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V AK. VOKIETIJOS 
KARIUOMENE

JAU 58.000 KARINĖJ 
TARNYBOJ

Vak. Vokietijos Krašto apsau
gos ministerija praneša, kad šiuo 
metu Vak. Vokietijos kariuomenė 
turi 58.000 karių. Iki metų galo 
numato pasieks numatyto skai
čiaus — 96.000. Kiekvienų dieną 
patikrinamą apie 900 vyrų ir nus
tatomas jų tinkamumas karinei 
tarnybai. Apie du trečdaliai patik
rinamųjų yra tinkami. Karių skai
čius kiekvieną savaitę padidėja 
nuo 3000 iki 3500.

šiuo metu savanoriais yra pa
sisiūlę 220.000 vyrų. Jų tarpe yra 
350 II Pasaulinio karo vyr. laips
nio karininkų: 50 generolų, 279 
pulkininkai, 21 pik. leitenantas.

Pagal nesenai paskelbtą potvar
kį, į kariuomenę gali būti priimti 
ir buv. SS kanninkai iki pik. lei
tenanto laipsnio. Naujojoj kariuo
menėj jiems turėtas laipsnis bus 
pripažintas, tik jie turi įrodyti, 
kad jie yra atsisakę nacių ideolo
gijos ir nėra bausti dėl krimina
linių karo nusikaltimų.

Lietuvos jaunimas 
Donbaso kasyklose

IELTA). šių metų liepos 26 d. 
per Vilniaus radiją buvo paskelb
tas “Visasąjunginės komjaunimo 
sąjungos” atsišaukimas atrinkti 
jaunimui į Donbaso anglies kasyk
las. Po to sekė pranešimai apie 
jaunimo “savanorišką” registravi
mąsi vykti į Donbaso šachtas.

Rugpjūčio 25 dieną pranešime 
per Vilniaus radiją buvo nurodo
ma, jog kasdien gaunami “nauji 
ir nauji pareiškimai”, tačiau "daug 
mūsų respublikoje yra žmonių, 
kurie, vadovaudamiesi savo asme
niniais reikalais, kliudo jau
niesiems vykti į Donbasą".

šitas pareiškimas rodo, kad pa
vergtoje Lietuvoje Jaunimo tarpe 
nesama savanoriškumo dvasios Ir 
kad jaunimas, komunistų partijos 
ir komjaunimo organizacijos spau
dimo pasėkoje, verčiamas regist
ruotis ir vykti ten, kur pavergė
jas reikalauja.

Rugpjūčio 26 dieną per Vilniaus 
radiją buvo perduotas tokio turi
nio pranešimas:

“J partijos kvietimą dirbti Don- 
base, atsiliepė šimtai tarybų Lie
tuvos jaunuolių ir merginų. Sa
vo pareiškimuose jie išreiškė pa
siryžimą šventai vykdyti partijos 
Ir vyriausybės iškeltus uždavinius. 
Vakar iš Vilniaus į Donbasą pir
muoju ešalonu išvyko apie 500 
jaunųjų patriotų".

Taigi, j Donbaso anglių kasyk
las, “savanoriškai” vyksta ir mer
ginos. ..

Sovietai žino kam duoda
“New York Times” dienraštyje 

paskelbtas Maskvos pranešimas 
apie Sov. Sąjungos pažadėtą pa
ramą Indonezijai. Sov. Sąjunga 
Indonezijai suteiks 100 milionų 
dolerių kreditą mašinoms, pramo
nės gaminiais ir technikine pagal
ba. Paskola turės būti grąžinta 
per 10-12 metų žaliavomis.

Indonezijos prezidentas dr. Šne
kamo, kuris šiomis dienomis lan
kėsi Maskvoje, pareiškė, kad In
donezija būtų patenkinta, jeigu 
tokiomis pat sąlygomis gautų pa
ramą iš Amerikos ir kitų Vak. 
valstybių.

Brisbane
Rugsėjo 8-toji buvo paminėta 

iškilmingai ir su įdomia progra
ma.

Pradžioje vietos skautų vietinin- 
klja pravedė skautiškąją dalį, ku
rios metu.dešimt jaunesniųjų skau- 
tų-čių davė įžodį. Bendruomenės 
vardu skautus ir vadovybę sveiki
no A. Vilkinąs, pasidžiaugdamas 
Brisbanės lietuvių skautų veikla 
Stasio Aušrotos paskaita visų 
su atsidėjimu buvo išklausyta ir 
mintimis persikelta į Lietuvos di
dybės laikotarpį.

Po oficialiosios dalies sekė lin
ksmoji: Jaun. skautai-tės R. Kvie- 
cinskaitė, E. Kudžius ir G. Stat
kutė padeklamavo įspūdingų eilė
raščių, jaun. skautė V. Stankū
naitė puikiai paskambino pianinu.

Vietos vyrų choras, vedamas P. 
Budrio, padainavo tris dainas.

Vietos skautų tautinių šokių 
grupė, vadovaujama v.s. sklt. J. 
Ivinskienės, pašoko keturis šokius.

Po to sekė šokiai, alutis ir lo
terija.

Visa programa buvo pravesta 
vietos skautų-čių, kuri praėjo įs
pūdingai ir sklandžiai. Gautas pa
jamas mūsų skautai žada pa
naudoti būsimai vasaros stovyk
lai. Visa vietos liet, visuomenė la
bai palanki skautų idėjai ir dėl 
to velk visas jaunimas dalyvau
ja skautų eilėse.

Juzė.

Geelonge
Minėjimas įvyko rugsėjo 9 d. 

Pamaldas, kurių metu giedojo Ren- 
kausko vadovaujamas bažnytinis 
choras, atlaikė kun. J.* Kungys. 
Po pietų, apie 200 tautiečių susi
rinko į salę iškilmingam minėji
mui, kurį atidarė ALB Geelongo 
Apylinkės valdykos pirm. A. Skė
rys. Galingai nuskambėjus Tau
tos himnui, trumpą, bet prasmin
gą ir pamokančią paskaitą skaitė 
Pr. Zenkevičius. Pagrindinė pas
kaitos mintis buvo ši: visos mū
sų pastangos turi būti nukreiptos 
į tinkamą mūsų jaunimo paruo
šimą, jo tautinį auklėjimą. Po 
trumpos pertraukėlės, kurios metu 
visi turėjo progos susimokėti soli
darumo mokestį, paaukoti Tautos 
Fondui ir čia pat įsigyti iš L. Ber- 
tašiaus lietuviškos spaudos, sekė 
meninė programa — koncertas.

Jį pradėjo savaitgalio mokyk
los mokiniai: R. šileryte ir V. 
Raškauskas, padeklamuodami po 
eilėraštį, o G. Ivaškevičiūtė pia
ninu paskambino 3 liaudies daine
les. Mažiesiems neužsileidžia ir 
suaugesnieji: R. Norvydas su Zen
kevičium (junj.) kartu išpildo Šu
berto karišką maršą, o V. Valiu
kevičiūtė paskambina Bacho C 
preliudą. Toliau pasirodo ir mūsų 
suaugusieji: D. Paliulis, dar nese
nai iš ligos patalo pakilęs, gra
žiai padainuoja dvi liaudies dai
nas, M. Kymantas su A. Stepona
vičium padainuoja duetu “Plaukia 
sau laivelis" ir prisijungus D. Pa
liuliui trio padainuoja dar dvi dai
nas. Prie trio prisijungia J. Gai
lius ir kvartetas šauniai padai
nuoja, taip artimų lietuvio šird
žiai, keletą dainų. Pirmą kartą 
išgirstame gabius smuikininkus— 
M. Kymantas Ir R. Giedrys smui
kais išpildo “Ten kur Nemunas 
banguoja” ir Tėvynės meilė ne
mari”. Labai karštai buvo sutik
ta, po ilgesnės pertraukos vėl pa

tautos Šventės minėjimai
sirodžiusi, M. Davalgos vadovau
jama tautinių šokių grupė, pašo
kusi “Lenciūgėlį” ir “žiogelius”, 
čia pat, meninės dalies pranešė
jai G. Starinskaitei pasiguodus, 
kad tautinių šokių grupei, kuri 
reprezentuos mus olimpiniuose žai
dimuose Melbourne, reikalinga pa
rama, “keliaujančion” skrybėlėn 
pribiro sidabrinukų, o mes pama
tėm už tai dar “Rugučius”. Į sce
ną išeina vėl kvartetas ir galingai 
nuskamba Strolios NAMO. Visoms 
dainoms akompanavo R. Norvy
das.

Uždanga nusileidžia. Audringi 
plojimai aidi salėje. Apylinkės 
valdybos pirm. A. Skėrys meni
ninkams dėkoja, linki iš
tvermės ir sėkmės ateities darbe. 
Bendruomenės vardu jiems įtei
kiama gėlių, o mažiesiems — do
vanėlių.

Nenoromis skirstomės į namus 
dalindamies gražiai praėjusios 
šventės įspūdžiais, žadėdami ne
trukus šioje salėje ir vėl susitik
ti, š.m. rugsėjo mėn. 29 d. Soc. 
globos moterų draugijos rengia
mame linksmavakaryje. (va).

Newcastlyje
Tautos šventės minėjimas įvy

ko Transport Hall, Hamiltone. Jį 
atidarė Apylinkės valdybos sekr. 
P. Brūzga, pakviesdamas dr. M. 
šeškų skaityti paskaitą. Prelegen
tas priminė Tautos šventės esmę 
ir joje glūdinčias tautines idė
jas.

Meninę dalį išpildė Z. Barštytės 
vadovaujamas meno būrelis. Prog
ramoje dainos, deklamacijos ir 
liaudies šokiai.

Minėjimas užbaigtas bendru po
būviu, kurio pelnę dalis bus ski
riama atstovų į ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimą kelionės išlai
doms apmokėti.

Tautos šventės minėjimas ir ge
rai išbalansuota programa, gau
siai susirinkusiems newcastlie- 
čiams ir svečiams paliko malonų 
prisiminimą. Visiems prie šio mi
nėjimo paruošimo prisidėjusiems, 
o ypatingai Meno būreliui ir jo 
vadovei, Apylinkės valdyba taria 
lietuvišką ačių.

Sydnėjuje
Tautos šventė ir šiemet čia at

švęsta bendrai visų, Sydnėjuje 
gyvenančių tautiečių.

Minėjimas rugsėjo 9 d. pradė
tas pamaldomis St. Benedict’s 
bažnyčioje, Broadway. Šv. mišias 
atlaikė ir įspūdingą pamokslą, 
kviečiantį lietuvius, užmiršus sa
vitarpio nesantaikas, jungtis į dar 
vieningesni lietuviškąjį darbą, pa
sakė Sydnejaus liet, kapelionas 
kun. P. Butkus. Jam asistavo 
klierikas P. Martuzas. Mišių metu 
giedojo “Dainos” choras, vad. A. 
Pluko. Chorą vargonais palydėjo 
Br. Kiveris. Bažnyčioje, pamaldų 
metu, organizuotai dalyvavę D.L. 
K. Kęstučio ir “Živilės” d-vlų 
skautai-ės nešė garbės sargybas 
prie tautinės ir “Aušros” Tunto 
vėliavų.

Po pamaldų, keli šimtai tau
tiečių susirinko į parapijos salę, 
kur minėjimas tęstas toliau. Mi
nėjimą, įnešus į salę vėliavas ir 
sugiedojus Tautos Himną, atida
rė ALB Sydnejaus Apyl. V-bos 
pirm. Jasaitis, pasidžiaugdamas, 
kad nors jau keliolika metų kaip 
nutilo Laisvės Varpas, bet jo gau

desys vis dar skatina mus susi
rinkti šios šventes proga. Jis kvie
tė: “Vardan to brolio, kurs gal 
vakar buvo nušautas tėvynėje ka
binant tautinę vėliavą, Tautos 
šventės proga paskelbkime am
nestiją vieni kitiems ir eikime vie
nybės keliu!”

Paskaitą, aktualiaisiais tremties 
klausimais, skaitė K. Kemežys.

Meninėje programos dalyje pir
moji pasirodė taut, rūbais apsi
rengusi jaunutė Jūraitytė, padek
lamuodama Ir. Vilnonytės eilėraš
tį “Tėvynės Hgesys”. Autorė klau
sytojų buvo iššaukta į sceną ir 
apdovanota puokšte gėlių. Po jos 
sekė V. Saudargienės vad. Jaunių 
teatro šokėjai: E. Kymantaitė, L. 
čelkytė, J. Stašionytė, J. Kola-

SUESO PROBLEMA
KURIAMA SUESO KANALU BESINAUDOJANČIŲ VALSTYBIŲ 
SĄJUNGA. NASSER SAKO TOKIOS ĄJUNGOS NEPRIPAŽĮSTĄS. 
ŠIOS SĄJUNGOS BRANDUOLĮ SUDARO ANGLIJA, PRANCŪ
ZIJA IR JAV-BĖS.

Nepasiekus jokių susitarimų 
Kaire, vienu metu atrodė, kad Su- 
eso kanalo problema bus sprend
žiama ginklu. Tokiems spėjimams 
pagrindą davė Anglijos ir Pran- 
zūzijos minlsterių pirmininkų pa
reiškimai po įvykusių pasitarimų 
pereitą savaitę Londone. Amerika 
tačiau, nors praktiškai yra šalia 
Anglijos ir Prancūzijos šiame gin
če ir sykiu Sueso kanalu besinau
dojančių valstykių sąjungos bran
duolio narys, atrodo, nėra pasiry
žusi ginkluotam konfliktui. JAV 
prezidentas ir užsienių reikalų mi- 
nisteris yra pareiškę, kad Ameri
ka siųs laivus per Sueso kanalą 
su savo kapitonais — pilotais, ta
čiau, jeigu Egiptas pasipriešins, 
jie savo laivus nukreips pro Ge
rosios Vilties iškyšulį, arba siųs 
juos kitais keliais, nors šitai bran
giau kaštuos ir kelionės bus il
gesnės.

Egipto prezidentas pik. Nasser 
pareiškė, kad mėginimas ginklu 
spręsti Sueso kanalo problemą, 
reikštų Vakarų valstybįų karą 

prieš visą arabiškąjį pasaulį. So
vietų Sąjunga žada Egiptui para
mą medžiagomis ir savanoriais.

Australijos vyriausybė pareiškė, 
kad ji pilnai pritaria ir remia 
Anglijos politiką Sueso klausime 
ir pasiryžusi teikti reikalingą pa
ramą ginkluoto susikirtimo atveju.

PIRMIEJI TELEVIZIJOS 
BANDYMAI

TCN televizijos stotis Sydnėju
je rugsėjo 16 d. naktį davė pir
mąją televizijos programą. De
monstravimas vyko Parramattos 
miesto savivaldykės salėje, New
castlyje, Katoomboje, Wollongon- 
ge ir kitose vietose. Programa ir 
perdavimas buvo labai geras.

*************************************************
Atėjęs į Kartūno Baliu tikrai nesigailėsi — ir artimui padėsi!

Šį šeštadienį, rugsėjo 22 d. 7 vai. vak. visi Jautrios širdies lie
tuviai renkamės į pirmąjį S. L. SOC. MOT. GL. D-JOS Kartūno balių, 
nes visas baliaus pelnas skiriamas Vasario 16 gimnazijai ir vargs
tantiems ligoniams Vokietijoj.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALINĖS GL. DR-JOS

ruošiamas pirmą kartą Sydnėjuje

KARTŪNO BALIUS
ĮVYKS MASONIC HALL, NEW TOWNE (38-40 Station Str.)

Sydnejaus vyrai irgi pasitempkite. Viso baliaus moterų balsais 
bus išrinktas Mister Universal, lietuviškai sakant, šauniausias vyras 
ir prie tanciaus ir prie rožančiaus!

Gera muzika, puikus bufetas, taurūs gėrimai, liet, krupnikas ir kt. 
*************************************************

kauskaitė, M. Mauragis, G. Kišo- 
nas, J. Kolakauskas ir A. Stašio- 
nis, pianinu palydint R. Cibuls- 
kiui, pašoko “žiogelį” ir “Jonke
lį". A. Gasiūnas padeklamavo 
Krylovo “Du šuniu” ir P. Babicko 
“Eilės apie neapdainuotas kojas”. 
Meninę dalį užbaigė “Dainos cho
ras, padainuodamas Strolios “Va
liok, dalgeli”, Bendoriaus “Oi, ko, 
jūs, liūdit” ir švedo “Piemenėlių 
pavasaris”. “Bisui” išprašyta dar- 
viena pavasariška daina.

Jaunių teatro vad. V. Saudar- 
gienė ir ’’Dainos” choro dirig. A. 
Plūkas apdovanoti gėlėmis.

Po minėjimo tautiečiai, susitikę 
su bičiuliais tęsė pokalbius, stip- 
rindamies sumuštiniais, užgerda
mi alaus stiklu.

Minėjimo metu rinktos aukos 
Vasario 16 gimnazijai.

Minėjimą suruošė Sydnejaus 
Apyl. Valdyba.

B.Ž.

Pereitos savaitės gale iš Egip
to pradėjo išsivažinėti laivų pilo
tai (kapitonai, kurie vesdavo lai
vus Sueso kanalu) ir kitas tech- 
nichinis personalas. Dešimties 
dienų laikotarpyje numatoma iš
vyks 300 laivų pilotų ir 200 tech
nikų. šiame skaičiuje daugiausia 
yra britai, prancūzai, skandina
vai ir kitų Europos tautų žmonės. 
Jų išvykimas skaudžiai atsilieps 
į navigaciją Sueso kanalu, nes be 
prityrusių laivų pilotų laivai kana
lu negali praplaukti. į išvykstan
čių vietą atkeliavo apie 30 pilotų 
iš Sov. Sąjungos ir apie 10 iš Ju
goslavijos. Jų atvyks ir daugiau, 
bet užkišti spragos artimiausiu 
laiku nebus įmanoma.

Padėtis tebėra neaiški. įtampa 
nėra sumažėjusi. Karo pavojus 
nėra išnykęs.

Sueso kanalo ginčas perkelia
mas į JTO Saugumo Tarybą.

Parvyksta Mr. Menzies
Australijos ministeris pirm. 

Menzies, apie 3 mėn. išbuvęs už
sieniuose, kur dalyvavo visoje ei
lėje konferencijų ir vizitavo Eu
ropos valstybes, po pasikalbėjimų 
su Egipto prezidentu Nasser Su
eso kanalo klausimu, per Ameri
ką grįžta j Australiją. Londone 
Menzies dalyvavo specialiam pa
sitarime su Anglijos ir Prancūzi
jos mlnisterials pirmininkais, bu
vo priimtas Anglijos karalienės, o 
Vašingtone turėjo pasikalbėjimus 
su JAV prezidentu Eisenhoweriu 
ir užs. reikalų miniateriu Dulles.

3 milionai
LAIŠKŲ SUBLIUVO PAŠTE
Paskelbus visuotinį paštininkų 

streiką, korespondencijos paskirs
tymas Ir išnešiojimas smarkiai su
triko visuose Australijos paštuose. 
Vien tik Sydnėjuje, kaip prane
ša paštininkų unija (Amalgama
ted Postal Workers Union), dėl 
streiko pirmąją savaitę pašte 
“įstrigo" apie 3 milionai laiškų. 
Nurodoma, kad pašto siuntų pas
kirstymas labai vėluojasi.

Paštininkų streikas, prieš dvi 
savaites prasidėjęs Tasmanijoje, 
vėliau persimetė į Victoriją, o da
bar paskelbta visoje Australijoje 
ir apima 35.000 paštininkų. Uni
jos reikalauja padidinti savaitinį 
atlyginimą dviem svarais.

šį streiką paskelbusios unijos 
nariai Iki Šiol dirbo, tačiau pe
dantiškai laikydamiesi nustatytos 
tvarkos ir tisyklių darbą organi
zavo taip, kad jis kuo lėčiau eitų, 
o kaikurios siuntos visiškai ati
dedamos į šalį.

Pagal pašto taisykles, dešinėje 
voko pusėje tegali būti rašomi tik 
adresai. Jeigu bus atspaustas koks 
šūkis — laiškas gali būti neiš
siųstas. Reikalaujama rašyti pil
nus žodžius: Street, Road, New 
South Wales, Victoria, South Aus
tralia ir Lt Esant šių žodžių su
trumpinimams pav.: “Rd.”, “Ave.”, 
"Str.”, N.S.W., Vic. ir panašiai, 
laiškai ir siuntiniai dabar neskirs
tomi, arba gali būti neskirstomi ir 
adresatą jie gali pasiekti po ilgo 
laiko, arba gali būti grąžinti 
siuntėjui -

Adresai turi būti rašomi aiškiai 
ir lengvai įskaitomi.

Paštų valdyba praneša, kad di
džiausias sutrikimas jaučiamas 
Sydnėjuje, kur korespondencijos 
prisirinko kalnai. Daug pašto dė
žučių yra prigrūstos laiškų Ir jų 
niekas nebeišfma — mat, čia taip 
pat yra “regulations”, kurias da
bar atsiminė paštų tarnybos šo
feriai.

• Australijos gynybos minis
teris P. McBride pareiškė, kad 
Australijos kariniai pasiruošimai 
niekada talkos metu nebuvę to
kio augšto lygio, kaip dabar.

• Australijos vilnų kaina pa
staruoju metu vėl smarkiai paki
lo. Už visų rūšių vilnas mokama 
5-7š% brangiau negu praeitais 
metais.
• Praeitą savaitę į Sydnėjaus 

uostą buvo įplaukę 4 amerikiečių 
karo laivai naikintojai ir vienas 
povandeninis laivas. Laivus buvo 
leista apžiūrėti publikai.

• Pakistano prezidentab pa
vedė sudaryti naują ministerių ka
binetą opozicijos vadui Suhrawar- 
dy. Buv. min. pirm. Mohamed 
Ali atsistatydinęs iš šių pareigų 
pareiškė, kad jis pasitrauksiąs ir 
iš Moslem Legue partijos.
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Prieš kurį laiką “M.P.” skaičiau 
ELBEs pagarsinimą: “Skamba 
lietuviška daina Melbourne”. Ta
me pat numeryje, Zigmas Vėtra, 
rašydamas apie potvynius ir atos
lūgius, priminė, kad atgyja lietu
viška daina ir Adelaidėje. Dabar, 
štai, Adelaidės apylinkės valdžia 
pranešė, kad V. Šimkaus vadovau
jamas choras Tautos šventės pro
ga duos koncertą.

Jeigu Jau kiti rašo, tai, sakau, 
reikia Ir man. Žinau, kad nieko 
nenustebinsiu šiuo savo “svarbiu 

- pasisakymu”, nes visi jau senai 
tai žino, bet vistiek — reikia.

REIKIA
Propagandos, taip!
Melbourno “hemisferos" 
žino, daugumas ir pažįs- 
Melboumo choro dirigen-

viešpatauja
Šimkus. Jo vadovau-

mū- 
per 
dai- 
tar-

EUROPOS JAUNIMO STOVYKLA
Š.m. rugpjūčio mėn. 15-26 die

nomis, Vasario 16 gimnazijos pa
talpose įvyko PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos surengtoji jau
nimo vasaros stovykla. Vasaros 
stovyklon suvažiavo 39 asmenys: 
iš Vokietijos — 19, Anglijos —

17, Prancūzijos — 2 ir Šveicari
jos — 1. Stovyklautojų sudėtis 
buvo labai įvairi: skyrėsi amžiu
mi, išeitu mokslu ir politinėmis 
pažiūromis. Dėl šio stovyklautojų 
įvairumo rengėjus tektų tik pagir
ti, nes pirmą kartą mūsų trem-

“pabūklais” apsikrovęs, 
'vaservoge” po pažasčia. 
plasteriais apsilipinęs, 

pavargęs iš bendruomenės 
statybos. Pažįstu Jį gera.! 
dainininkas, Ir muzikas, ir

gandos!
Visi 

lietuviai 
ta gabų
tą A. čelną. Daugelis yra girdėjęs 
ir Jo choro puikias dainas. Pietų 
Australijos erdvėje 
muzikas V.
jamas choras Adelaidėje yra da
vęs daug gražių koncertų. Rei
kia tad, kad jų dainos, jų koncer
tai būtų perkelti į plokšteles, ku
riomis vėliau galima būtų pasi
naudoti. Ir šiuo reikalu, mano 
galva, derėtų pasirūpinti Kultūros 
Fondui.

Lietuvybės išlaikymu besirūpin
dami išeikvojame daug energijos, 
bet užmirštame ambasadorystės 
kelią. Juk mūsų koncertus, susi
rinkimus, minėjimus tik mes ir 
lankome. Kiti apie mus mažai ką 
ir težino. O reikia, būtinai reikia, 
kad žinotų, kad mūsų tautos var
das būtų minimas, kad mūsų dai
ną bei muziką girdėtų ir apie tai 
kalbėtų kiti, svetimieji.

Lietuvių Kultūros Fondo užda
vinys būtų sukurti, sakyčiau, lie
tuviškos kultūros propagandinį 
centrą. Neužtenka suruošti kon
certą ir sukviesti geriausias meni
nes Jėgas “patikrinimui”. Reikia, 
kad tokie “patikrinamieji" kon
certai būtų perkelti į plokšteles.

Mes daug šnekame ir rašome, 
lietuvybės išlaikymo klausimais, oVAI*“ 1-- v — ———— ■—--—--------- r’r)

Aną i užmirštame , kad daina, menas ir
kad
plo-

kultūra aplamai, yra pagrindiniai 
lietuvybės požymiai, mūsų dvasios

išraiška. Tad reikia, kad ta die
na skambėtų plačiai, visur — ne 
tik mūsų pastogėse. Reikia, kad ją 
girdėtų pei’ radiją ir tie, iš kurių 
savo tėvynei pagalbos esame ir 
būsime reikalingi. Reikia, kad 
sų prieauglis, girdėdamas 
radiją lietuviškas skambias 
nas, galėtų su pasididžiavimu
ti, kad tos dainos skamba gražiau, 
negu kitų tautų dainos.

Ir kai radijo klausomės dabar, 
kur per “Welcom Friends” valan
dėles rėkia italas, negalėdamas 
susistabdyti, ar olandas trankiai 
dainuoja, ar tai lenkiškai per 
“Varšuvą į Vilnių važiuoja” — 
tai ir lauki: o kada gi lietuviš
kai? Ir išgirsti retkarčiais — Ša- 
baniauskas seną rudens tango se
noj plokštelėj dilina, Pupų dėdė 
su armonika kankinasi — taip ir 
apsiplikini karšta arbata! O jei
gu taip čelnos ar Šimkaus chorai, 
ar Kiverio dvigubas kvartetas, o 
jeigu taip ponios Gučiuvienė su 
Vasiliauskiene solo arba duetu, 
arba Valius su klarnetu — širdis 
atsigautų ir arbatos stiklas ne
kristų iš rankos. Tad reikia plokš
telių. Savų dainininkų įdainuotų. 
Jas, šitas plokšteles, mūsų žmo
gus nusipirkęs laikytų ant pat 
viršaus plokštelių stirtos, mielai 
pasinaudotų radiofonai.

Baigdamas noriu pasinaudoti 
Sydnėjaus studentų “naujadaru” 
Foot note: Padėtis — žiauri! Rei
kia, reikia kultūrinės propagan
dos, reikia naujų lietuviškų plokš
telių!

YLA.

Kartą sutinku tautietį Geelon- 
ge. Visas cementuotas, žemėtas, 
smėlėtas kampainiais, metrais ir 
kitokiais 
Dar su 
Visas 
grįžta 
namų 
Jis ir
veikėjas, ir studentas, ir meninin
kas, ir paskaitininkas, ir aktorius 
ir sportininkas, neskaitant dar ke
lių visuomeninių ir bendruomeni
nių užsiėmimų. Prisigretinęs prie 
šito žmogėno, timpteliu už ranko
vės, parodau kairia akim įPres- 
tono “kornerį” Ir pavadinu “ant 
manosios”. Ten vargšelis, nuplo
vęs nuo liežuvio galo cemento dul
kes, pradeda šneką. Žino, mat, 
žmogėnas, kad išsipasakojus leng
viau ant dūšios.

— Matai, broleli, bėda — 
gas su tom mūsų dainom, 
dieną vienas būtinai prašė, 
parūpinčiau lietuviškų dainų
kštelių. Sako, pabaltiečių pusva
landžiui per radiją... Va, ir ką 
pats manai? Radau, pasakysi? 
Pffį Išlaksčiau visur ir pas visus. 
Turi žmonės plokštelių stirtas pri
sikrovę, bet nė vienos tinkamos 
šiam reikalui. Kažkas sakė, kad 
yra pas kažką Adelaidėje. Net 
ansamblinių, supranti! Gal ir yra. 
Be1- gauk, tu žmogeli, va, dabar, 
kai reikia. Negi važiuosi į Ade
laidę 500 mylių, o ir nuvažiavęs į 
ką kreipsiesi, kur ten surasi tą 
“kažką”.

Taigi, matai, laikraščiai rašo, ir 
patys žinome, kad aplinkui gyve
na geri chorai, solistai dainininkai 
ir instrumentalistai, bet negi tu 
juos į kiekvieną miesčioką, į kiek
vieną parapiją parsigabensi reika
lui esant. Na, o jeigu jų dainavi
mus ir kitokius pasireiškimus kas 
užrašytų į juostas ar plokšteles — 
reikale ir turi — pats pasiklausai 
ir svetimųjų ausis paglostai lie
tuviškomis meliodijomis. Tai, sa
kyk, ar nėra būdų įamžinti mūsų 
chorų, ansamblių, solistų dainavi
mus? Gal pats žinai, gal girdėjai, 
gal yra kumors kokia mūsų kul
tūrinė organizacija, kuri galėtų 
šituo pasirūpinti? O gal pats žinai 
kurnors tų plokštelių, sakyk, ko 
tyli?

Aš, žinoma, tyliu, ką veiksiu ne
tylėjęs: iš kur aš, taip staiga už
kluptas, galiu viską žinoti. Ir 
žmogėnas šneka toliau :•

— Matai, čia, Australijoje, 
rodos, priemonių būtų galima su
rasti ir reiktų pamėginti chorų ir 
solistų dainas užrašyti j plokšte
les. O kai būtų įdainuota, kai bū
tų įgrota — juostų Ir plokštelių 
galėtų kiekviena apylinkė įsigyti, 
arba iš kokio fondo galėtumei 
siskolinti. Ar ne?

Aš atsakiau, kad tada bėdos 
būtų. Mes išsiskyrėm.

Tad šiandjen, atsiminęs ano
žjstamo pasiguodimus ir pasibėda- 
vojimus, ELBEs rašinį apie dainą 
Melbourne ir potvyniu 
žiančią dainą Adelaidėje, 
viau kreiptis į kultūrinių 
zacljų ir fondų vadovus, 
Geelonge žmogėno vardu, 
tellų reikalu".

Manau, kad neapsiriksiu, jeigu 
kreipsiuosi į Kultūros Fondą, per 
jį j chorvedžius ir šiaip vadovau
jančius, kultūrini gyvenimą rikiuo
jančius žmones.

Čia gyvendami Ir pažindami šio 
krašto dainas ir muziką, nesu
klysiu pasakęs, kad tokių puikių 
dainų, kaip mūsiškės, jie neturi. 
Tad mums nėra ko baimintis su 
savo dainomis skardentls per ra
dijus. Kiti naujieji ateiviai šitai 
jau ir daro. Tik mes esame pasy
vūs. O reikia išjudėti šioje srity
je. Mums reikia kultūrinės propa-

pa-

ne-

pa-

besiver- 
pasišo- 

organi- 
sutikto 
“plokš-

Vasario 16 gimnazijos rūmai, kuriuose įvyko Europos lietuvių 
jaunimo stovykla.

Prie Senos Fotografijos
(Tąsa iš 37 Nr.)

M. Biržiška ilgai delsia, pri
ėjęs Illjadą, kruopščiai gliaude- 
liuoja jos didvyrius, prisilaikyda
mas tuometinės charakterizavimo 
sistemos. Be Zeuso pravardės mo
kiniai praminė jį dar Nestoru, iš
mintingo senio vardu, bet, šis ne
prigijo ir M. Biržiška liko toliau 
“Aušros” Zeusu. Du mokinėliai, 
suolo draugai, buvo pavadinti bro
liais Ajaksals. Su, nemažesniu uo
lumu M. Biržiška kibo į Enejidą 
ir Metamorfozes, šie šedevrai, tuo
met neturėję lietuviškų vertimų, 
sąmonėje pasilieka konspektais, 
vardų rinkiniais. Pasilieka paties 
mokytojo susižavėjimas ir tatai 
daug reiškia auklėtiniams.

Vadinasi, ne tik senųjų lietu
viškų raštų tyrimo aistra bet ir 
epinės poezijos pamėgimas bus 
pastūmėjęs M. Biržišką atrasti 
Kristijoną Donelaitį ir jį pirmą 
kartą su plačiais komentarais iš
leisti D. Lietuvoje. Tai buvo jo 
dvigubas džiaugsmas... ir nuola
tinė jo mokiniams linksmybė. Gal, 
čia kaltas ir Donelaičio humoras. 
Gal ir tai, kad didelė aušrokų dau
guma buvo daktarų, karininkų, 
augštų valdininkų sūneliai bei 
dukrelės, tikri miesto vaikai. Vie
ni jų buvo garsūs futbolininkai, 
kiti vakarais lanko konservatori
ją, valdybos studiją, dainuoja 
operos chore, eina į meno mokyk
lą, pertraukų metu drožia gar
siąsias operų arijas, didvyriais 
laiko Kiprą Petrauską, Sodeiką, 
kaubojų karalių Tom Mix’ą, Polą 
Negri — ir dabar čia tie Done
laičio vyžoti nabagai! Gal tik pra- 
verdėms tinka.

— Chebra, mušt Plaučiūną!
Aušrokai, tikrieji vyžotų naba

gų vaikai iš Kauno apylinkių ir 
tolimiausių Lietuvos užkampių, 
kuriems šiaip taip pasisekė įsika- 
banti šioje poniškoje gimnazijoje, 
Donelaičio lyg ir gėdijosi, bet pa
matę, kaip miestietiškos kultūros 
ir civilizacijos padaras M. Biržiš
ka vertina mužikų dainių, atsitie
sė.

Iškilmingo hekzametro apgaubta 
prūsų lietuvių kaimietiškai var
gana buitis M. Biržiškai ir Kau
no miesčionių vaikams buvo leng
viau virškinama. Mokytojui kėlė 
pasididžiavimo šio nemirštamo 
lietuvių literatūros veikalo fabu
la, tauri forma, o mokiniams — 
jo turinys, gaivalingas humoras, 
margi tipai, pasibaisėtinai vaiz
dinga kaimo buitis, gaspadoriška 
gamta, tėviški pamokymai. Vys-

kupiškasai Anykščių šilelis ir kle- | į lyriką, vos tik ištaręs A. MIc- 
‘ ‘ Vil-

niaus universitetą. Gimnazistiška 
meilė Marilei, maldos vienuolyno 
celėje, maištas prieš Dievą, vėlės, 
skliautų prieblandos. Visa ta Vė
linių romantika, mistika, taip to
lima antikinio pasaulio giedrai, 
mužikiškai Donelaičio lakštinga
lai! Barzdotiems vyrams, trau
kiantiems buriuotą laivą į Palan
gos krantą, kur gyvena broliai 
žemaitėliai. Įdomu, kad A. Mic
kevičiaus šedevras Ponas Tadas, 
epinis kūrinys, dėl kurio specia
liai mokėsi lenkų kalbos prof. Kar
savinas, M. Biržiškos pamokose 
nustumtas į paskutinę vietą. Ar
gi jis neturėtų tiek literatūrinės 
nuovokos, kad brandžiausi poeto 
veikalą patiektų mokiniams po 
pietų, kai jau alkis numalšintas 
ir virškinimas sunkiai apkrautas? 
Net ir lietuvišką Vėlinių vertimą 
duoda savo knygoje apie A. Mic
kevičių.

Nes M. Biržiškai Vilniaus uni
versitetas yra Pažadėtoji žemė, o 
A. Mickevičius jos pranašas, o jis 
patsai — evangelistas. Vėlinės 
jam nebe literatūrinis daiktas, bet 
tikėjimo išpažinimas, programa. 
Niekas nekelia klausimo, ar Tikiu i 
į Dievą Tėvą yra gerai literatū
riškai parašyta malda. Ją tegali
ma kalbėti persižegnojus.

Aušrokas J.- Aistis, lyg norėda
mas išsivaduoti iš biržlškinio tė
viškojo komplekso vergijos, pakar
totinai vėliau sukilo prieš A. Mic
kevičiaus lietuviškumą, psichoana- 
liškai nusivalydamas to slogučio 
spaudos straipsnių pagalba. 
(Pabaiga kitos savaitės numery)

bonlškieji Metai , mūsų nelietu- kevičiaus vardą, suminėjęs 
viškai išsimokslinusiai generaci
jai buvo du 
mlnklai prie 
mus.

Ir, keista, 
žiškai mielesnė ūkiškoji donelaiti- 
nė lakštingala!

Tu, paukštšeli miels! ne 
kai prisivalgai,

Riebūs mūs lašiniai bei 
tau nepatinka..., 
negu platoninė lyrinė A. 
nausko giesmininkė, gyva tik oru 
ir poezija. Gal, Iš dalies M. Bir
žiška, kaip senųjų lietuviškų raš
tų tyrėjas, mažai tesidomi nau- 
jesniaisiais rašytojais. Bet Ir apie

pasididžiuotini 
kelio grįžtant į

rafinuotam M.

pa- 
na-

Bir-

poniš-

dešros

Bara-

RAŠO
PULGIS ANDRIUŠIS

Valančiaus, Tatarės prozą mes 
nedaug ką tesužinome iš savo mo
kytojo. Daug žinių, smulkmenų iš 
pačių autorių gyvenimo, bet jų 
prozinė kūryba, ne, tai ne M. 
Biržiškos gaivalas. Jis pasinėręs 
visas dainoje. Būdinga, Jis išleid
žia knygą apie lietuvių istorines 
dainas, apie barzdotus vyrus, vy
rus iš jūros. Būdinga, kad jis, 
šnekėdamas apie senesniuosius 
poetus, nelakai puola entuziazman 
dėl Vienažindžio mėlynojo, toli
mojo dangaus, kuris žavėdavo Pu
tiną ir kitus mūsų literatūros is
torikus. Savo išleistame Lietuvos 
geografijos vadovėlyje M. Biržiš
ka ilgai mąsto ties piliakalniais, 
stabdo žirgą ties padavimų, legen
dų vietomis, mirksta garsiųjų eže
rų pakrantėse, stabteri Nemuno 
ir Neries pasakingose kulvartynė- 
se, neišsiliedamas lyrikoje, bet 
pasakodamas, primindamas.

Kiek jam brangus epas, matė
me jau anksčiau, šnekėdami apie 
graikus. Net ir graikų mėgdžio
tojai romėnų autoriai jį išmušda
vo iš ramybės balno, ypač cituo
jant Virgilijų, Horacijaus odes. 
Biržiškos susižavėjimas lotynišku 
skambumu, iškilmingumu labai 
paveikė jo mokinį Antaną Miški
nį, kuris mėgdavo deklamuoti:

Exegi monumentum...
Nors ir šis ilgaplaukis mokinė

lis vėliau savo kūryboje epikos 
neturėjo nė už centą. Skambaus 
žodžio pamėgimas, mat, atatiko 

jo būdą kaip pirštinė — ranką.
Ir štai tas M. Biržiška olimpie

tis, epikas, — užkliuvus už var
čios ir vėl iš pradžios, — krenta

* Pirmą kartą po karo Vokie
tijos Lufthanzos lėktuvas nuskri
do iš Frankfurto į Montevideo, 
Rio de Janeiro ir Buenos Aires. 
Vedami pasitarimai atidaryti pas
tovų Lufthanzos lėktuvais susisie
kimą tarp Vak. Vokietijos ir Pie
tų Amerikos.
• Garsusis Amerikos architek

tas Frank Lloyd Wright planuoja
astatyti Čikagoje 510 augštų dan

goraižį. Jis būtų pastatytas eže
ro pakrantėje, turėtų 1 mylią 
augščio ir jame įrengtuose biu
ruose dirbtų 100.000 tarnautojų. 
Čikagos dangoraižis būtų penkis 
kartus augštesnis už garsųjį Pa
ryžiaus Eifelio bokštą, o didžiau
sias dangoraižis — New Yorko 
Empire State 102 augštų pasta
tas — prieš čikagiškj atrodytų 
kaip nykštukas.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS TARYBA

Vokietijos lietuvių bendruomenės 
tarybon birželio 29 d. įvykusių rin
kimų metu atstovais išrinkti: dr. 
Aviža, W. Banaitis, J. Bataitis, 
A. Beriiatonis, A.
Drunga — Valiulis, dr. J. Grinius, 
Keleris, Kriščiūnas, dr. Rukša, E. 
Simonaitis, Sutkus, kun. šarka, 
Šlenteris, P. Zunde.

Bunga, K.

PUTINO IR KRĖVĖS VEIKALAI 
PAVERGTOSIOS LIETUVOS 

SCENOJE

“Tiesa” skelbia, jog pavergto
sios Lietuvos valstybinis akade

minis dramos teatras Vilniuje yra 
numatęs pastatyti Putino — My
kolaičio pjesę "Valdovas”, o Klai
pėdos, Šiaulių ir Panevėžio teat
rai į savo repertuarus įtraukė V. 
Krėvės “Skirgailą”, “Šarūną” ir 
“Žentą”.

J. Grušas rašąs pjesę apie Kau
no Hidroelektrinės statybą. Šiau
lių teatras statąs P. Vaičiūno pje
sę "Prisikėlimas". Kauno muziki
nis dramos teatras nutarė pasta
tyti jauno kompozitoriaus V. Bau- 
milo parašytą operetę “Pasken

duolė”.

FILMAS IŠ LIETUVOS
ŽVEJŲ GYVENIMO

ties istorijoje įvairių pažiūrų ir 
amžiaus jaunimui buvo suteikta 
proga klausytis paskaitų, disku
tuoti ir linksmintis visa jungian
čioje lietuviškoje nuotaikoje.

Vasaros stovyklon, be pačių 
stovyklautojų, susirinko gausus 
skaičius svečių. Vasario 16 gimna
zijos mokytojų, akademikų ir 
mokslininkų.

I Vasaros stovyklos diena prasi
dėdavo sočiais p. Jonutienės pa- 

1 gamintais pusryčiais. Po to, gim
nazijos rūmų aikštėje susirinkus, 
giedant himną, būdavo iškeliama 
lietuviška trispalvė.

Erdvioje gimnazijos salėje bu
vo klausoma paskaitų ir disku
tuojama. Paskaitų temos buvo ak
tualios, probleminės ir pačių pre
legentų nuoširdžiai perduodamos 
jauniesiems klausytojams. 17-kos 
paskaitų metu buvo Jaučiamas 
rengėjų noras ir prelegentų pas
tangos nusakyti jaunajam klausy
tojui apie lietuvio pareigas trem
tyje: išlaikyti lietuviškumą, bū
ti lietuviu patriotu, kovoti dėl 
Lietuvos laisvės. Apie santykius 
su svetimtaučiais: būti tolerantu 
kur reikia Ir santykius su svetim
taučiais nustatant nesivadovauti 
vien jausmais, bet ir protu; apie 
nacionalinį kiautą, kad nereikia 
jame užsidaryti, bet kūtl univer
saliu, neignoruoti pasauliniu mas
tu vykdomų reformų, bet jas ob
jektyviai spręsti: pažinti komu
nizmą ir dar kiečiau prieš jį ko- 
voti.

Po paskaitų, vakare, pačių sto
vyklautojų iniciatyva buvo ruo
šiami pasilinksminimai: kino se
ansai, šokių vakarai, literatūri
niai vakarai, laužai? J. Stonys, 

Amerikos Balso radijo atstovas, į 
magnetofono juosteles įrašė sto
vyklautojų išpildomas dainas ir 
stovyklautojų sveikinimus Paverg
tosios Tėvynės Jaunimui. Visų sto
vyklautojų vardu Pavergtosios Tė
vynės Jaunimui sveikinimą parašė 
ir į juostas įkalbėjo jauna litera
tė R. Sakalauskaitė — Černienė. 
Muzikas V. Banaitis,' stovykloje 
viešėjęs dvi dienas, pravedė lie
tuviškos dainos ir šokio vakarą.

Vasaros stovyklos rengėjai vi
siems stovyklautojams suorgani
zavo dvi ekskursijas j Haidelbergą 
ir Frankfurtą, o stovyklos užbai
gimo proga — koncertą, kurį išpil
dė solistė šimaniukštytė — 
se, akomponuojant muzikui 
liai.

Dešimts dienų užtrukusi
ros stovykla pasibaigė. Paliko ma
lonūs įspūdžiai ir pasiryžimas tęs
ti stovyklavimo metu įgytas gra
žias tradicijas. Kiekvienas stovyk
lautojas yra dėkingas šios stovyk
los rengėjams ir tiki, kad ir ki

etais metaią vėl visi susirinks Lie
tuviškoje vasaros stovykloje!

VI. Dargia.

Pan-
Stro-

vasa-

Kuršių Neringoje pradėtas 
ti filmas “Auksinės burės”, ku
riame būsiąs vaizduojamas pa
vergtosios Lietuvos žvejų gyveni
mas. Filme vaidina Vilniaus ir 
Kauno dramos teatrų aktoriai. E.

suk-

• Meksikos švietimo ministe- 
ris pareiškė, kad Meksikoje yra 
9 milionai beraščių. 3 milionai 
mokyklinio amžiaus vaikų nelanko 
mokyklų.
• Sovietų Sąjungos Augščiau- 

sios Tarybos pirmininkas (prezi
dentas) Vorošilovas lankėsi Suo
mijoje. Priešingai negu buvo lauk
ta, Sovietai nepasiūlė suomiams 
teritorinių nuolaidų. Trečias pa
gal savo didumą suomių miestas 
Viipurl lieka rusų rankose.

SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
Greitai — Patikimai — Pigiai 

GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 
GRĄŽINAMI!

Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
A. THURLOE PLACE, LONDON S.W. 7, ENGLAND

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias

MEDŽIAGAS. RŪBUS, AVALYNE. 
VAISTUS

ar kitas prekes geriausiai apsimoka siųsti.
Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite atsakymą su kainoraščiu 
Jūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIETUS PER LONDONĄ, JOS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ Į KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau I
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“ATŽALA“ CANBERROJE
šiemet, Tautos šventės minėji

mui, ALB Canberros Apyl. Vai-' 
dyba pasikvietė Sydnėjaus lietu
vių “Atžalos” teatrų. Vaidinimas 
įvyko rugsėjo 8 d. didelėje, jau
kioje University College salėje. 
Žiūrovų, Canberros mastu imant, 
susirinko rekordinis skaičius, apie 
120. Mat mums, canberiečiams, tai 
buvo pirmas rimtesnio teatro pa
sirodymas, nes savojo, nežiūrint 
mūsų didelio noro, neįstengiame 
sukurti. Darėme pernai bandymus Į 
su “Živile”, A. Gašlūnui vadovau
jant, bet jam išvykus Ir ta maža 
mėgėjų grupelė iširo.

Atžaliečiai atsivežė K. Daugu
vietytės surežisuotus “Mokyklos 
Draugus”, vokiečio L. Fuldos pa
rašytus. Nežiūrint savo senoko 
amžiaus (parašyta 1897 metais),
veikalas aktualus ir šiems atomo i 
laikams ir, reikia manyti, pasiliks 
tokiu dar ilgų laikų.

Nors vaidinimui parinkta salė, 
buvo erdvi ir jauki žiūrovams, 
tačiau turėjo 'nemaža trūkumų 
savo scenos mažumu ir dekoraci
jų stoka Tad ne be reikalo prieš 
vaidinimų J. Kalakonis turėjo žiū
rovus “apšviesti”, kad scenoje 
turime vaizduotis turtingo pono 
kambarį ir iš jo — vaizdų į gra
žų sodų, nes iš tikrųjų kambario 
sienas sudarė pilkos medžiagos 
užuolaidos, o apie gražaus sodo 
buvimų spėjome iš pačių artistų 
pokalbio.

Scenos mažumas šiek tiek atsi
liepė ir į artistų judėjimo laisvę, 
matyt', pratusių prie didesnės sce
nos. Deja, tai yra, šiuo metu, mū
sų geriausia scena Canberroje.

Nežiūrint visų tų trūkumų, jau 
nuo pat pirmųjų artistų žodžių 
žiūrovai pamiršo ir sienas ir so
dų, pagauti veikalo intrygos ir 
geros artistų vaidybos. Pasijuto
me esu liudininkais rašytojo Ful
dos gražiai sukirptos gyveninio 
kasdienybės, nesvetimos ir mums 
lietuviams. Iš širdies juokėmės iš 
komiškų situacijų, kilusių dėl po
nios Lisbet (M. Osinaitė) naivaus 
plepumo, ponios Amelijos (G. Re- 
nigerienė) Išdidumo ir ponios To
ny (O. Motuzienė) jautrumo dėl 
dažytų plaukų. Labai įtikinančiai 
pravedė sunkokų ir nedėkingų Do
ros Lenz vaidmenį K. Dauguvie
tytė. Vyrų vaidmenyse S. Skoru- 
lis davė gerų turtingo, užkietėju- 
sio viengungio dr. Bruno Martens 
tipų; geri buvo ir J. Dambraus
kas (Filip Winkler), V. Raulič- 
kis (Heinz Hagedorn), H. šlite- 
ris (Waldemar Scholz), J. Ilčiu- 
kas (tarnas Stefan).

Atsidėkodami artistams už gerų 
spektaklį, žiūrovai karštšal ir il
gai plojo, o ALB vadovybės, “švie
sos”, Sporto klubo ir Moterų Soc. 
Globos komiteto atstovų kuvo ap
dovanoti gėlėmis ir nuoširdžiu 
padėkos žodžiu.

Užbaigtuvėms, tų patį vakarų, 
svečiai-artistai buvo pagerbti po
būviu, kuriame dalyvavo apie trys 
ketvirčiai visų žiūrovų.

Baigdamas manau įspėsiu Can
berros lietuvių pageidavimų, kad 
užmegstas ryšys nenutrauktų Ir 
kad “Atžala” aplankytų mus ir 
ateity su nauju veikalu, kurį, be
rods, žada grįžę pradėti repetuoti.

Linkime Ištvermės ir sėkmės.
A.B.

Olimpiniai Žaidimai
(Žiūr. Nr. 37)

Moderniosios olimpiados yra buvę:
l-ji 1896 m. Atėnuose, Graikijoj dalyvavo 285 sport.
2-ji 1900 m. Paryžiuj, Prancūzijoj dalyvavo 1066 sport.
8-ji 1904 m. St. Louis, J.A.V. dalyvavo 496 sport.
4-ji 1908 m. Londone, Anglijoj dalyvavo 2059 sport.
5-ji 1912 m. Stokcholme, Švedijoj dalyvavo 2541 sport.
6-jl 1916 m. Dėl karo neįvyko
7-ji 1920 m. Antverpene, Belgijoj dalyvavo 2606 sport.
8-ji 1924 tn. Paryžiuje, Prancūzijoje dalyvavo 3092 sport.
9-Ji 1928 m. Amsterdame, Olandijoje dalyvavo 3015 sport.

10-ji 1932 m. Los Angeles, J.A.V. dalyvavo 1408 sport.
11-ji 1936 m. Berlyne, Vokietijoje dalyvavo 4069 sport.
12-ji 1940 m. Dėl karo neįvyko
13-ji 1944 m. Dėl karo neįvyko
14-ji 1948 m. Londone, Anglijoj dalyvavo 4106 sport.
15-ji 1952 m. Helsinkyje, Suomijoje dalyvavo 5867 sport.

Melbourne
Vienas iš įdomiausių dalykų ati

darymo iškilmėse bus paleidimas 
į orų 5000 lenktyninių karvelių. 
Londone olimpiadoje 1948 metais 
buvo paleista 4000, o Helsinkyje 
1952 metais tik 1500.

1956 metų Melbourno olimpia
doje bus varžomasi 17-koj paski
rų šakų. Australija, neturėdama 
sąlygų fvykdyti olimpinių žiemos 
žaidynių, jas perleido Italijai, kur 
4016 pėdų virš jūros paviršiaus, 
gražiame Cortinos mieste, jos įvy
ko š.m. sausio ir vasario mėn. 
Cortina yra vienas iš žymiausių 
pasaulyje žiemos kurortų. Aštuo
nis kartus pasaulio žiemos sporto 
varžybos buvo pravestos čia. 1956 
metų olimpinėse žiemos varžybose 
dalyvavo apie 1300 sportininkų ir 
daugiausiai aukso medalių laimėjo 
Rusija. Pirmų kartų olimpinės 
žiemos varžybos sbuvo pravestos 
1924 metais ir tik du kartus jos 
buvo tose pačiose valstybėse, kaip 
ir visa olimpiada: 1932 m. olim
piada įvyko Los Angeles mieste, 
JAV ir žiemos varžybos Lake 

Placid. 1936 m. Berlyne įvyko olim
piada ir žiemos pirmenybės Gar-
l5B5Z5H5a52S252S25H5H52525E52SH5252SėSZS?525HSH5a525aS3SaSS525HSVzj

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

BOSE
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.
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A. LAUKAITIS

misch — Partenkirehen, taip pat 
Vokietijoj.

Didžiausias susidomėjimas Mel
bourne bus komandinėmis rungty
nėmis, lengvųja atletika ir boksu. 
Viso pasaulio sportininkai, kurie 
dalyvaus 1956 metų olimpiadoje, 
smarkiai ruošiasi, kad galėtų pa
siekti pačių geriausių rezultatų 

varžybų metu. Daugumas Europos 
kraštų, norėdami geriau priprasti 
prie Australijos klimato, prieš 
olimpiadų savo sportininkus siun
čia į Havajų sostinę Honolulu. 
Maždaug 200 Skandinavijos, 100 
Vokietijos bei Danijos sportinin
kų apie savaitę laiko ten gyvens 
ir treniruosis.

Iš Skandinavijos kraštų dau
giausiai sportininkų atsiunčia Šve
dija — 75, Suomija apie 50, Da
nija ir Norvegija, kurios Helsin
kyje įvykusiuose olimpiniuose žai
dimuose buvo išstatę po 150 spor
tininkų, į Melboumų atsiunčia tik 
po 30. Vienas iš stipriausių Eu
ropos dalyvių, neskaitant Rusijos, 
bus jungtiniai rytų ir vakarų Vo
kietijos sportininkai. • Be gerų 
lengvaatletų vokiečiai turi ir ge
rų plaukikų, bei stiprių futbolo 
rinktinę. Rusija numato atsiųsti 
400 sportininkų ir oficialių parei-

MELBOURNO
LIETUVIŲ NAMAI

Melbourno Lietuvių Namų įsi
gijimas jau yra vykdomas. Per 
advokatų yra daromi pasiteiravi
mai ar nėra kokių kliūčių dėl nu
matyto pirkti pastato, tvarkomi 
dokumentai ir t.t. šiuo momentu 
mums lieka susitvarkyti namų iš
mokėjimų. Tačiau ir čia jau gera 
pradžia yra padaryta: rugpjūčio 
mėn. 19 d. visuotiniame Klubo na
rių susirinkime 50 mūsų narių 
pirmieji prisiėmė tam tikrų namų 
išmokėjimo dalį, pasirašydami nuo 
£ 25 iki £ 50 laike 3 metų pasi
žadėjimus. štai jie:

I. Alekna, V. Augustinavlčius, 
J. Bucevičius, L. Barkus, P. Bal-! 
tutis, P. Baltutis, V. Bitė, N.; 
Butkūnas, A. Bulota, L. Bučelis, 
A. čelna, J. Dudėnas, A. Ermi- 
nas, J. Gružauskas, A. Ivanaus
kas, V. Jakutis, A. Krausas, K. 
Kazlauskas, A. Kaballa, H. Kala
dė, E. Marganavičius, O. Matulio- 
nytė, V. Meiliūnas, A. Mikaila, K. 
Miklius, A. Milvydas, P. Morkū
nas, B. Petkevičius, P. Petkevi
čius, J. Petrašiūnass, V. Pumpu
tis, V. Simankevičius, V. šalkū- 
nas, P. šėkas, J. Tinteris, P. Vai
čaitis, S. Vaišutis, j. Valys, S. 
Valys, P. Valonls, A. Verbyla, A. 
Viliūnas, A. Vingis, A. Zubras, A. 
Žilinskas, E. žižmaraitė.

Mes tikimės, kad ir Jūs ne
liksite nuošaliai ir, giliai supras
dami tautinių namų reikalingumų, 
prisiimsite tolygų įsipareigojimų.

Pasižadėjimus priima: p.p. J. 
Motiejūnas, L. Barkus, J. Anta
naitis. Pilnas Melbourno Lietuvių 
Namų —• Klubo narių sųrašas, su 
įmokėtom sumom, bus skelbiamas 
spaudoje.

NAMŲ TARYBA.

gūnų. Nesenai Australijoje lan
kęsi trys augštl Rusijos sporto 
pareigūnai pareiškė, kad šiuos 
sportininkus Rusija atrinks maž
daug iš miliono sportininkų ir jie, 
kelis mėnesius prieš olimpinių 
žaidimų pradžių,- treniruosis maž
daug panašiame į Australijos kli
mate. Rusijai dalyvavimas kainuos 
apie 10 mil. svarų. Pastebėtina, 
kad Australijai olimpinių žaidimų 
suruošimas kainuos tik apie 5-6 
mil. svarų. Rusų pareigūnai yra 
paprašę australų, kad duotų jiems 
leidimų savus sportininkus apgy
vendinti ne olimpiniame miestely
je, kur gyvens visi kiti sportinin
kai, bet savo laivuose. Ar šis su
tikimas bus duotas, šiuo metu dar 
nėra aišku, nes tas prieštarauja 
bendram sportiniam draugišku
mui.

Čekoslovakija atsiunčia 60 spor
tininkų, kurie dalyvaus 11 sporto 
šakų. Rumunija — 80 sportinin
kų, dalyvausiančių 11 sporto šakų. 
Šveicarija — 42 ir dalyvaus 6-se 
šakose. Ispanija siunčia tik 10. 
Amerika žada atsiųsti per 300 
sportininkų ir dalyvaus visose 
sporto šakose. (b.d.)

SIUNTINIAI I VISA
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Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai, šilko ir vilnos S 

g: skaros, avalynė, vaistai, maistas.

•:•: 10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai garantuoja

:■:■ geriausių patarnavimų Jūsų giminėms ir draugams krašte.

Garantuotas siuntinė lio pristatymas

Didžiausi išsiuntimo namai Europoje
f

TAZAB & CO. LTD.,
I ‘ 
jį: TAZAB HOUSE, 22 ROLAND GARDENS,

LONDON, S.W. 7. ENGLAND.

PIRMASIS PUSMETIS
MOTERŲ SOC GLOBOS DR-JOS VEIKLOSIŠ SYDNĖJAUS LIET.

Daugeliui sydnėjlškių šis var
das yra gerai žinomas, kitiems 
girdėtas, o kai kam ir visai sve
timas. Tiesa, ši Draugija nesenai 
įsisteigusi — vos apie 6 mėnesiai 
kaip egzistuoja. Narių turi apie 
50, palyginti nedaug, bet valdy
ba džiaugiasi narių solidarumu, 
gražiu susiklausymu ir veiklumu.

Pradžioje daugiausiai darbo te
ko valdybai. Vėliau į aktyvų dar
bų įsijungė ir kitos narės, atėjo 
į talkų ir vyrai. Jie, kokį paren
gimų ruošiant, važinėja po “bu
žus” rankiodami žalumynus sta
lams papuošti, tortų padėklams 
kojeles lipdo, iš pobūvių puodus 
jų savininkams išvežioja.

KAS PER PUSMETI 
NUVEIKTA?

Pravesti 2 susirinkimai, turėta 
7 posėdžiai, 3 pasitarimai, per 30 
kartų aplankyti įvairūs ligoniai, 
užregistruoti 29 atlikto darbo ra
portai. Vykdomos (su aukų kny
gelėmis) rinkliavos. Suruoštas 
“Kovo” sporto klubui penkmečio 
sukakties pobūvio bufetas ir ten 
pat pravesta loterija. Suruoštas 
bufetas “Mūsų Pastogės” spaudos 
baliui ir ALB Sydnėjaus Apyl. 
Valdybos šokių vakare rugsėjo 8 
d. Užmegsti santykiai su Mel- 
kourno Liet. Moterų Soc. Globos 
Draugija. Perimtas iš V. Saudar- 
gienės draugijos globon Jaunių 
teatrai (V. Saudargienė pasiliko 
šio teatro vadove), gyd. S. Amb- 
rozienė pakviesta Draugijos gydy
toja. Surinkta pasilikusiems Vo
kietijoje 2 maišai drabužių. Nuo
latinai globojamas TB ligonis.

Už susisiekimo priemones padė
ka priklauso p.p. V. Narbutui, B. 
Obelevičiui, A. Kapočiui, A. Nar
butui; už paaukotus maisto pro
duktus: p.p. A. Adomėnienei, Blio- 
kienei, Gaubienei, dr. S. Ambro- 
zienei, T. Simniškienei, K. Ba- 
člulienei, K. Narbutienei, P. Dau- 
klenei, Jurkšaitienei, E. Narbu
tienei, Virgininkienei, Obelevičie- 
nei, Venclovienei, Kedienei, Ra
manauskienei, šaporienei, žygie- 
nei, Donielienei, Protienei, šimbo- 
rienei, Olšauskienei, Grudzinskie- 
nei, Sabulienei, Badauskienei ir vi
soms kitoms Draugija širdingai 
dėkoja.

{vairių daiktų ir rūbų aukojo: 
p.p. Marcinkienė, Rocienė, Sim- 
niškienė, Kapočienė, Badauskienė, 
Saudargai, čujes.

Pinigais aukojo: p.p. Simniš- 
kiai £3.0.0. Po 2.0.0: čujes, E. 
Kapočienė, Keraitlenė — Žilienė, 
Motiejūnienė, M. Račkauskaitė, V. 
Simniškis, J. Vizbaras, V. Narbu
tas. £ 2.16.0 — A.B. Obelavičiai. 
£ 1.10.0 — Bakaičiai. Po £ 1.0.0: 
A. Alčauskas, P. Alekna, Venclo
vienė, Ambroza, K. Bačiulienė, 
Baikovlenė, Baltrimai, Cininas, 
Dudaičlai — Migevičiai — Dei— 
kai, Grosienė, D. Gečiauskas, Ja
blonskiai, J. Kapočius, A. Kapo
čius, A. Kasiulaitis, Kazlauskas, 

St. Kazlauskienė, A. Mauragis, C. 
Protienė, Pūkienė, Paskočimas, 
Petraitis, R. Saudargienė, V. Saf- 
ka, Stauglrdas — Veteikis, E. Va
ilokas, J. Verda, Vičiulienė. £ 
0.11.9 — M. Marčiulionienė. Po 
£ 0.10.0: Abramas, Bemotavičius, 
Butkus, K, Gaidamavičius, Gilan- 
dienė, Jųrkšaičiai, V. Jarmalavi
čius, Jasaitis, L. Liesys, P. Nahs, 
Ničajus, V. Rauličkis, R. Ratienė, 
Statkienė, G. Umbražiūnas, M. 
Vidžiūnas, žygienė. Po £ 0.5.0: 
J.K., Staugirdas. £0.4.0 — Rotcas, 
Skirkienė.

Inžinierių — Architektų Drau
gijos nariai, per pobūvį pas Ja- 
rembauskus, sudėjo £ 6.12.6.

Bankstowno liet, moterų sekci
jos auka TB globojamam ligoniui 
— £ 7.0.0.

Už teiktų ir teikiamų Draugijai 
talkų ir aukas širdingas dėkui.

Draugijos Valdyba.

Pajieškojimai
* Jonui Radimui yra žinių iš 

namų. Jis, arba žinantieji jo ad
resų prašome rašyti: Kazys Ri
mas, 94 Douglas St., Sudbury, Ont. 
Canada.

* Antano Giniočio, gyv. Palan
goje, jieško brolis Henrikas. Ra
šyti: Br. Jonynienė — Žilytė, 194 
Cranpord St., Toronto, Ont. Ca
nada.

* Algirdų Vagusevičių, s. Jono, 
kilusį Iš Jurbarko, jieško giminės 
iš namų. Prašom rašyti šiuo ad
resu: Ant. Sukaitis, 283 Mac Nab 
St., N. Hamilton, Ont. Canada.

* Stasio Butvydo, kilusio iš 2. 
Naumiesčio, jieško duktė Bronė. 
Atsiliepti šiuo adresu: A. Butvy
das, 297 Sunnyside Ave., Toronto 
3, Ont., Canada.

* Alfonsas — Tadas Bytautas, 
gimęs 1927.4.21 d. Mažeikiuose, jis 
pats , arba žinantieji apie jį, ra
šyti: A. Vulkovickas, 128 Wilsons 
Rd., Newcomb, Geelong, Vic.

* Nina Klevickaitė — Mikus, 
paskutinis žinomas adresas Perth 
(Wooroloo Sanatorium), manoma, 
kad yra persikėlusi į Adelaidę, 
prašoma atsiliepti: Hanna Valevi
čius, 74 Lurline, St., Katoomba, 
N.S.W.

* Jono Vabalo, s. Anupro, gim. 
1910 m., gyv. Vilkaviškio apskr. 
jieško draugas gyv. Lenkijoj, o 
Ivanauskai iš Daržininkų km. Vil
kaviškio apskr., dabar gyvenų Si
bire, jieško giminių. Rašyti: A. 
Lokys, 47 First Ave., Warrawono 
Sth., N.S.W.

ŠOCIKAS ŠEŠTĄ KARTĄ 
NUGALĖJO SOVIETŲ 

BOKSININKUS

(ELTA) Liepos 4-16 dienomis 
Maskvoje vykusioje spartakiadoje 
lietuvis sunkaus svorio boksinin
kas A. Šocikas, nugalėjęs rusus 
varžovus, šeštų kartų iškovojo 
Sovietų Sąjungos sunkaus svorio 
bokso čempiono vardų. Anksčiau 
penkis metus iš eilės Šocikas bu
vo Sovietų Sąjungos sunkaus svo
rio bokso nugalėtoju. Praėjusiais 
metais tokiu nugalėtoju tapo lie
tuvis Juškėnas. šiais metais vy
kusiose varžybose Sovietų Sąjun
gos sunkiojo svorio bokso nuga
lėtoju vėl tapo A. Šocikas, šeštą 
kartų išeidamas laimėtoju.

Kitas lietuvis, pussunkaus svo
rio boksininkas Murauskas, Mas
kvoje vykusioje spartakiadoje taip 
pat išėjo laimėtoju, nugalėjęs ru
sus varžovus.

Krepšinio nugalėtoju tapo Lat
vijos vyrų komanda.
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*■ Vyt Doniela rugsėjo 8 d. iš
vyko iš Australijos. Mascot’o 
(Sydnėjuje) aerodrome išlydėti 
buvo susirinkę jo artimieji, bi
čiuliai ir organizacijų nariai, su 
kuriais jis, studijuodamas ir bai
gęs studijas, kelerius metus arti
mai bendradarbiavo gyvendamas 
Sydnėjuje.

Vyt. Doniela, kaip Sydnėjaus 
universiteto stipendininkas, dve
jiems metams Išvyko į Europą pa
gilinti studijų. Pakeliui jis aplan
kys Ameriką ir Kanadą. Pirmuo
sius metus numato filozofijos pa
skaitų klausyti Heidelbergo uni
versitete, Vak. Vokietijoj.

*■ Sydnėjiškių Grosų šeima nu
sipirko maisto produktų krautuvę 
Croydon Parke ir pradėjo sava
rankiškų gyvenimą. Linkėkime 
sėkmės.

* Regina Plokštytė (Adelaidiš- 
kė), jauna gabi balerina, Agnės 
Babichevos studijos mokinė, Išvy
ko į Londoną tęsti baleto studijų 
garsiajame Sadler’s Wells balete, 
kuriame iškilo mūsiškė Svetlana 
Beriozova ir lietuvės motinos (tė
vas rusas) sūnus — Alexis Ras- 
sine.

Jaunajai mūsų balerina linkėki
me pasisekimo.

* Canberroje, Yarralumlla prie
miestyje, maisto produktų krau
tuvę atidarė K. Miniotas. Pas jį 
Canberros lietuviai gali gauti eu
ropietiško ir australiško maisto. 
Pristato ir į namus.

* Argentinos sveikatos ministe
rijos medaliais, už pavyzdingumą 
darbe, apdovanoti lietuviai P. Pl- 
variūnas, J. Buožis, J. Baliukas, 
O. R. šeškienė ir J. Rindžius.

* Kaunietis Jankauskas, karo 
metu dirbęs gestape Vokietijoj, o 
paskiau grįžęs į Sovietus ir ten 
tapęs Maskvos jurisdikcijos šven
tiku Vladimir Aleksandrovič Jan- 
kovskij, kaip praneša “ALB”, da
bartiniu metu “veikiąs” Paryžiu
je. Kaikas mano, kad jis yra pa
siųstas į Vakarus spec, uždaviniui.

* Inž. M. Ivanausko organizuo
jama Lietuvos architektūros pa
roda numatoma atidaryti šių metų 
gale Sao Paulo mieste. Tai bus 
pirmoji tokia paroda Sao Paulo.

* Patirta, kad Brazilijos lietu
vių muziejui bus suteikta patal
pa, kur bus sukaupta daug vertin
gų eksponatų. Pagrindą sudarys 
pagarsėjusio Brazilijoj dievadir
bio A. Trumpio darbai.

* Dail. Justinui Vienožinskiul 
suėjo 70 metų amžiaus. Jis yra 
paruošęs visą kartą jaunųjų lietu
vių dailininkų ir ypač pasireiškęs 
peizažo bei portretinės tapybos 
žanruose. Sukaktuvininkas tebe
dirba Vilniaus valstybiniame dai
lės muziejuje.

* Londone gimusi ir augusi lie
tuvaitė E. šteinytė, veikli senųjų 
išeivių visuomenlninkė, šiomis die
nomis išvyko į JAV ir įstojo į šv. 
Kazimiero seserų vienuolyną.

* Londono lietuvio veikėjo P. 
Bulaičio duktė Genė labai gerais 
pažymiais baigė Londone mokyto
jų seminariją. Pastaraisiais moks
lo metais G. Bulaitytė pasižymėjo 
kaip gabi keramikė.

* “Mūsų Pastogės” bendradar
bis žurnalistas Antanas Laukai
tis priimtas nariu į australų žur
nalistų sąjungų. įvyksiančiuose 
olimpiniuose žaidimuose Melbour
ne jis atstovaus “M.P.” ir Ameri
kos lietuvių “Draugo” dienraštį.

* Zigmas Laniauskas, sydnėjiš- 
kiams pažįstamas kaip tautinių 

šokių ansamblio (P. Pilkos suor
ganizuoto) narys, prieš ketverius 
metus išvykęs į Argentiną vedė 
ten gimusių lietuvaitę, ir susilau
kė dukros. Verčiasi pusėtinai.
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HŪSV PASTOGĖ
l PRANEŠIMAI

“M.P.” skolininkams
“Mūsų Pastoges” Administraci- 

Į ja, patikrinusi prenumeratorių są- 
' rašus, rado, kad dar keliasdešimt 
bendruomenės laikraščio skaityto
jų nėra susimokėję prenumeratos

SYDNfiJUS
ALB Sydnėjaus 

Apylinkės susirinkimas
Ateinanti sekmadienį, rugsėjo 

23 d., Camperdowno parapijos sa
lėje, tuoj po lietuviškų pamaldų, 
kviečiamas ALB Sydnėjaus Apy
linkės visuotinis narių susirinki
mas, kuriame bus renkami atsto
vai j ALB-nės tarybos atstovų 
suvažiavimų įvyksianti Sydnėjuje. 
Be to, ta proga bus aptarti ir iš
kelti kiti su tuo susiję reikalai. 
Maloniai kviečiami visi Apylinkės 
tautiečiai dalyvauti susirinkime ir 
pareikšti savo sumanymus bei pa
geidavimus atstovams.

Ta proga bus priimamas tauti
nio solidarumo, nario mokestis, 
aukos bendriems organizaciniams 
reikalams, įnašai Sydnėjaus na
mų įsigijimui ir aukos “Mūsų Pas
togės” leidimui remti.

BANKSTOWNO ATSTOVAI 
I ALB KRAŠTO TARYBĄ

Rugsėjo 16 d. Bankstowno apy
linkės lietuviai išsirinko atstovus 
į ALB Krašto Tarybų, kurie drau
ge su apylinkės valdybos pirmi
ninku, šios apylinkės lietuvius at
stovaus Krašto tarybos suvažiavi
me.

Susirinkimų atidarė ir jam pir
mininkavo apyl. v-bos pirm. Br. 
Stašionis, sekretoriavo Zaremba. 
Į Krašto Tarybų išrinkti: Ant. 
Švedas, Jurgis Reisgys, Balys 
Daukus, Leonardas Karvelis, Vin
cas Kazokas ir Alek. Mauragis.

Susirinkime buvo aptarti Ban
kstowno lietuvių namų reikalai. 
Trumpų pranešimų padarė -Laik. 
tarybos vicepirm. Al. Mauragis. 
Bankstowno lietuviai jau yra ga
vę Bankstowno miesto savivaldy
bės leidimų ant turimo sklypo sta
tyti namus, Church Hall teisėmis. 
Rugsėjo 23 d. namų reikalams bus 
pravestas vajus. Pradžioje numa
toma statyti tik salė. Daug darbo 
tikimasi atlikti talkos būdu. Di
delių namų nesitikima pastatyti, 
bet būtiniausiems reikalams ten
kinti rūmų ir nereiklų.

Diskusijose buvo siūlyta staty
bų pradėti nedelsiant. Siūlyta at
sisakyti plačių užsimojimų ir sta
tyti tik tokius namus, kuriuose 
tilptų mokykla, galėtų vykti eili
niai susirinkimai, posėdžiai, repe
ticijos, maži pobūviai.

Finansinę padėtį referavo Za
remba. Šiuo metu namų sųskaito- 
jo banke yra apie 850 svarų. 
Sklypas, kuris prieš trejus metus

CANBERRA
PARAMA VARGAN 

PATEKUSIEMS
Tam tikro Canberros lietuvių 

nedidelio būrelio iniciatyva buvo 
sutarta ruošiant vardines, vieton 
asmeninių dovanų varduvininkams, 
aukoti mūsų vargstantiems tau
tiečiams.

Be jau minėtų “Mūsų Pastogė
je” aukų, šiomis dienomis per 
įvykusias p.p. Volkienės ir Laba
nauskienės vardines, suaukota per 
15 svarų, kurie perduoti labdaros 
reikalams. (b).

REIKIA LIETUVIŠKŲ NAMŲ

Canberros lietuvių kolonija nė- 
I ra gausi, bet kultūrinis, organiza
cinis ir, aplamai, bendruomeninis 

I gyvenimas yra šakotas ir judrus. 
Todėl ir kilo mintis įsigyti savus, 
lietuvių bendruomenės namus. Pa
sižadėjimų surinkta per £2000 su
mai.

GEELONGAS
ATSTOVAI I KRAŠTO TARYBOS 

SUVAŽIAVIMĄ

Š.m. rugsėjo 9 d., ALB Geelon- 
go Apylinkės visuotiniame susi
rinkime, į ALB Krašto Tarybų iš
rinkti: L. Bertašius, D. Paliulis, ir 
L. Volodka.

Jie, sykiu su Apylinkės valdy
bos pirm. A. Skėriu, atstovaus 
Geelongo 1 ietuvius ALB Krašto 
Tarybos suvažiavime.

(va).

KVIETIMAS

ALB Cabramattos Apylinkė ma
loniai kviečia visų lietuviškų or
ganizacijų narius, o taip pat Syd
nėjaus, Bankstowno, Wollongongo, 
Canberros, Newcastllo bei St. Ma
rys apylinkių lietuvius, š.m. rug
sėjo mėn. 22 d. 7 vai. vak., į 
Cabramattos Apyl. valdybos Tau
tos šventės proga ruošiamų vaka
rų, kuris įvyks naujojoje Cabra
mattos miesto savivaldybės salėje.

Pelnas skiriamas kultūriniams 
ir labdaros reikalams.

ALB Cabramattos Apyl. V-ba.

PADĖKA
’’Dainos” choras nuoširdžiai dė

koja p. A. Katarsiui už £ 1.0.0 
aukų choro reikalams.

"Dainos” choras.

MELBOURNAS
IŠRINKTI ATSTOVAI Į 

KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIMĄ

Rugsėjo 9 d., po pamaldų ir 
kun. Pr. Vaserio pamokslo šv. Jo
no bažnyčioje, Tautos šventės mi
nėjimas vyko salėje. Paskaitų 
skaitė Br. Zumeris. Į šventę buvo 
pakviestas ir antikomunistinės 
darbiečių partijos parlamento na
rys F. Scully, kuris tarė žodį ir 
žadėjo ateityje dalyvauti kitose 
mūsų šventėse.

Po trumpo minėjimo įvyko su
sirinkimas, kuriame buvo svarsty
ti einamieji reikalai, pakalbėta 
apie namus ir kt. Pravesti rinki
mai į ALB Krašto Tarybų. Išrink
ti šie asmenys: dr. Kaunas, kun. 
dr. Bašinskas, kun. Vaseris, Mo
tiejūnas, Zumeris, Grigaitis, Rau
dys, Zubras, Vaičaitis, Mulokas, 
Pankevičius ir Antanaitis. Jie, sy
kiu su apylinkės valdybos pirm. S. 
Balčiūnu, atstovaus melbournie- 
čius įvyksiančiame š.m. gruodžio 
28, 29, 30 dienomis Krašto Tary
bos suvažiavime Sydnėjuje. (1).

SVEČIUOS PAS ARCH.
V. ŽEMKALNJ

Rugsėjo 8 d. Melbourno Litua
nistinių Kursų vyresniojo skyriaus 
klausytojai buvo nuvykę aplan
kyti architektų Vytautų Žemkal- 
nj. Ta proga per valandų užtru
kusiame pokalbyje malonus šeimi
ninkas lituanistus supažindino su 
gyvenimu ir darbais Gabrielio 
Liandsberglo (slapyvardė Žemkal
nio), 1852-1916 m., gyvenimu ir 
darbais ir pirmaisiais lietuvių te
atrais. Tikrai įsijautusiai ir teat
ralo gabumais šeimininkas paskai
tė plrmųjį “Blindos” veiksmų. G. 
Liandsbergis su savo teatro gru
pe yra pasirodęs per 300 kartų 
lietuviškoje scenoje.

Kartu dalyvavo ir lituanistinių 
kursų vedėjas A. Zubras, kuris 
kursantams išdavė, kad malonusis 
šeimininkas yra jauniausiasis 
Gabrielio Liandsbergio sūnus, pats 
meninkas, bet taip pat buvęs ir 
Lietuvos kariuomenės karininkas, 
Vyties Kryžiaus savininkas ir Vil
niaus universiteto docentas, šei
mininkas čia pat jauniesiems savo 
svečiams parodė ir patį Vyties 
Kryžių ir maloniai svečius pavai
šino.

Dalyvis.

už šių metų I-jį pusmetį. Prime
name, kad ilgalaikis kreditas la
bai apsunkina laikraščio leidimų, 
todėl prašome visus galimai grei
čiau susimokėti prenumeratų, pri- 
siunčiant pinigus sykiu ir už II-jį 
pusmetį.

Prenumeratos pinigus įmokėti 
prašome “M.P.” atstovams, arba 
siųsti tiesiog šiuo adresu: “Mūsų 
Pastogė”, Box 4558, G.P.O., Syd
ney, N.S.W.

“M.P.” Administracija.

BANKSTOWNO NAMŲ
REIKALU

kaštavo apie 800 svarų, dabar 
įvertintas £ 1450. Bankstowno 
Apylinkės valdyba sklypų išper- 
kant yra įmokėjusi £ 413. Iš viso 
narių, kurie yra pasižadėję atitin
kamų sumų įmokėti ir moka, yra 
152.

Iškilus klausimui dėl jungimosi 
su Sydnėjaus centriniais namais, 
paaiškinta, kad Bankstowno lie
tuvių sudėti pinigai tegalį būti 
panaudoti tik Bankstowne namam 
įsigyti. Bė to, iš naujosios Syd
nėjaus Lietuvių Namų Tarybos 
dar nėra gauta jokio konkretaus

ALB Cabramattos Apylinkės Valdyba
š.m. rugsėjo mėn. 22 d., šeštadienį, Tautos šventės proga, ruošia

ŠOKIŲ VAKARĄ
kuris įvyks naujojoje Cabramattos miesto savivaldybės salėje

Šokiams gros 5 asmenų kapela (grojusi spaudos baliuje), veiks 
Cabramattos Apyl. V-bos Moterų sekcijos užkandžių ir įvairių gė
rimų bufetas. į * ; į4.

Pakvietimai (kaina 10 šil.) gaunami “Rūtos” krautuvėje Cabra- 
mattoje, "Ventos” krautuvėj (pas p. J. Mickevičienę) Bankstowne, 
“Baltios” krautuvėje Parramattoje, sekmadieniais spaudos kioske 
Camperdowne ir pas Cabramattos Apylinkės Valdybos narius.

siūlymo. Pelnas skiriamas liet, kultūriniams ir labdaros reikalams.

Religinė Informacija
PAMALDOS

Rugsėjo mėn. 23 d. Wentworth- 
villės lietuviams pamaldos St.

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties.
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Pas Sportininkus Visada Esti Linksma
niekas neliūdės ir rugsėjo 29 d., atsilankęs

ALB Bankstowno Apylinkes 
Valdyba ir Laikinoji Namų Ta
ryba praneša Bankstowno ir jo 
apylinkių lietuviams, kad š.m. 
rugsėjo mėn. 23 d., sekmadienį, 
bus aplankyti visi tautiečiai ir 

paprašyti prisidėti prie Bankstow
no lietuvių namų statybos.

Turme atlikti didelį darbų: pa
statyti savo apylinkės lietuviams 
salę, kurioje galėtų tilpti savait
galio mokykla, mūsų jaunimo or
ganizacijos ir, bendrai, visi galė
tume atlikti savo tautinius, kul
tūrinius ir socialinius reikalus.

Šis svarbus reikalas reikalauja 
visų nuoširdaus prisidėjimo, nes 
tai liečia ne tik mus, bet ir mūsų 
tautų ir. mūsų bendruomenę, tai 

. yra reali galimybė atlikti savo 
tautinę pareigų.

Stengsimės aplankyti visus tau
tiečius ir su visais pasitarti, bei 
kiekvieno pagalbos paprašyti, bet 
jei atsiras tokių, kurių, dėl adre
sų nežinojimo negalėsime aplan
kyti, prašome mum? atleisti ir 
savo paskirtus pinigus pasiųsti 
šiuo adresu: p. Petras Zaremba, 
40 Horton Str., Yagoona.

Surinkę lėšas bei pasižadėjimus 
galėsime tuoj padaryti samųtų ir 
planų, pagal kurį nedelsdami pra
dėsime statybų.

SKAUTŲ IR JŲ BIČIULIŲ 
DĖMESIUI!

Š.m. spalio 7 d., Camperdowne, 
parapijos salėje, tuoj po pamaldų, 
šaukiama ’’Aušros” Tunto sueiga. 
Sueigos metu bus pravestas pas- 
kautininkų įžodis. J šių sueigų 
kviečiami atvykti visi Sydnėjuje 
ir apylinkėse gyv. skautininkai-ės 
ir visi skautai bei jų bičiuliai.

’’AUŠROS” Tunto Tuntininkas.
' ,'1- ! ij

MĖGINAM LAIME
ALB Sydnėjaus Apyl. V-ba, iš 

surengto pobūvio smulkių pinigė
lių nupirko “Special Lottery, N. 
S.W.” Nr. 379 vienų bilietų (Nr. 
8712), kurį pavadino “Lithuanians 
House”.

SYDNĖJAUS LN TARYBOS 
POSĖDIS

Rugsėjo 30 d. 9 vai. ryto, šau
kiamas Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Tarybos posėdis, kuris įvyks Red- 
ferne, tarybos pirm. V. Saudargo 
portfelių dirbtuvėje.

Tarybos Sekretorius.

* šį sekmadienį, Camperdowne, 
baigiasi rūbų ir pinigų rinkliava 
Vokietijos lietuviams.
• Iš Canberros pranešama, 

kad tarpmiestiniai telefonu pasi
kalbėjimai, išskyrus pasikalbėji
mus su Perthu, nuo spalio 1 d. 
pabrangs 15%.

TALKON
Pagal tradicijų — kiekvienais 

metais Australijos lietuvių sporto 
šventę rengti vis kitame mieste. 
— šių Kalėdų atostogų metu, sep
tintoji iš eilės, įvyks Sydnėjuje, 
kur susirinks Išbandyti savo jė
gas įvairiose sportinėse varžybo
se, parodyti vyresniajai kartai, 
jog Jaunieji sportininkai, atitrū
kę nuo studijų, pamokų ir darbo, 
savo laisvų laikų sunaudoja fizi
niai stiprėdami sporto aikštėse ar 
salėse. Tai yra geras pavyzdys 
mūsų mažiesiems lietuviukams, 
kurie, augdami ir mokydamiesi 
svetimoje, nelietuviškoje aplinko
je, yra reikalingi tų gyvųjų lie
tuviško gyvenimo ir jauno žmo
gaus mėgiamo sportinio veikimo 
pavyzdžių.

Prisimenant pirmųsias krepši
nio pirmenybes, palyginus jas 
su praeitų metų sporto švente, 
tenka stebėtis didele pažanga ir 
nauju lietuvišku prieaugliu, kuris 
taip plačiai įsijungė į sportinį lie
tuvių gyvenimų Australijoje. Kiek
vienais metais šios jaunimo šven
tės tampa vis didesnės, į savo 
programas (jungdamos naujas 
sporto šakas, įtraukdamos naujus 
žmones.

Augant Australijos lietuvių 
sportininkų šeimai, didėjant spor
to švenčių dalyvių skaičiui, Aus
tralijos lietuvių sporto klubams 
vieniems patiems yra sunku šias 
šventes tinkamai pravesti. Bet 
iki šiol visų miestų lietuviško
sios organizacijos savo skirtomis 
dovanomis pirmenybių laimėto
jams, yra daug prisidėję prie šių 
jaunimo švenčių surengimo. Vi
suomet didžiausių moralinę ir ma
terialinę paramų, šventę ruošian
čiam klubui, davė to miesto lie
tuvių bendruomenė. Argi nors 
vienas klubas, neparemtas kitų 
organizacijų ir paskirų bendruo
menės gyventojų, būtų galėjęs su
šaukti ir tinkamai suruošti šiuos 
jaunimo sųskrydžius Australijoje? 
Tikrai ne. Juk sportininkų apgy
vendinimas, maitinimas gali būti 
tinkamai įvykdytas tik su pagal
ba tautiečių, turinčių savo namus, 
ar didesnius butus, kuriuose kele
tu dienų svečias sportininkas jau
kioje šeimyniškoje nuotaikoje ga
li praleisti, pasidalinti įspūdžiais. 
Daugelis sportininkų, dalyvavusių 
bent vienoje sporto šventėje, išsi
neša Ilgam laikui neišdildomus įs
pūdžius.

Aš negaliu pamiršti, tų malo
niai praleistų dienų, kada mums 
su žmona teko patirti tų nuoširdų 
lietuviškų svetingumų ir vaišingu
mų Melbourne. Nors atvykome vė
lai naktį, aerodrome jau laukė 
šeimininkas ir mašina mus nuve
žė j savo namus. Lietuviškoje šei
moje praleidome tų keletą malonių 
dienų ir širdyse buvom dėkingi už 
tų nepaprastų rūpestingumų ir 
priežiūrų visų viešėjimo laikų. 
Adelaidėje buvom paskirti į vie
nų senyvų zarasiškių šeimų. Susi- 
blčiuliavom taip, kad sekančių die. 
nų jie mus jau “vaikais”, o mes 
juos “tėvukais” vadinom. Ir visa 
sportininkų šimtinė buvo tinka
mai ir gražiai priimta.

Sydnėjaus sporto klubo Kovo 
valdyba jau kuris laikas ruošiasi 
sporto šventei. Jau yra gautos sa
lės žaidimams ir baigminiam N. 
Metų sutikimui. “Kovo” sportinin
kai kruopščiai ruošiasi būsimoms 
varžyboms ir “Kovas” bus vienas 
iš rimčiausių varžovų kitiems klu
bams. Pati sunkiausia “Kovo” 
valdybai problema šiuo metu yra 
maždaug 130 sportininkų apgy
vendinimas sporto šventės metu.

“Kovo” valdyba maloniai prašo

JAUNIMUI
visus Sydnėjaus lietuvius, galin
čius nuo šių metų gruodžio 27 d. 
iki 1957 metų sausio 1-2 dienos 
priimti pas save bent po vienų ar 
daugiau sportininkų ar sportinin
kę ir per tų laikų duoti jiems iš
laikymą, pranešti Sydnėjaus spor
to šventės apgyvendinimo tvarky
tojui I. Bieliūnui, 7 Fifth St, 
Ashbury, N.S.W., Telefonas UA 
5574, valdybos nariams ar akty
viesiems sportininkams, nurodant 
savo adresą ir priimamųjų skai
čių. Gavus atvykstančiųjų spor
tininkų sąrašus, kiekvienas pri- 
imantysis galės juos peržiūrėti ir 
pasirinkti sau norimų asmenį.

Nors šių Kalėdų atostogų metu 
į Sydnėjų suvažiuoja nemažai 
Krašto Tarybos atstovų, taip pat 
ir studentų į savo suvažiavimų, 
bet, manau, Sydnėjaus lietuviai 
parodys jaunimui vaišingumą, kaip 
ir 1952 metais, ruošiant trečią
sias krepšinio pirmenybes Sydnė
juje: priims atvykstančius svečius 
ir, savo gausiu dalyvavimu visose 
sportinėse varžybose, rems spor
to klubą “Kovą”, už ką ne tik Syd
nėjaus, bet ir visos Australijos 
lietuviai tars nuoširdų sportiškų 
AČIŪ..

A. LAUKAITIS.

Columbas bažnyčioje 11 vai.
Rugsėjo 30 d. St. Marys lietu

viams pamaldos St. Marys para
pijos bažnyčioje 9 vai.

RELIGINIS KONCERTAS
š.m. rugsėjo mėn. 30 d. 5 vai. 

po pietų Sydnėjaus lietuvių cho
ras “Daina”, Dulwich Hill para
pijos bažnyčioje (532 New Can
terbury Rd.), duos gražiųjų lle- 
viškų giesmių koncertų. Kviečia
mi visi tautiečiai, o taip pat ir 
visi svečiai australai. Koncertas 
baigiamas palaiminimu su šv. 
Sakramentu.

K.P.B.

SYDNĖJAUS KOVO SPRTO KLUBO RUOŠIAMAME

Šokiu Vakare — Baliuje,
KURIS ĮVYKS MACCABEAN HALL, 146 DARLINGHURST RD., 

DARLINGHURST.

Verta ateiti Vien dėl programos, kurioje bus:
1. Čigonų taboras (su dainomis ir šokiais), 2. Dvigubas moterų 
duetas, 3. Dainuojantis negras ir 4. Linksmieji broliai.
šokiams gros gera kapela, o bufete bus įvairūs užkandžiai ir gėrimai. 
Kviečiami visi sportininkai, sporto mėgėjai, sportininkų bičiuliai ir 
visi kiti, kurie nori jaukiai praleisti vakarų lietuviško jaunimo drau
gystėje.

Pelnas skiriamas 7-tajai sporto šventei ruošti.
Pradžia 7 vai. vak,
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Gerb. Ponių
SALOMĖJĄ KNISTAUTIENĘ,

brangiai mamytei pavergtoje Tėvynėje mirus, nuoširdžiai už
jaučiame ir drauge liūdime, suprasdami, kaip sunku yra su
sigyventi su mintimi, kad jos jau nebėra tėviškėje.

Klimaičių šeima, Perthas.

I
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Būdamas Brisbane j e nepamiršk aplankyti į
HIS MAJESTY’S HOTEL, į

LIETUVIŲ “BALTA KUMELE” VADINAMO. ■!

Čia sutiksi tautietį šeštadieniais ir kitomis dienomis. Įj

KREPŠINIS SYDNĖJUJE
Vienos iš įdomiausių rungtynių 

įvyko tarp amerikiečių “Mormons” 
ir “Kovo” komandų. Nors rungty
nes koviečtai pralaimėjo, rezulta
tu 38-42, tačiau įrodė savo puikų 
žaidimą.

Ypatingai gerai žaidė V. Kriau- 
cevičius. Jo nuostabūs praėjimai 
Ir sėkmingi metimai sukėlė ovaci
jas žiūrovų tarpe.

“Kovui” taškus pelnė: Kriauce-’ 
vičius — 12, šutas — 10, Laukai
tis — 7, Vasaris — 5, Baikauskas 
— 4, Kemešys, Bernotas — 0.

KREPŠINIO MĖGĖJŲ 
DĖMESIUI

Š.m. rugpjūčio 30 d., sekmadie
nį, įvyksta tarptautinės krepšinio 
pirmenybės. Pirmenybės yra nu
matytos pravesti dviejų minusų 

sistema.
Pirmenybėse numato dalyvauti: 

australų, estų, graikų, italų, lat
vių, lietuvių ir kitų tautų rink
tinės.

Visi tautiečiai palankūs sportui 
kviečiami atsilankyti ir moraliai 
paremti Sydnėjaus “Kovo" krep
šininkus.

Rungtynės prasideda 10-tą vai. 
ryto Newtowne, Police Boys Club 
salėje (netoli geležinkelio stoties), 
17-19 Erskine Rd., Newtown.

V.B.

STALO TENISO TURNYRAS
Rugsėjo 27 d. Camperdowne 

prasideda “Kovo” stalo teniso tur
nyras. Laimėtojams skiriamos tau
rės.

Norintieji turnyre dalyvauti 
kreipiasi į sekcijos vadovą.
■su:.. .

PADĖKA

Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
surengtam šokių vakarui Estų 
Namuose, tautos šventės proga, 
loterijai fantus aukojo šios lietu
viškos firmos ir tautiečiai:

1. Cabra — Vale Home Furni
shing bendrovė, Cabramatta, tik
rai nuostabią lėlę. 2. “Rūtos” krau
tuvės savininkas Statkus, Cabra
matta, saldainių dėžutę. 3. “Bal- 
tia” b-vė, Parramatta, įvairių de
likatesų dėžutę. 4. J. Vizbaras, lai
krodį—žadintuvą. 5. Vladas Minio
tas, automatišką cigarečių patar
nautojų, vardu “Kookaburra”. 6. 
šaparas, Wentworthville, gaidį.

Už aukas nuoširdi padėka.
Sydnėjaus Apyl. Valdyba.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
(Tel. WB 1758), for the publi
sher Vytautas Simniškis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. (Tel. MX 2120).
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