krašto Valdyba gali
ma būtų ignoruoti, kaip savos rū
šies "sportą”, tačiau mūsų išeivi
jai esmingo ir gyvybinio kultūros 
darbo trukdymo negalima praleis
ti tylomis. Juk jau pats neprisidė- 
jimo prie bendrų pastangų faktas

Paskaičius ALB-nės statutą, 
lengva pastebėti, kad jame nelie
čiamas santykių su Bažnyčia klau
simas. Kitaip ir būti negalėjo, nes 
Austr. Liet. Bendruomenė, nors 
ji ir jungia visus Australijoj gy
venančius lietuvius, kaip valstybė 
jungia visus savo gyventojus, ta
čiau bendruomenė nėra vis dėlto 
pilna to žodžio prasme valstybė 
ir jos veikimo sfera yra žymiai 
siauresnė.

Mūsų bendri^omenėje “Bažny
čios ir Valstybės’’ santykių nu
statymo nėra. Mes gyvename Aus
tralijoj ir mus saisto Australijos 
vyriausybės ir Vatikano tuo rei
kalu padaryti susitarimai.

ALB-nės statuto 1 str., nusaky
damas kas yra bendruomenės na
riai, nustato, kad visi Australijoj 
gyvenantieji lietuviai be amžiaus, 
lyties, tikėjimo ar pažiūrų skirtu
mo yra jos nariai. Tuo pabrėžta, 
kad mūsų bendruomenė yra tau
tinė ir vien tautybė yra būtina 
kvalifikacija būti ALB-nės nariu. 
Taip pat iš šio straipsnio išplau
kia, kad ALB narių išpažinimas 
kurios religijos negali jų teisių 
bendruomenėje nei susiaurinti, 
nei praplėsti.

Toliau statuto 3-čiasis straips
nis nustato, kad bendruomenės 
nariai reiškiasi per savo tikybi
nes, kultūrines ir t.t. organizaci
jas. Šio straipsnio pagrindinė 
mintis būtų, kad bendruomenė 
kaip institucija, apimanti visu* 
Australijos lietuvius, pripažįsta 
savo nariams laisvo reiškimosi 
teisę ir teisę tam reiškimuisi kur
ti organizacijas ar kitokius sam
būrius. Čia vėl tikėjimo klausimu 
nariai nėra varžomi. Tiek statuto 
1 str., tiek ir 3 str. išreikšta tikė
jimo tolerancija yra pilnai su
prantama ir būtina, turint galvo
je, kad mūsų bendruomenė, nors 
savo daugumoje ir katalikiška, vis 
dėlto tikybos atžvilgiu nėra vie
nalytė: savo tarpe mes turime ir 
liuteronų, ir stačiatikių ir šiaip 
kitaip galvojančių žmonių, kurie, 
būdami lietuviais, turi pilnų teisę 
būti ALB-nės nariais ir jais yra.

Katalikybė nuo Lietuvos krikšto 
laikų iki šių dienų stipriai veikia 
lietuvių kultūros, papročių ir gal
vosenos vystymąsi, ir turint gal
voje, kad katalikai Lietuvoje su
darė apie 80% visų gyventojų ir 
maždaug tokį patį nuošimtį suda
ro ir ALB-nės narių, mūsų ben
druomenę reikia laikyti predomi- 
nuojančiai katalikiška. Nemanau, 
kad kas nors rimtai manytų tą 
faktą ginčyti. Taip pat ir ALB- 
nės valdomieji organai ir jų pa- 
gelbinės institucijos, kurie atsto
vauja bendruomenės narių dau
gumą, negali šio fakto nepripa
žinti ir nėra niekada veikę prieš 
katalikybę. Jokio ginčo tarp ALB- 
nės ir Katalikų Bažnyčios nebuvo 
ir nėra.

Tačiau ALB-nės santykių su 
mūsų kapelionais klausimas, kuris 
dažnai tyčia ar netyčia maišomas 
su tikybos klausimu, yra.

Tikybinių bendruomenių vado
vais, savaime suprantama, yra jų 
dvasiškiai, o jei tautinėje ben
druomenėje vyrauja kurios tiky
bos nariai, tai jų dvasiškiai turė
tų būti atstovaujami ir jos valdo
muose organuose jau vien dėlto, 
kad jų pusėje turėtų būti balsuo
tojų dauguma. Tačiau, pažvelgę į 
mūsų bendruomenės renkamų ats
tovų sąrašus, matome, kad mūsą 
kapelionų skaičius Krašto Tarybo
je vis mažėja. Kyla klausimas, ka
me glūdi šio atvirkščio reiškinio 
priežastys? Ar lietuviai pradėjo 
keisti savo tikėjimą?

Ne! Priežastis yra ta, kad mūsų 
kapelionai praranda mūsų ben
druomenės pasitikėjimą.

ALB-nę organizuojant, iškilo 
dvi skirtingos pažiūros į organiza
cijos formą: viena jų tvirtina, 
kad reikia kurti parapijas ir apie 
jas burti lietuvišką gyvenimą, o 
antroji teigia, kad bendruomenę 
reikia organizuoti nepriklausomai 
nuo parapijų. Paskutinioji pažiū
ra pasirodė vis dėlto populiares
nė ir Austr. lietuvių bendruome
nė susiorganizavo taip, kokią mes 
šiandieną turime. 

(

BLOGĖJA ORINĖ PADĖTIS
Nepaisant visų planavimų, ūki

nė padėtis sovietų rytų bloke pra
deda rodyti aliarmuojančio pobū
džio žymių. Pranešama apie duo
nos, riebalų ir mėsos trūkumus. 
Tai liečia netik Rytų Vokietiją^ 
bet ir Vengriją, Bulgariją, net 
Čekoslovakiją, kuri ligi antrojo pa
saulinio karo sugebėjo maistu pa
ti apsirūpinti. Jungtinių Tautų 
metinis raportas taip pat pažymė
jo, vis mažėjančius rodiklius sa
telitų ūkio srityje. 1 Rumunijoje 
1960 metais javų gamyba buvo 
9,8 mil. tonų, net 20% mažiau, 
negu 1959 m. Palyginus su 1959 
m., Vengrijoje 1960 m. kviečių 
derlius sumažėjo 7,4%, rugių 20%. 
Visų rytų bloko partiniai vadovai 
rado visą eilę to ūkio atsilikimo 
priežasčių. Pvz. Bulgarijoje men
kas agronomijos lygis, “vidinės 
demokratijos” trūkumas kolcho
zuose, ūkio žinovų bėgimas dirbti 
miestų pramonėje ir kt. čekoslo- 
vakai, ieškodami atpirkimo ožių, 
kaltina biurokratinius metodus, 
popierinį planavimą nepaisant pa
ties ūkio talkos ir kt.

Satelitams partijos paleistas šū
kis: “Patys privalote apsirūpinti 
ūkio produktais”, tačiau tai nėra 
paprastas dalykas. Tai juo sun
kiau, kai kolchozuose sugrūsti ūki
ninkai negali ir nenori rodyti jo- 
kio entuziazmo keliant ūkio ga
mybą.

yra blogas, o ką jau kalbėti apie 
trukdymus bendruomeninės veik
los, kas būtų pilnai galima klasi
fikuoti nusikaltimo prieš bendruo
menę sąvoka.

Nemanau aš čia atsakinėti į 
kun. dr. P. Bačinsko spaudoje sta
tytus klausinius V. Kazokui, nes 
pirmiausia jie ne į mane buvo nu
kreipti, o antra kun. dr. P. Bu
činskas pats puikiausiai žino į 
juos atsakymus, kadangi gerai pa
žįsta mūsų bendruomenę bei jos 
darbuotojus ir žino, kokios jie re
ligijos yra. Taip pat ir bendruo
menė tuos atsakymus žino. Svar
biausia čia yra tikslas, kurio laiš
ko autorius siekė, tuos klausimus 
statydamas. O tikslas aiškus: mes
ti šešėlį ant Kultūros Tarybos ir 
jos darbo, iššaukiant nepagrįstus 
ginčus.

Toks nepagrįstų ginčų kėlimas, 
vadinamas dar ir kitu vardu, yra 
senai vartojamas politinės kovos 
būdas. Kartais jis yra sėkmingas, 
bet niekada nėra švarus. Ir todėl 
tik stebėtis tenka, kad tokio aukš
to intelekto žmogus, šiuo atveju 
— kun. dr. P. Bašinskas, griebia
si tokio būdo. Atydžiai perskai 
čiau V. Kazoko- straipsnį ir nera
dau jame nieko, kas galėtų iš
šaukti kun. dr. P. Bačinsko laiške 
keliamus klausimus.

Čia pabrėžtina, kad tendencin
gas faktų interpretavimas, nepa
grįsti kaltinimai ir kiti panašūs 
“Tėviškės Aidų” pamėgtieji ko
vos būdai yra jau senai žinomi, 
bet ar jie privedė bei prives prie 
didesnio pasitikėjimo jų autoriais, 
tenka labai abejotų Ir mūsų kape
lionai, rašydami spaudai panašius 
straipsnius ar laiškus, taip pat 
prisideda prie bendruomenės pas
tangų griovimo ir negali laukti, 
kad bendruomenė pradėtų pasiti
kėti jais ir rinktų juos savo vado
vais. O kito kelio į lietuvių ben
druomenės vadovybę patekti, kaip 
rinkimų būdu, nėra.

Mūsų nuomonės bendruomenes 
reikalų atžvilgiu su kun. dr. P. 
Bašinsku jau ir anksčiau skyrėsi, 
bet aš visuomet jį vertinau, kaip 
plačių pažiūrų ir gilaus išsilavini
mo žmogų ir gerbiau, nors ir ne
pritardamas jo nuomonei. Paskelb
tasis gi jo laiškas spaudoje, ad
resuotas V. Kay.okui, sukėlė ma
nyje daug abejonių. Gaila.

S. Kovalskis,

Canberra, J.961 m. liepos mėn.

įvairu ir idomu
<

• BALTŲ TRAGEDIJOS 
MINĖJIMĮŲ ATGARSIAI

Šalia visos eilės Europos laik
raščių, paminėjusių birželio mėn. 
išvežimus, platų straipsnį iš Sto
ckholmo įsidėjo ir žinomas Berno, 
Šveicarijoje, dienraštis “Der 
Bund”. Straipsnyje plačiai ap
žvelgti išvežimai, nurodytas Sero- 
vo vaidmvio ir priminta, kokiu 
būdu tie trėmimai minimi Švedi
joje. Esą, pabaltiečių tragedija 
negalinti būti užmiršta. Iškeltas 
ir žymus socialdemokratų publi
cisto — Birger Nerman vaidmuo, 
jo pasisakymai dėl pabaltiečių. 
“Der Bund” dienraštis pastebi, 
kad 1941 metų išvežimai sudarė 
tik pirmąjį pabaltiečių tragedijos 
veiksmą. Berlyne dienraštis “Der 
Tagesspiegel” birželio 22 d. laido
je paskelbė per 5 skiltis str. “Kaip 
Maskva deportavo baltus”. Strai
psnyje plačiai atpasakota Mask
vos politika, slaptos instrukcijos, 
patiekta statistikos duomenų. Pa
stebėjęs, kad išvežimai, ypač jau
nimo tarpe, dar ir dabar vykdomi, 
dienraštis pabrėžė, kad visur pa
sauly, kv.r gyvena jsabaltiečiai, pa
minėtos sovietinių deportacijų au 
kos. Pagal laikr;*štį “pabaltiečiai 
dacgian kaip lig šiol turi teisę 
kreiptis į laisvųj,ių tautų sąžinę, 
reikalą udami tei. jingumo ir Jais-

B. j ,

SAVITARPIO KREDITO DRAUGIJOS 
ĮSTATU METMENYS

(SANTRAUKA PRANEŠIMO, SKAITYTO 1961 M. BIRŽELIO 4 D.
INFORMACINIAME SUSIRINKIME MELBURNE)

Savitarpio kredito draugijos — kooperatinio bankelio 
steigimo reikalą pagvildenus išryškėjo, kad galimybės to
kiai draugijai gyvuoti mūsų bendruomenėje Melbourne 
yra visai realios (Žiūr. L. Barkus, “M.P.” 26 ir 27 nr. nr).

Įstatymine tvarka paskelbtieji 
pavyzdiniai savitarpio kredito 
draugijos įstatai Viktorijoj smul
kiai nusako (juose yra 148 
straipsniai) tokios kooperatinės 
organizacijos struktūrą, jos 
tvarkymosi būdą, tikslus, na
rių teises bei pareigas, susirinki
mų galią, priežiūros tvarką ir t.t. 
Tuos pavyzdinius įstatus, papil
džius ir pritaikius būdingiems mū
sų reikalavimams, tektų imti or
ganizuojamos draugijos pagrindam

Šio rašinio tikslas bendrais bruo
žais supažindinti skaitytoją su 
kooperatinės kredite draugijos 
pavyzdiniais įstatais ir leisti jam 
susidaryti vaizdą, kaip veiks ir 
tvarkysis

LIETUVIŲ KREDITO DRAUGIJA 
MELBOURNE.

Tokia draugija gali būti įsteig
ta mažiausiai 7 pilnamečių asme
nų, galinčių būti draugijos nariais. 
Steigėjai, sutarę dėl draugijos po
būdžio, jos tikslų ir įregistruotinų 
įstatų, savo steigiamajame susi
rinkime pasirašo įstojimo pareiš
kimus ir išrenka pirmąją valdybą 
— direktorius. Toji valdyba pa
teikia kooperatyvų registro įstai
gai reikiamus raštus, draugijos 
priimtus įstatus ir pareiškimus 
draugijai įregistruoti bei inkor
poruoti.

Draugija, gavusi iš registraro 
inkorporavimo pažymėjimą, prade
da savo veiklą.

DRAUGIJOS TIKSLAS
Skatinti taupumą bei sudaryti 

dr-jos nariams kredito šaltinį pa
lankesnėmis sąlygomis įstatuose 
nusakytiems reikalams tenkinti, k. 
a. pirkti medžiagą namų statybai, 
padengti remonto išlaidom, namų 
apyvokos reikmenim bei verslo ar 
amato priemonėm pirkti, padėti 
nariui tesėti finansinius įsiparei
gojimus, taip pat parūpinti pasko
las ar garantuoti kitų asmenų 
draugijos nariui suteiktas pasko
las ir prižiūrėti duotų paskolų nau
dojimą.

Įregistruota dr-ja tampa juri
diniu asmeniu ir turi teisę įsigyti 
turtą pirkimo, paveldėjimo ar do
vanojimo keliu, jį parduoti ar iš
nuomoti, sudarinėti įvairias sutar
tis ir atlikti daug kitų veiksmų 
draugijos tikslams siekti. Taip 
pat ji turi teisę įgyti kitų draugi
jų pajų, akcijų (shares) ir tapti 
tų draugijų nariu; ieškoti ir atsa
kyti teisme. Ji gali dėtis sąjun- 
gon su kitom kredito draugijom.

NARIAI
Nariais yra steigėjai ir vėliau 

draugijon įstojusieji, įgiję įnašų 
(pajų — shares) ne mažiau £5 
vertės. Nariais gali būti asmenys 
sulaukę 18 metų amžiaus. Nepil
namečiai tačiau neturi balso tei
sės1 ir negali būti renkami į drau
gijos organus. Nariais taip pat ga
li būti registruotos draugijos bei 
organizacijos, kurių įstatai leidžia 
įgyti kitų draugijų įnašų.

Narys gali turėti ribotą įnašų 
skaičių.

Ta riba nustatoma įstatuose, 
tačiau vieno nario turimų įnašų 
vertė negali būti didesnė, kaip 
viena penktoji dalis įnašų (pagrin
dinio) kapitalo sumos.

Narys, nežiūrint jo turimų įna
šų skaičiaus, turi tik vieną balsą.

Draugijos įstatai nusako narių 
teises ir pareigas, taip pat atve
jus, kuriais draugijos narys nusto
ja juo buvęs. Ginčai tarp draugi
jos ir jos narių sprendžiami ar
bitražo (trečiųjų teismo) keliu.

Nario atsakomybė yra ribota: 
jis atsako tik savo įnašais, t.y. 
draugijos likvidavimosi atveju, jei 
nepakanka dr-jos atsarginio kapi
talo bei kitų išteklių piniginiams 
įsipareigojimams tesėti, jie paden
giami narių įnašais.

PAGRINDINIS KAPITALAS
Jį sudaro narių įmokėti įnašai. 

Draugijos valdybai sutikus, įnašai 
gali būti perleidžiami. Įnašų t.y. 
pagrindinis kapitalas nėra fiksuo
jamas — ribojamas. Jo dydis kei
čiasi susidariusių aplinkybių įtako
je. Nuo įnašų kapitalo dydžio pri
klauso draugijos kreditingumas.

Iš draugijos sutaupą bei pajamų 
likučių susidaro atsargos kapitalas. 
Į atsargos kapitalą narių metinis 
susirinkimas skiria ne mažiau 5% 
visų sūtaupų (pelno). Tas kapita
las metai iš metų auga, kol pasie
kia mažiausiai 25% visų draugijos 
lėšų, susidedančių iš: 1) pagrindi
nio kapitalo ir 2) indėlių (narių 
ir nenarių draugijoje deponuotų 
pinigų) ir draugijos užtrauktų pa
skolų. Atsargos kapitalas negali 
būti paskirstytas tarp draugijos 
narių, nebent tik draugijos likvi
davimo atveju. Savo tikslams siek
ti draugija turi teise sudaryti lė
šas, užtraukdama paskolas ir pri
imdama indėlius,

' Paskolas dr-ja gali užtraukti pas 

savo narius ir pas pašalinius as
menis ar organizacijas.

Indėlių judėjimas nevaržomas, 
tačiau kooperatyvų įstatymas nu
mato, kad indėlio laikytojas, no
rėdamas atsiimti savo indėlį ar jo 
dalį, turi apie tai pranešti drau
gijai vienu mėnesiu anksčiau. 
Draugijos užtraukiamų paskolų ir 
priimamų indėlių suma pareina 
nuo pagrindinio ir atsarginio ka
pitalo dydžio.

PASKOLŲ DAVIMAS
Paskolų davimo tvarka yra nu

statyta įstatuose. Bendra paskolų 
suma vienam nariui pavyzdiniuose 
įstatuose numatyta nedaugiau 
£300. Paskolą gali gaui tik nariai, 
gyveną įstatuose nurodytose drau
gijos veikimo ribose. Prašymas 
paskolai gauti gali būti patenkin
tas pilnai arba dalinai. Draugijos 
valdyba nustato garantijos ar lai
do būdą (įkeitimais ar vekseliais) 
ir paskolos grąžinimo sąlygas. Pa
tys valdybos nariai — direktoriai 
iš draugijos paskolą gali gauti tik 
visuotiniam susirinkimui priėmus 
tuo reikalu specialų nutarimą.

DRAUGIJOS SŪTAUPOS
Jos susidaro iš draugijos lėšų 

skolinant pinigus kiek aukštesniu 
nuošimčiu, negu mokama už indė
lius ar užtrauktas paskolas, atskai
čius draugijos išlaidas. Sutaupąs 
(pelną) draugijos narių metinis 
susirinkimas paskirsto šia tvarka: 
1) nemažiau 5% skiria į atsargos 
kapitalą, 2) draugijos narių divi
dendui skiria iki 5% metinių už 
įmokėtus įnašus, 3) gali sugrąžinti 
dalį palūkanų nariams, ėmusiems 
paskolų ir 4) iki 10%, o registrar™ 
sutikus, ir daugiau gali skirti ska
tinimui kooperatinės, bendruome
ninės veiklos, rėmimui karitatyvi- 
nių darbų bei stiprinimui dr-jos 
narių ekonominių interesų.

Draugija veda įstatymo nustaty
tos formos knygas ir registrus. 
Draugijos pinigai laikomi banko 
sąskaitoje, čekiai pasirašomi 3-jų 
asmenų.

Knygos revizuojamos licenzijuo- 
tų revizorių, kurie revizijos rezul
tatus praneša metiniam draugijos 
narių susirinkimui.

SUSIRINKIMŲ TVARKA
Draugijos susirinkimai būna me

tiniai (paprastieji) ir nepapras
tieji. Metiniai susirinkimai priima 
finansinę apyskaitą, nustato divi
dendo dydi, palūkanų nuolaidas 
dr-jos skolininkams, renka reika
lingą valdybos narių skaičių, ski
ria revizorius, nustato direkto
riams ir revizoriams atlyginimą. 
Susirinkimas taria paprasta balsų 
dauguma, tačiau specialiems nu-

^^Lictuui&i—
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DAINŲ ŠVENTĖ IR ALT 
SUVAŽIAVIMAS 

įvyko š.m. liepos m. 2-3 dienomis 
Čikagoje. Dainų šventėje, jau 
antroje surengtoje JAV-se daly
vavo keliolika chorų, atvykusių iš 
įvairių miestų JAV ir Kanadoje.

BALFo PIRMININKAS 
EUROPOJE

Teko patirti, kad BALFo pirm, 
dr. J.B. Končius atvyko Europon 
tarptautinių labdaros organizaci
jų reikalais ir buvo numatęs ap
lankyti keletą kraštų už geležinės 
uždangos jų tarpe Lenkiją. Jau 
Romoje kan. dr. Končius rūpinosi 
viza į Lenkiją ir iš Romos nuvy
kęs į Vieną ten jos laukė. Iš Vie
nos dar buvo nuvykęs į Vengriją 
ir Jugoslaviją, Vienon sugrįžęs, 
Lenkijos konsulate gavo praneši
mą, kad jam viza nebus išduota.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITE
Š.m. liepos 16-22 dienomis JAV 

bus minima Pavergtųjų Tautų Sa
vaitė. New Yorke įvyks pamaldos 
šv. Patricko katedroje, kurias lai
kyti prašytas kard. Spellmanas. 
Po pamaldų bus vėliavų pakėlimo 
apeigos prie PET pastatų (prie
šais Jungtines Tautas). Žadėjo 
dalyvauti ir tarti žodį senatorius 
Javits. Liepos 19 ar 20 d. ruošiami 
iškilmingi pietūs Vašingtone. Tiki
masi, kad dalyvaus ir pasakys kal
bą teisingumo sekretorius Robert
F. Kennedy. Be to, visų valstijų 
gubernatoriai paprašyti išleisti 
proklamacijas. Dedamos pastangos 
gauti JAV prezidento proklama
ciją. 

tarimams priimti, pav. įstatams 
papildyti ar pakeisti, paskolai val
dybos nariui suteikti, reikalinga 
kvalifikuota dauguma t.y. trijų 
ketvirtadalių balso teisę turinčių 
susirinkimo dalyvių.

Nepaprastas susirinkimas gali 
būti sušauktas valdybos nuožiūra 
arba 14-kai dr-jos narių pareika
lavus. Susirinkimas veiksmingas 
tik esant kvorumui. Pagal pavyz
dinius įstatus septynių narių as
meniškas dalyvavimas susirinkime 
sudaro kvorumą.

DRAUGIJOS VALDYBA
Valdybą sudaro 5 nariai — di

rektoriai. Pirmoji valdyba išrenka
ma draugiją stegiant. Pirmame 
metiniame susirinkime iš valdybos 
pasitraukia 3 jos nariai ir jų vie
ton renkami kiti. Antraisiais me
tais pasitraukia likusieji du val
dybos nariai. Tuo būdu kas metai, 
pamainomis, pusė valdybos sąsta
to pasikeičia. Pasitraukę direkto
riai gali ir vėl kandidatuoti. Pasi- 
liuosavus kuriai direktoriaus vie
tai metų bėgyje valdyba pakviečia 
bet kuij draugijos narį užimti tą 
vietą ir eiti pareigas iki to pasi
traukusio direktoriaus kadencijos 
pabaigos.

Valdyba tvarko draugijos reika
lus, prisilaikydama įstatų ir visuo
tinio susirinkimo nutarimų. Įsta
tai numato atvejus, kada valdybos 
narys gali būti nušalintas. Iš val
dybos narių, tiesioginiai tvarkan
čių draugijos pinigus, gali būti 
pareikalauta apdrauda.

Visų kooperatinių organizacijų 
priežiūra priklauso kooperatinių 
draugijų registrar™. Draugija pe- 
rijodiškai teikia jam davinius apie 
valdybos sudėtį, dr-jos finansinę 
apyskaitą, revizijos akto nuorašą, 
bei kitas žinias; taip pat įmokėtų 
įnašų, priimtų indėlių, išduotų pa
skolų bei už jas paimtų garantijų 
sąrašus. Susirinkimo priimti spe
cialūs nutarimai, kol nėra patvir
tinti registraro, negali būti vyk
domi.

Šitokia valdinės įstaigos rūpes
tinga priežiūra laiduoja tvarkingą 
kooperatinės organizacijos veiklą, 
tinkamą dr-jos lėšų naudojimą bei 
jų apsaugą.

LIKVIDAVIMO ATVEJAI 
gali įvykti laisva valia (specialiu 
susirinkimo nutarimu), teismo 
sprendimu arba kooperatyvų regis
traro patvarkymu.

Numatomos Melbourne steigti 
savitarpio kredito draugijos įstatai 
tegalės būti sudaryti pagal “Mo
del Rules for a Credit Society”, 
kurias galima įsigyti Government 
Printer įstaigoje Melbourne.

Baigdamas norėčiau pastebėti, 
kad tie įstatai savo išsamumu pil
nai patenkintų visus mūsų reika
lus. Reikia tik apsiprasti su jų 
forma, kiek neįprasta mums savo 
vispusiškumu bei išbaigtumu.

V. Bartuška

PET SESIJA EUROPOJE
Ryšium su bręstančia Berlyno 

krize, manoma, kad būtų naudinga 
ir tikslinga turėti PET sesiją Eu
ropoje š.m. rugsėjo viduryje Stras- 
burge, Briuselyje, Paryžiuje ar 
Romoje.

MIRĖ KALBININKAS 
J. ENDZELINS

Š.m. liepos m. 1 d. Rygoje mirė, 
eidamas 89 metus, įžymus latvių 
mokslininkas, kalbininkas Janis 
Endzelins. Jo moksliniai darbai 
latvių kalbai užtikrino pastovią 
vietą lyginamoje kalbotyroje. Sa
vo tyrinėjimais jis apėmė ir prū
sų kalbą, nemaža lietuvių kalbos 
istorinės gramatikos klausimų, 
baltų prokalbę ir baltų sastykius 
su slavų ir germanų kalbomis. 1912 
m. Endzelins galutinai įrodė kur
šius buvus baltų kilties. Velionis 
turėjo labai didelės įtako latvių 
bendrinės kalbos raidai. Sovietinia
me režime Endzelins turėjo apsi
riboti tik tyrinėjimais ir buvo iš
jungtas iš mokomojo darbo. End
zelins turėjo žymios įtakos K. Bū
gai ir kitiems lietuviams kalbinin
kams.

NEW YORKE, JAV DIRBANTI 
J. TAUTŲ SPAUDOS KORES
PONDENTĖ S. NAKĖL1ŪNAITĖ 
birželio 6 d. Columbijos universi
tete įgijo Master of Arts laipsnį, 
parašiusi dipl. darbą “Lietuva A. 
Mickevičiaus poezijoje”. Universi
tetas jai pripažino filosofijos ba
kalauro laipsnį. Šalia žurnalisti
kos, Narkėliūnaitė tame pačiame 
universitete dar studijavo žurna
listiką ir visuomenės mokslus.
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DEL POLITINES MUSU VEIKLOS
I

Pereituose dviejuose ’‘Studen
tų Žodžio” numeriuose teko 
skaityti straipsniai, puolantys 
Australijos Lietuvių Studentų 
Sąjungos veiklą, ypatingai poli
tinėje srityje. Nenorėčiau pradė
ti ilgų diskusijų dėl puolimų tei
singumo ar atvirkščiai, tačiau 
tuose straipsniuose — ir kol. G. 
Procutos ir p. J. Kcdžio — yra 
keli faktais nepagrįsti užmetimai. 
Tik šiuos faktus ir norėčiau šia 
proga išryškinti, ypač kas liečiu 
kol. G. Procutos tvirtinimą, kad 
‘‘studentai paskutiniame suvažia
vime Sydnėjuj nutarė nesijungti 
į Lietuvių Studentų Sąjungos 
Amerikoje centralizuojamą poli
tinę programą.” Kaip kol. Pro- 
cuta pats sako, A.L.S.S. veiklą 
seka jis tik iš toliau ir su centrine 
valdyba, kiek žinau, nepalaiko 
ryšių, todėl nenuostabu, kad ir 
žinias iš šio kontinento, atrodo, 
gauna ne visai tikras. Čia noriu 
pabrėžti, kad minėtasis kol. G. 
Procutos straipsnyje minimas 
nutarimas niekada nebuvo 
padarytas, o ir 1960-jų melų 
A.L.S.S. centrinei valdybai ne
buvo prisiųsta iš J.A. V-bių 
ar kitur ta politinė pro
grama, kurią kol. G. Procuta iš
dėsto savo straipsnyje.

Nesutikimas su JAV studentų 
pasiūlymais kilo tik dėl grynai 
organizacinės santvarkos nepa
rankumo, pav., jųjų nurodymas 
prie kiekvieno studentų skyriaus 
skirti “politvadovą”, kuris pri
klausytų tiesioginiai JAV studen
tijos tarptautinių reikalų komite
tui ir kuris užmegztų ryšius su 
kitų egzilų studentų vienetais ir 
t.t. Čia cituoju iš laiško, kuris 
yra išsiųstas J.A.V-bių LSS-gos 
centro valdybai:
“Politvadovų paskyrimas mums 

atrodė gana beprasmiškas, nes 
centrinė valdyba, kaip vienetas, 
gali labai lengvai šiuos reikalus 
sutvarkyti, o ryšiai su vietos eg
zilų studentų organizacijomis yra 
jau senokai palaikomi...”

Rašte sutinkama, kad kiekvie
nam krašte Lietuvių Studentų 
Sąjungos išnaudotų visas progas 
pasireikšti politinėje veikloje, o 
nepaprastam reikalui atsiradus, 
visos vienu balsu per JAV Cen
trinę Valdybą kreiptųsi į Jungti
nes Tautas ir t.t. Iš kur kol. G. 
Procuta paėmė citatą “mes šio 
siūlymo negalėjome priimti jau 
vien dėl to, kad Australijos po
litiškai veiklai yra specifinių są- 

( lygų, derintinų prie šio krašto 
apystovų”, man visai neaišku,

nes šitokio sakinio išsiųstame į 
Ameriką laiške negalima rasti.

Kas liečia “Lituanus” platini
mą, tai pasakytina, kad iš jo re
dakcijos buvo gauti nurodymai 
šį leidinį platinti ne lietuvių, o 
vietinių gyventojų tarpe, prisiun- 
čiant redakcijai žymesnių biblio
tekų, universitetų bei visuome
nės veikėjų adresus. Tas ir buvo 
padaryta.

Vertėtų dar taip pat paminė
ti, kad politinu požiūriu mūsų 
studentai nėra jau taip visiškai 
užmigę. Pereitais metais buvo 
užmegsti ryšiai su kitų egzilų 
tautų studentų organizacijom dėl 
susibūrimo į vieningą Europos 
studentų organizaciją, tikslu iš
judinti europiečių studentų susi
domėjimą kultūriniais ir politi
niais reikalais, sudarant stiprų 
vienetą, per kurį galima bū'ų 
politiškai pasireikšti.

Šiemet įvyko ir pirmas bend
ras tokio pobūdžio susirinkimas 
Ccntr. Liet. Namuose Rcdfernc, 
apie kurį šioje “St. Z." laidoje 
telpa platesnė informacija.

D. Labutytė,
I960 m. A LSS centr. v-bos 

pirmininkė

BATEAU

BAY

Studentų metinis savaitgalis šį 
kartų prasidės rugpjūčio 18 d. Vi
si studentai ir jų draugai yra 
kviečiami dalyvauti. Norintieji da
lyvauti turi būtinai pranešti raš
tu studentų valdybos sekretorei 
(kol. D. Bajelytei, 9 Orchard St., 
Croydon) ne vėliau kaip iki rug
pjūčio 4 d. Kitaip jiems vietos 
nebus garantuotos.

Dalyvaujantieji prašomi atsi
vežti paklodes. Neatsivežę galės 
ir vietoje išsinuomoti už 9 šil. 
Be paklodžių savininkas miegoti 
draudžia.

šiais metais valdyba transporto 
nerūpins, nes kasmet studentų 
tarpe nuosavų mašinų skaičius di
dėja. Tad studentai prašomi pasi
rūpinti sau patys transportų pas 
kolegas, turinčius automobilius.

Pragrama šį kartų numatyta
įdomi. Pakviesti yra keli preligen- 
tai, jų tarpe kol. dr. Vyt. Doniela. 
Be tradicinių pasilinksminimų, 
geram orui esant, bus vakare ir 
laužas; maistas šeštadieniui bus 
specialiai importuotas iš Redferno 
lietuvių “prieglaudos”; o sporto 
laimėjimai, pirmų kartų visoj 
Australijos lietuvių studentų is
torijoje, bus premijuojami.

Už visus išminėtuosius malonu
mus, įskaitant maistų ir nakvynę 
tereikės mokėti tik £3.

Adresas: Bateau Lodge, Bateau 
Bay. Via The Entrance, N.S.W.

Norintieji dar smulkesnių žinių, 
prašomi kreiptis pas valdybos pir
mininkę (FL1534) arba sekretorę 
(UJ 0289).

Studentų Valdyba
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KAIP “ST. ŽODŽIO” SKAITYTOJAI MATYS, studentų 

kronikos kampelis šiemet jau išgyvena tretįjį perversmų. Pir
masis kronikininkas kol. Inocentas, jei klausyti sklindančių 
gandų, vis dar serga, o kol. Audronės informacijos buvusioj 
perdaug bičiuliško pobūdžio. Tuo būdu “St. žodžio” redakcija 
buvo priversta vėl kreiptis į kol. Bodų, kuris jau senokoj pra
eity pasižymėjo neblogais studentų valdybos veiklos aprašy
mais, kad pasiimtų šias pareigas.

Tikėdamiesi, kad kol. Rodas naujose savo pareigose bandys 
išsilaikyti ilgiausiai ir dėdami čia jo kuklia dekliaracijų, linki
me našaus darbo.

Red.
★

MIELI KOLEGOS IR VISI ŠIO SKYRELIO SKAITYTO
JAI! Imuosi naujų pareigų su drebančia širdimi, nes tikrai ne
lengva sugaudyti studentiškojo gyvenimo detales, o dar sun
kiau jas objektyviai perteikti skaitytojui, ypač kai esi pats stu
dentas ir kolegų tarpe turi ne tik draugų...

Štai kad ir dabar — gal kaikas apkaltins mane, kad paver- 
žiau darbų iš kronikininkės kol. Audronės, tačiau šiame reikale 
aš nuoširdžiai nusiplaunu rankas, nes kol. Audronės atleidimą 
įvykdė tik mūsų redaktoriai (nepletkavojant — pritariant 
keliems slaptiems pagelbininkams). Gal tik ši priežastis ir buve, 
kad “St. žodis” net visą mėnesį pavėlavo rodytis viešumai. Jei 
nebūsite patenkinti mano, kaip kronikininko, darbu, tai nekal
tinkite tik manęs vieno, nes mane įkinkė į šį nedėkingą darbą 
redaktoriai...

Jūsų Rodas
★

VĖL LINKSMA NAUJIENA! Sydnėjaus stud, valdybos 
pirm. Elvyra Stankevičiūtė susižiedavo su filisteriu Arvydu (Jo
gu) Krausu, atklydusiu čia iš Melburno. Sako, kad vestuvės jau 
numatomos per ateinančias Kalėdas Melburne. Tikrai gaila, nes 
jau praėjusiose Velykose žuvo net keturi mūsų kolegos vyriš
kiai. Kyla klausimas, ar tik vienam Jogui Kalėdose dienos bus 
suskaitytos?

★
ŠIŲ METŲ BALIŲ SEZONAS JAU ĮPUSĖJĘS. Taigi pra

vartu pasidalinti su Jumis keletą balių atmosferos įspūdžių. Tie
sa ar netiesa, tačiau nugirdau balselį, kad vieną ankstyvo ryto 
valandą Rūtos Kavaliauskaitės svečiai, tarsi užhipnotizuoti, 
klausėsi svetainėje rusiškų melodijų, kai staiga Kęstutis Protas 
prabilo: “Man vis dėlto labiausiai patinka Bethoveno ketvirta
sis judesys”...

*
I EISMO NELAIMIŲ KLUBĄ ĮSIRAŠĖ NAUJAS NARYS 

— IRVIS RE1SONAS. Sako, kad jis, skrisdamas automobiliu 
apie 40 mylių greičiu, staiga atsidūręs kakta į panašiu greičiu 
priešais skriejančią kitą mašiną. Irvis savo automobilio jau kaip 
ir neturįs, tačiau likęs beveik sveikas, jei neskaityti kaktoje 
išdygusio guzo...

★

KASMET BOHEMINIO VAKARO PROGRAMA TOBULĖ
JA. šiais metais rengėjai sėkmingai išpildė 3 matavimų vaidi
nimą: vieni studentai vaidino salės prieky, kiti šonuose, treti — 
gale. I visas pušes buvo įdomu pasižvalgyti.

★
N.S.W. universitetas liepos mėnesį šventė savo įsikūrimo 

sukakties dienų, reiškia — padūko. Jau ir Sydnėjaus universiteto 
studentų pokštų lygis nėra augštas, bet apsaugokit visi dievai
čiai nuo N.S.W. universiteto “didelių vaikų” išdykumo. Visų 
jų išdaigų neminėsiu, nes neverta popierio gadinti, bet vieną 
netikslių Sydnėjaus dienraščio žinią vis dėlto atitaisysiu. Jame 
buvo rašyta, kad studentai atstūmė žolės pjovimo mašiną nuo 
pa Canberros iki Sydnėjaus. Tai netiesa. Jie atstūmė ją tik iki 
Golburno. Nuo ten jau Sydnėjaus un-to studentai jiems paleng
vino naštą, įsidėję mašiną į automobilį ir atgabenę ją į Sydnė
jaus un-tą. Čia (šalia Science Road), retežiais pririšo ją prie 
medžio ir paliko praeiviams pasižiūrėti. Per tą dieną praėjo tūks
tančiai studentų paliudys, kad ji pargabenta geram stovy, šitą 
žinutę patikslinau todėl, nes mašinos pagrobimą įvykdė (raudo
nuodamas tatai rašau) lietuviai studentai...

★
VISAI NESENAI SUTIKAU TAUTIETI, KURIS PRASI

TARĖ: “Sydnėjuj tik studentai ir spauda moka balius ruošti”. 
Aišku, jam pritariau. Tada jis paaiškino kodėl: “Grįždamas iš 
darbo, užsukau į Bohemijos Vakarą pažiūrėti, kaip mano sūnus 
linksminasi. Pataikiau į patį sūkurį — pusę dvyliktos. Jieškau, 
jieškau sūnaus, žiūrinėju ir po stalais, nes studentų visur pilna. 
Pagaliau suradau jį miegant kampe su keturiais kitais. Muzika 
groja, o šoka tik vienas K. Spauda irgi originali: aplakstė visas 
sales, nerasdama tinkamos. Šiais metais nutarė ąpsistoti vėl toj 
pačioj, tik girdėjau, kad bus jau kiti muzikantai, nei pernai...”

★
ĮDOMŲ IR NAUDINGĄ UŽSIĖMIMĄ rado Stasys Grince

vičius. Sydnėjaus universitete pradėtas naujas rusų kalbos kur
sas, kurį Stasys pradėjo lankyti. Rusų kalba, esą, buvus kaip 
nebuvus, bet tas raidynas...

★
PAJAUTA PULLINEN-DAUKUTĖ vėl studijuoja. Ji jau 

yra baigusi humanitarinius mokslus Sydnėjaus universitete prieš 
kelis metus. Dabar N.S.W. un-te panoro įsigyti bibliotekininkės 
diplomą. Sako, kad po ilgesnės pertraukos vėl pradėti studijuo
ti, vėl ruoštis egzaminams esą tikrai nelengva, nes nelieka lai
ko net vyrui pietus pagaminti...

★
NIEKAS TIKRIAUSIAI TAIP NEĮVERTINO dail. Henriko 

Šalkausko kūrinių parodos Anthony Dougherty salėj, kaip dvi 
fuksės — Gražina Reisgytė ir Nijolė Žvirgždį n aite. Laimė, kad 
pats dailininkas negirdėjo jų nuomonės apie modernųjį meną...

★
MELBURNO LIET. STUDENTAI SURUOŠĖ įdomų Stu

dentų balių. Nors jis medžiaginiu atžvilgiu ir pavyko, galėjo ta
čiau būti dar pelningesnis, jei daugiau jaunimo būtų susimokė
ję už įėjimą. Stalų buvę per mažai, žmonių per daug. Kitatau
čių tikrai buvę nemažiau, kaip mūsiškių. Tą dieną Melburno 
elektros streikas baliuje svečiavosi maždaug iki 9 vai. Salėje 
degė tik pusė šviesų — žinoma, gal kam tatai ir labai patiko, 
nes buvo gera proga elgtis kaip bytnikams ir sėdėti ant grindų. 
Nors programos nebuvo, bet keli studentų didieji tūzai aprengė 
fuksus togom, su kuriom prieš 5 min. tie patys fuksai vietas 
šauniai nurodinėjo. Plačiau melburniškių balius jau buvo ap
rašytas “M.P.”

★
KABRAMUROJ GYVENANTYS FILISTERIAI Alfa Olšaus

kas ir jo žmonelė susilaukė dukrelės, kurią pakrikštijo Vilijos 
vardu. Taigi nenusiminkime, nes mūsų akademinė šeima po tru
putį auga.
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BAIGIMO DIPLOMUS GAVUS, 

1961 M. FILISTERIUS
Sydnėjaus studentų vardu sveikiname, 
linkėdami jiems daug sėkmės ateityje,

STUDENTŲ VALDYBA

Vaizdas iš Šių metų Akademinio savaitgalio, prie Melburno

PAVYKUS 
MINĖJIMAS

Nuostabu buvo dalyvauti šių 
metų birželinių minėjime Melbur
no Assembly Hall. Olicialiai minė
jimų ruošė Baltų tautų komitetas, 
tačiau šiais metais organisavimi 
darbas atiteko lieuviams. Rimtus 
minėjimo tikslas pareikalavo visų 
dėmesio ir pastangų Nors min
tys ir buvo užimtos dienos tema 
vis dėlto krito akin pasididžiuoti- 
nas organizatorių darbas.

Rimta minėjimo dalis buvo at
likta sklandžiai, be pertraukų ir 
tikrai rinktinėmis preligentų min
timis. Meninė dalis taip pat buvo 
įdomiai sudaryta ir išpildyta. Estų 
moterų oktetas ir latvių bendrus 
echoras buvo perskirti, įterpiant 
solistę G. Vasiliauskienę. Gal kai
kurie norėjo pamatyti ir mūsų 
chorą ir juo pasididžiuoti prieš 
kitus, bet tai nebūtų gal paryš
kinę bendro efekto.

Tikimės, kad po tokios vykusiai 
sustatytos programos nebereikės 
mums gėdytis ir lietuvių parengi
muose. Per dažnai mums būna 
kančia klausytis tautiečio, skai
tančio pertęstą paskaitą. Būname 
priversti valandomis klausytis am
žinai kartojamų istorijos ištraukų, 
dažnai mokyklose girdėtų. Susida
ro įspūdis, kad šie preligentai 
matuoja savo paskaitos pasiseki
mą ne išreikštų minčių turtingu
mu ir originalumu, bet paskaitos 
ilgumu.

Parengimų organizatoriai, atro
do, turėtų visada atkreipti dėme
sį j paskaitos laiko apribojimą.

Dalyvis

PATIKSLINIMAS
Š.m. gegužio 30 d. “Student j 

žodyje” patalpintoje korespon
dencijoje, per korespondentų ne
apsižiūrėjimą, išminint studijuo
jančius liet, studentus Queens- 
land’o universitete, buvo praleis
ta kol. A. Kalvaitytės pavardė, 
kuri studijuoja mediciną.

Už šj mūsų apsirikimą kol. A. 
Kalvaitytę nuoširdžiai atsiprašo
me. Scientia ac Lahore

Sydnėjaus studentai 
iškylauja Hobin Head

BOHEMINIS 
VAKARAS

Jis vyko toj pačioj tradicinėj 
vietoj ir jame matėsi tie patyii 
tradiciniai veidai (deja, nevisi — 
Rūtos nebuvo). Vakaro programa 
ir vėl buvo originali, tiesa, net 
tiksliai ir neprisimenu, kokia. Be
rods, vadinosi piktas šuo. Pasi
rodė jame ir “Pėdsekio" spaustu
vės išleistas aštuonių puslapių žo
džių rinkinys, vietomis vis dėlto 
rašytas lietuvišku šriftu.

Kulminacinis vakaro punktai 
buvo saviška programa, kurios la- 
birintuosna ir vėl įvedė šviesinin- 
kas dail. H. Šalkauskas. (Iki šito 
momento ir dar po jo drąsiai du
ris saugojo 1961 m. Sydnėjaus 
studentų valdybos fuksių atstovė, 
socialinių bei humanitarinių mo
kslų studentė Judita Kolakauskai- 
U.)

Programa vis dėlto verta aukš
to pagyrimo, nes net ir australai 
juokėsi iš pavaizdavimo įvairių 
lietuviškų vaidinimų, škicai apie 
gerus senuosius laikus buvo visai 
neblogai išpildyti. Dramatiškiau
sia inscenizacija buvo — “Stu
denčių valdybos tragedija". Visai 
rimtai buvo atlikta:-, veikaliukas, 
pretenduojąs Eidipi Karaliaus 
tragediją.

★

ANTROJO TRIMESTRO PROGA šv. Mišias studentams 
birželio 25 d. atlaikė kun. P. Butkus. Ir vėl studentai išklausė 
specialiai jiems taikytą įdomų pamokslą.

★
LIEPOS 22 D. J NAUJĄJĄ ZELANDIJĄ PAS TĖVELIUS 

IŠSKRIDO žinoma Sydnėjaus studentų bičiulė Nata Liutikaitė. 
Australijoj ji praleido per metus laiko ir gailisi turinti palikti 
visus draugus. Juo labiau gaila ir mums. Gandai sklinda, kad 
už pusės metų gal ir vėl ją pamatysim. Tikėkimės!

★

AUSTRALIJOS ANGLIKONŲ PRIMATAS DR. GOUGH 
užpuolė filosofijos dėstymą Australijos universitetuose, saky
damas, kad dėstoma ateistinė filosofija. Kilo karšti ginčai ir 
atrodo liks neišspręsti, nors padėtis yra ir aiški. Universitetas, 
ar jis būtų Sydnėjaus ar kitos vietovės, gali būti lengvai apkal
tintas, kad dėsto nemoralias doktrinas, nes universitetai į vis
ką gilinasi plačiau, nei kitos institucijos. Kad problemos yra 
nagrinėjamos visapusiškai, yra pagirtinas dalykas, už ką pašali
niai neturėtų užsipulti, nes akademikai šias problemas spren
džia ne vien savo, bet ir jų naudai. Dr. Gough, kritikuodamas 
akademikus, tikriausiai pasielgė naiviai, jausdamas religinę pa
reigą, bet visa bėda, kad jis rėmėsi jau pasenusiu dr. Kinsella 
pamfletuku, grįsdamas savo argumentus. Dėl to pamfletuko, 
netikslaus ir vienšališko, ginčai jau buvo baigti prieš du metus, 
kai dr. Gough dar nebuvo atvykęs j Australiją.
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STUPEŽODIS
TARPTAUTINĖ STUDENTŲ 

SUEIGA
Jau iš anksčiau propaguotas 

vengrų, estų, latvių ir lietuvių 
studentų susirinkimą.': įvyko bir
želio 3 d. Redferne — Sydnėjaus 
lietuvių namuose. Susirinko per 
150 šešių tautybių studentų: lie
tuviai, vengrai, estai, ukrainiečiai, 
suomiai ir čekai. Oficialioji susi
rinkimo dalis prasidėjo 8 vai. ir 
baigėsi 9.35.

Latvių studentų atstovams ne
atėjus, kalbėtojai buvo tik trys: 
A. Gyory (vengras), dr. I. Tam- 
melo (estas) ir R. Daukus (lietu
vis). Pirmininkavo Jeno Toppler 
(vengras).

Lietuvių studentų pirmininkė 
.Elvyra Stankevičiūtė susirinkimą 
pradėjo, supažindindama svečius 
su kalbėtojais. Pirmasis kalbėjo 
medikas Akos Gyory. Jis siūlė su
formuoti europiečių studentų gru
pę, kuri turėtų aiškią įtaką stu
dentų gyvenime abiejuose Sydnė
jaus universitetuose. Jis pabrėžė 
augantį studentų abuojumą ir 
apatiją ir priminė, kad studentai 
turėtų būti naujų idėjų pionie
riai, kaip esą Europoj. Dabartinės 
Australijoj gyvenančių europiečių 
studentų organizacijos esančios 
grynai tautiškos ir persilpnos po
litinei kovai ir todėl turėtų susi
jungti į didesnę sąjungą. Euro
piečiai studentai, kaip tokie, nesą 
dar atstovaujami universitetuose 
ir todėl neturį galimybės reikšti 
savo nuomonę.

Kol. Gyory ta proga pateikė 
tris pasiūlymus: veikti kultūri
niams, politiniams ir bendriems 
tikslams. Kultūrinėj plotmėj, jis 
sugestijonavo, galima esą tarp sa
vęs suorganizuoti paskaitas, paro
das ir t.t., tuo pačiu propaguojant 
ir mūsų tautas. Iš to, esą, pasi- 
pelnyt galėtumėm ne tik mes, bet 
ir kiti studentai. Be to, ateity gal 
būtų galima išleisti ir mūsų laik
raštį. Kol kas, jo nuomone, rei
kėtų pasinaudoti ir bent pusė už
pildyti egzistuojančios universite
tų spaudos, ko pasiekti atrodo ne
būtų sunku.

Politinės tokios sąjungos pažiū
ros aiškiai būtų antikomunistinės. 
Tokia grupė galėtų aktyviai sekti 
politinius įvykius, reikšti savo

nuomonę ir, reikalui esant, orga
nizuoti demonstracijas.

Bendras jo pasiūlymas — už
registruoti europiečių grupę uni
versitetuose. Du rinkti nariai iš 
kiekvienos tautybės sudarytų eg- 
zekutyvinę tarybą. Nariais auto
matiškai būtų jau egzistuojančių 
organizacijų studentų grupės. Ši 
taryba turėtų suprojektuoti veik
los gaires bei įstatus. Jo pasiūly
tas šiai grupei vardas: Jungtinė 
Europos Studentų Taryba (Uni
ted European Student Council).

Antrasis kalbėtojas buvo estas 
dr. Tammelo, kuris įspėjo būti 
atsargesniems ir pabrėžė, kad per- 
didelis organizuotumas irgi galis 
būti pavojingas. Jis siūlė suorga
nizuoti grupę, tačiau daugiau in
formacinio pobūdžio, nei anksty
vesniojo kalbėtojo buvo siūlyta, ir 
susirinkti kokius keturius- kartus 
per metus. Tuo būdu esą sujung- 
tumėm kontinentalinės kilmės stu
dentus, kad geriau vieni kitus pa
žintume, o tik vėliau, pagal jį, tu
rėtume siekti daugiau ambicingų 
tikslų.

Ridas Daukus, kalbėdamas tre
čiuoju iš eilės, manė, kad eilinis 
studentas nėra pakankamai įsisą
moninęs, jog jis yra studentas ir 
kad dabar egzistuojančios studen
tų organizacijos, pavyzd. — spor
to, dramos ir t.t. nėra pakankamai 
plačios, nes ribojasi tik siauru 
veiklos akiračiu. Europos stu
dentų tradicijos neturėtų būti pa
mirštos. Jis patarė, kad tokia gru
pė būtų laisva tautinių grupių są
junga su savo valdyba ir statutu. 
Esą, pakaktų, jei į šį komitetą įei
tų pirmininkai ir sekretoriai kiek
vienos tautinės grupės. Tuo būdu 
kiekviena tautybė būtų atstovau
ta solidarumo principu.

Po kol. Daukaus kalbos, sekė 
gyvos diskusijos. Vieni norėjo į 
šią grupę priimti studentus iš vi
sų Europos valstybių, kiti — tik 
tas valstybes, kurios yra už gele
žinės uždangos. Dėl veiklos vieni 
siūlė tik politines gaires, kiti po
litines, socialines ir kultūrines, 
dar kiti įspėjo, kad į politiką mums 
esą per anksti kištis. Paskutinis 
pasiūlytasis naujo junginio vardas

PABALTIEČIŲ 
VAKARAS

Veikli Sydnėjaus studentų val
dyba jau spėjo suruošti įdomų pa
baltiečių studentų balių latvių sa
lėje Strathfielde. šiais metais 
oficialiai buvo pakviesti ir ven
grų bei ukrainiečių studentai. Ba
liuje linksminosi ir jie. Balius pa
vyko visapusiškai, tik gaila, kad 
lietuvių į jį atsilankė per mažai. 
Sydnėjiškiai šiuo atžvilgiu apsi
leidę. Kažkas net pasakė, kad 
kanberiškiai proporcingai čia bu
vo skaitlingesni: jų buvo du su 
puse.

Įdomu buvo stebėti paskiros 
studentų grupės. Baliui nedrąsiai 
prasidėjus, nedrąsūs studentai su
darė nedrąsius tautinius ratelius. 
Kiti net ir prie savųjų ratelių ne
drįso prisijungti, užsukdami į 
įvairias vietas netoli salės, kol 
daugiau kolegų salėn nesusirinko. 
Bet kai visi įsilinksmino, įsišoko, 
įsidainavo, tai pagaliau visi pa- 
drąsėjo. Lietuviai vadovavo gerai 
nusisekusiai, polkai su ragučiais, 
šokant ją su tarptautinėm varia
cijom.

Bufeto nebuvo, bet šį kartą bu
vo kaip reikiant stalai apkrauti 
maistu. Buvo pilnai prisivalgyta 
šaltais užkandžiais.

Tikėkimės, kad studentų valdy
ba nesubankrutuos, nors įėjimo 
mokestis ir buvo kuklus.

D.

buvo Students Council of Iron 
Curtain Countries.

Pagaliau susirinkimas vis dėlto 
nutarė įsteigti europiečių studen
tų tarybą, įeinant į ją dviems na
riams iš kiekvienos tautinės gru
pės. Ji galėsianti nustatyti veik
los gaires ir statutą, o po to vėl 
sušaukti visuotinį studentų susi
rinkimą, kuris priims, papildys ar 
atmes tarybos pasiūlymus. Pirma
sis tarybos posėdis buvo numaty
tas šaukti liepos 16 d. Lietuvių 
Namuose Redferne.

Oficialiai daliai pasibaigus, lie
tuvių studentų valdyba svečiams 
parūpino užkandžių ir buvo pasi
kalbėta prie plokštelių muzikos.

Aprašant šį susirinkimą, dėl 
žinių tikslumo buvo iš dalies 
naudotasi susirinkimo protokolu. 
Susirinkimui sekretoriavo estaitė 
studentė A. Jarv. s — s

DŽIUDO
Nesenai baigėsi Sydnėjaus dziu

do vad. Žiemos Mokykla (Winter 
School), kurioje juodadiržiai mo
kė ir egzaminavo kandidatus. 
Kandidatais priėmė ribotą skaičių 
rudų ir mėlyni? diržų džiudžistų. 
Jų tarpan pakliuvo ii vienas lie
tuvis studentas mėlyndiržis Min
daugas Mauragis. Tikslas — su
rinkti nustatytą skaičių taškų. 
Taškus pelnė: už nugalėjimą po 
vieną ar lygiomis po pusę. Mokyk
la tęsėsi mėnesį laiko ir dalį kan
didatų pakėlė į vyresniškumo lai
psnius. Nors teoretiškai mėlyndir- 
žiai irgi galėjo gauti juodus dir
žus, bet nė vienas negavo, nes 
jiems teko kovoti ir prieš ruda- 
diržius. Tačiau dalis jų išsikovojo 
pakėlimus į rudadiržius. Jų tarpe 
ir Mauragiui įteiktas rudas dir
žas. Kiek teko patirti, M. Maura
gis nežada apleisti džiudo, nega
vęs juodo diržo. Jam teliko iki to 
tik vienas ir paskutinis laiptelis. 
Sėkmės, Mindaugai!

Sydnėjaus lietuvių tarpe po 
truputį populiarėja dziudo sportas 
ir dar geriau — kyla šio sporto 
žaidimo lygis. Jau didesnis skai
čius lietuvių, ypač studentų, turi 
įvairių spalvų diržus. Dabartiniu 
laiku 5 stipriausieji Sydnėjaus 
lietuviai džiudžistai yra šie: Ro
mas ZalgeviČlUS (juodadirži»), 
Mindaugas Mauragis (rudadiržis), 
Rimgaudas Daukus (mėlyndiržis), 
Vitolis Stašionis (oranžinio diržo) 
ir Algis Jonušas (geltondiržis).

Liepos 14 d. Sydnėjaus un-te 
įvyko tarpfakultetinis džiudo tur
nyras. Laimėjo jį inžinerijos fa
kultetas. “Inžinieh*ia)msV laimėti 
padėjo lietuviai — M. Stašionis 
ir M. Mauragis, kurie turėjo po 
dvejas rungtynes. Iš dvejų susi
tikimų Stašionis laimėjo abu; 
Mauragis, kovodamas prieš du 
juodadiržius, patyrė vieną laimė
jimą, kitą pralaimėjimą ir susi
laužė kojos pirštą.

TINKLINIS
Sydnėjaus universitete pradeda

ma daugiau domėtis tinkliniu ne 
tik studentų tarpe, bet ir kitų žai- 
džiančiųjų. Žaidėjų skaičius padi
dėjo net trigubai ir dabar žai
džiama jau ne du kartu į savaitę, 
bet kasdieną. Kadangi visada su
sirenka 4 — lietuviai, tai jie žai
džia vienoj komandoj. Rungtynės 
būna draugiškos, dažniausiai tarp 
rusų ir lietuvių. Abiems koman
doms tenka ir išlošti ir pralošti. 
Už lietuvius gerai žaidžia džiudo 
entuziastai — V. Stašionis ir M. 
Mauragis. Aras
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SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS

Į LIETUVĄ SIŲSTI

Nuo 25 vasario 1961 metų, siuntiniai užsakyti per Baltic Stores 
Ltd., pasieks siuntinio gavėją laike 4 savaičių.

TAIP PAT, SIUNČIAME SIUNTINIUS l 
ESTIJA, LATVIJA, LENKIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ.

SIUNČIAME TIK GERIAUSIOS RŪŠIES PREKES 
UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ.

Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rūbai, oda ir visa 
kita, ką galima siųsti su Intourist leidimu. Kiekvieno siuntėjo 

pageidavimai patenkinami.

Įvairūs paaiškinimai ir informacijos teikiama veltui.

Mielai pasiunčiame ir pačių siuntėjų paruoštus siuntinius.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS).

VIENINTĖLĖ LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2.
ENGLAND

a t.t t.t
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v
I KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS 
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GARANTUOTAS

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai 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 išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

.■AVAVA'.W.W.WW

I. Slroulins 306 The Cousewoy, Melbourne
Tel. MF 6673 — uždaryta pirmadieniais

22 Ibs3Ibs - 7Ibs - II Ibs -
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

SIUNČIAME TIESIAI PAŠTU IŠ MELBURNO

J. DAUMANTAS

PARTIZANAI
UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

(.Tęsinys “Mūsų Pastogės“ Nr.28)

Būtų puiki proga juos pamokyti, kad nevisa- 
da taikytinas bolševikinis nusistatymas: “Kas ta
vo, tai ir mano”. Dar neįlindus jiems į mišką vy
liausi, kad gal toje miško vietoje bus koks nors 
partizanas, kurių jau buvo atsiradę, ir tikriausiai 
patvarkys “išvaduotojus”. Bet ne. Be jokio pasi
priešinimo jie sulindo į mišką. Susirinkom mes 
trys, dalyvavę “apsupime”. Mama papasakojo 
smulkiai apie įvykį. Palikus atrakintas pirkios du
ris, ji išėjusi kiaulėms lapų į daržą. Nepraėjo nei 
pusvalandis, kai ji išgirdusi piemenaitę rėkiant:

— Teta, teta, rusai atėjo!
Ji parbėgusi namo ir virtuvėj radusi vieną iš

vaduotoją, kuris pasidėjęs ant stalo automatą, ties 
kampine pasistatęs maišą, vykdė penkmetinį nu- 
buožinimą. Paskutinis objektas nuo kampinės, 
kuris dar tilpo į ivano maišą, buvęs žadintuvas 
laikrodis. Jį įtalpinęs, ivanas, kaip paprastai, ats
tatęs į mamą automatą it “paklausęs”:

— Banditų nėra?
— Tu pats banditas, — atsakiusi mama.
Išvaduotojas, užsukęs viena ranka maišą, už

simetęs jį ant pečių ir parstūmęs mamą, griebu
sią sulaikyti, išspruko pro duris. Išbėgęs į prie
angį, jis įspėjo savo draugus:

— Arkadijau, Marusia, velnias bobą parne
šė... Bėgam, užtenka.

Iš seklyčios tiesiai į prieangį su maišais išsi
vertę dar du išvaduotojai, išlaisvindami šiandien 
mūsų šeimą nuo trijų kostiumų, dvejų batų, ke
turių suknelių ir eilės moteriškų drabužių. Sekly
čios durys buvo išlaužtos. Likę drabužiai, kurie 
jiems nepatiko, buvo išmėtyti ant grindų. Visų 
spintų ir komodų durys ir stalčiai buvo atidari.

Dar nebaigus mamai pasakoti nuostolius, at
bėgo uždusęs kaimynas P. Jį taip pat palietusi 
“laisvinimo” akcija. Žmona prarado beveik visus 
išeiginius ir apatinius, šeimininkas paskutinį kos
tiumą, mergiotė batukus, priedo dar nustvėrė pas
kutinį skilandžio gabalą, kurį trupino į barščius. 
Paaiškėjo, kad valymo akcija, pradėta iš kaimo 
šiaurės, baigėsi mūsų sodyba.

Bulvėse suradom katiūšos numestą maišą. 
Jame buvo daugiausia moteriški daiktai. Jų atsi
šaukė net keturių sodybų moterys.

Paskutiniu metu vagystės buvo labai daž
nos. Naktį atsibelsdavo važiuoti: grobdavo karves, 
avis, kiaules, ūkio mašinas. Dieną plėšikaudami 
pėsti, kraudavosi tik skanėstus. Pasiskųsti nebuvo 
kam. Jei kuris ir pabandydavo, tai žymiau nuken
tėdavo. Pirmiusia jį apšaukdavo fašistu, o už rau
donosios armijos “šmeižimą” nubausdavo, atim
dami kelis kartus daugiau. Kiek drąsesniam teko 
ir už grotų atsidurti. Tokiu būdu šiam siautėjimui 
sutvarkyti valdžia nesiėmė jokių priemonių. Ši
toks karinės ir civilinės valdžios pritarimas rau
donarmiečiams plėšti ir buvo vienas iš akstinų, 
kodėl jie taip entuziastiškai veržėsi į Vakarus. O 
gyventojai kiekvieną dieną ir naktį sutikdavo su 
didele baime ir nerimu, nes nei vienas nebuvo 
tikras, kad šios akcijos metu neteks jam ir su gy
vybe atsiskirti.

Šiuo metu arčiausiai fronto stovinčių sričių 
gyventojai buvo sumobilizuoti apkasų kasti ir lau
ko aerodromų paruošti. Mobilizuojami buvo visi, 
pakelių kastuvą. Nežiūrint, kad rusai nuolat stū
mėsi pirmyn be žymesnių atsitraukimų, fronto 
užnugary, saugumo ir visokių netikėtumų sume

timais, jie ruošė pėstininkams apkasus net ligi 100 
kilometrų krašto gilumom Mano tėviškės apylin
kėje ši mobilizacija buvo gana nuodugniai iššla
vusi visus fiziniai patvarius darbininkus. Brolis 
Vytas buvo išvarytas su arkliais, o Simas su Ona 
su kastuvais. Apkasai buvo ruošiami stačiomis, 
juos išgrindžiant plonais medeliais. Darbams va
dovavo raudonosios armijos daliniai. Darbininkas 
gaudavo kiekvienai darbo dienai normą, kurios 
neišpildęs, neturėjo teisės iš darbo pasitraukti. 
Didelio vargo darbininkai turėjo su maistu. Jų 
darbo vietos nuo namų dažniausiai pasitaikydavo 
ligi dvidešimt kilometrų, o kartais net triskart tiek. 
Maisto rusai visai neduodavo. Jį tekdavo darbi
ninkams pasirūpinti iš namų. Apsirūpinti galėjai 
tik nakčiai, poilsio metu. Tolimesnių vietovių dar 
bininkai veikdavo kolektyviai. To normą, kuris 
išvykdavo atvežti maistą, atlikdavo kiti. Šis var
gas tęsėsi visą rudenį, nes vokiečiams kiek stip
riau laikantis, bolševikai buvo vis netikri, ar pra- 
lauš frontą.

Sykiu reikėjo ir kelius taisyti. Ir čia dirbo 
vietos gyventojai. Taisė labai specifiškai. Ant kiek 
aplyginto,'kelio tiesė trijų — penkių colių blan
kas, kurias čia pat gamino. Abi kelio pusės buvo 
grindžiamos atskirai. Šitokiam taisymui reikėjo la
bai daug miško medžiagos. Taip atnaujino ne vi
sus kelius, bet tik tuos, kurie atrodė jiems reika
lingi.

Trečioji darbų rūšis, kuri gyventojams įgriso 
iki kaulų, buvo lauko aerodromų paruošiamieji 
darbai. Šį rudenį Lietuvoje buvo įrengta apie pu
santro šimto lauko aerodromų. Jiems žemę nusa
vindavo iš gyventojų. Čia teko nusausinti užimtus 
plotus, išlyginti ir pastatyti laikinas patalpas. Dau
gumas jų buvo pritaikytos tik mažiems lėktuvams. 
Darbams vykdyti buvo ginklu suvaromi iš apylin
kių visi gyventojai.

Dėl tokios nepakeliamos eibės darbų, krauna
mų ant kaimo darbininkų, daugelis gyventojų ne- 
įsėjo žiemkenčių, įšalo bulvės ir užsiliko kiti dar
bai. Lietuvos nelaimei, šis ruduo dar buvo be galo 
lietingas.

MOBILIZACIJA
Ne visur vienu metu buvo pravedama Lietu

voje mobilizacija. Kai Lietuvos vakarinės sritys 
dar buvo vokiečių rankose, jau rytinėse smarkiai 

ėmė vyrus. Kiekvienas gyventojas buvo įsitikinęs, 
kad naujieji okupantai neturi jokios teisės mobili
zacijai pravesti. Kiekvienas turėjo aiškų nusista
tymą — nekreipti jokio dėmesio į raudonųjų mo
bilizacinius pasišovimus, kaip kad pakartotinai 
buvo taip pasielgta rudosios okupacijos metu. Ta
čiau raudonieji okupantai pasirodė daug atkakles
ni savo planų įgyvendinime ir nesiskaitą su jokio
mis priemonėmis. Tą pat dieną, kada šaukiamieji 
turėjo stoti j registracijos punktus, po apylinkę 
pasipildavo ginkluotų NKVD dalinių, kurie košė 
kaimus, miškus, ieškodami šaukiamųjų. Būdinga, 
jog raudonieji griebdamiesi šitokios akcijos, jau 
buvo įsitikinę, kad gyventojai be jų durtuvų į re
gistracijos punktus savu noru nesirinks. Kaimu 
gyventojai, pamatę pirmus suimtuosius, pradėjo 
bėgti į miškus. Kiekvieną bėgantį NKVD daliniai 
šaudavo be jokio įspėjimo. Tomis dienomis Lie
tuva neteko kelių tūkstančių vyrų. Nemažas mobi
lizuojamųjų skaičius slėpdavosi kluonuose ar tvar 
tuose, sulindę tarp javų ar pašaro. NKVD daliniai 
tokias vietas kratydavo su automatais. Kiekvieną 
prėslą sušaudydavo. Vieni vyrai buvo kantrūs ir 
sužeisti iŠ ten neišlįsdavo, kitus gi išduodavo ją 
riksmas. Prie mano tėviškės, M. pamiškėj, vieną 
tokią “mobilizacijos” dieną C. kaime žuvo aštuo
niolika vyrų. Visi jie buvo paprasti laukų darbi
ninkai, išžudyti beginkliai.

Šitokioj atmosferoj pradėjau ir aš nebepasi- 
tikėti savo turimais dokumentais. Neišlaukiau nei 
numatyto laiko ir išsiruošiau atgal į Kauną. Ties 
Maisto fabriku sutabdė mane komendantūros pat
ruliai ir pradėjo knistis po mano popierius. Kaip 
tik visų mūsų studentų kariniuose dokumentuose 
nebuvo pridėta jokių antspaudų. Tuoj vienas viks- 
vinėmis akimis mongolas (greičiausiai nieko nenu
sivokdamas, kas ten parašyta) pastebėjo, kad do
kumente trūksta antspaudo. Girdi, “dokumenti ne 
v poredkie, davai u načalnika”. Atrėmė jis auto
matą į nugarą ir varo prie kiosko, kur ir buvo įsi
kūręs tas jų načalninkas. Prasidėjo apklausinėji
mas. Načalninkui (berods buvo leitenantas) buvo 
daug neaiškumų: kodėl nėra ant dokumentų ant
spaudo, koks reikalas man, studentui, važinėti iš 
Kauno, kaip aš, būdamas studentu, galiu važiuoti 
pas nuosavą tėtį ir padėti jam apsidirbti laukų 
darbus ir kt.

(Bus daugiau)
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TOKIO OLIMPIADOJE 20 SPORTO ŠAKŲ

Graikijos parlamento rūmuose 
tarptautinis Olimpinis komitetas 
nutarė praplėsti Tokio olimpinius 
žaidimus, įtraukiant dvi naujas 
sporto šakas. Tai — tinklinis ir 
dziudo imtynės. Paskutinėje olim
piadoje Romoje tebuvo tik 18 žai
dimų rūšių.

Be to, moterų lengvoje atleti
koje bus rungtyniaujama penkia
kovėje ir 400 m. bėgime. Iki šio

lei tų šakų nebuvo.
Tokio olimpiada įvyks 1964 m. 

spalio 9 — 25 d.d., o žiemos žaidi
mai bus pravesti Insbruke, Aus
trijos Tirolyje tarp sausio 29 ir 
vasario 9 d.

1968 metų ilimpinius žaidimus 
rengti jau panoro šie kraštai: 
Egiptas, Rusija, Argentina, Pran
cūzija, Amerika ir Vengrija, o žie
mos — Kanada ir Prancūzija.

J. JONUŠAS RAŠO...

Australijos sportuojantis jauni
mas labai gerai prisimena Geelon
go Vyties energingąjį vadovą ir 
sportininką J. Jonušą. Jau nema
ža laiko praėjo, kai jis apleido 
kengūrų kraštą ir įsikūrė dėdės 
Šamo šalyje. Išvykdamas jis buvo 
paprašytas nepamiršti savo drau
gų ir palyginti Amerikos ir Aus
tralijos lietuvių sporto lygį. Ir 
štai gaunu jo ilgą laišką, kuriame 
rašo:

“Iš pradžių nepatiko Ameriko
je. Pergyvenęs tą “sunkų” laiko
tarpį savo dėdės prieglobstyje, ap
sipratau su viskuo ir dabar nie
kada nenorėčiau grįžti į Australi
ją. Teko man dalyvauti Šiaurinės 
Amerikos lietuvių sporto šventėje, 
kuri vyko Kanadoje, Toronto 
mieste. Suvažiavo virš 400 sporti
ninkų ir per 2 dienas 7 skirtin
gose salėse įvyko visos varžybos. 
Jos nebuvo tokios įspūdingos ir 
tvarkingos, kokias jūs dabar tu
rite Australijoj. Liūdna ir gaila 
pasidaro tuo atžvilgiu, kai prisi
meni Australiją. Aš galiu drąsiai 
palyginti visą organizaciją: kaip 
dangus ir žemė ir net neturiu žo
džių išsireikšti.

Kas liečia patį žaidimo lygį, ga
lima būtų palyginti sekančiai: Vy
rai būtų žymiai pranašesni ir už 
Australijos rinktinę. Amerikos 
moterų lietuvaičių rinktinę at
laikytų Geelongo ir Adelaidės 
Vyties moterys. Tinklinyje Aus
tralijos vyrai būtų kiek pranašes
ni, bet moterų lygis būtų vieno
das. Stalo tenise Andrikonis 
(Perkūnas) ir Sirjatavičius (Var
pas) galėtų drąsiai žaisti finaluo
se. Jeigu stotų A. Snarskytė, ka
da ji buvo formoje, tai be abejo
nės laimėtų. Aš buvau visai kitaip 
išsivaizdavęs apie Amerikos spor
to šventes ir mano patirti įspū
džiai Toronte paliko labai blankų 
vaizdą.”

Taigi, kaip matote, mes galime 
tik džiaugtis mūsų turimomis 
šventėmis Australijoje ir būti dė
kingi tų švenčių rengėjams.

A. Merūnas

Geelonge
VYTIS I — YCW (38-67)

YCW komanda eina be pralai
mėjimo šiame turnyre, todėl visi 
laukė šio susitikimo, nes tikėjosi 
pamatyti įdomias rungtynes. De
ja, žiūrovai buvo apvilti, nes mū
siškiai sužaidė blogiausiai šiame 
sezone, gaudami geros pylos. Gal 
šis pralošimas paskatins susipras
ti ir pradėti rimčiau treniruotis. 
Taškai: A. Šimkus 21, R. Zenke
vičius 8, S. Šutas 6, E. Lipšys 3, 
K. Starinskas, A. Kaladė ir A. Ki
sielius.

VYTIS — GIT 56-48 (26-24)

Tai buvo jau antras susitikimas 
su studentų komanda. Nors atsiek
tas laimėjimas, bet patys žaidi
mas nebuvo pagirtinas. Šiuo metu 
mūsiškiam pradeda trūkti entuzi
astingumo kovoti už kamuolį bei 
dėti daugiau pastangų pagerinti 
žaidimo lygį. Taškai: A. Šimkus 
20, R. Zenkevičius 16, S. Šutas 
10, E. Lipšys 6, K. Starinskas 4, 
A. Kisielius ir J. Aukštakalnis.

VYTIS I — YMCA 45-26 (11-11)

Rungtynės buvo laimėtos be di
delių sunkumų, nors priešas ir ne
buvo labai silpnas. Abi komandos 
sužaidė pirmą puslaikį labai silp
nai, ypatingai buvo labai blogai 
mėtoma.

Antrame puslaikyje vytiečiai 
pakėlė savo žaidimo lygį ir be di
desnių sunkumų laimėjo. Taškai: 
R. Zenkevičius 18, A. Šimkus 14, 
E. Lipšys 8, K. Starinskas 3, A. 
Kaladė 2 ir S. Šutas.

VYTIS II (jauniai) — HERNE 
HILL 29-18 (12-12)

Po praėjusios savaitės praloši
mo, jauniai įgavo truputėlį dau
giau kovos dvasios, bet pats žai
dimas nebuvo geras. Kamuolio 
valdymas bei perdavimas dar te
bėra silpnokas, todėl būtinai rei
kalingos treniruotės. Taškai: F. 
Viti 14, K. Saldukas 8, V. Mali- 
koff 6, A. Risorskis 1, R. Slavic
kas, G. Bražionis, A. Milkeraitis 
ir G. Paškevičius.

*

Sporto šventės “Ženkliuko kon
kursą” laimėjo p. R. Giedrys — 
aktyvus “Vyties” klubo narys.

*

Dabartiniu metu “Vyties” krep
šininkės — E. Buckytė ii- R. Ake- 
nytė — treniruojasi Melbourne 
kiekvieną sekmadienį su rinktiniu 
būreliu merginų iš kitų komandų. 
Greitu laiku iš šio būrelio bus iš
rinkta Viktorijos rinktinė. Linki
me sėkmės mūsų merginoms.

A.Š.

SPORTO ŠVENTEI ARTĖJANT

Pirmasis 1961-mų metų pusme
tis prabėgo net nepastebėtas, o 
antrasis prabėgs dar greičiau, be
laukiant ir besiruošiant artėjan
čiai sporto šventei Geelonge. Apie 
šventės ruošimo darbus bei sunku
mus nėra reikalo aiškinti, nes 
kiekvienas žino arba įsivaizduo
ja; o ar ta šventė bus pasisekusi 
ar ne, galės spręsti patys dalyviai, 
jai praėjus. Žinoma, Geelongo 
sporto klubas “Vytis” deda ir dės 
visas pastangas padaryti šią šven
tę sėkminga.

Klubo valdyba nuo pat pirmųjų 
šių metų posėdžių susidarė šven
tės ruošimo darbų planą, kuriuo 
vadovaujasi ir reikia pasidžiaug
ti, kad ligi šiol viskas eina gana 
sklandžiai. Salės krepšiniui, tink
liniui, stalo tenisui bei baliui jau 
yra užsakytos, taip pat ir lauko 
teniso aikštelės. Gal būt, didžiau
sias rūpestis valdybos nariams 
buvo sportininkų apgyvendinimas 
šventės metu, nes lyginant su 
trim vietovėm, kurios ruošia spor
to šventes, Geelonge gyvena tik 
apie 400 lietuvių ir sudaro tik vie
ną penktadalį anųjų skaičiaus. Gi 
atvykstančių sportininkų skaičius 
sieks apie 150.

Deja, šis valdybos rūpestis, rei
kia pasidžiaugti, atrodo bus be 
pagrindo, nes aplankius didžiąją 
dalį Geelongo lietuvių, atrodo, 
šis reikalas buvo suprastas, dėlko 
“Vyties” valdyba yra nuoširdžiai 
dėkinga saviems tautiečiams. Čia 
primintina, kad ir kiti tautiečiai 
bus aplankyti dėl atvykstančių 
sportininkų apnakvydinimo, tikin
tis, kad niekas neatsisakys pa
dėti.

Adelaidėje
Š.M. GEGUŽIO 10 D. PRIIMTA 

REZOLIUCIJA

Adelaidės lietuvių sporto klu
bas “Vytis” savo metiniame susi
rinkime priėmė šitokią rezoliuci
jų:

“Vyties” Sporto Klubo visuo
tinis narių susirinkimas maloniai 
kviečia Adelaidės lietuvių jauni
mą įsijungti į sportininkų eiles, 
nes aktyvūs sportininkai pasigen
da daugelio jaunuolių, kurie galė
tų ir turėti; bendrauti sporto aikš
tėse.

Mūsų bendruomenė įrengė 
mums sportuoti patalpas ir aikš
tes, todėl mūsų pareiga yra tuos 
įrengimus pilnai išnaudoti.

Atsidėkojant bendruomenei 
sportininkai-ės prašo tėvelius ne 
tik leisti savo dar nejsijungusius 
į sportininkų eiles jaunuolius-es 
sportuoti, bet paraginti ir paau
gantį jaunimą, kad skirtų lietuviš
kam sportui bent dalį savo laisva 
laikio.

Sydnėjuje
ŠACHMATININKŲ 

PASISEKIMAI
Kovo šachmatų komanda po 

žaidimo 6 ratų Sydnėjaus miesto
tarpklubiniame turnyre užima tre
čią vietą. Pirmoje vietoje stovi 
latvių ‘Rigos” komanda. Geriau
sius riezultatus iš koviečių pasie
kė dr. I. Venclovas ir J. Dam
brauskas, laimėdami po 5 taškus 
iš 6 galimų.

RUOŠIAMAS KARNAVALAS
Prisimindami gerai pavykusį 

sporto karnavalą Canberroje, ko- 
viečiai šiais metais nori suruošti 
panašų Sydnėjuje š.m. rugsėjo 30 
ir spalio 1 — 2 dienomis. Laukia
me Canberros sporto klubo valdy
bos atsakymo.

KREPŠININKŲ TURNYRAS
Kovo vyrų krepšinio komanda 

yra pakviesta dalyvauti Olimpia 
Cup turnyre, kuris prasidės š.m. 
rugpjūčio 20 d. ir tęsis iki rug- 
piūčio 27 d. Newtowno policijos 
salėje. Turnyre dalyvaus 10 ge
riausių N.S.W. komandų.

Vyrų komandą pradėjo treni
ruoti Ant. Laukaitis, kuri yra pa
pildyta naujais žaidėjais. Sporti
ninkas B. Genys sugrįžo į Sydnė
jų ir jau kuris laikas treniruojasi 
koviečių tarpe.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MŪSŲ PASTOGĖS”

PRENUMERATĄ ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

KVIEČIAMI TINKLINIO
ŽAIDĖJAI

Ruošiantis ateinančiai sporto 
šventei, reikalinga sudaryti — 
perorganizuoti buvusią tinklinio 
komandą. Norintieji žaisti tinkli
nį prašome atvykti į Newtowno 
salę š.m. liepos 30 d. 10 vai. rytą.

Jau kuris laikas vyksta stalo 
teniso treniruotės Bankstowne 
trečiadieniais. Nuo š.m. rugpjūčio 
3 d. pradedamos treniruotės ir 
Centr. liet, namuose Redferne 
ketvirtadieniais, kur treneriu bus 
R. Liniauskas. Norintieji pradėti 
treniruotes, prašome atvykti nu
rodytu laiku.

V.A.
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SIUNTINIAI LIETUVON
COSMOS TRADING CO.,

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Tel. 39-2325.
LICENZIJOS KAINA TIK £ 1.5.0. 

SIUNČIAME TIESIAI PER PASTĄ, 
SIUNTINIAI PRISTATOMI PER 7—8 SAVAITES.

AGENTAI:
Melbourne: 300 Little Collins St., Tel. 63-2370 (šeštadieniais) 
Adelaide: 28 Grange Road, Hindmarsh, S.A., Tel. 46-3229, 
Sydney: 270 Miller St., North Sydney, N.S.W., Tel. XB 5027, 
Cabramatta: 84 Cumberland St., Tel. UB 1396, 
Newcastle: 53 Hanbury St., Mayfield, N.S.W.
Brisbane: 5 Markwell St., Bowen Hills, Q’ld., 
Perth: 21 Brookman St., Perth, W.A., 
Hobart: 57 Strickland Ave., Hobart, Tas. 
Geelong: 241 Yarra St., South Geelong, Vic.

Siuntinius supirkti galite pas mus urmo kainomis.
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SPORTO
ĮVAIRENYBĖS

★
Europos vyrų krepšinio taurės 

finaluose žais Rygos A.S.K. ir Ma
skvos C.A.S.K. (Centr. Armijos 
Sporto Klubas).

L. Balaišytė žais Europos jau
nių stalo teniso pirmeynbėse Ry
tų Vokietijoje.

★

S. Są-gos futbolo pirmenybėse 
Vilniaus Spartakui nekaip sekasi 
ir iš 20 galimų taškų teturi tik 
6. įrašytas lentelės gale.

★
Lietuvos futbolo pirmenybėse 

Šiaulių Elnias turi 1 tašką dau
giau už Panevėžio M.S.K. Tre
čiuoju eina Plungės Linų Audi
niai.

★
Pasaulio fut. pirmenybėse savo 

grupėje prie 100 tūkst. žiūrovų 
S. S-ga Maskvoje vos nugalėjo 
Turkiją santykiu 1:0.

★
Gegužės mėn. 28 d. pirmą kartą 

Kaune įvyko rugbio rungtynės 
šiuo laiku Lietuvoje bandoma iš
plėsti rugbio žaidimas, kas anks
čiau nebuvo praktikuojama.

“Bulletin”, Fed. Vokietijos vy
riausybės spaudos ir informacijos 
įstaigos organas, 109 nr., įsidėjo 
straipsnį “Pabaltijo valstybių tra
gedija”, kurio autorius Dr. H. 
Weiss, Herderio instituto Marbur- 
ge direktorius. Pabaltiečių depor
tacijos 1941 metais buvusios vie
na didžiųjų mūsų amžiaus tragedi
jų. Mini taip pat deportacijas po 
karo, ypač 1949 m. pavasarį, kada 
buvo ištremta apie 250-300.000 
pabaltiečių ūkininkų.

JUSU PINIGAI
SAUGUS

yra
BANK OF

NEW SOUTH WALES
ĮSTEIGTAME 1817 m.

TURTAS VIRŠIJA £500,000,000

Australijos seniausias ir didžiausias komercinis bankas 
teikia draugišką ir paslaugų patarnavimą virš 1,000 
skyriuose bei agentūrose kiekvienoje Australijos vals
tybėje, N. Zelandijoje, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir 
Londone.

Rašyk dėl paaiškinančios brošiūros.
Jums maloniai patarnaus —

BANK OF 
NEW SOUTH WALES 

UMtmroHMin siu u vviitf iimiiio lUnitnv)

Bendras ir taupos 
skyriai

AM701LI

2 PUIKIAUSI MOTERŲ SALIONAI J
BANKSTOWNE 5

FRANK'S j

3 FETHERSTONE ST„ (PRIEŠ POLICIJĄ).
II AUKŠTAS, tel. 70-8023 

ir i
380 SOUTH TERRACE (II AUKŠTAS), J

tel. 70-6644. ♦
DARBĄ ATLIEKA PRITYRĘ UŽSIENIO i
KIRPĖJAI SPECIALISTAI. A

. ... . . c<Kainos tikrai prieinamos.

0 BUVUSI “R O T A”, DABAR — $

STAT/ON DELICATESSEN
$ s•į 92 BROMFIELD ST., CABRAMATTA ||
|| SIŪLO JUMS GERIAUSIUS SKANĖSTUS IR MAISTO l|
|| PRODUKTUS. IĮ

Užsakymai pristatomi į namus. ft

I SIUNTINIUS I LIETUVA | 
‘ Č 

SIUNČIU AUSTRALIJOS PAŠTU PIGIAUSIOMIS KAINOMIS $ 
J IR PILNAI APDRAUDŽIU. £<
¥ Vį*} Kreiptis: K. STAŠIONIS, 18 Crinan St., Hurlstono Park,
J Telef. LL 5549. į
£ šeštadieniais 9 — 1 vai., kitomis dienomis dėl informacijų
>: Skambinti UU 6707.
A ..................

CABRAMATTA HOTEL |
X Tel. UB 1619
•S * •

moderniškiausias viešbutis prie Cabramattos gelžinkelio tilto. • *
£ Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- <• 
X sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — o 
|; gera muzika. Į J

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)

Tol. 62-2231

>: PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ
>: I USSR PER ŠVEDIJĄ

S NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY
H Naujas adresas: 148 Brook Street, Coogee, N.S.W. Tel. 65 410L

8

ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

VIENĄ IŠ PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

M. PETRONIS, 
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W.

Tel. UJ 5727
Kaina — 24/-

8

:: S ft :: :: :.:
I 
t,:
::
:: t,: ::
| 
:: ::
::

ft

i
LAFITTE ::

V

5



6 MŪSŲ PASTOGĖ 1961 m. liepos 25 d.

ftOSŲ PASTOGĖ
MELBURNAS

ĮSTEIGTA KREDITO 
DRAUGIJA

Š.m. liepos 15 d. Lietuvių Na
muose įvyko kooperatinės kredi
to draugijos steigiamasis susirin
kimas. Susirinkimui priėmus pa
ruošiamuosius draugijos įstatus, 
nustačius galutinų draugijos pa
vadinimą, formaliai draugija buvo 
įsteigta. Įsteigtoji draugija vadi
nasi LIETUVIŲ KOOPERATINĖ 
KREDITO DRAUGIJA “TALKA” 
LIMITED.

Kredito draugijos valdybon iš
rinkta: L. Barkus,1 V. Baltuška, 
F. Gužas, J. Kalnėnas ii- J. šni- 
ras. Revizoriais išrinkta: Ig. Alek
na, V. Jakutis ii- J. Valys.

Įsteigtoji kooperatinė kredito 
draugija oficialiai pradės veikti, 
įregistravus ją vietos kooperaty
vų registro įstaigoje. Koop.

LIETUVIŲ KLUBO 
METINIS SUSIRINKIMAS

M.L.K. metinė darbų apyskai
ta, kaip jau skelbta, bus patiekta 
metiniame visuotiniame narių su
sirinkime, kuris įvyks š.m. liepos 
mėn. 29 dn. 2,30 vai. Lietuvių 
Namuose. Nariai kviečiami būti
nai dalyvauti, kad dar daugiau su
glaudinę savo gretas žengtume 
su didesniu ryžtu ir pasitikėjimu 
į naujuosius darbo metus.

M.L.K. Taryba

PABAIGTUVĖS
Melburno L.K. Taryba darbo 

metų pabaigai atžymėti š.m. lie
pos mėn. 29 d. 6 vai. vakaro (po 
metinio susirinkimo) rengia pa
baigtuvių — sutiktuvių pobūvį.

Baigę metus, išleisime į “pensi
ją” buvusią Tarybą, o tuo pačiu 
metu sutiksime naująją nesuspė
tiems darbams atlikti. Senosios 
Tarybos nesekmes alučiu nuplau
sim; naujajai — pakėlę vyno tau
res sėkmės palinkėsim.

Maloniai kviečiame narius, jų 
svečius bei visus prijaučiančius į 
šį Pabaigtuvių Pobūvį. Dešimties 
šilingų aukas su dėkingumu pri
imsime ir tik Lietuvių Namų sko
lai dengti panaudosime. M.L.K.T.

SYDNĖJUS
PAMALDOS

Liepos 30 d. St. Mary’s lietu
viams pamaldos St. Mary’s parapi
jos bažn. 10 vai.

Kaip paprastai, kas sekmadienį, 
pamaldos Camperdowne 12 va). 
Pamokos sekm. mokykloj nuo 10 
vai. prieš pamaldas.

CAMPERDOWN MOKYKLOS 
POPIETĖ

Š.m. liepos mėn. 30 d. sekmadie
nį po pamaldų Camperdowne sek
madienio mokyklos mokytojai ir 
tėvų komitetas ruošia nuotaikin
gą popietę mokyklos salėje su vai
kučių ir jų tėvelių pasirodymais, 
dainomis, bendrais užkandžiais ii’ 
šokiais.

Į šią popietę kviečiami visi ma
lonūs tautiečiai, o ypač busimieji 
ar buvę jos mokiniai su savo tė
veliais ir aidimaisiais.

Mokyklos globėjas K.P.B.
PAREMKIME PUNSKO 

LIETUVIUS
Vis nesiliaują plaukti Punsko 

lietuvių pagalbos prašantys laiš
kai, o ir ta nuoširdi padėka už 
pasiųstus vartotų rūbų pakietė- 
lius, rodo, kad toji pagalba jiems 
tikrai reikalinga.

Todėl Sydnėjaus Lietuvių Cari
tas vėl pradeda vajų — rinkimą 
vartotų rūbų, avalynės ir pinigų, 
kurie reikalingi pasiuntimui tų pa- 
kietėlių. (Už 11 svarų siuntinį 
reikia sumokėti 25 šil).

Aukos bus priimamos kas sek
madienį prie Camperdowno baž
nyčios. Jas priims naujas Carito 
V-bos talkininkas p. A. šarkaus- 
kas, o taip pat galima jas įteikti 
ir Kapelionui prieš pamaldas kito
se bažnyčiose ar lankant koloni
jas.

Norintieji gali ir patys asmeniš
kai siųsti pakietėlius: jiems bus 
duodami šeimų adresai ir laiškai.

Nedelsdami peržiūrėkime savo 
spintas ir atrasime daug dalykų, 
kurie mums mažai reikalingi, o 
vargšams Punsko lietuviams taip 
brangūs ir naudingi.

Sydnėjaus Lietuvių Caritas
DAIL. H. ŠALKAUSKAS 

GAVO DIPLOMĄ
Menui populiarinti Rockdale 

(Sydnėjaus priemiesčio) miesto 
taryba rengia kas metai konkur
sines akvarelės parodas, šiais me
tais iš 800 atsiųstų darbų atrink
ta ir eksponuota 200 akvarelių. 
Jų skaičiuje yra ir mūsų dailinin
ko Henriko Šalkausko viena ak- 
varėlė, kuri yra atžymėta “Highly 
commended” diplomu.

Oficialiai paroda bus atidaryta

antradienio vakarą, 27.7.61 8 v.v. 
ir tęsis iki savaitės pabaigos (Co
ronation Hall, Arncliffe).

Stebėtojas

INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
D-JOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko š.m. liepos 
8 d. p.p. Daudarų namuose.

Draugijos pirm. F. Sipavičius 
padarė metinės veiklos praneši
mą, sužymėdamas svarbesnius val
dybos veiklos darbus bei D-jos 
įvykius, kurie yra kruopščiai fik
suojami D-jos metrašty.

Iždininkas S. Jarembauskas pa
teikė susirinkimui žinias apie ka
sos stovį.

Valdybos nariams pasisakius 
kaikuriais D-ją liečiančiais klau
simais, Valdybos veikla buvo už- 
girta ir jai pareikšta padėka.

Į naujos kadencijos valdybą bu
vo išrinkta ir pareigomis pasi
skirstė: Iz. Jonaitis — pirm., L. 
Sabulis — ižd. ir P. Alekna — 
sekretorium.

Sumanymuose buvo pasisakyta, 
kad reikia Draugijos dešimtmečio 
sukaktį (š.m. liepos mėn.) atžy
mėti platesniu mastu.

Susirinkimui pasibaigus, visi 
dalyviai buvo pakviesti arbatėlei, 
kur juos ne tik vaišino, bet ir 
linksmino vaišingoji šeimininkė.

B.D.

BANKSTOWNAS
NAUJA A.L.B. APYLINKĖS 

VALDYBA
A.L.B. Bankstowne apylinkės 

narių visuotinas metinis susirin
kimas įvyko š.m. liepos mėn. 9 d. 
Bankstowno Lietuvių Namų “Dai
navos” salėje.

Susirinkimą atidarė buvusios 
valdybos pirmininkas M. Nakutis, 
kuris susirinkimui pirmininkauti 
pakvietė K. Kavaliauską, sekret.
— V. Virgininką.

Pranešimus padarė: valdybos 
pirmininkas M. Nakutis, revizijos
— M. Šumskas ir Kultūros Tary
bos — A. Bučinskas.

K. Kavaliauskas pateikė susirin
kimui numatytąją programą, ku
ri buvo vienbalsiai priimta ir 
tvarkingai pravesta.

Atsistatydinus praėjusios ka
dencijos valdybai, buvo išrinkta 
slaptu balsavimu nauja, kuri tuoj 
po visuotino susirinkimo turėjo 
pirmą posėdį ir paerigomis pasi
skirstė sekančiai: M. Zakaras — 
pirmininkas, J. šimboras — vice
pirmininkas, R. Stašionis — sek
retorius, V. Ramanauskienė — 
kultūros ii- švietimo reik, ir A. 
Makaras — kasininkas.

Revizijos komisijon išrinkti: 
Br. Stašionis, V. Šliogeris ir K. 
Kavaliauskas.

Taip pat išrinktas ir garbės teis
mas iš šių asmenų: inž. Jonaitis, 
T. Reisgienė, V. Kazokas, inž. 
B. Daukus ir V. Virgininkas.

Sumanymuose plačiai buvo dis
kutuotas klausimas, būdas ir 
priemonės kaip surinkti lietuvio 
metinį mokestį iš apylinkės gy
ventojų.

Išvadoje prieita nuomonės, kad 
tas darbas gali būti atliktas tik 
gera ir sveika valdybos iniciaty
va ir sumanumu.

Naujos valdybos būstinės adre
sas: M. Zakaras, 10 Onslow St., 
Canterbury, telefonas —UW 5072.

Senos valdybos darbas užgirtas, 
revizijos komisijos aktas priim
tas ir patvirtintas.

Naujai išrinktai valdybai susi
rinkimas palinkėjo sėkmės ir na
šaus darbo. - - m.z. - -

PERTHAS
VIENYBĖS D-JOS 
SUSIRINKIMAS

Susirinkę ir apsvarstę reikalą, 
priėjome išvados, kad norint vie
nas kitam padėti yra geriausia 
priemonė susiburti į Vienetą, nes 
organizuotai daugiausia atsiekia
ma.

šiai idėjai realizuoti š.m. rug
pjūčio mėn. 6 d. 12 vai. Perthe 
kat. bažnyčios salėje šaukiamas 
reikšmingas Vienybės draugijos 
steigiamasis susirinkimas.

Kviečiami be išimties visi ama
tininkai, visi dirbantieji, visi koo
peratininkai, komersantai ir pre
kybininkai. Labai pageidaujama 
būtų matyti tame susirinkime ir 
mūsų jaunuomenė.

Broliai ir seserys lietuviai! 
Gerai žinodami vienybės reikšmę, 
ypač šioj mūsų gyvenimo akimir
koj, nė vienas nepasilikime na
muose susirinkimo dieną, o visi 
vieningai dalyvaukime aukščiau 
nurodytu laiku kat. parapijos sa
lėje. Iniciatoriai

CANBERRA
“ŠVIESOS” SUSIRINKIMAS
Rugpjūčio 5 d. 7.30 vai. “švie

sos” sambūrio Canberros skyrius 
šaukia pilnaties susirinkimą. Vi

sų narių dalyvavimas pageidauja
mas. Taip pat kviečiami suinte
resuoti įstoti naujais nariais. Su
sirinkimas įvyks p. Velioniškių 
svetainėje, 29 Westgarth Street, 
O’Connor.

ADELAIDĖ
PRADĖTAS LIETUVIU NAMŲ 

FRONTO PRIESTATAS
Š.m. liepos 8 d., dalyvaujant 

Apylinkės Valdybis pirmininkui 
Jurgiui Jonavičiui ir AL Sąjungos 
pirmininkui Raginiui, buvo pra
dėtos mūryti sienos Lietuvių Na
mų frontiniam priestatui,, kuris, jį 
užbaigus, iš pagrindų pakeis visą 
Namų išvaizdą ir žymiai praplės 
būtinai reikalingą naudojamąjį 
visų patalpų plotą, suteikdamas 
daug daugiau erdvės ir patogumų.

Visuotinio adelaidiškių susirin
kimo įgaliota, Lietuvių Sąjungos 
valdyba šio priestato reikalingu
mo neišleido iš savo akių nė vie
nai minutei, nors nuo pamatų iš
liejimo iki mūrinimo pradžios pra
bėgo nemaža laiko.

Lengva būtų daryti kiekvieną 
praplėtimą ar patobulinimą, jeigu 
nereikėtų tuo pačiu laiku sukti 
galvos, iš kur bus gauta lėšų ben
druomenės pavestiems uždavi
niams įgyvendinti.

Sąjungos valdyba, pagal nusi
stovėjusią tradiciją, aukų rinki
mo reikalais į adelaidiškius kreip- 
piasi tik vieną kartą metuose. Ir 
tuo kartu — aukų vajaus metu 
— adelaidiškių suaukoti pinigai, 
iš principo, skiriami metinėms ne- 
judorno turto skoloms mokėti. Pa
tobulinimams ir priestatams, kaip 
anksčiau, taip ir dabar, ieškoma 
kitų finansavimo būdų. Pirmasis 
pristatymo etapas (keturi erdvūs 
kambariai, kurie šiandieną pil
niausiai nudojami) buvo sėkmin-

VISI MELBIIRNIŠKTAI
Į SPEKTAKLĮ!

Š.m. rugpjūčio 6 d. (sekmadie
nį) 4 vai. p.p. Liet. Namuose, 1.2 
Francis Grove, Thornbury įvyks 
Montrealio Dramos Teatro vaidi
nimas plokštelėmis. Melburno vi
suomenei šį kartą pateikiama mū
sų žymaus rašytojo Balio Sruogos 
vienas stipriausių dramatinių vei
kalų”

“MILŽINO PAUNKSMĖ”, 
trilogiška istorijos kronika, trys 
veiksmai, 9 paveikslai. Vaidinimas 
trunka tris valandas. Įėjimas — 
3 šil., nedirbantiems ir jaunimui 
nemokamai.

Nepraleiskime geros progos iš
klausyti vaidinimo apie šlovin
giausią Lietuvos laikotarpį.

ALB MELBURNO APYL.
KULTŪROS TARYBA

gai pravestas gavus tam vidaus 
paskolą (visa eilė adelaidiškių da
vė Sąjungai po £50 beprocentinės 
paskolos penkeriems metams). 
Tuo pačiu principu norima finan
suoti ir antrasis — fronto — pri
statymo etapas. Sąjungos valdy
ba bus dėkinga kiekvienam, ku
ris viena ar kita forma konkre
čiai prisidės prie frontinio prie
stato finansavimo jam parankiau
sia auka. Šiuo metu frontinio prie
stato užbaigimą Sąjungos Valdy
ba laiko savo svarbiausiu uždavi
niu ir prašo visus padėti jį grei
čiausiai įgyvendinti.

Kaip informuoja visiems Lietu
vių Namų pristatymo darbams 
vadovaująs architektas inž. K. 
Reisonas, liepos 8 d. nuoširdžių 
talkininkų pradėtame mūryti Lie
tuvių Namų frontiniamp priesta
te bus erdvios patalpos: bibliote
kai — skaityklai, bufetui — val
gyklai, vestibiulis — foyer, kuris 
sujungus su sale, žymiai padidins 
jos grindų plotą ir tuo pačiu salėje 
galės tilpti dar daugiau žmonių. 
Šiaurinėje šio priestato dalyje 
taip pat bus įrengti patogumai ir 
dušai. Pastarieji ypač svarbūs 
sportininkams. Atskira patalpa 
bus ir virtuvei.

“A.L.Ž.”

Lietuviška knygrišykla
* IR KARTONAŽO DIRBTUVĖ j
f SAV. J. LESKAUSKAS, j
‘t’ 11 Wolesley Street, Bathurst, N.S.W. Tel.: 4294 £

★ Prieinamomis kainomis įriša knygas, žurnalus, albumus, •••
.j. laikraščių komplektus ir kt. X
X * Gamina odinius ir odos imitacijos albumus, užrašų kny- *

gutes, įspaudžiant pageidaujamas raides ar inicialus. *
★ Gamina įvairius išdirbinius iš kartono medžiagų.

X Teiraujantis smulkesniij informacijų, prašoma pridėti paš- X 
i to ženklelį atsakymui. £

Š.M. RUGPJŪČIO 12 D. (ŠEŠTADIENĮ)
VISI BRISBANĖS LIETUVIAI 

SU SAVO BIČIULIAIS IR DRAUGAIS SKUBA 
Į PIRMĄJĮ “MŪSŲ PASTOGĖS”

SPAUDOS BALIU, g
kuris įvyks

LABOUR HALL SALĖJE
(4-tas Bardon linijos tramvajaus sustojimas) 

PRADŽIA 7 VAL. VAK.

Baliaus metu vyks žinomojo mūsų dail. Alf. Navicko 
dailės kūrinių paroda.

PUIKI IR TIKRAI ĮDOMI PROGRAMA: dainuos duetas ir >! 
kvartetas lietuviškų dainų šiupinį. Gros puiki kapela, veiks bu- :■»: 
fetas restorano kainomis.

Kviečiame visus paremti vienintelį ALB-nės savaitraštį dos- :*i 
nia savo auka.

APYL. V-BA

LAIŠKAS REDAKCIJAI
GERB. PONE REDAKTORIAU,

Neseniai perskaičiau p. Vinco 
Kazoko vertingą straipsnį “Tauti
nė savižudybė ar kūrybinis vyks
mas”. Nežinau, koks yra Krašto 
Valdybos etc. atsakymas į kun. 
dr. Bačinsko klausimus, bet linkė
čiau, kad ir toliau Krašto Valdy
ba laikytųsi lietuviškos linijos. 
Kiek prisimenu, Lietuvių Charto-

Pajieškojimas
* Pajieškoma Kaunaitė Marytė, 

gyvenanti Australijoj. Pereito ka
ro metu ji gyveno Austrijoj ir 
dirbo kartu su savo drauge Kazi
miera Stelmokaite. Jieško Pečiu
kaitis Vladas, Lietuva, Šakių ra
jonas, Sintautai.

Ji pati arba žiną apie ją, pra
šomi rašyti: V. Kutas, 453 Sand- 
gate Road, Shortland, Newcastle, 
N.S.W.

KIEKVIENO PAREIGA — IŠ 
ANKSTO UŽSISAKYTI 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
METRAŠTĮ, 

kurio kaina: kietais viršeliais i. 
2.10.0, minkštais — £ 2.0.0.

j e yra išreikštas dėsnis, kad Lie
tuvių Bendruomenei priklauso 
kiekvienas lietuvis, kuris siekia 
nepriklausomybės Lietuvai, ne
žiūrint kokią privačią pažiūrą ar 
ideologiją jis turėtų. Iš tiesų, gy
vendami demokratiniame pasauly
je, elgtumėmės keistai, jei savus 
žmones pradėtume tikinti, kad lie
tuvis būsi tik tada — kai paklusi 
mano nuomonei.

Kaip visose, taip ir lietuviškoje 
visuomenėje yra grupių, norinčių 
savo pažiūras užmesti visiem* lie
tuviams. Dėl to, žinoma, yra ir 
spaudimo pakreipti AL Bendruo
menę kuria nors specialia krypti
mi. Atsispirdama tokių grupių 
bandymams ir išlaikydama neut
ralumo liniją, ALB Krašto Valdy
ba pasirenka tikrąjį kelią. To pa
ties tikimės ir ateityje, tikėdamie
si, kad ir paskiri Bendruomenės 
nariai supras, jog tolerancija ar
timo pažiūrai yra demokratinio 
subrendimo žymė. Pavyzdžiui, nei 
vienas australų liberalų partijos 
narys negalvoja, kad australais 
gali būti tik tie, kurie priklauso 
liberalų partijai.

Vytautas Doniela

t DRAUGIŠKIAUSIAI IR PIGIAUSIAI JUMS PATARNAUS X
RADFORD’S FLORAL SERVICE ;;

<► Vainikai laidotuvėms, dovanų krepšiai ir kitos rinktinės gėlės. ■■
X Siuntimas į užsienius.
X 117 CABRAMATTA ROAD, CABRAMATTA, Tel.: UB 1617 "
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GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI (t

PASTATO JUMS g
i 

IR KONTRAKTORIAI g 

M. RCU & CO. I

56 YARRARA ROAD, PENNANT HILLS, N.S.W. t-j
g Tel. 84 2272 8
g PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS g

IŠRŪPINAME PASKOLAS. g
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BĖGA 
NEPASTEBIMAI!
mūsoji tremties buitis neturi

LAIKAS
NESULAIKOMAI IR

Tačiau jei kas tvirtintų, kad 
prošvaisčių, tai tas sakytų netiesą.

Gražiausioji kiekvieno tautiečio gyvenimo akimirka kartoja 
si kasmet TRADICINIAME

“MŪSŲ PASTOGĖS”

SPAUDOS BALIUJE
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Š.M. RUGPJŪČIO 5 D. (ŠEŠTADIENĮ)

“DAINAVOS SALĖJE

BANKSTOWNO NAMŲ VALDYBA

RENGIA

ŠOKIŲ VAKARĄ BALIU
ŠOKIAMS GROS GERA KAPELA, BUS TURTINGAS

BUFETAS, LOTERIJA IR KITŲ ĮVAIRENYBIŲ.

Pradžia 7 v.v.

Įėjimas: vyrams — 10 šil., moteris — 8 šil., moksleiviams — 5 šil.

BANKSTOWNO NAMŲ VALDYBA t.t
t.t tt

KURIS ĮVYKS Š.M. RUGSĖJO 2 D. (ŠEŠTADIENĮ) 7 V.V.

GRAŽIOSIOSE GRACE BROSS SALĖSE 
(BROADWAY) SYDNĖJUJE.

Šių metų Spaudos Balius yra rengiamas iš anksto apsvars
čius visas aplinkybes, kad jo svečiai turėtų tikrai neužmirštamų 
įspūdžių ir malonumų.

Nei vienas buvusių Spaudos Balių trūkumas šiemet tikrai 
daugiau nesikartos, nes praeitis išmokė, kaip įtikti visų svečių 
skoniui ir reikalavimams.

Be įprastinių baliams smagumų, šiemet “Mūsų Pastogės” 
Spaudos Baliuje tikimasi daugelio staigmenų: romantiškojoj da
ly bus įspūdingasis “Burtų fontanas”, šiurpusis “Piratų baras”, 
niekada nematyta ir negirdėta meninė programa, pigiausias bu
fetas ir nepakeičiama tradicinė Spaudos Baliaus muzikos kape
la, vadovaujant mums gerai pažįstamam Fedoroff.

Yra visai patikimų žinių ir pažadų, kad šių metų “M.P.” 
Spaudos Baliuje ypač daug svečių bus ne tik iš artimiausių Syd
nėjaus apylinkių, ne tik iš Wollongongo, Canberros, Newcas
telio, bet net iš Melburno, Brisbanės ir Adelaidės...

Sekite Spaudos Baliaus pranešimus, ir Jūs, Mieli Tautie
čiai, pamatysite, kad tikrai verta jau dabar pradėti rengtis šiai 
didžiajai smagybei, kurią išgyvensite tik “Mūsų Pastogės”

SPAUDOS BALIUJE
PIRMIAU UŽSISAKĘ STALUS, 
GAUS GERIAUSIAS VIETAS!

PAKVIETIMAI GAUNAMI IR STALAI UŽSISAKOMI 
ŠIAIS ADRESAIS:

B. DAUKUS — 273 Cooper Rd., Yagoona, tel. UY 5281; 
V. KAZOKAS — 13 Percy St., Bankstown, tel. 70-8395; V. PA
TAŠIUS — 55 Riverview Rd., Earlwood; R. VENCLOVAS — 
9 Lemnos St., Homebush, tel. UM 6208; J. Z1NKUS — 84 Victor 
Ave., Picnic Point; B. STAŠIONIS — 11 Berala St., Berala, 
tel. 649-9062; J.P. KEDYS — Baltia Pty. Ltd., 91A Argyle 
Street, Parramatta, tel. YL 9787; M. PETRONIS — 152 Liver
pool Rd., Enfield, tel. UJ 5727 ir J. VĖTEIKIS — 24 Lovoni St., 
Cabramatta, tel. UB 3680.

RENGĖJAI

Printed by MINTIS PTY. LTD., 417 Burwood Rd., Belmore, 
Sydney, for the Publisher Australian-Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.
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