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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Vilniaus radijas (1956.IX.21) 

paskelbė “T. Lietuvos Augščiau- 
sios Tarybos prezidiumo” įsakų, 
kuriuo Juozas Grigalavičius, Igno 
sūnus, paskirtas “T. Lietuvos Mi- 
nisterių Tarybos pirmininko pa
vaduotoju”. Tačiau nei apie jį pa
tį, nei jo nuopelnus “partijai ir 
valstybei” plačiau nepranešta.

“švyturio” Nr. 16-1956 inž. G. 
šapyro ir inž. L. Broga giriasi, 
kad 1960 m. Lietuvoje bus apie 

• 2.500 km. asfalto plentų, arba 
81% viso pagrindinių kelių tink
lo. Per šį penkmetį numatyta iš
asfaltuoti apie 1.400 km. kelių. Iš 
tikro tai yra vadinamieji “juo. 
dieji keliai”. Jie įrengiami iš pi
gaus vietinio žvyro, tiesiog ant 
kelio jį sumaišant su bitumu ir 
uždengiant papildomu apsauginiu 
sluogsniu. Ištiesus visus Lietuvos 
asfalto plentus, skelbiama, šiuo 
metu būtų galima iš Lietuvos 
pasiekti Maskvą arba Prahą, o 
1960 m. gale — Uralą' arba Mad
ridą. Tik Lietuvos gyventojai nuo
gąstauja, ar tie asfaltuoti plentai 
po žiemos nepavirs paprasčiau
siais duobėtaisiais plentais — ži
nant visą bolševikinę “priešakinę 
techniką”.

* Turistų siuntimas iš Lietu
vos į satelitinius kraštus ir Vak. 
Europą dar nėra pasibaigęs. Šie
met iš Lietuvos ten buvo pasiųsta 
keli šimtai tos rūšies turistų. Ke
liolika lietuvių dalyvavo taip pat 
“antrojoje kelionėje aplink Euro
pą”. Rugsėjo pradžioje viena gru
pė buvo išvykusi J Suomiją, keli 
dalyvavo sovietinėje turistų eks
kursijoje Norvegijoje. Ir vėliau 
dar keliolika lietuvių buvo išvykę 
su sovietinėmis turistų grupėmis 
j kitas užsienio šalis. Spalio mė
nesį organizuojama kelionė į In
diją. Turistai į Delhi vyks per 
Maskvą lėktuvu. Iš Lietuvos joje 
dalyvaus apie 30 žmonių.

* Vilniaus radijo 1956.IX.21 
pranešimu, Varėnoje, komunisti
nio JAV lietuvių rašeivos R. Mi- 
zaros tėviškėje, buvo “rajoninės 
bibliotekos organiz. Miaaros 
kūrinių aptarimas." Jame da
lyvavo iš P. Amerikos parvykęs 
bolševikinis žurnalistas A. Vai- 
vuckas ir Jonas Malbalsys. Į “ap
tarimą” atvyko taip pat du Ro
jaus Mlzaros broliai, gyvenantieji 
Varėnos rajone. Vaivuckas papa
sakojo apie Mizaros “kūrybą”, o 
Malbalsys apie tariamus “lietuvių 
emigrantų vargus užsienyje”. Pa
starojo pareiškimu, tūkstančiai lie
tuvių emigrantų esą plakami rim
bais, turi dirbti sunkiausiose są
lygose. Dabar jis esąs laimingas, 
nes pats galįs “kalti savo likimą”. 
Tik klausimas, kiek ilgai...

* Vilniaus radijas skelbia, kad 
“visasąjunginės profesinių sąjun
gų centro tarybos nutarimu švie
timo darbuotojų profesinės sąjun
gos respublikinis komitetas per
tvarkomas į Lietvos švietimo dar
buotojų prof, sąjungos centro ko
mitetą, pavaldų visasąjunginei 
profesinių sąjungų centro tary
bai”. Švietimo darbuotojų “prof, 
sąjungos respublikinio komiteto 3 
plenumas”, kaip ir buvo galima 
laukti, “vienu balsu pritarė visa
sąjunginės sąjungos centro tary
bos nutarimui Ir pažymėjo, kad 
su Lietuvos švietimo darbuotojų 
prof, sąjungos centro komiteto 
įsteigimu sudaromos sąlygos spar
čiau spręsti eilę klausimų, kurių 

iki šiol negalėjo spręsti respub
likinis komitetas be Rusijos fede
racijos švietimo darbuotojų prof, 
sąjungos centro komiteto žinios”. 
Lietuvos švietimo darbuotojų 
prof, sąjungos pirmininku išrink
ta šlušienė, sekretorium Stan- 
kauskas, be to, sudarytas prof, 
sąjungos centro prezidiumas.

* Vilniuje buvo (1956.IX.9) su
ruošta pirmoji Vilniaus ir Kauno 
studentų šventė, kurioj dalyvavo 
taip pat iš Kauno nuvykę Poli
technikos instituto, Lietuvos že
mės ūkio akademijos, Medicinos 
instituto ir kitų augštųjų mokyk
lų studentai, šventė praėjo lietu
viška nuotaika, kurioje okupan
tai nebuvo per daug pagarbinti. 
Studentų estafetė buvo pavadin
ta “Mūsų jėgos — Tau, tėvyne!”. 
Studentai skirstėsi su mintimis 
palaikyti užsimezgusią draugys
tę ir ateinančiais metais susitikti 
nemažiau įspūdingoje ir įdomioje 
šventėje.

* Veterinarijos akademijoje pa
statytas dviejų augštų mūrinis 
namas, kuriame įrengta sporto sa
lė, būstas fizinio auklėjimo ka
tedrai, sporto klubui ir kt. Tuo 
būdu Vet. akedemijos studentai 
turi vieną iš geriausių Lietuvoje

sportinių bazių. Ten pat yra ir' 
sporto aikštynas, kuriame įreng
tos aikštelės, šaudykla. Numato
ma įrengti ir futbolo aikštė.

* Kauno Politechnikos instituto 
statybos fakulteto liet, liaudies 
tyrinėtojų grupė, vadovaujama ar
chitektūros mokslo kandidato K. 
šešelgio, suruošė mokslinę ekspe
diciją į Jonavos, Ramygalos, Kė
dainių ir kt. rajonus. Jos metu 
buvo tiriami, apmatuojami ir ap
rašomi kaimai ir jų išplanavimas, 
gyvenamieji namai ir kt. pasta
tai; jų vidaus įrengimas, liaudies 
architektūros bei dailės paliki
mas.

Bėga sovietiniai turistai
PASPRUKO LIETUVĖ

Gautosiomis žiniomis, Stockhol- 
me iš Sovietinių turistų grupės 
nubyrėjo viena lietuvė, kuri pasi
prašė švedų įstaigos politinės glo
bos. Daroma žygių su ja susisiek
ti. *

Apskritai iš satelitinių kraštų 
turistų, išleistų į Vakarus nubyra 
vidutiniškai apie 10%. Daugiausia 
nubyrėjusių yra lenkų. Tuo tarpu 
iš Sov. Sąjungą lankančių Vaka. 
rų turistų nenubyra nieko.

Elta.

SAUGUMO
Sueso kanalo klausimas perkel

tas į Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybą. Debatai prasidėjo. J New 
Yorką suskrido Saugumo Tarybos 
narių — valstybių užsienių reika
lų ministerial: Anglijos, Prancū
zijos, Sov. Sąjungos, Belgijos ir 
kt. Australiją, kuri šiuo metu yra 
Saugumo Tarybos nariu, atsto
vaus jos nuolatinis atstovas Jung
tinėse Tautose. Egipto užsieniu 
reikalų minlsteris Mahmoud Fav- 
zi, nors Egiptas ir nėra Saugumo 
Tarybos nariu, dalyvauja deba
tuose. Izraelis taip pat norėjo pa
siųsti savo užsienių reikalų mi
nister!, bet kitos valstybės, norė
damos, kad Sueso kanalo klausi
mas būtų greičiau išspręstas, Iz
raelio dalyvavimui nepritarė, įžiū- 
rėdamos pavojų, kad Izraelio at
stovui iškėlus Palestinos prokle- 
mą, debatai gali labai ilgai užsi
tęsti. Izraelis sakosi norėjęs iš
siaiškinti, kodėl jo laivų Egiptas 
nepraleidžia kanalu.

JAV užsienių reikalų ministe- 
ris J.F. Dulles, spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad kai kuriais 
klausimais dėl Sueso kanalo pro
blemos Amerika turėjo skirtingą 
nuomonę nuo Anglijos ir Prancū
zijos, bet niekada šių valstybių 
pažiūros nesiskyrė, kad reikia 
klausimą išspręsti taikiomis prie
monėmis.

Sueso kanalu besinaudojančių 
valstybių sąjunga posėdžiauja 
Londone.

Indijos min. pirm. Nehru pa
reiškė, kad jeigu Sueso kanalo 
krizė nebūtų išspręsta taikiu ke
liu, tai plyšys tarp Azijos ir Eu
ropos labai padidėtų. Jis tačiau 
mano, kad karo pavojus yra suma
žėjęs.

Dar vienas Sueso kanalo 
planas

Iš New Yorko Reuteris prane
ša apie prasidėjusius debatus JT 
Saugumo Taryboje, kuriai tenka 
spręsti painiausią klausimą per

TARYBOJ
visą jos 10 metų veikimo laiko
tarpį.

Saugumo Tarybai patiektas Ang
lijos užsienių reikalų min. Se'l 
wyn Lloyd 5 punktų planas, ku
riam pritaria Prancūzija ir kurį 
remia JAV.

Siūloma: 1. Atstatyti laisvos 
navigacijos principus, laikantis 
Sueso kanalo konvencijos, 2. Už. 
tikrinti būtiną saugumą ir garan
tuoti teises visoms kanalu besi
naudojančioms tautoms — kanalo 
operacijose atstatytinas tarptauti
nis charakteris, 3. Sueso kanalo 
krizė spręstina taikiomis priemo
nėmis derybų keliu, 4. Rekomen
duoti Egipto vyriausybei, kad ji 
vestų pasitarimus, o šiuos pasiū
lytus principus priimtų kaip pasi
tarimų bazę, 5. Rekomenduoti 
Egipto vyriausybei, kad ji laike 
derybų bendradarbiautų su Sueso 
kanalu besinaudojančių valstybių 
sąjunga.

JAV užsienių reikalų min. Dul
ks pareiškė, kad jis balsuosiąs 
už Anglų — Prancūzų pasiūlymą.

Egipto užsienių reikalų minis- 
teris turėjo apie valandą laiko 
trukusį pasikalbėjimą su Jungti
nių Tautų gen. sekretorium. Pran
cūzijos užsienių reikalų ministe- 
ris pietavo su Sov. S-gos , Jugos
lavijos ir Belgijos užsienių reika
lų ministeriais, kurie ruošiasi pa
sakyti kalbas debatuose.

NELEIDO IŠVYKTI

Maskvos baletui vykstant gast
rolių j Londoną, negavo leidimo 
išvažiuoti Sov. Sąjungos balerina 
Nr. 2, Maya Plisetkaya, kuri, ma
noma, užiimsianti ateityje prima 
balerinos Ulanovos vieta. M. Pli
setskaya neišleista bijantis ,kad 
jinai gali daugiau nebegrįžti į 
Sov. Rusiją, rašo londoniškis “Dai
ly Mail”. Ji esą keliais atvejais 
kritikavusi sovietinę santvarką.

DAR VIENA AUKA?
Islandijoje lankosi sovietų pre

kybinė delegacija. Neseniai čia 
viešėjo rusų šokėjų grupė. Islan
dija nepatenkinta vakarų kaimy
nais ir dėl JAV karinių bazių ir 
dėl Didžiosios Britanijos atsisaky
mo pirkti jų žuvį. Rusija, mato
mai, nepaprastai suinteresuota 
įsigyti Islandijos simpatijas ir, 
greičiausiai, vėliau įkurdinti Islan
dijoje karines bazes, jei pavyktų 
iš ten iškraustyti amerikiečius. 
Rusai perka visą, ką tik Islandi
ja turi parduoti. Pirmoje eilėje 
jų sugaunamas žuvis. Mainais 
rusai jau pristatė Islandijai auto
mobilių, sunkvežimių, cemento ir 
statybos medžiagų.

Amerikiečiai turi įrengę Islan
dijoje radaro stotis, mažą karinį 
uostą ir karinį aerodromą. Islan
dijoje nuolat budi 6.000 amerikie
čių karių. -Š.m. kovo mėn. Islan
dijos parlamentas, 38 balsais prieš 
18, reikalavo, kad sąjungininkų 

karinės pajėgos -iš Islandijos bū
tų evakuotos. Derybos šiuo reika
lu dar nebaigtos. Amerikiečiai 
siūlo laikyti vietoje kariuomenės 
civilinį personalą Islandijoje ten 
esantiems įrengimams aptarnauti.

I

Bėga žmonės Iš
“Rojaus”...

Tarpvalstybinis europiečių emi
gracijai vykdyti komitetas, spa
lio 3 d. posėdyje, įvykusiame Švei
carijoje, kreipėsi į Kanadą ir 
Australiją, prašydamas padidinti 
imigracijos kvotas europiečiams. 
Austrijos atstovas dr. A. Popel- 
ka, kuris šį klausimą iškėlė, nu
rodė, kad iš komunistinių kraštų 
pabėgėlių kasmet daugėja. Į Aus
triją per metus jų atyksta dau
giau kaip 10.000. Daugumas šių 
politinių pabėgėlių esą iš Jugos
lavijos, bet pastaruoju metu bėg
lių skaičius didėjąs ir iš Čekoslo
vakijos, ir Vengrijos, ir kitų Ry
tų Europos kraštų.

Dr. Popelką pažymėjo, kad did
žioji dalis pabėgėlių yra jauni, 

sveiki žmonės, ir jų tarpe yra 
daug augštų kvalifikacijų specia
listų.

ALŽYRENAUJA TERORO BANGA
Reuterio žinių agentūra prane

ša apie naują teroro bangą ir 
bombų sproginėjimus Alžyre.

Pereitą savaitę buvo susprog
dintos dvi bombos kavinėse. Eks- 
pliozijos metu sužeista 65 žmo
nės. Pereitą savaitgalį Alžyre žu
vo 7 ir sužeista per 100 žmonių. 
Bombų, su laiko užtaisais, rasta 
11 augštų pastate, pačiame mies
to centre.

Prancūzų laikraščiai rašo, kad 
Alžyro vyriausybė bijosi naujų 
riaušių ir keršto pasireiškimo Iš 
europiečių prieš arabus. Nurodo
ma, kad Alžyro nacionalinis iš
laisvinimo frontas yra davęs pa
rėdymą arabams per visą spalio 
mėnesį palaikyti įtampą ir vyk
dyti terorą, stengiantis padidinti 
prarają tarp 1.200.000 prancūzų 
gyventojų ir 8.000.000 Alžyro ma
hometonų.

Alžyro nacionalistų sukilimas 
prasidėjo prieš 23 mėnesius. Pran
cūzijai šitai kaštuoja milžiniš
kas sumas. Prancūzijos finansų 
ministeris Paul Ramadier pereitą 
savaitę pareiškė, kad ateinančiais 
metais “Alžyro neramumai” Pran

SOVIETAI 
TRAUKIASI?

MARŠALO TITO IR CHRUŠČE 
VO SLAPTI PASITARIMAI BEL
GRADE IR KRYME SIEJAMI 
SU RAUDONOSIOS ARMIJOS 
ATITRAUKIMU IŠ RUMUNUOS 

IR VENGRIJOS

Reuterio. žinių agentūra, per
duodama Austrijos “Die Presse” 
dienraščio iš Vienos pranešimą, 
nurodo, kad esama faktų jog 
Pragoję vyraująs įsitikinimas, 
kad paskelbtas ateinančių trijų 
savaičių laikotarpiui keleivinių 
traukinių “praretinimas” Vengri
joje (vietoj 5 tebus leidžiama tik 
vienas) yra padarytas ne dėl ang
lių stokos, bet todėl, kad trans
porto priemonės yra reikalingos 
pervežimui sovietinės kariuomenės 
grįžtančios namo, rašo laikraštis.

Čekoslovakų kariuomenės dali
niai pasiųsti į Vengrijos pasienį, 
kad atitraukus raudonosios armi
jos įgulas iš Vengrijos ten kilę 
neramumai nepersimestų į Čekos
lovakiją. Kariuomenės užduotis 
yra apsaugoti ir geležinkelius, ku 
riais riedės traukiniai su išvyks
tančiais raudonarmiečiais.

“Die Presse” rašo, kad raudo
nosios armijos dalinių koncentra
cija, pastebėta Vengrijoj Austri
jos pasienyje, atitinka kariuome
nės pasiruošimus persikeliant į 
kitą vietą.

Maršalo Tito laukiama sugrįž
tant į Belgradą. Oficialaus komu
nikato apie pasitarimus su Chruš- 
čevu, manoma, nebūsią paskelbta. 
Galimas dalykas, kad Jugoslav!, 
jos Užsienių reikalų ministerija 
apie pasitarimus painformuos sve
timų valstybių ambasadorius, ta
čiau tik tais klausimais, kurie lie
čia tarptautinę politiką.

Kaip žinoma, Tito ir Chruščevo 
slaptuose pasitarimuose, Belgrade 
ir paskui Kryme, buvo diskutuo
jami ir ideologiniai skirtingumai.
• Čekoslovakijos filharmonijos 

orkestras, daugiau kaip 100 žmo
nių, iš Pragos atskrido į Londo
ną. Anglijoj orkestras gastroliuos 
dvi savaites.

cūzijai ąkštuos 50.000 mil. fran
kų (£ 62,5 mil.) daugiau, negu 
šiais metais. Iš viso 1957 metais 
Alžyro “raminimas” kaštuosiąs 
320.000 mil. frankų (£ 400 mil.)

MASKVOS BALETAS LONDONE

Nepadėjus protestams Ir Ang
lijos prokuratūrai atsisakius iš
leisti Niną Pontekarovą (skrybė
laičių vagystės istorija) be teis
mo, Maskvos teatro baletas nusi
leido ir atskrido į Londoną. Ang
lų susidomėjimas šio baleto ga
strolėmis yra labai didelis.

IŠSKRIDO IR NEGRĮŽO

Lenkų karo aviacijos lakūnas 
nusileido su rusišku “Migu” Born- 
holmo saloje, Baltijos jūroje, ir 
paprašė politinio azylio teisių. 
Lenkų lakūnas pakėgo su pačiu 
naujausiu “Migo” modeliu, dar 
nematytu šiapus geležinės uždan
gos. Danų karo aviacijos specia
listai išskubėjo iš Kopenhagos ap
žiūrėti lėktuvo, kuris yra trečias 
lenkų lakūnų, pasirinkusių laisvę, 
atgabentas į Bornholmo salą.

Hatoyama Maskvoje
Hatoyama, Japonijos min. pir

mininkas, lydimas žemės ūkio mi- 
nisterio Ichiro Kono, išskrido į 
Maskvą, kur ves pasitarimus su 
Sov. S-gos vyriausybe dėl taikos 
pasirašymo. Techniškai Sov. S-ga 
ir Japonija tebėra karo padėtyje.

Ankstesni pasitarimai nedavė jo. 
kių rezultatų, nes Sovietai reiškia 
pretenzijų į Japonijos valdytų 
šiaurinių salų grupę.

LIETUVIAI IŠ UŽ GELEŽINĖS 
UŽDANGOS OLIMPINIUOSE 
ŽAIDIMUOSE MELBOURNE

“M.P.” Red. žiniomis, į olimpi
nius žaidimus Melbourne, kurie 
prasidės lapkričio mėn., iš okupuo
tos Lietuvos atvyks visasąjunginis 
ir Europos sunkaus svorio bokso 
čempionas Šocikas, pussunkaus 
svorio čempionas Marauskas. Sov. 
Sąjungos krepšinio rinktinėje bus 
Stonkus, Lauritėnas, Kolakauskas 
ir kt. Manoma, kad bus pasiųsta 
ir moterų krepšinio komanda, ku
rios sudėtyje taip pat bus lietu
vaičių.

Visi lietuviai sportininkai gar
sins ne Lietuvos, bet Sov. Sąjun
gos vardą ir kovos už sovietines 
spalvas.

PABRANGO LAIKRAŠČIAI
Sydnėjaus vakariniai dienraš

čiai "Daily Mirror” ir “Tht Sun” 
nuo šios savaitės pirmadienio pa
brango 1 penu egz. Ikšiol kaštavo 
4 penus. Kaina pakelta ryšium su 
spausdinimo išlaidų kilimu.

• Kehlio mieste, prie Stras- 
burgo, buvo susirinkę 200 Pran
cūzijos ir Vak. Vokietijos miestų 
burmistrų. Jame dalyvavo Vokie
tijos užs. reikalų min. von Bren- 
tano ir Prancūzijos užs. reikalų 
min. Plneau. Suvažiavimo tikslas 
buvo pabrėžti Vokietijos ir Pran
cūzijos susiartinimą Jungtinės 
Europos rėmuose.

• Kanados vyriausybė ištrėmė 
antrąjį Sovietų anjbasados sekre
torių Popovą, mėginusį už 500 
dol. išgauti paslapčių iš vieno 
tarnautojo apie CF 105 sprausmi- 
nį naikintuvą.

• Bulgarų kom. partijos va
dovybė paskelbė, kad kuv. Bulga
rijos min. pirm. Kostovas neteisė
tai sušaudytas 1949- m. už “titoiz- 
mą” dabar išteisintas ir vėl pri
imtas į kompartiją. Deja, nebent 
į pragaro karalystės...

• Iš Varšuvos pranešama, kad 
12 lenkų locmanų išvykę į Egiptą, 
kur mokosi laivus plukdyti kanalu. 
Egiptan yra atvykę keliolika loc
manų iš Karaliaučiaus, Rygos ir 
Talino.

• Reuteris praneša, kad kritų 
tanklaivis (12.700 to.), sugedus 
motorui, nuskendo Sueso kanale. 
Jo iškėlimas užtruko keletą va
landų ir laivų praplaukimas buvo 
kuriam laiku sustojęs. Tai pir

mas laivo skendimas kanale Nas- 
serui jį nusavinus.
• Iš Singapūro Reuteris pra

neša apie sulaikymą komunistinės 
People’s Action Party centralinio 
komiteto 9 narių, kaltinamų už 
prasižengimus prieš konstituciją 

ir pragaištingą veiklą.
• Australijos min. pirm. Men

zies pareiškė, kad ministerių ka
binetas Ir štabų viršininkai šios 
savaitės posėdyje peržiūrės Aus
tralijos gynybos sistemą ir bus 
padaryta žymių pakeitimų ginkla
vimosi programoje.
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NUOMONES

ATIDĖLIOJIMŲ KELIU
Australijos Lietuvių Bendruo

menės Krašto Tarybos suvažiavi
mas šiemet šaukiamas Sydnėjuje. 
Jis, kaip skelbiama "Mūsų Pas
togėje, įvyks gruodžio mėn. 28- 
30 dienomis.

Ar šauktinas šiemet suvažiavi
mas?

Bene prieš 3 savaites p. Ig. 
Aleknos str. “ALB suvažiavimo 
reikalu”, skaitėme, kad suvažiavi
mas nešauktinas. Str. autorius pa
tiekė savo motyvus, svarbiausia 
priežastimi nurodydamas dideles 
išlaidas, kurias turi pakelti apy
linkės, siųsdamos savo atstovus 

į Bendruomenės suvažiavimus. Jis 
aiškino, kad pinigai labai reikalin
gi lietuviškų namų įsigijimui, bū
simam jų remontui ir tt. Jis siū
lo suvažiavimo nešaukti, o krašto 
valdybų ateinantiems dvejiems me
tams išrinkti korespondenciniu 
būdu.

Neneigiu, kad suvažiavimai kaš
tuoja pinigo. Sutinku, kad tie pi
nigai, išleisti atstovų kelionei ap
mokėti, labai praverstų lietuviš
kus namus perkant, žinau, kad pi
nigų labai reikia ir kitiems rei
kalams.

Dabar pora klausimėlių. Ar po 
dvejų metų mūsų ekonominės są
lygos žymiai bus pakitusios? Ar 
po dviejų metų jau nebereikės pi
nigų skolon pirktiems namams iš
mokėti? Ar po dvejų metų vėl 
neatsiras kokių kitokių "degan
čių” reikalų?

Sakau po dvejų metų, nes p. 
Ig. Alekna siūlo suvažiavimą šie
met nešaukti, bat atidėti dvejiems 
metams.

Atsimenu, pradžioje, kada buvo
me žymiai biednesni finansiškai, 
įstengdavome sušaukti bendruo
menės atstovų suvažiavimus sykį 
per metus. Paskui, kai truputį 
prasigyvenome, kai atsiganėme ir 
apsirengėme, kai pradėjome krau
stytis į savo mūrinukus ir fibrl- 
nukus, buvo nutarta, kad suvažia
vimai brangiai kaštuoja ir todėl 
jie šauktini kas dveji metai. Ir 
taip, rodos, po suvažiavimo Ade
laidėje, kitas suvažiavimas "(jau 
po dviejų metų) įvyko Melbourne. 
Dabar, vėl po dviejų metų, šau
kiamas Sydnėjuje. Čia jau pakiša
ma mintis, kad kas dveji metai 
suvažiavimai yra perdaug dažnas 
ir per brangus reikalas — šauki
te kas ketveri metai. Ir taip, ei

REIKIA DVASINIO SUKILIMO
ŽODIS KIEKVIENAM NEKALTO KRAUJO VARDU

dami pasiūlytuoju p r a r e t 1- 
n i m o keliu, prieisime prie to, 
kad suvažiavimai bus šaukiami 
kas penkeri (labai gražus skai
čius), arba kas dešimt (dar gra
žesnis) metų.

Kodėl, galima ir tokius pasiūly
mus kelti. Galima, kodėl no? Juk 
yra daug ir tokių, kurie sakys, 
kad suvažiavimai apskritai nerei
kalingi, kad tai tik laiko gaišini
mas ir pinigo švaistymas. Yra ir 
tokių, kurie mano, kad nereika
linga nei ALB Kr. Valdyba, nei 
apylinkių valdybos, nei lietuviš
kos bendruomenės organizacija 
aplamai.

Nepritardamas p. Ig. Aleknai 
dėl ALB Krašto Tarybos suvažia
vimo atidėjimo dar dvejiems me
tams, aiškiai pasisakau už jo su
šaukimą šiais metais. Ir štai ko
dėl: 1. Kiekvienas toks suvažia
vimas, nors jame esti ir belrei- 
kalingų ginčų, sykiu išryškina ir 
mūsų bendruomenės negalavimus,
2. Suvažiavimuose, paprastai, da
lyvauja žmonės, kurie aktyviai 
reiškiasi organizaciniame gyveni
me, todėl per diskusijas, pasikei- | 
timą nuomonėmis ir gali pajieš- 
koti (ir surasti) tinkamiausių bū
dų ir priemonių bendruomenės 
tikslų ir siekimų įgyvendinimui,
3. Dveji metai yra užtektinai il
gas laikotarpis, kad per jį apylin
kių valdybos galėtų sukaupti ke
liasdešimt svarų pasiųsti atsto
vams į suvažiavimą.

Pasisakydamas už suvažiavimo 
šaukimą, norėčiau, kad suvažiavi
mas būtų visos Australijos lietu
vių seimu, kuriame išryškėtų ir 
paaiškėtų visa tai, kas kiekvie
nam, ar bent daugumai mūsų rū
pi, dėl ko sielojamasi; kad tauti
niai ir kultūriniai reikalai rastų 
vietos darbotvarkėje ir jų svarsty
mui, jų gvildenimui būtų pakan
kamai laiko. Reiktų skirti darbo
tvarkėje vietos ir laiko bendruo
menės dvasios ir idėjos analizei 
bei paryškinimui, išeinant Iš šio 
krašto sąlygų. Reikėtų labai rim
tai pasvarstyti mūsų jaunimo pro
blemą. Kad diskusijos nebūtų pa
laidos, svarbesniems klausimams 
reikalingi referentai. Gi visokiems, 
parapiniams “pasirokavimams” 
neturėtų būti skirta nei laiko, nei 
vietos, nei sudarytos tam kilti są
lygos.

PIJUS DOMEIKA.

Išlaisvinti iš komunistų kalėji
mų ir vergų koncentracijų stovyk
lų visų tautų žmonės vienbalsiai 
patvirtina senas žinias apie pra
garišką gyvenimą virš 15 milionų 
vergų Sovietų Rusijos koncentra
cijos stovyklose. O kiek jų kituo
se komunistų valdomuose kraš
tuose. Nei Tarptautiniam Raudo
najam Kryžiui nei kitoms Caritas 
organizacijoms neleidžiama jiems 
padėti. Komunistų valdomuos kra
štuos yra balsus ir be jokių per
spektyvų kolchozininkų gyvenimas. 
Nekaltų žmonių krauju ir ašaro
mis yra permirkusi Rusijos žemė. 
Auga vis nauji masiniai nekaltų 
aukų kapinynai. Viso teroro čia 
trumpais žodžiais nepavaizduosi

me.
Visa, kas vyksta Rusijoj ir ki

tur Maskvos vadovybėje, yra gė

Veidas
Man leisk, naktie, paliesti tavo rūbą 
Ir valandų tekėjimą pavargusiam veide 
Naktie, užtvenki.
Aksomas tavo rūbo kviečia poilsin.
Aksomas tu.
Uždenki savimi mintis, naktie.
Akis uždenk.
Ir veidą.
Tą baltą veidą kvepiantį žeme...
Tebūnie jis kaip tu, naktie:
Be švento bruožo,
Be minties,
Ir be šešėlio Viešpaties buvimo.
Tebūna jis kaip tu —
Kaip tas akmuo iš grindinio 
Kuriuo praėjo žemės piligrimai.

Iki
L...

Jei mums likimas liepia skirtis
Mes nusilenkime jo valiai.
Šaunaus pavasario žibintuose
Nelieski tu širdim širdies —
Neliestu aš...
Ir pabučiavimų ugny
Kad nesudegtų meilė ateičiai
Panerk pirštus gyvenimo šalnoj išbalusiuos plaukuos
Ir pasakyk:
— Iki rytojaus!

Iki...
Jei mums likimas liepia skirtis 
Iki rytojaus.

i

f
x

da mūsų laiko visai žmonijai prieš 
būsimas kartas. Už tą gėdą esa
me kalti visi, nes laisvas pasau
lis praleido daug gerų progų aną 
terorą baigti be karo.

Karo mes ir dabar nenorime. 
Tačiau komunizmo vykdomą tero
rą reikia' užbaigti nors pavėluo
tai . Laisvas pasaulis dar yra 
tiek galingas, kad užtektų laisvo 
pasaulio žmonių dvasinio sukili
mo grąžinti vergams laisvę ir 
nors pagrindines žmogaus teises.

Viso laisvo pasaulio geros va
lios ir humaniškumą branginą 
žmones sukilkime į nenumaldomą 
protestą prieš nehumanišką žmo
gaus traktavimą. Sovietų Rusijo
je ir kituose komunistų valdomuo
se kraštuose. Pasiryžkime ir įgy
vendinkime, kad nuo dabar lais
vame pasaulyje neįvyktų susiva

ANT. GASIŪNAS. 
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žiavimo, didesnio ar mažesnio su
sirinkimo be rezoliucijos, išreiš
kiančios pasibjaurėjimą Ir protes
tą prieš vergiją ir terorą komu
nistų valdomuose kraštuose; To. 
kias rezoliucijas siųskime Rusijos 
ir kitų komunistinių kraštų ats
tovybėms ar misijoms savam ar 
kituose kraštuose. Sovietų Rusijos 
vadams Kremliuje, UN atstovams, 
savo krašto vyriausybės nariams. 
Toms institucijoms rašykime tuo 
pačiu reikalu mases individuali
nių ir kolektyvinių laiškų.

Laisvojo pasaulio žmonės su
kilkime ir nenurimkime kol nebus 
panaikinta vergija. Būkime nelai
mingiems žmonėms tikri broliai ir 
seserys.

Patys rašykime ir kitus ragin
kime rašyti protesto laiškus.

Dievo ir žmogaus meilės vardu 
išeikime kovoti už mūsų brolius 
ir seseris. Dievas mums padės.

“Ką padarysite vienam iš tų 
mano mažiausių brolių man pada
rysite” (Plg. Mat. 22,40).

“Mes tikime, kad kovoti prieš 
tamsybių galybes mielai prisidės 
visi, kurie tiki ir garbina Dievą” 
(P. Pius XI, Enc. apie komunz.).

Melskimės ir veikime.
Iniciatorių grupės vardu 
VINCENTAS BRIZGYS

6727 S. California Ave., 
Chicago 29, Ill. USA.

NAUTILO KELIONĖ

JAV atominis povandeninis lai
vas Nautilus, iki šiol Jau išplau
ktojo 150.000 jūrų mylių po pa
saulio vandenynus. Skaitoma, kad 
Nautilo statyba apsimokėjusi ir 
davusi didelio patyrimo JAV lai
vyno specialistams. Kitais metais 
JAV laivynas turės pirmąjį 11.000 
tonų karo laivą, varomą atomine 
jėga, o 1958 metais bus pastaty
tas atominis lėktuvnešis.

Atominiai laivai daug pranašes
ni už dizelinlus laivus ar garlai
vius todėl, kad su keliais kilogra
mais atominio kuro jie gali plau
kioti kelis metus. Tokiu būdu, jie 
turi neribotą veikimo spindulį ir 
vieton kuro atsargų, gali vežti 
kitą naudingą krovinį.

UŽSIPRENUMERUOJANT “MŪSŲ PASTOGĘ” IR SIUNČIANT 
PRENUMERATOS PINIGUS AR AUKA LAIKRAŠČIUI, ADRE
SUOTI: “MŪSŲ PASTOGĖ” BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, N.S.W.

Popiežius
ISPĖJA GIRTUOKLIUS

Šv. Tėvas įspėjo tikinčiuosius, 
nurodydamas alkoholio pavojus. 
Kalboje, pasakytoje per priėmimą 
grupės airių policininkų, priklau
sančių šventosios Širdies Draugi, 
jai, Šv. Tėvas pasakė: "Mes reiš
kiame baimės ne vien dėl Airijos, 
bet ir dėl kitų kraštu, esančių už 
Airijos ribų. Daugelyje pasaulio 
kraštų nesusilaikymas prieš alko
holį, šiandien tapo žiauria grės
me ir tikra dvasine tragedija 
tūkstančiams sielų. Tai socialinis 
blogis, dvasios griovimas.

VYSK. MATULIONIO ATVAIZ.
DAS VOKIEČIŲ SPAUDOJE

Vokiečių katalikų iliustruotas 
žurnalas “Der Sonntg im Bild” 
rugsėjo mėn. numery įdėjo dvi 
nuotraukas , kuriose mayti vysk. 
Teofilius Matulionis su kunigais. 
Prieraše šalia nuotraukos paaiš
kinama, kad pirmojoj nuotraukoj 
matomas lietuvis vyskupas Matu
lionis su savo diecezijos prelatais 
ir kunigais, kalintas Sibire, So. 
lovkų salose, tik ką sugrįžus j 
Lietuvą, dar su kalinių drabu
žiais. Antrojoj nuotraukoj tie pa
tys, tik jau savo luomo drabu
žiuose. Ten pat rašoma, kad vy
skupas Matulionis jau tris kar

tus buvo sovietų suimtas ir kalin
tas: 1923, 1929 ir 1946 metais.

ELI

VYTAUTAS KASIULIS 
30.000 TAPYTOJŲ PRIEKYJE
Paryžiaus moterų iliustruotas 

savaitraštis “Eile” rugpjūčio 27 
dienos numeryje rašo, kad dabar 
Prancūzijoj yra apie 30.000 tapy
tojų, kurie reguliariai savo kūri
nius išstato parodose. Savaitraštis 
iš tos daugybės tapytojų Išrenka 
9 įdomiausius, tarp kurių yra ir 
lietuvis Vytautas Kasiulis. Po jo 
atvaizdu laikraštis rašo, kad Ka
siulio talentą pirmasis įvertino 
buvęs Prancūzijos mlnisteris pir
mininkas Albert Sarraut, kuris 
1950 metais nusipirko Kasiulio 
paveikslą. Toliau laikraštis pažy
mi, kad Kasiulis yra pabėgęs nuo 
rusų, kurie okupavo Lietuvą, ir 
kad jis yra sukūręs daug kūrinių 
ir dekoracijų kinui bei teatrui.

ANŠLAVS EGLITIS

LIETUVIAI HOLLYWOODE
ŽYMUS LATVIŲ ŽURNALISTAS — RAŠYTOJAS, SUPAŽINDI
NA MUS SU L. SKIKNIU — LAWRENCE HARVEY, JOKŪBU — 
JACK ŠERNU IR LIZA MONTVI LAITE — MONTELLA — FIL
MŲ ŽVAIGŽDĖMIS.

Iš mažųjų tautų daugiausiai 
garsių kino artistų yra davę šve
dai ir vengrai, švedės Greta Gar
bo, Ingrida Bergman, Marta To
ren, Viveca Lindfors yra garses
nės, bet užtat vengrų artistų yra 
daug didesnis skaičius. Hollywoo
de jau žinomas posakis: vengras 
yra žmogus, kuris įeina pro,suka
mąsias duris paskui jus, bet išei
na pirmasis. Kiek nustebsite, at
rodo, išgirdę, kad trečioji vieta, 
mažųjų tautų tarpe priklauso lie
tuviams. Per pastaruosius penke
rius metus, trys lietuviai artistai 
susilaukė didžiulio pasisekimo. Jie 
yra Lawrence Harvey, Jack Šer
nas ir Liza Montella.

LAWRENCE HARVEY yra gi
męs Lietuvoje, 1928 m. ir jo tik
roji pavardė yra Skiknys. Jo tė
vas, dažytojas, niekada neturėjęs 
jokių ryšių su scena. Skikniai dar 
prieš II-jį pasaulinį karą emigra
vę į Johanisburgą, Pietų Afrlkon. 
Pradžioje Lawrence domėjęsis mu
zika ir pūtęs trimitą mokyklos 
orkestre. Prasidėjus karui, būda
mas 14 meetų, jis pabėgęs iš na
mų ir įstojęs į britų laivyną, pa
sisakydamas esąs reikalaujamo 
amžiaus. Tik po 3 mėn. jo motina 
surado jo pėdsakus, ir, pranešda
ma vyresnybei jo tikruosius me
tus, užbaigusi sūnaus jūrininko 
karjerą.

Tačiau pabandžius sraunesnio

gyvenimo, Lawrencui mokykla ne- 
bepatiko ir jis prisijungęs prie 

kažkokio Johanisburgo teatralų 
būrelio. Sulaukęs 15 metų jis vėl 
bandė tapti kareiviu, šiuokart bri
tų pėstininku. Motinai daugiau ne
bepavyko sūnaus pagauti ir Law
rence su savo pulku išvaikščiojo 
Egiptą, Italiją ir Austriją. Pasi
baigus karui jis prisišliejo prie 
kažkokios varietės grupės, kuri 
linksminusi kareivių stovyklas. Po 
demobilizacijos, kaip veteranas, 
įstojęs į Londono Karališkąją dra
mos mokyklą, ir jau po 3 mėn. 
susilaukęs pirmojo kvietimo vai
dinti filme.

Dėl šios pirmos rolės jam te
kę gerokai pakovoti, nes režisie
rius nusigandęs, kai sužinojęs, 
kad Jo naujoji “žvaigždė” dar ne
turi nė dvidešimties metų. Ta
čiau ilgoki kandymai parodė Jo 
tinkamumą ir po to, kai anglams 
neištariama pavardė Skiknys bu
vo pakeista į lengvą, nors pa
prastą, Harvey, Lawrence šoktelė
jo karjeros laiptais: trumpu lai
ku Jis vaidino svarbiausias roles 
6 anglų ir 1 prancūzų filmuose, 
tuo pačiu metu dalyvaudamas 
įvairiuose, garsiojo Šekspyro var
do teatro Stratford-on-Avon, pa
statymuose.-

1952 m. Warner’io studija jį 
kvietė į Hollywoodą vaidint svar
biausiąjį meilužį didžiajame fil

me “Karaliaus Ričardas ir kry
žiuočiai”, vėliau pavadintu “Talis
manu”, kartu su garsenybėm — 
Virginija Mayo Ir Georges Sand- 
ders. Pasekmės dinamiškojo ka
riautojo vaidmeny buvo pakanka
mai geros, kad gautų dar kelis 
Hollywoodo pasiūlymus. Tuo pačiu 
metu kažkokia anglų bendrovė jam 
pasiūlė Romeo vaidmenį ir Law
rence apsisprendė grįžti į Lon
doną, nes norėjo vaidint mėgia
mąjį Šekspyrą. Hollywoode geležis 
kalama kol karšta! Lawrence ga
vo gana suraizgytą anglų Romu
lus ir Hollywoodo Warner studijų 
kontraktą, su Warner’io teisėm į 
Harvey patarnavimus vienam fil
mui per metus, bet kol kas Holly- 
woodas šios teisės dar nėra išnau
dojęs ir Harvey dirba tik Ang
lijoje.

JOKŪBAS ŠERNAS amžiumi 
yra vyresnis: gimęs 1925 m. Kau
ne. (Jo tėvas kuvo Lietuvos tei
singumo ministeriu). Po tėvo mir
ties motina ištekėjo ir su savo 
vyru gydytoju ir jaunučiu sūnum 
išsikėlė gyventi į Paryžių.

Ir šernas buvo kareiviškai nu
siteikęs: dar neturėdamas 20 me
tų prisijungė prie prancūzų po
grindžio kovotojų, neužilgo buvo 
sugautas ir pusantrų metų pralei
do belaisvių stovykloje. Karui bai
giantis, šerno šeima patekusi J 
vargą ir Jokūbas dirbęs ir kaip 
naktinis sargas ir kaip padavėjas 
plačiai žinomoj Paryžiaus kavinėj 
de la Paix. Po to buvo pardavėju 
sporto įrankių krautuvėje ir žie
mos sporto instruktorių Alpių tu
ristų miesteliuose. 20 m. amžiaus 
gavo suvaidinti nedidelę boksinin
ko rolę viename Jan Gaben’o fil
me. Nuo to laiko šernas retkar

čiais vaidindavo boksininkų roles, 
bet netikėdamas savo aktoriaus 
gabumais, pradėjo studijuoti me
diciną. Po 2 studijų metų, viena 
Romos filmų studija telefonu pa
siūlė jam rolę. Būdamas pinigi
niuose nedatekliuose, jis džiaug
damasis pasiūlymą priėmė, bet tik 
atvykęs į studiją sužinojo, kad 
šiuokart siūloma svarbiausia ro
lė. Nuo dabar aktoriaus profe
siją, kaip šernas pats sakosi, jam 
staiga patikusi. Jis metęs univer
sitetą, kad atsiduotų tik filmui.

šerno karjera Išsivystė stai
giai. Jis vaidino daugelyje pran
cūzų ir italų filmų, taip pat ke
liuose Paryžiaus teatruose. Kai 
Warner’io studija Romoje filma
vo "Trojos Eleną” — pagal Ho
mero epą “Iliada” — visame pa
saulyje jieškojo artisto, kuris ga
lėtų vaidint “gražiausią vyrą pa
saulyje” — Paris, tai po ilgų ban
dymų, pasirinko Jokūbą Šerną.

Kai šernas pabaigė savo ant
rąjį Hollywoodo filmą apie Dien- 
bin-pū tragediją “Šuolis į praga
rą”, jis gavo ilgametį Warner 
studijos kontraktą ir kartu su 
žmona, itale žurnaliste, persikėlė 
gyventi į Hollywoodą, nutardamas 
priimti J.A.V. pilietybę. Ir nors 
nusipirko namą Hollywoode, jis 
vis dar tebeturi nuolatinį butą 

Paryžiuje ir vasarnamį netoli Ro
mos, nuošaliame pajūrio kampe, 
j kurį galima patekti tik po sun
kios kelionės per bevelk nenugali
mus smiltynus. Jokūbas, kaip 
daugelis šių dienų Jaunų žmonių, 
yra “apsėstas” auto manijos — 
važinėja baltu, atviru Cadilac’u, 
Ferrari sporto mašina arba lenk
tyniniu Lansijos automobiliu... 
Bet jis yra ir didelis knygos my

lėtojas; gerai moka prancūzų, 
anglų, italų ir rusų kalbas ir šiuo 
meteu rašo knygą apie savo mar
guosius pokarinius nuotykius ir 
svaiginančios karjeros pradžią. 
Jis-nevengia draugystės ir su sa
vo tautiečiais. Jo namus puošia 
lietuvių dailininkų kūriniai ir liau
dies meno išdirbiniai.

LIZA MONTELLA yra jauniau
sia iš šio trejetuko. Moterų gimi
mo metų studijos paprastai nes
kelbia. šiuo atveju’ greičiausiai 
bijomasi ne per didelio metų skai
čiaus — Liza yra labai jauna. 
Liza yra gimusi Varšuvoje, kur iš 
Lietuvos persikėlė jos tėvai. Jos 
tikroji pavardė yra Montvilaitė. 
Montvilų šeima atkeliavo iš Eu
ropos kaip D.P. ir pirmiausia ap
sistojo New Yorke. JAV Montvl- 
lams vistik nekažkaip sekėsi ir 
jie išvyko toliau — į Pietų Ame

I
 EUROPIETIS SPECIALISTAS 

OPTIKAS
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 
(Priešais Melbourne Town Hall.) 

Centr. 1819
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai 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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riką, į Perų sostinę Limą.
Lizos .Montellos svajonėse fil

mų artistės gyvenimas buvo vie
nas didžiausių dalykų. Ir Limoje 
jai pavykę dalyvauti keliose Pe
ru filmuose. Amerikiečių “talen
tų medžiotojai”, kuriuos studijos 
samdo visuose pasaulio kraštuose, 
pastebėję ją ir atvežę bandymui 
į Paramount’o studiją Hollywoo- 
de. Per 10 mėnesių ji gavo du ša
lutinius vaidmenis spalvuotuose 
filmuose: “Pabėgimas iš Burmos” 
ir “Pietų jūros perlas”. Po to di
desnė ir turtingesnė Metro-Gold- 
vin-Mayer studija jai pasiūlė su
tartį, norėdama paveržti Lizą iš 
Paramount. Šiuo metu pradeda
mas sukti Lizos Montellos sekan
tis filmas, kurio pavadinimas dar 
neskelbiamas.
(“Austr. Latvietis”, 1956. Nr. 327)

Ii latvių k. vertė B.Ž.
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GARSINAMA TAUTOS KANČIA

(sks) Rugsėjo 12 d. Melbourne 
įvyko Australų Skautų Są-gos B. 
P. Gildijos (židinių) atstovų me
tinis suvažiavimas, kuriam pirmi
ninkavo oro pajėgų viršininkas 
maršalas Jones. Jdomų pranešimą 
padarė Victorijos valstybės vy. 
riauias skautininkas Roy Nichols, 
vaizdžiai nušviesdamas skautavi- 
mą Filipinuose ir Japonijoje. LSS 
-gą atstovavo Rajono Vadas. Per
traukos metu Jis buvo supažin
dintas su augštaisiais pareigūnais, 
gavo progos pakalbėti apie sunkią 
Lietuvos dalią ir Išdalino Baltų 
komiteto New Yorke leidžiamą 
"BALTIC REVIEW” žymesniems 
skautų vadovams ir to suvažiavi
mo augštiems svečiams.

jimą. Skautininkų Ramovė įsigi
jo dvi akcijas, ASS Melbourne 
Skyrius ir Židinys po vieną akciją, 
Melbourne Tuntas turi taip pat 
keletą akcijų. Mūsų tautiečiai, 
skautų sąjūdžio rėmėjai, J. Nor
mantas (Canberra), V. Aglins
kas, ponai Savickai paaukojo ak
cijų melbournišklams skautams. 
Skautų vadovai turi įsigiję asme
niškai namų akcijų ir po 50 sva
rų. “Vilniaus” Tunto skautai pa
siryžę laisvalaikiais dirbti ir gau
tas lėšas skirti lietuviškų namų 
įsigijimui. Gražu, kad ir jaunes
nieji pratinami rūpintis mūsų 
bendruomenės taip svarbiu reika
lu.

SYDNĖJAUS SKAUTAI
IŠKYLAUJA

STEIGIAMA BIBLIOTEKA

(sks) Rajono Vado rūpesčiu prie 
rajono vadijos steigiama skautiš
kos literatūros biblioteka. Joje 
bus visi lietuvių kalba pasirodę 
leidiniai, knygos ir žurnalai bei 
skautiška literatūra svetimom kal
bom. (Anglijos, Australijos, Ame
rikos, Šveicarijos, Vokietijos są
jungų leidiniai). Jau gauta siunta 
iš Amerikos, užmegsti ryšiai su 
Šveicarija ir Vokietija. Si biblio
teka skiriama lietuvių skautų va
dovams. Kiekvienas skautų vado
vas, paaukojęs bent vieną naują, 
dar neturimą knygą bibliotekai, 
galės pasinaudoti visomis knygo
mis. Bibliotekos gausumas ir įvai
rumas knygų priklausys nuo mū
sų pačių. Bibliotekos reikalais ra
šyti: Rajono Vadui 4 Grandview 
Ave., Maribyrnong, Vic. Knygos 
galės būti paštu siuntinėjamos ir 
ne Melbourne gyvenantiems.

George 
čia 

ir 
va-

Gavę tris dienas laisvo laiko 
(rugs. 27-29 <i.d.) "Aušros” tunto 
DLK Kęstučio d-vės skautai, vad. 
08. R. Jaselskio praleido jas iš
kylaudami Ingleburne,
upės pakrantėse. Sekmadienį 
vienos dienos iškilą padarė 
Skaučių “Živilės” d-vė. Joms 
dovavo v.s.v.sl. M. Osonaitė.

Po bendrų žaidimų ir vakarie
nės, nuleidus tautinę vėliavą, įvy
ko bendras laužas, kurį pravedė 
R Jaselskis ir L Zigaitis.

Tai pirmoji pavasarinė — tra
dicinė kęstutėnų iškyla. Jų buk 
daugiau j metų galą. Tai lyg ir 
pasiruošimas būsimajai metines 
stovyklai, įvyksiančiai tuoj po Ka
lėdų švenčių.

Kaip jaunieji laukia tokių išky
lų, galima spręsti iš vienos sesės 
kandidatės žodžių, kuriai ši iškyla 
buvo viena pirmųjų jos gyvenime: 
“Tai gražiausia diena, kurią aš 
turėjau savo gyvenime!"

BAIGĖ GILWELLIO KURSUS B.2.

Ar Taip Gerai? PRANEŠIMAI

"Vilniaus” tunto tuntininkas sktn. 
V. Stasiškis rugpjūčio 16 d. baigė 
Group Scout Master kursus. Tiems 
kursams baigiantis, gavo ir Gil- 
wellio baigimo pažymėjimą ir miš
ko ženklą. Gražus pavyzdys Jau
nesniems broliams. Sktn. V. Sta
siškis ir vyresnio amžiaus būda
mas puikiai išėjo teoretinės ir 
praktikos dalių programas, įsigy- 
damas augštosios skautų mokyk
los pažymėjimą. Be jo, Adelaidėje 
praktiškąją dalį išėjo ir psktn. V. 
Opulskls. Dabar jis atlieka teore
tinę dalj.

ILGAMETIS NERVŲ LIGŲ 
SPECIALISTAS

J Mackiewicz
MELBOURNE,

117 COLLINS STR., 
III AUGŠTAS 

ir St. Kilda, 25 Balston Str.
Telefonas: LB 4083

Lietuviais esame gimę ir to- mūsų tautines šventes atsiranda 
kiais Jau liksime, nors ir kaip to- ‘ partijos atstovas, kviestas ar ne, 
Ii begyventume nuo savosios Te- kuris kalba, sveikina, bet tikro- 
vynės. Todėl malonu atšvęsti ir ----- ---- ------------- •-
savo tautos šventes: prisiminus 
Tėvynės Ir brolių kančias apdū- 
moti savo gyvenimą, pagal dienos 
rimtumą paklausyti lietuviškos 
muzikos, dainų, tautinių šokių. 
Malonu, kai į Nepriklausomybes 
šventės (vasario 16) ar Tautos 
šventės (rugsėjo 8 d.) minėjimo 
programą įtraukiamas ir mūsų 
Jaunimas, — moksleiviai, studen
tai, skautai, ateitininkai ir kt. 
Juk jie ryt, poryt perims iš vy
resniosios kartos iniciatyvą, minė
jimus ruoš. Ir pats jaunimas 
mėgsta jei su jais, kaip su ly
giais, vyresnieji skaitosi, kviečia 
į talką.

Melbourne ikšiol ruošti minė
jimai būdavo vieni vykę, kiti silp
nesni. Bet šįmet kažkaip tai ne
besiseka. Nepriklausomybės šven
te — šiaip taip, bet jau Tautos 
švtntė! Sakytum jokio minėjimo 
nė nebuvo, nors programoj aiškiai 
buvo parašyta, kad Tautos šven
tės minėjimas. Žinoma, ką vadinsi 
minėjimu!

Minėjimas susidėjo iš trumpu
tės Apylinkės v-bos pirmininko 
kalbos, pagerbimo žuvusių tylos 
minute, paskaitos, darbiečių (An- 
ti-Communist Labor Party) ats
tovo sveikinimo.

Po to tuoj prasidėjo bendruo
menės susirinkimas.

Noriu atkreipti dėmesį į kai ku
riuos šio minėjimo trūkumus.

Pirmiausia, ar reikėjo tokioj di
delėj bendruomenėj, apie 1500 lie
tuvių, tą pačią dieną daryti minė
jimą ir susirinkimą? Mano nuo
mone, tai netikslu. Jei jau minė
jimas, tai minėjimas. Tegul ta 
šventiška tautinė nuotaika ir ap
gaubia visus. Tegul kiekvienas 
parsineša dalį jos namo. To ne
galima pasakyti apie šį minėjimą 
— susirinkimą. Juk kai kurie dar 
susirinkimui vykstant skirstėsi 
namo rūškanais veidais, burno
dami.

Antra. Mes jau įpratę, dar iš 
Tėvynės, kad po paskaitos, prane
šimo seka meninė dalis: poezija, 
daina, tautiniai šokiai. O kaip ma
lonu, jei maži pipirai išeina ir iš
pila Brazdžionio, Maironio ar Bin
kio gražų lietuvišką eilėraštį! Ta
čiau šįmet per Tautos šventę — 
gedulas. Nei choro, nei solistų, nei 
muzikos.

Trečia. Jau bene antrą sykį per

vėj j ieško savo partijai narių, 
o ateinantiems rinkimams mėgi
na organizuoti balsus. Ar tai rei
kalinga? Gal galime apseiti per 
savo tautines šventes be partinių 
kalbų? O jei kviečiame (kas kvie
čia?), tai kvieskime ir liberalų 

atstovą, Juk ir jie kovoja taip pat 
prieš komunistų įsigalėjimą. Ta
čiau, geriausia laikykimės tauti
nių papročių švęsdami savo šven
tes.

Neįtraukime savo tautiečių, ben
druomenės narių j australų parti
jų ginčus Ir peštynes! Gana ir 
savo ...

Ketvirta. Susirinkimo pirminin
kas neturėjo leisti Liet. Namų 
Klubo pranešimo diskusijoms iš
siplėsti į ginčus statutiniais klau
simais. Ne vietoj ir ne laiku. Juk 
čia kuvo tik Klubo Tarybos pir
mininko pranešimas, o ne Liet. 
Namų Klubo susirinkimas.

Reikia tikėtis, kad šios negero
vės nebesikartos.

A. ŽALGIS.

š.m. rugsėjo mėn. 23 d. ALB 
Bankstowno Apylinkės valdyba ir 
L.N. Taryba lankėsi pas Banks
towno apylinkės lietuvius. Buvo 
tartasi dėl salės statymo Banks- 
towne. Visi gyvai domėjosi ir di
delė dauguma pažadėjo visokerio
pą pagalbą statybai. Lankymosi 
metu buvo surinkta grynų pinigų 
£ 276 ir naujų pasižadėjimų 550 
svarų.

Tuo būdu Bankstowno lietuvių 
namų kasa turi šiuo metu grynais 
pinigais £ 1150 ir pasižadėjimais 
— £ 3050. Čia reikia dar pridėti, 
kad mūsų turimo sklypo vertė 
pašoko iki £ 1400.

Turime vilties surinkti dar dau
giau lėšų, nes nevisi buvo aplan
kyti. Vieni nebuvo rasti namuose, 
kiti praleisti dėl adresų neturėji
mo. Taip pat esame numatę grei
tu laiku aplankyti Cabramatios Ir 
St. Marys lietuvius.

Turėdami didelį žmonių pritari
mą ir pasižadėjimus,, esame nu? 
tarę pradėti Bankstowne statyti 
salę £ 5000 vertės.

Šiuo metu L.N. Taryba tiria 
lygas ir tariasi su firmomis 
salės statybos ir jos projektų 
darymo. ,

ALB Bankstowno Apyl. V-ba 
Ir Laik Namų Taryba.

dėl 
su-

IŠNAUDOKIME PROGAS
šiais laikais propaganda, rek

lama yra labai reikšminga prie
monė. šiems reikalams išleidžiami 
tūkstančiai — valstybiniu mastu 
propagandai išmetami milional, 
kuriuos sudeda mokesčių mokėto
jai.

Propaganda supažindina, įtai
goja ir padeda įsigyti draugų. 
Propaganda tačiau gali tarnauti 
įvairiems ir labai skirtingiems 
tikslams. Ji gali būti ūkinė, poli
tinė, kultūrinė ir

Mes, lietuviai, 
naudoti brangiai 
propagandinėmis

reikalui neištenkame 
nekalbant jau apie 

svarų. O stoką

kitokia.
negalime pasi-
kaštuojančiomis 

priemonėmis.

VYČIAMS INSTRUKCIJA

(sks) Šiomis dienomis Brolijos 
S. Vyčių Skyrius paruošė vyčiams 
Instrukciją ir tradicijų aprašy
mą duodant sk. vyčių įžodį ir iš
siuntinėjo vyčių vienetams. Vyčių 
skyriaus vedėjo adresas: Vyr. 
sktn. Pr. Karalius, 1438 Ansel Rd., 
Cleveland 6, Ohio, U.S.A.

VADEIVOS APLINKRAŠTIS

(sks) Naujai paskirtasis Brolijos
Vadeiva psktn. A. Bakaitis iš-
siuntinėjo visiems Australijoje 
esantiems skautų vienetams ap
linkraštį, ragindamas aktingai 
vykdyti skautų veiklą, nepamiršti 
vidinės to sąjūdžio pusės auklė
jant jaunimą ir stiprinant lietu
viškumą.

SKAUTYBĖS ESMĖ

(sks) ASS Melbourne Skyrius ne
seniai turėjo sueigą, kurios metu 
pedagogė E. žižienė skaitė įdomią 
paskaitą apie skautystės esmę iš
keldama daug naujų ir gražių 
minčių. Po paskaitos vyko disku
sijos ir prie kavos puodelio buvo 
pasidalyta įvairiais skautiškais 
klausimais. Šiais metais ASS 
Melbourno Skyriaus valdybon iš
rinkti: pirm, psktn. E. Pankevi- 
čius, sekr. psktn. Ir. Lalsvėnaitė 
ir ižd. vyr. valt. A. Žilinskas.

SKAUTAI IR NAMAI

(sks) Melbourniškiai skautų vie
netai remia Lietuvių Namų įsigi-

PASKUBĖKITE SU KALĖDINIAIS 
SIUNTINIAIS,

kad jie laiku pasiektu adresatus!
ir įsivelti į sunkumus užpildant pašto 
esame vietoje ir atliekame visas tran-

Nėra reikalo rašyti į Angliją 
ar banko formuliarus — mes 
zakcijas Australijos valiuta.

SIUNTIMAI 1 RUSIJĄ — LIETUVĄ — LATVIJĄ — ESTIJĄ 
— UKRAINĄ — BALTGUDIJĄ.

MAISTAS — MEDŽIAGOS — VAISTAI.
Muitą ir visas kitas persiuntimo išlaidas apmoka siuntėjas. 

Adresatas siuntinį atsiimdamas nieko nemoka.
PRISTATYMAS PER 6-8 SAVAITES. SIUNČIAME TAIP PAT

ORO PAŠTU
Visi siuntiniai pilnai apdrausti. Kainoraštis — pareikalavus.

Prekių pavyzdžiai yra mūsų centrinėje įstaigoje

O D R A

IR

Mes šiam 
dešimčių, 
tūkstančius 
geros propagandos labai jaučiame.
Gi propaganda svetimųjų tarpe 
apie mūsų gimtąjį kraštą Lietu
vos bylai yra būtina.

Mes kiekvieną dieną (traukiny
je, autobuse, darbovietėje) susidu
riame su žmonėmis, kurie veik 
nieko nėra girdėję apie Lietuvą. 
Arba labai mažai apie ją ką te
žino. O jeigu žinotų, jeigu pažin
tų mūsų kultūrą, istoriją, gar

bingą praeitį — būtų daug nau
dos Lietuvos bylai ir mums, čia 
jsikūrusiems.

Negalėdami skirti lėšų platesnei 
propagandai, išnaudokime nieko 
nekainuojančias progas. O tokių 
apstu, štai, š.m. gruodžio mėn. 
Sydnėjuje įvyks ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimas, sporto šven
tė, studentų sąskrydis. I Sydnėjų 
suplauks šimtai tautiečių iš visos 
Australijos. Jaunimo ir senimo. 
Mes čia susitiksime su senai be
matytais bičiuliais, pažįstamais. 
Bet rūpesčio turės Sydnėjaus, 
Bankstowno ir Cabramattos apy
linkių valdybos, “Kovo” vadovy
bė, kurioms reikės organizuoti 
svečių priėmimą ir apgyvendini
mą. Mūsų visų tad pareiga jiems 
talkininkauti, visokeriopai padėti.

pastatyta taip pat Kalėdų atosto
gų metu, greičiausiai gruodžio 30 
dieną.

Jeigu mes, vykdami į skautų 
stovyklą, j balių Troadero salėje, 
ar kitą parengimą, kur bus lietu
viškos dainos, tautiniai šokiai, ar
ba j sportines varžybas, pakvie
sime savo pažįstamus australus, 
savo bendradarbius iš darboviečių, 
tikrai gražiai pasitarnausime lie
tuviškam reikalui. Laimėtume ir 
sau asmeniškai, nes pakviestieji 
pajustų, kad mes, nors ir tremty
je atsidūrę, sugebame gražiai ir 
kultūringai pasireikšti, kad esa
me organizuoti, šitokia proga de
ra, žinoma, pašnekėti ir apie mū
sų tautos tragediją ir mūsų svar
biausią čia atsiradimo priežastį.

Australiški papročiai nereika
lauja, kad kviečiamam įteiktas pa
kvietimas būtų apmokėtas. Jį ga
vusis pats tai padarys įeidamas į 
salę.

Išnaudokime lietuviško reikalo 
propagandai kiekvieną progą. Ne- 
praleiskime jos ir per šių metų 
Kalėdų atostogas. , A.J.

LKF Melbourne 
skyriaus užsimojimai

Skyriaus valdyba savo kadenci
joje numato tokį darbo planą:

1. Pasaulinės sporto olimpiados 
metu Melbourne suorganizuoti 
plataus masto meno parodą. Sky> 
rius ruoš organizuotą tos parodos 
lankymą, pakviesdamas meninin
kus parodos eksponatų aiškini
mui.

2. Surengti literatūros ir meno 
vakarą. Programai Išpildyti kvies
ti vietines meno ir literatūros pa
jėgas.

3. Suruošti visuomenei kultūri
niais ir meno klausimais paskai
tų ciklą.

4. Tartis su parapijos vadovy
be dėl surengimo bendros Kalėdų 
eglutės Melbourne ir apylinkėse 
esančių savaitgalio mokyklų vai
kučiams.

5. Visomis išgalėmis remti sa
vaitgalio mokyklas. Esant reika
lui steigti naujas.

6. Stengtis išlaikyti Melbourne 
Lithuanistinius Kursus.

7. Stengtis visomis priemonė
mis padidinti bibliotekos knygų 
skaičių. Kreiptis tuo reikalu į 
esančias laisvajame pasaulyje lie
tuviškų knygų leidyklas, prašant 
paaukoti skyriaus bibliotekai kny
gų-

8. Surengti bent vieną balių, 
esant galimybei su menine dali
mi

9. Prisimenant lietuviškas ge
gužines, suruošti išvyką j gamtą 
(laivu ar autobusais).

10. Telkti lėšas kultūriniams 
reikalams.

11. Suaktyvinti kultūrinę veiklą 
Melbourne, pritraukiant prie kul
tūrinės veiklos visas pajėgas: li
teratus, menininkus, dainininkus 
ar kitus, sugebančius dirbti kul
tūrinį darbą.

12. Plačiąją visuomenę skatin
ti domėtis lietuvių kultūrine 
veikla, dalyvaujant ruošiamose pa
skaitose, koncertuose, literatūros 
vakaruose ir parodose.

13. Tikslu supažindinti tautie
čius su lietuvių menininkų atlik
tais darbais, susitarus su Mel
bourne ir apylinkėje esančiais me
nininkais, suruošti lietuvių meni
ninkų meno parodą lietuviams 
Melbourne.

Lietuvių Kultūros Fondo 
Melbourne Skyriaus Valdyba.

REGISTERED OVERSEAS PARCEL SERVICE

111 BOURKE STREET, MELBOURNE.
Darbo valandos: pirmadienį — penktadienį nuo 10 iki 6 vai. p.p. 

Šeštadienį 9-1 vai.
TEL. MF 6178. Po darbo valandų, šeštadieniais ir nedarbo dienomis: 

telef. JJ 2630.
MŪSŲ AGENTŪROS YRA ŠIOSE VIETOSE:

VICTORIA:
Geelong — 70 Weller Street, West Geelong. Tel. X 4891 
Newborough — 65 Western Avenue, Newborough East.

SOUTH AUSTRALIA — 14 Frank Street, St. Morris, Adelaide.
Tel. F 6076

QUEENSLAND — no Junction Road, Clayfield, Brisbane.

TASMANIA 139A Macquarie Street, Hobart.
Tel. H 13ie after hours 9198.

Gruodžio 27 d. Trocadero salė
je įvyks balius. Programoje pasi
rodys A. Plūko vadovaujamas 
“Dainos” choras (naujam reper
tuare), dinamiška “Kovo” sporto 
klubo tautinių šokių grupė ir aus
tralų baletas.

Gruodžio 28-30 dienomis įvyks 
Australijos lietuvių Bendruome
nės Krašto Tarybos suvažiavi
mas. Jis vyks mums draugiškų 
estų namuose.

Gruodžio 29-30 dienomis vyks 
Australijos lietuvių sporto šven
tė. Sportuojantis jaunimas N. 
Metų sutikti kviečia visus į “State" 
salę.

Kalėdų atostogų metu suvažiuos 
ir Australijos universitetuose stu
dijuojąs lietuviškas jaunimas.

Sydnėjaus skautai ruošia didelę 
stovyklą, kurioje dalyvaus skautų 
ir iš kitų miestų.

“Atžalos” teatras numato pa
statyti naują veikalą. Tikimasi, 

kad Vyt. Alanto "Visuomenės vei
kėjai”, 3 veiksmų komedija, bus

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

Emstan 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.

PADĖKA

VI. Dambrauskas iš Wehnem 
stovyklos, Vak. Vokietijoj, kurio 
šeimai Bankstowno Moterų soc. 

globos komitetas prieš keletą mė
nesių pasiuntė £ 5.0.0, šio komi
teto pirm. V. Ramanauskienei at
siuntė laišką, kuriame dėkoja 
Bankstowno Moterų soc. globos 

komitetui ir visiems tautiečiams, 
nelaimėje sušelpusiems jo šeimą.

VI. Dambrausko šeimos 5 asme
nys. Jis pats nepersenai išėjęs iš 
TB sanatorijos, žmona serga ner
vų paralyžium ir sąnarių reuma
tu — trys metai tebeguli lovoje 
ir yra vežiojama spec, vežimėly
je — kėdėje. Trys vaikai mokosi 
mokykloje. Dambrauskai dėl svei
katos stovio emigruoti negali.

SUTVIRTINK VALANDĖLEI SA- 
/O DVASIĄ IR PAAUKOK LIE-

2 Murray St., W. Mitcham, S.A. TUVIŲ NAMAMS. 
******************************* -J-J- j J jr J J J-J J J J J J-r J J- rr «- a~ J- J- J J

-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, AVALYNĘ.
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, JOS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ Į KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!
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mOmį pastogė
GEELONGAS

VAKARAS — KONCERTAS

Rugsėjo 29 d. Geelongo soc. 
globos moterų skyrius suruošė va
karų — koncertų. Pradėta S. Lau
ciaus komedija "Pavojingas moky
tojas”. Režisavo Pr. Zenkevičius. 
Vaidino: M. Kymantas, M. Bin-

HOBARTAS
GRAŽIAI PAMINĖTA 

TAUTOS ŠVENTĖ

Rugsėjo 8 d., Lietuvos didingos 
praeities minėjimas, kurj surengė 
apylinkės valdyba, paminėta gra
žiai ir dalyvavusieji išsiskirstė su 
pakilusia nuotaika ir naujais įs-

ADELAIDE
ATSTOVAI l ALB TARYBOS 

SUVAŽIAVIMĄ

ALB Adelaidės Apylinkės susi
rinkime, jvykuslame rugsėjo 23 d. 
šv. Juozapo bažnyčios salėje, bu
vo renkami atstovai j Krašto Ta
rybos suvažiavimų.

Susirinkimų atidarė ir, susirin
kimui pritarus, jam pirmininkavo 
apylinkės valdybos pirmininkas S. 
Čibiras. Sekretoriavo apylinkės 
valdybos sekretorius V. Jankaus
kas. Išrinkta 13 atstovų:

B. Dičlūnas, kun. dr. P. Jatulis, 
A. Rudžius, B. Lukavlčius, P. Lu
košiūnas, B. Marmukonis, A. Mi
koliūnas, B. Plokštys, P. Pusdeš- 
ris, V. Raginis, J. Riauba, J. Ste- 
panas, I. Taunys.

Be šių, prie atstovų skaičiaus 
prisideda ir j suvažiavimų vyks 
apylinkės vald. pirm. S. Čibiras 
ir J. Kalvaitis — Pasaulio lietu
vių seimo atstovas ir Krašto Gar
bės Teismo pirmininkas.

Susirinkimas buvo gausesnis ne
gu kiti bendruomenės susirinki
mai. Malonu konstatuoti da
lyvių dideli susidomėjimų atstovų 
rinkimais. Reikia pastebėti, kad 
neperseniausiai, renkant Apylin
kės valdybų, susirinkimas vos su
rinko reikiamų kandidatų skaičių 
penkių asmenų valdybai sudaryti, 
gi renkant trylika atstovų į su
važiavimų — kandidatų buvo be
velk dvigubai. Jeigu tai reiškia 
grįžimų prie domėjimosi bendruo
menės reikalais, tai sveikintinas 
reiškinys.

Dalyvis.

J.A. Kudirkos meno 
paroda

Rugsėjo 23 d. šv. Juozapo baž
nyčios salėje, Adelaidėje, Alg. Ku
dirka surengė savo darbų parodų. 
Buvo išstatyti 22 ideginimai me
dyje ir 10 aliejinių piešinių.

- Paroda turėjo gerų pasisekimų 
ir sutraukė daug lankytojų. Keli 
darbai buvo nupirkti. Lankytojų 
tarpe gyvų susidomėjimų sukėlė 
{deginimai medyje.

Atrodo, kad A. Kudirka neįsi- 
kibs j grynąjį menų ir jau pačioje 
savo pirmųjų bandymų pradžioje 
pasuks pritaikomojo meno krypti
mi. Jo pirmi bandymai su {degi
nimais medyje žada daugiau, ne
gu klaidžiojimai spalvose. Spalvo
se jis greičiau paskęsta negu nu
sidegina medyje. Jeigu nesutings 
ir bandys atrasti savitumo, su 
pritaikomuoju menu galės prasi
skinti tinkamų vietų. Tačiau visa 
tai, kų parodė, tėra tik pirmieji 
bandymai, kurių daugumai dar 
trūksta ne tik kruopštaus išbai
gimo, bet ir apgalvotos pradžios. 
Linkėtina, kad A. Kudirka pasi
rinktų tinkamų krypti ir atsisaky
tų to, kas, atrodo, neįkandama.

L-e.

PADĖKA

ALB Adelaidės Apylinkės VaL 
dyka nuoširdžiai dėkoja visiems 

padėjusioms suruošti Tautos šven
tės minėjimų. Ipatingų padėkų 
reiškiam L.K.F. Adelaidės sky
riui, *jo pirmininkui p. Neliubšiul 
ir jam padėjusiems, už padovano
tas apylinkės valdybai dekoraci
jas, kalbas pasakiusiems p. Pus- 
dešriui, poniai Kalvaitienei ir p. 
Statnickui, “Lithuania” choro ve
dėjui p. Šimkui ir choristams, sol. 
p. Gučluvienei ir p. Mariukui, dr. 
kun. Jatuliui ir visiems prisidė-

MELBOURNAS
IS AKADEMIKŲ GYVENIMO

Akademinis gyvenimas, kaip ir 
kitais metais, šiuo laiku “apmi
ręs”. Akademiniai metai jau eina 
prie galo ir visos studentų jėgos 
koncentruojamos mokslui. Uni
versitete egzaminai šiemet {vyks
ta anksčiau negu kitais metais 
dėl Olimpinių žaidimų: prasideda 
spalio mėn. 22 d. ir baigiasi lap
kričio mėn. 10 d., prieš Olimpi
nių žaidimų pradžių.

Be abejo, į Olimpinius žaidimus 
atvyks ir iš kitų universitetų 
studentų, todėl būtų malonu, jei 
Melbourne akademikai pasiruoštų 
kolegų priėmimui.

Skautai akedemikai, perrinkę 
naujų valdybų, irgi lyg aptilo, iš
skyrus neseniai {vykusiame susi
rinkime — sueigoje suruoštų {do
mių E. Žilienės paskaitų skautiš
kais klausimais.

Visiems bus malonu girdėt, kad 
skautai akademikai, sėkmingai 
pravedę akademinį savaitgalį Mt. 
Evelyn'e, toje pačioje vietoję ruo
šia akademini savaitgali ir kitais 
metais. Savaitgalis prasidės vasa
rio 22 d. (penktadienio vakare) ir 
truks iki pirmadienio vakaro. Sa
vaitgaliui numatoma linksma ir 
gyva programa su {vairiomis pra
mogomis. Skautai akademikai ža
da kviesti ne tiktai vietini jauni
mų, bet taip pat ir studentus bei 
skautus akademikus iš kitų vieto
vių. Tokiu būdu akademinis jau
nimas ir svečiai galės pabendrau
ti.

Reikia tikėtis, kad šis savaitga
lis taip pat praeis sėkmingai ir 
kad tai taps metine tradicija.

A.

MELBOURNO SOC. GLOBOS
MOTERŲ D-JOS KOMITETAS

Melbourno Soc. Globos Moterų 
D-jos visuotiname narių susirinki
me išrinktas naujas komitetas to
kio sustato: E. Nagulevičienš — 
pirm. Ligonių skyrius: V. Morkū
nienė, Klupšienė. Parengimų sky
rius: Reimerienė, Pumputienė. R. 
Pumputienė — sekretorė, V. Mor
kūnienė — iždininkė. Revizijos ko
misija: Z. Meiliūnienė, E. šema- 
tienė, Motiejūnienė.

Reikalui esant kreiptis adresu: 
E. Nagulevičienė, 37 Orvieto St., 
North Coburg, arba R. Pumpu
tienė, 1 Curtis Ave., Watsonia.

Pajieškojimai
* Gedimino Almonaičio, kilusio 

iš Kud. Naumiesčio, jieško: Jonas 
Maniuška, 130 Dunn Ava., Toron
to, Ont, Canada. Yra svarbių ži
nių iš namų.

* Zenonui Sideravičiui, kauniš
kiu!, į Australiją atvykusiam be
ne 1948 m., yra žinių iš tėvų. Ra
šyti jų senuoju adresu, arba tei
rautis: G. Puodžiukaitis, 6444 So 
Troy, Chicago 29, Ill. USA.

sydnejus
PAMALDOS

Spalio mėn. 14 d. Cabramattos 
lietuviams pamaldos Mt. Pritchard 
bažnyčioje 10 vai.

Spalio 21 d. lietuviškos pamal
dos Bankstowne St. Brendans ba
žnyčioje 11 vai.

Spalio 21 d. Wollongong" lietu
viams pamaldos W. katedroj 5 vai. 
p.p. Prieš pamaldas mokykla vai
kučiams. K.P.B.

GRAŽUS PASIRODYMAS

Rugsėjo 29 d. Sydnėjaus sp. kl. 
“Kovo” valdyba buvo suruošus: 
vakarų — bailų, kurio pelnas ski
riamas VH-sios sporto šventės 

I ruošimo išlaidoms apmokėti. Ba
liaus programoje pasirodė “Kovo” 
meno sekcija.

Linksmieji broliai (V. Bernotas, 
K. Protas ir E. Lašaltis) vyku- 

i siais savo kupletais “papešiojo” 
visas klubo sekcijas. Jie pelnytai 
susilaukė karštų plojimų.

A. Bernotaitės paruoštame "Či
gonų tabore” žiūrovai pamatė 
šaunių čigonių Ir čigonų grupę. 
Kiti net nenorėjo tikėti, kad tai 
“Kovo” sportininkai. A. Plūkui 
akordeonu ir V. Stasiūnaičiui gi
tara pritariant, “Čigonų taboras” 
padainavo "Ten toli ošia”.

Moterų kvartetas (V. Laukai
tienė, I. Bačiulienė, V. Jarmalavi- 
čiūtė Ir N. Gudeikaltė, akordeonu 
palydint Alg. Bačiuliul, padaina
vo dvi dainas. Kvartetas pasiro
dė pirmų kartų, bet, reik tikėtis, 
ne paskutinį. Debiutas visai pavy
kęs.

čigonės šokį grakščiai pašoko 
G. Šliafertaitė. “čigonų taboro" 
šokėjos (D. Ivinskaitė, A. Griš- 
kaitytė, D. čelkytė, N. Gudeikai- 
tė, G. Šliafertaitė ir I. Blelaitė,. 
akordeonu palydint A. Plūkui, pa
šoko čigonų šokį.

Programos išpildytojai susilau
kė karštų plojimų, “čigonės ir či
gonai” apdovanoti gėlėmis.

SPECIALI SPORTO ŠVENTĖS 
LOTERIJA

Australijos lietuvių VII-Jai spor
to šventei atžymėti, Sydnėjaus 
sporto klubo “Kovo” valdyba ruo
šia loterijų. Leidžiamas pats mo
derniškiausias ttlevizijos aparatas, 
kainuojantis £ 280. Loterijos trau
kimas {vyks "Kovo” Naujųjų Me
tų sutikimo baliuje (States Ball
room). Loterijos bilieto kaina 10 
šilingų.

dokienė ir F. Jarinkevičius. Kon- 
certo antrųjų programos dalį pra
dėjo jaunoji dainininkė V. šutai- 
tė, solo padainuodama “Ant ma
rių krantelio”. N. Bratanavičiūtė 
padeklamavo “Jūratę ir Kastytį” 
ir, pianinu palydint R. Norvydui, 
pašoko “Tango”. Karštais ploji
mais buvo sutiktas, pirmų kartų 
Geelongo pasirodęs, moterų okte
tas, kuris padainavo 4 dainas: 
“Vai žiba žiburėlis”, “Vai links
mai plaukia”, “Lietuva brangi” ir 
“Plaukia Nemunėlis”. Susirinku
sieji žavėjosi gražiu išpildymu is 
kartu sveikino naujų meninį vie
netų, kuriam vadovavo jaunas, dar 
mokyklos suole sėdintis, R. Zen
kevičius, ateityje daug žadanti 
muzikos ir dainos srityje pajėga.

Po koncerto buvo šokiai, kuriems 
grojo lietuviška, taip pat R. Zen
kevičiaus vadovaujama, kapela. 
Veikė turtinga loterija ir bufetas.

Koncertas paliko gerų prisimi
nimų, parodydamas, kad geelon- 
giškial nesnaudžia. Vakarų — kon
certų gabiai pravedė A. Bladzevi- 
čius. (va).

“M.P.” RĖMĖJAI
Newcastllo lietuviai jau kelintų 

kartų savo aukomis paremia ben
druomenės laikraštį, šį kartų au
kojo: VI. Petrėnas ir B. Liūgą po 
10 šil., A. Bajalis — 6 šil., K. 
Grigošaltis — 4 šil., S.Paulauskas 
— 2 šil., J. Sirutis (Snieguoti 
kalnai) prisiuntė 16 šil.

N.B. J. Sirutis per "M.P.” Red. 
prisiuntė £ 1.4.0 solidarumo mo
kesčio ir £ 1.0.0. aukų Tautos 
Fondui. Šie pinigai, J. Siručiui 
nurodžius, perduoti Bankstowno 
apylinkės valdybai.

Dėkui. "Mūsų Pastogė”.

TELEVIZIJA
TELEVIZIJOS APARATAS 

TIK 10 ŠILINGŲ

Sydnėjaus Liet. Sporto 
Kl. Kovas,

norėdamas sukelti lėšų Vll-jai 
Australijos lietuvių sporto šven
tei suruošti, sporto bičiuliams ir 
sportuojančio lietuviško jaunimo 
rėmėjams pasiryžo suteilkti progų 
laimėti brangų televizijos apara
tų. Galimybė laimėti yra labai 
didelė — tik 1000 bilietų. Bilieto 
kaina 10 šil. Laimėtojas paaiškės 
dar šiemet — traukimas numato
ma įvyks š.m. gruodžio 81 dienų.

ĮSIGYKITE S.L.S.K. “KOVO” 
LATERIJOS BILIETĄ!

pūdžiais.
Rugsėjo 8 d. vakare Hobarto 

lietuviai praleido smagiai laikų 
valdybos suruoštame pasilinksmi
nime, kuris buvo su alučiu ir lo
terija.

Rugsėjo 9 d. 15 vai., viena už 
kitų prašmatnenės mašinos rikia
vosi prie Moonah parapijos salės 
— tautiečiai rinkosi į minėjimų.

Minėjimų atidarė apylinkės val
dybos pirm. inž. P. Dirkis. Jis sa
vo atidarymo kalboje nušvietė mi
nėjimo prasmę ir palietė kitus ak
tualius bendruomenės reikalus.

Po to sekė Povilo štuopio pas
kaita. Po paskaitos Alf. Munčelio 
pravesta Balio Sruogos “Milžino 
paunksmėj”, tai dienai tinkamas 
istorinis skaitymas.

Alf. Munčeliui nupasakojus vei
kalo turinį, kuris apėmė Vytauto 
Didžiojo karūnacijos ir ligos bei 
mirties laikotarpį, sekė to veikai" 
skaitymas. Skaityme dalyvavo:

Lenkų politikai vadovavęs ar- 
chivyskupas Zbigniev — Ant An- 
driukonis, karalienė Jadvyga — 
Sonka — Irena Bukevičiūtė, ka
lėjimo sargas ir Rumbaudas — 
Vyt. Simanauskas, kunigaikštis 
Švitrigaila — Alf. Munčelis, Snieš- 
čenec — Žemaitis, Jogaila — P. 
štuopya, Julijona, Vyt. žmona — 
p. Vaičiulevičienė, Horas — p. 
Vaičiulevičlenė.

Minėjimas baigtas Tautos him
nu.

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Po minėjimo įvyko apylinkės 
lietuvių visuotinas susirinkimas. 
Jį atidarė valdybos pirmininkas 
inž. P. Dirkis. Nušvietęs susirin
kimo tikslų, pakvietė, susirinkimui 
pritarus, pirmininkauti Gaižiūnų 
ir sekretoriauti P. štuopį.

I Australijos Lietuvių Bendruo
menės suvažiavimų Sydnėjuje iš- 
rinktas Jakštas.

Nutarta pasiųsti sportininkus 
Valaitį ir Andriukonį į Sydnėjų, 
sporto šventėn, atstovauti Hobar
to lietuvius stalo teniso varžybo
se.

Be to, svarstytas namų įsigiji
mo klausimas, kuris sukėlė didelį 
susidomėjimų. P. Jakštui prane
šus, kad yra parduodamas tinka
mas sklypas ir valdybos pirmi
ninkui P. Dirkiui pasiūlius jį nu
pirkti, tuoj atsirado 20 žmonių, 
davusių po 10 svarų depozitui 
sklypui užpirkti. Jie pasižadėjo 
dar pritraukti po vienų mokėtojų. 
Išrinkta iš 6 narių komisija skly
po pirkimu rūpintis.

Komisijon išrinkti: vald. pirm. 
P. Dirkis, vald. sekretorius Kont- 
vila, vald. iždininkas Jakštas, Gai-

jusiems prie darnaus minėjimo

* S. 2a)gus, G. Lubinaitė-Dit- 
manienė ir S. Virbinskaitė - Glad- 
kauskienė prašomi kreiptis šiuo 
adresu: J. Lapšys, 28 Grange Rd., 
Hindmarsh, South Australia. Jums 
yra žinių iš namų.

* Nina Klevickaitė-Mikus, pas
kutinis žinomas adresas: Perth, 
Woololoo Sanatorium, manoma, 
kad yra persikėlusi į Adelaidę, 
prašoma atsiliepti: Hanna Valevi
čius, 74 Lurllne St, Katoomba, 
N.S.W.

* Kazys Bičiūnas, kurį laikų

pra vedimo.
Apylinkės Valdyba.

buvęs Sydnėjaus Lietuvių Atža-

Mūsų mieliems bičiuliams p.p. Snarskiams, 
mylimai žmonai ir mamytei

P. SNARSKIENEI 
mirus, nuoširdžių užuojautų reiškiame

Pažereckai ir Vieraičiai.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos ruošiamas 
LINKSMAS POBŪVIS

— ŠOKIŲ VAKARAS— SUBATVAKARIS —

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

Vakarų paįvairins “LINKSMIEJI BROLIAI” savo aktualijom, 
kur, vienaip ar kitaip, bus kiekvienas “apdainuotas”. Geras ukrainie
čių (5 asmenų) orkestras. Alutis. įėjimas 8 šil. Pradžia 7 vai. vaka
ro. Tramvajumi važiuoti George Str., iki Anthony Hordens.

Visi pasinaudokite proga linksma! ir jaukiai praleisti šeštadienį.

"ODROS” DARBO VALANDOS

Pranešama, kad “Mūsų Pasto
gėje” tilpusiuose “ODRA” skelbi
muose pažymėtas firmos darbo 
laikas buvo netikslus. Firma veU 
kia darbo dienomis nuo 10 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro.

los teatro administratorium, pas
taruoju laiku gyv. Sydneham, 
Sydnėjuje, arba žinantieji kur jis 
dabar gyvena, prašome rašyti 
“Mūsų Pastogės" Redakcijai. Pa- 
jieško “Atžalos” teatras.

* Julių ir Kostų Novogrodskius 
prašo pranešti savo adresus. Ra
šyti: Inž. J. Grudzinskas, 130 
Chelsea St, Marrylands, N.S.W. 
Yra žinių iš sesers Želvienės.

MELBOURNTŠKIŲ DĖMESIUI

Š.m. spalio mėn. 20 dienų (šeštadienį), 7.30 vai. vakaro, North 
Melbourno Town Hall patalpose, ruošiamas Lietuvių Tautinių šokių 
“Atžalyno” Grupei remti

VAKARAS — BALIUS
Kviečiami visi tautiečiai jaukiai praleisti vakarų lietuviško 

jaunimo draugystėje.
Bilietai gaunami pas visus “Atžalyno” narius.

žiūnas, Žemaitis ir Valaitis.
Yra žmonių kurie, reikalui 

esant, dėtų Iki 50 svarų. Toks gy
vas susidomėjimas ir užsidegimas 
teikia vities, kad net tokia ne
gausi Hobarto lietuvių bendruome
nė pasistatys savus namus.

P. štuopys.

Pranešimas
Melbourno Darbininkų partijos 

“Lietuva” sk. valdyba praneša, 
kad jos įstaiga yra 307 Bridge 
Rd., Richmond. įstaiga veikia 
kiekvienų šeštadienį nuo 10 iki 
12 vai.

Partijos įstaiga pasiruošus padė
ti jieškant darbo, socialiniais ir 
pensijų reikalais, pilietybei gauti 
dokumentų sutvarkyme ir kitais 
atvejais kai susiduriama su įsta-

Partijos susirinkimai vyksta 
kiekvieno mėnesio pirmų sekma-
dienį 8 vai. vak., partijos įstaigos
patalpose. Valdyba,
e^^sre**********************#^*

šį ŠEŠTADIENI DAINUOJA 
"LINKSMIEJI BROLIAI”

šį šeštadienį, spalio 13 d. 7 vai. 
vakaro, Sydnėjaus Apylinkės val
dyba rengia šokių vakarų “subat- 
vakarį”, Trades Hall salėje, kur 
pasirodys “LINKSMIEJI . BRO
LIAI”. Kviečiami tautiečiai pasi
klausyti jų “kupletų”.

PERTHAS
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Rugsėjo 30 d. mokyklos salėje 
įvyko ALB Pertho Apylinkės vi
suotinis susirinkimas. Nors dalis 
žmonių po pamaldų tuoj išskubė
jo j namus, bet susirinkime buvo 
pakankamai tvirtai lietuviškai nu
siteikusių tautiečių, kurie svarstę 
bendruomenės reikalus ir išrinko 
naujų valdyba.

Susirinkimui pirmininkauti bu
vo išrinktas A. Klimaitis. Sekre
toriavo Stankevičius. Susirinkimas 
pradėtas tylos minute, pagerbiant 
mirusius tautiečius.

Susirinkimo pirmininkas, pasi
džiaugęs, kad visdėlto susirinki
mas galėjo įvykti, nors ir negau
sus, bet jame dalyvaujantieji ir 
sudaro šios apylinkės tikrąjį ak
tyvų, kuris būdamas vieningas 
įveiks visus sunkumus ir atstatys 
pašlijusių tautinę veiklų.

Pirmininkaujančio žodžiai paly
dėti karštais plojimais ir susirin
kimas toliau vyko pakeltoj nuo
taikoj.

Valdybos pereitų metų vęiklos 
apžvalgų padare jos pirm, šešto
kas, o valdybos iždininkas prane
šė kasos stovį. Revizijos kom. 
(nariams neatvykus) pranešimo 
nebuvo.

J naujųjų apylinkės valdybų 
slaptu balsavimu išrinkti: A. Kai
raitis, p. Šeštokienė, V. Kapsu
lis, J. Baltramonaltis ir A. Kli
maitis.

Atstovu į ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimų išrinktas kun. L. Ke
mėšis.

Nutarta, kad prie apylinkės 
valdybos būtų suorganizuota mo
terų soc. globos sekcija. Iškeltas 
sumanymas, kad Vakarų Austra
lijoj būtų įsteigta ALB apygar
da, kurios centras būtų Perthe. 
Apygarda esu reikalinga todėl, 
kad dėl didelių atstumų sunku pa
laikyti glaudų ryšį su Krašto val
dyba. Klausimų išsiaiškinti paves, 
ta valdybai. K-bura.

Sportas
SYDNĖJUJE 

Stalo teniso turnyrai.
Norėdamas išaiškinti šiuo metu 

stipriausius “Kovo” stalo tenisi
ninkus, stalo sekcijos vadovas Br. 
šaltmiras suruošė vyrų ir mote
rų turnyrus. Vyrų grupės žaidė
jai buvo suskirstyti J A Ir B kla
ses. A klasėje dalyvauja 8 žaidė
jai ir B klasėje 18. Nors turny
rai Jau yra įpusėję, bet dar sun
ku šiuo metu atspėti laimėtojus. 
Vyrų A klasės grupėje be pralai
mėjimo eina A. Zivas ir, reik ma
nyti, jog jis yra vienas iš stip
riausių lietuvių stalo tenisininkų 
Sydnėjuje. .Vyrų B klasėje ge
riausiai iki šiol “laikosi” V. Rau- 
ličkls. Moterų grupėje be pralai
mėjimo yra V. Laukaitienė.

Kovo stalo tenisininkai ir šiais 
metais sporto šventėje bus rim
čiausi varžovai kitoms atvykstan
čioms komandoms.

Krepšininkų treniruotės
Nuo spalio 13 d. Sydnėjaus “Ko

vo” vyrų-moterų krepšinio ir ori
nio treniruotės vyks kiekvienų 
šeštadienį ir sekmadienį nuo 9 
vai. ryto Newtowno policijos klu
bo salėje, Erskineville Rd., New
town, 3 minutės nuo geležinkelio 
stoties. _

I trtniruotes kviečiami visi vy
rai ir moterys, norintieji žaisti 
krepšinį ir orinį. A.L.

“MAISTAS”
Mėsinė ir augsčiausios 
kokybės europietiški 

mėsos gaminiai 
SKUBIAI REIKALINGAS DEŠ
RŲ GAMYBOS SPECIALISTAS 
LIETUVIS.

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

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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