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LIETUVOS
JAUNIME!

VLIKO ATSIŠAUKIMAS | LIE
TUVIŠKĄJĮ JAUNIMĄ LAISVA
JAME PASAULYJE.

šiemet, minint 1940 ir 
1941 metų birželio tragiškuosius 
įvykius, lietuvių jaunimas Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse įteikė 
jų prezidentui peticijų, kad būtų 
imtasi priemonių pašalinti iš Lie
tuvos Sovietų okupantus ir patik
rinti lietuvių tautai laisvę ir ne
priklausomų valstybinį gyvenimų. 
Peticijų pasirašė apie 40.000 lie
tuviško jaunimo.

Tas Jungtinių Amerikos Vals
tybių lietuviškojo jaunimo žygis 
didžiai vertinamas. Jis dar kartų 
priminė laisvajam pasauliui, kad 
Sovietų pavergtų valstybių tarpe 
yra ir Lietuva, kad bolševizmo 
pavojus tebegrosią laisvajam pa
sauliui ir kad taika pasaulyje yra 
nedaloma ir negali būti pasiekta, 
kol Vakarų ir Rytų santykiai nė
ra sutvarkyti tautų laisvinimo 
pagrindu, ši peticija taip pat at
kreipė galingiausios pasaulyje 
valstybės prezidento dėmesį į So
vietų okupuotos Lietuvos- žmonių 
pavergimų ■ ir teisėtų reikalavimų 
išlaisvinti.

JAV lietuviško jaunimo pastan
gas Vlikas užgyrė ir rėmė, kartu 
reikšdamas didžių padėkų šio žy
gio iniciatoriams, Jaunimo cent
riniam komitetui už atliktų darbų 
ir, visiems, kurie šį žygį rėmė ar 
bent kuriuo būdu prie jo prisidėjo. 
Visi jie dar kartų parodė, kad 
Lietuvos laisvė yra brangi ir siek
tina visoms lietuvių kartoms.

Vlikas laiko, kad lietuviško jau
nimo žygis JAV yra sektinas pa
vyzdys lieetuviškam jaunimui vi
suose laisvuose kraštuose. Tad 
Vlikas kreipiasi į lietuviškų jau
nimų visame laisvajame pasauly
je, prašo paruošti panašaus po
būdžio peticijas iki 1957 metų va
sario 16 ir tų dienų, Lietuvos Ne
priklausomybės šventės proga, 
jas įteikti laisvojo pasaulio vals
tybių vyriausybėms.

Darbų reikia pradėti tuoj ne
atidėliojant. Kraštuose, kur yra 
lietuviškojo jaunimo organizacijų, 
jos prašomos imtis iniciatyvos ir 
sudaryti peticijos akcijos centrų, 
o kraštuose, kuriuose lietuviško
jo jaunimo organizacijų nėra, Lie
tuvių Bendruomenės prašomos su
daryti peticijų akcijai jaunimo 
branduolius ir talkinti jiems užda
vinį atlikti. Peticijos turi būti iš 
anksto parašytos, atskiri lapai 
parašams laiku išspausdinti, iš
siuntinėti Ir nustatytu terminu 
grųžinti akcijos centrui, kad bū
tų kartu su peticija gražiai įrišti 
ir įteikti valstybės galvai, išsirū
pinus audiencijų iš kalno.

Vliko Prezidiumas tiki, kad siū
lomoji peticijų akcija lietuviškojo 
jaunimo bus širdim priimta. Jau
nimo organizacijos yra prašomos 
tuoj sudaryti centrinius komitetus 
akcijoms kraštuose vadovauti ir 
susisiekti su Vliko Prezidiumu 
šiuo adresu: 8566, 98th Street, 
Woodhaven 21, N.Y., USA.

Lietuvos Jaunime, pavergtoji 
Tėvynė šiandiėn yra reikalinga Ir 
Tavo pagalbos daugiau negu bet 
kada!

VLIKO PREZIDIUMAS. 
PERKAME^IR^KITAIS^REIKA- 
LAIŠ KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI I TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI “MOŠŲ PASTOGĖJ”.

EISENHOWERIS
APIE ATOMINIUS BANDYMUS

Pereitų savaitę prezidentas Ei- 
senhoweris pareiškė, kad Amerika 
nesirengia nutraukti vandenilio 
(H) bombų bandymų. Taip pat 
nesirengiama panaikinti karinę 
prievolę. “Mūsų atsiekimai ato

mo srityje ir turima jėga yra pa
saulio laisvės skydas”, pasakė 
prezidentas.

Toliau jis pažymėjo, kad atomo 
kontrolė tegali būti užtikrinta tik 
per aiškų tarptautinį susitarimų, 
kuris įgalintų laisvų tarptautinę 
inspekcijų.

“Rusija niekada neturėtų su
klysti dėl Amerikos pajėgumo”, 
pasakė Eisenhoweris.

Toliau Jis nurodė, kad atsisaky
mas nuo karinės prievolės būtų 
susilpninimas Amerikos ginkluotų 
pajėgų bei propogavimas neutra- 
listinių sentimentų ir sykiu smū
gis sųjungininkams, kurie remia 
bendrus laisvojo pasaulio reikalus.

“Trumpai, — pareiškė preziden
tas, — "mes negalime žiūrėti į 
ateitį žengdami atgal į praeitį. Mes 
esame įsipareigoję nepaliaujamam 
jieškojimul garbingos taikos. Tai 
liečia visus žmones ir visas pro
blemas”.

Baigdamas Eisenhoweris pa
reiškė, kad jo sveikatos stovis yra 
geras ir jis jaučiasi puikiai. Jis 
turįs pakankamai jėgų prisiimti 
visų prezidentui tenkančių darbo 
naštų ir atsakomybę. Kitaip jis 
nebūtų sutikęs, kad jo kandidatū
ra būtų statoma antrai preziden
tavimo kadencijai.

DAR VIENAS LAIŠKAS
Prezidentas Eisenhoweris gavo 

dar vienų laiškų iš Sov. Sųjungos 
min. pirm, maršalo Bulganino, ku
riame liečiami Vokietijos sujungi
mo ir kiti Vakarams rūpimi klau
simai. Politiniai stebėtojai ir dėl 
šio laiško yra skeptiški, nes nesi
tiki, kad Maskva šiuo metu siūly
tų kų nors konstruktyvaus.

Nina ir Maskvos baletas
Reuteris praneša, kad Maskvos 

Didžiojo Teatro baletas atsisakė 
važiuoti į Londonu gastrolių, ku
rios turėjo prasidėti spalio 2 d. 
Atsisakymo priežastis — Ninos 
Ponomerevos byla dėl skrybėlai
čių vagystės.

Rašėme, kad Sov. S-gos disko 
sviedimo čempionė Nina Ponome- 
reva, atvykus prieš 3 savaites su 
sportininkų grupe iš Sov. Sųjun
gos, vienoje Londono krautuvėje 
buvo sulaikyta ir, padarius kratų, 
pas Jų rasta penkios pavogtos iš 
tos krautuvės skrybėlaitės. Apie 
įvykį buvo pranešta Sovietų am
basadai. Atvykęs sovietinis parei
gūnas Ninų palydėjo į policijos 
nuovadų ir dalyvavo tardyme. Vė
liau ji buvo nugabenta į ambasa
dų. Jai buvo iškelta byla už va
gystę, bet į teismų Nina neatvy
ko. Ji tebėra amkasadoje. Išvykti 
negali, kol nebus teismo sprendi
mo. į šį reikalų įsikišo užsienių 
reikalų ministerija, bet prokuratū
ra pareiškė, kad D. Britanijos 
teismas yra laisvas nuo politikos 
ir kiekvienas nusikaltimas yra 
baudžiamas, nepriklausomai nuo 
to, kas nusikaltimų papildo.

Su Nina atvykusieji sportininkai 
protesto ženklan atsisakė varžybų 
su Anglijos sportininkais ir sku
biai išvyko namo. Dabar ir bale
tas “sustreikavo”.

Rusiškojo baleto drabužiai ir ki
tokį dalykai, iš viso 781 dėžė, ku
rių bendras svoris 80 tonų, jau 
yra Londone.

SUESO KANALO KLAUSIMAS, 

atrodo, tikrai bus perkeltas į Jung
tinių Tautų Saugumo Tarybų. 
Londone sušauktoji Sueso kanalu 
besinaudojančių valstybių konfe
rencija įsteigė sąjungų, bet j jų 
atsisakė įeiti Pakistanas, kuris 
anksčiau rėmė Amerikos planų ir 
aiškiai stovėjo Vakarų valstybių 
pusėje. Ši sąjunga jieškos taikaus 
klausimo sprendimo ir dar mėgins 
tartis su Nasser. Manoma, kad 
prieš Egiptą, jei nebus susitarta, 
bus panaudotos ekonominės sank
cijos.

Ne tik Pakistanas atsisakė da
lyvauti Suesu besinaudojančių val
stybių sąjungoje. Abejojama ai
žioje sąjungoje dalyvaus Persija, 
Švedija ir Turkija. Prancūzijos 
užsienių reikalų min. Pineau pa
reiškė, kad jo vyriausybė taip pat 
palauksianti ir atsakymų duosian
ti vėliau. Prancūzija nepatenkin
ta padarytomis ir tebedaromomis 
nuolaidomis Egiptui.

Anglijos ir Prancūzijos spaudo
je rašoma, kad Egiptas šiame gin
če yra aiškus laimėtojas.

Politiniai stebėtojai mano, kad 
Sueso kanalo problema, kaip ji be
būtų išrišta, tačiau karo dėl to 
nebūsią.

Amerikiečiai ruošia milžiniškų 
planų, kaip Sueso kanalo uždary
mo atveju aprūpinti Europą naf
tos produktais. JAV spaudos pra
nešimai rodo, kad didžiosios naf
tos bendrovės numato pratiesti 
naujus naftai tekėti vamzdžius, 
apeinančius Sueso kanalų ir nori 
paspartinti didžiulių tanklaivių 
statybų. Be to, Amerika žada fi
nansinę paramų visoms valsty
bėms, kurios turėtų sunkumų su
trikus navigacijai Sueso kanalu. 
Manoma, kad Amerikos doleris 
tars paskutini žodį.

Anglijos ministeris pirmininkas 
su užsienių reikalų ministeriu 
skubiai išvyko į Paryžių. Ir vėl 
dėl Sueso.

R.G. MENZIES PAREIŠKIMAI 
RODO, KAD KARIAUTI DĖL 

SUESO NIEKAS NENORI.

Australijos ministeris pirminin
kas Menzies, grįžęs iš ilgai tru
kusių kelionių užsieniuose, pada
rė pranešimų parlamente, supa
žindamas atstovus ir krašto gy
ventojus su politine pasaulio pa
dėtim, ypač Sueso kanalo proble
ma, kurios narpliojime pats ak
tyviai dalyvavo.

Ministerio pirmininko kalba 
parlamente buvo perduota per vi
sas radijo stotis.

R.G. Menzies pareiškė, kad vi
sose derybų fazėse ir siūlymuose 
Sueso kanalo krizei išspręsti, bu
vo siekiama išvengti jėgos panau
dojimo. R.G. Menzies, vadovavęs 
penkių valstybių komisijai pasi
tarimuose su Egipto prezidentu 
pik. Nasser Kaire, dėjęs visas pas
tangas, kad pasiekus taikaus klau
simo sprendimo.

Toliau jis nurodė, kad organi
zuoti “Kanalo naudotojų sąjungų”, 
kurios branduolį sudaro Amerika, 
Anglija ir Prancūzija, buvo su
tarta Londone, dalyvaujant šių 
valstybių politikos vairuotojams.

Menzies pažymėjo, kad kanalu 
besinaudojančių valstybių sujun
gs nori apjungti visas jūrines 
valstybes, kurių laivai iki šiol nau
dojosi ar naudojasi Sueso kanalu, 

, kad bendromis pastangomis užsi- 
I tikrintų laisvų praplaukimų ir

Del Sueso Nekariaus
sukliudytų vienai valstybei ar as
meniui diktuoti savo valia. Pir
moj eilėj čia stovi ekonominis 
reikalas.

Jėgos priemonės, Sueso kanalo 
problemų perkėlus į Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybų, teoretiš
kai bus neįmanomos, nes karui 
pradėti Jungtinės Tautos turi gau
ti Sovietų Sųjungos pritarimų. 
Šiuo gi atveju tegalima laukti 
vetavlmo — sovietų atstovo aiš
kaus “Niet”.

Grįždamas prie jėgos politikos, 
ministeris pirm, pabrėžė, kad jė
gos sųvokų kaikas labai vienaša
liškai išsiaiškina. Griežtai pasisa
kydami prieš jėgos vartojimų iš 
Vakarų valstybių pusės, užmiršta, 
kad Egiptas svetimų tarptau
tinės bendrovės nuosavybę užgro
bė be perspėjimo, be tarptautinės 
institucijos sutikimo ir tai pada
rė panaudodamas karines pajėgas. 
Taigi, čia jau buvo smurto aktas.

KENČIA AUSTRALIJOS 
EKSPORTAS

Sueso kanalo krizės pasekmės 
jaučiamos ir Australijoje. Angli
jos ir Prancūzijos vyriausybėms 
sekvestravus keliasdešišmt preky
binių laivų, Australija negali eks
portuoti savo gaminių. Numaty
tos siuntos kviečių, vilnų tebelau
kia laivų. Vien 65.000 tonų cuk
raus pergabenimui reikia 7 laivų. 
Laivai buvo užsakyti prieš keletu 
mėnesių, bet dabar Jie naudojami 
kariniams reikalams Viduržemio 
jūroje.

KINIJA
Prieš didelius uždavinius
MAO TSE-TUNG PAREIŠKIMAI 

PARTIJOS KONGRESE
Reuteris iš Pekfngo praneša 

apie kom. Kinijos prezidento Mao 
Tse-tungo pareiškimus, atidarant 
9-jį Kinijos komunistų partijos 
kongresų.

Mao pareiškė, kad "uždaviniai, 
prieš kuriuos šiandien stovi Kini
ja, yra labai dideli ir labai pa
našūs į tuos, kokius turėjo Sovie
tų Sųjunga pirmaisiais metais”.

Toliau jis kalbėjo apie pagalbų, 
kurių Kinijai teikia Sovietų Su
jungs ir kiti komunistiniai kraš
tai, padėdami atsilikusi žemės 
ūkio kraštų paversti galinga pra
monine valstybe.

Jis neminėjo Rusijos kom. par
tijos 20 kongrese padarytų pareiš
kimų prieš Stalinų ir “asmens 
kultų”, tačiau priminė, kad jame 
padaryti nutarimai turėsiu reikš
mingų pasekmių.

Mao pasakė, kad kom. Kinija 
teiks aktyvių paramų “išlaisvini
mo sąjūdžiui” Azijoj, Afrikoj ir 
Pietų Amerikoj.

Džiaugdamasis Kinijos komunis
tų laimėjimais, jis nurodė, kad 
1921 komunistų partijos kongre
se tedalyvavo tik 12 atstovų, o 
partija teturėjo tik 100 narių, gi 
šiame kongrese dalyvauja 1.022 
delegatai, atstovauju 10.700.000 
partijos narių — didžiausios ko
munistų partijos pasaulyje, kuri 
valdo 680. milionų žmonių — did
žiausių valstybę pasaulyje.
• New Yorke susirinko Jung

tinių tautų plenumas, 81 tautos 
atstovai, kurių svarbiausias dar
botvarkės punktas yra patvirtinti 
Tarptautinės Atominės Energijos 
Agentūros statutų.

Bulganino planas
SIŪLO ŠEŠIŲ VALSTYBIŲ 

KONFERENCIJĄ
Šioje konferencijoje, kaip siū

lo Maskva, turėtų dalyvauti šių 
valstybių galvos: JAV ir Egipto 
prezidentai, Anglijos, Prancūzijos, 
Sov. Sųjungos ir Indijos ministe
rial pirmininkai.

Šitas pasiūlymas atsirado veik 
tuo pačiu metu, kai JAV užsienių 
reikalų ministeris (J.F. Dulles) 
patiekė diskusijoms Anglijos, 
Amerikos ir Prancūzijos planų, 
Londone sušauktai 18 jūrinių tau
tų konferencijai, dėl Sueso kana
lu besinaudojančių valstybių sų
jungos įsteigimo.

Veik tuo pačiu metu Saudi Ara
bijos delegatas Jungtinėse tauto
se pareiškė, kad Jo vyriausybė 
remia Egiptą, o tokios sųjungos 
įsteigimas, kaip Nasser pasakė, 
tegalįs “vesti prie karo”.

Vakarų politiniai stebėtojai reiš
kia tvirtą įsitikinimą, kad Bulga
nino pasiūlytoji konferencija ne
gali įvykti šiemet, nes dėl rinki
mų Amerikos prezidentas joje 
tikrai nedalyvautų.

Rasinė neapykanta
Amerikos pietinėse valstybėse 

ikšiol mokyklose buvo atskiros 
klasės baltiesiems ir negrams. 
Augščiausio teismo tarimu, atski
ros klasės panaikintos. Tačiau 
daugelis pietinių valstybių mokyk
lų šio teismo tarimo nenori pri
pažinti. Kai kur įvyko net aštrių 
susidūrimų. Tvarkai ir rimčiai iš
saugoti prireikė iššaukti net ka
riuomenę. Pastaruoju metu įtam
pa mažėja. Streikų paskelbusieji 
baltieji mokiniai grįžta į mokyk
las ir kartu mokosi su negriukais. 
Kitur patys negrai atsisakė lan
kyti mokyklas kartu su kaltaod- 
žiais ir pasirinko tas mokyklas, 
kur prieš juos nėra neapykantos. 
Prezidentas Eisenhoweris kreipėsi 
į pietinių valstybių mokyklų va
dovybes, kviesdamas teismo tari
mų įgyvendinti nevartojant spau
dimo, tačiau palaipsniui rasinė 
neapykanta turi būti palaužta.
• Paštų tarnautojų unijos 

streikas nutrauktas, susitarus paš
tų valdybai ir unijų vadovybei, 
kad paštininkų reikalavimai bus 
išspręsti įstatymine tvarka.

Dėl streiko vien Sydnėjaus 
centriniam pašte buvo “įstrigę” 
apie 4 milionai laiškų ir siunti
nių. J normalaus darbo vėžes bus 
įeita per savaitę. Dėl streiko ir 
“Mūsų Pastogę” prenumeratoriai 
gavo pavėluotai.
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Pas Sportininkus Visada Esti Linksma
niekas neliūdės ir rugsėjo 29 d., atsilankęs

SYDNĖJAUS KOVO SPORTO KLUBO RUOŠIAMAME

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

DARLINGHURST.

Verta ateiti vien dėl programos, kurioje bus:
1. Čigoną 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.

RAŠINIO KONKURSAS
Lietuvių Kultūros Fondo Aust

ralijos Valdyba skelbia visų sa
vaitgalio mokyklų vyresniosios 
grupės (skyriaus) mokiniams ra
šinio konkursų, paskirdama trims 
geriausiai parašiusiems dovanų 
knygomis. Geriausiai įvertintas 
darbas bus atspausdintas spaudo
je. Tema: Kodėl aš kalbu lietu
viškai. Darbai, netrumpesni dvie
jų sųsiuvmio puslapių, pasirašyti 
slapyvardžiais, turi būti atsiųsti 
iki š.m. gruodžio mėn. 1 d. Mo
kyklų vedėjai prašomi autorių tik
rąsias pavardes atsiųsti atskira
me voke. Darbų įvertinimo komi
sijų sudaro: A. Vaičaitis, LKF 
Australijos Valdybos pirm., kuri. 
J. Kungys ir A. Krausas, LKF 
švietimo vadovas. Darbus siųsti 
konkurso komisijos pirmininko 
adresu: LKF švietimo Vadovas, 
4 Grandview Ave., Maribymong, 
W. 3, Vic.

LKF ŠVIETIMO VADOVAS.

Ateina eilė naftai
NASSER RUOŠIASI NAUJAM 

ŽYGIUI

Iš Kairo pranešama, kad Egipto 
prezidentas Nasser paskelbė nau
jų potvarkį, kuris, manoma, reiš
kia pasiruošimą nacionalizuoti 
amerikiečių ir angių naftos pra
monę Egipto žemėje.

Naftos įrengimai Egipte yra 
amerikiečių “Esso”, “Mobiloll” ir 
“Caltex” bei anglų “Shell Co.” 
bendrovių nuosavybė, šios firmos 
į naftos pramonę Egipte yra in
vestavusios daug milionų dolerių 
ir svarų.

Šnipinėjo iŠ baimės
švedas Anatole Ericsson, pre

cizinių instrumentų meisteris, ku
rio teismas vyko Stokholme, pa
reiškė, kad jis Sov. Sąjungai šni- 
pinėjęs, bijodamas raudonųjų 
keršto.

Ericsson yra gimęs Leningrade, 
kur ir dabar gyvena jo motina. 
Jis augo Sov. Sąjungoje ir gerai 
pažįsta bolševikini terorą. Jis sla
ptus braižinius ir radaro įrengimų 
nuotraukas perduodavęs sovietinės 
atstovybės prekybos pareigūnui, 
bijodamas, kad sovietai nepradėtų 
persekioti jo motiną.

Ericsson teisme pareiškė, kad 
pradžioje buvę reikalaujama žinių 
apie rusų emigrantų organizaci
nį susitvarkymą, o paskui infor
macijų ir apie firmos, kurioje jis 
dirbo, naujuosius radaro eksperi
mentus.

SUTVIRTINK VALANDĖLEI SA-. 
/O DVASIĄ IR PAAUKOK LIE
TUVIŲ NAMAMS.
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NAUJIEJI ATEIVIAI
AUSTRALIJOS ŪKYJE

Australija tapo visiškai 
savistovi tauta

Commonwealtho imigracijos pa
tariamosios tarybos pirmininkas 
Gordon Freeth, Sydnėjaus dien
raštyje “Daily Telegraph” š.m. 
rugpjūčio 27 d. numeryje apžvel
gia ateivių vaidmenį Australijos 
ūkyje. Esą milionas ateivių, at
gabentų į Australija iš Anglijos 
ir daugiau kaip iš 25 tautų poka
rio laikotarpiu, pakeitė Australi
jos ūkį per vieną dešimtmetį taip, 
kad šis kraštas, turėjęs sunkumų 
dėl pokario trūkumų, tapo visiš
kai savimi pasitikinti tauta. Pa- 
tariamajai tarybai patiekti faktai 
ir skaičiai įtikinamai rodo, kiek 
imigracija padeda Australijos 
žmonių gerovei.

Ateiviai yra darbštesni
Ateiviai spartiną šio krašto ga

mybą, nes duodą vaisius tuojaus 
pat atvykę, stipriną darbo jėgą, 
didindami išmokytų amatininkų 
skaičių pagrindiniuose amatuose 
ir išlyginą krašto pramonės trū
kumus, pareikšdami naujus suge
bėjimus fabrikuose. Prityrusių 
amatininkų nuošimtis yra didesnis 
tarp ateivių dirbančiųjų, negu 
tarp visų gyventojų bendrai. Apie 
23% iš visų ateivių dirbančiųjų 
yra amatininkai, kai bendras Aus
tralijos darbo jėgos amatininkų 
nuošimtis tėra tik 16,1%. Tai pa
rodė 1947 metų surašymo daviniai 
prieš pat didelio mąsto ateivių 
įvežimą. Bendras dirbančiųjų nuo
šimtis tarp ateivių taip pat yra 
didesnis, negu tarp visų Austra
lijos gyventojų.

Žymiai pakeltas krašto 
eksportas

Ateiviai paspartino Australijos 
tautinio ūkio vystymąsi, irigaciją 
(drėkinimą) ir hidro-elektrlnių 
projektų realizavimą, kaip pav. 
Snieguotų kalnų užtvankos. Jie 

taip pat padeda išlyginti mokėja 
mų balanso problemas, didindami 
tautos pajamų galią, tuo pat ma
žindami importo svarbą. Žemės 
ūkio pramonės pakėlimo dėka, 
eksportas padidėjo. Australijos 
žemės ūkio pramonei, tuojau po 
karo, stigo vielos gaminių, galva
nizuotos geležies, trąšų ir žemės 
ūkio mašinų. Namų, fabrikų sta
tyba ir pramonė negalėjo vystytis 
dėl geležies, cemento, elektros jė
gos, medžio ir kitų pagrindinių 
medžiagų stokos. Ateiviai padėjo 
užkišti visas šias spragas. Dau
giau kaip 18.000 žemės ūkio dar
bininkų atvyko po karo į šį kraš
tą ir pradėjo tiesioginiai -dirbti 
pieno, gyvulininkystės, vilnos, 
cukraus, vaisių, daržovių, miško, 
žuvininkystės ir kitose žemės ūkio 
šakose. Ateiviai išnokino daugiau 
kaip 10% viso cukrinių nendrių 
derliaus, žymiai daugiau kaip 5 
milionų svarų vertės. 1954 metais 
buvo pagaminta cukraus 55,5 mi
lionų svarų sumai, iš kurios arti 
31 miliono svarų vertės buvo eks
portuota.

Dideli sutaupymai 
užsienio mokėjimams

žemiau patiekiami ryškūs pa
vyzdžiai rodo, kaip lemiamai vei
kia ateivių darbas mažinant im
portą ir pakeičiant jį vietos ga
mybos pakaitalu. Alyvos valymas 
Australijoje sutaupo apie 25 mi- 
lionus svarų per metus užsienio 
mokėjimams. Valyklos buvo įreng
tos ir veikia didžia dalimi ateivių 
darbo jėgos dėka, žymių sutaupų 
užsienio mokėjimuose pasiekta 
gaminant vietoje auto mašinas, 
joms sudėtines bei atsargines da
lis. šios gamybos vertė siekia šim
to milionų svarų per metus. Apie 
40% dirbančiųjų šioje pramonės 
šakoje yra ateiviai. Cemento ga. 
myba padidėjo 75%, o perdirbto 
vario — 200% per penkerius me
tus. Poplejrio ir popierio masės 

gamyba per 11 metų padvigubėjo. 
Spausdintų per šį laikotarpį padi
dėjo dvigubai.

Geležies pramonė
Geležies pramonėje 73% dir

bančiųjų yra ateiviai. Per pasku
tinius penkerius metus geležies 
gamyba padidėjo 83%. Tuo būdu, 
ateiviai tikrai padėjo pagaminti 
apie 900.000 tonų daugiau gele
žies per vienerius metus. O vienos 
tonos geležies apytikrė savikaina 
yra 44 svarai, reiškia 36 svarai 
pigiau už importuotos geležies 
vieną toną. 900.000 tonų geležies 
importui, skaitant su pristatymo 
išlaidomis apie 80 svarų už toną, 
Australijai reikėtų išmesti iš už
sienio fondų 72 milionus svarų, 
kas ir sudaro svarbiausią dalį su
mos, kurią krašto vyriausybė im
porto suvaržymais siekia sutaupy
ti per metus. Dabar jau Austra
lija pati gali eksportuoti geležį.

Taigi, pagal straipsnio autorių, 
imigracija jokiu atveju tikrai ne
turi infliacinio pobūdžio. Esą 
Australija turi tik saugoti savo 
didelį ateivių įnašą ir tuo pačiu 
kraštas kas kart taps turtingesnis 
ir stipresnis.

Neabejotina, kad ir maža sauje
le lietuvių ateivių taip pat savo 
darbu ir stropumu prisidėjo prie 
šio krašto ūkinės pažangos ir ge
rovės.

K. KEMEŽYS.

SENOJO UNIVERSITETO KOLONU SALEJE
Netrukus po mūsų kariuomenės 

žygio j Vilnių, didžiojoj senojo 
universiteto salėje įvyko literatū
ros ir mokslo premijų įteikimo ak
tas.

Du kolonų takai, baltos rene
sansinės skulptūros kaupia dėme
sį tiesiai j sceną, kur užu gelum
be aptiesto iškilmių stalo pakyla 
kilniai pasipuošęs naujasis Vil
niaus universiteto rektorius prof. 
M. Biržiška, tikrasis šių istorinių 
rūmų šeimininkas. Pirmą kartą 
po kelių šimtmečių kolonų salėje, 
gūdžiuose koridoriuose ne lotynų, 
ne lenkų bet lietuvių kalba. Susi
kaupę, apstulbinti rūmų grožio ir 
paslaptingumo, iškilmių dalyviai 

kaip vienas mąsto:
— Tai vienintelis Lietuvoje 

žmogus, kuris pirmas turi teisę 
čia prabilti! Kito tokio iš viso nė
ra.

Vilniaus vadavimo kompanija, 
mums, Vilniaus gyvo niekada ne
mačiusiems, Lietuvos sostinę re
prezentavo blankiai. Amžinai tos 
pačios nuotraukos, klišės nusidė
vėjusios, kažkokia limonado bu
delė ant Pilies kalno, o dar vir
šuj jos nevykusiai išpieštas Ge
ležinis Vilkas. Gal, dail. M. Dobu
žinskio Vilniaus paveikslų mono
grafija buvo geriausia rekomen
dacija. Bet ką dailininkai! Jie ir 
iš Brazilkos nupiešia patrauklias, 
spalvingas drobes.

Pirmas apsilankymas Vilniuje, 
net ir platų svietą mačiusiam lie
tuviui sukelia pritrenkiamą įspū
dį. Tai netikėtas atradimas. At
rodo, visai neįmanomas dalykas, 
kad po kelių valandų kelionės iš 
Kauno, už augštaitiškų kalnelių 
ir pušynėlių staiga privažiuotum 
stebuklų miestą, už tai iš dalies 
turėjom būti dėkingi Vilniaus va
davimo sąjungai, kad ji mums per 
tiek metų sutaupė šią staigmeną.

Barokas, renesansas, klasika 
griebia už gerklės naujoką ir ne
leidžia atgauti žado. Vilniaus rū
mai, šventavietės, bažnyčios, mū
ro tvoros meta ant akių burtus, 
kuriais jau niekuomet nenusikra- 
tysi, jie persekios tave už tūks
tančių mylių.

Skambus gatvelės grindinio ak
muo, staiga iš sienos nišos į tave 
pažvelgusi mitologinio senio gal
va, iš namo į namą viršum galvos 
permestas uždaras tiltas, ant mū
ro tvoros apvalus bokštelis su 
varpu, aikštingai susirangę čer
pės, rašytinėmis geležimis išpin
ti vartai, begaliniuose sienų plo
tuose siauras, įtartinas langelis, 
apraizgytas virbais, seno ąžuolo 
durys su išskaptuotais dvasios re
gėjimais.

TAIP, GRAŽUS 
GIMTASIS KRAŠTAS

Kom. “Pergalės” žurnalas Nr. 
7. 1956 įsidėjo K. Nainio straps- 
nį, pavadinta “Koks gražus ma-
žytls mūsų kraštas!” Jame pa
reiškiama labai teisingų minčių, 
kad nereikia nei važiuoti tūkstan
čius km. į Krymą ar Altajų, nei 
kopti j apsnigtus kalnus Kauka
ze ar Pamyre, bet turistai turi 
viską čia pat, tiesiog, pasiekiamai 
ranka, gražioje Lietuvos žemėje. 
Tereikia tik darbą tinkamai su. 
tvarkyti ir organizuoti. Bolševikai 
giriasi ir šioj srity padarę “dide
lę pažangą”, tačiau iš Nainio pa
reiškimų pasirodo, kad tai toli 
gražu netiesa: nėra nė specialios 
organizacijos, kuri rūpintųsi to
kių turistinių kelionių po Lietuvą 
planavimu, nei turistinės bazės, 
nei literatūros. Iš bėdos grebia, 
masi pvz. S. Kolupailos 1938 m. 
išleistos knygos “Mūsų vandens 
keliai”, kurioj informuojama, jog 
Petrašiūnuose yra belgų elektros 
stotis ir švedų popieriaus fabri
kas... Net ir apie Vilnių, kurį 
vis daugiau aplanko žmonių, nėra 
jokios literatūros, išskyrus albu
mą, atvaizduojantį senąją miesto 
architektūrą. Negi turizmo Lietu
voje organizuoti turi atvykti gru
zinai ar kiti? O keliaujančių po 
Lietuvą yra nemaža. Todėl žurna
las skatina profesines sąjungas, 
sporto organizacijas ir leidyklas 
išjudinti šį reikalą, “jog darbo 
žmonės galėtų susipažinti su ne
pakartojamu gimtosios respublikos 
kalvų, lygumų Ir ežerų grožiu”.

“PRIE SENOS FOTOGRAFIJOS”
(Žiūr. Nr. 38)

Vilniaus universiteto renesan
sas, ramiai išdėstytos langų eilės. 
Observatorijos bokštas, kišeninio 
kiemo rimtis, Lietuvos girių dai
niui Sarbievijui paminklinė len
ta, niūriai kaukši suktų koridorių 
nusidėvėjusios plytos, gūdžios 
prieblandos, iš sienos žiūri bron
zinės akys, šneka lotyniškos pa
raštės, ir vėl didžioji kolonų sa
lė, o scenoje — Mykolas Biržiš
ka.

Neatsimenu tiksliai, ką jis tuo
met kalbėjo. Ir nesvarbu. Jis jau 
buvo senai tat pasakęs, aušro- 
kams, Kauno universiteto studen
tams, Visai Lietuvai, per pamo
kas, paskaitas, knygas, viešas pra
kalbas. Tik dabar visi mes paju
tom, jog šios kilmės yra M. Bir-

RAŠO

PULGIS ANDRIUŠIS

žiškos viso gyvenimo triumfas. 
Kam čia dar burną aušinti, kad 
mes, pirmą kartą aplankę Vilnių, 
jau visa pamatėm savo akimis. 
Mes pirmą kartą buvom suvesti 
j akistatą su Lietuvos istorija, ją 
palietėm savo pirštais. Prieštara
vimai, kuriuos jautėm “Aušros” 
gimnazijos suole, dabar buvo din
gę negrįžtamai.

Moderninės anglų literatūros 
vertintojai kiekviena proga apsis
toja ties Dostojevskiu, F. Kafka 
ir net Z. Freudu, kurie taip smar
kiai sukrėtė šio šimtmečio pirmo
sios pusės' anglosaksų rašytojus. 
Neapsieina ir be S. Kirkegaard’o. 
Mums, bepradedantiems purkštau
ti prieš A. Mickevičių, būtų juo
kinga išmesti šį genijų Iš lietuvių 
literatūros Istorijos. Kuris išim
tinai rašė apie Lietuvą, kaukšėjo 
to paties universiteto koridoriuose, 
kaip ir S. Daukantas, Valančius, 
Stanevyčia. Pritrenkė pastaruo
sius nemažiau, kaip F. Kafka — 
anglus. Ar mes, įkeldami koją į 
Vilnių, būtumėm supratę iš pirmo 
žvilgsnio jo dvasią, jeigu, ne M. 
Biržiškos pamokos, įkvėptos A. 
Mickevičiaus?

Iš šios ilgos ekskursijos pabai
gai grįžkim atgal į “Aušros” rū
mus, kaip iš Čikagos atsiųstoji 
fotografija kviečia.

Vieną rytą pasklinda klasėje 
gandas: mūsų Antano Miškinio 
eilėraštį išspausdino kultūros ir 
politikos žurnalas “Lietuvis”. Tai 
buvo triukšminga diena: per per

NUOMONČS

MB SUVAŽIAVIMO REIKALU
Pagal buvusio Australijos Lie

tuvių B-nės Tarybos atstovų su
važiavimo nutarimą, šiais metais 
Krašto Tarybos suvažiavimas turi 
įvykti tame mieste, kur lietuviai 
pirmieji bus įsigiję savus bendruo
meninius namus, tokių nesant — 
Sydnėjuje. Iš Krašto Valdybos 
trumpo pranešimo “Mūsų Pastogė
je” matome, kad Geelongo lietu
viai, kurie pirmieji pasistatė savus 
namus ir praeitame suvažiavime 
nuoširdžiai kvietė sekantį suvažia
vimą šaukti jų mieste, dar nesu
skubs iki šių metų galo jų įrengti. 
Todėl, Krašto Valdybos nutarimu, 
suvažiavimas šaukiamas Sydnė
juje.

Tačiau kyla klauimas, ar reika
lingas šiais metais atstovų suva
žiavimas ir ką gero tikimasi Iš jo 
sulaukti.

Trumpai atsakyčiau, kad šiais 
metais suvažiavimo nereikia ruoš
ti, o pagrindinį darbotvarkės pun
ktą, kuris, manau, bus ALB Kraš
to Valdybos rinkimai, įvykdyti ko- 
respondenciniu keliu.

Leiskite nors keliomis pabiru
siomis mintimis šį klausimą pa
svarstyti.

Viena ir, skaitau, pagrindinė 
priežastis — lėšų klausimas, šiais 
metais visos didžiosios apylinkės, 

. kaip Melbournas, Adelaidė, Gee- 
I longas, neišskiriant ir Sydnėjaus, 

traukas ant rankų kilnojom vie
šai pripažintą savo poetą, giedo
jom ilgiausius metus, giedojom 
Horacijaus paminklo statybos odę, 
sakėm prakalbas, erzinom Grąži
ną Tulauskaitę:

— Na, o' tu?
M. Biržiška, prieš baigdamas 

pamoką, smagiai nusišypsojo, pa
sakė keletą mokytbjiškų plokšty- 
bių kaslink rimto pasiruošimo 
šiam mūsų darbui. Visi matėm, 
kad jis sankcijonuoja savo auklė
tinio žygį. A. Miškinis, vėliau 
studijavęs ir baigęs lituanistiką, 
visuomet M. Biržišką laikė nepa
judinamu autoritetu ir didžiavosi 
buvęs jo mokiniu bei studentu. 
Nors lyrika ir nėra M. Biržiškos 
žanras, bet A. Miškinis iš dalies, 
reikia manyti, buvo skolingas sa
vo mokytojui už patriotiką ir Vil
niaus miesto motyvus vėlesnėje 
kūryboje. Vilniaus atradimas A. 
Miškinį trenkte pritrenkė, bet tam 
jisai “Aušroje” buvo gerai pa
ruoštas.

Sunku būtų patikrinti, kiek tie
sioginės įtakos M. Biržiška darė 
kitiems auklėtiniams, sakysim Gr. 
Tulauskaitei, vėliausiai į literatū
rinį pasaulį gimusiam J. Gliaudai, 
viena klase žemesniam (metų 
prasme) J. Aisčiui, P. Juodeliui 
Ir kitiems.

M. Biržiška, kartą bešnekėda
mas apie žemaičių bajorų margas 
keistenybes, papasakojo apie vie
ną tipą, kuris išmoko ispanų kal
bą tik vien tam, kad galėtų skai
tyti Donkichoto originalą. Ta 
keistenybė man taip patiko, kad 
jau niekuomet ja nenusikračiau, 
kol po keliolikos metų tik kon
krečiai atsipalaidavau nuo šios 
persekiojimo manijos. (Straipsnio 
autorius išmoko Ispanų kalbą ir 
išvertė Donkichotą iš originalo į 
lietuvių kalbą. Red.)

Biržiškinėje dvasioje išaugę, 
matėme, kaip tos dvasios vadas 
patsai išgyveno Vilniaus šlovę, 
pirmą kartą pakildamas kalbėti 
Kolonų Salėje, šiam nepamiršta
mam įvykiui pažymėti ir parašiau 
šiuos išblaškytus įspūdžius, su
keltus senos fotografijos, kurią 
man draugas atsiuntė iš Čikagos.
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rimtai suskato įsigyti savas pa
stoges. Geelongas namus pastatė, 
stogą uždengė, langus ir duris, 
donatorių parūpintus, stato ar 
jau įstatė. Ateityje jų laukia dar 
daug darbų — namo vidaus įren
gimai. Geelongo apylinkę atsto
vauti reikia siųsti nemažiau 3-jų 
atstovų, arba iš apylinkės kasos 
išmesti nemažiau 30 svarų. Jiems 
tie svarai taip reikalingi!

Adelaidės apylinkė, kaip skai
tėme spaudoje, irgi nužiūrėjo sau 
pastogę. Adelaidės apylinkę at
stovauti reikia siųsti apie 10 ar 
daugiau atstovų, kas .reiškia iš 
apylinkės kasos išmesti apie 200 
svarų.

Melbourne lietuviai irgi nesnau
džia. Jau advokatui pavesta ištir
ti, ar numatyti pirkti namai netu
ri kokių apsunkinimų. Nesant ap
sunkinimų — melbourniškiai na
mus pirks. Depozitas jau yra, o 
likusiai skolai išmokėti gryni pi
nigai ir vekseliai — pasižadėjimai 
jau plaukia. Melbourne apylinkei 
atstovauti reikia siųsti ne ma
žiau 12 atstovų, arba iš apylinkės 
kasos, kuri ir šiaip tuščia, reikia 
išmesti 120 svarų.

Sakykime, kad į suvažiavimą ga
lime siųsti mažesnį skaičių atsto
vų tuo . pačiu sumažinant išlaidas. 
Tokia prielaida netiksli, nes bus 
nepilnas apylinkės atstovavimas ir 
net priešingas statutui, kuris rei
kalauja nuo pilnateisių 100 asme
nų rinkti vieną atstovą.

Dar galime prileisti, kad į ALB 
Krašto Tarybos atstovų suvažia
vimą galime rinkti tik tuos, ku
rie patys pasisiūlys vykti avo lė
šomis. ši prielaida yra taip pat 
netiksli, nes bus bendruomenės 
susirinkimas pastatytas į tokią 
padėti, kad negalės išreikšti savo 
tikros valios. Gali taip atsitikti, 
kad pasisiųlęs bendruomenės na
rys vykti savo lėšomis, normaliuo
se rinkimuose niekad negautų pa
kankamai balsų, įgalinančių jį at
stovauti apylinkę.

Kokia gi šių metų suvažiavimo 
darbotvarkė? Spaudoje dar neteko 
matyti. Kada ji bus paskelbta — 
nėra žinios. Manau, kad jos iš vi
so dar nėra, o jei yra, tai tik 
Krašto V-bos paskirų narių gal
vose. (Atleiskite man!)

Skaitant lietuviškus laikraščius 
veik neteko užtikti nė vieno strai
psnio, kurie keltų klausimus ar 
sugestijas būsimam suvažiavimui. 

L’^535B52Sa5a5252SBFa5B5B5a5ū5a5a525aSa5aSaSa5a525aS2S?J5H5ES2Sa5?n 
S EUROPIETIS SPECIALISTAS __ _  §
S OPTIKAS FA S
re Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių -f I re
K akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., Y— čj
g šeštad. 9-13 vai. J C]
S 9th Floor, 109 Swanslon St., Melb. C.I. Telef. \ f S
N (Priešais Melbourne Town Hall.) I re
re Centr. 1819 ] g
r •dH5Z5H52S25Z52525a5a52Sa5asa5Z525a5B525BSč!525E5252Sa52ra5a5a5£*

SIUNTINIAI I VISA
iŠ ( C $

I PASAULI |
§: t

•:•: Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai, šilko ir vilnos S

:•:• skaros, avalynė, vaistai, maistas. ŠĮ

ŠĮ 10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai garantuoja g 

Įš geriausią patarnavimą Jūsų giminėms ir draugams krašte. šj

Garantuotas siuntine lio pristatymas g

Didžiausi išsiuntimo namai Europoje

TAZAB & CO. LTD.,

TAZAB HOUSE, 22 ROLAND GARDENS, g
ŠĮ LONDON, S.W. 7. ENGLAND. * §Į

%įįįįįį«i*$%*I*$*l¥i%¥&’»&,»*»*»’*^’»**’**^***,*‘*’*’*’***‘^

šitai rodo, kad dabar — šiais me
tais, nėra labai rimtų klausimų, 
kuriuos spręsti turėtų suvažiuoti 
atstovai iš visos Australijos.

Jei laike sekančių dviejų me
tų kiltų rimtų ir skubiai spręs
tinų reikalų, galėtų būti sušauk
tas nepaprastas Tarybos atstovų 
suvažiavimas, koks ir yra numa
tytas bendruomenės statute.

Gal kam kiltų dar Krašto Val
dybos būstinės klausimas, šį rei
kalą dabartine Krašto Valdyba 
dar turi pakankamai laiko išspręs
ti, ar tai raštu atsiklausadma apy
linkių atstovus ar pačias apylin
kes.

Mano asmeniška nuomonė — 
Krašto Valdyba turi'pasilikti Syd
nėjuje, jei, žinoma, atsiras žmo
nių, kurie sutiks bendruomenės 
labui padirbėti 2 metus.. Siūlau 
būstinę Sydnėjuje dėl to, kad de
ra pasiskirstyti visuomeninis ir 
kultūrinis darbas tarp didžiųjų 
apylinkių: Sydnėjuje — Krašto 
Valdyba, Melbourne — Kultūros 
Fondo Apygardos Valdyba ir Ade
laidėje — Krašto Garbės Teismas.

Sutraukdamas viską krūvon, 
kaip buvęs 3-jų paskutiniųjų Ta
rybos atstovų suvažiavimų daly
vis, siūlau:

1. Atšaukti šių metų suvažiavi
mą,

2. Sekantį suvažiavimą šaukti 
po 2 metų Geelonge, pagerbiant 
geelongiškius, pirmuosius pasista
čiusius lietuviškus namus.

3. Krašto Valdybos ir Kontrolės 
Komisijos būstinę palikti Sydnė
juje.

4. Krašto Garbės Teismą palikti 
Adelaidėje.

5. Krašto Valdybą, Krašto Kont
rolės Komisiją ir Krašto Garbės 
Teismą šiais metais rinkti kores- 
pondenciniu būdu.

IGNAS ALEKNA.

AUSTRALIJOJE PADIDĖJO
DIRBANČIŲ MOTERŲ 

SKAIČIUS
Tarp 1947-1954 metų Aust

ralijoje vedusių moterų, kurios 
dirba už savo namų, skaičius pa- 
didėjoi dvigubai. 1947 m. buvo 139. 
780 vedusių moterų įvairiose dar
bovietėse, d 1954 m. jau 288.549.

Dirbančių vyrų 1947 m. buvo 
2.479.269, o 1954 m. — 2.956.620.
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| Gyvenimo f 
Iškarpos

Visokių receptų siūloma nuo 
nutautėjimo ir kitokių nuokrypų 
nuo doro lietuviško kelio. Bet, 
pirštu apčiuopiamų, sakyčiau, tu
ri sydnėjiškiai.

Anų dienų. Tautos šventes mi
nėjime, pagrindinis kalbėtojas, iš- 
gliaudąs visas mūšų dorybes, pri
pažinęs, kad esame pavyzdingiau
sia tautinė bendruomenė Austra
lijoje, nes “vengiame nusikalsti 
prieš Įstatymus, esame tvarkingi, 
darbštūs, stropūs”, sušuko: “Tai! 
ko mes sielojamės!? O gal dėl to, 
kad mūsų vaikai jau kalba ir ra
šo anglų kalba?”

Publika tylėjo.
“Na, o kaip su savųja, lietuvių 

kalba? Ar jos mūsų vaikučiai ne
pamirš?”

“Ne, brangieji. Tai priklauso 
išimtinai nuo mūsų pačių, tėvų 
rūpestingumo”, atsakymų davė 
pats kalbėtojas. Toliau jis paaiš
kino:

“O tu, motinėle, jei jau matai, 
kad tavo vaikeliai visai nenori su 
tavim lietuviškai kalbėti, tu iš
virk jiems skanių lietuviškų barš- 
telių, iškepk nuostabių lietuviškų 
blynelių... ir, būk tikra, kad ta
vo vaikelis bus tiek sužavėtas ta
vimi, kad kreipsis j tave ne “ma- 
mi”, bet tars: mamyte, kas tu 
tokia esi, ar, tik nebūsi lietu
vė?..”

Mano kaimynė atsidusus su
šnibždėjo: “Dieve mano, kad Pet
riukas barštukų nemėgsta...”

Toliau kalbėtojas vikriai iš
sprendė ir viengungių problemą, 
teisingai reikalaudamas, kad “vien
gungiai turi sukurti šeimas ir at
likti prigimties jiems uždėtas pa
reigas”. Konstatavęs lietuvaičių 
nepriteklių, kalbėtojas žėrė tokių 
minti: “Tad kodėl viengungiai ne
vedate tų gražių ir nuostabių 
australlų mergaičių? O gal jūs bi
jote nutautėjimo? Nebijok tautie
ti, tu dideli džiaugsmų suteiksi 
mūsų kraštui, jeigu kada ir par
gabentum kokių malonių austra- 
liukę...”

Kalbėtojas siūlė Krašto Valdy
bai, apylinkių vadovybėms Ir vi
soms lietuviškoms organizacijoms 
būti piršliais.

Taigi, brangūs tautiečiai ir tau
tietės, nutautėjimo problema veik 
ir išspręsta: per lietuviškus barš- 
tukus ir blynelius, per nuostabias 
australiukes į tautinį sąmonėji
mų...

Kaip lengva, paprasta ir net... 
malonu. Ar ne?

Minėjimas praėjo gerai.

MELBOURNISKIAI APDŪMOJIMAI

Melbourniškial buvo susirinkę 
Tautos šventės švęsti, atstovų į 
bendruomenės seimų rinkti, namų 
reikalų pasvarstyti ir šiaip žode
liu persimesti.

Pirmas punktas praėjo australo 
parlamentaro kalbos šešėlyje, ant
ras taip pat pagal planų, o tre
čiasis suklluvo tarp bendruomenės 
namų Ir klebonijos — atsirado, 
mat, kalbėtojų, kurie pasišovė 
publikai “išaiškinti”, kad numaty
tieji įsigyti lietuvių namai nebū
sią visų lietuvių, todėl reiktų ša
lia statyti klebonijų, kuri bus vi
sų...

Dar paaiškėjo, kad Melbourne 
lietuvių namų akcijų platinimas 
parapinės salės bibliotekoj (prieš 
pamaldas Ir po pamaldų) trukdo 
susikaupti maldai, todėl jų plati
nimas uždraustas.

Iš salės žmonės skirstėsi veik 
visi vieningai pasiilgę lietuviškos 
nuoširdžios vienybės.

•
Melboumiškių ginče dėl kazo

kų choro ir kas yra kūręs muzi
kų Rusijoj, vienas rašo:

— Kazokų chorai, Čaikovskis, 
Korsakovas, Borodinas, Rasputi

nas, Glinka ir kt.
— Gerai, labai gerai mano sū

nau. Tik vieton Rasputino turėjai 
pasakyti: Rostov na Donu.

JURGIS DAUBA.

Vytauto Karūna
Rugsėjo 9 d. melboūrniškiai at
šventė savo Tautos dienų. Po pa
maldų ir kun. P. Vaserio pamoks
lo girdėjome salėje Br. Zumerio 
suglaustų turiningų, šventės pro
gai taikintų žodį. Sukrečiančiai 
praskambėjo prelegento išryškin
tas Krokuvos kardinolo vyskupo 
Zbignievo Olesnickio vaidmuo 
Vytauto karūnacijos byloje. “Ne
gaus Lietuva karūnos”, trenkda
mas į stalą pasakęs Olesnicki. Ir 
tikrai, žila Vytauto galva nepasi
puošę karūna, o kartu Lietuva ne
laimėjo labai reikšmingos kovos 
— pakėlimo valstybės j karalijos 
laipsnį. Pagal ano meto tarptau
tinės teisės sąmonę, tas būtų reiš
kę pripažinimą Lietuvai pirmaei
lių Europos valstybių vietos ir 
pabaigą Lietuvos—Lenkijos uni

jos. Keli žodžiai priedui.
Su Krokuvos vyskupo Olesnickio 
vetavimu reikalas nesibaigė — 
lenkai reikalą skundė popiežiui. 
Labai nedraugiško darbo ėmėsi 
Krokuvos profesoriai ir kanau
ninkai, kurie išaiškino, kad Romos 
karalius — Zigmuntas Imperato
riaus titulo neturėjo — neturįs tei
sės suteikti kam nors karūnos, o 
tų teisę teturįs tik popiežius. Ki
tos tačiau nuomonės buvo Vienos 
universiteto profesoriai, j kuriuos 
kreipėsi Zigmuntas ir Vytautas. 
Jų vienas, Cigala su palydovais, 
ir vežė Vytautui aiškinamuosius 
raštus ir Romos karaliaus Zigmun- 
to nulledintųjį- Lietuvai karališ- 

kųjį vainikų į Vilnių 1430 m. rug
sėjo mėn. sutartai karūnavimo die-

VAISTAI
KAS REIKALINGA ŽINOTI 

SIUNČIANT VAISTUS PRIEŠ 
DŽIOVĄ

Daug kas teiraujasi apie vais
tus prieš džiovų ir jų vartojimą. 
Bet šie vaistai yra labai kompli
kuoti Ir todėl, manau, asmeniškai 
geriausiai pasitarnauti visuome
nei, viešai paskelbiant šių infor
macijų. Taip pat patarčiau šiuos 
paaiškinimus perrašius (laikraš
čių iškarpas Lietuvoje vargu ar 
gaus) persiųsti į Lietuvų su vais
tais, nes ten gydytojai gal ir ma
žai ką težino apie šiuos vaistus.

Informacijas paėmiau iš vy
riausio Australijos sveikatos au
toriteto išleistos informacinės 
knygos, parašytos žmonių, kurie 
užsiima šių vaistų gamyba ir ty
rinėjimų, ir kurie turi ryšius su 
Amerikos institutais.
1. STREPTOMYCIN
2. ISONICOTINIC ACID HYD
RAZIDE (I.A.N.H.)
3. PARA — AMINO (P.A.S.)

SALICYLIC ACID
Du svarbūs dalykai:
1. Nei vienas iš šių vaistų ne

gali būti vartojamas atskirai. 
Džiovos bacilos pradeda visai ne
bijoti, arba net jais maitintis, jei
gu streptonyclnas bus duodamas 
vienas.

2. Vaistai turi būti administruo
jami — duodami mažiausiai 12 
mėnesių laikotarpyje ištisai. 
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS 
(

Greitai — Patikimai — Pigiai 
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
8 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 PAKIBTUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ Į KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!

nai. Visa tai pagrobė pakelėje len
kai.
Ir visdėlto, neišmintinga būtų, jei 
Tautos šventės minėjimai imtų 
kurstyti mūsų atilenkiškuosius 
jausmus. Gyvenimas mus šiandien 
verčia ir su lenkais Jieškoti bičiu
lystės, nes tenka išsivaduoti iš 
Rusijos “globos”. Lygiai neišmin
tinga būtų Imti nekęsti rusų dėl 
Jų valdžios žygių. Antikomunistai 
rusai yra, bent šiuo metu, mūsų 
reikalo sąjungininkai. Tuo labiau 
jieškoti mums tenka simpatijų ir 
atramos vokiečių politinėse parti
jose ir tautoje, žinoma, mums rei
kia ir kritiško kaimynų pažinimo, 
kad būtumėm realūs ir nepasiduo- 
tumėm jausmams bei iliuzijoms. 
Taip pat neteisinga būtų suplakti 
politikuojančius popiežius, kardi
nolus bei kunigus su Katalikų 
Bažnyčia.

Antikomunistai
Tautos šventės proga minėjiman 
buvo pakviestas Victorljos antiko
munistinės darbiečių partijos par
lamentaras F. Scully. Ir visdėlto, 
atrodo, jo nereikėjo kviesti. Tie
sa, jis sveikino šventės proga, bet 
pagrindinė Jo gaida buvo austra
liškai lokalinė, o ne pasaulinės 
politikos minties, nes tik tokia 
nebūtų įnešusi disonanso į šių 
grynai lietuviškų šventę. Pats 
Scully nėra to mušto nei asme
nybė nei politikas, kad jis įsteng
tų reikiamai tokia proga į mus 
prabilti. Keisčiausia, kad Mr. Scu
lly viešai pasižadėjo ir ateityje 
dalyvauti mūsų pobūviuose. Negi

PRIES TB
Kiek vaistų reikalinga 12 mėnesių 
STREPTOMYCIN — 80 gramų 
ISONICOTINIC ACID HYDRA
ZIDE — 70 gramų
PARA — AMINO SALICYLIC 
ACID — 1780 gramų.

Kaip vartoti šiuos vaistus
Bet kokia dviejų vaistų kombi

nacija yra gera, jeigu ji pakei
čiama kita po keletos mėnesių var
tojimo ar tada, kada pasirodo nuo
dingi vaistų efektai. (Ypatingai 
streptomycino).

Paduotam kiekiui vaistų išskai
čiavimus dariau pagal šią tvarką:

Pirma vaistų kombinacija 
vartojama 30 savaičių

A) STREPTOMYCIN
30 savaičių bėgyje duodama:

1 gramas du kartu savaitėje po 
1 gramą — 60 gramų, {leidžiamas 
į muskulus.
B) I.N.A.H. (isonicotinic ac. fiy- 
drozide)

30 savaičių laikotarpyje:
250 milligramų per dieną. Jmama 
tabletėse per burną. — 52 gramai.

Antra vaistų kombinacija
10 savaičių

A) Streptomycin 2 gramai savai
tėje —20 gramų.
B) Para-amino salicylic acid (P. 
A.S.), į dieną du kartu po 5 gra
mus — 10 gr. per burną, tai iš 
viso — 700 gramų.
Trečia kombinacija 12 savaičių

A) P.A.S. — 10 gr. dienai, — 
840 gramų iš viso.

mūsų valdyba sumanė įvesti į mū
sų susirinkimus politinį švietimų? 
Bet tada reikėtų pakviesti ir li
beralų ir darbiečių atstovus, nes 
jų vaidmuo žymiai svaresnis. Tarp
tautinėje plotmėje daug efektin
giau su komunistine Rusija ko
voja liberalai — prisiminkime tik 
Petrovo bylų, dėl kurios Jie rizi
kavo ir diplomatinių santykių 
nutraukimą. Pagaliau ir Menzies 
misija Sueso kanalo ginče: ties 
Suesu yra susikovę Vakarų de
mokratijos su komunisstine Rusi
ja, kur Egiptas tik pasinaudojo 
proga uždirbti savo naudai. Aust
ralijos vidaus komunistai Lietu
vos reikalui nesudaro pavojaus, 
bet priešingai — paskatina aust
ralus budrumo dėl Maskvos veik
los, iš kur visa komunistinė tarp
tautinė veikla palaikoma. Kas no
ri kovoti su komunizmu krašto 
viduje, turi įgyvendinti nedarbo, 
ligos ir senatvės draudimų, turi 
sudaryti sųlygas dėl tų priežasčių 
kylančiam nuolatiniam baimini ■ 
muisi dėl rytojaus pašalinti. Ku
ri politinė partija tų Australijoje 
įgyvendins, toji bus ir tikroji an
tikomunistinė partija. Vardas dar 
nieko nepasako. Australijos sųly- 
gose antikomunistinė darbiečių 
partija vargu ar kada paims val
džių į savo rankas, todėl vargu 
ar kada ir socialinį draudimų įgy
vendins; pagaliau Ji jokios pozi
tyvios programos dar nėra formu
lavusi. Kodėl tad Melbourne ben
druomenės vadovybė kreipia mūsų 
mintis tik šios vienos partijos pa
stogėn? Mr. F. Scully mūsų mi
nėjimuose iš eilės jau antrą kar
tą lankosi. NEMO.

B) I.N.A.H. — 250 mg. dienai — 
21 gramą iš viso.

Jeigu šie nuodingi simptomai 
pasirodytų duodant vaistus, vais
tų vartojimas turi būti nutrau
kiamas ir sekantieji vaistai turi 
būti duodami. Pav. Jeigu duoda
mas streptomycinas ir P.A.S. ir 
streptomicinas pradeda kenkti, P. 
A.S. ir I.N.A.H. vartojamas to
liau.

Nuodingi reiškiniai, pasi- 
reiškią nuo šių Vaistų vartojimo:

Streptomycinas: — aštuntas 
galvos nervas ir girdėjimas gali 
būti sutrikdytas, Išbėrimai, ne
jautrumas apie lūpas.

P.A.S.: — vėmimas, karštis, iš
bėrimai, paleisti viduriai.

I.N.A.H. — galvos, sukimasis, 
vandens sulaikymas kūne, astma, 
rankų ir kojų drebėjimas.

Ligonis, gaunąs šiuos vaistus, 
turi būti sekamas gydytojo dėl 
šitų nuodingų pasireiškimų kūne.

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

R OS E
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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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTLJĄ, š 
RUSIJĄ, UKRAINĄ.

i| Maistas — Vaistai — Rūbai — Odos Gaminiai |
:■:• Visas išlaidas: įpakavimo, draudimo, muito, persiuntimo sumokai 
•į: mūsų firma Londone. Priimant siuntas gavėjas nieko nemoka. į:

PILNA GARANTIJA
Oro pašto siuntiniai iki 10 svarų. Paprasti siuntiniai iki 19 svarų.į 

Siuntinius gauna per 6-8 savaites.
Kainaraščiai siunčiami pareikalavus.

Visų prekių pavyzdžiai mūsų įstaigoj.

O D R A
iĮiilll Bourke St.. Melbourne C.I., Telef. ME 6178
S Atidaryta darbo dienomis nuo 10 vai. ryto iki 18 vai. vak.
•:•: ir šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p.
ĮŠ PAGEIDAUJANT SIUNČIAME

ORO PAŠTU

0UMPUD1 MELBOURNE
Čia susitiks geriausi pasaulio sportininkai. Atvyks 
ir iš pavergtos tėvynės broliai, kurie, deja, kovos ne 
už Lietuvos spalvas.

Melbourno olimpiadoje neoficia
liai bus varžomasi tarp Vakarų ir 
komunistinių valstybių, iš kurių 
didžiausi varžovai bus Amerika ir 
Rusija. Lengvojoj atletikoj maty
sime pačius geriausius sportinin
kus. 100 metrų nuotolyje H. Fut- 
terer, Vokietija, kuris 1954 metais 
pasiekė pasaulio rekordą 10.2 s., 
australas H. Hogan pasiekęs 10.2 
s. ir olimpinio rekordo laimėtojas 
H. Dillard, U.S.A., 10.3 s. 200 
m. rekordą turintis amerikietis 
A. Stanfield, pasaulinio rekordo 
laimėtojas amerikietis M. Patton. 
400 metrų rekordistas amerikietis 
L. Jones, 800 metrų nuotolio pa
saulio rekordistas vokietis R. Har- 
big pasiekęs 1 m. 46 s. Manoma, 
kad su 1956 metų olimpiada savo 
bėgiko karjerų baigs ir garsusis 
ilgųjų nuotolių bėgikas čekas E. 
Zatopek. Paskutiniuosius 10 metų 
jis dominavo pasaulio lengvojol 
atletikoj, pradedant trims mylioms 
ir baigiant maratonu. Helsinkyje 
jis laimėjo tris aukso medalius. 
Šalia Zatopeko 1500 m. ir 5000 m.- 
bėgimuose dalyvaus vengrų bėgi
kai S. Iharos ir L. Tabori. S. 
Iharos šiais metais pagerino pa
saulinį 1500 m. rekordų. Anglai 
atsiųs savo garsiuosius R. Ban
nister ir Ch. Chataway, šiais me
tais pasiekusį 3-jų mylių pasau
lio rekordų per 13 m. 23.2 s. 
Prancūzai atsiunčia savo garsųjį 
bėgiką marokietį A. Mimoun, ku
ris Londono ir Helsinkio olimpia
dose ilgųjų distancijų bėgimuose 
atbėgo po čeko Zatopek ir tikisi 
Melbourne jį nugalėti. Jis yra lai
mėjęs septynis kartus Prancūzi
jos 5000 m. ir aštuonis kartus 
10.000 m. nuotolius šiuo metu jis 
yra paėmęs du mėnesius atostogų 
prieš pradedant galutinį pasiruo
šimų olimpiadai, žymiausias Ru
sijos Ilgųjų nuotolių bėgikas V. 
Kuts, bėgs 10.000 m. ir 5000 m. 
nuotoliuose. Jo treneris Nikiforov, 
nesenai viešėjęs Paryžiuje, pasa
kė, kad norint Kuts laimėti 10.000 
m. nuotolį, jis turi jį nubėgti per 
28 m. 45 s., ką Kuts gali pasiek
ti. 5000 m. nuotoly didžiausi Kuts 
varžovai bus australai. J. Landy 
Ir J.Baily. Australijos lengvaat- 
letai pradėjo smarkiai ruoštis 
olimpiadai. Jų pažiba yra J. Lan
dy. Be vyrų ypatingai stiprų vie
netą sudarys moterys, kurių žy
miausios: M. Jackšon, trijų pasau
lio rekordų laimėtoja, Sh. Strick
land, dviejų pasaulio rekordų lai
mėtoja ir M. Mathews, nesenai pa
siekusi 220 jardų pasaulio rekor
dą. Šalia kitų pasaulio valstybių, 
Amerika taip pat neatsilieka Ir

ypatingai rimtai ruošiasi Melbour
no olimpiadai., šuolyje su kartim 
vienas iš stipriausių bus amerikie
tis studentas D. Brugg. Jis nese
nai pasiekė 15 pėdų 5 colių augš- 
tj ir tikisi olimpiados metu pa
siekti 16 pėdų augštj.

Plaukime stipriausios valstybės 
kus Amerika, Japonija, Australi
ja, Olandija, Vokietija ir, mano
ma, Rusija. Nauja Amerikos plau
kimo žvaigždė yra studentas G. 
Breen, kuris pasiekė Amerikos 
1500 m. laisvo stiliaus rekordų. 
Garsusis Yale universiteto plauki
mo treneris J. Braun pareiškė, 
kad šituo metu nėra antro plau
kiko Breen klasėj^. Vienintelis 
plaukikas, galįs G. Breen nugalė
ti, yra australas M. Rose. Ameri
koje studijuojąs japonas J. Naga- 
sawa pagerino du pasaulio rekor
dus: “peteliškės” plaukime, 200 
metrų ir 220 jardų. Jis atstovaus 
Japoniją plaukime. Moterų plau
kimo varžyboms stipriai ruošiasi 
18 metų olandė C. Gastelaars. Ne
senai ji, plaukdama 25 metrų 
šviežio vandens baseine 100 metrų 
nuotolį nuplaukė per 1 m. 4.2 s., 
nors australe J. Fraser šį nuotolį 
55 m. baseine yra pasiekusi per 
1 m. 2.3 s. 200 metrų laisvo sti
liaus plaukime yra stipri prancū
zė H. Frost. Australijos plaukimo 
rinktinė jau kuris laikas treniruo
jasi Queenslande. Garsiajai plau
kikei L. Crapp šiomis dienomis 
pasisekė 400 metrų nuotolį nu
plaukti per 4 m. 50.8 s. Ji yra 
pirmoji moteris plaukimo istori
joje, sulaužiusi “nenugalimųjų” 
penkių minučių ribų.

Vienos iš įdomiausių komandi
nių žaidynių bus krepšinis ir fut
bolas. Rusijos pagrindinis tikslas 
olimpiadoje yra nugalėti Ameriką 
krepšinyje, bet tą padaryti jiems 
bus labai sunku. Fo paskutinio
sios olimpiados Helsinkyje, kur 
jie finale pralaimėjo amerikie
čiams, rusai pradėjo jieškoti augš- 
tų krepšinio žaidėjų, kad galėtų 
susilyginti su augštalsiais ameri
kiečiais. Pats augščiausias rusų, 
o taip pat ir visų komandų žai
dėjas, bus latvis Janis Kruminš, 7 
pėdų 1 colio augščio. Be šio lat
vio, už Rusijos rinktinę žais: Vy
tautas Kulakauskas, kuris yra So
vietų S-gos rinktinės kapitonas ir 
kartais eina trenerio pareigas, 
telšiškis Stasys Stonkus, kuris yra 
šiuo metu vienas iš geriausių Ru
sijos rinktinės žaidėjų, pasižymįs 
savo nepaprastu vikrumu, patva
rumu ir ypatingai gerais mėty
mais. Nesenai, žaisdamas Argen
tinoj, kur Rusija laimėjo prieš 
krašto rinktinę 60:49, jis spaudo
je ir sportiniuose radijo praneši
muose buvo labai gražiai įvertin
tos ir pavadintas nuostabiausiu 
ligšiol Argentinoje, kurios krepši
nio rinktinė prieš porų metų yra 
buvusi pasaulio čempionas, maty
tų žaidėjų. Kauniškis Algirdas 

Lauritėnas, 1,95 m. ūgio, ir antra
sis komandos kapitonas Kazys 
Petkevičius. Viešint Argentinoje, 
su šiais lietuviais krepšininkais 
matėsi ir kalbėjosi lietuviškų laik
raščių korespondentai ir buvo nu
stebinti jų kuklumu ir nuoširdu
mu. Atrodo, kad ir Australijoje, 
olimpiados metu, vietiniams lietu
viams teks su jais pasimatyti ir 
pasidalinti įspūdžiais. Be Ameri
kos ir Rusijos, krepšinyje bus 
stiprios Filipinų, Argentinos, Ven
grijos ir Izraelio rinktinės, o taip 
pat pirmąjį kartą olimpiadoje pa
sirodys ir Australijos rinktinė, už 
kurių žais lietuviai A. Ignatavi
čius, komandos kapitonas ir St. 
Dargia.

A. LAUKAITIS.

Malonus Skaitytojau,
Jei ką perki, bei kitokį reikalą 

:■:■ atlieki pas pasiskelbusį “Mūsų 
į: Pastogėje”, neužmiršk pasakyti, 

kad jo skelbimą skaitei “M.P.” — 
tuo gražiai pasitarnausi bendruo
menės laikraščiui.

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.
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4 mūsų pastogė 1954 m. rugsSjo 26 d.

MŪSŲ pastogė
KLUBO NAMAI MELBOURNAS

— VISIEMS NAM A T ĮPRASMINTA TAUTOS ŠVENTĖ
„ , . . ,, ,, NAMŲ KAPITALAS PAAUGO
Paskutiniame Melboumo Lietu. DAR £ 600

vių Bendruomenės visuotiniame ■
susirinkime Iškilo mintis — per-1 Melbourne Tautos šventės pro- 
kami esą Lietuvių Klubo namai,' ga lietuvių namų reikalui kapita-

SYDNEJUS PERTHAS PRANEŠIMAS
IŠRINKTI ATSTOVAI | ALB 

KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIMĄ

ALB Sydnėjaus Apylinkes su
sirinkime, įvykusiame rugsėjo 23 
d. Camperdowne, buvo renkami 
atstovai i Krašto Tarybos suva
žiavimą, kuris įvyks gruodžio ga
le Sydnėjuje.

Susirinkimą atdaręs apylinkės 
pirm. A. Jasaitis priminė šių rin
kimų svarbą ir kvietė rinkti 
tinkamiausius žmones.

Susirinkimui pirmininkavo S. 
Grina, sekretoriavo H. Kmitas ir 
V. Stelemekas. Mandatų komisiją 
sudarė VI. Daudaras, M. Petronis 
Ir R. Pažemėnas.

Iš dvidešimties kandidatų' į 
Krašto Tarybą išrinkti: Pov. Gro
sas, Emil. Kolakauskas, Romas 
Venclova, Stp. Jarembauskas, H. 
Šalkauskas, Jonas Grudzinskas, 
Henrikas Kmitas, J.P. Kedys, Al
gis Šimkūnas, Feliksas Sipavičius, 
Ant. Kutka ir Pov. Protas.

Šie asmenys, sykiu su apylinkės 
pirmininku, atstovaus ne tik Syd
nėjaus apylinkės, bet ir visus N. 
S.W. lietuvius, kurie gyvena pas
kirai ir nepriklauso kuriai kitai 
apylinkei ar seniūnijai.

Susirinkimas buvo palyginti 
gausus, dalyvavo daug jaunimo.

APŽIŪRĖJOME NAMUS

Sydnėjaus apylinkės susirinki
me, Sydnėjaus L.N. Tarybos pirm. 
V. Saudargas pranešė, kad yra 
surasti namai, už kuriuos prašo
ma £ 9.000, kvietė susirinkimo 
dalyvius šluos namus apžiūrėti, 
kad galima būtų greičiau apsi
spręsti dėl jų tinkamumo Sydnė
jaus lietuvių bendrųjų namų — 
klubo reikalui.

Namai randasi tarp Redferno, 
Erskinevillės ir Macdonaldtown 

geležinkelio stočių. J Redferno sto
tį apie 7 min. pėsčiam, o į kitas 
dvi stotis — apie 10 min. Pro na
mus eina tramvajus. Tikslus ad
resas: 7-9 Mitchell Rd., (Mitchell 
Rd. ir Henderson Rd. kampas), 
Alexandria.

Namas (teisingiau du sujungti 
namai) dviejų augštų, mūrinis, 
palyginti gerame stovyje. Pirmame 
augšte yra dvi saliukės: viena su 
scena ir joje gali tilpti apie 200 
žmonių, kita kiek mažesnė. Dar 
yra virtuvė Ir 2 ar 3 kambariai. 
.Antrame augšte yra salė ir kele
tas kambarių. Bendras grindų 
plotas per 6000 kv. pėdų. Dides
nio remonto nereikia. Apatiniame 
augšte dvi sales sujungus tilptų 
300-350 žmonių.

Šį objektą apžiūrėjusių sydnė- 
jiškių nuomone namai pirktini. 
Nors rajonas ir nėra labai geras, 
bet, turint galvoj neaugėtą kainą 
ir tai, kad prašmatniuose rajonuo
se negalima gauti leidimo ir na
mai bei sklypai yra labai brangūs, 
šios progos ntreiktų praleisti.

Namus perkant reikėtų įmokėti 
£ 5000. Turima grynais pinigais 
veik £ 2000. Skubiai reikėtų suor
ganizuoti dar £ 3000. (j.)

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Apie ruošiamą Tautos šventės 
minėjimą Pertho lietuviai buvo 
painformuoti per lietuviškas pa
maldas. Buvo .kviečiami visi tau
tiečiai kuo gausiausiai minėjime 
dalyvauti. Dėja, rugsėjo 9 d., nors 
buvo gražus oras, į minėjimą te
atėjo tik apie 80 žmonių.

R. kat. kapelionas kun. Kemėšis 
atlaikė pamaldas ir pasakė gražų 
pamokslą, primindamas šios*šven
tės minėjimus Nepriklausomoje 
Lietuvoje, kada priei kiekvienų 
namų plevėsuodavo trispalvės vė
liavos ir žmonės pasipuošdavo 
tautiniais ženkliukais. Kapelionas, 
priminęs, kad Rugsėjo aštuntoji 
yra taip pat reikšminga šventė, 
kaip ir Vasario šešioliktoji, stebė
josi, kad į šį minėjimą atėjo žmo
nių žymiai mažiau, negu į Vasario 
16-sios.

Dalyvavusiems buvo supranta
ma, kodėl šioje šventėje žmonių 
dalyvavo mažiau. Vasario 16-sios 
minėjimas buvo plačiau organi
zuotas: po pamaldų buvo paskai
ta ir meninė programa, tai su
traukė ir žymiai didesnį būrį tau
tiečių. Rugsėjo 8-sios minėjimo 
ALB Pertho Apylinkės valdyba 
neruošė, nes skaito, kad Jos ka
dencija jau yra pasibaigusi. Jos 
paprašytas kun. Kemėšis pranešė, 
kad š.m. rugsėjo 30 d. įvyks vi
suotinis Pertho lietuvių susirin
kimas, kuriame bus renkama nau
ja apylinkės valdyba.

A.K.

Religinė Informacija
★ Rugsėjo 30 d. St. Marys lie

tuviams pamaldos 9 vai.
* “Dainos” choro religinis kon

certas Dulwich Hill bažnyčioje 
(532 New Canterbury Rd.) rugsė
jo 30 d. 5 vai. p.p. su palaimini
mu.

SPALIS — ROŽANČIAUS 
MĖNUO

Spalio 1 d. Bass-Hill lietuvių 
kolonija pradeda rožančių p.p. 
Mickų namuose (75 Horton St) ir 
kalbės visą mėnesį kas vakarą 
7 valandą.

Maloniai prašoma ir kitus tau
tiečius kolonijomis ar paskirose 
šeimose kalbėti rožančių už pa
vergtą Tėvynę.

★ Spalio 7 d. pamaldos Banks- 
towne St. Brendans bažnyčioje 11 
vai. Išpažinčių bus klausoma toje 
bažnyčioje šeštadienio vakare (6 
d.) 6 vai. 30 min. (kaip pagei-' 
dauja vietos klebonas).

K.P.B.

Išnuomojami kambariai
1) Kambarys viengungiui.

2) Kambarys vedusiai porai, su 
atskira virtuve. Abu kambariai su 
atskrais įėjimais.

Teirautis: 18 Brussels St., Ho
mebush, N.S.W.

STUDENTŲ DĖMESIUI

Ryšium su įvyksiančiu per š. 
m. Kalėdas Australijos lietuvių 
studentų suvažiavimu Sydnėjuje, 
prašomi atsiliepti visų Australi
jos universitetų lietuviai studen
tai (išskyrus Adelaidės, Melbour
ne ir Sydnėjaus — su kuriais jau 
turimas ryšys), pranešant, jei 
įmanoma kolektyviai, savo adre
sus.

Rašyti ALSS Valdybos sekreto
riui: R. Daukus, 273 Cooper St., 
Yagoona, N.S.W.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMŲ 
KLUBO NARIAMS

Rugsėjo 30 d. 9 vai. ryto, yra 
šaukiamas L.N. Klubo Tarybos 
posėdis. Visi klubo nariai šiame 
posėdyje turi dalyvauti būtinai, 
nes bus nustatomos ateities dar
bo gairės ir kiti svarbūs reikalai.

Organizacijos, kurios įeina į 
Lietuvių Namų Klubo Tarybą, ma
loniai prašomos neatidėliojant pa
skirti savo įgaliotinius ir pranešti 
Tarybai jų vardus, pavardes ir 
adresus. Pageidaujama ,kad būtų 
paskirti nuolatiniai atstovai.

Posėdis įvyks 104 Regent Str., 
Redfern.

L.N. Klubo Sekretorius.

CABRAMATTOS LIETUVIŲ 
SUSIRINKIMAS

š.m. spalio mėn. 14 d., sekma
dienį, Cabramattoje, tuoj po lie
tuviškų pamaldų St. Pritchard 
bažnyčioje įvyks visuotinas Cab- 
ramattos apylinkės lietuvių susi
rinkimas. Darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas. 2. 
Atstovų rinkimai į ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimą. 3. Einamie
ji reikalai.

Cabramattos Apyl. Valdyba.

“ŠVIESOS” PARENGIMAS 
RUGSĖJO 29 D.

Šviesos Sambūrio Sydnėjaus 
skyrius, po ilgesnės pertraukos, 
savo parengimus ir vėl pradeda 
Milsons Point salėje (12-14 En
nis Rd.).

Rugsėjo 29 d. parengimo prele
gentas Algis Šimkūnas. Tema: 

Meno kūrinio vertinimas. Paskaita 
bus iliustruojama epidijoskopu. 
įėjimas visiems laisvas. Pradžia 

7 vai. vak.
Skyriaus Valdyba.

"ŠVIESOS PARENGIMAS” 
CANBERROJE

šviesos Sambūrio Canberros 
skyriaus parengime, kuris įvyks 
spalio 12 d. 7 vai. vak. C.W.A. 
patalpose (Civic), paskaitą, tema; 
“Indijos papročiai”, skaitys dr. J. 
Subramanyam. Po paskaitos arba
tėlė. Valdyba.

RASTAS LIETPALTIS
Rugsėjo 22 d., Sydnėjaus Liet. 

Mot. Soc. Globos draugijos ruoš
tame “Kartūno baliuje” pamirš
tas lietpaltis. Kreiptis šiuo adre
su: p. Osinienė, 24 Pitt St., Par
ramatta. Tel. YL 9153.

bet ne bendruomenės. Lietuvių i 
Klubas yra specialios paskirties, 
ty. namams įsigyti Ir administ
ruoti organizacija. Ji būtinai bu
vo reikalinga, nes reikėjo suda
ryti Juridinį asmenį, kuris galėtų' 
įstatimiškai įsigyti turtą ir jį val
dyti. Mūsų bendruomenė juridinio į 
asmens teisių neturi, nes ji nėra ’ 
australų įstaigose užregistruota.'
Lietuvių Klubo vardu įsigysimas 
turtas bus visų dalininkų nuosa
vybė, įnašas nėra tatgi jokia au
ka ar dovana, o pinigo investavi
mas lietuviškam visuomeniniam 
reikalui. Dalininkas šiame bizny
je atsakingas tėra tik savo įna
šu. Jei prie namų įsigijimo rei
kalo prisidėtų visi Melboumo lie
tuviai, tai būtų galima įsigyti tik
rai lietuvio vardo vertas turtas, ir 
jis būtų tikrai visų melbourniš- 
kių lietuvių turtas. Lietuvių Klu
bas visuotinumo požymį yra ga
vęs jau ir dėl to, kad jo dalinin
kais mažesnėmis ar didesnėmis su
momis yra beveik visos Melbour
ne lietuviškosios organizacijos su 
pačia bendruomenės valdyba prie
šakyje. štai kurios organizacijos 
yra Klubo dalininkais: M. Lietu
vių Bendruomenės apylinkė, Aka
deminis Skautų sąjūdis, Katali
kių Moterų d-ja, Kultūros Fondo 
skyrius, šviesos Sambūrio skyrius, 
Lietuvių Karlų Ramovės skyrius, 
Lietuvių Studentų sąjungos sky
rius, Melboumo Skautų Ramovė, 
Ateitininkų skyrius, Skautų Glo
bos komitetas, Senųjų Skautų Ži
dinys, Moterų Socialinės Globos 
d-ja, Sporto “Varpo” klubas Ir 
Viktorijos — Tasmanijos Skautų 
tuntas. Dėkimės visi ir greitai, o 
turėsime visų namus ir įspūdingus

NAMŲ TARYBA 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

L. Namų Klubo Tarybos pirmi
ninkas V. Saudargas, gyv. 104 
Regent St., Redfern, telef. Nr. 
MX 2667, vicepirm. S. Osinas, 24 
Pitt Str., Parramatta, tel. YL 9153, 
Iždininkas S. Grina, 10 Peel Str., 
Kiribili, pinigus ir laiškus siųsti: 
S. Grina, Box 58, Milson’s Point, 
N.S.W. (Sekretorius V. Miniotas, 
18 Brussels Str., Homebush, NSW.

“LINKSMIEJI BROLIAI” 
SYDNĖJUJE

Turbūt nėra lietuvio Sydnėju
je, kuris nežinotų “Linksmųjų 
Brolių” išdaigų Nepriklausomoje 
Lietuvoje. O dabar štai jie pasi
rodys šokių yakare, kurį rengia 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba š. 
m. spalio mėn. 13 d., šeštadienį, 
Trades Hall salėje.
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ALB Bankstowno Apylinkės Valdybos ruošiamas
ŠOKIU VAKARAS

įvyks spalio 6 d., šeštadienį, 7 vai. vak.
MASONIC HALL, BANKSTOWNE.

Gros gera muzika, bus turtingas bufetas. Visi maloniai kviečiami at
silankyti.

Valdyba.
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X Sumažintos kainos 5-25% |
} MAISTO, TEKSTILĖS IR VAISTŲ SIUNTINIAMS I ?

Ž t
? PABALTIJO IR SOVIETINIUS KRAŠTUS J
Y Užsakymus kalėdiniams siuntiniams padarykite jau dabar.
v Naujų kainų sąrašai prisiunčiami pareikalavus.

Newaustral Company 
G.P.O. BOX 1336 
PERTH, W.A.

las paaugo dar £ 600. Iki £ 50 
savo įnašus piniginio pasižadėji
mo forma padidino šie asmens: 
Viktoras Baltutis — £ 45, Aleksas 
Baltutis — £ 45, Vladas Bosikis 
— £ 50, Izidorius Geštartas — £ 
50, Vosylius Jerošovas — £ 45, 
Vytautas Kalvaitis — £ 40, Zig
mas Marengolcas — £ 45, Sofija 
Meiliūnienė — £ 25, Kazys Miel-
dažys — £ 35, Jadvyga Paragie- 
nė — £ 40, Juozas Rimas — £ 
50, Leonas Vacbergas — £ 45 ir 
Elena žižienė — £ 45.

Nupirkta taip pat akcijų gry
nais pinigais.

(x.)

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

Š.m. rugpjūčio mėn. 12 d. Lie
tuvių Kultūros Fondo Melbourne 
metiniamu susirinkime išrinktoji 
skyriaus valdyba pareigomis pa
siskirstė taip:

K. Kunca-Kuncevičius, pirmi
ninkas, A. Sadauskas, vicepirmi
ninkas kultūriniams reikalams, V. 
Vaseris, vicepirmininkas parengi
mų reikalams, T. Klupšienė, iž
dininkė, Iz. Geštartas, sekretorius.

Mus pasiekė liūną žinia, kad 
Adelaidėje gyvenusi, taip 
mums maloni buvusi ponia 
Gurskienė po sunkios ligos 
mirė. Jos vyrą Br. GURSKĮ, 
sūnus KAZĮ ir VIRGILIJŲ ir 
seserį T. KALIBATIENĘ, gi
liai užjaučiame.

Klimaičių šeima, Perthas.

namus. Jei jau atsllikome nuo ki
tų tautybių laiko atžvilgiu, tai 
pralenkime namų puošnumu.

A. Zubras.

KREPŠINIS ADELAIDĖJE
Moterys. “Vytis” — “Glenelg” 

18:23
Einant žiemos sezonui prie ga

lo, “Vyties” moterys kiek aptin
go. Pastarosios rungtynės paro. 
dė, kad kai kurioms trūksta tre
niruotės ir komandinės drausmės.

Moterų krepšinio komanda ne
teko trenerio Vyt. Klimaičio, ku
ris yra daug davęs komandai ir 
prisidėjęs savo kruopščiu darbu 
prie jos iškilimo. Bet dėl žaidė
jų nedrausmingumo buvo privers
tas pasitraukti.

Šiose rungtynėse pastebėtos tik 
dvi komandinės žaidėjos: O. ir M. 
Kelertaitės. Kitom trūko kovingu
mo ir apdairumo kamuolio perda
vimuose bei mėtymuose.

Taškus pelnė: O. Kelertaitė 7, 
M. Kelertaitė 6, Gumbytė 3, Užu- 
balytė 1.

Liko žaisti dar dvejos rungty
nes ir “Vyties” moterys neiškris 
iš ketvirtos vietos, gi pusbaigmėj 
tikimės pamatyti geresnį žaidi
mą.

— x —
“Vyties” jauniai šiuo metu yra 

antroje vietoje. Komandiniai yra 
gerai susižaidę ir baigmėje, kuri 
įvyks už dviejų savaičių, savo 
klasėje gali laimėti pirmą vietą. 
Sėkmės.

Edai.

SYDNĖJAUS 
ŠACHMATININKAMS

Spalio 2 d., tuoj po lietuviškų 
pamaldų Camperdowne, parapijos 
salėje kviečiamas Sydnėjaus liet, 
šachmatininkų susirinkimas, ku
riame bus aptartas turnyro prave- 
dimas Australijos lietuvių sporto 
šventėje. ■

Sekcijos vadovas.

•ANTANĄ STEPONAVIČIŲ IR PONIĄ,

brangiam tėveliui Lietuvoje mirus, gilaus liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučia

ALB Gielongo Apylinkės Valdyba.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos ruošiamas
LINKSMAS POBŪVIS

— ŠOKIŲ VAKARAS — SUBATVAKARIS — 
įvyks š.m. spalio mėn. 13 d., šeštadienį, jaukioje TRADES HALL 
salėje, 4 Goulburn Str., (5 min. nuo centrinės arba Town Tall gele
žinkelio stočių).

Vakarą paįvairins “LINKSMIEJI BROLIAI” savo aktualijom, 
kur, vienaip ar kitaip, bus kiekvienas “apdainuotas”. Puikus euro
pinis orkestras. Alutis. įėjimas 8 šil. Pradžia 7 vai. vakaro. Tramva
jumi važiuoti Georg Str. iki Anthony Hbrdens.

Visi pasinaudokite proga linksmai ir jaukiai praleisti šeštadienį. 
**4*****************♦*♦****♦***♦*****♦********¥**

KALENDORIUS
SPALIS 1956 OCTOBER

P 1 Remigijus, Mantis, Verpė
A 2 Angelai Sargai, Parundė, Erdvllis
T 3 Teresė, Evaldas, Ašarė
K 4 Serafinas, Uponė, Gailius
P 5 Plavidas, Upinė, Palemonas 
š 6 Brunonas, Ašarytė, Buivydas

S 7 Markus, Perkunatėle, Mažrimas
P 8 Brigita, Daugis, Lindeika
A 9 Dionyzas, Eglė, Krytis
T 10 Pranciškus, Jaunė, Būtautas
K 11 Zinaida, Barnustas, Verpė
P 12 Maksimilijonas, Ungis, Maldeika
š 13 Eduardas, Žeminėlė, Norutis

S 14 Kalikstas, Gendrė, Mindaugas
P 15 Teresė, Kirbaidas, Ina
A 16 Martijonas, Bitė, Geluonis
T 17 Jadvyga, Viktoras, Gytė, Saigūnas
K 18 Lukas ev., Mylite, Liubartas
P 19 Petras, Grytė, Rūstulis
Š 20 Morta, Gedainis .Saulė

S 21 Uršulė, Tureitis, Gilanda
P 22 Pilypas, Mynė, Narbutas
A 23 Ignotas, Ramunė, Saverinas
T 24 Rapolas, Undinė, Daugalis
K 25 Boleslovas, Kristina, Karigaila
P 26 Evarlstas, Minginta, Kęsgailą
Š 27 Florencijus, liūtė, Ramojus

S 28
P 29
A 30
T 31

Simas ir Judas, Vikis 
Euzebijus, žemaitė, Gelgaudas 
Alfonsas, Rūstulė, Skirgaila 
Liucilė, Tyris, Sargė

Sale, Vic.
Jau kelintą kartą iš čia tautie

čių paremiama “Mūsų Pastogė”. 
Nepamirštama Ji net ir šeimyni
nių pobūvių progomis.

Šiomis dienomis Salės seniūni
jos seniūnas S. Drungllas atsiun
tė vėl “M.P.” auką sumoje £1.10.0, 
kuri iš besisielojančių “M.P.” rėk 
kalais-vietos tautiečių per šeimy-
ninius pobūvius buvo surinkta P. 
Bubelio iniciatyva.

“M.P.” iniciatoriams ir aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja.

“MAISTAS”
Mėsinė ir augščiausios 
kokybės europietiški 

mėsos gaminiai 
SKUBIAI REIKALINGAS DEŠ
RŲ GAMYBOS SPECIALISTAS 
LIETUVIS.

Kreiptis šiuo adresu: 
“Maistas”, 264 Ntw Canterbury 
Rd., Dulwich Hill, N.S.W.

DĖMESIO I
Neužmirškite švenčių ir kiekviena 

proga įsigyti 
LIETUVIŠKO KRUPNIKO 

(Honey Liqeur) 
ir degtinės trijų rūšių: VODKOS, 
SLYVOVICOS, ZUBROVKOS, PO- 
MERENZ, kurios yra augštos ko
kybės ir pardavinėjamos visoje 
Australijoje. Tad reikalaukite

Ernstan Bottling Co. Ltd.
gamybos gėrimų su Amerikos 

ereliu etiketėje.
Sydnėjuje gėrimų reikalu raštu ir 
asmeniškai kreiptis: N.. .Cininas, 
97 Boyd St., Cabramatta ir V. 
Skeivys, 270 Miller St., North 
Sydney, tel. XB 5027.
ERNSTAN BOTTLING CO. LTD.
2 Murray St., W- Mitcham, S.A.

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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