
Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by post as a news paper.

PRENUMERATA
Ištisiems metams— 

£ 3.0.0.
Pusei metų—£ 1.10.0 

Trims mėnesiams
£ 1.0.0.

Atskiras nr. — 1/6.
N. Zelandijoje ir 
Anglijoje kaina ta 
pati. Kituose kraš
tuose - £ 4.0.0 me
tams.

SKELBIMAI
1 colis per viens 
skiltį—10/-
Skelbimų kaina vie
nai teksto eilutei ar
ba jos vietai—1/6.
Nuolatiniams skel
bimams teikiama 

nuolaida.
Už skelbimų turinį 

neatsakoma.
PRENUMERATA ADRESUOJAMA: 

Box 4558, G.P.O. 
Sydney, N.S.W.

Redaktorius: Jurgis Balakauskas

Redakcija: 127 Mimosa Rd., East Bankstown, N.S.W. Tel.: UY 4581, WB N58
LEIDŽIA: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

KRAŠTO VALDYBA.
Nr. 42 (392). Septintieji metai.

SYDNĖJUS, 1956 m. spalio 17 d.

DAR VIENAS “NIET“
DĖL SUESO IŠ DALIES SUSITARTA. SOVIETŲ S-GOS AT

STOVAS VETAVO SUESO KAN ALO SUTARPTAUTINIMO PA
SIŪLYMĄ.

Iš New Yorko pranešama, kad 
Jungtinių Tautų Saugumo Tary
boj pasisekė pasiekti dalino susi
tarimo, bet atmestas Sueso kana
lo tarptautinės kontrolės princi
pas. Prieš tai balsavo Sov. Sąjun
gos Ir Jugoslavijos atstovai. So
vietams vetavus, pasiūlymas ne
galėjo praeiti, nors už ji balsavo 
9 iš 11 Saugumo Tarybos narių.

Šj planų pasiūlė Anglija ir 
Prancūzija ir jį rėmė Amerika.

Slaptuose pasitarimuose tarp 
Anglijos, Prancūzijos ir Egipto 
užsienių reikalų ministerių buvo 
prieita nuomonės, kad Sueso ka
nalo operacijos turi būti laisvos 
nuo betkokio vieno krašto politi
kos.

Vakarų diplomatai manė, kad 
Egiptas, pripažindamas šitą prin
cipų, kuris reiškia, kad Sueso ka
nalo operacijos negali priklausyti 
kurios nors vienos valstybės tau
tinės politikos, sykiu pripažins.

POZNANĖS

SUKILIMO ATGARSIAI
ATLEISTAS VICEPREMIJERAS, 3 VICEMINISTERIAI IR KELI 
KITI AUGŠTI PAREIGŪNAI. SUKILIME DALYVAVUSIŲ DAR- 
BININKŲ TEISMAS.

Kaip žinomt, š.m. birželio 28- 
30 d.d. Poznanėje, pramoningame 
Lenkijos .mieste, dėl savo sunkios 
padėties darbininkai buvo išėję i 
gatves, reikalaudami duonos* ir 
laisvės. Prieš demonstruojančius 
darbininkus buvo pavertotos žiau
riausios priemonės. Žuvo apie 60 
ir sužeista per 300 darbininkų.

Jau liepos 15 d. Tarptautinė ju
ristų komisija kreipėsi i Lenkijos 
komun. vyriausybę, kad leistų Po
znanės kylą stebėti 4 žymiems 
teisininkams: prof. J. M. van Ben- 
nelen (Olandija), Londono advo
katui G. Freitui, prof. J. Oraven 
(Šveicarija) ir prof. R. Vouin 
(Prancūzija). JAV Darbininkų 

gynimo lyga, Kultūros laisvės ko
mitetas, Žydų darbininkų komite
tas ir kitos pasaulinio masto or
ganizacijos udarė spec. teisių ko
misijų Poznanės teismui stebėti. 
Europinės Tarybos Patariamojo 
Seimo pirmininkas taip pat prašė 
Lenkijos vyriausybę, kad būtų 
jleisti stebėtojais Seimo atstovai 
su savais vertėjais. Lenkijos vy
riausybė visus prašymus atmetė.

Poznanės įvykių bylai prasidė
jus, rugsėjo 27 d. Pavergtųjų 
Jungtinių Tautų pilnatis buvo su
sirinkus New Yorke nepaprasto 
posėdžio ir priėmė spec, deklara
ciją, kuri paneigia kom. Lenkijos 
teismui kompetencijų teisėtai 
spręsti Poznanės darbininkų by
lą. Deklaracija kreipiasi, į laisvo
jo pasaulio vyriausybes ir viešąją 
nuomonę, kad Centro ir Rytų Eu
ropos pavergtųjų tautų byla būtų 
iškelta Jungtinių Tautų Organiza
cijoje.

Lietuvos delegacijos vardu dr. 
A. Trimakas priminė taip pat ir 
lietuvių tautos rezistencijų sovie
tiniam okupantui ir jos gausias 
aukas, pabrėždamas, kad pasau
lis negalės sulaukti tikros taikos, 
kol nebus pašalinta sovietinio ko
lonializmo vergija.

Poznanės darbininkų teisme de
vynių kaltinamųjų darbininkų gy
nėjas pareiškė, kad jie turi būti 
paleisti laisvėn, nes “blogos sąly

kad Sueso kanalo administravimas 
negali priklausyti vien tik Egiptui.

Principai, dėl kurių susitarta, 
yra šie: Laisvas ir atviras tran
zitas, 2. Egipto suverenumas pil
nai respektuojamas, 3. Sueso ka
nalo operacijos laisvos nuo bet- 
kokios politikos. 4. Būdų atlygini
mo it mokesčius nustato Egiptas, 
susitaręs su kanalu besinaudojan
čių valstykių sąjunga, 5. Atitin
kama suma iš surinktų mokesčių 
turi būti skiriama kanalo priežiū
rai ir tobulinimui, 6. Ginčo atve
ju, neišspręstus klausimus tarp 
Egipto ir Sueso kanalo bendrovės 
sprendžia trečiųjų teismas.

Už šiuos principus, pirmąją pla
no dalį, vienbalsiai pasisakė visi 
Saugumo Tarybos nariai. Bet bal
suojant antrąją dalį, kurioje bu
vo paliestas Sueso kanalo sutarp- 
tautinimo klausimas, Sovietai pa
sakė “Niet".

Pasitarimai vyks toliau.

gos ir blogas švietimas, apspren
dė jų veiksmus ir dėlto yra kal
ta valstybė”. Gynyba šioje byloje 
didžiausių faktinę atsakomybę ne
tiesiogiai primetė kom. santvar
kai.

Dar prieš prasidedant teismui, 
vyriausybė pradėjo jieškoti “at
pirkimo ožių” ir atleido pramonės 
viceministerį ir keletą kitų augš- 
tų pareigūnų, kurie esą, blogai 
tvarkę reikalus”. Teismui prasi
dėjus atleisti dar du vicemlnis- 
teriai, o dabar, kaip pranešama iš 
Varšuvos, “pasitraukė” ir vice
premjeras Mine. Politiniai stebė
tojai jo pasitraukimą tačiau sie
ja su Poznanės įvykiais ir Poz
nanės darbininkų teismo fiasko.

Mink, kuris buvo Lenkijos eko
nominio planavimo komiteto pir
mininkas ir vicepremjeras, kaip 
oficialiame komunikate skelbia
ma, pasitraukęs dėl užsitęsusios 
ligos. Jo pasitraukimas įvyko tuoj 
po atleidimo trijų vlceministerių. 
Vyriausybė ryšium su tuo paža
dėjo “kabineto reorganizacvją”. 
Dėl šių pareigūnų atleidimo ir 
kabineto reorganizacijos vyriausy
bė neduoda jokių paaiškinimų.

NAUJA PARTIJA

New South Wales, atskilusi da
lis darbiečių partijos narių suor
ganizavo naujų politinę partiją, 
kuri pavadinta “Democratic La
bor”. ši partija numato statyti 
savo kandidatus į Federalinio ir 
New South Wales parlamentus. 
Naujos partijos vadai savo laiku 
yra buvę atsakingose pareigose 
Darbo partijoje, bet prieš kurį 
laiką pašalinti už nesilaikymų 
partinės drausmės.

• Sov. Sąjunga pasiūlė 50 sti
pendijų Indonezijos studentams, 
norintiems studijuoti Sov. Sąjun
gos universitetuose. Pagal Colom
bo planą, 90 Indonezijos studentų 
gaus stipendijas studijuoti Aust
ralijos ir N. Zelandijos universi
tetuose.

Leido išvykti iš 
Klaipėdos

Paskiausiu metu į Vokietijų at
vyko Iš Klaipėdos krašto šie as
menys: iš Jonaičių, Šilutės apskri
tyje, Emma ir Hedwig Knoop, iš 
Rugienų — Karl Zimmermann, iš 
pačios Klaipėdos — A.. Ruhnke, 
Lidija Zills ir Kurt Žilis. Kiek 
anksčiau iš Kauno yra į Vokieti
ją atvykę 7 asmenys, iš jų 6 su- 
augusltji, paskiau buvo išleista iš 
ten dar viena pora. Be to, per 
Friedlandų į Vak. Vokietiją atvy
ko grupė buvusisų karo belaisvių 
ir civilių internuotųjų. Jų dauge
lis turėjo ilgą laiką dirbti Vorku
tos kasyklose, o paskiau per Pot- 
mų buvo pasiųsti į Vykovą. Vie
nas jų yra iš Didžiosios Lietuvos. 
Visi šie asmenys su kiek anksčiau 
Vakarus pasiekusiais mūsų tau
tiečiais atgabeno naujų vertingų 
papildomų žinių apie padėtį pa
vergtoje Tėvynėje ir bolševikų 
joje siautėjimus.

MAIŠTAUJA BRITŲ 
ATSARGINIAI

Britų atsarginiai, pašaukti ka
riuomenėn Sueso krizei prasidėjus, 
kaip pranešama iš Londono, Mal
toje ir Kipre suruošė demonstra
cijų, reikalaudami juos paleisti 
namo. Karine vadovybė nurodo, 
kad atsarginių paleidimas šiuo 
metu, kol Sueso kanalo klausimas 
nėra išspręstas, nesąs galimas. 
Anglijos laikraščiuose vyrauja 
nuomonė, kad pašauktieji atsargi
niai turėtų būti paleisti namo ir 
įjungti į produktingą darbą, gi, 
reikalui esant, per 24 vai. jie ga
lį būti pašaukti j kariuomenę per 
radijų.

• Pereitą savaitgalį Sydnėjaus 
ir Newcastlio ruože eismo nelai
mėse žuvo 5 žmonės.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS JAUNIMAS
Tremiamas Kasachstanan

TIK i DON BASO ANGLIES 
KASYKLAS IŠSIŲSTA 1.300

Vilniaus radijo pranešimu, 1956. 
IX.19 iš Vilniaus į Donbaso ang
lies šachtas buvo pasiųsti jaunuo
liai iš Vilniaus, Ukmergės, Klai
pėdos, Kauno, Joniškio, Troškūnų 
ir kitų miestų bei rajonų. Kaip 
ir pirmą kartą, daugiausia buvo 
išgabenta iš Vilniaus. “Lietuvos 
jaunimas Donbase dirbs kamjau- 
nuollškai”, “Daugiau anglies — 
stipresnė mūsų tėvynė”. “Papildy
ti šlovingos tarybinių šachtininkų 
šeimos” su šiuo ešalonu pasiųsta 
per 700 jaunuolių ir merginų. 
Taip maždaug pavaizduojami “sa
vanoriai", pagal bolševikų planą 
išsiunčiami į pačius sunkiausius 
darbus. Tuo tarpu, jei kas pvz. 
Vakaruosi mėgintų panašiu būdu 
telkti į anglies kasyklas tos rū
šies “savanorius”, tai vieni iš pir
mųjų kaip tik dėl to daugiausia 
šauktų bolševikai ir jų slmpati- 
kai. Gi okup. Lietuvoje vežamieji 
į nenorimų darbą ne tik turi ne
liūdėti, bet dar oficialiai okupan
tams dėkoti už tokio darbo parin
kimą ir dėtis nepaprastai laimin
gi...

Vilniaus radijo 1956.IX.21 tei
gimu, “vien į Donbasų su komjau
nimo kelialapiais dirbti jau išvy
ko apie 1.300 merginų ir jaunuo
lių. Tūkstančiai Lietuvos jaunimo 
pasiuntinių įsikūrė Kazachstane. 
Daugelis jų dabar stato vienų iš

MASKVA - BOSAS
KREMLIUS ĮSPĖJA PASAULIO KOMUNISTUS, KAD MASK

VA YRA VIENINTELIS IDEOLOGINIS BOSAS IR VISI KOMU
NISTAI TURI KLAUSYTI JOS JSAKYMŲ.

Paryžiaus “France — Soir” 
dienraštis pirmasis atidengė So
vietų Sąjungos komunistų parti
jos slaptų įsakymą pasaulio ko
munistų partijoms, kuris buvo iš
siuntinėtas visų kraštų komunis
tų centrų komitetams, bet kurio 
negavo Jugoslavijos komunistai.

Dienraštis nurodo, kad apie šio 
įsakymo paskelbimą maršalas Tito 
sužinojęs gana vėlai ir tai jį la
bai įpykinę. O tai ir buvo viena 
pagrindinių ginčo ir barnių prie
žastis tarp Tito ir Chruščevo jų 
pasikalbėjimuose Belgrade ir Kry
me. Tito pyktis yra visai supran
tamas, rašo laikraštis,, nes pagal 
Maskvos ir Belgrado susitarimą, 
dar 1955 metų gegužės mėn., Sov. 
Rusijos komunistų partija negalė
jo savintis vadovaujamo vaidmens 
Rytų Europoje. Gi slaptas įsaky
mas — laiškas buvo išsiuntinėtas 
po šio susitarimo.

“France — Soir” rašo, kad Ru
sijos kom. partijos slaptame laiš
ke apie jį buvo kalbama, bet 
“Fra'nce — Soir” pirmasis at
skleidė turinį) nurodoma, kad Sov.

! Sąjungos kom. partija “pasilieka 
■ ir toliau pirmoji partija tarp 
pasaulio kom. partijų”, šis laiškas 
spec, buvo taikytas Rytų Europos 
satelitinių kraštų "priešglnaujan- 
čloms ” kom partijoms.

Iš Vašingtono pranešama, kad 
Jugoslavija sutikusi dalyvauti Ry
tų Europos kraštų komunistų par
tijų suvažiavime Čekoslovakijoje. 
Suvažiavimo tiksli data neskelbia
ma, bet , manoma, kad jis įvyks 
keletos artimiausių savaičių lai
kotarpyje. Politiniai stebėtojai

stambiausių Sibiro pramonės 
įmonių — Pavlodaro aliumlnijaus 
kombinatą”... Vilniaus radijas 
1956.IX.25 mini Zarasų miesto 
jaunuolių grupę, kurie buvo pa
skirti tiesti geležinkelį. Jau esą 
nutiesę 150 km. ir kitus kviečia 
“rašytis savanoriais į Kazachsta. 
nų”...

* “Literatūroj ir Mene” Nr. 
36-1956 pareikšti radijo klausyto
jų pageidavimai. Nusiskundžiama, 
kad radijo praktikoje labai vien
pusiškai atstovaujamas lietuvių 
kompozitorių palikimas. Visa eilė 
lietuvių muzikos kūrėjų reprezen
tuojami vos keleto jų suharmoni
zuotų liaudies dainų. Pageidauja
ma per radiją pasiklausyti visos 
eiles seniai girdėtų kūrinių: J. 

Naujelio trio "Vakarinė daina”, Jo 
simfoninės poemos “Ruduo”, č. 
Sasnausko Fugos vargonams, M. 
Petrausko operečių, St. Šimkaus 
variacijų fortepijonui “Siluetai”, 
jo simfoninės poemos “Nemunas”, 
Baladės “Nugrimzdęs dvaras”, J. 
Gruodžio pjesių orkestrui “Rude
nėlis” ir “Katarinka”, jo simfo
ninio prologo, “Gyvenimo šokio”, 
muzikos dramai “Šarūnas”, K. 
Galkausko operos “čigonai”, J. 
Dambrausko, A. Nabažo simfoni
nių kūrinių ir kt.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

mano, kad Jugoslavijos sutikimas 
dalyvauti šiame suvažiavime yra 
dar vienas žingsnis Belgrado — 
Maskvos suartėjimo kelyje.

Pranešime skelbiama, kad suva
žiavime bus diskutuojama “skir
tingo komunizmo kelio” atskirose 
valstybėse galimumai. Tito yra 
nuomonės, kad kiekviename krašte 
komunizmas gali turėti skirtingas 
sąlygas ir todėl vienas kurpalis, 
šiuo atveju Maskvos, gali kitur ir 
netikti.

Politiniai komentatoriai mano, 
kad netolimoj ateity reikia laukti 
reikšmingų įvykių Sov. S-gos ko
munistų partijos gyvenime, nes 
dabartinė Chruščevo ideologinė li
nija, tikro komunisto (Lenino — 
Stalino samprota) akimis žiūrint, 
yra “važiavimas šalia bėgių”.

Jeigu anksčiau Tito buvo kal
tinamas* dėl nukrypimo į social
demokratijų, tai dabar tokių kal
tinimų girdėti ir Chruščevui. Tu
rint galvoj, kad Chruščevas ir 
Bulganinas ir jų draugai Stalino 
laikais buvo partijos ir valdžios 
viršūnėse — artimiausi Stalino 
padėjėjai, jų smaigstomos naujos 
partijos Ideologines gairės negali 
patikti nė stalinistams nė antista- 
linistams.

Būdinga — į paviršių pradeda 
išplaukti leninistinės mokyklos 
auklėtiniai, gi Chruščevas ne jų 
eilėse.

Plečiama opiumo gamyba
Iš Honkongo pranešama, kad 

komunistinė Kinija yra pasiryžu
si išplėsti opiumo gamybų ir 1957 
metais j rinkų žada išmesti 8000 
tonų opiumo, šio narkotiko plan
tacijoms paskirta 1500 kvadrati
nio mylių.

Turint galvoj, kad opiumo tona 
kaštuoja apie 40.000 dolerių, kom. 
Kinija ir šio nuodingo narkotiko 
kontrabandininkai uždirbs milži
niškus pinigus. Nurodoma, kad 
kom. Kinija iš opiumo tikisi ne 
tik didelių sumų svetimos valiu
tos, bet tuo pačiu metu varys mo
ralės sužlugdymo darbų Vakarų 
ir Rytų Azijos tautose. Ateinan
čiais metais opiumo derlius nu
matoma būsiąs 3 kartus didesnis, 
negu prieš Korėjos karą, kurio 
metu raudonoji Kinija Iš opiumo 
spekuliacijos uždirbtus pinigus 
naudojo to karo finansavimui.

Didžiausias opiumo suvartotojas 
yra Japonija, paskui seka JAV. 
Opiumas mėginama paskleisti 
ypač tuose Azijos karštuose, kur 
yra amerikiečių karių. Jiems opiu
mas pardavinėjamas pigiai, sie
kiant, kad jo vartojimas tarp ka
rių kuo plačiausiai pasklistų, kad 
tuo būdu palaužus jų valią būtų 
galima žmones panaudoti savo 
tikslams.

LĖKTUVO NELAIMĖJE
ŽUVO 59

JAV kariuomenės transporto 
lėktuvas, spalio 11 d. pakilęs iš 
Anglijos nepasiekė nustatytu lai
ku Azorų salų aerodromo, Mano
ma, kad lėktuvas nuskendo. Din
gusio lėktuvo jieškoti buvo pa
siųsta keliolika amerikiečių ir 
anglų karo lėktuvų. Lėktuvu skri
do 50 karių, grįžtančių iš Angli
jos į Ameriką Ir 9 lėktuvo įgulos 
žmonės.

Perkami Sydnėjaus 
Liet. Namai

Sydnėjaus Lietuvių Namų (cent
rinių) Klubo Taryba nutarė pirk
ti namus (3 sales), esančius 7-9 
Michael Rd., Alexandria.

Visi pirkimo paruošiamieji dar
bai atlikti ir su tuo susiję ypa
tingi nutarimai Tarybos priimti 
vienbalsiai.

Plačiau apie tai bus paskelbta 
sekančiuose “M.P.” numeriuose.

Sydnėjaus Liet. Namų 
Klubo Taryba.

Australijos Liet.
Sporto Klubams

šiais metais Australijos lietu
vių sporto šventė įvyks Sydnėju- 
je, tarp Kalėdų ir Naujųjų Metų, 
šventės atidarymas įvyks gruod
žio 28 d.

Bus šių sporto šakų varžybos: 
krepšinis (vyrų ir moterų), tink
linis (vyrų ir moterų), stalo te
nisas (vyrų ir moterų) ir šachma
tai. Stalo teniso ir šachmatų var
žybose kiekvieną klubų atstovauja 
po 3 asmenis.

Visi klubai iki š.m. lapkričio 10 
d. prašomi pristatyti vardinius 
sporto šventės dalyvių sąrašus. 
Nepristačiusieji sąrašų negalės 
dalyvauti šventėje: Rašyti: V. 
Daudaras, 282 Miller St., North 

' Sydney, N.S.W.
| ALFAS Valdyba.

• Iš Singapūro pranešama, 
kad vyriausybė ir toliau vykdo 
"valymus” komunistuojančių ki
niečių studentų eilėse. Saugumo 
policija areštavo dar 4 studentus, 
o švietimo ministeris pareikalavo 
pašalinti iš universiteto 140 stu
dentų ir atleisti 2 mokytojus.

• Jungtinių Tautų konferen
cija tarptautinei atomo agentū
rai įsteigti, atmetė Sov. Sąjungos 
siūlymą, kad būtų priimta kom. 
Kinija, kaip šios agentūros na
rys — steigėjas. Balsavimo re
zultatas 45-9, susilaikė 16.
• Iš Vokietijos pranešama, 

kad buv. Rytų Vokietijos vice
premjeras H. Kastner pabėgo į 
■Vak. Vokietiją. Manoma, kad Jį 
paslėpė jo draugai. Herman Kas
tner iš vicepremjero vietos buvo 
nušalintas 1950.

• Adelaidėje numatoma pas
tatyti £ 1 mil. vertės siuvamų 
mašinų fabrikų, kuriame dirbs 
apie 300 žmonių. Po metų numa-

i tomą pagaminti iki 2000 mašinų 
per mėnesį. Tai bus pirmasis siu
vamų mašinų fabrikas Australi
joje ir bus vienas moderniausių 
pasaulyje, kuris veiks automati
zacijos principu. Skelbiama, kad 
pilnai produkcijai išvystyti užtek
sią dirbti 3,5 dienos per savaitę, 
nes didelę darbo dalį atliksiu "ro
botai”.

• Pranešama, kad Australija 
pradėsianti gaminti ilgų distancijų 
raketas, kurios paleistos į erdvę 
pasieks kitus kontinentus ir susi
ras taikinius.

• Iš Canberros pranešama, 
kad per 3000 darbininkų būsią 
atleista iš karinės pramonės. Apie 
250 darbininkų išsmulkių ginklų 
įmonės Lithgow Ir 110 darbinin
kų iš aviacijos įmonių Lidcombe, 
iš darbo atleidimo pranešimus ga
vo jau praeitų savaitę. Atleidi
mas vykdomas ryšium su krašto 
gynybos reorganizacija.
• Pastaruoju metu vis plačiau 

diskutuojamas imigracijos klausi
mas. Nurodoma, kad perdaug įsi
leidžiama italų ir kitų kraštų 
žmonių, palyginus su atvykstančių 
anglų skaičiumi. Siūloma italų 
imigrantams kvotų sumažinti.
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Tautinio išsilaikymo problema 
yra viena iš svarbiausių, kokias 
šiandien turi- lietuvių bendruome
nė. Bet, kaip paskiras žmogus, 
taip ir bendruomenė, sunkiai iš
sprendžiamus klausimus bando ati
dėti vėlesniam laikui: — gal kaip- 
nors, gal politinė padėtis pasikeis 
miksų naudai, gal kasnors padės... 
— tokiais pasiguodimais raminda- 
miesi keliaujame bene j dvylik
tuosius metus.

Peržiūrėję kultūrinių susirinki
mų, minėjimų programas, skaity
dami periodinę ir kitokių spaudų, 
pastebėsime, kad šitie klausimai 
iš esmės retai tenagrinėjami, rim
tesnių šiuo reikalu straipsnių veik 
ir neužtinkame. Dar blogiau su 
knygomis — lietuvybės išlaikymo 
problemoms nagrinėti tesu suradęs 
vienų leidinį, bet ir jis siauros 
apimties — skirtas vaikų auklėji
mo reikalui.

Turime Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnybų Vlike, kuri, berods rašo 
statutus; turime Vlikų, bet šitie 
“smulkūs” reikalai gal ir neįeina 
į jo darbo rėmus, turime ir kito
kių institucijų—bet specialiai mū
sų bendruomenės ir lietuviškojo 
prieauglio Išlaikymui lietuviais — 
vis kažkaip laiko nesurandama...

O gal nutautėjimo pavojaus iš 
viso nesama? Gal mes esame to
kie tvirti, tokie susipratę ir per
sisunkę lietuviška kultūra ir tra
dicijomis, kad apie jų praradimų 
tuščia ir kalbėti?

Manau, kad taip gerai nėra. 
Manau, kad reikia kalbėti ir klau
simų vispusiškai išnagrinėti, j Ieš
kant tinkamiausių būdų ir kelių 
lietuvybei išlaikyti, tautinei kultu, 
rai išsaugoti.

Norint pilnai šį klausimų aptar
ti, reikėtų pašvęsti daug laiko ir, 
be to, tai ne vieno žmogaus dar
bas. Čia reikėtų didesnės talkos: 
reikėtų sutelkti švietimo, kultū
ros, jaunimo auklėjimo, politikos, 
ekonomikos ir kitų sričių specia
listus. Reikėtų giliai išstudijuoti 
lietuvio charakterį, kad jam ati
tinkamas auklėjimo ir visuomeni
nės veiklos gaires nusmaigsčius.

Išsamiai paruoštam planui sėk
mingai įvykdyti, reikėtų jį su
skirstyti į keletu pagrindinių sri
čių, kurios apimtų specifines ben-

druomenės narių grupes ir skir
tingus išsilavinimo laipsnius. O 
svarbiausia ko stinga, tai deklara
cijos, apibrėžiančios tautinio išsi
laikymo tikslus ir galutinį mūsų 
bendruomenes siekimų.

Aš tokių plačių užsimojimų ne
turiu ir šio uždavinio nesirengiu 
visoje platumoje nagrinėti — netu
riu tam ir būtiniausių priemonių 
nei sųlygų. čia teiškelslu tik ke
letu padrikų minčių, kurios gal 
šiek tiek prisidės prie šios proble
mos nagrinėjimo.

Pradėkime nuo pradžios
Pasidairykime aplinkui. Pavar

tykime sųrašus, jei tokių rastu
me, atvykusių į šį kraštų lietu
vių. Kiek jų nematome savo pobū
viuose, susirinkimuose, tautinių 
švenčių minėjimuose! Patikrinki
me laikraščių prenumeratorių sų
rašus — kiek daug negirdėtų pa
vardžių ten rasime surašyta, bet 

I kiek daug, patikėkite, nerasime 
savo gerų pažįstamų, oficialiai di
deliais patriotais kadaise besiva
dinusių! Eidami toliau, sutiksime 
gerai pažįstamų tautiečių, kurie 
bus nusigręžę nuo betkokio lietu
viško reikalo, daugiau — abejin
gais šiam reikalui tapusių. Dau
gumos jų prieauglis jau ir lietu
viškai nebemoka. Besišnekant jie 
gal dar visi atsakys, kad jie yra 
lietuviai, bet kiek lietuviškumo 
tokiuose bepalikę?

Savojo krašto rubežlų peržengė
me veik tik prieš dešimtmetį. Iš 
gimtųjų namų išeidami kiti jokios 
svetimos kalbos nebemokėjome. 
Dabar gi, dažnas svetimos gerai 
neišmokę, — pradedame gimtųjų 
kalbų pamiršti

Praeities pavyzdžiai
Nenoromis prisimena laikai, ka

da, ne tiktai Lietuvos bajoras, bet 
ir jo tarnas, nors laužyto, bet sve
timo liežuvio griebėsi, neva prie 
poniškos mados norėdamas prisi
taikyti. Ir įsidėmėtina, kad kaip 
tik tuo metu pasigirdo drųsus lie

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO PROBLEMA pametusi kovotojų eiles Ir įsipa
reigojusi sekti komunizmo idėjų. 
Yra netgi perėjusių į komuniz-

tuviškas balsas, tartas mažos lie
tuvių inteligentų — šviesuolių 
saujelės, primindamas, kad — lie
tuviais esame mes gimę, lietuviais 
norime ir būti — perspėdamas, 
kad dėl gardaus valgio šaukšto 
neatsižadėtume savo protėvių pa
likimo, savojo lietuviškumo.

Kokios gi tuo metu buvo lietu
vybei išlaikyti sųlygos? Kodėl to 
meto lietuviai šviesuoliai, tautiniai 
susipratę Inteligentai šoko žadin
ti, kelti tautos sąmonę, kovojo 
prieš nutautėjimo bangų, kylan
čių užlieti visų Lietuvų, visus jos 
žmones? Ar nėra sųlygos labai 
panašios ir dabar?

Tauta tada buvo pavergta. Pa
vergėjai gi tie patys, kaip ir šian
dien. Tauta tada dar nebuvo spė- I 
jusi susikurti savos, aiškiai api
brėžtos kultūros. Nebuvo apčiuo
piamai išryškėjusios tautinės tra
dicijos. Ekonomiškai tauta buvo 
suvargusi: jos pagrindų sudarė 
darbininkai, grytelninkai ir maža
žemiai ūkininkai bei dvarų kume
čiai. Dvarų, kurių savininkai (di
džioji dalis) jau buvo spėję nu
tautėti, besisemdami maistų iš 
svetimų tautų kultūrų aruodų. 
Kųgi tad galėjo tautos žadintojai 
— šviesuoliai pasiūlyti dvasiškai 
ir ekonomiškai užguitai liaud
žiai?

Iškeliama tautinė garbė
Jie pirmiausiai griebėsi įrodinė

ti, kad lietuvių tauta tri garbingų 
istorijų, didingų praeitį. Jie iškėlė 
tautos garsių praeitį, jos politinę 
galybę ir stengėsi įkvėpti viltį ir 
pasitikėjimų, taip būtinus daly
kus kovoje dėl tautinės laisvės ir 
politinės nepriklausomybės, šitai 
jiems pasisekė. Kova buvo pradė
ta prieš svetimųjų priespaudą, 
prieš nutautėjuslų ponų vykdomų 
išnaudojimų, prieš svetimųjų vald
žių.

Natūraliai iškyla šitoks klausi
mas: ar ano meto susipratęs lie
tuvis buvo geresnėj padėty, negu 
šiandieninis? Atsakyčiau — taip ir 
ne. Taip — kadangi jis tada kovų

ANTANAS ČEICYS.

mo gynybos eiles. Tad yra jau ne- 
bevienas, bet du ar net trys prie
šai: politinis — rusas okupantas, 
ideologinis — pasaulinis komuniz
mas ir jo pagalbininkas — .lietu
viškasis komunistas.

Kova bus ilga ir sunki, nors mes 
turime ir daug šalininkų. Mes tu
rime kovos draugų, turinčių mil
žiniškus materialinius išteklius ir 
galingus kultūrinius bei propa
gandinius ginklus tai kovai vesti.

Kovai prieš komunizmų yra Iš
sirikiavęs visas laisvasis Vakarų 
pasaulis. Mums tereikia tik būti 
budriems ir nepraleist progų, kad 
laiku ir vietoje suteiktume Jiems 
moralinę paramų, juos painfor
muotume, palaikytume kovos nuo
taikų.

Kovoje prieš politinius pavergė
jus — rusus, jau mažiau turime 
sųjungininkų. Patys tikrieji sų. 

jungininkai yra panašūs į mus — 
išsiblaškę po visų pasaulį politi
niai tremtiniai, skaičiumi tegul 
ir gausūs, bet silpni materialiai 
ir negalį sukurti tinkamos fizinės 
atsparos prieš pavergėjo jėgų.

*) Kitos savaitės numeryje, ant
roje šio str. dalyje, bus -rašoma 
apie mūsų atsakomybę prieš tau
tų ir istorijų, apie laisvės pavojų 
lietuvybės išlaikymui tremtyje, 
apie ekonominio nepriklausomumo 
reikšmę bendruomenei. Red.

dėl tautos išlaisvinimo galėjo pra
dėti ir vesti savame krašto — sa
voje tautoje, ir galėjo kultūri
nius ginklus kalti prisiglaudęs 
svetimoje, bet laisvo kaimyno pa
stogėje. Jis turėjo ir skirtingus 
kovos motyvus — jis skelbė eko
nominę krašto nepriklausomybę, 
kuri reiškė išsilaisvinimų iš dvaro 
pančių, sykiu ir politinę nepri
klausomybę, kas reiškė, kad val
stybės reikalų tvarkymas pereis 
į savų žmonių — lietuvių rankas. I 
O politiniai priespaudos metodai 
tada nebuvo tokie rafinuoti, kaip 
dabar, rusiškiesiems komunistams 
kraštų okupavus.

šiandien klausimas tad stovi j 
gerokai skirtingoje plotmėje. Ko
va dėl tėvynės laisvės tegali būti 
vedama toli už jos sienų, nes vi
duje aktyvi rezistencija, atvira 
kova , neįmanoma, šitokiose sąly- 
gose laisvinimo kova darosi klek 
abstrakti, nes pametamas ryšys 
su gimtojo krašto aktualiomis pro
blemomis. Be to, kova turi būti 
organizuojama ne tiktai tautiniu, 
bet ir ideologiniu pagrindu. Ir ji 
turi būti vedama ne tiktai prieš 
rusus, bet ir prieš komunistus, nes 
rusai yra krašto pavergėjai ko
munizmo vardu. Ir šis momentas 
yra labai svarbus, nes, žinome, 
kad ir mūsų tautiečių dalis yra1
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* “Lietuvių Dienos” išleido A. 
Baranausko angliškai lietuviškai 

"Anykščių šilelį”. Poemos vertėjas 
— Nadas Rastenis, iliustracijos — 
grafiko J. Kuzminskio medžio rai
žiniai. Viršelio aplankų puošia gra
ži V. Maželio nuotrauka. įvadas 
Juozo Tininio.

* Artimiausiu laiku numatomas 
išleisti Lietuvos pajūrio albumas 
su istoriniais ir etnografiniais pa
aiškinimais. Paruošė E. Naubu- 
ras. J. Karvelio prekybos namai 
Čikagoje išleido P. Galaunės “Lie
tuvių liaudies menų”. P. Galaunė 
dabar gyvena Lietuvoj kaip pensi
ninkas.

* ALSS nutarimu įsteigtas Li
teratūros Fondas turi jau surin
kęs per 2.700 dol. ir pirmuoju 
leidžia didžiulį veikalų apie pra
eities lietuvių laisvės kovas. Savo 
atsiminimų 2 tomus paruošė ir 

Australijoje gyvenus adv. VI. Po-
I žėla.
I * New Yorke Columbijos un- 
tas į bendrąsias studijas įtraukė 
ir lietuvių kalbą. Lektorium pa
kviestas dr. A. šešplaukis. Kur
sas Jau pradėtas rugsėjo pabai
goje.

* Lietuvių skautų pastangomis 
Argentinoje suruošta G. Veličkos 
dviejų veiksmų muzikinė pjesė 
Šienapjūtė. Lietuvių Centro vai
dintojai, vadovaujami E. Ryselie- 
nės, liet, radijo valandėlei “Lie
tuvos Aidai” suvaidino 3 v. ko
medijų “Tuščios pastangos".

* 1956.IX.7 Vilniaus Dailės mu
ziejaus salėse buvo atidaryta Va
karų Europos graviūros ir lito
grafijos istorijos paroda, apiman
ti laikotarpį nuo 15 iki 19 am
žiaus. Paroda buvo sudaryta iš 
Leningrado valstybinio Ermitažo 
fondų. Paroda duoda lankytojams 
vaizdą apie laipsnišką Vakarų 
Europos graviūros sklaidą per 5 
šimtmečius, rodo stambiausius jos 
meistrus ir įvairių graviūros me
no technikų. Nors ir Vakarų Eu
ropos menų vaizduojanti, paroda 
šį kartų bolševikinių apžvalginin
kų Ir kritikų nedergiama, kaip 
paprastai daroma su Vakarų me
nu.

PULGIS ANDRIUŠIS.

PERBĖGĖLIS
(FELJETONAS)

Niekas nemyli politinio perbė
gėlio. Buvusieji partijos draugai 
jį apšaukia išverstskūriu, šun
snukiu, bllūdalaižiu ir kitais var
dais, kokių net nenubolševikinta 
Lietuvių žodyno redakcija nėra 
surašiusi. Tikrai, dievaži, šlykštus 
užsiėmimas išduoti savo draugus, 
su kuriais dar vakar valgei ir gė
rei, gulei ir kėlei, garbindamas 
tų patį alachų, puldamas kniūbš- 
čias prieš tuos pačius stabus. Va
karykščių draugių spjaudomas, 
šiandienykščių — , įtarinėjamas, 
jisai veda šuns gyvenimo būdų, 
nors ir kartais gauna gerai palak
ti. Bet ne į skalsų ir tas lakais;:, 
taip sakant, vis patenka ne į tų 
gerklę, viską priseina atgal iš- 
Čiaudėt.

Neseniai ir laš pasidariau to
kiu politiniu išdaviku :nuo cigare
čių perbėgau prie pypkės parti
jos!

Kiekvienas perbėgėlis, — kur 
gi nei, — stengiasi ideologiškai 
save pateisinti. Girdi, daktarų 
įrodymai aiškiai nustatė priežas
tingumo ryšį tarp cigarečių rū. 
kymo ir plaučių vėžio. Tačiau jei 
rūkai cigarus arba pypkę reiškia 
tą patį kaip ir visiškai nieko ne
rūkai. Kažkas, jei neklystu, vie
nas arba ir tas dar nepilnas pro
centas vėžlngumo, jei persimesti 
į cigaminkų arba pypkininkų 
partiją. Vadinasi, reikia čigono 
laimės kad būtinai aš turėčiau 
patekti į tą vieną nepilną vėži- 
ninkų procentą. Pagaliau, jei ir 
patekčiau j tą statistiką, tai vis 
dar lieka galimybė nusiderėti pu
sę, arba trečdalį plaučių, nes tas 
procentas nėra pilnas.

Ir, štai, aš jau beveik bus. pu
sė metų kaip gyvenu tokio perbė

gėlio nepavydėtinų gyvenimų.
>! Kaip jau paviršutiniškai minė
jau, mano dakartinę partijų su
daro dvi susiblokavę frakcijos: ci- 
garininkai ir pypkininkai. Kadan
gi pirmosios frakcijos nario mo
kestis man, nuolatiniam skurd
žiui, nėra pakeliamas, tai, pasi- 
knisęs seno šlamšto sandėlyje, su
radau dar iš Vokietijos atsivež
tas dvi pypkes. Dabar sunku bū
tų prisiminti, ar jos buvo įgytos 
doru ar spekuliantišku būdu ar 
siuntinėlio iš Amerikos pavidalu 
(arčiausiai tiesos benebus ši ver
sija), tačiau abidvi pypkės bu
vo pačiame gerume, tinkamai {rū
kytos, neperčirškintos, su norma
liu dūmtraukiu, be kombinuotų 
įrengimų, dvi paprastos, padorios 
pypkės. Į pirmosios (belgiškos) 
puodeli galima įkišti visų nykštį, 
susišildant rankų šaltą dieną, o 
į antrosios (angliškos) — tilpo 
tiktai nagas tabokui pakrapštyti.

Kelias dienas rūkiau tų su di
desniu puodeliu, kiauru australų 
tramvajum važiuodamas j tarny
bą, šildžiausi sukrupusias rankas, 
piktai stebėdamas su cigaretėmis 
dantyse keleivius, kurie kiekvienu 
dūmu sau priartina liūdnų galų 
vėžio žnyplėse.

Priešais mane kas rytas sėdi 
rimto amžiaus vyras su littpal- 
čiu, taip pat įsikandęs pypkę ir 
visą laikų nežymiai šypsosi. Tur 
būt, senis patenkintas, kad jo 
partijos narių skaičius dar vienu 
priaugo.

Trečią rytų beveik tiesiai iš lo
vos turėjau šokti tramvajun, at- 
pakalia ranka susfsėmęs visus 
priklauslnius. Pamažėle atrinkęs 
kur krepšį, kur degtukus, kur 
pypkę, skeliu ugnį ir, jaučiu , kad 
didžiagalvė visiškai neatsiliepia į

mano papsėjlmus, sausai atsisa
ko nuo bet kokio bendradarbia
vimo. Plaučiai, per naktį negavę 
nikotino nuodų, girksi visomis dū
domis. Išardau pypkę į sudėtines 
dalis, nėr kur jų išdėlioti, prisė
dę moterų, iš visur nedraugiški 
veidai. Cibukų įsimetu klšeniun, 
galvutę slaptai jspraudžiu saujon, 
neištraukdamas rankos iš kelnių 
kiaeniaus, stengiuosi aklai išsiim
ti degtukų, užmaskuotai kišu į 
pypkės lataką, degtukas įlysti 
įlindo, be atgal nė krust, man 
toliau beoperuojant ir visiškai už
lūžo, baiųta, taškas. Tik chirur
giniai instrumentai arba acetileno 
grąžtas čia tepadarytų tvarkų, 
{mečiau ir pypkės galvutę kiše
nėn, visai dienai pasmerktas ne
rūkyti. O pirštai apsivėlę, šluos- 
tausi nosine, matyt, ir kvapas ne 
koks, nes moterys nusigręžė, ki
tos pakeitė vietas tramvajuj, dė
kai joms kad konduktoriui nieko 
nesakė. Rimto amžiaus vyras, 
priešais mane, kaitriai papsėda
mas pypkutę, sekęs visus mano 
veiksmus, žiūriu, šypsosi man tie
siai į veidų, o išlipdamas mieste 
prataria:

— Pradžios mokykla sunki!
Mūsų santykiai visam laikui bu

vo užnuodyti. Nuo to ryto prieš 
šokdamas į tramvajų pirmiau ap
sižvalgau, kur jis sėdi ir tik po 
to smunku j kitų galų arba vi
durinį pertvarų.

Mano pamotinės šalies žmonės, 
nors ir iš angliško kelmo spirti, 
bet nelabai metasi į pypkes. Tar
nyboje, kur dirbu, tiktai keletas 
priklauso mano dakartinei parti
jai.

— Kaip šiandien tavo pypkė 
traukia? — pro šalį eidamas, pa
klausia. Ir vis matai, koks nepa. 
si tikėjimas pasislėpęs už tariamo 
smalsumo, tai greičiau panieka ir 
šaipynės. Nėra to partinio soli
darumo, kokį jausdavai rūkyda
mas cigaretes. Bankroto atveju be 
didesnio nusižeminimo galėdavai 

susišelpti, nes cigaretės pasiūly
mas būdavo neatskiriama lietuviš
ko vaišingumo dalis. Na gi kas 
tau pasiūlys savo nuosavų pypkę 
patraukti krizės metu! Net gi mū
sų tautosakon yra įtraukta, kad, 
girdi, žmonos ir pypkės niekas 
neskolina. Vadinasi, pypkorlų 
partija ugdo atvirą egoizmą, iš
jungi bet kokius užuojautos jau
smus nelaimėje.

— Iš kokio tvarto mėšlų čia da
bar rūkai? — klausia tarnyboje 
draugas, lyg ir humorų reikšda
mas.

— Kada mesi tų smirdinyčių? 
— kitas subamba, užsiimdamas 
sau nosį, o patsai rūkydamas dar 
didesnį šlamštų, negu aš.

Iš antros pusės cigaretininkai 
į mūsų partiją žiūri perdėm prie
šiškai, nes iš pypkoriaus, kaip ir 
iš ožio, nieko gera negalima lauk
ti bėdoje.

Kai po įžanginių rolmopsų ir 
vinigretų, atmiešiant stikliuko py- 
liais, dailioji lytis paprašoma lei
dimo užsirūkyti, kai visi vyriško
sios lyties nariai traukiasi iš- 
kaštingas cigaretes, aš dedu ant 
stalo kapšelį su taboka. Abiejų 
lyčių veidai tuojau nušvinta įtar
tina šypsena, o šeimininkas, taip 
sakyt, užbėgdamas nemalonumams 
už akių, pakiša savo cigaretes:

— Na jau čia dabar, imk ge
riau gatavą!

Charakterį laikydamas vis dėl 
to užsipleškini savo didžiagalvę. 
Truputį kliurksi, susiraukia gra
žioji kaimynė, bet už tat charak
teris nenukenčia.

Prieėjus prie karštos paukštie
nos su slyvomis, kalboms apie na
mus ir mašinas pasiekus pačią 
viršūnę, staiga, — papt —< papt, 
— ir mano pypkė beviltiškai ir ne
grįžtamai pasitraukia iš tarnybos. 
Ir, žmogau, dabar traukti krapš
tiklius, išmontuoti įrengimus, vi
sa tai išdėlioti ant švarios stal
tiesės, rakinėti cibukų, gramdyti 
puodelį jautrių, inteligentiškų sie

lų akivaizdoje! Susvyruoja — su
braška visi ideologiniai pamatai.

— Nevark, še cigaretę! — dar 
tuo metu įsikiša šeimininkas: Ir, 
štai, perbėgėlis vėl pakeičia savo 
pardavikiškų kailį. O tautiečiui, 
pasinaudodami mano laikinu cha- 
rakteriaus suminkštėjimu, parėję 
iš svečių, daro toli siekiančias iš
vadas :

— Matai, Pumpindrickis užmas
kuotai pradėjo taupyti. Atsinęša 
pypkę, visiems viešai parodo, o 
paskui rūko svetimas cigaretes, 
žiūrėk, kurių dieną išgirsim, kad 
jau nusipirko trečių sklypą, ne be 
reikalo pasiprašė ir pilietybės...

— Ir dar kitiems nervus gadi
na, aiškindamas apie vėžę...

Nuolatinėse namų kautynėse dėl 
visur išmėtytų krapštiklių, sutep
tų baldų, pradegintų drabužių 
patsai sunkiausias epizodas, kuo
met vakare, užsikirtus pypkės 
kvėpavimui, imi kėsintis į kasdie
nės apyvokos daiktus. Patamsyje 
po šiukšlynus nesusigraibydamas 
drato, sakysim, išsitrauki iš žmo
nos megztinio virbalų ir krapštai 
cibukų. Prižadi rytoj nupirkti vi
sų tuzinų naujų virbalų, prižadi 
kad to paties nepagadinsi, po 
vartojimo švariai nuvalysi. Bet 
moterys į tai žiūri metafiziškal, 
kaip į daikto moralinį išniekinimų, 
jų nuomone, po to virbalas pasi
daro ne košer, tinka tiktai šiukš
lynui. Ne be to kad ir nebūtų fi
zinių nuostolių. Kartų vakare vie
nam tokiam virbalui netyčia nu
smaugiau galvutę, o naujo taip 
ir neprisirengiu nupirkti.
Perdėm susikompromitavęs namie, 

netekau autoriteto ir tarnybo
je. Tik ką buvau nusipirkęs pen
ktą iš eilės pypkutę. Pigią, kad 
nereikėtų gailėtis ją sudaužius 
(dabar perku ne štukomis, bet ki
logramais). Jau antrą dienų po 
to, tik kų išrūkęs cheminius da
žus, pasidedu aš jų ant stalo at
vėsti-. Tik paskui, girdžiu, kažkas 
klankterėjo ant grindų. Na, žino

ma, kas gi kitas, jei ne mano pyp
kė, netyčia pastūmėta su alkūne. 
Kaip atpjautas nukrito įvijinis ci- 
buko kimštukas. Puodelis ir kan
diklis abudu sveiki, bet nebeturi 
jokio ryšio, nebėra ansamblio.

Bosas, stebėjęs mano nelaimę 
ir kaip aš, pasiėmęs etiketinių po
pieriukų bandau priklijuoti cibu
kų nors vienam parūkymui, atne
ša plastikinį kaspinų ir juo su
jungęs abidvi dalis, sako:

— Še, sprok, bet man^ darbas 
tari būt padarytas!

Pliūpterėjo dūmas, kaip iš nau
jos. Apstojo mus keliolika ben
dradarbių, visi duoda patarimus, 
bet nuo užuojautos susilaiko. Ki
ti tyčia užsipleškina savo gerai 
užlaikytas, brangias pypkes, pu
čia man dūmus stačiai į akis.

— Atiduok savąją vyriausiam 
įstaigos šiukšlininkui!

— Mesk nuo tilto į Torenso 
upę, kur ji priklauso!

Štai kaip naujos partijos drau
gai traktuoja perbėgėlį!

Pasibaigus darbui, šoku į tram
vajų ir vėl puolu prie vlršminė- 
tosios. Vienų kartą gavęs karš
čio, plastikinis klijus išgaravo, 
kaspino tarpai išvėpo ir, prikišus 
degtukų, joks kontaktas neužsi
mezgė. Bandžiau suspaudęs saujų 
atstatyti traukimą, paskui, atsi. 
plėšęs laikraščio storai apvynio
jau cibukų, bet bendradarbiavi
mas buvo galutinai nutrauktas. 
Supyliau į kišenių palaidas pyp
kės dalis, iki namų pasmerktas 
nerūkyti. Beįsitraukdamas į laik
raštį, išgirstų pažįstamą kikeni
mų. Priešais mane sėdi tas pats 
žmogus su lietpalčiu ir visu vei
du juokiasi. Man. pakeliui lipant 
iš tramvajaus, jis sako:

— Viena iš dviejų, misteri: ar
ba tamsta turėsi pasirinkti kitų 
tramvajų arba aš!

Kitų dienų, išstudijavę tvar
karaštį, susitarėm dėl laiko. Bai
gėm konfliktų gražiuoju, kaip 
džentelmenai.
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Į Gyvenimo | 
Iškarpos

Generolo Michailovo suorgani
zuotas tremtiniams vilioti komite
tas, pasirodo, susekė ir mano pėd
sakus — jo leidžiamas “Už su
grįžime i Tėvynę’’ • laikraštukas 
pradėjo lankyti ir mano kiemą.

Tarp visokių šiukšlelių, š.m. Nr. 
23 radau “rimtą persergėjimą” 
tiems kurie nori važiuoti į Ame
riką. Str. paleistas tokia antraš
te: Amerikinė viza ir kas už jos 
slepiasi”. Pradedama tokiais žod
žiais:

“Skurdžiame masalų asortimen
te, kuriais reakciniai sluogsniai 
bando sulaikyti Vakaruose mūsų 
tautiečius, pats galingiausias ma
salas — tai garsioji "amerikinė 
viza”.

Toliau išaiškina, kad Ameri
koje ir aplamai užjūriuose žmonės 
turi gyventi sunkiausiose sąlygo
se, sunkiai dirbti ir tik naivūs ir 
“aklai pasitiki kapitalistų agen
tais” galį patikėti jų reklama. 
Cituoju straipsnį:

“Toje reklamoje nėra nieko nau
ja: tie patys rėksmingi žodžiai 
“esą lengvai ir greitai galima tap
ti millonieriumi”, tos pačios ne
tikros laikraščių žinios apie kaž
kokį laikraščių pardavėją, kuris 
pasidarė “bosu” ir t.t.”

Šiems aiškinimams pailiustruoti 
bei patvirtinti atspausta ir tūlo 
L.P. laiškas iš Čikagos, kuriame 
rašoma, jog, prieš važiuojant i 
Ameriką, verbuotojai sakę” daug 
pinigų gausite, nusipirksite auto
mobilį”. Gi pasirodę, kad visos tos 
kalbos tai “tik vaikiškos pasakos”, 
nes L.P. dirbęs skerdykloje “gyvu
liškose sąlygose” ir niekas Jam ne
padovanojęs automobilio nei davęs 
daug pinigų... Baigdamas str. au
torius užriečia kriukį:

“Dauguma mūsų tautiečių ver
žiasi namo ir visaip atsikalbinėja 
nuo "malonumo” būti išvežtiems 
už vandenyno, nes jie gerai žino, 
kad amerikinė viza — tai kelion- 
lapis į verguvę”.

Ačiū, didelis dėkui už persergė
jimą, generole, juk galėjau ir nš 
pakliūti į skerdyklą, nes jau ke
linti metai laukiu tos “amerikinės 
vizos”...

I LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. p. Redaktoriau, “M.P." 

Nr. 40 tilpo p. B. Mantrimo laiš- 
kas, kuriame jis nusiskundžia, kad 
Sydnėjuje Tautos šventės minėji
me, šventoriuje ir salėje, jis buvęs 
varginamas aukų rinkėjų. Nuro
dyta, kad jį prašę aukų ir skau
tai.

Šį laišką paskelbus teko girdė
ti kalbų (iš minėjime nedalyvva- 
vusių), jog skautai pinigus rinkę 
savo reikalams, atseit, į minėji
mą atėję “pasipinigauti”.

šiuo noriu atkreipti dėmesį, kad 
skautai su šio Tautos šventės 
minėjimo rengimu neturėjo nieko 
bendro ir dalyvavo tik kaip “dar
bininkai” — aukas rinko rengėjų 
— apylinkės valdybos paprašyti. 
Pinigai, kaip buvo paaiškinta, bu
vo renkami Vasario 16 gimnazijai.

nuoširdžią padėką mūsų skautams, 
kurie taip stropiai Ir sąžiningai 
talkavo.

Jeigu Vasario 16 d. gimnazijai, 
Tautos šventės proga, kada dau
giausia susirenka žmonių, nerink
sime aukų, tai kada ir kur jas be
rinksime? Aš būčiau dėkingas, jei 
p. Mantrimas pasiūlytų tam kon
kretų būdą.

Norėčiau tvirtinti, kad aukų 
rinkimas per tautos šventes yra 
tiek senas, kiek yra seni tokių 
švenčių minėjimai.

Nesutinka, kad aukų rinkimas 
drumsčia šventišką nuotaiką, bet 
pripažįstu, kad aukų davrinas, 
tautos šventėse, tai mūsų tauti
nio susipratimo ir solidarumo pa
sireiškimas.

Savo reikalams skautai pinigų ne
rinko.

Žinoma, tokie p. B. Mantrimo 
pareiškimai nėra naudingi skau
tams, nes kitų klaidingai išsiaiš
kinti, ypač minėjime nedalyvavu
sių, paskui sunkina pačių skautų 
rinkliavas, nes žmonės susidaro 
įspūdį, kad skautai per dažnai 
“kalėdoja”.

Reiškiu pagarbą.
Skautas.

XXX

Gerb. p. Redaktoriau, “Mūsų 
Pastogės” Nr. 40 tilpo p. B. Mant
rimo laiškas dėl aukų rinkimo 
Tautos šventės minėjime, šiuo 
reikalu leiskite man padaryti pa
tikslinimą.

Prašau, p. Redaktoriau, priimti 
mano pagarbos pareiškimą.

A. Jasaitis
Sydnėjaus Apyl. Valdybos p-kas.

Prašom atvykti
IR... PASIMOKYTI

Iš Vašišngtono pranešama, kad 
Sov. Rusija yra priėmusi kvieti
mą atsiųsti stebėtojus į Amerikos 
prezidento priešrinkiminę akciją.

Prieš dvi savaites JAV užsienių 
reikalų ministerija tokius kvieti
mus yra pasiuntusi Lenkijai, Če
koslovakijai, Vengrijai ir Rumu
nijai, bet iki šiol atsakymo dar 
nėra gauta.

Lietuviai Laimi
VIDA BUDREVIČIŪTĖ LAIMĖ

JO APRANGOS KONKURSĄ
Melbourne įvykusioje žemės 

ūkio parodoje Vida Budrevičiūtė, 
aprangos konkurse, iš 94 konkurso 
dalyvių, laimėjo pirmą vietą. Jai 
suteiktas "The Princess of Wool” 
titulas.

Melbourne dienraštis “The Ar
gus” įsidėjo Vidos nuotrauką ir 
platų straipsnį, stambiomis raidė
mis pažymėdamas, kad Vida Bud
revičiūtė yra lietuvaitė. Laimėto
jai įteikta £ 100 pinigais ir £ 100 
vertės vilnos drabužiais.

Vida yra gimusi 1939 m., Obe
liuose. Artėjant antrą kartą bol
ševikams, ji su tėvais atsidūrė 
Vokietijoje. Dar Wiesbadene daly, 
vavo skautuose, o nuo 1949 m., 
atvykus į Australiją, Vida visą 
laiką aktyviai reiškiasi skautų 
organizacijoje (vad. tunto jaun. 
skaučių draugovei), ji ir Meibour-

no Lituanistinių kursų lankytoja 
(baigė šiais metais) ir viena iš 
pareigingiausių tautinių šokių 
“Atžalyno" grupės šokėjų, šiuo 
metu Vida, kaip mašininkė ,dir
ba Melbourne technikos mokyk
loje.

Džiaugdamiesi Vidos laimėjimu, 
palinkėsime šiai šauniajai lietu
vaitei ir ateityje gražiai repre
zentuoti lietuvius ir garsinti Lie
tuvos vardą.

ALKA.

Neplauksiu ir Michailovo siūlo
mu laivu, nes sesuo iš Sibiro ra
šo, kad jos smiške, kuriame Jinai 
medžius klupdama ridina, Celci- 
jaus termometre gyvasis sidabras 
žiemą nusmunkąs iki 60%, o snie
go pridrebia tiek, kad vietomis 
ilgiausia šienkarte neprasmeig- 
tum. O čia mūsų broliams niekas 
ne tik automobilių, bet ir šiltų 
pirštinių nedalina...

1) Aukos buvo renkamos prie 
įėjimo, padengimui salės ir kitų 
susidariusių išlaidų.

2) Prie įėjimo buvo segamos 
tautinės juostelės, o aukotojas pa
sirašydavo aukų lape. Išvengti su
sigrūdimo (dalyvavo apie 400 žmo
nių), prie įėjimo juosteles dalino 
keletas žmonių. Prie abiejų įėji
mų buvo tik po vieną aukų lapą. 
Buvo sudaryta proga įmesti vario
ką ir į Sydnėjaus lietuvių namų 
loterijos fondą.

3) Salėje, po iškilmingo minėji
mo, buvo renkamos aukos Vasa
rio 16 d. gimnazijai dėžutėmis. 
Kad rinkliava greičiau praeitų, 
kuvo paleistos septynios dėžutės. 
Norinčiam Vasario 16 d. gimnazi
jai aukoti žymesnę sumą, salės vi
duje buvo aukų lapas. Rinkliava 
užtruko 5 min. Jeigu p. Mantri
mas aukų buvo paprašytas dau
giau kaip du kartu, tai tik per 
klaidą.

4) Aš dar kartą noriu pareikšti,

Maskva skelbia, kad amerikie
čiai galės atvykti ir stebėti prieš
rinkiminius mitingus Sov. Sąjun
goj. Manoma, kad stebėtojai tu
rės ko pamatyti ir išgirsti...

Gražus amželis
Prieš kurį laiką iš Kolumbijos 

į New Yorką buvo nuskridęs Ja
vier Periera, kuris sakosi esąs 
165 metų amžiaus. Po 9 dienų 
nuodugnaus tyrimo amerikiečių 
gydytojų komisija pripažino, kad 
Periera yra tikrai senas vyras ir 
labai tikėtina, kad jis yra išgy
venęs daugiau kaip 150 metų, o 
gal ir visus 165 metus. Periera 
yra 4 pėdų, 4 colių augščio, sveria 
apie 75 svarus, yra 5 kartus vedęs 
ir dabar dairosi šeštos žmonos — 
ištikimos gyvenimo draugės, ta
čiau jis stato reikalavimą: šeš
toji žmona turi būti graži rubui- 
lė — Parelra, mat, nemėgsta liesų 
moterų...

V1DA BUDREVIČIŪTĖ.

įtakingas JAV laikraštis New 
Yorke suruošė 18.000 žiūrovų aki
vaizdoje per metinį derliaus po. 
kylį šokių varžybas, kuriose pir
mą vietą iš visų šokių laimėjo 
lietuviai Jonas Grlcevičius ir Ro. 
ma Vaitkevičiūtė. Abu taip pat 
gavo 2.000 dolerių, buvo rodomi 
televizijos programoje, jų nuot
raukomis pasipuošė didžiausio ti
ražo laikraštis JAV-se “The New 
York News” ir visa eilė kitų 
spaudos organų. Abu yra tremti
nių vaikai, kilimo kauniečiai. 
Gricevičius — Gregori neseniai 
baigė karinę tarnybą Ir ruošiasi 
studijuoti, Roma Vaitkevičiūtė 
mokėsi lietuvių gimnazijoje 01- 
denburge. Abu prieš 5 metus atvy
ko iš Vokietijos į JAV. Tas lai
mėjimas prisidėjo prie lietuvių 
vardo išgarsinimo.

JAV. Per televiziją vėl buvo 
duota lietuviška programa, kurią 
paruošė J.J. Stukas. Visų didžiau
sią dėmesį traukė Lietuvos vaiz
dai dar iš Nepriklausomykės lai
kų — brolių Motuzų filmai. Bale
tą — “Jūratė ir Kastytis” šoko 
lietuviai baletininkai.

“MAISTAS”

Pajieškojimai
* Baliui Veličkai yra svarbių 

žinių iš Lietuvos. Kreiptis šiuo 
adresu: Juozas Mackevičius, 82 
Haynes Ave., St. Catharines, On
tario, Canada.

* Juozas Slabokas, s Vaclovo, 
gim. Rygoje, prašomas pranešti 
savo adresą “M.P.” Red.

* Edvardui Šliafertui yra žinių 
iš namų. Rašyti: Juozas Šliafer- 
tas, F.N.G.S.M. Caseros, Villa 
Matheu Calle, Ma-s Pedzaza 301, 
R. Argentina.

* Broniui Tiruliui, anksčiau 
dirbusiam vienoje Sydnėjaus li
goninėje, yra žinių iš motinos. 
Jis pats, arba žinantieji kur jis 
gyvena, atsiliepti adresu: J. Ge
nys, 2554 W. 45th. St., Chicago 
32, Illinois. USA.

* Kazimierui Raitelaičini, gyve
nusiam Sydnėjuje, yra žinių iš 
motinos. Rašyti: Kun. A. Vilkai
tis. 1515 So. 50th Avė., Cicero 
50, Illinois, USA.

* Juliui ir Kostui Novogrods- 
kiams yra žinių iš sesers želvie, 
nės. Kreiptis: Inž. J. Grudzinskas, 
30 Chelsea St., (ne 130, kaip per
eitą savaitę buvo atspausta), Mar- 
rylands, N.S.W.

* Nina Klevickaitė — Mikus, 
paskutinis žinomas adresas — 
Perth Woololoo Sanatorium, ma
noma persikėlusi į Adelaidę, pra
šoma atsiliepti adresu: Hana Va
levičius, 74 Lurline St., Katoomba, 
N.S.W.

* Vinco Alukonio, kilęs iš Sar
čių kaimo, pajieško Petras Skliu
tas, 39 Fox St., Worcester, 4, 
Mass., USA.

* Antano Kučinsko, gim. 1921 
m., Veliuoniškio, pajieško Jonas 
Bartnikas, 84 Lavinta Avė., Toron
to 3. Ont. Canada.

* Julius Rimša, kilęs iš Bajo
riškų km., Panemunėlio v. Rašyti: 
P. Bareišis, 14 Kinrros A ve., Sea
ton Park, South Australia.

Rinkimai į mūsų bendruomenės 
seimą — krašto tarybos suvažia
vimą, galima sakyti, jau yra baig
ti. Veik visur išrinkti seni mano 
pažįstami, su kuriais esu turėjęs 
malonumo asmeniškai ar raštu pa
sikeisti nuomonėmis. Yra tačiau 
gerų pažįstamų, kurie, deja, nebu
vo išrinkti, šitie tad ir rašo griau
džios laiškus, aiškindami, kad pa
vyzdžiui Melbourne tik viena pu
sė buvo susiorganizavusi, todėl ir 
išrinko tuos, kuriuos norėjo, o ne
išrinko tų, kurių nenorėjo. Sydnė- 
juje keli neišrinktieji (gal 1, gal 
2) čiulba ulba, šokinėdami nuo 
stalo prie stalo, kad Jie nebuvę iš
rinkti todėl, kadangi už juos ne
balsavę tie, kurie už nieką nebal
savę, o jeigu nebalsavę, tai ko dar 
susirinkime kiurksoję. Vienas dar 
priduria savo nepasitenkinimą 
pirmininkavusiu, kam šis raginęs 
rinkti "geriausius iš geriausių”.

Taigi, prasti reikalai, ponai 
draugai. Bet nenusiminkime (aš 
taip pat neišrinktas — niekas net 
nesiūlė mano kandidatūros), pa
laukime kitų rinkimų, kada pir
mininkaujantis prašys rinkti "vi
dutiniokus”, tad gal ir mes pa
kliūsime į seimus...

Palauksime, ar ne? — juų tįek 
jau laukėme...

JURGIS DAUBA.

PASKUBĖKITE SU KALĖDINIAIS 
SIUNTINIAIS, 

kad jie laiku pasiektu adresatus!
Nėra reikalo rašyti į Angliją ir įsivelti į sunkumus užpildant pašto 
ar banko formuliarus — mes esame vietoje ir atliekame visas tran
sakcijas Australijos valiuta.

SIUNTINIAI Į 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 IR

ORO PAŠTU.
Visi siuntiniai pilnai apdrausti. Kainoraštis — pareikalavus.

Prekių pavyzdžiai yra mūsų centrinėje įstaigoje

O D R A
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.
MOŠŲ AGENTŪROS YRA ŠIOSE VIETOSE:

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

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

QUEENSLAND — 140 Junction Road, Clayfield, Brisbane.

TASMANIA — 139A Macquarie Street, Hobart.
Tel. B 1316 after hours 9198.

Pranešimas
QUEENSLANDO LIETUVIAMS

Queenslando imigracijos įstaiga, 
norėdama padėti naujiesiems atei
viams laimingai ir sėkmingai įsi
kurti, stengiasi, kiek tai įmano
ma, priimti dėmesin ir apsvarsty
ti kiekvieną nuomonę bei pageida
vimus tautinių bendruomenių šia
me krašte.

Tuo tikslu prieš dvejus metus 
prie Queenslando imigracijos įs
taigos buvo įsteigtas, taip vadina
mas, the Land Settlement Adviso
ry Committee (įsikūrimo pataria
masis komitetas).

šis komitetas, kuris susirenka 
vieną kartą per mėnesį, nutarė 
praplėsti savo veiklą ir priimti į 
posėdžius ne tik tautinių grupių 
atstovus, bet ir kiekvieną asmenį, 
'kuris domėtųsi šiuose susirinki
muose svarstomais klausimais.

šia proga iš noriu pareikšti sa
vo nuoširdų pageidavimą, kad į 
šiuos susirinkimus atvyktų ir nau
jieji ateiviai lietuvių kilmės. Aš 
tad ir kviečiu lietuvius lankyti 
susirinkimus ateityje, kurie įvyks 
dar šiais metais ir pagal progra
mą bus diskutuojami šie klausi
mai:

1. Spalio 31 d. “Draudimas” — 
skaito Queenslando valstybinės 
draudimo įstaigos vadovybes na
rys.

2. Lapkričio 28 d. "Vidaus de
koracija” — skaito Robert Hai
nes, Queenslando Nacionalinės 
meno galerijos direktorius.

Susirinkimai prasideda 6.30 vai., 
State Migration Office, “Yunga- 
ba “Main Street, Kangaroo Point.

Už mažą atlyginimą “Yunga- 
ba” valgykloj pietūs 5.30 vai. Ku- 
ųie norėtų prieš susirinkimą čia 
papietauti, prašomi skambinti 
XA 3601 Ext. 2, dieną prieš susi
rinkimą.

Aš taip pat noriu pasinaudoti 
šia proga ir priminti Jūsų laik
raščio skaitytojams, kad būčiau 
labai patenkintas galėdamas pa
dėti lietuviams, šiame krašte at- 
sidūrusiems, įveikti kiekvieną juos 
varginančią problemą.

Jūsų
D.W. Longland

State Migration Officer.

REMKIME LIETUVIŠKŲ NAMŲ

ĮSIGIJIMO REIKALĄ.

Mėsinė ir augščiausios 
kokybės europietiški 

mėsos gaminiai
SKUBIAI REIKALINGAS DEŠ
RŲ GAMYBOS SPECIALISTAS 

LIETUVIS

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

* Kosto Makūno pajieško Stasė 
Stasiūnaitė — Tekorienė. Atsi
liepti adresu: Stasė Tekorys. 3920 
N. Delhi Str., Philadelphia 40, 
Pa. U.S.A.

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI | TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI “MOŠŲ PASTOGĖJ”.
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V.&D. IIKKZIAS
EUROPIETIŠKO MAISTO IR SKANĖSTU 

KRAUTUVĖ,
289 Chapel Road, BANKSTOWN, N.S.W.

Mūsų krautuvė, telef. Nr. U^ 3983, priima Jūsų užsakymus ir pri
stato į namus tokiomis kainomis, kaip tose krautuvėse, kuriose Jūs 
patys save aptarnaujate.

Pavyzdžiui:
“Rinso" ar “Pėrsil” 2/lli, Uncle Toby’s avižos 2/3J, slyvų pudingas 
(24 oz) 2/1, Peach sirupas (30 ozs. dėžutė) 3/3, geriamas šokoladas 
2/li, Milo 3/-, pirm, rūšies kviet. miltai 1/3, miltai su kėlimo mil
teliais 1/51, žalios pupelės (16 ozs.) 1/9 ir t.t.

ŠVIEŽIA MĖSA.
Mes taip pat pristatome į namus šviežią mėsą, neimdami už tai 
augštesnės kainos. Mėsą supjaustome pagal pageidavimą. Kapota 
2/- svaras, kiaulės pilvas 4/3, sriubai mėsa 1/11, kiaulienos šnice
liai 4/11, kiaulienos kepsniai, veršienos šniceliai, veršiena ir t.t.

KONSERVAI.
Vokiškos sardinės 1/3 (dėželė), vokiškos silkės majoneze 4/3, silkių 
gabalėliai 1/11, vokiška ikrą 3/9, Kiel’io šprotai 2/11, Bavarijos gry
bai, įvairūs kopūstų gaminiai, rauginti kopūstai, rolmopsai, gervuo
gės, Karpatų baravykai ir t.t.

DĖS ROS.
Berlyno dešra, Otto Wurth’s kieta dešra, veršiuko kepenų dešra, ru
muniška salami, Haendler’s dešra prie alaus, A. & R. daniška sala
mi, rūkyti lašiniai nuo 4/6 svaras, Sliapnikoff’s arbatinė dešra ir 

kitos.
BULVĖS.

Mūsų bulvių kaina pati žemiausia.
. PIENAS IR JO GAMINIAI.

Saldi ir rūgšti grietinė 1/8 butelis, grietininis sūris — 3/6 svaras, 
pasukos — 8 penai butelis.

SŪRIS.
Olandiškas sūris — 5/6 svaras, ’pieno sūris 3/9, šveicariškas sūris 
6/9, tilžiškis 6/6, gorgonzola 7/6 ir t.t.
Mes turime ii- lauro lapų, cinamonų, ramunėlių.
Celzijaus termometrai.

DUONA IR PYRAGAI.
Kasdien šviežia duona iš nuosavos kepyklos. Pyragaičiai kepti vo
kiečio kepėjo pagal vokiškus receptus. Berlyno pyragai, Kopenhagos 
pyragai, pyragaičiai su kremu ir kt Kasdien švieži tortai pagal už
sakymą.
Palyginkite mūsų kainas ir Įsitikinsite, kad jos labai žemos kuo bū
sit maloniai nustebinti. Kiekvienu metu esame pasiryžę Jums pa
tarnauti.
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH^^
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ADELAIDE PRANEŠIMAI

HUSU PASTOGE
SYDNEJUS BRISBANE ME LB DURNAS

apylin-

kuriame
vadovė,

JAUNIŲ MENO ŠVENTĖ

Jaunių teatro ruošiama jaunių 
meno šventė įvyks š.m. lapkričio 
mėn. 18 d.

Prie šventės ruošimo aktyviai 
prisideda S.G. Moterų draugija ir 
visos Sydnėjaus lietuvių 
kės.

įvykusiame posėdyje, 
dalyvavo Jaunių teatro
Moterų d-jos atstovės ir Sydnė
jaus, Bankstowno bei Cabramattoa 
apylinkių valdybų pirmininkai, 
nustatyta šventės tokia programa: 
1. 3-jų veiksmų muzikinė pjesė 
"Pupų berniukas”, kur pusiau 
fantastinėj aplinkoj atvaizduoja
mas seno knygnešio išgelbėjimas 
iš rusų žandarų. Vaidinimų išpil
dys Jaunių teatro aktoriai. 2. Po 
vaidinimo įvyks meno varžybos, 
kuriose gali dalyvauti visi lietu
viai vaikai. Laimėtojams bus įtei
ktos dovanos. Tai yra pirmos šios 
rūšies varžybos Sydnėjaus lietu
vių valkams. Tikimasi turėti ne
mažai jaunųjų, kurie norės daly
vauti varžybose ir laimėti premi
jas. 8. Po varžybų vaikams arba
tėlė ir žaidimai, o suaugusiems 
šokiai. (VR)

SYDNĖJAUS SKAUTŲ 
IŠKILMĖS

IŠRINKTI ATSTOVAI Į 
SUVAŽIAVIMĄ

Spalio 6 d. įvyko ALB Brisba
nės apyl. susirinkimas, kuria
me buvo išrinkti atstovai į ALB 
Krašto Tarybos atstovų suvažia
vimų. Balsų dauguma išrinkti S. 
Aušrota ir F. Mališauskas. Bris
banės apylinkė išrinko 2 atstovus, 
bet susirinkimas nutarė, kad vyks 
apyl. v-bos pirmininkas S. Sagatys 
ir vienas išrinktasis.

ŠOKIO IR GIMNASTIKOS 
POPIETĖ

ir

VAJUS LIGONIAMS ŠELPTI

Spalio 7 d. Camperdowne įvyko 
"Aušros” tunto skautų-čių iškil
minga sueiga, kurioje dalyvavo 
per 80 skautiškojo jaunimo su 
savo vadovais iš DLK Kęstučio ir 
Živilės dr-vių, skautų vyčių "Ge
ležinio Vilko” būrelio bei naujai 
įsisteigusios jūros skautų “Rikių” 
valties.

Prieš sueigų visų organizuotai 
dalyvauta šv. Mišiose.

Sueigų atidarė “Aušros” tunto 
tuntininkas s. dr. V. Kišonas, su
pažindindamas sueigos dalyvius 
bei svečius su šios sueigos tikslu. 
Laikinai tunto adj. pareigas ei
nąs s.v.v. si. A. Dudaitis perskai
tė PLSS Plrmijos ir Tuntininko 
įsakymus: Trims tunto pareigū
nams suteikiamas paskautininko 
laipsnis, kiti du (ps. A? Plūkas ir 
s.v.v.sl. A. Dudaitis) apdovanoti 
Tėvynės Sūnaus žymeniu.

Po to sekė įžodžio ceremonijos, 
kurių metu S jaun. skautai (J. 
Belkus, J. ir J. Penkaičiai), 2 
skautai (G. Auglys ir J. Petruke- 
vičius) ir 1 skautė (E. Kymantai
tė) davė skautų įžodį. Po jų skau
tininko įžodį davė j paskautininko 
laipsnį pakelti tunto pareigūnai 
— vienetų vadovai: V. Deikus, R. 
Jaselskis ir B. Žalys.

{žodį davusius sveikino PLSS 
Australijos Dvasios Vadovas kun. 
P. Butkus, skautų Tėvų Būrelio 
K-to pirm. s. dr. A. Mauragis, o 
laiškais — PLSS Australijos Ra
jono Vadas v.s.
Austr. Rajono 
ps. Bakaitis. Iš 
sveikinimus ir
vardu padėkojo ps. V. Deikus.

Sueiga užbaigta tradicine “Atei
na naktis...” giesme.

Vyt. Šiaurys.

GRAŽUS PASILINKSMINIMAS

RUOŠIAMĖS NAMŲ 
ĮSIGIJIMUI

Apylinkės v-bos pirmininkas iš
kėlė namų statybos reikalų. Pa
sirodo, valdybos apie šį reikalų 
galvota ir jau turima lėšų sklypui 
užpirkti. Valdybos jau buvo ban
doma rasti ir tinkamų sklypų. 
Ant nupirktč sklypo skautai pir
miausiai žada pastatyti būklų. Tuo 
reikalu nors buvo ir nuomonių 
skirtumų, bet dauguma palankiai 
šį sumanymų sutiko ir pavesta 
greitu laiku apylinkės valdybai iš
leisti aplinkraštį ir sušaukti namų 
reikalu bendruomenės susirinkimų. 
Iš viso, atrodo, kad Brisbanės lie
tuviai neįsileis į didelius ginčus 
dėl namų ir prisidės kiek įsteng
dami prie jų įsigijimo.

Susirinkimas praėjo sklandžiai. 
Pirmininkavo Pv. Stelmokas, sek
retoriavo I. Gudaitytė.

LEIDŽIAMAS BIULETENIS

Brisbanės apylinkės valdyba 
retkarčiais išleidžia biuletenį vie
tos lietuvių rūpimais klausimais 
ir kiekvienam' išsiunčia į namus.

Juzė.
WMWWWWWWWWMMM

VISI | SKAUTŲ RUOŠIAMĄ

KAUKIŲ BALIŲ
— KARNAVALĄ 

įvykstantį 27.10.56, Cabramattoje

Civic Town Hall (2 min. nuo stot.)

BILIETAI GAUNAMI IR STLAI 
UŽSAKOMI PAS: V. Deikų, 1 Wa
ter St., Cabramatta, R. Jaselskis, 
59 McMillan St., Bankstown (Tel.: 
UY 4727), M. Osinaltę — 24 Pitt 
St., Parramatta (tel.: JL 9153) ir 
B. žalį 9, Lloyd Ave., Bankstown.

A. Krausas ir 
Brolijos vadeiva 
įžodį davusių už 
linkėjimus visų

Spalio 6 d. Bankstowno apylin
kės valdybos suruoštas šoklų va- 
karas sutraukė apie 200 žmonių. 
Dideliį susidomėjimų sukėlė p. Le- 
lešienės padovanota ir jos pačios 
rankomis gražiai aprengta loteri
jai lėlė. Pastebėtina, kad šokių 
vakarai Bankstowne visados pra
eina tvarkingai, gražiai pasilinks
minama savųjų tarpe, prie alaus 
stiklo pasikeičiama nuomonėmis, 
aptariami aktualieji reikalai. B.S.

FADtKA

Visiems prisidėjusiems prie mū
sų surengto vakaro — koncerto, 
kuris įvyko š.m. rugsėjo mėn. 29 
d., programos išpildymo ir sėk
mingo vakaro parengimo, širdin
gai dėkojame.

Geelongo Soc. Globos Moterų 
Sk. Valdyba.

Mūsų išraiškos šokio žinovė 
pedagogė, Danutė Nasvytytė, spa
lio 6 d. pasirodė su savo mokinė
mis šokio ir gimnastikos popietė
je, kuri buvo suruošta su Victori- 
jos "Council of Adult Education” 
pagalba.

Programoje buvo parodyta: gim
nastikos pamoka su paaiškinimais 
ritminis judesys su lanku ir kuo
kelėmis; solo bei grupiniai šokiai.

Solo šokius’ išpildė Birutė Ma
žeikaitė — Alcock ir Danutė Me- 
leškaitė. Grupinius šokius išpildė 
Danutės Nasvytytės šokio grupė 
ir D. Nasvytytės mokinės iš Cla
rendon Presbyterian Ladies Col
lege — mokyklos Ballarate.

Pagrindinė programos dalis bu- 
sudaryta iš šių šokių: “Klasiš- 
suita” — muzika Bacho; “Me-
laikai” — muzika — Glazuno- vaizdų. Iš kitų išsšiskyrė 
(šis šokis turėjo 4 dalis: žle- Neliubšio drobės — jos buvo vie-

i, Pavasarį, Vasarų ir Rudenį) n03 iš geriausių šioje parodoje. K.

TO 
In 
tų 
vo 
mų, 
“Trys fantastiniai šokiai”, susi
dedantys iš 3 dalių: “Ugnies šo
kio” — muzika de Fallos, “Vė
duoklės dvasios” — muzika De
bussy, ir "Festivalio” — muzika 
Turines, šiuose šokiuose dalyva
vo visas ansamblis.

Danutė Nasvytytė ne tik turi 
šokio studijų Melbourne, bet taip 
pat dar dėsto gimnastikų ir iš
raiškos šokį Ballarate, Clarendon. 
Presbyterian Ladles College.

(KT)

at- 
su- 
kū-

or-

MENO PARODA ’
Pietų Australijos “Gerųjų Kai

mynų” organizacija ir tautinės 
grupės š.m. spalio mėn. Adelaidės 
Rotušėje suruošė meno kūrinių ir 
tautodailės parodų. Buvo išstaty
ta 13 tautų dailininkų kūrinių ir 
tautodailės darbų.

Parodų atidarė Hon. Colin D. 
Rowe. Jis trumpai apibudinęs šios 
parodos reikšmę, pareiškė pasi
tenkinimų naujai j šį kraštų 
vykusiųjų žmonių meniniais 
gebėjimais ir nepalaužiama 

rybine energija.
Paroda buvo įdomi ir gerai

ganizuota. Lietuvių tautodailės 
stalas buvo puošnus, skoningai 
sutvarkytas ir gausu liaudies me
no pavyzdžiais. P. Maželienės rū
pesčiu, lietuvių skyriaus lankyto
jai buvo supažindinti su liaudies 
meno darbo “paslaptimis”. Paaiš
kinimus svečiams teikė tautiniais 
drabužiais apsirengusios lietuvai
tės.

Atskiroje salėje buvo suruošta 
dailininkų individualiosios kūrybos 
paroda. Aliejinėje ir akvarelinėje 
tapyboje vyravo peisažas — euro
piečiai dailininkai patiekė įdomių 
savo kraštų, o taip pat ir austra
liškojo gamtovaizdžio būdingų 

dail.

ALB Adelaidės Apylinkės val
dyba skelbia piniginį vajų Vokieti
joje esantiems ligoniams ir ten į 
argų patekusiems lietuviams šelp

ti. Vajus užtruks nuo 1956 m. spa
lio 14 d. iki lapkričio 11 d. imtinai.

Mieli tautiečiai, nenumokime 
ranka į šį kilnų tikslų. Neužmirš
kime, kiek daug pagalbos mums 
buvo suteikta, kai mes gyvenome 
Vokietijoje pokario metais. O pa
galba mums buvo tada reikalinga. 
Mums padėjo per įvairias organi
zacijas ne tik lietuviai,bet ir kitų 
tautų geraširdžiai žmonės. Dabar 
mūs paramos prašo ne svetimtau
čiai, bet mūsų broliai lietuviai, 
kurie ne dėl savo kaltės, bet dėl 
ligos dar kenčia tų skurdų, kurį 
mes, atvykę į Australijų, Jau se
nai pamiršome. Dabar, būdamas 
laimingesnėje padėtyje, padėk sa
vo mažiau laimingiems broliams ir 
sesėms Vokietijoje.

Aukas siųsti šiuo adresu: Box 
1296L, G.P.O., Adelaide, arba 
įteikti kuriam Apylinkės valdybos 
nariui. Vajaus metu bažnyčios sa
lėje, prieš ir po pamaldų, budės 
valdybos narys, kuriam galėsite 
įteikti savo aukas.

ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdyba.

"ŠVIESOS” PARENGIMAS

d. Canberroje įvyko 
pirmenybių baigmės
Dėl pirmenybių tau- 
Canberros sporto klu-

“ATŽALYNUI” REMTI BALIUS

Spalio 20 d., šeštadienį, 7.30 
vai. vak. erdviose North Melbour
ne miesto savivaldybės patalpose, 
Melbourno “Atžalynas” rengia 
vakarų — balių. Programų išpil
dyti pakviestos Melbourno latvių 
ir Geelongo lietuvių tautinių šo
kių grupės. Pasirodys ir patys 

atžalyniečiai, norėdami atsidėkoti 
tautiečiams už "Atžalynui” teiktų 
ir teikiamų paramų bei aukas.

Bufetų paruoš Soc. globos drau
gijos moterys. Gros gera italų ka
pela. Turtinga loterija. Įėjimas 10 
šil. Salė pasiekiamai Ir tramvajais 
Nr.Nr. 50, 54, 57 iš Elizabeth gat
vės. Išlipti prie Abbotsford — 
Queensberry gatvių susikirtimo 

— čia pat ir salė.

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų — Savanorių 
Australijos Skyriaus Pirmininkui 

VACLOVUI ŠLIOGERIUI,
jo broliui Antanui Šliogeriui okupuotoje Lietuvoje mirus, 
gilių užuojautų reiškia

ALB Krašto Valdyba.

Mūsų Bendradarbį
VACLOVĄ ŠLIOGERĮ,

jo broliui Antanui pavergtoje tėvynėje mirus, 
nuoširdžiai užjaučia

“M.P.” Redakcija.
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OPTIKAS 
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda 
akinius. Darbo valandos kasdien 
šeštad. 9-13 vai.

9 th Floor, 109 Swanston St., Melb.
(Priešais Melbourno Town Hall.) 

Centr. 1819

L. ŽYGO TAPYBOS PARODA
Dail. L. žygo tapybos paroda 

bus atidaryta lapkričio mėn. 11 
ir 18 dienomis. Paroda ruošiama 
šv. Juozapo parapijos salėje.

Sale, Vic.
GRAŽI ŠVENTĖ

Lietuvių čia tėra vos keliolika 
šeimų. Bet tautines šventes susi
renka paminėti veik 100%. Ir šie
met, Tautos šventė praėjo labai 
gražiai. *

Rugsėjo 9 d. paprašytas austra
lų klebonas atlaikė šv. Mišias 
už mūsų kenčiančių Tėvynę, o 
rugsėjo 22 d. (minėjimas atidėtas, 
kad galėtų visi sališkiai lietuviai 
dalyvauti) susirinkome p.p. Nor
kų namuose, kur minėjimų atida
ręs šventei pritaikytų žodį tarė 
ALB Salės seniūnas S. Drungilas. 
Sugiedojus Tautos himnų, meninę 
programų išpildė 3 mokyklinio 
amžiaus vaikučiai: L. Bubelytė pa
deklamavo eilėraštį "Kur bėga Še
šupė”, B. Drungilas C “Kur Vy
tautas Didis garsiai viešpatavo” 
ir B. Bubelis — “Pirmyn į kovų”. 
Vaikučių deklamacijos buvo paly
dėtos karštais plojimais.

Po oficialiosios dalies buvo klau
somasi lietuviškos muzikos ir dai
nų iš plokštelių ir vaišintas! sa- 
lišklų lietuvių skaniais sumušti
niais, užgeriant alučiu. Tenka pa
sidžiaugti, kad j minėjimų susi
rinko veik visi čia gyvenų lietu
viai. Minėjimas praėjo labai pui
kioj ir šventiškoj nuotaikoj.

Dalyvis.

Šviesos Sambūrio Sydnėjaus 
skyriaus parengimas įvyks spalio 
20 d. Milsons Point salėje, Ennis 
Rd. 12-14.

Prelegentas Zigmas Budrikis 
skaitys paskaitų, tema: “Gamtos 
mokslai ir politika." Po paskaitos 
diskusijos. Įėjimas visiems laisvas. 
Pradžia 7 vai. vak.

Narių dalyvavimas būtinas — 
bus pasitarimas organizaciniais 
klausimais.

Canberra
LIETUVIAI IR VĖL LAIMĖJO

Spalio 5 
krepšinio 
rungtynės, 
rėš varžėsi
bo “Lithuanians” ir Y.W.C.A. ko
mandos.

Rungtynės buvo labai gyvos, ge
ro greičio ir neblogų derinių, ypa
tingai lietuvių komandoje. Jau 
nuo pat pradžios gražiais prasi
veržimais mūsiškiai laimi 6 taškus 
ir išlaiko persvarų iki rungtynių 
vidurio, bet puslaiklui įpusėjus, 
australai atsigauna i rnetik re
zultatų išlygina, bet dar užmeta 
4 taškus savo naudai. Gerai va
dovaujama savo kapitono F. Gru
žo, lietuvių komanda paėmusi “mi
nutę”, vėl susigriebia ir per porų 
minučių laimi 6 taškus. Puslaikis 
baigiamas 24:17 mūsų naudai.

Antram puslaiky mūsiškiai aiš
kiai vyrauja, bevelk visų laikų 
spaudžia australus ir rungtynes 
baigia 43:30.

Geriausi metikai lietuvių pusėje 
buvo V. Genys, laimėjęs 20 taškų 
ir F. Gružas 16 taškų. Geri buvo 
ir kiti komandos dalyviai — Venc. 
lova, Gružauskas, Miniotas ir Bo- 
rumas, visi laimėję taškų ir dar
niu žaidimu prisidėję prie šių 
svarbių rungtynių laimėjimo.

Taigi Canberros lietuviai ir vėl 
krepšinio meistrai jau, berods, 
penkti metai iš eilės. A.B.

Sk. Valdyba.

‘MŪSŲ PASTOGĖS” ATSTOVAS 
GEELONGE

“Mūsų Pastogės” atstovas Gee- 
longe yra P. MAŽYLIS, 49 AU
TUMN ST., W. GEELONG, VIC. 
Jam galima įmokėti prenumeratos 
pinigus, užsisakyti per Jį “Mūsų 
Pastogę” ir atlikti kitus su tuo 
surištus reikalus.

“Mūsų Pastogės” Adm.

“M.P.” RĖMĖJAI
Pas V.K. Bitinus (Canley Vale), 

N.S.W. vardinių proga pravestos 
dvi mezliavos: “Mūsų Pastogei” 
surinkta £ 2.2.3 ir 
gimnazijai £ 3.8.6. 
duoti “M.P.” Red.

Jonas Sadauskas,
N.S.W. “M.P.” paaukojo £ 1.5.0.

Visiems aukotojams nuoširdus 
dėkui. “Mūsų Pastogė”.

Vasario 16
Pinigai per-

Canley Vale,

Pastabos
VISAIP ATSITINKA IR SPORTO 

AIKŠTĖJE...
Prieš kurį laikų Sydnėjuje įvy

ko tarptautinis krepšinio turny
ras. Pirmų sykį šitame turnyre 
"Kovas” skaudžiai pralaimėjo — 
apie rezultatus gėda net ir kalbė
ti. Šis pralaimėjimas yra sykiu ir 
gera pamoka “Kovo” vyrams, o 
ypač į tai turėtų atkreipti rimtų 
dėmesį treneris ir krepšinio va. 
dovai. Reikėtų visiems susirinkti 
kupeton ir rimtai pasvarstyti pa
sekmes bei ateities perspektyvas. 
Ypač artėjant sporto šventei...

Jeigu klubo valdyba, norėdama 
papildyti klubo kasų, ruošia balių 
ar šiaip eilinį pasilinksminimų, 
tai tas nereiškia, kad krepšinio ar 
kurios kitos sporto šakos žaidė
jai, kuriems reikia žaisti kitų die
nų, turi “atleisti apivarus” ir 
ulioti lig aušros. Susilaikymas 

yra didelė dorybė ir šito neturėtų 
užmiršti sportininkas, ypač 
rungtynes...

Šiam turnyrui prasidėjus, 
gumas žiūrovų, ypač kitų 
žmonės, buvo nuomonės, kad
vas” turnyrų tikrai laimės. Ir ko- 
viečiai turėjo daug galimybių pa
teisinti šitų nuomonę. Bet, deja, 
komandos kapitonas, po baliaus 
visai aikštėj nepasirodė (nesis
tengė ar neįstengė atvykti?!), o 
paskiri žaidėjai “troškulio” kan
kinami ir greit “išsipumpavę” su
žaidė labai blankiai.

Bet, teisingai sakoma, kad nėra 
to blogo, kas neišeitų į gerų — 
pamoka nemaloni, karti pamoka 
privers suimti save į rankas ir 
tuos, kurie kartais neįvertina sti- 
kliukėlio Jėgos...

Aš tvirtai tikiu, kad “Kovo” 
krepšininkai, pastaruoju laiku 
parodę itin gražų tarpusavio su
gyvenimų ir drausmę, pasitemps 
ir klaidų nebekartos. A.L.

prieš

dau- 
tautų 
“Ko-

REMKIME LIETUVIŠKŲ NAMŲ 

ĮSIGIJIMO REIKALĄ.

,y.V.W?.V.V.VAWA,A‘.\WAW.WVWWMAWAW 
į Būdamas Brisbane j e nepamiršk aplankyti | 
S HIS MAJESTY’S HOTEL, j

LIETUVIŲ “BALTA KUMELE” VADINAMO.

C.I. Telef.

visų rūšių 
9-18 vai.,

iniiittiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiin

PŪKINES KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
k.«ip įpila! ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

Prekės duodamos ir išsimokėjimul. Mes kalbame vokiškai.
«tiiiiiiiiiimiuitiiiiiiiiiiiniinmtffliuiniitiniiiiimfiniinintttniiiHiitniiniiniiiiiiiiiiiuiiimtmnitntTmnnimiintiiitmninifflinnini!iHiiimmfnitm»
UŽSIPRENUMERUOJANT “MŪSŲ PASTOGĘ” IR SIUNČIANT 
PRENUMERATOS PINIGUS AR AUKĄ LAIKRAŠČIUI, ADRE
SUOTI: “MŪSŲ PASTOGĖ” BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, N.S.W.

Čia sutiksi tautietį šeštadieniais ir kitomis dienomis.
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
(

Greitai — Patikimai — Pigiai
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimų.

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 atsakymų su kainoraščiu 
Jūsų gimtųja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIBTUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ Į KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!

Išnuomojamas butas
Viengungiams vyrams Home- 

bushe išnuomojamas atskiras bu
tas; 2 dideli kambariai, didelė ve
randa, atskira virtuvė, vonia ir 
kiti patogumai. Butas apstatytas 
naujais baldais. 3 min. nuo krau
tuvių. 5-6 min. nuo geležinkelio 
stoties. Teirautis telef. UM 5530.

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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