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Lietuvos Keliu
Mes džiaugiamės ir augštai ver

tiname kiekvieną pastangą ir dar
bą, kuris pasitarnauja Lietuvos 
bylai ir bendrajam lietuviškam 
reikalui. Tad nuoširdžiai sveikina, 
me mūsų jaunimą, susirenkantį 
VI-jon Australijos sporto šventėn 
Adelaidėje, sveikiname mūsų skau
tus, ryžtingai išeinančius atsto
vauti Lietuvą Pan Pacific skautų 
sąskrydyje Melbourne. i

Jaunimas. Kiek daug apie jį 1 
šnekama. Ir rašoma. Pabarimų, 
pamokymų bei patarimų prisako
ma. O kiek j jaunimą sudėta vil
čių!

Jaunimas dirba. Ir daug. Mo
kyklose, fabrikuose, organizacijo
se ir sporto aikštėse. Tiesa, jau
nų žmonių pasigendama bendruo
menės susirinkimuose, namų sta
tybos komitetuose, minėjimuose. 
Bet juos randame teatrų grupėse, 
choruose, savose organizacijose, 
sporto klubuose. Jaunimas sukasi 
savam rate. Ar tai bloga? Juk 
visai natūralu, kad bendruomenės 
gyvenimo planavimai Ir priklauso 
amžiumi vyresniems žmonėms. 
Jaunimas ateina talkon. Tik reikia 
pakviesti.

Australijos lietuvių sporto šven. 
tė. Iš eilės šeštoji. Reiškia, vos 
koją šion žemėn įkėlę mūsų spor
tininkai suskato burtis savuosna 
klubuosna. Nepasklido, kaip tos 
Grigo bitės, kas sau. Tai labai 

.džiugus reiškinys.
Sporto šventes suruošti ir joms 

tinkamai pasiruošti nėra jau toks 
paprastas dalykas, kaip gali at
rodyti iš šalies žiūrint. Tūkstan
čius mylių važiuoti, gaišti laiką 
ir pakelti nemažas išlaidas, gali 
tik tie, kurie turi entuziazmo, ryž
to ir jaunatviško ūpo. Sportinin
kai, ištisus metus kietai dirbę, 
susirenka kartą metuose tarpusa
vy jėgas išbandyti, save patikrin
ti, vieni iš kitų pasimokyti, pa
bendrauti. O tiesa yra tai, kad 
mūsų bendruomenės stiprybė ir 
glūdi tame, kiek mes tarpusavyje 
bendraujame! Ir šitai ypač svarbu 
jauniems žmonėms, kurių daugis 
jau nėra įsiurbę gimtosios žemės 
sulčių. Jų tautinis sąmoningumas 
bręsta per šitokį bendravimą — 
per sporto šventes, jaunimo sąs
krydžius, kurių metu užsimezga 
naujos ir atnajinamos senosios 
pažintys — taip tvirtėja lietuviš
koji draugystė.

šio mėnessio gale prie Melbour. 
no bus atidaryta Pan Pacific jam- 
bore. Ramiojo vandenyno pakraš
čiuose gyvenančių tautų skautų 
sąskrydyje dalyvaus apie 15.000 
žmonių. Didžioji dalis jaunimas. 
Bus ir žymių tų kraštų visuome
nininkų, valstybininkų. Suplauks 
daugybė žurnalistų. Apie jamborę 
bus rašoma viso pasaulio laikraš
čiuose. šitame sąskrydyje daly
vaus ir lietuvių skautų vienetas. 
Jis, kaip atskiras junginys, atsto
vaus Lietuvą.

Mūsų skautai jamborei ruošia
si labai rimtai ir kruopščiai. Kiek 
ištekliai ir sąlygos leidžia jie 
kaupia viską, kad pasaulio skau
tams galėtų parodyti kenčiančią 
Lietuvą. Jie suruoš ir parodėlę, 
kurioje kitų šalių skautai, kartais 
gal nieko apie mūsų tėvynę ne
girdėję, galėt pažinti mūsų liau
dies meną. Čia bus paskleista ki- 
mls kalbomis literatūros apie mū
sų kraštą, kad grįžusieji į savo 
namus skautai galėtų ir kitiems 
pasakyti apie bolševikinio-rusiško- 
jo imperializmo įvykdytą smurtą 
ir tebevykdomą okupaciją Lietu
voje.

Mūsų skautų vieneto dalyvavl-

ŠIS SUSITIKIMAS NUMATOMA 
STRATEGIJA

Reuterio spaudos agentūra pra
neša, kad D. Britanijos ministeris 
pirmininkas Anthony Edenas 1956 
m. sausio mėn. gale susitiks su 
prezidentu Eisenhoweriu. Edeną 
lydėsiąs užsienių reikalų ministe
ris MacMillan.

Nurodoma, kad Ženevos konfe
rencijai atsidūrus mirties taške, 
šiedtį didžiųjų valstybių vadai ap
tarsią susidariusią padėtį ir nu- 
statysią ateities, ypač kiek tai 
liečia laikyseną su Sov. Sąjunga, 
politikos gaires.

Svarbiausi klausimai šiame su
sitikime būsią šie: Vokietijos su
jungimas; politinė situacija pietų 
Azijoje; ateities santykiai tarp 
vakarų valstybių ir kom. Kinijos; 
grėsmė Vakarų pozicijoms Vidu
riniuose Rytuose, pasireiškus Sov. 
Rusijos aktyvumui šiame sektoriu
je; Prancūzijos vyriausybės kri
zė ir numatomas Sovietų Sąjun
gos vadų (Buiganino ir Kruščio- 
vo) vizitas 1956 m. D. Britani
joje.

Politiniai stebėtojai nelaukia, 
kad po šito susitikimo būtų pa
skelbta kokių dramatiškų užsienių 
politikos nutarimų, kadangi artė- 
Ją prezidento rinkimai Amerikoje 
Eisenhower) sulaikysią nuo žymes
nio politikos kurso keitimo.

Reuterio diplomatinis korespon
dentas nurodo, kad šitas ssusitiki- 
mas esąs svarbus, nes Sov. Są
jungą, padariusi išvadą, kad Va
karai nesirengia kariauti, pradė
jo išnaudoti susidariusią “taikią” 
padėtį ir varo skaldomąjį darbą 
tarp vakarų valstybių ir sykiu I 
vysto smarkią akciją Azijoje, tad '

Ir šiemet “didžiosios Spalio re
voliucijos metinės iškilmės” oku
puotoje Lietuvoje vyko su įpras
tiniais paradais, demonstracijomis 
ir visokiais pagyrais, kiek per tą 
laiką esą pasiekta ir padaryta. 
Pasigirta, kad, esą, "pokariniu lai
kotarpiu T. Lietuvoje stojo rikiuo- 
tėn 318 naujų pramonės įmonių” 
etc. Vis dėlto net ir pats Snieč
kus prisispažino, kad “pereitais 
metais buvo darganotos rudens 
dienos, pavėluotas šaltas š.m. pa
vasaris ir sausringa vasara”, ku
rios "negalėjo neatsiliepti j š.m. 
derlių ir gyvulininkystės produk
tyvumą”. Smerkdamas Vakaruose 
dirbančius laisvinimo veiksnius ir 
laisvėje gyvenančius mūsų tautie
čius, Sniečkus, be kita ko, paste
bėjo: "pasinaudodami mūsų sun
kumais, įvairūs bruožiniai naciona
listai, lietuvių liaudies atskalūnai, 
besibastantieji Vakarų kapitalistų 
užkampiuose, bandė sukaupti sau 
kapitalą, džiaugdamiesi, kad kai 
kur nukentėjo derlius, kolūkinė 
gyvulininkystė”. Kaip žinoma, at
silikusių kolūkių stiprinti buvo

mas šiame skautų sąskrydyje yra 
labai reikšmingas ir girtinas žy
gis. Jis ir remtinas.

Sportininkams Jų šventėje, ir 
mūsų skautams tarptautiniame 
skautų sąskrydyje, linkime geriau
sios sėkmės.

Edenas susitiks su 
Eisenhoweriu

Kas kaltas
SNIEČKUS KALTINA PABĖGĖLIUS 

DĖL MENKO DERLIAUS...

NUSPRĘS ŠALTOJO KARO 

šitas susitikimas ir spręs šias 
problemas bei nustatys šaltojo 
karo strategiją.

★
• BRITAI SĖDI ANT JŪSŲ 

SPRANDO IR VAGIA IŠ JŪSŲ 
PASKUTINI DUONOS KĄSNI”

Anglijoje gyvai svarstomas klau
simas: įsileisti ateinantį pavasarį 
Londonan Bulganiną ir Kruščiovą, 
ar ne. Vyrauja nuomonė, kad rei
kia įsileisti, bet reikia būti pasi
ruošusioms, kad būtų galima čia 
pat duoti tinkamą atsakymą, jei
gu kuris iš jų įsigeistų išnaudoti 
svetingumą ir pultų kurį nors D. 
Britanijos sąjungininką, kaip tai 
yra kelis kartus Kruščiovas daręs 
Indijoje ir Burmoje, kur ypač 
“žiauriai” plūdo D. Britaniją.

Burmoje , Sovietų vadams su
ruoštame baliuje, Kruščiovas, prieš 
pradėdamas kalbą, paprašė žurna
listus gerai klausytis ką jis pa
sakys. Jis pasakė "Britai sėdi ant 
burmiečių sprando ir vagia iš jų 
paskutinį duonos kąsnį”. Toliau 
jis nurodė, kad šitie jo žodžiai ga
li daug kam nepatikti, bet faktai 
yra neginčyjami. Kruščiovas, dar 
daugiau “gražių faktų” iškėlęs, 
savo kalbą užbaigė pasiūlymu at
siųsti į Burmą sovietinius “pirma
rūšius” Inžinierius ir technikus, 
kurie padės Burmai "atsistoti ant 
kojų”.

Šitokie tad Kruščiovo pareiški
mai labiausiai ir supykino britus. 
Sakoma, kad koegzistencialistai, 
kurių šilti jausmai dar nesenai 
upeliais tekėjo, dabar gerokai at
vėsta.

pasiųsti į kaimus partiniai parei
gūnai ar “specialistai”, turėję 
juosės pakelti gaunamą derlių. Ir 
pats Sniečkus pripažino, kad 
"LKP ck parinko 420 darbuotojų, 
kuriuos rekomendavo LKP miestų 
ir rajonų komitetai... Tarp pa
siųstųjų į kolūkius buvo ii- 101 
žmogus su augštuoju ir nebaigtu 
augštuoju mokslu... Visi jie išvy
ko į kolūkius”. Net pats “TL 
Mokslų Akademijos tikrasis na
rys” Krikščiūnas buvo "išrinktas” 
Kauno rajono Mičiūrino vardo ko
lūkio pirmininku, ”TS didvyris” 

ĮApyvala — Ignalinos rajono "Nau
jo Kelio” kolūkio pirmininku etc. 
Tuo būdu Lietuvos kolūkiai, ku
rių apie trečdalį buvo pripažinti 
“atsilikusiais”, gavo naujus vado
vus, turinčius juos “prikelti” ir 
’’pastatyti ant kojų”. Bet ar to
kia ar panaši padėtis buvo tik 
ten?

• Iš Saigono pranešama, kad 
Vietnamo valstybes galva Diemas 
paskelbė griežtą kovą keturioms 
krašto nelaimėms: opiumui, loši
mams, girtuokliavimui ir prostitu
cijai. Vieną dieną sostinės aikš
tėje buvo sukrauta nepadorios 
knygos, opiumo pypkes, kortos' ir 
degtinės broga. Visas šis “turtas” 
buvo padegtas ir supleškėjo mi
nios akyvaizdoje. Tūkstančiui 
dviem šimtam prostitučių bus pa
rūpintas darbas.

Nauji veidai VEIKe
VLIKO PIRMININKU IŠRINKTTAS J. MATULIONIS, VYKDO
MOSIOS TARYBOS PIRM. — A. DEVENIENĖ. VLIKO SESIJA 
ĮVYKO JUNGT. AMERIKOS VALSTYBĖSE. PAKEISTAS VLIKO 
STATUTAS.

(Laiškas iš New Yorko) ..
Vliką sudarančių grupių nutari

mu, 1955 m. Vliko sesija šiemet 
buvo sušaukta JAV-se. Ji įvyko 
lapkričio 24-27 d.d. New Yorke. 
Tai ir pirmoji Vliko sesija Ame
rikoje. Ją atidarė iš Vokietijos 
atvykęs, Vliko pirm. M. Krupavi
čius. Be jo, kiek anksčiau atvy
kęs, dalyvavo dar dr. P. Karvelis.

Vliką sesijos metu sveikino Lie
tuvos ministeris P. žadeikls, ku
rio sveikinimą perdavė gen. kon
sulas J. Budrys. Telegramomis 
sveikino Amerikos Lietuvių ’Tary
bos prezidiumas ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės vardu tarybos pir
mininkas J. Šlepetys. Sesijos dar
bus sekė Amerikoje leidžiamų 
“Draugo” ir “Naujienų” dienraš
čių atstovai.

Sesijoje dalyvavo, pakeitus sta
tutą, su aktyvia balsavimo teise 
po tris grupių atstovus.

Vliko sesijoje dalyviai.
1. Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos atstovai: J. Kaminskas, 
J. Repečka, K. Bielinis, 2. Lietu
vos Ūkininkų Sąjungos: A. Tri
makas, J. Petronis, B. Vitkus (pa
vaduotojai — B. Šližys ir Budzei- 
ka). 3. Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungos: J. Audėnas, H. Blazas, 
J. Kardelis (pav. A. Novickis). 4 
Mažosios Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio: Martynas Brakas, J. 
Stikliorius, A. Puskepalaitis (pa- 
vad. V. Pitkunigis, J. Vilgalys, A. 
Kynastas). 5. Lietuvos Ūkininkų 
Partijos: D. Krivickas, V. Sidzi
kauskas, R. Skipitis (pav. V. Ma- 
šalaitis ir V. Banelis). 6. Lietuvos 
Krikščionių Demokratų Partijos: 
prel. M. Krupavičius, P. Vainaus
kas, J. Matulionis (pav. M. Gal
dikienė, E. Turauskas). 7. Liet. 
Vienybės Sąjūdžio: J. Andrius, J. 
Pažemėnas, L. Šimkus. 8. Darbo 
Federacijos: J. Valaitis, P. Jočys, 
A. Skėrys (pav. Nelė Meškūnienė 
ir A. Petrauskas).

Pranešimą apie Vliko veiklą ir 
jo darbo sąlygas padarė Vliko 
pirmininkas prel. M. Krupavičius. 
Toliau Vlikas išklausė Vykdomo
sios Tarybos pirmininko K. Žal- 
kausko ir Informacijos Tarnybos 
Valdytojo M. Gelžtnio pranešimus 
raštu, kuriuos perskaitė dr. P. 
Karvelis. Pranešimą padarė ir Už- 
sisenių Reikalų Tarybos valdyto
jas dr. P. Karvelis. Priėmęs šiuos 
pranešimus dėmesin, Vlikas svars
tė kitus darbotvarkės punktus.

Antrąją dieną buvo svarstytos 
tautinės problemos išeivijoje ir 
tremtyje. Referavo H. Blazas. 
Nutarta, kad Pasaulio Lietuvių 
Seimo sušaukimas yra pačios Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės rei
kalas. Seimui šaukti Vyriausią 
LOKą sudaryti palikta JAV-bių 
ir Kanados lietuvių bendruomenių 
vadovybėms.

Toliau buvo svarstomi šie dar
bų tvarkos punktai: 1. Tarptau
tinės padėties raida ir Lietuvos iš
laisvinimo perspektyvos, referavo 
dr. P. Karvelis ir V. Sidzikauskas.
2. Lietuvos nepriklausomybės at
statymo koncepcija. Referavo V. 
Sidzikauskas ir J. Audėnas.

Po referatų buvo gyvai pasikeis
ta mintimis paliestaisiais klausi
mais.

Per vėlessnlus posėdžius buvo 
aptartos ateities veikimo gairės ir 
išdiskutuotos svarbiausios Lietuvos 
laisvinimo problemos.

Prel. M. Krupavičiui pasitraukus

LAIMĖJO LIBERALAI
Australijos federalinio parla

mento rinkimus, kurie įvyko gruo
džio 10 d., laimėjo liberalų — 
krašto (Country) partijų koalici
ja, kuri ir pereitą kadanciją par- 
lamente ir senate turėjo daugu
mą.

Šiuose rinkimuose šitos dvi par
tijos į parlamentą pravedė dar 
daugiau atstovų. Buvusiame par
lamenta iš 121 atstovo jie turėjo 
64 atstovus, dabar turės mažiau
siai 75. Skaudžiai pralaimėjo dar- 
biečiai. Atskilusi darbiečių grupė, 
pasivadinusi Antikomunistine Dar
bo Partija, į šį parlamentą ne
pravedė nė vieno atstovo. Savo 
atstovo parlamenta neturės ir ko
munistai.

3 EILĖS SPYGLIUOTŲ 
UŽTVARŲ

Grįžusieji vokiečiai pasakoja, 
kad Lietuvos siena nuo Lenkijos 
saugoma net trimis spygliuotų 
vielų užtvaromis, kurios siekia be
veiki iki 3-jų metrų augščio. Jo
mis leidžiama augštos įtampos 
elektros srovė. Iš abiejų užtvaros 
pusių eina “mirties zona” — išar
tas ir Išakėtas žemės plotas, kad 
lengviau būtų pastebėtos pėdos. 
Pasienis saugojamas ginkluotų 
kulkosvaidžiais, prožektoriais ir 
automatiniais signalizacijos įren
gimais aprūpintų sargybinių ir 
dresiruotų šunų.
• Gazos srityje vėl įvyko -kau

tynės tarp Izraelio ir Egipto pa
sienio sargybų. Po valandą truku
sio apsišaudymo žuvo 3 Izraelio 
kareiviai.
• Iš Nicosia pranešama, kad 

kipriečiai paskleidė atsišaukimus, 
kuriuose grąsina nužudyti D. Bri
tanijos ministerj pirmininką, už
sienių reikalų ir kolonijų ministe- 
rius, jeigu Kiprui nebus leista pri
sijungti prie Graikijos.
• Iš Paryžiaus pasiekusios žinios 
rodo, kad Maroke neramumai vis 
dar tebevyksta. Arabai užpuldinė
ja prancūzus, padeginėja jų namus 
ir dažnai esti kietų susirėmimų 
tarp ginkluotų marokiečių ir 
prancūzų karių.
• Iš Tifliso pranešama, apie 

sušaudytus 5 komunistų partijos 
vadus, pakaltinus dalyvavimu Be- 
rijos sąmoksle. Pasirodo, kad “va
lymas” Sov. Sąjungoje tebevyks
ta, nes partijos viršūnės vis nau
jų ir naujų “išdavikų ” suranda
ma.

• Žmogaus gyvenimui prail
ginti Instituto vedėjas dr. Gottlieb 
Montraelio žydų ligoninės gydyto
jų susirinkime pareiškė, kad gal 
netrukus ateis didžia, kada bus 
galima paskelbti, jog žmogus gali 
gyventi neribotą metų skaičių, 
šiuo metu tebevykdomi moksliniai 
bandymai tebėra teoretinėje sta
dijoje.
• Singapūro pirmasis ministe

ris Daivid Marshall, lankyda
masis Indijoj, pareiškė Reu
terio atstovui, kad jeigu Iki 1957 
metų D. Britanija Singapurui ne
suteiks nepriklausomybės, tai 
Singapūre gali susidaryti ta pati 
padėtis, kokia šiandien yra Kipro 
saloje.

Singapūras yra D. Britanijos 
kolonija.

• Izraelio finansų ministeris 
praneša, kad Izraelis paskyrė 3 
milionus svarų sterlingų maisto 
pirkimui. Esą reikalinga apsirū
pinti reikalingiausiais produktais 
tam atvejui, jeigu kiltų karas tarp 
Egipto ir Izraelio ir dėl blokados 
sutrikų prekių pristatymas.

Ginklų pirkimui paskirta 5 mi- 
lionai svarų sterlingų, "{patin
giems” reikalams biudžetas padi
dintas 30 milionų.

iš Vliko pirmininko pareigų, ir 
nesutikus kandidatuoti, nauju Vli
ko pirmininku išrinktas J. Matu
lionis, dabartinis Kanados Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas. 
Vliko prezidiumo nariais išrinkti 
prof. J. Kaminskas ir H. Blazas. 
Šie trys Vliko prezidiumo nariai 
gyvens New Yorke ir atliks' visus 
tarpsesinius Vliko darbus.

Vykdomosios Tarybos pirminin
ke išrinkta A. Devenienė, o Vykd. 
Tarybos nariais išrinkti dr. P. 
Karvelis ir M. Gelžinis. Vykdo
moji Taryba paliekama Europoje.

Vliko reorganizacijos klausimą 
referavo prof. J. Kaminskas.

Vlikas pasiuntė sveikinimus pre. 
zidentui Eisenhoweriui ir užsienių 
reikalų ministeriui Dulles.

Sesiją uždarant gražią kalbą 
pasakė prel. Krupavičius. Jis su
silaukė iš Vliko padėkos už didelį 
darbą, kurį jis atliko būdamas 
Vliko pirmininku.

šia proga tenka priminti, kad 
Vliko sesijoje nedalyvavo Lietu
vių Tautinio Sąjūdžio ir , Liet. 
Laisvės Kovotojų Sąjungos atsto
vai. Liet. Taut. S-dis iš Vliko pa
sitraukė š.m. spalio 27 dieną, o 
LLKS-ga š.m. spalio 31 d.

Šios dvi giminingos organizaci
jos, pačios ir niekeno neverčia
mos, buvo įsijungusios į visų po
litinių grupių ir rezistencinių są
jūdžių sutartą Vyriausiąjį Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą, dabar 
iš Jo, beveik sykiu, išstojo, savo 
žygį motyvuodamos tuo, kad Vil
kas neatlieka Jam tenkančių funk
cijų. Tuo tarpu kitos politinės par
tijos ir grupės aiškiai pasisako, 
kad reikia dar glaudžiau jungtis 
į Lietuvos laisvinimo kovą ir drau
smingoje vienybėje remti Vliką, 
kuris tai kovai šiandien vadovau
ja.

KBK

Azija—naujas Sov. S-gos 
taikinys

Sovietų vadų (Buiganino ir 
Kruščiovo) pareiškimai Indijoje 
ir Burmoje gyvai komentuojami 
vakarų valstybių politikų.

Amerikos užsienių reikalų mi
nisteris Dulles apkaltino sovietus 
dėl jų vykdomos ūkinės eksplota- 
cijos satelitiniuose kraštuose ir 
blogų gyvenimo sąlygų visoje So
vietų Sąjungoje, kur žmonės sto
koja būtiniausių prekių.

Toliau jis nurodė, kad Sovietai, 
negalėdami laimėti, mėgina ap
gaule ir pigiais pažadais užsitik
rinti tautų palankumą. Betgi, kaip 
toliau pareiškė Dulles, nereikia 
galvoti, kad Azijos tautos nepra
mato komunistinio pavojaus ir ga
li būti lengvai suviliotos netikrais 
pažadais.

Britų ministeris Nutting New 
Yorke pabrėžė, kad Ženevos kon
ferencija parodžiusi, jog geležinė 
uždanga tebėra nepakeliama. O 
žmonės, kurie ją sukūrė, yra ne
sukalbami.
• Rytų Vokietijoje iš pagrin

dų pertvarkoma komunistinė vy
riausybė. Numatytoji krašto ap
saugos ministerija dar neįsteigta, 
nes tam priešinasi kitos sąteliti- 
nės valstybės, ypač Lenkija.

Pranešama, kad komunistų val
domoje Vokietijoje jaučiamas di
delis įvairių prekių stiglius. La
biausiai trūksta maisto produktų.
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KVIETIMAS MIRČIAI LAIKYKIMĖS TVIRTAI
Bolševikinis leidinys “Už su- yra atėję. Protestuotina ir dėl to, 

grįžimą į tėvynę” pastaruoju me
tu kiek plačiau paskleistas . _ . __ _____ ___________ ____, r. ____ ............. ............
Australijoje. Po keletą ar kelioli- piktoji pamotė, "prieš kurią nors dėjo reikštis ir tremtinių aplin- : Amerikos spaudos agentūrų išleid-

yia avėję. iivvcovuv-.ua u uc. w, , Vadinamoji “Ženevos dvasia” dar nėra (bent oficialiai) užgrob- 
kad tame leidinyje skelbiama, jog j taip plačiai pasklido po pasaulį, j tųjų kraštų komisariato.

Būdinga smulkmena: anksčiauir mus priglaudusi šalis yra mums kad ji, kai kuriais atžvilgiais, pra-

ką egzempliorių prisiųsta į kiek
vieną miestą. Kai kuriems tautie
čiams Jo prisiųsta po 2 ir daugiau 
egzempliorių. Tik iš skirtingų vie
tų: iš Berlyno, Muencheno, Leip
cigo ar Dresdeno.

Kas gi yra šio leidinuko auto
riai, leidėjai, redaktoriai ir ko jie 
siekia?

Leidėju pasirašo "Komitetas už 
sugrįžimą j tėvynę.” Redaktorius 
I. Muratovas. Straipsnių autoriai; 
A. Dubovlkovas, N. Mitrofanovas, 
Vladimiras Vasilakis, Genadijus 
Krinicnis, Ivanas Kondratiukas, 
Povilas Stecenko, O.S., N. Dau- 
guvietienė, N.F. Michailovas ir kt. 
Komitetą sudaro beveik vieni ru
sai. Pirmininkas gen. Michailovas.

Iš kur "Komitetas už sugrįži
mą į tėvynę” gauna adresus — 
pasakyti sunku. Tikra betgi yra 
tai, kad tokių adresų 
turi labai nedaug ir 
yra labai pripuolamai 
pakliuvę.

šis leidinys mums 
staigmena ir jis nėra toks, kurį 
perskaičius imtų pagunda suabe
joti, kad didžiulėmis raidėmis pir
majame puslapyje paskelbti žod
žiai: “Svetima šalis — tai tas 
pat, kas piktoji pamotė. O tėvy
nė — brangioji motina. Ji supras, 
dovanos kiekvienam savo šalies 
vaikui,” yra pakaruokliškai klai
ki klasta.

Tėvynė — brangioji motina. 
Taip, šitai mes žinome. Svetima 
šalis — piktoji pamotė. Taip, bet 
ar galėtų leidinio autoriai mums 
nurodyti kitą svetimą šalj,*kuri 
mums būtų piktesnė pamotė, kaip 
Sov Rusija!?

Toliau rašoma, kad "kai kas iš 
Pabaltijo kraštų, Vakarų Ukrai
nos ir Baltarusijos rajonų, dar 
nematę savo akimis tarybinės 
santvarkos, patikėjo priešų šmeiž
tams, nusigando naujo gyenimo 
ir akių plotu puolė priešo sto
vyklom”

Dėkui, mes matėme savo akimis 
ir savo kailiu patyrėme “tarybi
nę santvarką.” Mes nepuolėme jo- 
kion mūsų tėvynės priešų stovyk
lom Mes pasirinkome laisvę, kad 
sklebtume pasauliui apie rusiškojo 
imperializmo ir komunizmo vyk
domą kitų šalių, ir mūsų tėvynės 
pavergimą.

Mes norime ir mes grįšime į 
tėvynę, bet tik tada, kada joje 
nebus michilovų, nebus joje oku
pantų, kada jie visi sugrįš j sa
vo tėvynę — Rusiją.

‘Grįžkite į tėvynę” — rašo tie, 
kurie mūsų tėvynę yra pavergę, 
kurie šimtus tūkstančių mūsų bro
lių ir seserų yra ištrėmę vergų 
darbams, kurie kasdien alina mūsų 
kraštą, fiziškai ir morališkai žu
do krašte esančius! Tai yra šlykš
tus pasityčiojimas iš žmogaus ir 
laisvės. Ir užtat gal pats teisin
giausias sakinys visame leidiny
je yra šis: “Seni žmones, sako, 
kad net numirti gimtojoje žemė
je — didelė laimė”. Taip, mes su
prantame — mirti kviečiate! Bet 
tada ir savo leidinio antraštę pa
keiskite — vietoj “už sugrįžimą 
į tėvynę” parašykite — “Už su
grįžimą į mirtį”. Tada jums ne
reikės tiek daug saldliežuvauti ir 
mes jus vertinsime bent už at
virumą.

"Už sugrįžimą į tėvynę” nėra 
spec, lietuviams skirtas laikraš
tis. Jis tėra tik priedas, teisin- uuou oeveia visa, Ką pagaminua- 
giau vertimas, šitokiu pavadinimu i vo.
rusų kalba leidžiamo laikraščio. I Kai lupikišką kontribuciją suo- 
Toks laikraštis leidžiamas irj kito- j miai jau sumokėjo, galėtų dabar 
mis kalbomis. Turinys visų vieno- gaminti sau ir kltiems.| Bet tam 
das, tik vienur rašoma "broliai reikia žaliavos ir rinkos, žaliavos 
lietuviai", kitur “broliai ukrainie- 1 suomiai tegali gauti iš vakarų, 
čiai”, “broliai latviai” ir t.t. 1 bet rinkos reikia jiškoti Rusijoj,

pilvu šllaužiok vistiek ji tau prie- koje, ypatingai Amerikoje. O tai 
šas”.

Čia pasisakoma dėl šio leidinio tos komunistinės propogandos vei-
ne todėl, kad jis būtų mums tie- ' šiai. Anksčiau šiai propogandai
sloginiai žalingas, kad jis galėtų i Maskva mesdavo dideles pinigų
kurį bendruomenės narį sūkiai- ' sumas, o dabar uoliai talkininkau- I moji stadija, 1
dinti, ne, bet tik todėl kad parod- ja Vakarų demokratinės valsty- kad vieną dieną,
žius skaitytojui, kokių priemonių bės.
griebiasi okupantas, siekdamas ga- i

prezidiumo narį, na, Ir Lietuvos 
komunistų partijos centro komi
teto narį, kurį į Jungtinių Tautų 
posėdžius atsigabeno maskviniai

I draugai, kad Juozas Matulis į lai- 1 
svuosius pasaulio atstovus prabil-

I tų “laisvos tarybinės Lietuvos” 
vardū ir pareikalautų išduoti So- I 
vietų Sąjungai visus politinius pa-

—i žiamuose Rytų Europos žemėla- 
niekas kita, kaip gerai užmaskuo- pluošė Pabaltijo valstybes žymė- 

' _ ,--------------------------------j------ : „r „v---- ... . . „ „Eg_ bėgėlius (ii- mus), kadangi, pagal
’Lithuania Maskvos išvedžiojimus, visi užlm-

ir t.t. Tai lyg paruošia- ! tųjų kraštų žmonės yra Sov. Są- 
todėl, gali atsitikti, Į jungos piliečiai. Matulio ir jo 

“ženevinės dva- : draugų planas neišdegė, bet Nar
sios” įtakoje, jeigu įvykiai tokiu j keliūnaitės žodžiai “Labas profe

soriau” ir pasikalbėjimas apie

davo “Lithuania”, “Latvia”, 
tonia”, o dabar jau ”1__

j SSSR’
I moji i

Tik pasekime spaudą ir pama- tempu ir toliau riedės, o sovie 
limai daugiau mūsų žmonių sunal- tysime, kad lenktyniaudami į Mas- nė šių dienų politika nebus teisin- 1 Lietuvą, žinoma “ženeviškoje dva- 
kinti, arba jų moralę pakirsti, pa- kvą lekia Vakarų ministerial, se- gai išsiaiškinta, Vakarai paskelbs, šioje” pakliuvo į spaudą ir daug 
sėti nepasitikėjimą ir suskaldyti ■ • • ■ - ■ • • i............................... 11 • - — ’----
vieningumą.

J. STARKUS.

SUOMIJA

natoriai, parlamentų narių eks- ! kad dabartinė padėtis R. 
kursijos ir būriais žurnalistai, yra teisėta.
Vieni jų grįžta labai patenkinti j štai ir šiame krašte, 
viešnage, kiti mažiau, treti nusi
vylę. Bet visiems <

“Komitetas” 
jie, atrodo, 
į jo rankas

nėra jokia

Kviečiami namo latviai, estai, 
čekai ir visi kiti. Kviečiami per šį 
leidinį, kviečiami laiškais, o Euro
poje agentai kartais atsilanko į 
namus.

Kaip žmonės, kviečiamieji, rea
guoja? Įvairiai. Vieni tokius kvie
timus numeta į šiukšlių krepšį, 
kiti jį perduoda policijai, kiti pa
siunčia australiškiems laikraščams. 
Pastarieji du keliai “kvietimais'” 
atsikratyti yra išmintingiausi. Tik 
reikia atitinkamus pareiškimus
pridėti angliškai, nurodant iš kur 
ir kokiu keliu šitie “kvietimai”

Ant uolų gyvenanti tauta, ku
riai narsos ir tėvynės meilės 
galėtų pavydėti kiekviena tau
ta, švenčia savo nepriklausomy
bės sukaktį.

pavydėti. Tik 
padėtis nėra

da-
pa-

susidarė patnuo
Kai Hit-

Gruodžio 6 yra Suomijos nepri
klausomybės paskelbimo diena. Po 
I-Jo Pasaulinio karo, Suomija iš
siskyrė iš sugriuvusios Rusijos 
imperijos, kuriai priklausė kaip 
didžioji kunigaikštystė. O prieš 
tai daugiau kaip 700 metų ji buvo 
Švedijos karalių valdoma. Dėl to 
ir šių dienų švedų kultūros įtaka 
Suomijoje yra gana stipri.

Suomija savo plotu nėra maža 
valstybė. Ji apima 130.165 kv. my
lių. Tuo atžvilgiu yra kiek dides
nė už Norvegiją, savo kaimynę, 
Lenkiją ir Italiją, bet kiek mažes
nė už kaimyninę Švediją ir Vo
kietiją. Tačiau gyventojų Suomija 
turi vos 4 milionus. Tai yra dėl 
to, kad žemė uolėta, nederlinga, 
ežerais nusėta ir vasarą pelkėmis 
paplūdusi, o svarbiausia — toli 
nueina į šiaurę, kur ilgesnę metų 
dalį sniegas guli. Vis dėlto žmo
nės daugiausia pragyvena iš žemės 
ūkio ir miškų pramonės. Suomiai 
žmonės darbštūs, ramūs ir nepa
prastai ištvermingi. Tokios narsos 
ir stiprumo, kokį parodė suomiai 
per praėjusį karą, kiekviena tau
ta Jiems galėtų 
bartinė suomių 
vydėtina.

Savotiška Ji
praėjusio karo pradžios, 
leris 1939 metais užgrobė Lenki
ją, Stalinas buvo pasiryžęs užim
ti Suomiją. Bet bolševikai atkan
do dantis j suomių durklą ir po 
trijų mėnessių turėjo susitaikyti. 
Vis dėlto iš Suomijos jie atplėšė 
16.000 kv. mylių teritorijos (beveik 
tokj plotą kaip Estija). Ne
kaltos Suomijos niekas neužstojo: 
nei kaimyninė Švedija su Norve
gija nei JAV, kurioms suomiai 
sąžiningai Ir tvarkingai išmokėjo 
visas skolas. Dėl to visai supran
tama, kad suomiai šoko ir atsiėmė 
iš rusų, kas jiems ir priklausė, 
kai vokiečiai priėjo Iki Leningra
do (1941). Bet šio antrojo karo 
pasekmė buvo ta, kad suomiai bu
vo palaikyti nacių sąjungininkais 
ir po karo atiduoti boševikų ma
lonei. Maskva atplėšė nuo Suomi
jos dar daugiau žemių ir užkrovė 
jai dideles karo kontribucijas — 
arti dviejų miliardų dolerių.

Suomiai ir tą snnkią naštą pa
kėlė. Jie jau išmokėjo paskutinį 
iš jų išluptą skatiką. Mokėjo pi
nigais, žemės ūkio produktais ir 
prekėmis — tokiomis, kokių bolše
vikams reikėjo. Tam reikėjo sta
tydintis atitinkami fabrikai ir ati
duoti beveik visa, ką pagaminda-

kurios reikalams fabrikai buvo 
statyti. Tačiau bolševikai sąmo
ningai užsakymų neduoda, kad 
Suomijoje sukeltų ekonominę kri
zę ir paklupdytų prieš Maskvą. 
Bolševikai norėtų Suomijai dik

tuoti savo valią, nes niekas iš va
karų tam laisvę mylinčiam kraš
tui neina j pagalbą. Suomija yra 
tartum užmiršta.

Tik paskutiniu laiku kai kurie 
Amerikos laikraščiai ėmė raginti 
šio krašto vyriausybę daugiau at-
kreipti dėmesį į tą baltųjų naktų 
žemę. Ir tai daroma.

Europoje kam sukėlė abejonių.
Tai štai kokia psichologinė si- 

... , „ a.a.ac a.a„w, kur ofi- tuacija pasaulyje. Ir ji susidarė
>u, ūeii nusi- j cialiąi pasisakoma prieš komuniz- labai gudrios komunistinės propa-
dldžiausią js- I mą ir net kariai siunčiami kovai gandos dėka.

pūdį palieka stiprūs alkoholiniai prieš komunistinius imperialistus ' Artimiausias laikas pareikalaus 
gėrimai, kuriuos pamatęs vienas i knygynuose apstu komunistinės Ii- i iš mūsų ypatingos dvasinės iš-

,S1— x «-x— x.__x., >_ i— n— i—v s tvermės, gilaus lietuviško patrio
tizmo, apdairumo ir ryžto.

Mus tikrai traukia mūsų tėvy
nė, kurios nepakeis joks pasaulio 
kraštas, kur mes bekeliautume ir 

australišką kaip gerai ten begyventume. Argi

Australijos žurnalistas Vilniaus I teratūros anglų kalba, bet impor- 
aerodromo bufete, pamiršo savo! tuotos iš už geležinės uždangos, 
įspūdžiuose paminėti, jog Vilnius'” ’ ' —xxi_._i.__ u.i-
yra buvusi Nepriklausomos Lietu
vos sostinė.

Štai nesenai Anglijoje lankėsi 
raudonojo laivyno eskadra ir šia 
proga buvo taip pat patalkinin
kauta komunistinei propogandai. 
Raudonieji jūrininkai dalino ang
lams savo komjaunuolių ženkliu
kus ir kitokius "papuošalus”, ku
riuos anglai prisisegę prie krūti
nių demonstravo ir savo pažįsta
miems, šitokių “grožybių” netu
rintiems, pavydą kėlė. Be to, Jau 
kitais metais Londone viešės Sta
lino įpėdiniai, Kremliaus vadai, 
kurie yra sunaikinę (ir tebenaiki- 
na) milionus nekaltų žmonių, ku
rie tebelaiko žiauriausioje pries
paudoje tautas, sykiu ir Lietuvių 
tautą. Kaip šitai suprasti? O gal 
čia esama bendrų Interesų mažų
jų tautų atžvilgiu? Galima spė
lioti, bet tiesa yra tai, kad D. 
Britanijos parlamente buvo pa
reiškimų (ir nesenai, kada buvo 
iškeltas Pabaltijo klausimas), Jog 
šios valstybės yra buvusios išti
sus šimtmečius rusų valdžioje, tad 
kodėl, esą, dabar Maskva negalin
ti jas valdyti. Anglijoje dar te
bėra kolonijų ministerija, bet So
vietų Sąjungoje, nors Ji yra daug 
tautų pavergusi, iki šios dienos

O kai australų paštininkas įdėjo 
(per klaidą?) į pašto krepšį, skir
tą Sov. Sąjungai, kažkokį nekalto 
turinio 
žurnalą, 
gavo iš ______  „ . ______ _________,_____ , _
kad toki dalykai daugiau nessikar- ! nelius, lygumas, žydinčias pievas 
totų — nebūtų siuntinėjami “pro- ! ir medžiuose skendinčias lietuvlš- 
pogandlniai” leidiniai. I kas sodybas? Ne, niekada ir nie-

Arba viename Sydnėjaus laik- j kas lietuviui neatstsos gimtojo 
raštyje buvo įdėta Anglijoje vie- krašto! Tik turime tvirtai tikėti, 
šėjusių Sov. Sąjungos sportinin- kad visa tai mes vėl matysime, 
kų nuotrauka, kur, tarpe kitų, turime šia mintimi gyventi

' buvo ir vienas lietuvis, o po foto- šiandieninis gyvenimas -pilnas 
grafija stambiom raidėm buvo pa- : netikėtumų, staigmenų. Tai rodo 
rašyta: “Ne toks jau baisus te- ! vjsa eji6 faktų, 
roras”, — suprask Lietuvoje.

Pagaliau, žvilgterėkime, kaip 
visa tai atsiliepė mūsų, tremtinių 
tarpe. Amerikoje išeinantis dien- 1 
raštis “Draugas” išspausdino str., kaįa joje nebus 
kad Lietuvoje jau tikrai esą žy- 1 rle suktais žodžiais 
miai geriau. m* ~‘—s—1 '
persispausdino Amerikos lietuviš- mj. 
ki komunistiški, ar prokomunis- I 
tlški laikraščiai, reikšdami didžiau
sią padėką “Draugui” už atvirą 
žodį... “Dirvos” korespondentė 
Narkeliūnaitė New Yorke, Jung
tinių Tautų rūmuose, vos nekri
to ant kelių prieš lietuvį prof. 
Juozą Matulį, dabartįnįz okupuotos 
Lietuvos Mokslų Akademijos pre
zidentą, Augščiausios Tarybos

iliustruotą australišką kaip gerai ten begyventume. Argi 
ą, tai pašto valdyba tuoj , gali būti kas nors gražesnio už 
iš Maskvos griežtą laišką, I Lietuvos upes, ežerus, miškus, kal-

Šiandieninis gyvenimas pilnas

kurie kartais 
j mumss gali būti ir labai nemalo- 

kaiP ! nūs, bet negali neviltin nugramz
dinti. Mes norime grįžti ir mes 
grįšime, bet tik laisvon tėvynėn, 

rusų, ku- 
( tremtinius

Tą straipsnį tuoj vilioja, patys pavergimą vykdyda-

Dabar, kaip niekada pasaulyje, 
silpni ir pavergtieji ypatingai at
kakliai, nežiūrint gausių aukų, 
reiškia savo prigimtines teises sas- 
varankiškal, nepriklausomai gy
venti. Atsiminkime priežodį — 
"galingi griūva — silpni kelias.” 
Tad, tik laikykimės tvirtai!

K. KEME2YS.

P. ANDRIUŠIS.

MINTYS APIE
AUKŠTADVARI

l
i tuok i t savo talentus į teatrą, jūsųĮ tautiečiai labiau Jus įvertins, negu 
grožio varžybų spekuliantai!

“Aukštadvario” daktaras Z. 
činsko kūryboje buvo ramus, 
kė su pasitikėjimu, solidžiai 
gyvenęs scenoje. Dvaro ūkvedys 
(V. Užubalis) išvystė moduliuotą 
girtuoklio bevalio tipą. A. Gutis 
apdorotai įkūnijo Kauno priemies
čio blogio produktą. Agronomą 
Julę švelniai ir paprastai atvaiz
davo E. Dubulskytė. Kampuota, 
šalta Irena (S. Kanienė), bešir
dė, monotoniška senoji dvarininkė 
(G. Matulevičienė), neryžtingas 
Irenos tėvas (A. Trinka), sudir- 
žėjusių judesių dvaro šeimininkas 
(B. Rainys) užsklendžia veikėjų 
ratą. Dail. Neliubšys dvaro salono 

neindividualizavo, pasitenkino sche
momis.

V Alanto drama paremta rizikin
ga intriga. Iš pat pradžios Irena 
autoriaus pastatoma slidžion padė- 
tin ir žiūrovas visą laiką kanki-

(VIETOJ RECENZIJOS) 
Konstatuokim džiaugsmingą fak-1 

tą: Australijos lietuvių bendruo
menėje prasidėjo teatro renesan
sas. Lyg burtininko lazdelės už
simojimu, lyg bendru susitarimu 
arba kokio slapto centro nutarimu, 
ir Kanbera, ir Melburnas, ir Syd- 
nėjus ir Hobartas, ir ypač ypa
tingai Adelaidė prapliupo vaidini
mais. Pro vienuolikos metų laiko 
uždangą pažvelgti į Lietuvą, pa
sirodo, sėkmingiausia priemonė 
yra teatras, sintetinis menų me
nas, kur tėvynės vaizdas iškelia
mas taip reljefingai, štai, va, jis 
ūkininkas, štai miesčionis vaikš
čioja vėl gyvi, tu juos matai 
pat, klausai jų šnekos, taip 
kant, gali pirštu juos paliesti, 
mes Lietuvoje dvi valandas 
būnam. Be jokių teorizavimų, 
mandragalvysčių mes staiga pa
jutom, .kad teatras yra mums bū
tinybė, duona ir šaltinio vanduo. 
Mažųjų lietuviukų nereikia raginti 
ir griaudenti kad eitų į vaidini
mą, jie patys prašosi ir iš anksto 
laukia.

Adelaidės Teatro — Studijos 
spektaklis (gruodžio 3 ir 4 d.d.) 
parodė V. Alanto “Aukštadvarį”. 
Atrodo, veikalą pasirinko daugiau-

Ku- 
vei- 
įsl-

čia 
sa- 
Vėl 
pa-

52 savaitės
siai dėl to, kad neturi pakanka
mai moteriško sąstato. Bėdos pirš
lybos. Tai yra Teatro — Studijos 
įsisenėjęs negalavimas, kuris be 
daktaro gali virsti pavojingu mer
dėjimu ir dar blogiau. Tegu bus 
pagirta tarp moterų p. E. Dubuls. 
kytė, kuri buvo naujai laimėta 
šiam teatrui!

P. Gučlau, išeikit j šventorius, 
gegužines, balius ir meiliais žode
liais prisišnekinkit naujų moterų į 
savo ansamblį. Jaunos lietuvaitės
užuot stoję į australų rengiamas 
grožio karalaičių varžybas, inves-

namas ginekologinio klausimo: dėl 
ko ji neturi vaikų? Šis grynai me
diciniškas klausimas nepriklauso 
estetinei sąrangai, neliteratūriškas. 
Kas iš to, kad pagaliau žiūrovas 
sužino vaikų neturėjimo paslaptį 
(didelė čia paslaptis!). Niekas dėl 
to neišsisprendžia, lieka ta pati 
išvada: reikia skirtis. Ar būtinai? 
Pagal Lietuvos įstatymus, ūkis, 
jeigu jis nėra asmeniškai moti
nos pirktas, be jokių testamentų 
pereina vaikams. Kad Aukštadva
ris yra paveldimas, žinome aiškiai, 
Jis buvo Žymantų prieš kelis šim
tus metų. Vadinasi, senosios mo
tinos testamentas yra nelogiškas, 
priešingas Lietuvos Respublikos 
įstatymams. Vincas Žymantas, ar 
su vaikais ar be vaikų, yra teisė
tas dvaro paveldėtojas. Vadinasi, 
Irenos auka visai nereikalinga.

Veikalo kalba publicistinė. Ro
mantiniai priestatai (meilė, muzi
ka, gėlės, praeitis) neatsveria me
diciniško atspalvio.

Nekantriai lauksime to laiko, 
kada Teatras — Studija savo gra
žiai subrandintų pajėgų nebešvais- 
tys scenos lygio 
kalams, kaip 
Gausus žiūrovų 
atro išsiilgimas
visi lietuviai laukia daugiau 
Teatro-------Studijos , ir sulauks.

neturintiems vei- 
“Aukštadvaris.” 

atsilankymas, te- 
yra laidas, kad 

iš

UŽ £ 3.0.0
JUS LANKYS “MOŠŲ PASTOGĖ”, KAIP YRA LAN
KIUSI PER SESERIUS METUS, JEIGU JĄ UŽSIPRE
NUMERUOSITE 1956 METAMS.

TAD NEATIDELIOKIME
IR UŽSISAKYKIME BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTĮ KITIEMS

METAMS JAU $1311(11611
“Mūsų Pastogė” yra Australijos Lietuvių Bendruomenės laikraštis, 
kuriam lygiai rūpi visų lietuvių reikalai ir neteikia pirmenybės jokiai 
politinei srovei, grupei, konfesijai, nes kovoje dėl Tėvynės laisvės ir 
lietuvybės gyvastingumo išlaikymo tremtyje visi lietuviai yra lygūs.
PRENUMERATOS PINIGUS SIŲSTI ŠIUO ADRESU: 
PASTOGĖ”, BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, N.S.W.

“MOŠŲ

VILNIUS
VĖL JI SAV1NASI LENKAI
Lapkričio 20 d. Manchesteryje, 

Anglijoje, įvyko laisvųjų lenkų 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo, 
kaip skelbi ama, 7000 žmonių. Jam 
vadovavo lenkų politinės emigra
cijos vadai, tarp jų ir gen. An
ders. Buvo pasakyta daug kalbų 
ir priimta laisvųjų lenkų kovos 
dėl savo tėvynės laisvės įsiparei
gojimo charta.

Lenkai yra mūsų kaimynai ir 
kaimynais pasiliks. Mus riša ben
dras šių dienų likimas, esame daug 
bendrai išgyvenę ir praeityje. 
Savo tautos laisvę mylėdami ir 
dėl jos kovodami, mes vertiname 
ir lenkų tautos kovą dėl savosios 
šelies laisvės ir linkime geriau
sios kloties.

Tik, deja, kaip priimtoji char
ta, taip lygiai ir “Dzien Polski“ 
redaktoriaus Z. Nowakowskio pa
sakytoji suvažiavime kalba, rodo, 
kad lenkai, bent tam tikra Jų da
lis, priklauso tad rūšiai žmonių, 
kurie nieko neužmiršta ir nieko 
neišmoko.

Štai, laisvųjų lenkų priimtoje 
chartoje skaitome: “kovosime iš
tvermingai dėl mūsų tėvynės lais
vės — dėl Lenkijos jos pilnose 
sienose su LVOVU IR VILNIU
MI rytuose, su Breslau ir Stoti
nu vakaruose (mūsų pabraukta).

šitos pastraipos atsiradimą char
toje paaiškino Z. Nowakowskis. 
Esą, be Lvovo ir Vilniaus nebūtų 
pilnutinės Lenkijos, šiedu mies
tai, šiandien nuo Lenkijos atskir
ti, yra kaip jos širdis ir siela. 
Lenkai, pasak Z. Nowakowskio, 
ilgisi, nes kas nesiilgėtų, Vislos, 
Nemuno, Tartu kalnų.

Dėl šitų pareiškimų įsidėmėti
na tai, kad lenkai šiandien, kaip 
ir anksčiau, tebereiškia savo pre
tenzijas į Vilnių, pasirengę net 
jėga užgrobti Lietuvos sostinę, 
kaip jie tai buvo padarę 1920 me
tais, sulaužydami jų pačių pasi
rašytą sutartį Suvalkuose, šitas 
kaimynų užmačias mes' negalime 
tylomis praleisti. Jas turime ge
rai įsidėmėti ir pasidaryti išva
das, kad galėtume tinkamai de
rinti savo veiklą.

Atsimenant, kad Lenkija su sa
vo kaimynais (vokiečiais, čekais, 
gudais, lietuviais, ukrainiečiais) 
nesugebėjo nustatyti tikrų, nuo
širdžių kaimyniškų santykių Pir
majam Pasauliniam karui pasibai
gus, netenka labai stebėtis, kad 
ir šiandien Jie nesugeba sukurti 
Rytų Europoje padėtį, kuri stip
rintų pačių lenkų pozicijas kovoje 
dėl savo tautos laisvės.

Ukraina, didelė ir ateitį turinti 
tauta, artimiausias Lenkijos kai
mynas, atsimena, kad netolimoje 
praeityje lenkai ukrainiečiams yra 
daug nuoskaudų padarę. Sunkiai 
pamirštamas lenkų durklo smūgis 
čekams į nugarą, pasinaudojant 
hitlerine Čekoslovakijos amputa
cija.

Lenkai skelbia, kad be Vilniaus 
Lenkija negali būti pilnutinė vals
tybė. Bet yra faktas, kad istori
jos bėgyje Vilnius niekada nebu
vo lenkų miestas. Vilnius tebuvo 
tik sulenkintas, kaip Budapeštas 
suvokietintas. Bet Budapeštas bu
vo ir pasiliko Vengrijos, kaip ir 
Vilnius Lietuvos, sostinė.

Nemalonu iššaukti liūdnus fak
tus iš istorijos kapinyno, bet esa
me priversti tai padaryti, Idant 
apgintume tiesą. O tiesa yra tai, 
kad lenkai, “nepaklusnaus” vy
riausybei generolo Želigovskio 
smurto aktu yra pirmieji papildę 
agresiją Pirmajam Pasauliniam 
karui pasibaigus. Spa konferencija 
Vilnių ir Vilniaus kraštą pripaži
no Lietuvai — lenkai šios konfe
rencijos nutarimą paneigė ir jėga 
užgrobė Vilnių. 1920 metais spa
lio 4 d. Tautų Sąjungos pirminin
kas Leon Beourgeois Lenkijos už
sienių reikalų mlnisteriui nurodė, 
kad “Vilniaus okupavimas yra 
Tautų Sąjungos Tarybai padary
tų pasižadėjimų sulaužymas”, ku
rį lordas Balfouras pavadino oku
paciniu skandalu.

Ne, Vilnius nėra lenkų miestas 
ir lietuviai, jeigu bus priversti, 
kovos dėl jo. Antrasis žellgovski- 
nis farsas nebepasikartos. Tuo 
labiau, kad lietuviai šioje kovoje 
nebus vieni — ukrainiečiai yra 
įrodę, kad jie taip pat moka būti 
kietais kovotojais. Gi Lvovas yra 
Ukrainos miestas. E.L.

2



1956 m. gruodžio 14 d. MOŠŲ PASTOGĖ 3

PAS SKAUTUS
JAMBOREI 
ARTĖJANT

Pan Pacific jamborėje, kurioje 
dalyvaus apie 15.000 įvairių kraš
tų skautų, bus atsstovaujami Ir 
lietuviai.

Australijos lietuviai kviečiami 
mūsų reprezentacinį vienetų mo
raliai Ir materialiai paremti ,kad 
jis galėtų tinkamai pasirodyti ir 
pagarsinti kenčiančios tėvynės var
dų.

Pinigines aukas siųsti: V. Ci- 
vinskas, 24 Park St., South Mel- 
Mourne, Vic.

Lietuviškai parodėlei ekspona
tai (medžio drožiniai, odos išdir- 
binai, tautodailės dalykai, Lietuvos 
pinigai, pašto ženklai ir kt. siųsti- 
nl parodėlės vadovui: A. Krausas, 
4 Grandview Ave., Maribymong, 
Vic.

Po jamborės visi daiktai bus 
grųžinti savininkams.

Propogandai yra reikalinga li
teratūros anglų kalba apie Lietu- 
vų. Siųskite mums viskų, kas 
primena Lietuvų, rusiškųjų — ko
munistiškųjų okupacijų, komuniz
mo pavojų: knygas, brošiūras, 
žurnalus, laikraščius. Vienus jų 
padėsime parodėlėje, kitus išda- 
linsisme žymesniems svečiams. 
Leidinius siųskite spaudos sky
riui šiuo adresu: Alb. Pocius, 155 
Brunswick Rd., West Brunswick, 
N. 10, Vic.

Jamborė prasidės gruodžio 29 
d. ir truks iki sausio 9 d. Tad 
laiko nedaug beliko!

Visus lietuvius, kurie tuo metu 
būsite Melbourne, maloniai kvie
čiame atsilankyti pas Lietuvų ats
tovaujančius lietuvius skautus 
jamborės stovykloje. Lietuvių 
skautų adresas: Pan Pacific Jam
boree, Sub Camp Nr. 2. Group 
“L”. Troop 96. Clifford Park, Vic.

Smulkesnių informacijų teikia 
vieneto vadovas. Kreiptis šiuo ad- 
resu:B. Dainutis, 753 Malvern 
Rd., Toorak, Vic.

Dalyvauju jamborėje lietuviai 
skautai kiekvienas iš savo kišenės 
susimokėjo stovyklos mokestį 
(£10.0.0), įsigijo uniformas ir au
koja savo atostogas. Jie atstovau
ja Lietuvų, tad paremkime juos 
visi, nes mūsų visų pareiga dary
ti viskų, kad laisvasis pasaulis 
žinotų, ’ jog lietuviai kovoja dėl 
savo tėvynės laisvės ir neleidžia 
okupantams ištrinti Lietuvos var
dų iš pasaulio žemėlapių.

Pskt. Alb. Pocius.
Rajono Spaudos Skyr. Vadovas.

GARBĖS KOMITETAS
Mūsų reprezentacini vienetų mo

raliai remti sudarytas Garbės Ko
mitetas šios sudėties:

1. V.,,Skrinska — Krašto V-bos 
pirmininkas. 2. A. Vaičaitis, — 
LKF Australijos V-bos pirm., 3. 
Kun. P. Butkus — L. Katalikų 
Kunigų Sekretoriato vadovas, 4. 
Sktn. dr. A. Mauragis — L. Ka
talikų Kultūros Dr-jos pirm., 5. 
Vyr. sktn. A. Krausas — PLSS 
Australijos Rajono vadas, 6. L. 
Martinkus — Adelaidės Apylinkės 
pirm., 7. V. Miniotas — Sydnė- 
jaus Apyl. pirm., 8. J. Ramanaus
kas — Bankstowno Apyl. pirm., 
9. A. Skirka — Cabramattos Apyl. 
pirm., 10. S. Balčiūnas — Mel
bourne Apyl. pirm., 11. P. Zenke
vičius — Geelongo Apyl. pirm., 
12. Brisbanės Apylinkės pirmi
ninkas, 13. J. Kalakauskas — 
"Mūsų Pastogės“ redaktorius, 14.
J. Glušauskas — “Australijos Lie
tuvio” redaktorius.

VILNIAUS VIETININKIJA
Lapkričio mėn. 9 d. Vilniaus 

Vletininkijoje, Adelaidėje įsisteigė 
naujas vyčių būrelis, kuriam kan
didatus subūrė Vyt. Opulskis. 
Kandidatų būreliui vadovauja 
sktn. V. Neverauskas. šiuo metu 
Vilniaus Vie.ininkija turi šiuos 
savarankiškai veikiančius viene
tus: vilkiukų būrelį, skautų drau
govę. vyčių būrelį, skaučių drau
govę ir vyresnių skaučių skiltį. 
Tuo būdu energingo sktn. V. Sta- 
siškio vadovaujama Vilniaus Vie
tininkija baigia išaugti į tuntų.

— Lapkričio 27 d. vakare tapo 
pašventintas ir perduotas naudo-

Jimui Adelaidės “Vilniaus" vieti- 
ninkijos būklas. šventinimo apei
gas atliko Ir ta pačia proga su
sirinkusiems skautams ir jų rė
mėjams bei tėvams gražų žodį ta
rė vietininkijos dvasios vadovas 
kun. dr. P. Jatulis.

Būklui patalpų davė naujaku
rys prekybininkas, senas skautas 
vytis Petras Račkauskas. Jis at
sisakė tų patalpų bet kam išnuo- 

I moti, o skautams jų davė naudo- 
I tls nemokamai. Broliui Petrui už 
| tai nuoširdžiai padėkojo vietinin
kas ir visi susirinkę karštai pa
plojo. Būkių sudaro didokas kam
barys, visai netoli Adelaidės cent
ro, arti parkų, kuriuose patogu 

I žaistų skautų žaidimus. Būkių 
skautai išsiremontavo ir išpuošė 
savo jėgomis.

Būklo atidaryman atsilankė 
bendruomenės pirmininkas L. Mar- 
tinklus su ponia, moterų sekcijos 
pirmininkė p. Kalvaitienė, ASS 
skyriaus pirm. fil. S. Pacevičienė 
ir gražus būrelis skautų tėvų ir 

I bičiulių. Būklo adresas: 61 Rundle 
St., Kent — Town, S.A.

— “Vilniaus“ Vietininkija ren
giasi stovyklauti nuo š.m. gruod
žio mėn, 28 d. iki 1956 m. sausio 
mėn. 6 d. Stovykla bus Adelaidės 
kalnuose, apie 20 mylių į rytus 
nuo Adelaidės, prie LOBETHAL 
miestelio. Stovyklavimui baigiama 
pasiruošti, iškastas stalas ir pio
nierių skiltis paruošė stovykla
vietę. Stovyklos pasirengimams 
takininkauja mūsų skautybės ve
teranai, skautininkai Vytautas ir 
Jonas Vanagai — SKS —

VICTORIJOS TUNTAS
Victorijos Tuntas išsiunčia 

22 skautus PAN—PACIFIC jam- 
borėn, bet tunto skautės taip 
pat stovyklaus ir priima savo 
stovyklon vilkiukus. Stovyklaus 
apie 30 skaučių ir 10 vilkiukų. 
Stovykla įvyks nuo gruodžio mėn. 
28 d. Iki 1956 m. sausio mėn. 10 
d. W00RI YALLOCK, 11 mylių 
nuo PAN—PACIFIC jamborės 
stovyklavietės. Stovyklos adresas: 
Mr. H.T. Ockell. 'Yarra View”, 
Woori Yallock, Vic.

Skautų Korespondencinė Skiltis

VKLS TORONTO SKYRIAUS 
"VILNIUS LIETUVOS GYVENI

ME” ANGLIŠKAJAI LAIDAI 
VAJAUS KOMITETO

Pranešimas Nr. 4
Aukavo po 10 dol. S.L.A. 236 

kuopa, Toronto. Po 6 dol. V. Ras
tenis, J. Bakšys ir įgal. min. P. 
Žadeikis. Po 5 dol. kun. Prel. M. 
Juras ir P. Lapienė, visi iš J.A. 
V., J. Strazdas ir V. Venckus iš 
Toronto. Po 2.20 dol. kun. preL 
Balkūnas, J.A.V. Po 2 dol. dr. V. 
Kubilius, Ottawa. J. ir F. Yokūbi- 
nai, J. Stanaitis ir S. Nalivaika, 
visi iš Toronto. Po 1.20 dol. A. 
Paškevičius, V. Trečiokas iš Ok
tavos. Po 1 dol. O. Indrullenė, A. 
Sirutis, S. Adamonis, J. Kvie- 
cinskas, J. Liuima, E. Zabiela, P. 
Meškauskas ir B. Jochm ? visi 
Iš Toronto. Po 50 centų, B. Prans- 
kus ir Šulcas, Toronto. Po 25 et. S. 
Dūda, Toronto.

Aukavo po £ 1.0.0 B. Mackia- 
la, V. Jankelis, B. čėsna, V. 
Užubalis, P. Dangila, V. Nevera- 
vičienė, B. Jurgelionis ir P. Lu
košiūnas. Po £ 0.14.0 A. Pečiulis. 
Po £ 0.12.6 V. Maziliauskas. Po 
£ 0.12.0 B. Sadauskas, K. Gurs- 
kas, A. Šerelis, S. Urnevičius, F. 
Jokūbaitis, V. Stalba ir L. Jaro- 
nis. Po £ 0.10.0 V. Apulskis, V. 
Adutavičiuss, A. Sasinas, A. Me- 
rūnas, A. Domakaitis, B. Lukavi- 
čius. Po £ 0.8.0 T. Kasauskas. Po 
£ 0.6.0 J. Aleksandravičius, J. 
Kiveris, V. Vilčinskas. Po £ 0.5.0
K. Perulaltis ir A. Uldukienė £ 
0.1.0 A. Morkūnas, visi iš Aust
ralijos.

Visiems aukavusiems Vajaus 
Komitetas taria nuoširdų vilnie
tiškų ačių. Vajaus Komiteto ad
resas: Mr. J. Cicėnas, 138 Shaw 
Str., Toronto, Ont. Canada.

J. Cicėnas.
Vaj. Kom. Reik. Vedėjas.

I RUDENS PILI
* ( c

Viltis rudens kvapu
Pavartėje sėdės —
| nežinių lipu 
Nuo lūžtančios kėdės.

Delčia pirštu šalnos 
Blakstienas vos palies — 
Krankliai ir man dainuos 
Virš rudenio pilies.

K. Kunca-Kuncevičius.
24.11.55, Lakes Entrance

•IŠĖJO
“LITHUANICUM”

NR. 8
• Melbourne Lituanistinių Kursų 

nenuilstamas rūpestis yra puose
lėti lietuvių kalbų bei tiekti litua
nistinę medžiagų, šiomis dieno
mis tad išėjo naujas įdomus “Li- 
thuanlcum” numeris. (Leidžia Lie
tuvių Kultūros Fondo Australijos 
Valdyba) Melbournas, 1955 m. 
lapkričio mėn., 26 psl.)

Str. “Kalbos kultūra” A.Z. nu
brėžia kalbos kultūros esmę bei, 
kaip pasirodo, jos neginčijamų 
reikšmę žmonių tarpusavio santy-1 
kiuose.

Lietuvos perėjimų į krikščioniš
kųjų kultūrų nagrinėja K.J.K. Gi 
J.J. populiariai kalba apie Lietu-Į 
vos ežerus. A. Zubras “Rašinių | 
laikraščiams” temoje patiekia ’ 
naudingų žurnalistinių patarimų 
tiems, kurie domėtųsi bandyti 
plunksnų spaudos srityje.

Leidinio turinį papildo kun. J. 
Kungio straipsnis “Katalikų B- 
čios būklė prieš reformacijų”, sve
timųjų pastabos apie Lietuvų bei 
žodyno dalykai.

“Lithuanicum” redakcinį kolek
tyvų sudaro: A. Zubras, A. Ka
razijienė, kun. J. Kungys ir J. 
Janulaitis.

Čia dar kartų primename, kad 
“Lithuanicum” — korespondenci- 
nis lituanistikos kursas — yra 
leidinys, kurį privalėtų sųžiningai 
perskaityti kiekvienas jaunas žmo
gus, o Ir kiekvienas suaugęs, ku
riam rūpi lietuviškoji kultūra ir 
gimtosios kalbos puoselėjimas.

“Lithuanicum” adresas: J. Ja-1 
nulaitis, 4 Grandview Ave., Mari- 
byrnong, W. 3., Vic.

ELTOS KRONIKA
— JAV prezidentui Eisenhowe- 

riui iš Denverio grįžus į Washing- 
tonų, Vliko pirmininkas M. Kru
pavičius Vliko vardu pasiuntė jam 
sveikinimo telegramų , palinkėda
mas sėkmės atsakingose valstybi
ninko pareigose, kad galėtų dirbti 
taip pat Lietuvos ir kitų paverg
tųjų tautų išlaisvinimui.

— Į Vliko sesijų JAV-se iš 
Europos š.m. lapkričio 20 d. iš
vyko oro keliu Vilko pirmininkas 
M. Krupavičius, VT Inf. Tarny
bos valdytojas M. Gelžinis ir Vli
ko narys dr. Literskis ne
begalėjo išvykti. Iš PET 
sesijos JAV-se dar yra palikęs ir 
dalyvavo sesijoje URT valdytojas 
dr. P. Karvelis. Kiti sesijos na
riai grupių paskirti iš Jų veikėjų, 
gyvenančių JAV-se.

— MLT prezidiumas per savo 
1955 m. lapkričio 12 Jr 13 d.d. 
posėdžius išklausė MLT pirminin
ko E. Simonaičio plataus praneši
mo apie jo veiklų, ML skyrių lan
kymų, kontaktus su Vliku, VT, 
PLB, MLRS ir Bičiulių Dr-jos 
centrais, MLRS sekretoriato ap
linkraščius ir laiškus bei M. Gel- 
žinio pranešimo apie jo veikla 
VT-oje, kiek ji siejasi su maž- 
lietuvių reikalais.

Išklausęs pranešimų ir informa
cijų, prezidiumas tarėsi dėl Vli
ko sesijos New Yorke, jos dar
botvarkės ir mažlietuvių joje at
stovavimo. Kadangi E. Simonaitis 
į New Yorkų nevyks, Jį pavaduos 
Vliko sesijoje ta proga Iš Euro
pos vykstųs VT narys M. Gelži
nis. Abu kitus atstovus deleguo
ja MLRS Amerikoje, bet prezi
diumas pareiškė pageidavimų, kad 
vienas iš jų būtų M. Brakas. To
liau pasisakyta dėl kandidatų į 
Vliko ir VT pirmininkus.

W Banaičio lapkričio 7 d. pa
reiškimas, kad Jis išstojęs iš MLT 
prezidiumo, priimtas dėmesin. 
Pirmininkas paprašytas jam už 
bendradarbiavimų padėkoti.

SPORTO ŠVENTĖN
“KOVAS” RUOŠIASI ADELAIDĖN

Kai spiritas 
pavirsta

Gruodžio 27-30 dienomis Ade
laidėje įvyksta VI-ji Australijos 
lietuvių sporto šventė. Jos orga
nizatoriai yra Adelaidės “Vytis”. 
Rengėjai šiai šventei labai stro
piai ruošiasi ir tikis jų pravesti 
gražioje lietuviškoje nuotaikoje.

1955 metų sporto šventės prog
ramoje yra įtraukta: vyrų-moterų 
krepšinis, vyrų-moterų stalo teni
sas, vyrų-moterų tinklinis ir šach
matai. Turėjusios įvykti futbolo 
rungtynės tarp “Vyties” ir “Kovo” 
neįvyks.

Kaip iš programos matyti, ši 
šventė bus pati didžiausia ir sa
vo dalyviais skaitlingiausia. Spor
tinėms varžyboms pasibaigus bus 
surengta sportininkų ekskursija 
po įdomiausias Adelaidės apylin
kes, o gruodžio 31 d. įvyks ben
dras N. Metų sutikimas. Matysi
me ir K. Binkio “Atžalynų”.

Sydnėjaus sporto klubas “Ko
vas” j šių šventę siunčia vyrų 
krepšinio, vyrų-moterų stalo teni
so ir vyrų-moterų tinklinio ko
mandas. Futbolo komanda, dėl su
sidėjusių aplinkybių nesiunčiama.

Kovo sportininkai jau kuris lai
kas intensyviai treniruojasi ir 
rimtai ruošiasi šiai šventei. Krep
šininkai gruodžio 3-4 d.d. žaidė 
Sydnėjaus pabaltiečių varžybose 
ir gruodžio 9 d. pradėjo žaisti 
Sydnėjaus miesto australų L kla
sės pirmenybėse. Krepšinio ko
manda, kuri iš eilės trejus metus 
laimėjo Australijos lietuvių nuga
lėtojo vardų, šiais metais yra pa
pildyta jaunuoju Kemešiu ir Br. 
Gečiausku, kuris "Kovų” yra at
stovavęs 1951-2 m. Puolikai V. 
Kriaucevičius, A. Vasaris ir V. 
Bernotas, atrodo, yra pačiame sa
vo gerume ir kitoms komandoms 
bus vieni iš pavojingiausių žaidė
jų. "Kovo” veteranai — yra cent
ro puolėjas V. šutas ir gynlkai 
V. Koženiauskas su A. Laukaičiu, 
krepšinį pradėję žaisti dar Lietu
voje, dalyvavę visose Australijos 
krepšinio pirmenybėse, atvirai pa
sakius, dar “nepasenę” ir Adelai
dėje bus kietas riešutas kitoms ko
mandoms. R. Genys, būdamas 
krepšinio sekcijos vadovas ir ko
mandos treneris, savaitės bėgyje 
išstudijuodamas po keletu krepši
nio knygų, treniruočių metu taip 
“pričiumpa” komandų, kad žaidė
jai nežino: juoktis, ar pykti už 
tai.

Kondicinė komandos padėtis 
yra labai gera, nes pasibaigus 
krepšinio sezonui, pertraukos ne
buvo padaryta. "Kovo” krepšinio 
tradicinės žalios-geltonos spalvos 
uniformos šiais metais yra pa
keistos į mėlynų-baltų.

“Kovo” stalo tenisininkai šiais 
metais vyksta labai gerai pasi
ruošę. Prieš kurį laikų vyrų gru
pė, išaiškinti geriausius tris žai

M. LUCAS & co. :
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 EUROPIETIS SPECIALISTAS “

OPTIKAS
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.Centr. 1819

(Priešais Melbourno Town Hall.)
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

rose' gančius vėžiu. Vaistai esu gami
nami iš augalų, surastų Kaukaze.

38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.
Rockdale stotis. Tel.: LW 1220

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

• Eustono (Anglijoje) geležin
kelio stotyje nuo širdies smūgio 
mirė Tomas Arciševskis, karo mo
to egzilinės lenkų vyriausybės mi- 
nisteris pirmininkas.

dėjus, turėjo turnyrėlį ir jo nu
galėtoju išėjo E. Bernotas, kuris 
žaisdamas kempinine rakete, Ade
laidėje gali parodyti daug netikė
tumų. Antrasis žaidėjas V. Bin
kauskas yra augštumoje ir ko
mandai bus vienas Iš geriausių 
taškų rinkėjų. R. Linlauskas žai
džia taip, pat kempinine rakete ir, 
jeigu tik įstengs žaidimo metu 
tinkamai susikaupti, bus pavojin
gas kitiems.

Moterims atstovauja pačios ge
riausios “Kovo” žaidėjos, kurios 
labai gerai sužaidė Sydnėjaus "A” 
klasės australų žiemos turnyre ir 
nesenai lengvai laimėjo Sydnė
jaus pabaltiečių meisterio vardų. 
“Kovo” stalo teniso "dvynukės” 
V. Laukaitienė ir J. Kenderienč 
smarkiai ruošiasi šoms varžyboms 
ir greta "Vyties” A. Snarskytės 
bus moterų individualinių žaidy
nių favoritės. N. Gudeikaitė, kuri 
šiuo metu yra moterų komandos 
kapitonė, su savo stipriu vyrišku 
puolimu gali padaryti daug staig
menų. Moterų komanda turi labai 
daug vilčių ir šiais metais laimėti 
Australijos lietuvių stalo teniso 
žaidynes.

šiais metais “Kovų” atstovaus I 
ir tinklinio komandos, sudarytos] 
iš vyrų: V. Giliaus, A. Vasario, 
V. Kriaucevičiaus, V. Binkausko, 
V. Bernoto, K. Horno, S. Čer
niausko ir moterų: N. Gudeikai- 
tės, J. Kenderienės, L. Šauksitės, 
G. šliafertaitės, A. Bernotaitės, 
D. Ivinskaitės ir I. Biclaitės. Abi 
komandas jau kuris laikas treni
ruoja V. Gilius. Vyrų komanda, 
sudaryta iš anksčiau žaidusių pa
mažu atgauna savo žaidimo lygį. 
Moterys, prieš kurį laikų pradėję 
treniruotis, irgi daro gražių pa
žangų. Vyrų ir moterų tinklinio 
komandos gruodžio viduryje žais 
Sydnėjaus pabaltiečių turnyre.

Vykstančiųjų Adelaidėn "Kovo” 
sportininkų nuotaika yra labai ge
ra.

Daugumai jų teks pirmų kartų 
išvykti iš Sydnėjaus ir aplankyti 
Melbournų ir Adelaidę. Kartu su 
aktyviais sportininkais švykšta ir 
apie 10-tis svečių. Pati kelionė 
bus atliekama įvairiomis susisie
kimo priemonėmis: 16 važiuoja 
traukiniu, 12 mašinomis ir 1 lėk
tuvu.

“Kovo” valdyba, kartu su pasi
liekančiais klubo nariais, linki sa
vo sportininkams daug sportiškos 
sėkmės, gražiai atstovauti savo 
klubų ir visus Sydnėjaus lietu
vius. L.

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

samagonu
“JEIGU TO SPIRITO DAUGIAU 

IŠGERSI, TAI APAKSI”, — 
PAREIŠKĖ LORDAS VANSITTA 
RTAS.

Lapkričio 16 d. Britų Lordų 
Rūmuose buvo kalbama apie san
tykius su Sovietų Sųjunga, Žene
vos dvasių ir sovietinius diploma
tus.

Debatų metu buvo pareikštas 
nepasitenkinimas, kad per pasta
ruosius 40 metų Londone diploma
tinių atstovybių skaičiui padvi- 
gubėjns, asmenų, kurie turi dip
lomatinės neliečiamybės teisę, 
skaičius padidėjęs 5 kartus. Dabai 
tokių asmenų Londone yra 2.532.

Lordas Vansittartas savo kalbo
je pasakė, kad Ženevos konferen
cijai pasibaigus paaiškėjo, jog kas 
buvo vadinama Ženevos dvasia — 
spirit, buvo ne “spiritas”, bet krū
minė.

—< Jeigu tokio “spirito” daugiau 
gersi, tai apaksi, — pasakė lor
das Vansittartas.

Toliau jis pareiškė, kad laikas 
būtų sumažinti britų misijas už 
geležinės uždangos ir paprašyti, 
kad tų patį padarytų rusai, nes 
Sovietų Sujungęs ambasadoje Lon
done esu net 12 karo attache. Kai 
kurie šios išpūstos ambasados 
tarnautojai užsiima veikla, kuri 
nieko bendro neturi su diplomati
ja ir dažnai net prieštarauja dip
lomatiškumui.

Dalis šių žmonių užsiima po
litinių pabėgėlių terorizavimu. 
Esu neląistina, kad tokidms iš
pūstiems etatams būtų reikalau
jama diplomatinių privilegijų, o 
vėliau tie žmonės nesiskaitytų su 
jokiomis diplomatinėmis taisyklė
mis.

Kalbėdamas apie Vak. Vokieti
jų lordas Vansittartas priminė, 
kad Sovietai nori paskirti amba
sadorium Bonnoje “subjektų, pa
varde Zorin”, kuris yra buvęs am
basadorium Pragoję 1948 m Ir žy
miai prisidėjęs prie perversmo, 
atėmusio Čekoslovakijai laisvę. 
“Dabar Zorinas rengiasi vykti į 
Bonnų su šimtais savo patarėjų, 
bet kiekvienas Vak. Vokietijos 
žmogus puikiai žino, kuriam tiks
lui šie agentai tarnauja.”

“Klek man žinoma, vokiečiai ne
sutinka, — pasakė lordas Vansit
tartas, — ir būtų labai puikus 
dalykas, jeigu Vak. Vokietija at
mestų šias nuodingas ir nuodi
jančias ordas”.

Naujas rekordas
Pabėgėlių skaičius Iš Sovieti

nės zonos į rytini Berlynu spalio 
mėnesį pasiekė rekordų. Vak Ber
lyne esanti Marienfeldo pereina
moji stovykla įregistravo 21.537 
pabėgėlius, arba 3.000 daugiau, 
negu buvo rugsėjo mėnesyje, pa
siekusiame rekordinį skaičių po 
1953 m. Bėgų daugiausia politi
niais ir ūkiniais sumetimais. Taip 
pat netikima, kad greitai pavyk
tų Vokietijų apjungti. Sovietine 
kontrolė darosi vis daugiau rafi
nuota. Tarp pabėgusiųjų yra ir 
nemaža paleistųjų iš Sov. Sujun
gęs. Dabar jie beveik visi atbė
ga į Vak. Berlynu su savo šeimų 
nariais, tikėdamiesi Vak. Vokie
tijoje susikurti sau naujų gyveni
mų.

• Amerikoje atidarytas taip 
vadinamas “vėjo tunelis”, kur bus 
atliekami bandymai su erdvės sa
telitais ir gal būt su erdvės lai
vais. “Vėjo tunelis" kaštavo avia
cijos ministerijai 250 milionų do
lerių. Jis buvo pradėtas statyti 
prieš penkerius metus.
• Iš Paryžiaus pranešama, kad 
ateinančių metų pradžioje į Pran- 
cūzijų oficialaus vizito atvykstųs 
Jugoslavijos valstybės galva mar
šalas Tito.

* Maskvos radijas pranešė, kad 
Sovietų Sųjungos mokslininkai su
radę vaistus Ir galį išgydyti ser-

3
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MŪSŲ PASTOGĖ
i Canberra

LITERATŪROS VAKARAS
i Lapkričio 26’ d. "šviesos” Sam- 
| būrio Canberros sk. suruošė lite

ratūros vakarų, kurin susirinko 
beveik puse Canberros lietuvių.

Vakarų pradėjo A. Gasiūnas, 
paskaitęs savo poezijos "Trys

gM POETAI

Sydnejus
UŽDARYTA CABRAMATTOS 
SAVAITGALIO MOKYKLA

Veveik prieš dvejus metus, 1954 
metų vasario 16 d., buvo atidary
ta savaitgalio mokykla Cabramat- 
toje. Jų įsteigė Ir globojo tuome
tinė ALB Cabramattos Apylinkės 
Valdyba, kurios pirmininku buvo 
N. Cininas. Mokyklos atidaryme 
dalyvavo bene 7 šios mokyklos 
mokytojai Ir beveik visi Cabrama- 
tbs lietuviai, sykiu ir gausus bū
rys šių mokyklų lankyti užsira
šiusių vaikų. Nuotaika buvo tik
rai šventiška. Mokykla buvo pa
vadinta Vasario 16-tosisos vardu. 
Patalpas mokyklai davė Pauliuko- 
nial.

Pradžioje mokyklų lankė apie 
30 vaikų. Nemažas jų skaičius at
važiuodavo iš tolimų vietovių. Kai 
kurie mokiniai pradžioje labai 
silpnai kalbėjo lietuviškai ir tik 
retas mokėjo tėvų kalba skaityti 
ir rašyti. Po intensyvaus darbo 
buvo pasiekta tai, kad visi moki
niu pusėtinai pramoko lietuvių 
kalbos žodžiu ir raštu, išmoko lie
tuviškų žaidimų ir dainų. Tauti
nių švenčių minėjimuose mokiniai 
prisidėdavo prie programų 
dymo, gražiai deklamuodami 
raščius.

Pastaruoju metu mokinių
čius buvo gerokai sumažėjęs, bet 
vis dar susirinkdavo apie 15. Ir 
mokykla likvidavosi ne dėl moki
nių stokos. Ji uždaryta po to, kai 
Pauliukoniai 
ir mokyklai 
nepasiūlė.

Mokykloje
kitiems mokytojams dėl įvairių 
priežasčių pasitraukus, p. Cininie. 
nė, Migevlčius, Vetelkis ir kun. 
Butkus. ,

Mokyklos uždarymas yra tikrai 
apgailėtinas įvykis, nes šioje apy
linkėje yra apstu vaikų, kuriems 
lietuviška mokykla buvo ir yra 
reikalinga' (kl)

Išpil- 
eilė-

skal

pardavė savo namus 
niekas kitų patalpų

iką uždarymo dirbo,

STUDENTŲ ĮSKYLA
Gruodžio 18 d. Sydnėjaus lietu

viai studentai ruošia iškylų į 
Cassula. Visi studentai 10 vai. 
susirenka Liverpolio geležinkelio 
stotyje, iš kur toliau visi kartu 
vyks Iškylauti numatyton vieton.

NAMŲ TARYBOS POSĖDIS
Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta

rybos pirmininkas prašo pranešti, 
kad Tarybos posėdis įvyks gruod
žio 18 d., sekmadienį, 9 vai. ryto, 
Hurlstone Park, 18 Crinan 
Narių dalyvavimas būtinas.

St.

ATŽALIECIŲ POBŪVIS
Sydnėjaus Lietuvių Teatro 

žalos nariai, “Atžalyno pastatymo 
dalyviai, gruodžio 3 d. buvo susi
rinkę Milsons Point salėje, Kirri- 
billi, savo pobuvin.

Pobūvį atidarė “Atžalos” meno 
tarybos vardu St- Skorulls. Jis nu
pasakojo šio teatro jsisteigimų ir 
organizacinę struktūrų. "Atžaly
no” režisierius Julius Dambraus
kas padėkojo visiems kolektyvo 
nariams už gražų bendradarbiavi
mų ir įdėtų darbų.

Adm. pranešimų padarė

At-

K. Bi-
člūnas.

Pobūvis praėjo tikrai Jaukioj 
šeimyniškoj nuotaikoj. (b)

RUOŠIASI KLAIPĖDOS
MINĖJIMUI

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugija Sydnėjuje stropiai ruo
šiasi sausio 15 — Klaipėdos atva-
davimo minėjimui, kuris ir šį kar
tų įvyks Milsons Point salėje, 
Kirribillyje.

ANTRAS ATŽALYNO
SPEKTAKLIS .

Gruodžio II d. Sydnėjuje įvy
ko antrasis “Atžalyno” spektak
lis. šį kartų žiūrovų buvo nedaug 
ir ypač pasigesta valkų, kuriems 
svarbiausia šis spektaklis ir buvo 
ruoštas.

i RAŠINIO KONKURSO 
LAIMĖTOJAI

PRANEŠIMAI
etiudai”. A. Butavičius, pirmų

"KOVAS” LAIMĖJO PABALTIE- 
ČIŲ KREPŠINIO TURNYRĄ 
Gruodžio 3-4 dienomis Sydnėju

je įvyko Pabaltiečių krepšinio 
turnyras. Jame dalyvavo; latvių 
“Spars” ir “Dauguva”, estų rink
tinė ir lietuvių “Kovas”. Rungty
nės vyko Newtown policijos klube.

šeštadienio pirmajam susitikime 
1 žaidė “Kovas" prieš latvių 'Spars”. 
Rungtynių pradžia gana įtempta, 
nes abi komandos daro pirmuosius 
bandymus pasiekti metimų. Pir- 

i mus taškus iš baudų daro latviai. 
, "Kovas” žiūrovų raginamas, iš- 
, vysto didesnį greitį ir po penkių 
Į minučių perima vadovavimų į sa- 
I vo rankas. “Kovas” baigia 11:9 
savo naudai. Antrųjj pusi, žaidi
mas dar įtemptesnis, bet “Kovo” 
puolikai savo išvystytu dideliu 
greičiu, prasiveržia pro latvius ir 
taškų skirtumų didina savo nau
dai. Rungtynių pabaigoje “Ko
vas”- padaro gražių praėjimų 
ir taip kietas rungtynes baigia 
laimėjimu 36:30. Taškus pelnė: 
Genys 12, šutas 8, Laukaitis 7, 
Koženiauskas 4, Kriaucevičius 4, 
Gečiauskas 1, Vasaris, Bernotas ir 
Kemešys 0.

Antrose šeštadienio rungtynėse 
latvių “Dauguva”, po gana sun
kios kovos, laimėjo prieš estus 
33:22.

Gruodžio 4 dienos žaidynėse pir
majam susitikime dėl trečios ir 
ketvirtos vietos žaidė latvių 
“Spars” su estais. Gražiai pradė
ję žaidimų, estai antrajame pus- 
lalkyje neišsilaikė ir latviai, ge
riau mėtydami, laimi rungtynes 
43:32.

Antrųsias sekmadienio rungty
nes dėl 1955 m. Sydnėjaus pabal
tiečių krepšinio nugalėtojo vardo 
žaidė “Kovas” prieš latvių “Dau
guvą”. Pradžia "Kovui” nesėkmin
ga ir latviai iš baudų padaro pir
muosius taškus, vesdami 7:0. Ko
vui nesiseka mėtymai ir sunkiai 
einasi pralaužti zoninį latvių den
gimą. “Kovas” ima minutę, aikš
tėn įeina Genys su Laukaičiu. 
Žaidimas pagyvėja ir lietuviai da
ro pirmuosius taškus, bet santy
kio nepajėgia išlyginti ir "Dau
guva” pirmąjį puslaikj baigia 
13:8. Antrojo pusi, pradžioje "Ko
vas” savo geru dengimu neleidžia 
latviams prieiti prie krepšio. Pa
mažu santykis lyginasi ir po 10- 
ties žaidimo minučių “Kovas” jau 
veda dviem taškais.“ “Kovas”, 
parodęs tikrai gražių prasiverži
mų, didina taškų santykį. Rung
tynių pabaigoje latviai dar bando 
žaidimą išlyginti, bet “Kovas” vi
siškai sužlugdo jų puolimą ir po 
gražaus žaidimo, laimi 26:17, tuo

tapdami antrą kartą Sydnėjaus 
pabaltiečių krepšinio meisteris. 
Taškus pelnė: Genys 8, šutas 6, 
Kriaucevičius 6, Laukaitis 5, Va
saris 1, Gečiauskass 0, Kemešys 0.

Rungtynėms pasibaigus, estų 
bendruomenės sporto vadovas A. 
Rae, visų pabaltiečių sporto klubų 
vardu pasveikino žaidėjus ir įtei
kė "Kovui" ir Dauguvai" taures.

Abiejų dienų žaidynes pavyz
dingai pravedė “Kovo” krepšinio 
sekcijos vadovas R. Genys. Dide
lis skaičius lietuvių, ypatingai 
sekmadienį, stebėjo rungtynes ir 
savo karštais plojimais buvo dide
lė moraline parama “Kovo" žai
dėjams.

kartą viešai su savo kūryba pasi
rodęs, paskaitė "Seno ąžuolo pa
sakojimus”. Nors A. Butavičius ir 
pareiškė, kad tai pirmas ir pas
kutinis jo plunksnos bandymas, 
bet tikimės jį dar išgirsti. E. Ra- 
taiskienė žemaitiška tarme paskaj. 
te savo “Trobelė prie upės”, P. 
Pilka išėjo su feljetonu “Automo
bilis", gi vakarą užbaigė E. Jara- 
šienė su "Dviejų kartų pavasaris” 
apysaka.

Gausus dalyvavimas vakaro ir 
puiki nuotaika kavutės metu, ro
do, kad susidomėjimas gyvu kū
rybos žodžiu yra didelis. Pagei
dauta daugiau tokių vakarų.

Loterijon leistų gražų fotogra
fijoms albumą laimėjo p. Marti
šienė.

Savaitgalio Mokykla 
Camperdowne 

gruodžio 18 d. 1 vai., tuoj po 
lietuviškų pamaldų, rengia 

KALĖDŲ EGLUTĘ
Maloniai kviečiami visi lietuviai 

vaikai ir jų tėveliai. Vaikai, kurie 
nelanko Camperdowno lietuvių sa
vaitgalio mokyklos, bet norėtų da
lyvauti jos rengiamoje Kalėdų

Liet. Kultūros Fondo Australi
jos Valdyba, norėdama paskatin
ti mokinius geriau mokytis gim
tosios kalbos, buvo paskelbusi sa
vaitgalio mokyklų mokiniams, 
esantiems III grupėje, rašinio kon
kursų tema: 
“VILNIAUS ĮKŪRIMO LEGEN-

Iki nustatyto laiko, lapkri- 
gauta nemažas
Gruodžio mėn. 3 I Eglutėje, apie tai iš anksto pra- 
Konkurso Komi- neša Camperdowno mokyklos mo- 

iš pirmininko ' kytojams.
Tėvų Komitetas.

DA". 
čio 15 d., buvo 
pluoštas rašinių, 
d. LKF Rašinio 
sija, susidedanti
LKF švietimo Vadovo A. Krauso, 
mokyklų kapeliono kun. J. Kun-1 
gio bei LKF Australijos Valdy-'l NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
bos pirmininko Adolfo Vaičaičio, j Kaip įprasta, Sambūrio “švie- 
susipažinusi su atsiųstais rašiniais, I gą” Sydnėjaus skyrius ir šiais me- 
pripažino šiuos mokinius geriau- Į tais, gruodžio 31 d., rengia Naujų 
šiai parašiusius savo darbus: I Metų sutikimų Milsons Point sa- 
premijų laimėjo Adelaidės savait
galio mokyklos mokinė Giedrė 
Stasiškytė, paskirta dovana — 
"Tremties Metai”, literatūros an- 
talogija. II premiją laimėjo Mari- 
bymongo savaitgalio mokyklos 
mokinys Algimantas Grikepelis, 
paskirta dovana "Skautiški Žai
dimai”, naujai išleista knygą. III 
premijų laimėjo Melbourne cent
rinės mokyklos mokinys Arminas 
Petkevičius ir CIaytono savaitga
lio mokyklos mokinys Kęstutis 
Antanaitis, paskirtos dovanos — 
Stepo Zobarsko “Ganyklų Vaikai”.

(k.)

Įėję, su programa ir užkandžiais. 
Pobūvio pradžia 8 vai. vak.; jis 

' tęsis iki Naujų Metų ryto. Kadan. 
gi vietų skaičius yra ribotas, na
riai r svečiai prašomi užsirašyti 
pas valdybos narius (St. Skorulis 
UY 9174, V. Doniela UJ 0289, J. 
Kedys, P. Daukutė, V. Patašius) 
nevėliau antros Kalėdų dienos, 
įėjimas vyrams 10 šil., ponioms ir 
panelėms 8 šil., studentams ir 
moksleiviams pusė kainos. Dėl 
vietų stokos, iš anksto neužsire- 
gistravusiejl nebus priimami.

Valdyba.

JUNGTINĖSE AMERIKOS
VALSTYBĖSE

SUDARYTA LIETUVIŲ 
KALBOS KOMISIJA

Prie LKF Australijos Valdybos 
sudaryta Lietuvių Kalbos Komi
sija, kuri rūpinsis gimtosios kal
bos reikalais. Ji nagrinės surinktų 
medžiagų bei svarstys, jieškos pa
kaitalų j mūsų kalbų įsitošian- 
čioms svetimybėms pakeisti. Ko
misijų sudaro A. Zubras, A. Ba
kaitis ir A. Krausas.

Žodis “Taika” darosi 
nebepopuliarus

Amerikos demdkratų 
vadas Butleris, oficialiai 
į prezidentų Eisenhowerj, 
būsimoje priešrinkiminėje
nijoje nebeišnaudotų žodžio “tai-

partijos 
kreipėsi 
kad šis 
kampa-

(k.)

J. ŠARAUSKO SK. VYČIŲ 
BŪRELIS

Ne dažnai girdime apie juos, 
bet kaip visur taip ir Melbourne 
jie stoja talkon visuomenei, pade
da jaunesniesiems savo broliams, 
ar spausdami gerai žinomų A. 
Zubro redaguojamų LITHUANI- 
CUM.

Šiuo metu visas dėmesys yra 
nukreiptas pasiruošti Pan Pacific 
Jamborei, įvykstančiai tarp 28.12. 
55. — 9.1.56. Kur vyr. skt. B. 
Dainutis, visas pastangas dėda
mas, ne vien tik sk. vyčiams, bet 
ir skautams stoja broliškon talkon.

V.K.

Butleris pažymėjo, kad politinių 
tikslų siekdami demokratai nebo
jo užliūliuoti amerikiečius “taikos” 
pažadais. Bet Ženevos konferenci
jos rezultatui rodų, kad visi sau
gumo pažadai buvę bergždi. Todėl 
prezidentas Eisenhoweris Jau da
bar turįs pažadėti, kad ateityje 
netoleruosiųs netikrų ir perdėtų 
tvirtinimų. ,

Respublikonų partijos pirminin
kas Hali, nesenai kalbėjęs su nuo 
širdies smūgio sustiprėjusiu pre
zidentu, pareiškė, kad Eisenhowe
ris, jeigu sveikata leis, kandida- 
tuosiųs į prezidentus per ateinan
čius 1956 metų rinkimus.

NERVŲ SPECIALISTAS
Daugelio metų praktika Europoje

I. Mackiewicz
117 Collins Str., m f!., arba 25 
Balston Str., St. Kilda, Melbourne 

Telefonas LB 4083

Dr. Alfred Cymenhan, 
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 

SERVICE
134 King St., Sydney.

Telef.: BW 8597 Ir BW 1188

Pllnas aprūpinimas užsakant ke
liones laivais ir lėktuvais Iš Aus
tralijos ir į Australiją. Patarnavi
mas rūpestingas Ir užtikrintas. Vi
si formalumai (kaip vizos, pasai 
Ir kt.) atliekama nemokamai.

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

TASMANIJA SAUKIA

Vedybų tikslu pageidauju susi
pažinti su prasilavinusia lietuvai
te, kuri norėtų gražioje Tasmani- 
joje pagelbėti sukurti šeimos židi
nį-

Esu 30 metų, turiu pastovų dar
bų, namų ir mašinų.

Rašyti: Hobaro lietuviui, BOX 
4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

★ Ateinančiais metais įvyks 
Lietuvių Tautininkų Sųjungos sąs
krydis, kuriam vadovaus Ameri
kos lietuvių veikėjas A. Olis. šiuo 
sąskrydžiu norima atkreipti ypa
tingas amerikiečių dėmesys į Lie
tuvos laisvinimo bylų.

★ Amerikos lietuviškoje spau
doje dažnėja pajieškojimų, kuriais 
teiraujamasi tremtinių lietuvių Si
bire. Dažnais atvejais giminės 
mėgina jiems padėti, Į šitai at
kreipė dėmesį ir “New York Ti
mes”, pažymėdamas, kaip A. Za- 
lubienė prašo Vašingtoną išgelbėti 
iš Vorkutos jos brolį Henrikų Ma
linauską. "The Boston Daily Glo
be”, atspaudus H. Malinausko 
nuotraukų aprašo ir gyvenimo sų- 
lygas darbo vergų stovyklose Si
bire.

PETRUI PILKAI—PILKALNIUI
Jo mylimai motinai minis, nuo
širdžių užuojautų reiškia

Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos
Klubas.

PETRA PILKA 
ir

St. ir A. KAZLAUSKUS, 
motinai — uošvei 

Eimlijai Pilkienei mirus, nuošird
žiai užjaučia

J. Kalakonis.

Mielam bendradarbiui
PETRUI PILKAI — PILKALNIUI, 

jo mylimai motinai pavergtoje tėvynėje mirus, gilių užuojautų 
reiškia

'Mūsų Pastogės” Redakcija.

Mūsų klubo narius

BRONIŲ JARAŠIŲ ir RITĄ MISEVIČIOTĘ,

sukūrusius lietuviškų šeimos židinį, nuoširdžiai sveikiname ir 
daug laimės ateities gyvenime linkime

"Lithuanians” sporto klubas Canberroje.

Dėmesio! Dėmesio!
NAUJI METAI MELBOURNE

Sambūrio“ Šviesa” Melbourno skyriaus gruodžio mėn. 31 d. ruošiamas

NAUJU METU SUTIKIMAS — BALIUS 
c <

įvyks 250 Dorcas St, South Melbourne. Pradžia 8 vai. vak,
Važiuojant iš Flinders Street 11-to perono 1 stotis South Melb. 

Tramvajais nuo Spencer St. iki 19-to sustojimo.
Maloniai kviečiami visi dalyvauti.

Pakvietimus prašome įsigyti pas Petrų Baltutį — tel. MX 1028, J. 
Kalpokų — te). LB 4178, B. Žiedų 6 Neptune St., Richmond ir ba
liaus metu prie įėjimo.

Socialinės Globos Moterų Draugija laikys turtingų bufetų. 
Didžioji pelno dalis eina Lietuvių Namų akcijoms pirkti.

Vaidyba.

PR. MIKUS PRALAIMĖJO
Australijos vid. svorio bokso 

čempionas Pr. Mikus pereitų sa- 
vait susitiko Sydnėjuje su jaunu 
australu boksininku Bill McDonald 
ir pralaimėjo taškais. Su šiuo 
pralaimėjimu Pr. Mikus neteko 
čempiono vardo.

NAUJA BOKSO ŽVAIGŽDĖ 
OKUP. LIETUVOJE

Per Vilniaus radijų pranešė 
apie kylančią naują bokso žvaigž
dę R. Juškėnų iš Vilniaus, kuris 
per visasąjungines Sov. Sųjungos 
bokso rungtynes Maskvoje nokau
tu paguldė A. Šocikų, "5 kartų 
Šalies čempionų ir 2 kartų Euro
pos čempionų”.

KAS KĄ SKAITYS?
1956 m. skautai skaitys “SKAU

TŲ AIDĄ” ir "MŪSŲ VYTĮ”, 
ateitininkai — “ATEITĮ”, gi buv. 
kariai, šauliai skaitys mėnesinį 
iliustruotą žurnalą "KARYS”. 
Kaina metams £ 2.0.0. Vaikai 
skaitys mėnesinį iliustruotą žur
nalą “EGLUTĖ”. Kaina metams 
£ 1.10.0.

Prenumeratų siųsti atstovui 
Australijoje: Vyt. Salkūnas, 240 
Lygon St., Carlton, N.3., Vic.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
leidžiamas žurnalas 
"MOŠŲ VYTIS” 

galima užsisakyti kreipiantis šituo 
adresu: J. Vizbaras, c/o Camp Of
fice, R.G.H., Concord, N.S.W. 
Prenumeratos kaina metams Aust
ralijoje tik £ 1.0.0.

Parduodama
ČERPĖMS GAMINTI MASINOS
Kreiptis (savaitgaliais): Jonas 
Mažrimas, 34 Birkley St, Went- 
worthville, Sydney, N.S.W.

SPORTO KLUBAS KOVAS
Kviečia Visus Sydnėjaus Lietuvius '

NAUJUS METUS
sutikti sportininkų ruošiamame tradiciniame

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUJE, 
įvyksiančiame States Ballroom salėje

Senuosius metus palydės ir naujuosius sutiks skambiomis 
lietuviškomis dainomis 1

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ CHORAS.
Pakvietimus (tik įmokant pinigus) galima užsisakyti: V. Daudaras, 
270 Miller St, North Sydney, tel. XB 5027; Br. šaltmirų, 319 
Crowns St, Sydney, tel. SA 460 ir VI. šutą, 9 Piligrim Av., Mar- 
rickville, tel. LL 4001.

ALB Bankstowno Apylinkės Valdyba
NAUJU METU

< t
sutikimą rengia gruodžio 31 d. Masonic Hall (šalia Regents kino) 

BANKSTOWNE.
Gera salė, gera muzika, turtingas bufetas.

Pradžia 8 vai. vak.

ALB APYLINKĖS VALDYBA.
••:«X"X-<-x><“X“X»<»<«<-'X.:-<~x->:~X"X"<x«x->:“X~x-'X"X*-X“X*<X"X«

TAUTIEČIAI!
Anglijoje leidžiamas rimtas, įdo
mus, gyvas savo dvasia ir turiniu 
dvimėnesinis žurnalas "SANTAR
VĖ”, lankys Jūsų namus per 1956 
metus tik už 1 svarų. Užsakymus 
siųsti "Santarvės” atstovui Aus
tralijoje: P. Stelmokas, 43 Amy 
St,. Howthorne, Brisbane, Qld.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St, Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simnlškls, as 
President of the Australian — i

Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. Telef. MX 2120
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