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Nesiseka
Apgauti

Sovietų Sąjungos delegacija 
Jungtinių Tautų posėdžiuose New 
Yorke itin stengėsi pravesti nuta
rimą pabėgėlių repatriacijos klau
simu. Sovietai norėjo, kad augšta- 
sis JT komisaras pabėgėlių reika
lams forsuotų grįžimą į kilmės 
kraštus žmonių, išsprukusių iš ko
munistinio “rojaus”.

Sovietų užmačioms griežtai pa
sipriešino Amerikos atstovas J. 
Blaustein, pareikšdamas dar prieš 
balsavimą, kad tai, ką Svo. Sąjun
ga vadina repatriavimu, greit gali 
Išvirsti į priverstinį grįžimą, ka
dangi tikrąją padėtį ir tikslus so
vietai užmaskuoja. Amerikos dele
gatą paremdamas britų atstovas 
Samuel Hoare, nurdoė, kad sovie
tų rezoliucijoje spaudimas, dėl pa
bėgėlių repatriavlmo, gali privesti 
prie labai rimtų pasekmių.

Atrodo, kad sovietai buvo nu
sprendę šiemet bet kuria kaina 
gauti JT moralinį pritarimą jų 

prieš metus pradėtai pabėgėlių gra
žinimo akcijai.

Sovietai, dar prieš balsavimą 
patyrę, kad prakiš, bandė daryti 
nuolaidų, bet ir tai negelbėjo. 
Dauguma balsų atmetus sovietų 
siūlytąją rezoliuciją, priimta kita, 
kurioje įpareigojama? pabėgėlių 
reikalams augštasis komisaras už
tikrinti pabėgėliams tarptautinę 
globą.

KOLOMBO PLANO 
KONFERENCIJA

JOJE DALYVAUJA 17-KOS VAL 
STYBIŲ MINISTERIAL SVARS- 
TOMA KAIP PAKELTI GYVENT 
MO LYGI ŪKIŠKAI ATSILIKU
SIUOSE AZIJOS KRAŠTUOSE. 
REIKIA 64 MILIONŲ DOLERIŲ.

Konferencija vyksta Singapūre. 
Australiją joje atstovauja užsie
nių reikalų ministeris R.G. Casey.

Kolombo Plano valstybės svar
biausiu savo tikslu laiko ūkinės 
paramos teikimą atsilikusiems Azi
jos kraštams, kad jie neatsidurtų 
komunistų jtakoje. Tačiau, nežiū
rint Vakarų valstybių paramos, 
kai kurios Azijos valstybės pradė
jo “biznį” su Kom. Kinija.

Kolombo Planas pradėjo veikti 
1951 metais ir, pagal susitarimą, 
turėtų tęstis iki 1957 metų. Ma
noma, kad terminas bus prailgin
tas.

Konferencijoje konstatuota, kad 
Azijos tautos reikalingos ūkinės 
ir technikinės pagalbos. Artimiau.. 
siems užplanavimams vykdyti rei
kia 64 milionų dolerių.

šioje konferencijoje atstovauja
mos yra Australija, D. Britanija, 
Burma, Kombodia, Kanada, Cei- 
lonas, Indija, Indonezija, Japoni
ja, Laos, Napalis, N. Zelandija, 

Pakistanas, Filipinai, Siamas, Ame
rika ir Vietnamas.

MULKINA ANGLUS į 4 Ministerial Genevoje
Iš Sovietu Sąjungos grižta vis. ...................... .......................

RAUDONIEJI Mirties Traukinys ”

Iš Sovietų Sąjungos grįžta vis ' 
didesni būriai vokiečių karo ■ be- 1 
laisvių. Prieš keliolika dienų grį
žo ir garsusis karo lakūnas pik. 
Otto Hauer. Nežiūrint nusilpusios 
sveikatos, pik. Otto Hauer, vos i 
pasiekęs Vak. Vokietiją, sėdo ra
šyti laišką Londono burmistrui, 
kuris nesenai yra lankęsis Sov. 
Sąjungoje. Otto Hauer nurodo, kad 
Londono burmistras, kaip ir visi 
Vakarų ekskursantai, Sovietų Są
jungos tikrojo gyvenimo nėra ma
tęs.

— Kada Tamsta, — rašo Hauer, 
— lankei fabrikus ir valstybinius 
ūkius prie Sverdlovo, mes, vokie
čiai karo belaisviai, tomis dieno
mis nebuvome varomi į darbus. 
Mums buvo duotos dvi dienos 
“atostogų”, nes nenorėta parodyti 
kaip mes atrodome ir kokiose są
lygose dirbame. Tamstos atvyki
mo proga buvo nuimti sargybų 
bokštai ir spygliuotų vielų užtva
ros nuo mūsų stovyklų, nes norė
ta sudaryti įspūdį, kad mes gy
vename eilinėje darbininkų stovyk
loje.

— Sverdlovo krautuvėse Tamsta 
ir Tamstos žmona galėjote įsigy
ti gražių suvenyrinių dalykų, bet 
šitokių prekių Sov. Sąjungos pi
liečiai niekada prieš tai ir po to, C’ZAA/TIP'T' A T 
negalėjo įsigyti. Tai buvo maska- i OvJ V .1 Jul I JT. K 
radas, kuriami* Tamsta iškilmin-1
gal dalyvavai, bet, pradedu abejo- IR VIEŠOJI NUOMONĖ 
ti, ar Tamsta Jautei savo vaid
mens komiškumą”.

Toliau pulkininkas Otto Hauer nisteris Dulles, prieš keliolika die- 
spaudos atstovams pareiškė, jog ™ ‘---- T -------------X!—‘
jis jaučiąs pareigą perspėti visus 
vakariečius, vykstančius Sovietų 
Sąjungon, kad Jie niekada nema
tys ten tikrosios padėties, tikrojo 
gyvenimo už geležinės uždangos, 
nes jeigu jie galėtų ten j viską 
atviromis akimis pažiūrėti, tai 
tūkstančiams vokiečių, kaip lygiai 
milionams ištremtųjų nereiktų 
baigti savo dienas priverčiamųjų 
darbų stovyklose, čia pat jis pri
dūrė, kad jeigu bus reikalas, jis 
vėl sės j kovos lėktuvą ir muš 
raudonuosius.

Pereito karo metu Otto Hauer 
yra numušęs per 300 priešo lėk
tuvų.

Spalio 29 d. Genevoje, šveica- ( kuliuoti, po savo "nuodėmių išpa- 
’■ rijoje, prasideda Amerikos, D. a:-:—” ---- »*.——*■—i—•• >— -■

Britanijos, Prancūzijos ir Sov. Są
jungos užsienių reikalų ministerių 
konferencija.

1 Harold MacMillan išskrenda iš 
Londono apsisprendęs prikalbėti

’ Molotovą dėl Vokietijos sujungimo, 
prieš pradedant svarstyti Europos 
Saugumo Paktą. Molotovas tačiau 
yra pasiryžęs siekti, kad šiedu 
klausimai būtų svarstomi atvirkš
čia tvarka. Atrodo, kad lankstus 
britas, nors Jį rems amerikietis 
John Foster Dulles ir prancūzas 
Antoine Pinay, turės nemaža sun
kumų.

Dulles vyksta konferencijon įsi
tikinęs, kad Centralinės ir Rytų 
Europos komunizmo pavergtųjų 
tautų išlaisvinimas būsiąs pasiek
tas viešosios pasaulio opinijos 
spaudimu į Sovietų Sąjungą.

Kai kas mano, kad nelaiminga 
prezidento Eisenhowerio liga, gali

I susilpninti Dulles pozicijas, bet 
I tai mažai patikima prielaida, nes 

prezidentas, prieš užsienių reikalų
I ministerių) išvykstant į Genevą, su
juo turėjo kelis pasitarimus.

Molotovas, kai kas mėgina spe-

Amerikos užsienių reikalų mi-

žinimo”, ir ypač turint galvoj, kad 
jis pasiliko paskutinis iš triuvi- 
rato (Malenkovas — Beria — Mo
lotovas), valdžiusio Sov. Sąjungą 
po Stalino mirties, galįs būti 
žiau savim pasitikįs.

Ši konferencija, kuri truks 
savaites, nebus nerūpestingi 
būviai su vodka, wisky ir kitais 
nuotaiką žadinančiais dalykais, ka
dangi spręstinos problemos yra la
bai rimtos.

Vakarų ministerial tačiau vyks
ta j Genevą aiškiai žinodami, kad 
šiaurės Atlanto Sąjungos pajėgos 
nėra parengtos, kad Vak. Vokieti
ja naujai kuriamoje armijoje ne
turi nė vieno kuopos viršilos, net 
puskarininkio, ir kad “taiką my
linčios" Sov. Sąjungos karinis pa
jėgumas niekada nebuvo tokc di
delis, kaip šiandien.

Turint galvoj, kad D. Britanija 
sumažino ir tebemažina savo ka
rines pajėgas, kad Amerika gali 
nutarti sumažinti, o Prancūzija 
užsiėmusi Maroku, Alžyru ir vi
daus politikos negalavimais, Va
karų ministerių padėtis nėra labai 
linksma. Tikėkime, kad Molotovas 
irgi pasakys, kad Sov. Sąjunga 
mažina savo kariuomenę, bet visi 
žino, kad Sovietų Sąjungos kari
nės pajėgos yra didesnės, negu anų 
trijų kartu sudėjus.

ma-

tris
po-

Hugo Theorell
NOBELIO PREMIJOS 

LAURETAS
Reuterio spaudos agentūra iš 

Berlyno pasaulio laikraščiams per
davė Ilzės Schmidt, iš Sovietų Są
jungos darbo stovyklos sugrįžu- 
sios vokietės, pasakojimą, kuris 
dar kartą atskleidžia beatodairiš
ką žmonių naikinimą.

Ilzė Schmidt į Vakarų Vokieti
ją sugrįžo vienu transportu su 
167 moterimis ir keliais vaikais, 
kurių vienas gimė darbo stovyk
loje ir dabar tėra tik trijų savai
čių amžiaus.

Ilze Schmidt buvo areštuota 1945 
m. Rytprūsiuose. Tada ji turėjo 
23 metus.

“2000 vokiečių moterų, — pasa
koja grįžusioji, — išvykome iš 
Torgau kalėjimo vienu transportu 
į Sov. Sąjungą. Bet tik 63 gyvos 
pasiekėme Inta, moterų priverčia
mųjų darbų stovyklą Sibire. Kitos 
pakeliui mirė Iš bado ir nuovar
gio.

“Aš niekada neužmiršiu vaizdo, 
kada moterys, panašios į skeletus, 
tempė iš gyvulinių vagonų kuriais 
keliavome, kūnus savo mirusių 
draugių”.

Tarp grįžusių yra Ir kelios bu
vę nacių įstaigų tarnautojos. Vie
na pasisakė buvusi propogandos 
ministerijoje sekretore. Ji yra ne
tekusi Sov. Sąjungoje keletos dan
tų *-'■ ta (rezultatas sargybinio blo
gos nuotaikos.

Kai kurios šių moterų buvo nu
teistos 1953 m., pakaltinus jas tais 
metais dalyvavus darbininkų su
kilime prieš Rytų Vokietijos ko
munistinį režimą. Kitos buvo pa
kaltintos už šnipinėjimą, sabotažą, 
ir dažniausiai už “priešsovietinę 
veiklą”.

1955 metų Nobelio medicinos 
premiją laimėjo prof. Hugo Theo
rell, švedas, žymus kraujo specia
listas.

Prof. 
Nobelio 
vedėjas,
laimėjęs Nobelio medicinos premi
ją. 1911 m. ją yra gavęs akių 
specialistas Hallvar Gullstrany.

Theorell yra biochemijos 
vardo instituto Stokholme 
Jis yra antras švedas,

Peronas 
sutiksiąs būti 
išrinkto šalies 
tribunolo.
Tasso agentūra

• JAV užsienių reikalų mi
nisteris Dulles, kalbėdamas Mia
mi, pareiškė, kad Amerika nesi
duos Kremliaus manevrų apgau
nama — nesumažins savo karinių 
pajėgų ir nepristabdys karinės 
pramonės.
• Paragvajuje gyvenąs buv. 

Argentinos diktatorius 
pareiškė, kad jis 
teisiamas teisėtai 
parlamento skirto
• Iš Maskvos

praneša, kad vienas Azerbeidžano 
piemuo atšventė 147 metų amžiaus 
sukaktį. Jo giminėlę sudaro 152 
žmonės. Jis pats turi 23 vaikus. 
Vyriausia duktė persirito per 120 
metelių.

Jeigu tai yra tiesa, tada šis pie
muo, vadinamas Mahmudu Fiva- 
zovu, Napoleonui bėgant iš Mask
vos buvo ketverių metų. Sukaktu
vininkas dar tebegano kolchozo 
gyvulius.
• Iš Buenbs Aires pranešama, 

kad naujoji vyriausybė panaikino 
bažnyčių ir vienuolynų turto mo
kesčius, kuriuos buvo įvedęs Pe
ronas.
• Milžiniški potvyniai, palietę 

7 šiaurės — rytų Amerikos valsty
bes, padarė milžiniškų nuostolių, 
kurie vertinami apie puse miliar- 
do dolerių. Potvynio metu žuvo 
per 40 žmonių.

• BUP agentūra iš Paryžiaus 
skelbia apie nelaimingus atsitiki
mus Vakarų Europos kalnuose. 
Esą šiemet atostogaudami žuvo 
208 turistai. Šimtai sužeista. Dau
giausia žuvo alpinistų, bet labai 
dažnai žūsta žmonės, norėdami 
tarp uolų augančių edelveisų ar 
kitokių kalnų gėlių pasiskinti, kur 
nuslydę randa mirtį uolėtose* pra
rajose.
• 1957 m. Ceilone bus šven

čiama Budos skelbtos religijos 
2500 metų sukaktis. Į šią šventę 
Ceylono vyriausybė jau pakvietė 
3 karalius, 2 Azijos ministerius 
pirmininkus ir daug kitų žymių 
asmenų. Iškilmėse dalyvaus Sia
mo, Laos, Kombodijos karaliai, 
Japonijos karūnos princas, Indijos 
ministeris pirm. Nehru ir Burmos 
ministeris pirm. U. Nu.

Budizmas, kaip religija, turi 
daugiausiai pasekėjų Azijjo ir Af
rikoj.

• Per šių metų rugsėjo mė
nesį iš Rytų Vokietijos į Vak. 
Berlyną perbėgo 19.069 žmonės. 
Du trečdalius sudaro 16-24 metų 
amžiaus jaunimas.

šiemet, nuo sausio 1 d. iki spa
lio 1 d., iš R. Vokietijos į Vaka
rus perbėgo 106.600 vokiečių.

Taip bėga žmonės iš "rojaus".

nų, Amerikos Legiono suvažiavi
me, pasakė svarbią kalbą. Jis čia 
iškėlė visuomenės nuomonės, ar
ba opinijos, svarbą. Dulles sukri
tikavo skeptikus, kurie tvirtina, 
kad visuomenės opinija nieko ne
reiškianti. Kaip pavyzdį jis primi
nė Austrijos bylą, bei to klausi
mo palankų išsprendimą. Jo nuo
mone, tai buvo padaryta visuome
nės opinijai reikalaujant elemen
tariausio teisingumo. Šia proga 
Dulles prisiminė pavergtuosius 
kraštus ir štai ką pasakė:

“Tuo pačiu būdu pasaulio opi
nija privers sovietus atsisakyti 
valdžios Rytų Vokietijoje ir sutik
ti su Vokietijos suvienijimu. 
Sprendžiu, jog ta pati pasaulio 
opinija lygiai išreikalaus tautines 
nepriklausomybes visoms Rytų Eu
ropos tautoms.”

Savo kalboje Dulles vienok įs- 
Spalio 29 d. Genevoje prasidės pėjo, kad esą neaišku, ar Sovietų 

JAV, D. Britanijos, Prancūzijos 
ir Sov. Sąjungos užsienių reikalų 
ministerių konferencija. Joje bus 
svarstomi klausimai, kurie gali pa
liesti ir Lietuvos reikalus, nes, 
Europos saugumo ir Vokietijos su
vienijimo problemų užkliuvus, sun
ku bus tylomis praeiti ir pro ki
tas valstybes, ypač artimiausius 
Vokietijos kaimynus.

Iš Londono pranešama, kad ry
šium su šia konferencija Lietuvos 
ministeris Br. Balutis įteikė ati
tinkamą notą D. Britanijos vyriau-

PRANCŪZIJOS
VYRIAUSYBĖ 

LAIMĖJO

Nota D, Britanijos 
Vyriausybei

Sąjunga iš tikro pakeitė savo po
litiką, ar ji tik manevruoja. "Kiek
vienu atveju, — jis pridūrė — 
“mes turime būti pasiruošę tiek 
vienai, tiek ir kitai galimybei”. 
Dulles patarė ir Kom. Kinijai ne
mėginti siekti savo tikslų jėga.

šitas Dulles pareiškimas 
dėmesio, nes Jis padarytas 
slėnių reikalų ministerių 
rencijos išvakarėse. O jei
jama, kad visuomenės opinija for
muoja vyriausybės politiką, tai ir 
vyriausybė iš dalies formuoja vi
suomenės opiniją.

vertas 
4 ui- 
konfe- 
galvo-

PRIMENAME |sybei'
GERB. SKOLININKAMS, KAD I 

NESUSIMOKĖJUSIEMS PRENU
MERATOS už šiuos metus, "Mūsų 
Pastogė” po lapkričio 1 d. nebebus 
siuntinėjama.

Gerb. skaitytojai maloniai pra
šomi prisiųsti adresus pažįstamų, 
kurie iki šiol nėra bendruomenės 
laikraščio prenumeravusi. Jiems 
vieną mėnesį ‘ M.P.” bus siuntinė
jama nemokamai, kad susipažinę 
apsispręstų dėl jos prenumeravi- 
mosi kitais metais.

“M.P.” Administracija.
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TUSCIOS PASTANGOS

Neramumai Maroke ir Alžyre iš
šaukė nepasitenkinimo Prancūzi

joje dėl vyriausybės vedamos po
litikos ir parlamenti* balsuotas vy
riausybei nepasitikėjimo klausi
mas. Vyriausybės politiką aštriai 
kritikavo gaulistai ir konservato
riai, bet balsavimo metu daugumas 
jų dabartinę vyriausybę parėmė. 
Iš 606 parlamento atstovų, daly
vavusių debatuose, už pasitikėji
mą balsavo 308, prieš 254 ir kiti 
susilaikė.

Laimėjus parlamento daugumos 
pritarimą, Prancūzijos vyriausybės 
atstovas, užsienių reikalų minis
teris Antoine Pinay, galės svares
nį žodį tarti ir 4 didžiųjų valsty
bių užsienių reikalų ministerių 
konferencijoje Genevoje.

Dabar Prancūzijos ministeris 
pirmininkas Faure turi laisvas 
rankas toliau vykdyti užplanuo
tąją politinę akciją Maroke ir pra
dėti naujus mėginimus užbaigti 
konfliktą Alžyre.

Pažymėtina, kad nauju Maroko 
premjeru yra pakviestas Ben Sli- 
mane, nuosaikiųjų arabų naciona
listų vadas, kuris mėgins sudaryti 
visų partijų nacionalinę Maroko 
vyriausybę. Ben Sllmane spaudos 
konferencijoje pareiškė,
pakvietimą gavo iš Maroko regen
tų tarybos, pakeitusios sultoną 
Mohammed ben Moulay Arafa.

Maroke ir Alžyre teroristai vis 
dar veikia.

PARLAMENTŲ RINKIMAI

N.S.W. ministeris pirmininkas 
J.J. Cahill paskelbė, kad rinkimai 
j šios valstijos parlamentą įvyks 
gruodžio 3 d., nors parlamento ka
dencija nėra pasibaigusi.

Iš Canberros pranešama, kad į 
federalinį Australijos parlamentą 
rinkimų galima laukti taip pat 
šių metų pabaigoje, nors šio par
lamento kadencija baigiasi tik 
1957 m. Norint dabar skelbti fe
deralinio parlamento rinkimus, mi
nisteris pirmininkas turi prašyti 
gener. gubernatorių šį parlamentą 
paleisti, kas konstituciškai yra 
.galima.

Laukiama, kad ir Queenslande 
gruodžio mėn. pradžioje įvyks par
lamento rinkimai. Taip pat prieš 
terminą.

Ankstesniais terminais parlamen
tų rinkimai įvyksta todėl, kad val
džioje esančios politinės partijos 
taria dabartinę situaciją joms pa
lankią esant.

.V.VWVWW.VZAV.WW.VWWWWWW1WWW,

įlmigracija Kanadon, Amerikon
Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, dar
bo — buto garantijas, etc.) parūpina Pasaulio Liet. Bendruome
nės Britų Kolumbijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, 

advokatas ir notaras

JONAS J. JUŠKAITIS, LL. B.
įstaigos adresas:

kad jis

į

Bilietai gaunami sekmadieniais 
vakaro metu prie įėjimo, arba

šv. Jono parapijos bibliotekos salėje, 
užsisakant tel.: MX 1028.

MELBOURNO LIET. TEATRO MĖGĖJŲ GRUPE.

SUITE 14, TUNSTALL BUILDING
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B.C., CANADA

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).
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2 MŪSŲ PASTOGĖ 1955 m. spalio 26 d.

“BUHALTERIJOS
KLAIDA” SYDNEJUJE

Šiuo metu Sydnėjus yra turtin
giausias teatro meno mėgėjų ko
lektyvais. Net 3 atskiros grupės 
šalia viena kitos dirba: Sydnėjaus 
Lietuvių Teatras Atžala, išaugęs 
iš scenos meno mėgėjų grupės, 
bene prieš pusantrų metų pasta
čiusios komediją “Slidus pusmili- 
onis”, Jaunimo Teatro Studija ir 
Sporto Klubo Kovo meno mėgėjų 
grupė. Ši pastaroji spalio 15 d. 
j sceną išėjo su Vyt. Alanto 3-jų 
veiksmų komedija "Buhalterijos 
klaida”.

Susidomėjimas šiuo spektakliu 
buvo palyginti didelis, gal jau vien 
dėlto, kad norėta įsitikinti, kaip 
gi sportininkai, visi jauni žmonės, 
atkurs scenoje, tegul ir iš komiš
kos pusės parodytus, nepriklauso
mybės l&ikų valdininkus ir moks
leivius.

“Buhalterijos klaidą” režisavo 
Aldona Bernotaitė, sėkmingai va
dovaujanti “Kovo” tautinių šokių 
grupei, ir jau kelis kartus paruo
šusi gražius montažus tautinių 
minėjimų programoms.

Jonas Brūzga (Vyt. Bernotas) 
beveik, per visus 3 veiksmus buvo 
iš'aikytas ir įtikinantis buhalte
ris, įstaigos viršininkas. Jaunam 
aktoriui buvo tekęs sunkus užda
vinys, bet jis sukūrė gerą pedan
tiško valdininko tipą: stropų pa
reigose, bet dėl savo bukaprotiš
ko užsispyrimo ir egoistiškumo 
juokingą. Tik vietomis Jonas Brūz
ga galėjo mažiau blaškytis Ir ges
tikuliuoti. Tvarkingas pareigūnas 
galėjo būti ir susišukavęs.

Natalija Bruzgienė (Nijolė Mau- 
ragytė) buvo visai simpatinga bu
halterio žmona, kiek užguita, tyli, 
nelaiminga, bet geraširdė ir susi
laikančiai jautri. Kai kuriais at
vejais būtų galėjusi parodyti ir 
daugiau Jausmo — dukros Iš na
mų išvarymas nėra eilinis įvykis.

Triukšmingą, kaprizingą ir kar
tu gudrią abiturientę Birutę Bruz- 
gaitę vaidino Dalia Celkytė. Kai 
kuriose scenose ji buvo žavi, bet 
vietomis perdaug forsuojanti ir 
todėl kiek dirbtina, šiaip savo 
vaidmenį ji atliko visai patenkina
mai, ypač simpatingą įspūdį pali
ko jos švarus Ir taisyklingas ta
rimas, ko pasigesta pas kai ku
riuos kitus aktorius.

Konservatorijos studento Vytau
to Rimišklo švarke matėme Vy

TEATRUOSE MASKVA NAKTĮ
“ATŽALYNAS”

pasiklijuoti ūsiukus, kad Jau gale- [ 
turn stipendijas konservatorijos 
studentams skirstyti. ■ Jurgis Bai
kovas scenai tinka, tik jam neti
ko Jurgio Grigonio paft-igos.

Teodoras Rocas, taip pat pažįs
tamas iš “Slidaus pusmilionio”, 
Brūzgos draugo, referento Kazio 
Indriūno pareigose visai gerai jau
tėsi. Jis parodė valdininką, kokių 
buvo visose ministerijose, kurie di
lindavo vakarus kavinėse.

įstaigos kurjeris (Vincas Gilius) 
savo vaidmenį atliko pusėtinai.

Spektaklis, turint galvoje tai, 
kad daugumas aktorių tik pir
muosius žingsnius scenon žengia, 
o taip pat ir darbo sąlygas, ver
tintinas teigiamai, žinoma, būtų 

! galima prie daug ko “kibti”, bet 
o ■ tada reiktų kitą matą paimti, o 

iis vargiai hptlkt.ii mAf^piiakamp

tautą Buroką. Jis gražiai užsire
komendavęs “Slidžiame pusmilįo. 
nyje”, šį kartą buvo silpniausia 
vieta spektaklyje. Vyt. Burokas 
gali vaidinti, bet tik ne konserva
torijos studentą, ir dar tokį, ku. 
ris savo koncertus duoda ir kon
servatorija skiria stipendiją užsie
nyje muzikos studijoms pagilinti.

Guoda Petrauskaitė buvo visai 
gera Aldonos Valaitytės, abituri
entės vaidmenyje. Kai kas gal no
rėtų matyti Birutės Bruzgaitės 
draugę kiek kitokią, bet G. Pet
rauskaitės sukurtas

Jurgio Grigonio, 
Brūzgos sekretoriaus 
jo Jurgis Baikovas. 
Baikovas ką įtikino, 
rimtos įstaigos sekretorius, kuriam 
moka 400 litų algos, tai aš tuo. .

jis vargiai betiktų mėgėjiškame 
nepatikėjau. Vedybų komedijoje jis sp(.ktaklyje.
galėjo dalyvauti, bet neužtenka

ADELAIDĖJE

tipas tiko.
valdininko, 

kėdėje sėdė- 
Na, jeigu J. 
kad Jis yra

Zigmas Vėtra.

Adelaidės Lietuvių Teatro 
lėtojų Grupė yra gilią vagą išva
riusi scenos meno dirvonuose trem
tyje. “Aušros sūnūs”, “Kaimynai”, 
’’Živilė”, o dabar Kazio Binkio 5 
veiksmų pjesė “Atžalynas” — visa 
tai pareikalavo daug darbo, pasi
šventimo, o sykiu ir didelės meilės 
scenos menui. Ir džiugu tai, kad 
ši Grupė, Pauliui Rūteniui vado
vaujant, daro gražią pažangą ir 
vis labiau pasiduoda teatro reika
lavimams.

“Atžalynas” tremties sąlygose 
pastatyti nėra lengva, nes reikia 
didelio būrio žmonių, net 28, o 
tiek entuziastų surinkti ir per re
peticijas pertempti, dažnai sunkiai 
įveikiama kliūtis. Iš kitos pusės, 
“Atžalynas” mėgėjams ir paran
kus, nes didžioji vaidinimo našta 
gula ant keletos pagrindinių ak-

My-

Dail. Vik. Petravičius. Pabėgėliai.

LIETUVIŲ TEATRO GRUPE MELBOURNE

for- 
gy- 
vi- 
čia

Norint arčiau susipažinti su Mel
bourne Lietuvių Teatro Mėgėjų 
Grupe, reikia grįžti penketą metų 
atgal.
Nors Melbourne lietuvių organiza
cinis gyvenimas buvo dar tik 
mavimosi stadijoje, bet buvo 
vas reikalas parodyti mūsų 
suomenei ir vaidybinio meno,
inciatyvos parodė, tuo metu labai 
aktyvus meninių parengimų vado
vas, P. Morkūnas. Sukvietęs kele
tą pažįstamų ir tuometinės ALB 
Apylinkės Valdybos prašomas, pra
dėjo repetuoti'A. Gustaičio "Sek
minių vainiką”. Vaizdelis suvaidin
tas 1951 metų Vasario I6sios 
proga. Pirmasis žingsnis publikos 
buvo šiltai pasveikintas. Po mažos 
pertraukos darbas tęsiamas toliau. 
P. Morkūnui režisuojant, kitais 
motais jau scenoje matėme dides
nį veikalą Vyt. Alanto “Buhalte
rijos klaidą”. P. Morkūnui įsijun
gus į kitas visuomeninio ir meni
nio darbo sritis, be to, darbo va
landų nepastovumas, nutraukė to
limesnį jo reiškimąsi scenos dar
be. Gaila buvo netekus darbštaus 
ir taip gražiai mokėjusio dirbti 
žmogaus.
Jauni aktoriai, palikę be vadovo, 
tačiau nenusiminė. Valė Baltuty
tė, V. Lazauskas (jau Lietuvoje 
dirbęs scenoje), V. Bosikis jieško- 
jo naujo vadovo — režisieriaus. 
Pagaliau surasta nauja, aistringa 
scenos darbininkė, Gailiūtė Gasiū. 
nienė. Nors gyvendama kiek to
liau nuo miesto centro (apie 15 
mylių), sutiko ir energingai pradė
jo darbą. Jieškota lietuviškų vei
kalų, bet jų taip maža teturime 
Australijoje. Padėtį gelbėjo A. 
Karazijienė — išvertė iš anglų 
kalbos H. Anderseno “Kelionės 
draugas”. Atsirado daugiau sce-

delių ateitininkai ir skautai.
Peržvelgus penkerių metų darbą, 
tenka tik pasidžiaugti scenos mė
gėjų darbštumu ir pasiaukojimu, 
nesigailint atliekamų nuo kasdie
ninio darbo laisvų valandų, 
įnašas kovoje dėl lietuvybės 
laikymo tremtyje yra didelis 
svarus.
Baigiant, norėčiau supažindinti
mūsų režisiere ir vadove G. Gasiū- 
niene (manau, kad labai neuž
pyks!). Lietuvoje baigė Šiaulių 
Teatro Studiją, bet teatre nega
lėjo ilgiau dirbti, nes karas nu-

Jų 
iš- 
ir

su

nos pajėgų: A. Karazijienė, I. Ka- 
ladytė, Petras Baltutis, L. Bra- 
niška. Po kleletos mėnesių lietuvių 
visuomenė Jau gėrisi H. Anderse
no “Kelonės draugu”. Nesigailė
ta gėlių, gražių kalbų ir sveiki
nimų. Negalima pamiršti Ir E. 
Kepalaltės, kuri šiam veikalui pa
ruošė šokius.
Tolimesnis darbas jau sklandžiau 
vyko. Surastas pavadinimas — 
Melbourne Lietuvių Teatro Grupė. 
Jos administratoriumi pakviečia
mas V. Baltutis.
G. Gasiūnlenė įscenizuoja V. Krė
vės "Žemaituką”. JI pati jį rėži- bloškė Šveicarijon. Australijoje gy- 
suoja. Veikalas rašytojo nebuvo 1 vendama labai domisi Ir studljuo- 
taikomas scenai, bet labai lėkin- ' ja vaidybos meną, jieško naujų 
gas ir tinkamas savo gražiais | kelių, naujų idėjų. Savo darbštu- 
dlalogais. Ir štai, 1954 m. spalio1 mu, vaidybinio meno meile, ji 

daug įvairių intrygų išvengia, 
kas taip dažnai įvyksta teatrinia
me darbe.
Vienintelė, kuri nuo pat pradžios 
vaidina M.L.T.M. Grupėje, yra 
Valė Baltutytė. Tai gabi ir puikiai 
atliekanti savo roles aktorė. Ji

9-tą, melbourniškiams patiekiama 
iškarpa iš mūsų kaimo praeities 
gyvenimo. Dar kartą lietuvių vi
suomenė įvertino Grupės 
gas lietuvybės išlaikymo 
bare.
Pirmą kartą išvykstama

pastan-
darbo

gastro-
lems. Su Krėvės "Žematuku” ap- į daug yra įdėjusi darbo kuriant ir 
lankomas Geelongas Publikos ne- . organizuojant šią Teatro Grupe, 
perdaugiauslal, bet nuostolių nė- 1 š.m. spalio 29-tą, M.L.T.M. Grupė
ra, o geelongiškiai gražiai vaišina 
ir dėkoja.
MLT Mėgėjų Grupė netik statė 
įvairius scenos veikalus, bet ak
tyviai prisidėjo ir prie kitų orga
nizacijų parengimų, atlikdama rei
kalingą vakarui programos dalį. 
Taip pat padėjo techniškai su
ruošti E. ir J. Kesminalčių iš
raiškos šokio vakarą.
Tenka dar paminėti, kad melbour- 
nlškiai matė ir keletą jaunesnių
jų vaidintojų spektaklių. R. Kar- 
deliukienė, priklausiusi M.L.T.M. 
Grupei, savo inciatyva pastatė, pa
gal Maironio baladę “Jūratė ir 
Kastytis”. Pasirodė su keletą vaiz-

stato P. Vaičiūno "Tuščios pas
tangos”. Tai įdomi, pilna intry- 
gos ir gyvo kaimietiško jumoro 
komedija.
Melbourne lietuvių visuomenė sa
vo gausiu apsilankymu rengiamuo
se spektakliuose remia ir pritaria 
Grupės dirbamam darbui. Tikėti
na, kad Ir šį kartą skaitlingai su

sirinksime pasižiūrėti P. Vaičiūno 
‘‘Tuščių pastangų”.

V.B.

NESAKYK, KAD ESI Iš LIETU
VOS KRAŠTO, JEI NESKAITAI 
LIETUVIŠKO RAŠTO!

"KAI UŽSIDEGA ŠVIESOS VA- vyrams bespoksant iš šalies. 
KARE, MASKVOS VEIDAS VI- Rusai mėgsta džazą, bet jie ne- 
S1ŠKAI PASIKEIČIA”, — rašo j mėgsta vakarietiškų šokių. Mer- 
The Sydney Morning Herald bend- ginos dėl šių šokių tiesiog alps- 
radarbis H.G. Kippax, šiuo metu I ta.
viešįs Sovietų Sąjungoje.

Atsargumas, susirūpinimas, su
mišęs su blausumu ir melancho
lija, — taip charakteringi bruo
žai veiduose įstaigų tarnautojų, 
krautuvių pardavėjų ir tūkstan
čių neatpažįstamos profesijos žmo
nių, stovinčių eilėse, skubančių, 
visad skubančių dieną, išnyksta 
nakties žiburiams gatves nušvie
tus. Gal tai yra tik mėginimas 
pabėgti nuo savęs...

Daug maskviečių vakarus pra
leidžia namuose. O namai yra tai, 
kur maskvietis turi savo privatų 
kampelį — tai gali būti ir kori
doriaus kampas. Ir šitas privatus 
kampelis, kaip eilinis maskvietis 
supranta, yra jam šventas. Mas
kviečių! atskiras bendro kamba
rio kampas — yra jo pilis.

šeimyniškas gyvenimas, — ku
ris augštai vertinamas dabar, kaip 
ir visada, gydo dienos mažas žaiz
das. šitokiose šeimose vakarais 
kalbamasi, lošiama šachmatais, ar 
garsiai skaitomi didieji klasikai: 
Tolstojus, galbūt Dickensas, klau
somasi radijo.

Tai yra Maskvos gyvenimo da
lis, kurią retai tegali pamatyti už
sienietis. Jūs galite tik netikėtai į 
šį gyvenimą žvilgterėti pro ap
šviestą langą, apstatytą vazonais 
gėlių, arba mesti žvilgsnį į blogai 
apšviestą namų kiemą, kur ant 
suolų susėdę žmonės rūko, geria 
ir kalbasi. Jūs, užsienietis, nieka
da nebūsite įsileistas į vakarėjan
čios šeimos tarpą. Tai ir yra už
sieniečiui keliautojui didžiausią 
nepasitenkinimą keliąs dalykas, 
nes jis negali pažinti privataus 
gyvenimo, kuris, tikėtina, yra 
pats patraukliausias ir įdomiau
sias dalykas Maskvoje.

Bet ne visi maskviečiai sėdi va
karais namuose. Tūkstančiai ren
kasi į klubus, įsteigtus prie jų įmo
nių, įstaigų ar krautuvių; eina 
į partijos susirinkimus, klausosi 
kom. partijos ruošiamų paskaitų, 
žiūri spec, filmų, o gal ir links
minasi.

Maskviečiai mėgsta linksmintis. 
Jie mėgsta dainą — dažnai naktį 
gatvėje Jūs pamatysite mažą gru
pelę žmonių, apstojusią kažką, 
gal Jūrininką su akordeonu ar 
mondalina, pradėjusį dainuoti, o 
gal Ir šokti.

Merginos, kaip ir visame pa
saulyje, ir čia mėgsta šokti. Dar
bininkų klubuose šokiai dažnai 
ruošiami. Tik čia, daug dažniau, 
negu galite tikėtis, pamatysite 
merginas šokant su merginomis,

Į torių, šitai žinojo ir režisierius, 
Paulius Rūtenis, nes kitaip vargu 
ar būtų ryžęsis Adelaidėje “At-' 
žalyną” statyti.

.nžinieriaus Keralčio vaidmeny
je L. Gerulaitis ir Keraitienės — 
B. Jonavičienė, parodė sukarika
tūrintą šeimą, kur vyrelis “kala 
pinigą”, o žmonelė visas šeimos 
vadžias savo rankose laiko. Siuvė
jas Žiogas (H. Butvilą) buvo sim
patingas ir mielas seneliukas. Kla. 
sės auklėtojas Tijūnas (J. Neve- 
rauskas) vietomis gal kiek ir per 
tragiškas buvo, bet tai nėra dide
lė nuodėmė. Petras Keraitis (K. 
Gurskis) ir Jasius (J. Sadauskas), 
savo svarbiuose vaidmenyse nebu- į dyje. Apyskaitoje yri 
įtikinančiai nuoširdūs, arba nepa- l pinigų sumos, gautos iš atskirų 
jėgė savo vidinių išgyvenimų per- r kraštų per TF atstovybes, įgalio- 
duoti. Antraeiliuose vaidmenyse ‘ ■
gerą inspektorių sukūrė P. Rūte
nis ir visai neblogas buvo moky
tojo vaidmenyje V. Janulis. Gam
tos mokytoją ir siuvėjo Žiogo žmo
ną vaidinusi D. Mackiallenė ši 
kartą vėl parodė daranti gražią 
pažangą ir vaidmenis atliko ge
rai.

Negalima užmiršti ir tikrojo 
Adelaidės atžalyno: jaunimo, ku
ris įgalino P. Rutenį šį veikalą 
pastatyti. Pažymėtini V. Marcin- 
konytė, A. Lapšys, R. Rudzenskas, 
1. Gudaitytė ir kiti “Atžalyno” 
gimnazistai.

Dail. Neliubšio dekoracijose ge
ras buvo paskutinio veiksmo 
miškas. Alb. Š-pa.

— š.m. spalio mėnesį bus pa
bustas Radio Madrid transliaci
jų tvarkaraštis. Madrido radijas 
siųs į Lietuvą transliacijas lietu
viškai nuo 19 vai. iki 19,15 vld. 
Europos laiku (o Lietuvos laiku 
21-21-, 15 vai.). Be to, kad nuo 
spalio 12 d. atidaryta dalis 
Radio Nazional naujosios stoties 
iš kurios bus perduodamos taip 
pat ir lietuviškosios transliacijos.

ELTOS KRONIKA
— Tautos Fondo Valdyba visoms 

TF atstovybėms, įgaliotiniams ir 
PLB kraštų valdyboms išsiuntinė
jo Tautos Fondo pajamų apyskai
tų, kuri buvo Vlikui patelkta ir 
jo patvirtinta paskiausiame posė- 

•a sužymėtos

tinius ir tiesiogiai Iš tų kraštų 
prisiųstos TF Valdybai. Drauge 
išsiuntinėtame bendraraštyje pažy
mima, kad šiuo metu susidariusi 
tarptautinė situacija, atrodo, pa- 
riekalaus ateityje iš mūsų veiks- sugriūva, 
nių dar daugiau dėmesio įvairioms 
sritims. Bendraraštyje nurodyta, 
kad apie 74% visų 1954 m. gau
tųjų pajamų sutelkė didžiosios lie
tuvių kolonijos šiaurės Amerikoje, 
būtent — JAV ir Kanada. Yra as
menų. kurie be jokių paraginimų 
patys yra įsipareigoję nuolatinė
mis aukomis remti Tautos Fondą, 
kaip pvz. L. Vaštokas iš Toronto, 
St. Tamulaitis iš Čikagos ir kt.
TF Valdyba pareiškė ne tik jiems 

padėką, bet pirmoj eilėj Altui, 
taip pat D. Britanijos, Kanados, 
Australijos TF atstovybėms, N. 
Zelandijos įgaliotiniui ir kt. už 
jų nenuilstamą, jokios asmeninės 
naudos neteikiantį darbą, mobili
zuojant laisvinimo veiklai reikalin
gas lėšas. Drauge pareikštas įsi
tikinimas, kad ateityje, nepaisant 
įvairių kliūčių bei sunkumų, mes 
visi įstengsime kartu dirbti ir pa
gal galimumus prisidėti prie savojo 
krašto greitesnio Išlaisvinimo.

"Džazas, vakarietiškas džazas, 
' šiandien yra Maskvos pamišimas. 
Savo viešbutyje naktimis aš gir
dėdavau iš gretimo restorano sklin. 
dančią džazo muziką, kuri man 
priminė muziką iš senos grama- 
fono plokštelės, kokias girdėda
vome 1920 metais”. — rašo Kip
pax.

Jūs galite šokti kiekvieną naktį 
iki antros ar trečios valandos ry
to didžiosiose kavinėse Maskvos 
centre. Bet jūs čia nedaug terasite 
darbininkų — kainos per 
tos.

Poros, kurios sėdi aplink 
aikštelę kavinėje, ar rimtai 
sikaupę, pėdos atstume 
nuo šokėjos, fokstrotuoja, yra daž
niausiai provincijos delegacijų na
riai, turistai arba “raudonosios 
aristokratijos” jaunimas — šitie 
paprastai be kaklaraiščių.

Daug žmonių pamatysite teat
ruose, ypač Didžiajame Maskvos 
teatre, kada statomi klasikai. Mas. 
kviečiai mėgsta klasinę muziką, 
klasinį šokį ir vaidybą. Pigiausias 
bilietas Didžiajame Maskvos teat
re kaštuoja 3 šil. 6 penus austra
liškais pinigais. Bet jūs dvi dienas 
turėsite stovėti eilėje, norėdami 
bilietą nusipirkti. Pirmiausiai, ži
noma, turėsite stovėti eilėje, kad 
pakuotumėte į eilę, paskui stovė
site eilėje, laukdami bilieto, ir, 
pagaliau, stosite į eilę geresnei vie
tai gauti.

Brangiausi bilietai parteryje kaš
tuoja 33 rubliai (17 šil. 6 p.) bet 
dauguma jų parduodama per In
tourist atvykusiems delegatams, 
arba rezervuojami priviligijuotai 
klasei. Tikriausias kelias darbinin
kui pakliūti į šį teatrą per savo 
darbovietę. Tai atsitinka, kai įmo
nė ar įstaiga siunčia mažą grupe
lę žmonių kokio vaidinimo pasi
žiūrėti. Bet tokios progos darbi
ninkas gali sulaukti daugiausiai du 
kartus per visą savo gyvenimu.

Ne — jeigu, jūs norite pamaty
ti besilinksminančią liaudį — jūs 
būtinai turite užsukti j kurį Mas
kvos parką, pavyzdžiui į milžiniš
ką Gorkio centralinį poilsio parką, 
kur už šilingą galima šokti, arba 
eiti į kurį norą kiną, arba valgyti 
ledus (dešimt penų visas kibirė
lis), ar gerti “ginger beer”, arba 
sėdėti ir kalbėtis su savo drauge, 
gal net jos rankutę glostyti...

Jūs nepamatysite apsinuoginu
sių moterų. Puritanizmas šitame 
mieste yra labai stiprus. Be to, 
policija giliai dekoltuotą moterį 
tuoj sustabdytų — policija gi čia 
budi kas keliasdešimt Jardų par
kuose ir soduose.

Bet jūs sutiksite labai daug gir
tų. Maskviečiai, kaip rusai apla
mai, mėgsta išgerti. Vakariečiai, 
ilgiau gyvenę Maskvoje, teigia, 
kad rusai dabar pasigeria labai 
greitai.

Maskva neturi alaus barų. Alaus 
tačiau galima gauti kavinėse. Čia 
prie gatvės yra eilės medinių sta
lų, kur pardavinėjamas alus ir 
vaisvandeniai. Alus silpnas. Mas
kviečiai, norėdami pajusti alkoho
lio veikimą, perka butelį vodkos 
(pigiausia 10 šil.) ir maišo su alum. 
Po valandos jau, būva “sudiev ra- 
zumėli”, o po dviejų — žmonės

augš-

šokių
ir su

šokėjus

Sovietiniai maskviečiai mėgsta 
azartinius lošimus. Daugiausia ark
lių lenktynes, kurių daugaiusia 
esti vasarą, net 3 kartus per sa
vaitę — dieną ir vakarais.

Nesistebėkite — arklių lenkty
nes organizuoja kultūros ir gero
vės ministerija.

Maskvos naktinis gyvenimas Ir 
judėjimas mieste esti judriausias 
apie 11.30 vai., kada žmonės pa
sipila iš teatrų ir kavinių, parkų 
ir sodų į gatves. Dabar vėl sku
bama į autobusus, į traukinius. Po 
dvyliktos vai. ištuštėja parkai, alė
jos ir priemiesčių gatvikės. Tik 
viena ar dvi kavinės centre atida
rytos vėlą naktį. Požeminių trau
kinių stotys užsidaro _ antrą vai. 
ryto.

Maskva dabar atrodo išmirusi. 
Tik policininkai vaikšto savo rajo
nuose ir melancholiškos senos mo
terys valo gatves, (kl.)

2
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MŪSŲ
PAREIGA

JAUNIEJI KOPIA SCENON
LITUANISTINIŲ KURSŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS 

VAKARAS

Gyvenime sutinkame įvairių žmo
nių. Vieni iš jų silpni, kiti tvir- 
tavallai ir pareigingi. Tvirtos va
lios ir pareiginguosius mes gerbia
me ir jais pasitikime. Matome, 
kad sąžiningas pareigos atlikimas 
žmogų išaugština. Kiekvienas ne
abejos pavesti tokiam sunkiausius 
ir atsakom i ngiausius uždavinius, 

žmonės kiurio savyje nužudo pa
reigos jausmą — žudo patys sa
ve. Tokiais niekas nenori pasiti
kėti, nenori jam pavesti jokių, 
kad ir labai lengvų darbų. Daug 
kas skundžiasi savo nesekme mo-1 
ksle, darbuose ar net pačiame gy
venime. Tokie aimanavimai išduo
da juos pačius — neatlikęs savo 
pareigų tapai nubaustas ir kam 
kaltinti laimę ar nelaimę.« 

šiandieniniame gyvenime, tarp 
kitų pareigų, turime ypač labai 
svarbią ir kartu garbingą parei
gą — tautinę pareigą, kurią tu
rime statyti pirmoje vietoje. Dar
bo pareigos neatlikimas žemina 
žmogų kitų žmonių akyse, bet sa
vo tautinės pareigos neatlikimas 
veda į nutautėjimą, — mirtį sa
vai tautai.

Gyvendami svetimame krašte, 
kur tautinė pareiga kiekvienam 
paliekama pačiam atlikti ar ne
atlikti, turime stengtis Ją kuo 
stropiau ir sąžiningiau atlikti.

Yra žmonių, kurie suvilioti gar
desnio kąsnio ar šiltesnės vietos 
pamiršta savo tautą, pareigas 
jai. Skaudu kada šitaip pasielgia 
suaugę žmonės, Lietuvoje gyvenę, 
joje bpigę mokyklas ir įsigiję aug- 
štą.iį mokslą bei amatą. Kai kas 
skundžiasi, kad tautybė trukdo iš
kilti, įsigalėti prekyboje ar kitoje 
srityje. Tai netiesa! Kas nori pre
kiauja ar užima geras tarnybas 
neatsižadėjęs savos kalbos, savos 
tautybės. Jis net labiau gerbiamas, 
kad pasiliko ištikimas savo tautai, 
saviems papročiams — kas išsiža
da savo kraujo brolių, toks lengvai 
išsižadės ir krašto, kuriame gyve
na.

Jokie turtai, jokia kita gtilybė 
nesugrąžins mūsų tautai laisvės, 
jei mes patys jos nesieksime, ne
kovosime.

Skaudu kada girdi lietuvius tar
pusavyje kalbančius svetima kal
ba. Žinoma, mokėti daug kalbų 
nėra gėda. Kiekvienas gali did
žiuotis galįs kalbėti keliomis kal
bomis.

Tik bloga, kad svetimos dar ne
išmokęs, jau pamiršta savąją. Pa
sirinkime savo draugais lietuviš
kas knygas ir laikraščius, ir, ma
tysime, kad lietuvio pareigą atlik
ti nebus sunku, bet lengva ir ma
lonu. O kartu kilnu ir garbinga.

KĄ JAUNAS PASĖSI

— SENATVĖJE PJAUSI.
JEIGU VĖJUS SĖSI

— AUDRAS VALYSI.

KIEK AŠ ŽINAU APIE SAVO TĖVYNE?
<

1. Pirmasis Lietuvos karalius?... Mindaugas, Vytenis, Gediminas?
2. Žalgirio mūšis Įvyko?... 1390, 1410, 1430 m.?
3. Did. Lietuvos Kunigaikščio Vytauto mirtis? 1415, 1423, 1430 m.?
4. Vilniaus pilies įkūrėjas?.,. Kęstutis, Gediminas, Vytautas?
5. Trečiasis Lietuvos padalinimas?... 1787, 1760, 1795 m.?
6. Lietuviškos spaudos uždraudimas?... 1831, 1840, 1864 m.?
7. Spaudos atgavimas?... 1887, 1893, 1904 m. ?
8. Lietuvos nepriklausomybės atgavimas?... 1916, 1918, 1920 m.?
9. Pirmasis Lietuvos prezidentas?... Ant. Smetona, A. Stulgins- 

kas, K. Grinius?
10. Lietuvoje baudžiava buvo įvesta?... Rusų vokiečių, lenkų?

Atsakymai: 1. Mindaugas, 2. 1410 m., 3. 1430 m., 4. Gediminas, 5. 
1795 m., 6. 1864 m., 7. 1904 m., 8. 1918 m., 9. A. Smetona, 10. Rusų.

Melbourno Lituanistinių Kursų 
lankytojai ir "Aušros” tautinių 
šoklų grupė, rugsėjo 10 d. suruošė 
vakarą. Jį organizavo ir rėmė tė
vų komitetas. Programą atliko 
kursų lankytojai ir tautinių šo
kių grupės šokėjai. Dauguma 
kursantų priklauso ir tautinių šo
kių grupei.
Vakaro programą pradėjo A. 
Staugaitis — Lituanistinių Kursų 
seniūnas, tardamas trumpą žodį. 
Programa buvo sklandžiai praves
ta D. Butkevičiūtės. Baranausko 
ir Putino eilėraščius deklamavo V. 
Šalkūnas Ir A. Kazlauskas. Puti
no eilėraščius skaitė B. Antanai
tytė ir E. Clvinskaitė. Rasa Jaku
tytė paskaitė referatą, kuriame 
panagrlnėjo Putino eilėraščiuose 
simbolįzmą. D. Butkevičiūtė pas
kaitė savo kūryboss: “Kūdikystės 
takais”.
{domiausia programos dalis buvo 
A. Binkio "Atžalyno” H-rasis vel-

“Aušros” tautinių šokių grupė scenoje.

Sydnėjaus Skautai 
Tarptautinėje Sporto 

Šventėje
Egzilyje esančių skautų sporto 

šventė įvyko spalio 9 d., prie Syd- 
nėjaus esančiame Glenfieldo augė
lesniosios žemės ūkio mokyklos 
stadione.

Pradėjus varžybas oras buvo 
puikus, bet po pietų pradėjo 
smarkiai lyti ir šventė nebuvo už. 
baigta: teko atidėti dovanų įtei
kimą, negalėjo įvykti paradas, ne
buvo paskelbti ir galutiniai var
žybų duomenys.

Iš lietuvių varžybose dalyvavę 
jaunieji skautai, skautai ir skau
tai vyčiai. Mūsiškiai buvo gerai 
pasiruošę ir laimėjo daug varžy
bų. Jaunesnieji skautai ir skautai 
laimėjo bėgimus, šokimą į tolį ir 
estafetes. Estafetes laimėjo ir mū
sų skautės. Ypač pažymėtinos kie
tos varžybos mūsų skautų vyčių 
(Daukaus, Proto ii- Stakausko), su 
kitų tautybių vyresniaisiais skau
tais. Daukus laimėjo šokimą j 

ksmas, kurį paruošė V. Baltutytė. 
Pastebėtina, kad beveik visi vai
dintojai buvo pirmą kartą sceno
je, todėl režisierė čia nemaža dar
bo įdėjo. D. Bitė, vaidinęs direk
torių, A. Staugaitis inspektorių ir 
A. Bulokas mokinį, pasirodė scenai 
turį gabumų. Pianinu gražiai pa
skambino V. Adomavičius, I. Zab- 
leckytė, D. Butkevičiūtė. A. Kar
pavičiaus vedama tautinių šokių 
grupė, pašokusi 4 šokius, gražiai 
paįvairino vakarą.
Lituanistinių Kursų vedėjui A. 
Zubrui, kuris atlieka didelės rei
kšmės darbą, atsidėkodami kur
santai įteikė auksini parkerį.
Po programos buvo šokiai, kurių 
metu pravesta V. šalkūno paruošta 
loterija. Iš' surengto vakaro gauta 
nemažai pelno. Mums, jaunimui 
šis vakaras labai patiko, nes tu
rėjome progoss pasirodyti sceno
je, o vėliau pasilinksminti.

A. KAZLAUSKAS.

augštj. Mūsų vyčiai laimėjo ir 
šokimą į tolį.

Nors dar ir neišvesti galutiniai 
rezultatai, bet mūsų skautai šioje 
šventėje stovės pirmoje vietoje.

Varžybų pravedlme daug dirbo 
vietininkas Kišonas.

Kita tokia sporto šventė įvyks 
1956 metais. Ig. Pr.

Vasario 16 Gimnazijoje
Spalio 1-2 dienomis Vasario 16 

Gimnazijoje įvyko pirmas Lietu
vių Skautų Brolijos Vokietijos 
Rajono suvažiavimas. Suvažiavime 
dalyvavo skautininkai, skautai vy
čiai ir atskirų rajonų vadovai, jų 
tarpe Rajono vadas sktn. Gied
raitis, Vokietijos Rajono skautų 
kapelionas kun. Šarka, viso 24 as
menys.

Iš padarytų pranšeimų paaiškė
jo veikla "Aušros” tuntas pačioje 
gimnazijoje ir atskiros mišrios 
draugovės Muenchene, Memminge- 
ne, Salzgitter — Lebenstedte ir 
Diepholze.

Nutarta pravesti draugovių kon
kursą.

Atskirai savo suvažiavimą tu
rėjo skautai vyčiai. Vyčių suvažia
vimui pirmininkavo vyr. sklt. Dik- 
šaitis.

Rajono suvažiavimui pirminin
kavo sktn. Venclauskas.

ADELAIDĖS SAVAITGALIO 
MOKYKLOS

mokiniai, p. B. Lapšienės vado
vaujami, dalyvaujant lenkų ir kitų 
tautybių atstovams, viešame pa
rengime — estradoje pašoko ke- 
letąąlietuviškų liaudies šokių. Mū
sų mažųjų išpildyta programa bu
vo įvertinta karštais plojimais.

LIETUVIAI 
PIRMAUJA

Rugpjūčio 16, 17 ir 18 dienomis 
Footscray (prie Melbourno) tech
nikos mokykla turėjo savo moki
nių darbų parodą. Šią mokyklą 
lanko penki lietuviai, kurie tikrai 
galėtų paskęst itarp tūkstančio tos 
mokyklos mokinių. Bet ne — jie 
visi penki yra geri ir pirmaujanti 
mokiniai.

Parodoje buvo tikrai gerų dar
bų, iš kurių bylojo Ilgų nemiego
tų naktų triūsas. Algis Kazlaus
kas, 4 A kurso mokinys, bendrų
jų mokslų anglų kalbos skyriuje 
už australų aboridžinų gyvenimo 
ilustraclją laimėjo pirmos eilės at- 
žymėjimą. Eksponatas tikrai 
kruopščiai padarytas ir meniškai 
vertingas darbas. Tas pats mokinys 
antrą vietą laimėjo už “žvejų” ei
lėraščio ilustraciją. Apskritai, A. 
Kazlauskas yra mokykloje gabus 
ir geras mokinys.
Nėra man taip patogu apie save 
rašyti. Esu taip pat tos mokyk
los 4 A kurso mokinys. Toje pat 
anglų kalbos šakoje laimėjau pir
mos eilės atžymėjimą už eilėraš
čio Ilustraciją — tai knygos klasi
nio stiliaus antraštinė ilustraciją. 
Antros eilės atžymėjimą gavau 
diagraminėje šakoje už allumini- 
jaus produkcijos planą.
Lietuvių darbštumą parodė 4 A 
kurso mokinys Gavalda su garo 
produkcijos planu. 3 A kurso mo
kinys V. Relmeris parodoje ekspo
natų neturėjo, bet užtat egzami
nuose šimtukais kopia — savo kla
sėje eina pirmuoju mokiniu.
Lietuvai atstatyti josios sūnų ne
trūks!

ALGIS BULOKAS,
Trečlametis Melb. Lit. Kursų 

lankytojas.

JAUNASIS KAPITONAS
Cabramattos australiškoje mo

kykloje mokosi ir keletas lietuviu
kų. O Vyt. Alfredas Skirka yra 
vienas, iškiliausių sportininkų, šo
kime į augštj jis yra sumušęs mo
kyklos rekordą. Neturi varžovų ir 
šuolyje j tolį, nes nė vienas neiš
gali nušokti 14 pėdų ir vieną co
lį. Fairfielde įvykusioje rajoninė
je mokyklų šventėje, kurioje da
lyvavo 29 mokyklos, šokime į 
augštj V. Skirka iššoko augščiau- 
siai ir apie jį, kaip gerą šuolinin
ką, rašė mokyklų laikraštis Syd- 
nėjuje.
Savo mokykloje V. Skirka išrink

tas “Tunel Bali” ir virvės trau
kimo komandų kapitonu. Mokyklų 
sporto šventėje jo komanda lai
mėjo ketvirtą vietą.

Tikėkime, kad Vytautas ir to
liau kietai dirbs, o užaugęs sporto 
varžybose garsins lietuvių vardą.

(kj)

KAS NEKALBA 
LIETUVIŠKAI?

Mano tėvukas Kurtuuvėnuose 
(Šiaulių apskrityje) tarnavo laiš
kanešiu. Tai buvo anais laikais, 
kada Lietuva dar buvo Rusijos 
caro valdžioje. Tėvukas man pa
pasakojo tokį atsitikimą.

— Vieną dieną neturėjau laiko, 
tad pasiunčiau žmoną nunešti laiš
kus į grafo Plioterio rūmus. Prie 
dvaro rūmų manoji sutiko gražų, 
malonaus veido poną ir, kaip anais 
laikais buvo priprasta, pasveikino 
jį lenkiškai: Garbė Jėzui Kristui!

— Per amžius! — nepažįstama
sis ponas atsakęs lietuviškai.

— Mano žmona net kvapo pri
trūko — tiek ji nustebo iš pono 
išgirdusi lietuviškai. Užmiršo to
liau ir kalbėti — skubiai atidavu
si korespondenciją, galvotrūkčiais 
parlėkė namo man tą istoriją pa
pasakoti. Bet aš jau žinojau su 
kuo jinai buvo susitikusi — tai 
buvo Povilas Višinskis, didelis Lie
tuvos patriotas, veikėjas, kovoto
jas už lietuviškos spaudos atga
vimą (miręs 1906 metais) — la
bai šviesus žmogus. Jis tuo metu 
grafo Plioterio vaikus mokė. Tad 
aš ir sakau savo žmonai: EI, tu 
višta, nustebai ir sumišai savo 
žmogų sutikusi. Tai yra labai mo
kytas žmogus, tikras žemaitis.

— Aa, dabar suprantu, — iš
eidama pro duris, pati sau tarė 
mamutė, — nemokyti ir labai mo
kyti kalba lietuviškai, o mokyti, 
bet nedamokyti — lenkiškai.

S. B-us.

BALYS SRUOGA

— MOTERIM IR VYRAM, 
AUGALOTIEM IR PIPIRAM —

Ožys Džiugulis
(šoka ir dainuoja).
Aš oželis, — striukum, bu kum, 
Pas bobutę, — ukum, pukum, 
Seklytėlėj, — dzig-dzig-dzig, 
Midų gėriau, — me ke kė.

Man bobutė, — striukum, bukum, 
Griebus lazdą, — ukum, pukum, 
Per barzdelę, — dzig-dzig-dzig, 
Per šonelį, — me-ke-kė!

Aš bobutei, —striukum, bukum, 
Iš seklyčios, — ukum, pukum, 
J darželį, — dzig-dzig-dzig, 
Graužiau rūtą, — me-ke-kė...

Man bobutė, — striukum, bukum, 
Akmenėlį, — ukum, pukum, 
Per kojelę, — dzig-dzig-dzig, 
Kad paatikys, — me-ke-kė!

Aš bobutei, — striukum, bukum, 
Per tvorelę, — ukum, pukum, 
I girelę, — dzig-dzig-dzig, 
Atriedėjau, — me-ke-kė...

Lapė Snape
(Šoka ir danuoja).
Aš laputė — nabagutė, 
Našlaitėlė Ir kūmutė. 

“Be tėvelio, be močiutės 
Man pasauly reikia būti.

Man kojelės — lengvos, greitos, 
Pačios kelias, pačios raitos; 
Man kailelis — tartum šilko, 
Nebijau aš net ir vilko.

O snukutis man šnekutis — 
Kaip uogelė, kaip bitutė:
Ar kas liūdi, ar kas guodžias — 
Jis iš tolo vis užuodžia.

Jis užuodžia, kur pavojus, 
Kur nereikia kelti kojos, 
Kur piktų žmonių braidyta, 
Kur man kilpa pastatyta.

‘Jei žąsiukas, ar vištelė', 
Pasitaiko man ant kelio — 
Plunksneles nudulkau veiklai: 
Man pasauly daug nereikia ...

• Lokys Lepečkojis
(Šoka ir dainuoja).
Aš — gražuolys, aš — lokys, 
Lepečkojis, knebnagys, 
Savo ūgiu, dailumu — 
Visą girią dabinu.

Mano kailis dailiai rudas, 
Ir toks linksmas mano būdas: 
Kur tapnoju, kur einu — 
Skamba liemenys pušų.

Kur pasisuku iš tako — 
Brazda, braška eglių šakos, 
Tartum muzika tokia — 
Skamba braškančiam miške.

Kai medaus man pasinori — 
Atimu iš bičių korį: 
Tas medutis, tas saldus, 
Varva pats man į nasrus.

Tarp bičiulių, tarp draugų, 
Pasilinksminti smagu...
Jeigu pritariate man — 
Jus visus kviečiu ratan!

II.
Tir-bir, blr-bir, rumpa-pumpa, 
Kas tik šoka — tas suklumpa... 
Tokių vaišių kad turėčiau — 
Niekuomet nebitinėčlau...
Gerčiau midų, gerčiau alų, 
Atsilošęs užu stalo...
Tir-bir, blr-bir, rumpa-pampa, 
šoka mamos ir suklumpa...

Te sau klumpa, tesižino, 
Tik namo te nevadina, 
Linksta kol stalai nuo vaišių — 
Ir riestainių ir ragaišių...
Tir-bir, blr-bir, rumpa-pumpa, 
Rumpa-pumpa, rumpa-pumpa...

Visi žvėrys
(šokdami aplink Lepečkojį ratu).
Tas Lokys, tas kreivakjois, 
Jojo bitę pabalnojęs, 
Neprijojo nė prie vartų, 
Kai nuvirto jau ne kartą 
J klanelį dumblo pilpą, 
Ir suvėlė savo vilną.

Atsikėlė iš dumblyno,
Tartum kelmas, tartum blynas,— 
Pasišiaušęs ir mauruotas, 
Tartum veršis neraliuotas, 
Šlapiasį visas ir apkvaišęs, 
Kaip neiškeptas ragaišis.

Iš to pykčio, kad Ištižo, 
Pjauti bitę pasiryžo.
Tik bitelė, ta gudruolę, 
Lokį pjaut pati užpuolė 
Gėlė kakton ir j žandą, 
{ pakaušį ir j sprandą...

Ir Lokys nuo tos dienelės 
Vaikšto kreivas, kaip' sušalęs...
Ir todėl jam kreivos kojos, 
Kad bitelė išsukiojo...
(Iš III veiksmų pjesės "Aitvaras 
Teisėjas”.)

PAVASARIS
TĖVIŠKĖLĖJE

Aš neatsimenu Lietuvos, nes kai 
išvažiavome tebuvau vos dviejų 
metų. Bet aš žinau iš mamos pa
sakojimų ir knygų bei paveikslų 
apie pavasarį tėviškėlėje.

čia , Australijoje visą laiką ža
lia ir, kai pavasaris ateina, nėra 
to stebūklingo gamtoje pasikeiti
mo, kaip Lietuvoje. Man pavasa
ris Lietuvoje štai kaip atrodo.

Sniego tik lopai matosi, bet sau
lė pradeda kilti vis augščiau ir 
augščiau. Sniego daugiau niekas 
nebebarsto iš' apsiniaukussio dan
gaus. Tlrpstąs sniegas ir ledai 
virsta vandeniu, kuris vis greičiau 
ir greičiau skuba į upelius, upes 
ir jūras.

Saulutei vis labiau kaitinant, 
nyksta purvynai ir iš šylančios 
žemės lenda pirmosios pavasario 
žibutės, kitos gėlės ir žolė. Miš
kuose krūmeliai jau puošiasi pir
maisiais pumpurėliais. Ant rausvų 
medžių šakų plečiasi žali lapeliai 
ir vėjas nebešvilpia taip garsiai, 
kaip žiemą.

Prie kūdros kranto daug mar
gų gėlyčių atsispindi ramiame van
denyje. Darosi šviesiau ir dienos 
ilgėja. Ūkininkai keliasi labai an
ksti, nes jų laukia dirvos, kuriose 
reikia sėti javus. Ir vištos Jau
čia pavasarį — daugiau kiaušinių 
padeda, nes jų reikia ateinančiai 
didžiajai pavasario šventei — Ve
lykoms. Karvės daugiau duoda pie
no, nes turi žalių dobilėlių ir jau
nos žolės. Ūkininkė sėja daržo
ves, o jos dukra ruošia darželį ir 
sėja rūtas, tulpes, ramunes ir ki
tas gražias gėles. Jaunesnės mer
gaitės pina vainikėlius iš pražy
dusių gėlyčių.

Girdim ir bites. Jos zvimbda
mos pradeda savo pavasario dar
bą: medų rinkti. Girdėt ir paukš
teliai: jie atskridę iš šiltųjų kraš
tų linksmai čiulba-ulba — džiau
giasi pavasariu.

Žalia žolytė, įvairiaspalvės gė
lytės, paukštelių giesmės, medžiai 
pasipuošę lapais; gyvuliai vaikšto 
po žaliąsias pievas — visur pilna 
pavasariško džiaugsmo. Ir kaip 
miela ir smagu sulaukti pavasario 
Lietuvoje — tėviškėlėje.

LAIMUTĖ VINGYTĖ
Melbourno Centr. Sav. Mokyklos 

mokinė.

Lietuviukai Šveicarijoje
Šiuo metu Šveicarijoje atosto

gauja apie 70 lietuvių vaikų iš 
Vokietijos. Vaikai apgyvendinti 
šveicarų šeimose. Vaikus į Šveica
riją nugabeno ir jiems globėjus 
parūpino šveicarų — Lietuvių Pa
galbos Komitetas, kuriam energin
gai vadovauja šveicarietis B. Tho
ma. Vaikai Šveicarijoje išbus 8 
mėnesius. Pirmoji grupė Jau grįž
ta į namus, antroji, grįš lapkričio 
mėnesį. Vaikai atostogomis labai 
patenkinti. (Inf.)

Lietuviškos plokštelės 
120 LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 
Gausite parašę: D. Daunoraitė, 

49 Thronton Ave., London W 4, 
England.
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■>. PASTOGĖ
I Religine informacija

Spalio mėn. 30 d. minime Kris
taus Karaliaus šventę. 12 vai. iš
kilmingos pamaldos Camperdowne, 
kun. St. Gaidelio S.J., pamokslas, 
bendra šv. Komunija.

Po pamaldų minėjimas — aka
demija parapijos salėje: kun. St.

ĮPOPTA f
t

Sydnėjus
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMŲ 

TARYBA
savo posėdyje, įvykusiame spalio 
23 d., nutarė šaukti Sydnėjaus 
Lietuvių Namų narių susirinkimą, 
kuris įvyks š.m. lapkričio 13 d. 
(sekmadieni) 1 vai., tuoj po lietu
viškų pamaldų, Camperdowno pa
rapijos salėje.

Susirinkime bus galutinai nu
spręstas Sydnėjaus lietuvių namų 
reikalas, todėl labai svarbu, kad 
dalyvautų galimai didesnis skai
čius tautiečių.

Susirinkime galės balsuoti tik 
tie asmenys, kurie bus įmokėję 
pilną nario įnašą (£ 5.0.0), ar 
prieš susirinkimą užpildę nustaty
tos formos pareiškimą įstoti na
riu. (m)

Melbournas
ZIKARAS LAIMI PREMIJĄ

Spalio 17 d. Victorian Artists’ 
Society patalpose įspūdingai ati
daryta metinė skulptūros paroda. 
Iškilmėse svarbiausias įvykis bu
vo religinės skulptūros premijavi
mas. Iš patiektų 32 kataloguotų 
kūrinių, 1 premiją — 50 gns. — 
(mecenatas Barnett-McCutcheon) 

laimėjo Teisučio Zikaro gipsas "šv. 
Pranciškus” (katal. Nr. 55). U 
premiją — 25 gns. — gavo Guen- 
ter Stein už “Nukryžiuotąjį" (tir
pinta geležis).

Viso Zikaras išstatė 3 skulptū
ras Ir 1 piešinį.

Paroda truks iki spalio 29 d. 
Lankymo valandos: kasdien nuo 
10 iki 5 vai., šeštadienį ir sekma
dienį — nuo 2 iki 5 vai. (s)

Adelaidė
LIETUVIŲ NAMAMS

I įsigyti Komisijos šaukiamas 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos (Ine.) 
steigiamasis susirinkimas įvyks 
lapkričio 6 d., 4 vai. p.p. šv. Juo
zapo parapjios salėje. Susirinki
me dalyvauti kviečiami visi Adelai
dės lietuviai.

SKAUTŲ STOVYKLA

šią vasarą įvyks prie Lobetalio. 
Prasidės gruodžio 28 d. ir tęsis iki 
1956 m. sausio 6 d. J stovyklą, 
jeigu bus vietos, bus priimami ir 
neskautai, bet nejaunesni kaip 11 
metų amžiaus. Pragyvenimas sto
vykloje kaštuos apie £ 3. Užsi
registruoti pas draugininkus iki 
spalio 30 d.

•ATŽALYNO” PREMJERA
Spalio 23 d., pirmą kartą Syd- 

nėjuje, buvo pastatytas Kazio Bin
kio “Atžalynas”. Statė Sydnėjaus 
Lietuvių Teatras Aažala. Režisa
vo J. Dambrauskas. North Sydney 
Independent teatro salė, talpinan
ti 400 žmonių, buvo pilnutėlė.

Premjeros proga "Atžalą” svei
kino ir sėkmės ateities darbe lin
kėjo ALB Krašto Valdybos pirmi
ninkas Vytautas Skrinska. Reži
sieriui ir aktoriams atsidėkota 
karštais plojimais Jr gėlėmis. 
Trumpu žodžiu aktoriams, ir vi
siems prie “Atžalyno” pastatymo 
prlsidėjusiems, padėkojo režisie
rius.

Spektaklis buvo geras ir pirmas 
tokio meninio lygio Sydnėjuje.

Turint galvoj tai, kad, dėl riboto 
vietų skaičiaus, nevisi galėjo pa
tekti į premjerą, "Atžalynas” bus 
dar kartą statomas toje pačioje 
salėje gruodžio 11 d.

CHORISTŲ DĖMESIUI
Pranešama, kad Sydnėjaus lie

tuvių choro repeticijos įvyks spa
lio 28 d., penktadienį, 7.45 vai. 
vak., Camperdowne, vienuolyno 
salėje (greta bažnyčios). Choris
tų dalyvavimas būtinas.

Choro Seniūnas.
DU BALIAI

Spalio 29 d. Sydnėjuje ruošiami 
2 dideli baliai — Pabaltiečių Ko
miteto tradicinis balius įvyks Gra
ce Bros Auditorijos salėje, prad
žia 8 vai. ir LRBP Kalinių Komi
teto — Macabean Hali, pradžia 7 
vai. vak.

DIDINAMI ATLYGINIMAI
Praneššama, kad nuo lapkričio 

1 d. pakeliami 10 šil. atlyginimai, 
dirbantiems NSW valdžios, arba 
valdžios subsidljuojamuos darbuos.

PETRO VAIČIŪNO 
"TUŠČIOS PASTANGOS”

Spektaklis įvyks spalio 29 d. 
7.30 vai. vak. Šiuo atitaisoma 
skelbimuose įsibrovusi apgailėtina 
klaida dėl vaidinimo laiko.

Juškevičiaus Imtynės Su 
Rykliu

Spalio 18 d., “Mūsų Pastogės” 
skaitytojas Romas Juškevičius, bu
vo Išplaukęs savo 27 pėdų ilgio 
laivu netoli Townsville, Queens- 
lande, žvejoti. Tuo metu, kada R. 
Juškevičius pradėjo žūklauti, iš 
po jo laivo išnėręs ryklys greibė 
pagautą žuvį. Ryklio būta didelio 
ir smūgis buvo toks stiprus, kad 
Jušvekičių, laikantį virvę, Išplėšė 
iš laivo j jūrą. Kadangi Juškevi
čius žūklės virvę buvo apvyniojęs 
aplink ranką, tai kol atsipalaidavo, 
ryklys jį nutempė apie 20 pėdų 
nuo laivo.

Negalėdamas įsigauti j laivą, 
kuris sukosi ratu vandenyje, Juš
kevičius pradėjo plaukti į Palm 
Island (artimiausią salą), kurią 
jis po valandos laimingai pasiekė. 
Juškevičių Iš salos į Townsvillės 
uostą nugabeno kitas žuklautojas.

Townsvillėje R. Juškevičius, 
prieš išplaukdamas vėl žūklauti, 
nusipirko gelbėjimosi juostą nes, 
kaip pats pareiškė, ryklys davęs 
gerą pamoką, kuri vos nesibaigė 
mirtimi.

Žvejyba R. Juškevičiui yra pra
gyvenimo šaltinis ir jis visai ne
blogai verčiasi.

D.T.
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PRENUMERUOKITE MŪSŲ 

PASTOGĘ.

L. KARAMAZINUI IŠVYKSTANT 

į JAV, Adelaidės Lietuvių Teatro 
Studija surengė jam gražias iš
leistuves. Atsisveikinimo žodį tarė 
Studijos vadovas J. Gučius. įteik
ta prisiminimui dovana — albumas 
su Studijos aktorių ir išleistuvėse 
dalyvavusių svečių parašais. Leo
nas Karamazinas buvo vienas ak- 
tingiausių Ir nepailstančių Teatro 
Studijos aktorių.

DAILININKAI

Stasys Neliubšys ir Jonas Žygas 
dalyvavo Royal South Australian 
Society of Arts pavasario parodo
je. Adelaidiškė australiškoji spau
da apie mūsų dailininkų darbus 
atsiliepė palankiai, ypač gerai 
įvertintas S. Neliubšio paveikslas 
“Dailininkas". (aa.)

Gaidelio S.J. paskaita ir meninė 
dalis.

Nuoširdžiai kviečiami tikintieji 
ypač jaunimas — skautai ir atei
tininkai kuo skaitllngiau dalyvau
ti eiti šv.Sakramentų. Išpažinčių 
bus klausoma: 29 d., šeštadienį, 
6-7 vai. vak. Sekmadienį nuo 11 
vai. prieš pamaldas. Po pamokslo 
klausys išpažinčių ir svečias kun. 
St. Gaidelis S.J.

Spalio 30 d. pamaldos St. Ma
rys lietuviams 9 vai. parapijos 

bažnyčioje.
Lapkričio 6 d. lietuviškos pamal

dos Bankstowne St. Brendans baž
nyčioje 11 d.

VISI ŠVENTIEJI IR VĖLINĖS
Lapkričio mėn. 1 d. — antra

dienį Visų šventųjų Diena — šven
tė privaloma, bet kadangi šioj 
valstybėj yra darbo diena, tai pa
maldos Sydnėjaus lietuviams Cam
perdowne bus 7 vai. vakare.

Prieš šv. mišias nuo 6 vai. bus 
klausoma išpažinčių (šv. Komuni- 
jis einant laike šių mišių — rei
kia 3 vai. prieš būti nevalgiusiam)

Po mišių — tradicinis mūsų Vė
linių vakaras — mirusiųjų atmini
mas. Prie simboliško kapo bus gie
dama Libera ir maldos už miru
sius. Tų vakarą prasideda ir atlai
dai už sielas skaistykloje lankant 
bažnyčią ir sukalbant 6 poterius 
bei išpildant visas kitas atlaidams 
gauti reikalingas sąlygas.

Kad ir po sunkaus darbo atvy
kime j šią susikaupimo ir maldų 
valandą už mūsų mirusius.

K.P.B.

IŠ SPORTINĖS VEIKLOS
ADELAIDĖJE

Užbaigiant šių metų sporto se
zoną, Sporto Klubas Vytis spalio 
7 d. surengė pobūvį, kurio metu 
buvo pagerbti sportininkai — 
sportininkės ir Klubui nusipelniu
sieji asmenys.

Sp. Kl. Vyties pirmininkas B. 
Marmukonis, padaręs Klubo veiklos 
apžvalgą nuo pat jo įsisteigimo 
(1950 m. kovo 19 d.), pakvietė
buv. sekcijos pirmininkus (J. Jau
nutį ir K. Jurgaitį) įteikti sporti- 
niskams-ėms sekcijų valdybų nu
matytas dovanas.

Futbolo sekcijos r.mėjui, vadina
mam futbolininkų tėvu, R. Ume- 
riui įteikta asmeninė futbolininko
B. Langevičiaus dovana. Sportinio. , iniciatyvą 
kei, valdybos narei, S. Kelertai-

P. Australiją 57:44, o prieš Vik
toriją pralaimėjo dviejų taškų 
skirtumu (68:70). Baigmėje susi
tiko N.S.W. ir Victorija. Rungty
nės buvo augšto lygio ir įtempta 
kova prasidėjo nuo pirmos minu
tės. Viktorija, neturėdama augš
to ūgio žaidėjų, neįstengė dengti 
amerikiečio Dunn, kuris, galima 
sakyti, vienas iškovojęs persvarą 
savo komandai ir N.S.W. vedė pir
mą puslaikį 23:21. Antram pus- 
laiky, gražiais amerikiečio Dunn 
metimais, N.S.W. atsiplėšė šešiais 
taškais ir atrodė, kadViktorija 
pralaimės. Iki rungtynių pabaigos 
belikus 7 minutėms, Dunn gavo 
penktąją baudą Ir turėjo pasitrau
kti Iš žaidimo. Augštajam ameri
kiečiui išėjus, Viktorija perėmė 

ir tuoj latvis Bumbers
įmetė baudą, o Darganavičius sa
vo gražiu metimu santykį Išlygi
no. Paskutinę minutę Viktorija lai
mėjo dar 3 taškus ir pirmenybes, 
tapdama 1955 metų Australijos 
krepšinio nugalėtoju. Trečiąją vie
tą laimėjo P. Australija, ketvir
tąją — N. Zelandija, penktąją 
Queenslandas ir paskutinėje vie
toje atsidūrė Tasmanija.

AL.
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Adelaidės L.S.K. Vytis
ruošiama iiais metais pirmoji

GEGUŽINE
įvyks lapkričio 13 d. 12.30 vai.

BLACKWOODE
Klubo Valdyba.
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Cabramattoje £
4 Broomfield St. — prieš pat gelež. stotį

ATIDARYTA MODERNIŠKA LIETUVIŠKA MAISTO X 
PRODUKTŲ PREKYBA |

“R Ū T A” |
Europiteiškl ir australiški maisto produktai. įpakuotos ir pa- X 
laidos prekės. X
Apsi.ankę įsitikinsite, kad ‘ Rūtoj” geriausios prekės ir pi- X 
giauslos kainos. Pristatome į namus. v

Atitaisymas

LIEČIA ADELAIDĖS LIET.
NAMAMS ĮSIGYTI

STEIGIAMĄJĮ SUSIRINKIMĄ
Adelaidės Lietuvių Namams įsi

gyti Komisijos kviečiamas Ade
laidės Lietuvių Sąjungos (Ine.) 
steigiamasis susirinkimas įvyks 
ne š.m. spalio mėn. 30 d., kaip 
"M.P." Nr. 40(338) paskelbta, bet 
š.m. lapkričio mėn. 6 d., sekma
dienį, 4 vai. p.p., šv. Juozapo baž
nyčios salėje.

Š.m. spalio mėn. 30 d. yra ren
giama Kristaus Karaliaus šventė, 
todėl minėtas susirinkimas ir nu
keliamas į lapkričio mėn. 6 d.

Adelaidės Liet. Namams įsigyti 
Komisija.

Reikalinga moteris
Dviejų asmenų australų šeimai 

reikalinga moteris — patarnauto
ja. Penkios dienos — 25 vai. per 
savaitę.

Geros sąlygos — augštas atlygi
nimas.

Kreiptis “M.P.” Redakcijom

Canberra
KELIAS | ERDVĘ

Šviesos Sambūrio Canberros sky
riaus parengime, įvyksiančiam 
spalio 29 d. 7.30 vai., įdomią pas
kaitą, tema “Kelias į erdvę” skai
tys A. Genys. Po paskaitos disku
sijos ir arbatėlė. Parengimas, kaip 
Ir paprastai, įvyks C.W.A. salėje, 
prie Civic, (s)

tei, futbolininkui Synusui ir buv. 
futbolo sekcijos pirmininkui J. 
Jaunučiui, asmenineą dovanas įtei
kė St. Reivytis.

Paskui jaukus pasilinksminimas 
tęsėsi iki 1 vai.

S. Sityvier.

VIENAS PRIEŠ DEVYNIS
Lietuvos šachmatų meisteris Ar

lauskas, jo duotame Sp. Klubui 
Vytis simultane, žaidė prieš 9 
šachmatininkus. Laimėjo prieš inž. 
Garbaliauską, St. Reivytį, J. Či- 
žauską, Opulskį, B. Nemeiką, Vil
činską ir Kleinauską. Pralaimė
jo prieš Šlmeotą ir Markevičių.

St. Reivytis.

PABALTIEČIŲ FUTBOLO TUR
NYRĄ LAIMĖJO VYTIS

Spalio 8 d. “Vytis” laimėjo prieš 
Adelaidės latvių “Ventą” 4:0. Visi 
įvarčiai A. Kito.

Spalio 15 d. “Vytis” žaidė prieš 
Melbourne latvių rinktinę ir laimė
jo 7:0. įvarčiai: A. Kitas 3, Pet
raška 2, Langevičiua 1 ir Sadaus
kas 1.

Adelaidės latviai — Melbourne 
latviai sužaidė lygiomis (3:3)

Geriausia *
VODKA

S EUROPIETIS SPECIALISTAS
| OPTIKAS
H Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
3 akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,
S šeštad. 9-13 vai.
m 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
H Centr. 1819
S (Priešais Melbourne Town Hall.)
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PŪKINES KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale stotis. TeL: LW 1220
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.

Prekės duodamos ir išsiniokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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Ponus

A. ir J. Jurevičius
sulaukusius dviejų sūnų

Petro ir Jono 
nuoširdžiai sveikiname

J. M. Petraičiai.

ATITAISOMOS KLAIDOS
“M.P.” Nr. 41 (339) įsibrovė 

šios korektūros klaidos: pusi. 3 
— Padėka... Liet. Kat. Moterų 
Būrelis Iš Melbourne per T. Se- 
likonienę.

Turėtų būti: per T. Seliokienę. 
Zenonas ir Liūra Samuolial... 
Turėtų būti: Zenonas ir Liuda Sa- 
muoliai...
Gyvenimo Iškarpose — ... kaip 
brakonieriai kiškius, beatodairiškai 
nuvydavo, o turėtų būti: beatodai
riškai novydavo.

Redakcija atsiprašo.
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I DĖMESIO I DĖMESIO I
LIET. REZISTENCIJOS BUY. POLIT. KALINIŲ KOMITETO

TRADICINIS PAVASARIO

Į VAKARAS—BALIUS
I ĮVYKS Š. M. SPALIO MĖN. 29 D. MACABEAN HALL 
g 146 Darlinghurst. Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties. S 
S Baliaus programoj baletas, tautiniai šokiai ir solistai. Bus. ren. g 
g karna BALIAUS KARALIENE, šokiams gros GERA ŠVEICA- j 
g RŲ KAPELA. Veiks didieji spalvotieji prožektoriai. Bufete B 
g šalti ir karšti užkandžiai bei taurieji gėrimai.
g Pakvietimai: vyrams 12 šil., moterims 10 šil. Pakvietimus ga- g 
g Įima gauti liet, spaudos kioske Camperdowne pas p. Stasį ir g 
g pas vladybos narius: Juozą Ilčiuką — 76 Church St., Ryde, g 
g N.S.W., St. Rutkauską — 26 Bowes Ave. Edgeclif, N.S.W-, 
g J. Ramanauską — Lot 3 Hillcrest Ave, East Bankstown, N.S.W. 
B ir Pr. Sakalauską — 137 Wilbur St., East Bankstown, N.S.W.
| Paštu užsakant siųsti Pr. Sakalausko adresu atitinkamos vertės
Į "Postal Note”, pridedant 3i peno pašto ženkliuką.

50% pelno skiriama Sydnėjaus Lietuvių Namams.
Maloniai kviečiami visi tautiečiai ir jų svečiai. » 

LRBPK VALDYBA
luiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

AUSTRALIJOS KREPŠINIO 

PIRMENYBĖS
Nuo rugsėjo 26 d. Iki spalio 1 

d. Sydnėjuje vyko Australijos 
krepšinio pirmenybės, kuriose da
lyvavo ir Naujosios Zelandijos 
rinktinė.

Pirmosios pokarinės Australijos 
krepšinio pirmenybės įvyko Syd
nėjuje 1946 m. ir jas laimėjo N- 
S.W. rinktinė. Po to pirmenybės 
būdavo pravedamos kiekvienais 
metais ir jas laimėjo 2 kartus N. 
S.W., 5 kartus Victoria ir 1 kartą 
Pietų Australija. Krepšinis Aust
ralijoje ypač išpopuliarėjo atvy
kus didesniam skaičiui naujųjų 
ateivių Iš Pabaltijo, šiandien jis 
užima vis stipresnes pozicijas mo
kyklose ir gimnazijose, šiais me
tais Australijoje viešėjo dvi gar
sios amerikiečių komandos — pro
fesionalų “Globetrotters” ir Toli
mųjų Rytų kariuomenės rinktinė, 
kurios savo geru žaidimu stebino 
žiūrovus, o žaidėjams buvo progos 
pasimokyti ir pagerinti savo žai
dimo lygį.

Šiais metais Australijos krepši
nio pirmenybėse dalyvavo: Viktori
jos, N.S.W., Tasmanijos, Pietų 
Australijos, Queenslando ir N. Ze
landijos rinktinės. Buvo žaidžia
ma taškų sistema. Dvi daugiausiai 
taškų surinkusios komandos žai
dė baigmines rungtynes, pirmeny
bių laimėtojui išaiškinti, žaidėjų 
tarpe buvo ir 3 lietuviai: V. Pet
rauskas, žaidęs už Tasmaniją, A. 
Ignatavičius — už Pietų Austra
liją ir S. Darginavičlus už Vikto
riją. Visose rinktinėse lietuviai 
buvo pagrindiniai žaidėjai. Favo
ritais buvo Pietų Australijos ir 
Viktorijos rinktinės, kurios paro
dė ypatingai puikų komandinį žai
dimą ir žiūrovus stebino tikrai 
puikiu kamuolio valdymu Ir tiks
liais metimais.

įdomiausios rungtynės buvo tarp 
N.S.W., kuri vadovaujama ameri
kiečio milžino (6 pėdos 6 coliai) 
E. Dunn, savo laiku žaidusio Ame
rikos augštųjų mokyklų "All Stars” 
komandoje, pasiekė laimėjimo prieš
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