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SYDNĖJUS, 1956 m. spalio 24 d.VEIKSNIŲ KONFERENCIJA
(LAIŠKAS IŠ AMERIKOS)

š.m. rugsėjo mėn. gale, Vašing
tone įvyko lietuvių veiksnių 
prezidiumų konferencija, kurioje 
dalyvavo Lietuvos ministeris Va
šingtone Pov. žadeikls; Vliką at
stovavo jo prezidiumo pirm. Jo
nas Matulionis, vicepirm. prof. St. 
Kaminskas ir sekr. H. Blazas; Al
ta — pirm. L. šimutis, sekr. dr. 
P. Grigaitis, ižd. M. Vaidyla Lie
tuvos Laisvės Komitetų — pirm. 
V Sidzikauskas, ižd dr. Trimakas 
ir sekr. K. Bielinis.

Konferencijos pradžioje, pada
rius tarptautinės padėties įverti
nimų, buvo plačiai apsvarstytos 
ligšiolinės pastangos Lietuvos iš
laisvinimo byloje ir konkrečiai 
svarstytas Lietuvos bylos kėlimo 
Jungtinių Tautų Organizacijoje 
klausimas. Išsiaiškinta bylos kė
limo procedūros dalykai ir taip 
pat konkretaus prašymo paruoši
mas, surenkant reikalingų litera
tūrų ir dokumentacijų, kuri pasi
rodytų reikalinga pačiai bylai kel
ti ir kitų kraštų vyriausybėms bei 
visuomenei informuoti, šiam dar
bui atlikti ir koordinuoti Vliko 
pirm, pavesta sudaryti komitetų 
iš Alto, Vliko, diplomatų ir LLK- 
teto.

Konferencija pasisakė, kad Lie
tuvos bylai kelti JTO turi būti 
gerai pasiruošta. Vengti skubių Ir 
pripuolamų ' žygių, pasirenkant 
tinkamų momentų.

Rimtai pažiūrėta ir į lietuvių 
visuomenės suorganizavimų, infor
mavimų Ir instruktavimų visuose 
laisvuose kraštuose, turint tikslų 
veikti j paskirų kraštų vyriausy
bes, prašant paramos Lietuvos 
nepriklausomybės bylai. Konfe
rencija tarė, kad JAV-bėse šiuo 
reikalu rūpinsis Amerikos Lietu
vių Taryba, gi kituose kraštuose 
— Vlikas.

Kalbant apie lėšas buvo kons
tatuota, kad ir ši konkrečioj! kon
ferencijoje iškeltoji akcija ir visi 
kiti Lietuvos išlaisvinimo reikalai 
pareikalaus stipresnės lietuvių vi
suomenės moralinės ir ypač finan
sinės paramos.

Dėl šios veiksnių konferencijos, 
neturint po ranka jos komunikato, 
platesnių komentarų nepatiekiame. 
Betgi galima pasidžiaugti, kad i 
konferencijų suvažiavo visų augš- 
čiau minėtų lietuviškųjų veiksnių 
vadovybės. Jau pats tokio bendra
darbiavimo faktas daug kų pasa
ko, nes matome, kad — kai yra 
konkreti darbų programa — mo
kama surasti bendrų kalbų, ben
drai planuoti ir bendrai dirbti. Ir 
jeigu nuo čia prasideda tikras 
bendradarbiavimas, siekiant vi
siems bendrų tikslų, tai šitai te
galime tik sveikinti ir sutartinį 
darbų nuoširdžiai remti.

P.S.
— ★ —

PRAŠO ATLYGINTI...
Iš Vašingtono pranešama, kad 

JAV vyriausybė pareikalavo iš 
Sovietų Sųjungos sumokėti 1.355. 
650 dolerių ir 52 centus už nušau
tų amerikiečių karo lėktuvų.

Amerikiečių lėktuvų sovietų ka
ro laivas nušovė 1954 m. spalio 
mėn. 4 d. Japonijos jūroje.

• Prieš 300 metų mirus po
piežius Inocentas XII, dabar be- 
atifikuotas šv. Petro bazilikoje, 
Romoje.

AUSTRALIJOJE
Atlyginimai tebekyla

Pagrindinio atlyginimo minimu
mas už darkų vėl šoktelėjo 11 šil. 
savaitei. Tai padaryta ryšium su 
kaikurių prekių Ir susisiekimo pa
brangimu. Dabar pavyzdžiui Syd- 
nėjuje, jeigu 11 šil. pakėlimų gaus 
visi N.S.W. darbininkai, savaiti
nio atlyginimo minimumas būtų 
£ 13.14.0. Tiek bus mokama nuo 
š.m. lapkričio mėn. pirmojo mo
kėjimo periodo, šitokį atlyginimų 
gautų visi dirbantieji N.S.W. val- 
st. vyriausybės valdinėse dar
bovietėse. Atlyginimo minimumas 
pagal Federalinės vyriausybės at
lyginimų tarifų būtų £ 12.13.0. At
lyginimų pakėlimo klausimas N. 
S.W. tačiau dar tebėra atviras ir 
neaišku, ar bus padidintas 11 ar 
tik 6 šil. Kitur atlyginimai bus 
tokie: Melbourne — £ 13.11.0, 
Brisbane — 12.4.0, Adelaidė — £ 
13.0.0, Perthas — £ 13.16.0, Ho- 
bartas — 13.18.0.

Iliustracijai: 1937 m. atlygini
mo minimumas buvo £ 3.18.0 per 
savaitę. Kai mes atvažiavom (1948 
m.) — £ 6.2.0, 1953 m. — £ 12.3.0.

Ryšium su nauju atlyginimų pa
kėlimu galima laukti naujo kai
nų kilimo. Gi kainoms pakilus, 
vėl turės didėti atlyginimai, šitai 
kelia didelį susirūpinimų ir vis 

tebejleškoma būdų, kaip priveržti 
kainų ir atlyginimų kilimo spira
lę, nes tai nėra naudinga nei 
krašto ūkiui nei dirbančiam žmo
gui,

Eisenhoweris ar 
Stevensonas?

Amerikos prezidento rinkimai 
įvyks lapkričio 6 d. Tad iki rinki
mų teliko nepilnos 3 savaitės.

Rinkiminei akcijai einant į ga
lų, Demokratų partijos kandida
tas Adlai Stevensson paskelbė 
naujų šūkį: jeigu Jis būsiųs iš
rinktas, tai darysiųs viskų, kad 
būtų panaikinti atominių ginklų 
bandymai Ir būtų sumažintos gin
klavimosi išlaidos.

Prezidentas Eisenhoweris, Res
publikonų partijos kandidatas, pe
reitų savaitę savo kalboje Port
lands (Oregone) pareiškė, kad jis 
nežada ir nesirengia žadėti suma
žinti Amerikos karinį pajėgumų, 
ar atsisakyti atominių ginklų ban
dymų.

“Aš žinau, ir aš tikiu, kad visi 
amerikiečiai tai žino, jog be stip
rios karinės jėgos šių dienų pa
saulyje, tik geromis intencijomis 
grįstas kelias — yra pasidavimo 
kelias,” — kalbėjo prezidentas.

Manoma, kad Respublikonų par
tija, jeigu jos priekyje nestovė
tų Eisenhoweris, šiemet rinkimus 
tikrai pralaimėtų, nes Stevenso
nas yra populiarus ir pavojingas 
varžovas.

Sovietai stato atominius 
laivus

Iš New Yorko pranešama, kad 
yra rimtų duomenų, jog Sovietai 
netrukus baigs statyti 30-40 tūks
tančių tonų atominį karo laivų. 
Tai būsiųs didžiausias atomine jė
ga varomas karo laivas pasaulyje.

Viceadmirolas Charles Wellborn, 
šiaurės Atlanto Pakto laivyno va
das, pareiškė, kad Sovietų Sąjun
ga siekianti sukurti galingų laivy
nų, kad galėtų karo atveju smog
ti Vakarų gynybos pajėgas jūro
je. Sovietai esu kas 14 dienų pa
gaminu 3 povandeninius laivus ir 
nori sukurti tokį povandeninį lai
vynų, kad karo atveju galėtų 
Ameriką atkirsti nuo jos Europos

KRATOSI KREMLIAUS GLOBOS
MASKVOS — VARŠUVOS KONFLIKTAS

✓

Chruščevas nesisveikina su Gomulka. Lenkijos 
kariuomenė apšaudė raudonarmiečius. Lenkija gra
sina nutraukti santykius su Sov. S-ga.

A.A.P. — Reuterio žinių agentū
ra iš Londono praneša apie ašt
rėjantį konfliktą tarp Kremliaus 
"bosų” ir Lenkijos komunistų par
tijos vadų. Ryšium su tuo, Sov. 
S-gos kom. partijos gen. sekreto
rius Nikita Chruščevas, lydimas 
3-jų min. pirm, pavaduotoji] (Mi- 
koyano, Kaganovičiaus Ir Moloto
vo) buvo nuskridęs į Varšuvą ir 
dalyvavo Lenkijos kom. partijos 
centro komiteto posėdyje. Sovietų 
delegacijoje buvo ir augštų rau
donosios armijos vadų.

Šiame posėdyje lenkų komunis
tai atmetę Chruščevo reikalavi
mus, nurodydami, kad Kremlius 
jiems neturįs teisės įsakinėti, kų 
jie turį rinkti į Lenkijos kom. 
partijos vadovybę. Jie taip pat aiš
kiai pasakę, kad Kremlius nesu- 
kliudysiąs Lenkijos posūkio j tik
rųjų demokratijų.

“New York Times” Varšuvos 
korespondentas rašo, kad Chruš
čevas atsisakęs sveikintis su nau
jai išrinktuoju Lenkijos kom. par
tijos gen. sekr. Wladislaw Gomul
ka ir pavadinęs jį Išdaviku. (Go
mulka, buv. partijos gen. sekr., 
1949 m. išmestas iš partijos ir 
1957 m. įkištas į kalėjimą už “ti- 
toizmą”, dabar vėl priimtas į par
tiją)

Chruščevas taip pat apkaltinęs 
Lenkijos kom. partijos vadus, sa
kydamas: “Mes liejome savo krau
jų, kad išlaisvinus šį kraštą ir 
dabar jūs norite Lenkiją atiduoti 
Amerikai. Bet šitai niekada jums

Kovos
Izraelio — Jordano 

pasienyje
Nuolatiniai incidentai Jordano 

— Izraelio pasienyje pastaruoju 
metu dar padažnėjo ir paaštrėjo. 
Sunku pasakyti, kuri šių valsty
bių yra kalta dėl ginkluotų susi
dūrimų, pareikalavusių didelių au
kų ir sudarančių karo grėsmę.

Praeitų dviejų savaičių laikotar
pyje tokių ginkluotų susidūrimų 
Izraelio — Jordano pasienyje bu
vo net keletas. Kautynėse, pavyz
džiui prie Qalqiliya kaimo, Izrae
lio kariuomenės daliniams užpuo
lus Jordano karinį atramos punk
tą, žuvo keliasdešimt jordaniečių 
ir žydų. Kautynėse dalyvavo apie 
1000 žydų karių. Buvo panaudoti 
moderniškiausi sausumos kariuo
menės ginklai.

Ryšium su ginkluotais inciden
tais, Jungtinių Tautų spec, komi
sijai iki šiol vis dar pasisekdavo 
konfliktą užgniaužti, bet dabar 
jau pradedama atvirai kalbėti apie 
galimų karų tarp Izraelio ir ara
biškojo pasaulio. J Jordaną siun
čia ginklus Irakas, Syria ir kitos 
arabų valstybės. Egiptas skelbia, 
kad teiks visokeriopą karinę pa
ramų Jordanui. JAV užs. reikalų 
min. Dulles pareiškė, kad JAV tieks 
pagalbą užpultajam, nežiūrint ku
ri šalis bepradėtų agresijų. Ang
lija yra susirišusi sutartimi su 
Jordanu ir karo atveju turėtų 
ateiti į pagalbą Jordanui.

nepasiseks”.
Gomulka ir buv. Lenkijos kom. 

partijos politbluro pirm. sekr. 
Ochab, Chruščevo kaltinimus ir 
kišimąsi j Lenkijos kom. partijos 
vidaus reikalus griežtai atmetė.

Iš Poznanės buvo pajudėję Var
šuvos kryptimi Sov. S-gos šar
vuoti daliniai. Tai sužinojus, 
Ochab pareikalavo, kad Chrušče- 
vas įsakytų tiems daliniams grįž
ti į savo bazes, arba Lenkija nu-

SUKILĖLIŲ TEISMAS
Pereitą savaitę rašėme apie 

Poznanės sukilimo atgarsius: aug
štų valdžios pareigūnų nušalini
mus ir sukilėlių teismą.

Poznanės sukilimo dalyvių teis
me atkreipia dėmesį du įdomūs 
momentai: prokuratūros kaltini
mai pagal įprastą komunistinį sti
lių, pasisavintą iš parodomųjų 
teismų Sov. Sąjungoje, ir gynėjų 
kalbos, kuriose tebėra ryški Vaka
rų demokratinių valstybių teisės 
samprata.

{domiausia tačiau yra tai, kad 
šiame teisme nejieškoma sukili
mo kaltininkų "kapitalistiniuose 
Vakaruose”, kaip po sukilimo skel
bė Lenkijos ir Sovietų Sąjungos 
oficialūs pranešimai, bet teisiami 
Lenkijos plieno pramonės darbi
ninkai, kaltinami už reikalavimą 
duonos ir laisvės. Tai rodo, kad 
kalbos, jog "kapitalistinių Vaka
rų agentai” pakurstė ir vadova
vo sukilimui, neturėjo jokio pa

SUESO KLAUSIMAS
ANGLIJA IR PRANCŪZIJA SUESO KANALO KLAUSIMU YRA 
VIENINGOS. TEBEREIKALAUJAMA TARPTAUTINĖS KONT
ROLĖS. PASITARIMAI PERKELIAMI 1 ŽENEVĄ. PADĖTIS TE
BĖRA KRITIŠKA.

Pereitą savaitę, tuoj po posėd
žių JTO Saugumo Taryboj, visai 
netikėtai į Paryžių buvo nuskridęs 
Anglijos min. pirm. Edenas ir už
sienių reikalų ministeris Selwyn 
Lloyd. Apie 5 vai. trukusiame pa- 
sikalkėjime su Prancūzijos min. 
pirm. Mollet ir užsienių reik. min. 
Pineau, buvo svarstyta Sueso ka
nalo krizės klausimas ir susidariu
si nauja padėtis.

Po šio pasitarimo paskelbtame 
komunikate sakoma, kad Anglija 
ir Prancūzija yra nutarusios lai
kytis jūrinių valstybių konferen
cijoj priimtos 18 tautų rezoliuci
jos, kuria reikalaujama Sueso ka
nalo administravimui sudaryti 
tarptautinę kontrolę. Anglija ir 
Prancūzija šio reikalavimo neat
sisakysiančios ligi Egiptas nepa
siūlys naujos sistemos, kuri ati
tiktų šio reikalavimo sąlygas ir 
užtikrintų kanalu besinaudojan
čioms valstybėms laisvų tranzitų.

JAV užs. reik, min. Dulles pa
reiškė, kad Sueso kanalo krizei 
pašalinti būsiu reikalinga nugalė
ti dar daug didelių kliūčių.

Egipto, Anglijos ir Prancūzijos 
užs. reikalų min. konferencija nu
matoma netrukus įvyks Ženevoj. 
Jos tiksli data dar nepaskelbta. 

trauks santykius su Sov. Sąjunga. 
Chruščevas šį reikalavimą įvyk
dė.

Jugoslavijos vyriausybės laik
raštis "Politika” praneša apie 
Lenkijos kariuomenės dalinių su
sišaudymą su raudonosios armijos 
pulku prie Stetino. šis raudonar
miečių pulko pradžioje prašęs lei
dimo įžygiuoti į Lenkiją, o jo ne
gavęs mėgino sauvališkai per
žengti sieną, bet buvo sutiktas len
kų karių kulkų lietumi. Raudon
armiečiai pasitraukė.

Incidentų būta ir daugiau. Pa
dėtis įtempta.

grindo.
Šis teismas rodo, kad Lenkija, 

nors tebėra policinė valstybė, ta
čiau komunizmas joje dar nėra 
galutinai sunaikinęs teisingumo 
pajautimo ir nepriklausomybės 
bei laisvės ilgesio. Šito įrodymu 
gali būti laisvos ir drąsios gynė
jų kalbos, reikšmingi liudininkų 
parodymai, kuriuose drįstama iš
kelti policijos siautėjimą ir tik
rąsias sukilimo priežastis.

Teismas dar nėra baigtas. Spren
dimai dar nėra žinomi. Jie gal 
kus ir labai žiaurūs vakarietiškos 
teisės požiūriu, bet ikšioliniai duo
menys rodo, kad pjautuvas ir kū
jis Lenkijoje dar nėra galutinai 
nuspaudęs žmogiškųjų teisių tei
singumo svarstyklėse.

Kiti ženklai rodo, kad Lenkija 
yra viena iš labiausiai savaran
kiškumo keliu pasukusių ir Mask
vai daugiausiai rūpesčio teikian
čių satelitinių valstybių.

Prezidento Nasser politinis pa
tarėjas Aly Sabry, pareiškė, kad 
Egiptas yra pasiruošęs priimti 
tarptautini bendradarbiavimą, bet 
ne tarptautinį dominavimą. Egip
tas yra priešingas tarptautinei 
Sueso kanalo kontrolei.

Jugoslavijai
APKARPOMA 
PARAMA

Pastaruoju metu Jugoslavijos 
politiniai manevrai ir Tito drau
gystė su Maskvos vadais, Vakarų 
pasaulio politinio gyvenimo vai
ruotojų sekami su dideliu susido
mėjimu. Kilo įtarimas, kad Tito 
darosi vis labiau priklausomas 
Kremliaus ir Jugoslavija gali at
sidurti Sov. Sąjungos kontrolėje. 
Ryšium su tuo, Jungtinių Ameri
kos Valstybių kongrese ir senate 
buvo iškeltas klausimas dėl tie
kiamos Jugoslavijai pagalbos su
stabdymo. Prezidentas Eisenhowe
ris tačiau yra kitos nuomonės. 
Paprašytas šiuo reikalu pasisaky
ti, prezidentas pareiškė, kad, jo 
nuomone, Jugoslavija tebėra lais
vas kraštas ir tokiu nori pasilik-

Birutė Bilevičiūtė 
paspruko laisvėn

Prieš dvi savaites esame prane
šę apie sensacingą lietuvaitės pa
bėgimą iš propagandinės sovieti
nės ekskursijos, atvykusios Sto- 
ckholman.

Papildomai patyrėme, kad tai 
yra Vilniaus universiteto akade- 
mikė Birutė Bilevičiūtė, 35 metų 
amžiaus, viena iš 16 ekskursantų, 
keliavusių po Prancūziją ir Šve
diją.

B. Bilevičiūtė paprašė Švedijos 
vyrausybės azyliaus teisių ir, rei
kia manyti, jai tos teisės jau yra 
suteiktos.

Pirmoji atomo jėgainė
Spalio 17 d. Anglijos karalienė 

iškilmingai atidarė pirmąją ato
minę Calder Hall elektros stotį. 
Tai reikšmingas įvykis, paženkli
nąs pramoninės atominės eros 
pradžią Anglijoje. Jėgainė, dviejų 
atomine jėga varomų turbinų, tei
kia elektros šviesą ir energijų 
krašto pramonės reikalams. Net
rukus bus įjungtas dar vienas re
aktorius ir šios stoties pajėgu
mas bus 92 megawatui.

Atominės jėgainės atidaryme 
dalyvavo daug žymių žmonių, ato
mo specialistų Ir spaudos atsto
vų. Pakvietus karalienę atidaryti 
"pirmąją pasaulyje atominę jėgai
nę”, atidaryme dalyvavęs sovieti- 

' nis mokslinis propagandininkas, 
iššokęs į priekį, pareiškė, kad tai 
esą melas, nes Sovietai, Jau anks
čiau turį atominę jėgainę, ką jis 
galįs karalienei įrodyti filmu. Ka
ralienė išklausė sovietinio atsto
vo "pranešimo”, bet jo siūlomo 
filmo nepaėmė.

• Japoijoje susidūrus trauki
niams žuvo 36 žmonės. Keliasde
šimt sužeista.

• Nina Ponomareva, Sov. Są
jungos disko čempionė, kuri buvo 
sulaikyta Londone dėl 5 skrybė
laičių vagystės, pereitą savaitę, 

nors rasta kalta, Anglijos teismui - 
leidus, išvyko į Maskvą. Ji repor
teriams pareiškė, kad "skrybėlai
čių istorija buvo provokacija". Ji 
žada atvykti j olimpinius žaidi
mus Melbouman.

• Iš Canberros pranešama, 
kad europiečiai imigrantai prade
da daugiau domėtis australėmis 
merginomis. 1950 m. europiečiai 
imigrantai vedę 1.231 australą, 
anglę ar Naujosios Zelandijos 
merginą, o 1955 šitų kraštų mer
ginų , ištekėjusių už europiečių 
imigrantų Australijoje, skaičius 
pašokęs iki 2.720.

ti. Todėl, esą, būtų neteisinga nu
traukti paramą, ypač maisto ir ki
tų būtino reikalingumo dalykų. 
Jugoslavijos gyventojams. Prezi
dentas tačiau sutinka, kad siun
timas Jugoslavijai moderniųjų lėk
tuvų ir sunkiųjų ginklų aplamai, 
laikinai turįs būti sustabdytas, pa
laukiant padėties išryškėjimo.

Atsakingi Amerikos vyriausybės 
pareigūnai teigia, Jog po Tito — 
Chruščevo pokalbių Belgrade ir 
Kryme, Jugoslavijos užsienių rei
kalų min. Popovič davęs katego
riškus patikinimus JAV užsienių 
reikalų min. Dulles, kad Jugosla
vijos užsienio politika nesikeis.

JAV-bės yra suteikusios Jugos
lavijai, šiai pasišiaušus prieš 
Maskvą, nuo 1948 m. už 1000 mi- 
lionų dolerių paramos ginklais ir 
įvairiomis ūkinėmis gėrybėmis.

1



2 MŪSŲ PASTOGĖ 1956 m. spalio 24 d.

ANTANAS CEIČYS.

EKONOMINIS MOMENTAS
(Žiūr. Nr. 42 “Lietuvybės 

išlaikymo problema”)
Ugdydami viltį savajam kraštui 

iškovoti .laisvę, turime stiprinti, 
konsoliduoti laisvajame pasaulyje 
esamas mūsų jėgas: reikia tad, 
kad jos būtų vieningos, tautiniai 
susipratusios ir atsparios sveti
moms, mūsų ryžtų silpninančioms 
įtakoms. Štai, mano supratimu, 
yra didysis lietuvybės išlaikymo 
pateisinimas, štai kur prasideda 
šios kartos svarbiausia atsakomy- 
kė prieš, kenčiančių tėvynę, prieš 
ateitį ir savo tautos praeitį bei 
istorijų — palikimų priaugančių
jų kartų tautiškai sąmoningų, 

įdiekime kiekvienam augančiam in
dividui pilnų supratimų jo politi
nio tikslo.

Taip, mano manymu, atrodo tau
tinio išlaikymo reikalingumas. Jis, 
iš pirmo žvilgsnio, atrodo konk
retus ir nesudėtingas, bet pradėję 
galvoti apie būdus ir priemones 
kaip tai įvykdyti, susidursime su 
skirtingomis nuomonėmis, prielai
domis, svyravymais ir vargu ar 
išviso susitarsime.

Vienu atveju mes esame žymiai 
lengvesnėje padėtyje, negu mūsų 
tėvai ar protėviai, nes nereikia 
žadinti tautinės sąmonės — mūsų 
karta yra sąmoninga lietuvių 
bendruomenė, tik nereikia. leisti 
tai sąmonei apkerpėti, užmigti.

Laisvės pavojus
Turime daug šviesuolių, kurie nie- 
keno netrukdomi gali dirbti savo 
bendruomenės tautinio auklėjimo 
darbų. Mūsų ktndruomenė mate
rialiai yra tokiose sąlygose, kurios 
nestato jos į nuskriaustųjų ar 
pavergtųjų eiles. Socialinė prob- 
ma neegzistuoja, nes kiekvienam 
individui laisvoje bendruomenėje 
yra laisvas kelias susikurti sočia., 
lines sąlygas pagal savo norą ir 
sugebėjimą. Niekas netrukdo nau
jakuriui Iškilti — mokslinės, eko
nominės ir net politinės karjeros 
laiptais kopti gali kiekvienas. 
Netrukdoma savo jaunimą auklėti 
tautinėje dvasioje — mes sgalimą 
steigti savas mokyklas, vaikų dan 
žellus, tautinius klubus, tautinius 
sambūrius, organizacijas, įsigyti 
bendruomeninius namus, turėti 
lietuviškas pamaldas, švęsti savo 
tautines šventes, leisti savo laik
raščius , knygas ir tt.

Tad kol dar kalbame apie tauti
nio gyvastingumo išlaikymų, ko
dėl išviso šita problema, lietuvy
bės išlaikymo problema, šiandien 
darosi tokia svarbi?

Čia tad ir susiduriame su gyve
nimo paradoksu. Aųgščiau paminė
tos laisvės ir sudaro didžiausių 
pavojų bendruomenės tautiniam 
gyvastingumui: nėra spaudimo, 
prievartos — silpnėja i ratspa- 
ros jausmas. Kai tokiem jausmam 
vystytis išnyksta sąlygos, kai nie
kas nevaržo jungtis draugėn — 
nėra paskatų tų junginį Išlaikyti. 
Kaip, muskulai atrofuojasi, silpnė
ja i nemankštinami, taip ir jausmai 
dyla nerasdami progų pasiaštrinti 
varžybų kovoje.

Amerikos pavyzdys
Anks iau, kada i Amerikos Jung

tines Valstybes suplaukė mllionai 
Europos žmonių, buvo abejojama, 
ar Amerika įstengs sucementuoti 
tuos skirtingų kultūrų, papročių 
ir, tradicijų, ateivius ir padaryti 
juos ištikimais ir lojaliais pilie
čiais, pribrandinti juos vienos 
valstybės politiniams tikslams. Ir 
ką matome? Nepraėjo nė šimtme
tis, o šis didžiausias pasaulyje 
tautų mišinys tapo stipriausia pa
saulyje valstybe. Spėta sukurti 
savitų kultūrų, savo politinę san
tvarkų, savas tradicijas — naują 
tautą, už kurios egzistenciją, sy
kiu ir už kitų tautų laisvę, sava
noriais ėjo kariauti ir lietuvių, ir' 
lenkų, ir graikų, ir italų, ir rusų, 
ir žydų kilmės žmonės — visi 
šalia vienas kito, tik jau ne kaip 
anų tautų vaikai, bet kaip amtri- 
kiečiai, kaip Amerikos valstybės 
kariai! Bet mes ir kiti šiandien 
pripažįstame, kad amerikinės lais
vės yra sykiu ir Amerikoje esan-

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO PROBLEMOJE
. čių tautinių bendruomtnių tauti
nio išsilaikymo karstas.

Ar sąlygos nėra labai panašios 
Ir čia? Ar laisvė nėra pats did
žiausias pavojus ir mūsų tautinio 
gyvastingumo išlaikymui? Realiai 
padėtį vertinant, negalima nepri
pažinti, kad mes susiduriame su 
tais pačiais pavojais.

Jie neišsižadėjo savo 
Izraelio...

Tad ar yra įmanomas koks nors 
kelias, kuriuo eidami neišsiblaš
kytume, neištirptume, neišleistu- 
me iš akių savų tikslų, neužmirš
tume savo tėvų kalbos, nepneigtu- 
me savo prigimties.

Atsakymo pajieškokime pas ki
tus. Pas tuos, kurie gyvendami 
labai panašiose, jeigu ir ne visiš
kai tokiose pat sąlygose, per šimt
mečius neprarado savo tautybės. 
Pavyzdžiu paimkime mums labai 
gerai pažįstamą žydų tautą.

2.000 metų po visą pasaulį iš
blaškyti žydai neišsižadėjo Ir ne
užmiršo protėvių gimtojo krašto, 
iš kurio' anie pasitraukė taip pat 
svetimųjų gujami. Per 2.000 me
tų žydų tauta, nežiūrint žiaurių 
persekiojimų, trėmimų, masinių 
žudymų, pogromų, paniekinimo — 
neprarado nei savo tautybės, nei 
savo tikėjimo ir šiandien turi sa
vo Izraelį. Žydams išlikti žydais 
padėjo daug faktorių, kurių svar
biausi, manyčiau, buvo jų tautinė 
religija, persekiojimai ir ūkinis 
praktiškumas — bendri verslai.

Palyginant mus su žydais, mes 
savos tautinės religijos neturime. 
Mūsų didžiosios daugumos išpa
žįstama religija yra tarptautinė. 
Ji tautinės jungties elementų sa
vo esmėje neturi, nors lietuviškos 
pamaldos lietuvybės išlaikymui 
daug padeda.

Priespaudos, kaip augščiau mi
nėjau, mes irgi nejaučiame. Mes 
naudojamės didelėmis laisvėmis, 
kurios, iš vienos pusės, sudaro pa
vojų tautiškumui, o iš kitos pusės 
teikia mums galimybę pasekti ir 
pasinaudoti žydų pavyzdžiu, bū
tent, koncentruotis į lietuvių ben
druomenės ekonominę nepriklauso
mybę, susikurti stiprią ekonominę 
bazę užsibrėžtiems tikslams siek-
ti.

Ar galimas toks posūkis'
Ar yra galimas toks kendruo- 

menės posūkis? Ar jis būtų sude
rinamas su tolimais ir idealisti
niais savos valstybės atstatymo ir 
tautinio išsilaikymo tikslais?

Aš manau, kad toks kelias yra 
galimas. Manau, kad toks kelias 
yra labai svarbus ir realiausias 
mūsų bendruomenės uždaviniams 
vykdyti ir pagrindiniam tikslui 
siekti. Bet Jis yra sunkus. Sun
kus tuo atžvilgiu, kad reikia ben
druomenės, paskiro žmogaus ir 
visų, galvoseną perorientuoti, ar
ba, kitais žodžiais tariant, reikia 
tą kelią mūsų visuomenei perduo
ti kaip tikriausią priemonę savi
tumui išlaikyti. O kartą ekono
minio stiprumo pasiekę, mes jau 
neturėsime problemos, ką ateinan
čiai kartai perduoti — ji bus na
tūralus, ar tai paskirai, ar ben
dromis jėgomis sukauptų gėrybių 
paveldėtojas. Sykiu ir kultūrinių 
— tautinių gėrybių, bet jau at
remtų j ūkinę bazę.

Būdami išblaškyti ir svetimų 
valstybių pavaldiniais, mes nega
lime svetimoje žemėje savo poli
tinio vieneto sukurti Ir savo po. 
litinnių tikslų čia įgyvendinti. 
Mes, dažniausiai dėl lėšų stokos 
ir kitų priežasčių, negalime čia 
sukurti ir išlaikyti švietimo įstai
gos ir visuotinės kult, organiza
cijos. Bet mes galime kiekvienas 
atskirai ir visi bendrai, kur tik 
keletas lietuvių gyvena, burtis į 
ekonomines bendroves, tuo pačiu 
įsijungti ir į realų lietuvišką kas
dieniai darbą, į lietuvybės išlaiky
mą aplamai.

Verslai, pramonė, finansai, ka
da mes juose įsitvirtinsime, kada 
mes tapsime šiose gyvenimo srity
se pajėgūs, paskiri žmonės ar 
žmonių grupės, visa bendruomenė, 
sykiu mes tapsime daugiau nepri
klausomi savo papročiuose, savo 
gyvenimo kūde, savo siekimuose ir 
su pasitikėjimu žiūrėsime į rytojų 
■ir efektyviau galėsime prisidėti 
prie mūsų tautos laisvės ir vals
tybės nepriklausomybės atstaty
mo.

Ekonomiškai tvirtos lietuviško
sios bendruomenės, nors ir išblaš
kytos po viso pasaulio žemes, bus 
pajėgios atvaduoti savąją žemę, 
nors ir šimtmečiams praėjus.

LIBERALŲ KONFERENCIJA
PASAULIO LIBERALAI GRIEŽTAI STOJA PRIES 

KOMUNIZMĄ
L1 e tuviai, aktyviai dalyvauja, Ir 

jų atstovai reiškiasi, gindami lie
tuvių laisvės reikalą, visuose di
džiuosiuose tarptautiniuose sąjūd. 
žiuose: Pasaulio Liberalų Sąjun
goje — Liberalų Internacionale, 
Socialistų Internacionale, žalia- 
jamt Valstiečių Internacionale ir 
Krikščionių Internacionale. Libe
ralai apjungia ne tik Europos 
kraštų liberalus, bet ir kitų kraštų 
liberalų organizacijas. Liberalų 
Internacionalo centras yra Londo
ne, ten taip pat veikia ir egzilų 
liberalų centras. Iš tendaugiau- 
sia leidžiamos įvairios knygos, 
brošiūros ir kt. Pasisakydami ti
kį laisvu žmogumi ir jo asmeny
be, liberalai stoja už kiekvienos 
tautos teisę laisvai apspręsti sa
vo likimą, šiandien lietuviai, lat
viai ir estai lygiomis teisėmis 
dalyvauja visose šios rūšies tarp
tautinėse. organizacijose.

Pasaulinės Liberalų Unijos ta
rnybos posėdžiai, vykę rugsėjo vi
duryje Stresos mieste, Italijoje, 
buvo baigti priimtomis aktualio
mis politinėmis rezoliucijomis.

Suvažiavimas pasisakė už Euro
pos integraciją Ir tos integracijos 
stiprinimą. John McCalum Scotto 
įteiktame suvažiavimui memoran
dume buvo konstatuota, kad po 
Ženevos konferencijos Vakarų so
lidarumas vis daugiau byra, o 
tuo pačiu didėja Sovietų agresy
vumas. Vesdami dvigubą žaidimą 
ir ėmėsi naujos taktikos, Sovietai 
darosi vis pavojingesni. Vakarai 
skatinami imtis naujos iniciaty
vos ir stiprinti tas jėgas be! ins-

titucijas, kurios pasinaudodamos 
kiekviena proga, atstumtų rusų 
kumštį nuo satelitų ir užkirstų 
Sovietams kelią kurti vis naujus 
neramumų židinius. Pabrėžta, jog 
reikia griežtai kovoti prieš Sovie
tų mėginimą įteisinti dabartinį 
status quo, prieš Sovietų mėgini
mus įtagoti, jog esą, dabar Rytų 
— Vakarų santykiuose prasidėju
si tariamai “nauja era”. Suvažla^ 
vimas išryškino didžiausią skirtu
mą tarp Sovietų skelbiamų žodžių 
ir jų vykdomų darbų, dedantis 
kiekvienos tautos laisvės gynėjais, 
o tuo pačiu negrąžinant laisvės 
pavergtosioms Rytų ir Vidurio Eu
ropos tautoms. Liberalai parla
mentų nariai iš įvairių kraštų kė
lė mintį, jog Vakarų valstybių 
parlamentai nesidėtų prie Sovietų 
pastangų sudaryti nuomonę, lyg 
Sov. Sąjungoje veiktų dtmokrati- 
nės parlamentinės institucijos. To
dėl turėtų kūti nepriimami “Augš- 
čiausio Sovieto” kvietimai vykti 
į Sov. Sąjungą.

Britų iniciatyva buvo piimta 
rezoliucija, kuria pasisakyta už 
visų žmonių teises ir teisę išvyk- 
ti iš bet kurio krašto kiekvienu 
metu. L. Behrenso pareiškimu, 
reiktų išnaudoti kitkvieną progą 
padėti pavergtosios Europos tau
toms propaganda, ūkine parama, 
stiprinant jų tautinius interesus 
ir kt., kad tuo būdu būtų įmano
ma joms lengviau atgauti savo 
nepriklausomykę.

Apskritai, ir šie liberalų posė
džiai dar kartą parodė, kad Euro
pos ir viso pasaulio liberalai sto-

PAREIGOS SAVAI I1VEI
SOLIDARUMO MOKESČIO REIKALU

(STRAIPSNIS DISKUSINIS)
Netektų ir aiškinti, Jog kiek

vienai organizacijai, kad ji galė
tų ne tik egzistuoti, bet ir užsi
brėžtų tikslų sėkmingai siekti, yra 
reikalingos lėšos.

Lietuvių Bendruomenei, kuri 
savo esme yra visuotinė, nes ap
jungia visus lietuvius, nežiūrint 
jų religinių ir pasaulėžiūrinių įsi
tikinimų, pinigai yra taip pat bū
tinai reikalingi. Ir pinigų jai rei
kia daugiau, nes jos uždaviniai 
ii- tikslai yra platesnės apimties, 
darbas labiau šakotas, nei kurios 
spec, uždavinius turinčios organi
zacijos.

Organizacijos narys moka nu
statytą mokestį. Kartais gal ir 
nenoromis, bet moka, nes kitaip 
jis gali būti iš organizacijos pa
šalintas. šitokios baimės tačiau 
nejaučia Bendruomenės narys. Jis 
iš Bendruomenės nebus pašalin
tas, nors jos iždui papildyti nė 
skatiko neduotų.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės rėmuose yra Australijos Lie
tuvių Bendruomenė, sutrumpintai 
rašoma ALB, kurios narius jun
gia lietuviška kilmė, tautinė kul
tūra, papročiai, tradicijos ir krau
jas. Teoretiškai mes veik visi re
miame savosios Bendruomenės or
ganizacinį darbą ir pačią bendruo
meninę idėją, bet praktiškai, kai 
susiduriame su reikalu prisidėti 

pinigu — pareigos neatliekame. 
Skaičiai kalba už tai, kad tik la
bai mažas procentas susimoka so
lidarumo mokestį, kurį privalo su
simokėti kiekvienas Bendruomenės 
narys. Tai yra vieninteles paja
mos, kurių dalis tenka apylinkių 
valdykoms, dalis Krašto valdybai, 
kurių vėl dalis turėtų būti duoda
ma Tautos Fondui ir dalis Kultū
ros Fondui. Kiek man žinoma, iš 
Australijos lietuvių sumokamo so
lidarumo mokesčio Tautos Fondas 
nėra gavęs nė vieno svaro, o Kul
tūros Fondas, kurio užduotis rū
pintis lietuvių kultūriniais ir švie
timo reikalais Australijoje, tėra 
gavęs vos kelioliką svarų. Ir su
prantama, krašto valdyba, velk 
nieko negaudama iš apylinkių, ne
gali ir pati kam nors duoti. Gi 
krašto valdyba, neturėdama lėšų, 
negali platesniam darbui užsimo
ti, negali net būtiniausių darbų 
įvykdyti. Tokiu būdu, mūsų Ben
druomenės vadovybė pasidaro be
jėgė ir vien todėl, kad ji yra su- 
paraližuota finansiškai.

Kyla klausimas: kodėl toks ma
žas skaičius susimoka solidarumo 
mokestį? Klystų tas, kuris saky
tų, kad mūsų Bendruomenės na
riai, Australijos lietuviai, nenori 
Ir vengia šią savo pareigą atlik
ti, arba kad jie nesupranta pačio 
reikalo, čia tad ir reikėtų nuo
dugniau šį klausimą pasvarstyti.

“M.P.” š.m. Nr. 36 J. Barniš- 
kis, savo str. “Bendruomenės iždo 
reikalu”, iškėlė įdomių minčių Ir 
patiekė net konkrečių siūlymų. Jis 
mano, kad reikėtų pakeisti Ben
druomenės statutą ir įvesti priva
lomą solidarumo mokesčio mokėji
mą. Siūlo kiekvienam dirbančiam

i nustatyti per metus £ 1.0.0. mo
kestį ir 10 šil. nedirbančiam Ben
druomenės nariui. Šie tad, susimo
kėjusieji, J. Barniškio nuomone, 
būtų pilnateisiai Bendruomenės 
nariai.

Aš nenorėčiau su šiuo siūlymu 
sutikti. Manau, kad mokesčio mo
kėjimas ar nemokėjimas neturėtų 
apspręsti priklausymo Bendruo
menei, bet reikėtų solidarumo mo
kesčio išjieškojimą organizuoti 
taip, kad jį kuo didžiausias skai
čius sumokėtų.

Mano supratimu, solidarumo 
mokesčio rinkimas nėra suorga
nizuotas, kaipo mokesčio rinki
mas. Tai yra daugiau atsitiktinis 
reikalas, priklausąs pačio solida
rumo mokesčio mokėtojo iniciaty
vos ir tvarkingumo, bet ne siste
mingas ir planingas lėšų telkimas 
mokestinės sistemos pagrindu.

Aš bent nežinau valstybės, ku
rios piliečiai lenktyniaudami sku
bėtų sunešti betkokius valdžios 
nustatytus moeksčius, jeigu iš jų 
tų mokesčių niekas nepaprašo ir 
nenurodo, kur ir kada juos galima 
ir reikia sumokėti. Valstybė savo 
piliečiams aiškiai ir įsakmiai šitai 
nurodo! Ir piliečiai, tegul murmė
dami, tuos mokesčius sumoka. Tad 
jeigu lietuviai, konkrečiai mūsų 
Bendruomenės nariai, bėgtų jieš- 
koti apylinkės valdybos iždininko 
ar kurio kito valdybos nario, vien 
tik tam, kad galėtų atsikratyti 
pussvario ar svaro — susimokėti 
solidarumo mokestį, tarčiau, kad 
čia kažkas netvarkoj, arba, kad 
mes esame idealiausia tauta pa
saulyje. Kasnors pasakys, kad 
valstybėje, jeigu pilietis nemoka 
mokesčių, jie iš jo išreikalaujami 
jėga, o mes neturime policijos ir 
negalime pavartoti jėgos. Bet 
Nepriklausomos Lietuvos prakti
koj policinės priemonės taip pat 
tik labai retai buvo pavar
tojamos mokesčiams išjieškoti, o 
mokesčiai buvo sumokami. Tai ro
do, kad ne jėgoje ir prievartoje 
esmė.

Pagrindinė priemonė, kad pilie
tis susimokėtų mokestį, yra ta, 
kad reikia žmogų paprašyti, rei
kia jam priminti, kartais gal ne 
vieną, bet du ir tris kartus. O 
tam yra popieris, rašalas ir paš
tas.'

Žvilgterėkime truputį atgal. Kas 
buvo padaryta solidarumo mokes
čio reikalu? Neapsiriksiu pasakęs, 
kad daugumas ALB apylinkių val
dybų solidarumo mokesčio rinki
mą skaitėsi atlikę, jeigu retkar
čiais pastovėdavo su TF lietuvio 
pasais ir solidarumo mok. ženk
liukais prie salės durų per minė
jimus ar vakaruškas. Abejoju, ar 
kuri valdyba vedė ir tebeveda at
skiras bylas su vardiniais sąra
šais, iš kurių būtų aiškiai matyti,

už kurį laiką ir kurie apylinkės 
nariai yra susimokėję solidarumo 
mokestį. O jeigu kuri apylinkės 
valdyba tokius sąrašus ir turi, tai 
tik tam, kad atžymėtų įmokėjusį
jį entuziastą.

Prisimenu, bene prieš trejus 
metus, Melbourne apylinkės val
dyba, tautinės šventės minėjimo 
metu visiems susirinkusiems išda
lino vokus su solid, mok. ženkliu
kais, o kitiems išsiuntinėjo paštu 
į namus, nurodydama kokiu adre
su siųsti pinigus. Jau tą pačią 
dieną solid, mok. susimokėjo veik 
70% šventės dalyvių, o per dvi 
tris savaites į valdybos kasą su
plaukė dar keliasdešimt svarų. 
Neatsiskaitė tik keliolika ir į nuo
stolius teko nurašyti apie 10 sva
rų vertės ženkliukų. O Jeigu dar 
būtų pasiųstas antras paragini
mas —- priminimas, manau, kad iš 
tų, į “nuostolius” nurašytų, būtų 
dar keli susimokėję. Visokiu atve
ju, anas Melbourne apylinkės val
dybos bandymas buvo labai sėk
mingas.

KONKRETUS SIŪLYMAS:
1. ALB Krašto Valdyba krei

piasi į visas apylinkių valdybas 
ir seniūnijas, kad vienu laiku iš
siuntinėtų laiškus savo apylinkių 
ir seniūnijų nariams, prašant su
simokėti solidarumo mokestį, sy
kiu įdedant į voką ir solid, mok. 
pakvituoti ženkliukus. Sudegu
siems susimokėti — siųsti antrą 
paraginimą.

2. Visos ALB apylinkių valdy
bos ir seniūnijų vadovybės veda 
atskiras bylas, iš kurių būtų ma
tyti solidarumo mokesčio duome
nys.

3 Apylinkių valdybos ir seniū
nijų vadovybės, ne rečiau kaip 
du kartus per metus, atsiskaito su 
ALB Krašto Valdyba, ši gi pa
tiekia pilną i rtikslią solidarumo 
mokesčio apyskaitą visuotiniame 
Bendruomenės atstovų suvažiavi
me. Apyskaita skelbtina spaudo
je.

Užbaigiant norėčiau priminti šv. 
Rašto žodžius: Prašykite ir gausi
te, belskite ir bus atidaryta.

Taigi, belskite, prašykite, o pa
matysite, kad lietuviškos širdys, 
kaip buvo taip ir tebėra jautrios 
lietuvybės reikalams.

MATAS GAILIUS.
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ILGAMETIS NERVŲ LIGŲ 
SPECIALISTAS

J Mackiewicz 
MELBOURNE, 

117 COLLINS STR., 
III AUGSTAS

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

ja už laisvę ir žmogaus teises, 
griežtai pasisakydami prieš visų 
rūšių totalizmus, o ypač komunis
tinį pavergimą. Suvažiavime da
lyvavo ir aktyviai reiškėsi taip 
pat lietuvių libtralų atstovai.

Lietuvius posėdžiuose atstovavo 
prof. St. Žymantas, Valteris ir 
Banaitis. Apie egzilų liberalų vei
klą pranešimą padarė prof. Žy
mantas, o įdomiose diskusijo
se Sueso kanalo krizės klausimu 
aktyviai dalyvavo Banaitis.

Liberalų Internacionalo Tary
bos posėdis parodė, kad lietuviams, 
kaip ir kitiems egzllams, yra nau
dinga dalyvauti bendroje organi
zacijoje su vakariečiais, reiškian
tis joje su taktu ir saiku, pozity
viai ir konstruktyviai.

Pažymėtina, kad Liberalų In
ternacionale dalyvauja labai įta
kingi valstybių vyrai, žymūs poli
tikai visuomenininkai ir kiti su 
pasauliniais vardais žmonės, o In
ternacionalo rezoliucijos ir nutari
mai skelbiami didžiuosiuose pasau
lio dienraščiuose. E.L.
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S EUROPIETIS SPECIALISTAS
| OPTIKAS
S Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
$ akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
(n šeštad. 9-13 vai.
S 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
S (Priešais Melbourne Town Hall.)
N Ccntr. 1819
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
(

Greitai — Patikimai — Pigiai
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
■ Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

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

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias

MEDŽIAGAS, RŪBUS, AVALYNE.
VAISTUS

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

Juo Greičiau, Tuo Geriau! .... .... ..
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LIETUVOS VARDAS
SYDNĖJAUS SPAUDOJE

Sydnėjaus spada nepalankiai 
komentavo ir net puolė neseniai 
buvusį Sydnėjuje, mums visiems 
gerai žinomų tikslų, taip vadina
mą “taikos kongresą”. Esą šio 
“talkos” sąjūdžio užnugaryje te
bėra jėgos, kurios siekia suklas
totos taikos pastangomis visai ki
tų tikslų. Vakarai kiek kitaip su
pranta tikros taikos prasmę, ku
rią sudaro šie trys pagrindiniai 
elementai; pirmiausia taika negali 
būti nuolat pusiausvyros būklėje, 
antra — taika negali toleruoti ne
teisės ir trečia — tikros talkos 
įgyvendinimui turi būti atsisakyta 
nuo bet kurių grobuoniškų sieki
mų.

Štai, sakoma spaudoje, pagal
vokime apie Estiją, Latviją ir Lie. 
tuvą, apie Čekoslovakiją, Vengri
ją ir Rumuniją. Visi šie kraštai 
yra taikos padėtyje, vienok Sovie
tų Sąjungos pavergti. Tai, girdi, 
gal tokios taikos siekia ir nese
niai įvykęs Sydnėjuj “taikos” 
kongresas. Iš tokių pastangų nie
ko nebus. Esą nei vienas kraštas 
nebus saugus dėl savo laisvęs, 

nebent visame pasaulyje bus at
statytos sąlygos, kuriose galės vi
siškai laisvai klestėti žmogaus 
dvasinis gyvenimas, panaikinant 
vergiją ir priespaudą.

Aš čia tik tiek galėčiau pasa
kyti,kad paskiri žmonės, kaip ly
giai ir tautos, pradeda viena ki
tą geriau suprasti ir užjausti, ka. 
da atsiduria bendruose sunkumuo. 
se, ar varge, kokiame yra šian
dien, pavyzdžiui, Lietuva. Tenka 
manyti, kad kai naftos vamzdžiai 
Viduriniuosluos Rytuos pradės vis 
labiau užsikimšti, mes galime ti
kėtis, kad ir Lietuvos vardas daž
niau bus minimas viso pasaulio 
spaudoje.

★
Sydnėjaus "Sun” laikraštyje vie

nas gydytojas dalinasi savo įspū
džiais, kokius jam sukėlė gautas 
platus laiškas iš Australijos karo 
laivyno departamento dėl nepap
rastai gerų perspektyvų būti ka. 
ro laivyno gydytoju. Esą tame 
laiške pasakyta, kad jei tu nori 
kandidatuoti į karo laivyno gydy
tojus, pirmiausia turi būti britų 
pilietis, grynos europinės kilmės 
ir britų piliečių sūnus. Vienok 
numatyta, kad laivyno ministeris 
gali atmesti kandidato prašymą, 
jei Jis yra britų pilietybę priėmu
sių tėvų sūnus. Toki įstojimo są
lygojimai, sako tas gydytojas, 
negalima laikyti daugiau nieku, 
kaip skaudžiu įžeidimu didelio 
skaičiaus ne britų ateivių. Tas gy
dytojas gyvena Australijoje jau 
10 metų ir tiesiog negali supras
ti šitokio ne britų kilmės ateivių 
traktavimo šiame krašte. Girdi, 
tiesiog negalima suprasti, kad 
Australijos karo laivynas Iki šiol 
dar laikosi tokių atgyventų pažiū
rų. Esą tiek Australijos karo lai
vynas, tiek kariuomenė turėtų 
garbingai atsisakyti bet kokios 
minties skirtingai traktuoti kandi
datus, priklausomai nuo jų tėvų 
kilmės, čia tektų dar pridurti, 
kada mūsų vaikai kviečiami re
gistruotis kariniam apmokymui 
“naujųjų australų” vardu. Juk ro
dos jau gyvename šiame krašte 
7-8 metai ir vis dar esame "nau
ji”. Ar tai yra teisinis krašto gy
ventojo apibūdinimas? Gal būsi
mas Krašto Tarybos atstovų su
važiavimas galėtų priimti atltin. 
karną rezoliuciją dėl to "naujųjų 
australų” termino? Tokia rezoliu
cija galėtų būti atitinkama for
ma patiekta šio krašto vyriausy
bei, ar, net geriau, kokiam parla
mento atstovui, kad tas klausimas 
vieną kartą būtų iškeltas bei iš
diskutuotas ir parlamente.

K. KEMEŽYS.MelbournoLIETUVIŲ NAMAI
Melbourne Lietuvių Namams 

iešų telkimas su kiekviena diena 
spartėja. Prieš porą metų, Tautos 

šventės proga, pradėtos telkti šiam 
tikslui lėšos. Dauguma tautiečių 
suprato šio' reikalo svarbumą ir 
mielai savais įnašais prie namų 
įsigijimo prisidėjo. Tačiau, dar 
daug melboumlškių tebesilaiko 
nuošaliai. Reikia tikėtis, kad ir 
jie prisidės ir palengvins pasiekti 
užsibrėžtą tikslą. Visų sutelkto
mis bendromis Jėgomis tikrai tu
rėtume gražius savus namus.

Iki šių metų rugsėjo 8-sios na
mams įsigyti įnašus įmokėjo ir 
pasižadėjimus pasirašė šie asme
nys bei organizacijos:

Pastaba: vienas įnašas — £ 5, 
skliausteliuose pažymėta pasiža

dėtas įsigyti įnašų skaičius.
Daugiau kaip 10 įnašų:

Sporto Klubas “Varpas” — 60, 
Socialinės Globos Moterų draugi
ja — 28, ALB Melbourno Apylin
kės valdyba — 20, Dudėnas, Jonas
— 4(10), Milvydas, Aleksandras
— 3(9, Bosikis, Vladas — 1(10), 
Ivanauskas, Adomas — 1(10), 
Matulionytė, Ona — 1(10).

Po 10 įnašų:
Augustinavlčius, Vincas — 1(9), 
Baltutis, Povilas — 1(9), Baltu
tis, Petras — 1(9), Baltutis, Vik
toras — 1(9), Baltutis, Aleksas
— 1(9), Barkus, Liudas — 2(8), 
Bitė, Vladas — 1(9), Brėdikis, Ze
nonas — 5(5), Butkūnas, Napo
leonas — 2(8), Čelna, Albertas — 
2(8), Geštartas, Izidorius — (10), 
Jakutis, Vladas — 2(8), Jeršo- 
vas, Vosylius — 1(9), Kabaila, 
Algimantas — 1(9), Kalpokas, 
Adolfas — 1(9), Kalvaitis, Vy
tautas — 2(8), Kazlauskas, Ka
zys — 1(9), Lynikas, Kęstutis — 
10, Marengolcas, Zigmas — 1(9), 
Petkevičius, Benediktas — 1(9), 
Petrašiūnas, Juozas — 1(9), Pum
putis, Vytautas — 3(7), Rimas 
J. — (10), Šėkas, Petras — 1(9), 
Tinteris, Jonas — 1(9), Vacber- 
gas, Leonas — 1(9), Valonis, Pra
nas — 3(7), Varskys, Juozas — 
10, Valys, Jonas — 2(8), Valys, 
Silva — 2(8), Verbyla, Antanas

— 2(8), Viliūnas, Alfonsas — 1 
(9), Vingis, Adomas — 1(9), Zub- 
ras, Albertas — 5(5), žižmaraitė, 
Elena — 1(9).

Po 9 įnašus:
Alekna, Ignas — 1(8), Bušelis, 
Liudvikas — 1(8), Erminas, Al
bertas — 1(8), Meiliūnas, Vin
cas — 2(7), Mieldažys, Kazys — 
2(7), Mikaila, Antanas — 1(8), 
Morkūnas, Petras — 1(8), Vai
čaitis, Pijus — 3(6).

Po 8 įnašus:
Bacevičius, Juozas — 4(4), Krau
sas, Antanas — 3(5), KuncaiHs, 
Justas — 8, Paragienė, Jadvyga
— (8), šilva, Antanas — 8.

Po 7 įnašus:
Lietuvos Kultūros Fondo Melbour
no Skyrius — 7, Petkevičius, Po
vilas — 2(5), Simankevičius, Vik
toras — 1(6), šalkūnas, Vytau
tas — 2(5).

Po 6 įnašus:
Gružauskas, Jonas — 2(4), Kala
dė, Henrikas — 1(5), Krasauskas, 
Antanas — 6, Miklius, Kęstutis
— 1(5).

Po 5 įnašus:
Grigaliūnas, Anicetas — 5, Mei- 
liūnienė, Sofija — (5), Pranckus, 
Julius — 5, Žilinskas, Algiman
tas — 1(4).

Po 4 įnašus:
Antanaitis, Jonas — 4, Balsys, 
Leonas — 4, Bulota, Antanas — 
(4), Gužas, Ferdinandas — 4, 
Šviesos Sambūrio Melbourno sky
rius — 4, Lietuvių Karių Ramo
vė — 4, Maksimas, Adolfas — 4, 
Savickas, Vladas — 4, Vaišutis, 
Stasys — 1(3).

Po 3 įnašus: 
Kaspariūnas, Antanas, Melbourno 
lietuvių choras “Aidas”, Praš- 
mutas, Karolis.

(Bus daugiau)

Malonus Skaitytojau,
Jei ką perki, bei kitokį reikalą 

atlieki pas pasiskelbusį “Mūsų 
Pastogėje”, neužmiršk pasakyti, 
kad jo skelbimą skaitei “M.P.” — 
tuo gražiai pasitarnausi bendruo
menės laikraščiui.

LAIŠKAI 
REDAKCIJAI

Gerbiamas p. Redaktoriau, š.m. 
spalio mėn. 3 d., “Mūsų Pastogė
je Nr. 40(390) straipsnyje “Mel- 
boumiškiai Apdūmojimai” p. Ne
mo paminėdamas mano pavardę, 
parašė tokį sakinį: “Nekorektiš
kas buvo p. J. Aleknos pakaltl- 
nlmas, mestas buvusiam Vilko pir
mininkui dėl svetimų laiškų ati
darinėjimo”.

Turiu pareikšti, kad tokios min
ties ir tokių žodžių, nepasakiau 
Ir net galvoje neturėjau. Iš tikrų
jų buvo taip, kad atsakydamas j 
p. švambario paklausimą, ar aš 
žinąs kokią organizaciją, kuri ap
jungia visus lietuvius, atsakiau, 
kad po to, kada kun. Krupavičius, 
būdamas Vilko pirmininku, pa
naudojo išvogtą laišką politinės 
propogandos tikslams, tokios or
ganizacijos nėra.

Toliau p. Nemo rašo: “Kaltini
mas geriausiu atveju gali būti tik 
įtarimo pobūdžio...!

Jei p. Nemo kutų neiškreipęs 
— teisingai perdavęs mano pasa
kymą, tai šio pastarojo jo sakinio 
nė nebūtų, tačiau jis yra. Todėl 
galiu p. Nemo užtikrinti ,kad ne- 
turu nė mažiausio įtarimo, jog 
tą laišką Išvogė kun. Krupavičius. 
Tačiau yra įvykęs faktas toks, ko
kį aš .pasakiau, kuris Amerikos 
lietuvių spaudoje dešimtimis kar
tų buvo nagrinėtas, todėl nema
čiau reikalo jo nepasakyti.

Reiškiu Jums, pone Redaktoriau, 
gilią pagarbą

Ignas Alekna. 
Melbourne, 1956.10.8.

•
Gerb. p. Redaktoriau, “M.P.” 

Nr. 39, “Melbourniškiuose apdū
mojimuose” Nemo, rašydamas apie 
Br. Zumerio tartą žodį Tautos 
šventės minėjime, kalba apie mū
sų jausmų pakurstymą prieš len
kus. Nemo rašo: “Ir visdėlto ne
išmintinga būtų, jei Tautos šven
tės minėjimai imtų kurstyti mūsų 
antilenkiškuosius jausmus”.

Girdėjau Br. Zumtrio kalbą ir 
ji man nebuvo antilenkiška, o nuo
saiki, paremta istoriniais faktais. 
Kodėl Nemo palaikė ją antilen
kiška? Ar dėl to Ji jam nepatiko, 
kad buvo suminėta Vytautui siųs
tos karališkosios karūnos pagro
bimas? Bet karūnos pagrobimo 
fakto ir patys lenkai neneigia, 
Lenkų istorikas Anatol Lewicki 
“Zarys Historic Polėki”, Hanove
ris, 1947 m. psl. 73, sako: "... 
To priežastimi pirmiausiai buvo 
Vytautas, kuris Lucko (1429) su
važiavime imperatoriaus Zygmun- 
to prikalbintas sutiko iš jo rankų 
priimti karaliaus karūną... Tokios 
Lietuvos karalystės pretenzijos 
galėjo pažeisti jos sąjungą su 
Lenkija, tam pasipriešino vado
vaujantieji lenkų ponai ir Impera
toriaus pasiuntinių su karūna per 
sieną nepraleido” (laisvai versta 
J.V.).

Kai šitoks užmetimas paskai
tininkui padarytas spaudoje, ir 
Jei lenkai mūsų spaudą seka, tai 
jie iš Nemo žodžių pasidarys iš
vadą, kad ne betkaip buvo kurs
tyta prieš lenkus, jei Jau patys 
lietuviai tai pastebi ir daro pasta
bas. Tai jau būtų lenkų jausmų 
pakurstymas prieš mus. O Nemo 
mano”... gyvenimas mus šiandien 
verčia ir su lenkais jieškoti bi
čiulystės..čia Nemo nepasitar
navo ir tai bičiulystei, dėl kurios 
galime turėti įvairių nuomonių.

Reiškiu pagarbą. J. Valys.
*#'*#^#sr***s*s*r**sr^?^sr^r***«sr«sr*s*.

DĖMESIO !
Neužmirškite švenčių ir kiekviena 

proga įsigyti 
LIETUVIŠKO KRUPNIKO 

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

gamybos gėrimų su Amerikos 
ereliu etiketėje.

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

NUOMONES

DEL ALB SUVAŽIAVIMO
Nebūtų visai tikslu tvirtinti, 

kaip kad p. Ignas Alekna teigia 
(žiūr. “M.P.” No. 38(388) 1956 
m. rugsėjo 19 d.), kad “šiais me
tais nėra labai rimtų klausimų, 
kuriuos spręsti turėtų suvažiuoti 
atstovai iš visos Australijos”. Ne
atrodo, kad anksčiau klausimai 
būdavo rimtesni, kuriems aptarti 
buvo sušaukti jau 3 atstovų suva
žiavimai. Kodėl, staiga, klausimai 
pasidarė nerimti? Ar nutautėji
mo pavojus Jau negresia? Ar “M. 
P.” nuosavos spaustuvės įsigiji
mas jau neaktualus? Ar Lietuvių 
Bendruomenės įteisinimo (inkorpo
ravimo) klausimas nerimtas ir ne- 
spręstinas?

Statuto autorius nenumatė, kad 
lietuviai nevlsada stovyklose gy
vens. Mes matome, kad lietuvių 
bendruomenė Australijoje, kaip ir 
kituose kraštuose, pajuto, kad be 
nuosavos pastogės bet koks lietu
vybės darbas yra sunkus, jeigu iš 
viso įmanomas. Krašto Valdybai 
to reikalo nesutvarkius, apylinkių 
valdybos, ar net parapijos, ėmėsi 
šį reikalą tvarkyti, kaip išmano. 
Suvažiavimas suteikia daug mora
linės paramos ir dvasiniai sustip
rina tremtinius. Taip pat paska
tina domėtis Bendruomene ir jai 
dirbti.

Bet p. I. Aleknos iškeltos min
tys nėra visai be pagrindo. Be 
abejo, rinkimai galima pravesti 

korespondenciniu būdu. Daug klau
simų galima išspręsti apylinkių 
ribose. Daug nuomonių galima pa
reikšti per spaudą. Ir nors toks 
metodas neturėtų tokios propagan
dinės ir paskatinančios reikšmės, 
nesudarytų tokio įspūdžio, tačiau 
neabejotina, kad daug klausimų 
būtų galima išspręsti korespon
denciniu būdu. Tai parodo, kad 
ateityje reiktų gerai pagalvoti, 
kaip šie reikalai galima būtų at
likti ekonomiškiau ir sklandžiau. 
P. Ig. Aleknos iškelta mintis ver
ta dėmesio.

Bet kas turi teisę atšaukti šių 
metų suvažiavimą? Praeitas Kraš
to Tarybos atstovų suvažiavimas 
nutarė, kad šiemet turi įvykti su
važiavimas. šis nutarimas yra už
protokoluotas. Gi statutas aiš
kiai nusakydamas ALB Kraš
to Valdybos pareigas, sa
ko: "... vykdo Krašto Tary
bos nutarimus”. Atrodytų, kad 
Krašto Valdyba suvažiavimo at
šaukti negalėtų, nes tai yra Ben 
druomenės atstovų suvažiavimo 
nutarimas. Vargu ar Jį gali at
šaukti praeitos kadencijos atsto
vai, o naujai išrinktų atstovų ka
dencija prasideda suvažiavimui 
prasidėjus.

Pavyzdys yra geriausias mo
kytojas Ir Iš praeitų suvažiavimų 
galime pasimokyti (1) Nenutar
ti kada šaukti sekantį suvažiavi
mą, nes, reikalui esant, Krašto 
Valdyba gali sušaukti nepapras
tą sesiją, (2) Jeigu šaukiami su
važiavimai, tai žiūrėti, kad jie 

būtų verti to vardo ir pateisintų 
įdėtą vargą ir išlaidas.

S. ČIBIRAS.

TELEVIZIJA
TELEVIZIJOS APARATAS 

TIK 10 ŠILINGŲ

Sydnėjaus Liet. Sporto 
Kl. Kovas,

norėdamas sukelti lėšų VII-jai 
Australijos lietuvių sporto šven
tei suruošti, sporto bičiuliams ir 
sportuojančio lietuviško jaunimo 
rėmėjams pasiryžo suteilktl progą 
laimėti brangų televizijos apara
tą. Galimybė laimėti yra labai 
didelė — tik 1000 bilietų. Bilieto 
kaina 10 šil. Laimėtojas paaiškės 
dar šiemet — traukimas numato
ma įvyks š.m. gruodžio 31 dieną.

ĮSIGYKITE S.L.S.K. "KOVO” 
LOTERIJOS BILIETĄ!

gmiiiiiiiiMiiiiiiiiMiiiiiiiiiu^

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai 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 išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

PASKUBĖKITE SU KALĖDINIAIS 
SIUNTINIAIS,

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

SIUNTINIAI I 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:
Geqiong — 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 — 140 Junction Road, Clayfield, Brisbane.

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

Vll-ji Sporto Šventė
Australijos lietuvių sporto šven

tei, kuri įvyks šiemet Sydnėjuje, 
sporto klubo “Kovo” valdyba uo
liai ruošiasi. Nors oficiali šventės 
darbotvarkė dar nėra paskelbta, 
bet ji jau yra sudaryta ir tegali
mi tik nežymūs pakeitimai.

šventės atidarymas įvyks gruo
džio 29 d. ir visos žaidynės truks 
3 dienas, j šventės atidarymo iš
kilmes numatyta pakviesti Sydnė
jaus miesto kurmistrą. Žaidynėse 
bus vyrų — moterų krepšinio, vy
rų — moterų tinklinio, vyrų — 
moterų stalo teniso ir šachmatų 
varžybos. Numatomos draugiškos 
krepšinio rungtynės tarp Austra
lijos lietuvių vyrų ir moterų rink, 
tinių su N.S.W. valstybės vyrų ir 
moterų rinktinėmis.

Gruodžio 28 d. "Kovo" valdyba 
rengia sportininkams bendrus su
sipažinimo pietus, į kuriuos bus 
pakviesti Sydnėjaus lietuviškųjų 
organizacijų atstovai ir ALB 
Krašto Tarybos suvažiavimo pre
zidiumas. Kovo 29 d. vakare "Ko
vas” ruošia uždarą vakarą — pa
silinksminimą sportininkams.

Gruodžio 30 d. iškilmingas pa
maldas, kurias atlaikys “Kovo” 
garbės narys kun. P. Butkus. 
Sporto šventės užbaigimui "Ko
vas” ruošia tradicinį Naujųjų Me
tų sutikimą — balių.

Krepšinio ir tinklinio varžyboms 
yra gauta Newtowno policijos klu
bo salė, stalo teniso ir šachmatų 
varžyboms — bažnyčių parapijų 
salės. Pietums ir susipažinimo 
pobūviui gauta Newtowno masonų 
salė.

Prieš sporto šventę, apie gruo
džio mėn. vidurį, išeis spec. “Mū
sų Pastogės” sporto numeris, kurį 
leidžia Australijos lietuvių sporto 
klubai, šį numerį suredaguoti 
A.L.F.A.S. Valdyba pavedė- A. 
Laukaičiui. Sporto numeris lš«is 
padidintas. A.L.

Lietuviai laimi
"TSRS tautų spartakiadoje” 

skelbiama dalyvavus finalinėse 
varžybose daugiau kaip 40 tauty
bių 9.244 sportininkus. Okup. Lie
tuvai atiteko 12 vieta su 214,5 
taško, o paskutinę — 18 — užėmė 
Tadžikija. A. Šocikas su Muraus
ku pelnė po aukso medalį. Aukso 
medalį gavo Ir J. Pipynė, pirmą 
kartą iškovojęs Sov. Sąjungos 
čempiono vardą 1.500 m. bėgime. 
10.000 m. irklavimo dvivietėmis 
baidarėmis varžybose broliai Al
fonsas ir Mykolas Rudzinskai už
ėmė antrą vietą ir gavo sidabro 
medalius. Spartakiadoje Maskvos 
spartakiados vėliavą pakėlė A. Šo
cikas. Sų Europos čempiono kas
pinais pasipuošę žygiavo ne tik 
jis, bet dar St. Butautas, J. La- 
gunavičius, St Stonkus, A. Lau- 
ritėnas, R. Juškėnas. Skelbiama 
Sov. Lietuvoje šiuo metu esant 
68 sporto meisterius, 5 nusipelniu
sius sporto meisterius ir daugiau 
kaip 1.000 “pirmojo atskyrio spor
tininkų”. Ne Lietuwos trispalvę, 
bet okupantų sportinę garbę įvai
riose pastaruoju metu įvykusios'* 
varžybose gavo ginti lietuviai 
krepšininkai S. Stonkus ir A. Lau- 
ritonas, boksininkai A. Šocikas, 
R. Murauskas ir R. Juškėnas, sta
lo tenisininkai — A. Saunorls ir 
O. Žilevičiūtė, irkluotojai broliai 
Rudzinskai ir kt.

Vilniaus “Spartako” futbolinin
kų susitikimas su švedų Stockhol- 
mo vienuolike pasibaigė lietuvių 
laimėjimu 2:1. Laukiama atvyks
tant dar Suomijos • futbolininkų. 
Lietuvių su sovietinėmis sporto 
komandomis pasiųsta taip pat su 
futbolininkais į Hannoverj, Vokie
tijoje, su krepšio rinktine — į 
Italiją.

Kreipiamas dėmesys į kylančią 
naują bokso žvaigždę, 17 m. jau
nuolį Ričardą Tamulį, kuris Lvovo 
mieste vykusiose Sov. Sąjungos 

jaunių bokso pirmenybėse pus- 
vidutiniame svoryje įveikė vi
sus savo priešininkus. Tamulis 
nugalėjo maskvietį Koroliovą ir 
Petakovą iš Kijevo. Už geriausią 
techniką buvo apdovanotas specia
liu prizu. Jis jau 1955 m. buvo 
tapęs Jaunių Čempionu.
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Htav PASTOGĖ
SYDNĖJAUS 
LIETUVIAI!

PRANEŠIMAI GĖELONGAS

SYDNEJUS ADELAIDE
SKAUTŲ STOVYKLAI 

BESIRUOŠIANT
KULTŪRINĖ POPIETĖ

Spalio 18 d. “Aušros” Tunto 
štabo posėdyje buvo aptarti šių 
metų Sydnėjaus skautų stovyklos 
reikalai. Be anksčiau paskirto sto
vyklos viršininko ps. Vyt. Delkaus, 
ūkio viršininko pareigos teko ps. 
R. Jaselskiui (padėjėjas si. A. Bu
činskas). Vyriausiojo maitintojo 

— virėjo pareigos ir šiemet teko 
ps. A. Plakui.

Nupirkta, be anksčiau turėtų 4, 
dar 10 palapinių. Stovyklos mokes
tis nustatytas £ 5.0.0. Jeigu iš šei
mos stovyklaus daugiau kaip vie
nas, tai mokestis sumažinamas iki 
£ 4.0.0 asmeniui. (2).

PAJIEŠKOJIMAI, 
PADĖKOS, 

PRANEŠIMAI
d. ruo- 
šiupinį.
Pulgis 

aktoriai 
ir

Adelaidės Savaitgalio mokyklos 
tėvų komitetas spalio 28 
šia kultūrinę popietę — 
Programų išpildys rašyt. 
Andriušis, Pr. Pusdešris,
Venslovavičius, Neverauskas 
Pakalniškis, instrumentalistai Gri
gonis ir Giniotis, iš jaunesniųjų 
pasirodys D. Dubinskaitė ir Puod
žius, tautinių šokių grupė pašoks 
naujai išmoktų lietuviškų liaudies 
šokių. Loterijoje bus galima lai
mėti dail. St. Nellubšio paveikslų.

Popietė prasidės trečių valandų 
Australia Hall patalpose.

V.S.

PASNEKĖSIAI APIE SPAUDĄ
Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 

Klubo sueigoje, įvykusioje “M.P.” 
red., pranešimų apie Australijos 
lietuviškųjų spaudų padarė K. Ke
mešys. Buvo apžvelgti periodiniai 
ir vienkartiniai leidiniai, aptartas 
jų pobūdis, tikslai ir reikšmė mū
sų bendruomenei.

Diskusijose ryškėjo mintis, kad 
mūsų laikraščiai, nors ir atsuko 
į jiems statomus pagrindinius rei
kalavimus, tačiau , dėl mažo pus
lapių skaičiaus, negali aprėpti vi
sų klausimų Ir išsamiai išnagrinė
ti bendruomenines problemas. 
Aiškintasi galimybės bendruome
nės laikraščiui padidinti ir lietu
viškojo gyvenimo informacijai dar 
labiau pagyvinti.

NAUJAS KAPAS

Spalio 1 d. palaidojome Petro
nėlę Dzidavičiūtę — Snarskienę, 
kilusių iš Dzūkijos (Alytaus 
krltles). Velionė paliko vyrų, 
rų ir du sūnus.

MELBOURNAS

GAMTOS MOKSLAI IR 
POLITIKA

Z. Budrikis praeitų šeštadieni 
Šviesos Sambūrio Sydnėjaus sky
riaus parengime šia tema skaitė 
paskaitų. Įdomiai ir originaliai 
nagrinėdamas naujųjų technikos 
laimėjimų ir gamtos mokslų pa
žangos santyki su tarptautine po
litika, prelegentas ryškino rhlntj, 
kad ateityje šie moksliniai atsie- 
kimai dar daugiau apspręs tarp
tautinę politikų ir valstybių san
tykius aplamai.

Po paskaitos buvo diskusijos Ir 
kavutė.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Sydnėjaus Ateitininkų kuopa 
šiais metais ruošia Kristaus Ka
raliaus minėjimų, kuris įvyks spa
lio 28 d. (sekmadienį), tuoj pe 
pamaldų Camperdowne. Programo
je yra pakviestas dalyvauti “Dai
nos” choras, skautai, Camperdow- 
no savaitgalio mokykla ir kt. Lau
kiama gausaus tautiečių atsilan
kymo. -ab-

“PUPŲ BERNIUKAS”
Sydnėjaus Jaunių teatro ruošia

ma šventė — vaidinimas įvyks 
lapkričio 18 d.

šventės ruošimui talkininkauja 
S.G. Moterų draugija ir Sydnė
jaus, Bankstowno ir Cabramattos 
apylinkės.

Jaunieji aktoriai intensyviai 
ruošiasi vaidinimui. Statoma 
pjesė “ Pupų berniukas”.

3 v.
(v)

VAKARO PELNAS 
BENDRUOMENĖS 

LAIKRAŠČIUI PAREMTI

ALB Bankstowno Apylinkės 
valdyba š.m. lapkričio 10 d. ruo
šia šokių vakarų — pobūvį, kurio 
visas pelnas skiriamas “Mūsų 
Pastogės" leidimo reikalams. Gau
tos pajamos eis bendruomenės 
laikraščio padidinimui.

PADĖKA

Bankstowno savaitgalio mokyk
lai p.p. Gedminas paaukojo 20 ir 
Zarembai 6 įvairaus turinio kny
gas. Mieliems mokyklos bičiuliams 
reiškiu nuoširdžių padėkų.

B. Genys.
. Mokyklos Vedėjas.

aps-
duk-

(i)

IŠKYLA LAIVU — GEGUŽINĖ
LKF Melbourno sk. Valdyba 

prašo pranešti, kad š.ra. lapkri
čio 10 d., šeštadieni, ruošia išvy
kų laivu — gegužinę. Laivas iš
plauks nuo Princess tilto (ferrie), 
lygiai 12.30 vai. ir plauks į Fair
view parkų. Šokiams gros akorde
onu, bus sukurtas laužas Ir vyks 
sportiniai žaidimai.

Bilietus įsigyti galima iš anks
to pas Iz. Geštartų, bibliotekos 
vedėjų.

Jau anksčiau esame Gerb. skai
tytojus Informavę, kad apmoka
mų skelbimų grupei priklauso pa. 
jieškojimai, padėkos ir tokie pra
nešimai, apie parengimus, iš ku
rių pranešėjai turi pajamų.

Pajieškojimai. Už jų atspausdi
nimų laikraštyje kaina 5 šil. Tik 
išimtinais atvejais, jeigu pajieš- 
kojimas užima daugau kaip 5 teks
to eilutes, mokama 10 šil.

Padėkos. Asmeniškos ar organi
zacijų, kaštuoja nuo 10 šil iki 1 
svar8.

Pranešimai. Skelbiami nemoka
mai apie susirinkimus, minėjimus, 
paskaitas, sueigas, kada rengėjai 
neturi iš to jokių pajamų. Visi 
kiti pranešimai, kaip ir komerci
niai skelbimai, yra apmokami.

Labai dažnai pajieškojimų skel
bėjai, padėkų ar pranešimų davė
jai prašo prisiųsti suskaites. Pra
ktiškai tokių smulkių sųskaitų 
siuntinėjimas netik apsunkina ad
ministracijų, bet sudaro ir susira
šinėjimo išlaidų. Būtų gerai, kad 
sykiu su pajieškojimų, padėka ar 
pranešimu būtų prisiunčiama Ir 
atitinkama suma “Postel Note”, 
“Money Order” ar tiesiog pinigais. 
Mažiau kaip 10 šil. siunčiant, ga
lima siųsti pašto ženklais.

Tokiais atvejais, kada pajieško- 
masis asmuo prašomas kreiptis 
tiesiog į redakcijų, kad ši jam 
praneštų jieškotojo adresų arba 
persiųstų laiškų, malonėkite pri
siųsti pašto ženklų.

“Mūsų Pastogė”.

Namai pastatyti — 
skubėkime išpirkti

Sydnėjaus lietuviai daug kalbė
jo apie bendruomenės namų sta
tybų, tačiau jų statyti jau nerei
kės, nes pastatyti namai, iš tri
jų salių, jau yra užpirkti ir pra
ėjusių savaitę už juos įmokėta 
£ 900. Dabar belieka šį pirkinį ap
mokėti, skubiai surenkant £ 2.600 
— trūkstamų namų depozito su
mų. £ 4.500 skolų reikės išmokėti 
per septynerius metus.

Sydnėjaus Lietuvių Namų Klu
bo Taryba jau šį savaitgalį pra
deda didžiausių iki šiol pinigų rin
kimo akcijų. Brangūs tautiečiai, 
dabar grynai nuo Jūsų pačių ge
ros valios ir tautinio susipratimo 
priklausys, ar mes Sydnėjaus lie
tuvių bendruomenei suteiksime ga
limybę ilgai egzistencijai, ar jų 
pasmerksime skurdui ir sunyki
mui! Mes tikime, kad Jūs apsis
pręsite už pirmųjį pasiūlymų ir 
•sutelksite reikalingų sumų namų 
išpirkimui.

Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Klubo Taryba.

Religinė Informacija
KRISTAUS KARALIAUS 

ŠVENTĖ

Spalio 28 d. Kristaus Karaliaus 
šventė. Bus tik vienos iškilmingos 
lietuviškos pamaldos Camperdow
ne 12 vai., j kurias kviečiami visi 
dalyvauti, o ypač kuo daugiau eiti 
prie šv. Komunijos. Išpažinčių bus 
klausoma nuo 9 vai. ryto.

Po pamaldų minėjimas salėje.

VISŲ ŠVENTŲJŲ — 
VĖLINIŲ DIENOS.

ANTANUI RAMANAUSKUI,

jo mylimai motinai po sunkios ir ilgos ligos pavergtoje Lietu
voje mirus, reiškia gilių užuojautų

Kemešiu ir Paragių šeimos.

Mūsų mielų bičiulį

PRANĄ MARTIŠIŲ,

liūdinti dėl jauniausios sesutės mirties tolimam Sibire, nuo
širdžiai užjaučia

Balsiai, Katauskai, 
Biveiniai ir Žilinskai.

Lapkričio 1 d., ketvirtadienį, Vi
sų šventųjų diena — šventė pri
valoma. Lietuviškos pamaldos 
Camperdowne 7 vai. vak.
~ Po šv. Mišių prie simboliško ka
po mirusiųjų prisiminimui maldo
se bus giedama Libera.

Atlikę išpažintį ir priėmę šv. 
Komunijų gali pelnyti atlaidus už 
mirusius, lankydami bažnyčių šių 
ir Vėlinių dienų- iki vidurnakčio!

Išpažinčių lapkričio 1 d. bus 
klausoma nuo 6 vai. 30 min. prieš 
pamaldas. Prieš priimant šv. Ko
munijų vakarinėse pamaldose 3 
vai. nevalgyti.

Prisiminkite maldose ypač šv. 
Mišiose mirusius artimuosius. Vė
linėse kus laikomos 3-jos šv. Mi
šios už mirusius.

GEELONGO “VYTIS1 
SPORTUOJA

Per aukas ir pasiryžimų mes 
I anuo metu atgavom tėvynei lais
vę, o dabar, nors ir toliausiai gy
vendami nuo savo krašto, sugeba
me išlaikyti savo kalbų bei kul
tūrų.

Prieš keletu metų susiorganiza. 
vęs Sydnėjaus lietuvių choras 
“Daina”, stengiasi vis daugiau 
plėsti savo repertuarų ir išeiti į 
viešus pasirodymus su giesme ir 
daina, garsindami lietuvių vardų. 
Chore yra dainininkų, turinčių 
daugelio metų stažų ir yra jau
nuolių, tik pradedančių bandyti sa
vo balsų, bet mėgstančių ir mylin
čių dainų. Su malonumu tenka 
konstatuoti ypatingų pasiryžimų 
jaunuolių, kurie sugeba kartu stu
dijuoti, dirbti fabrikuose ir chore 
dalyvauti. Ar lyja, ar šalta, ar 
graži diena — choristai visuomet 
sugeba nugalėti kliūtis ir atsilan
kyti į repeticijas, kurios esti du 
kartus kiekvienų savaitę. Choris
tai aukoja ne tik savo laikų ir lė
šas kelionei, bet dar patys iš sa
vo kišenių užsimoka ir už repeti
cijoms gautų salę. Kiekvienam 
choristui vidutiniškai tenka išleis
ti už kelionę per metus ne mažiau, 
kaip po £ 20.0.0, o šeimoms, Iš ku
rių dalyvauja po kelis asmenis, 
susidaro žymi suma pinigų. Pav.: 
Protų — 4, Kapočių — 3, Stasiū- 
naičių — 3, Grosų — 2.

Tačiau choristus labai nudžiugi-1 ir rungtynes laimėjo 
no ir pakėlė jiems ūpų bei ryž
tingumų pastaruoju laiku parody
tas visuomenės susirūpinimas ir 
jveirtinimas sunkios choro padė
ties. Rugsėjo 9 d., Tautos šventės 
proga, Sydnėjaus lietuvių kapelio
nas kun. P. Butkus leido per pa
maldas šv. Benedikto bažnyčioje, 
padaryti rinkliavų choro reikalams, 
o geraširdžiai tautiečiai sumetė 
£ 12.3.7. Rugsėjo 30 d. šv. Pau
liaus bažnyčioje, Dulwich Hill, 
Choras davė reiliginį koncertų, 
kurio proga Sydnėjaus L.K.K. 
Dr-jos pirm. dr. A. Mauragiui pa
siūlius, pobūvio metu surinkta cho
ro reikalams £ 21.16.6.

Visi choristai su džiaugsmu su
tiko tokį gražų visuomenės įver
tinimų ir už tai reiškia nuoširdžių 
padėkų kun. P. Butkui, Sydnėjaus 
Lietuvių Katalikų Kultūros Drau
gijai ir visiems aukotojams.

Tegu skamba mūsų dainos po 
šalis plačiausias!

“Dainos” Choras.

6.10.56 Geelongo “Vytis” pasi
kvietė Melbourno “Varpų” drau
giškų krepšinio rungtynių. “Var
pas” atsiuntė vyrų, jaunių ir mer
ginų komandas. Pirmiausia buvo 
sužaistos jaunių krepšinio rung
tynės. Geelongo jauniai, po sun
kios bei permainingos kovos, nu
galėjo Melbourno jaunius rezulta
tu 25-24 (13-12). Už Geelongų žai
dė ir taškus pelnė: J. Lipšys(8), 
A. Jomantas (9), Kisielius (1), K. 
Starinskas (4), L. Eberlis (3), 
Zdanavičius (0), Melb.: Gaidelis 
(2), Vaitkus (4), Šarūnas (7), 

Pūkis (8), Baltrušaitis (3), Pur
vinis (0), Mockus (0). Sekančio
se rungtynėse Geelongo merginų 
komanda parodė nelauktų pasi
priešinimų, ypač 2-me puslaiky, 
bet Melb. “Varpas” laimėjo 26-14 
(14-4). Taškus pelnė: V. Baltuty
tė (6), J. Verbilaitė (1), J. Dap- 
šytė (1), R. Rubaševičiūtė (8), A. 
Lazutkaitė (8), K. Baltaduonytė 
(2); Geelongo: D. Bertašiūtė (2), 
L. Šimkute (8), N. Bratanavi- 

člūtė (4), T. Bratanavičiūtė (2), 
D. Raibužytė (0), L. Jonu
šaitė (0). Toliau sekė vyrų rung
tynės. Melb. “Varpas”, turėdamas 
savo eilėsė Dargį, Soha, v(stik 
įstengė pralaužti ’’Vyties” gyni- 

37-36 
(15-17) “Varpas” — Dargia (10), 
Soha (9), Kuncaitis I (4), Bace
vičius (10), Šėkas (4), Kaladė (0), 
Kuncaitis (0) “Vytis” — Ber
tašius (6), Šimkus (7), Jonušas 
(12), E. Llpšys (5), Serčius (6), 
Zenkevičius (0).

Tenka pasidžiaugti, kad Gee
longo “Vytis” per šiuos metus 
padarė didelę pažangų ir ateinan
čio) Sporto šventėj Sydnėjuje bus 
rimtas priešas kiekvienai daly
vaujančiai komandai.

VYTIS” LAIMĖJO PfelEŠ 
“NATIONALS”

GEELONGO LIETUVIŲ VYTIES SPORTO KLUBAS 
š.m. lapkričio mėn. 3d. ruošia viešų

VAKARA — BALIU 
i i

Balius įvyksta “ABARDEEN HOUSE” salėje Abardeen St., West
Geelong.

Pradžia 7 vai. 30 min. vak.
Gera sdlė, orkestras ir bufetas.

Bilietus galima įsigyti pas p. Zenkevičių, l(į Victoria St., North 
Geelong ir p. Bertašių, 54 Watson St., North Geelong ir taip pat prie 
bažnyčios.

iroiiiiiiiiimniiMiiniHiiiiiiniiiiiiH^

CANBERROS LIETUVIŲ DĖMESIUI!

Š.m. lapkričio mėn. 16 d., penktadienį, Hotel. Ainslie Rex, Carlton 
Lounge, Canb. Apylinkės Moterų socialinės globos sekcijos valdyba 
ruošia

KARTŪNO BALIU

K.P.B.

Sydnėjus — Londonas

Pagalba & Co.
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

DĖMESIUI!
Malonėkite įsidėmėti: 

LIETUVIŲ BENDROVĖ
Pagalba

25% Nuolaidos
Pranešu, kad organizacijos, per

kančios portfelius labdarybės rei
kalams tiesiog iš mano dirbtuvės, 
gauna 25% nuolaidos.

L. JASELSKIS
59 McMillan St., North Bankstown 

Tel.: UY 4727

9.10.56 Geelongo “Vytis” laimė
jo krepšinio rungtynes prieš stip
rių australų “Nationals” koman
dų ir pateko į baigmę, kur bus iš
aiškintas 1956 metų ' Geelongo 
miesto meisteris. Kova buvo gana 
sunki, reikėjo net dviejų pratęsi
mų, bet “Vytis” laimėjo 45-42 
(16-14). Taškus pelnė: Šimkus 
(14), Jonušas (12), Serčius (11), 
Zenkevičius (6), Bertašius (2). 
Gerai sužaidė Šimkus, kuris savo 
tolimais metimais nulėmė rungty
nes.

ŠACHMATAI

Nors

Sydnėjaus Liet. Soc. GI. Moterų 
D-Jos Valdyba praneša, kad Kar
tūno balius įvykęs 22.9.56 davė 
peilio £ 70.6.6J, iš kurių £ 65 per
duota ALB Krašto V-bos iždinin
kui persiuntimui į Vokietijų, pas
kiriant sekančiai: £ 36.0.0 ligo
niams, £ 15.0.0 seneliams ir 15.0.0 
Vasario 16 d. gimnazijai.
svečių, dėl dviejų lietuviškų paren
gimų, įvykusių tų patį vakarų, ne
buvo daug, tačiau visi dalyvavu
sieji nuoširdžiai parėmė draugijos 
pastangas. Už tai bus dėkingi li
goniai, seneliai ir besimokantis 
jaunimas. Didelė padėka tenka vi
soms, bet kokiu būdu prie šio pa
rengimo prisidėjusioms,

ir ponams.
Sydnėjaus Liet.
Moterų D-jos

Geelongo miesto šachmatų pir
menybėse puikiai laikosi A. Brata- 
navičius, jis dar Iki šiol neturi 
pralaimėjimo, o likus žaisti tik du 
ratus, atrodo, taps Geelongo meis
teriu.

Dalyvis.

ponioms

Soc. GI.
Valdyba.

Nuoširdžiai kviečiami visi Canberros lietuviai ir tautiečiai iš kitų 
apylinkių linksmai praleisti vakarų.

Bus premijuojama įdomiausia suknelė, gros gera kapela, skani va
karienė ir dar svečių laukia daug malonių netikėtumų.

Bilietus ir staliukus galima užsisakyti pas: p. B. Grušienę, 73 
Macley St., Turner, p. R. Jarašienę, .12 Guanelong St., O’connor, p. 
E. Valtlenę, 19 Belah St., O’connor. Telef.: J 2698.

Savo atsilankymu padėsite vargstantiems lietuviams Vokietijoje.
Pradžia 8 vai. vak. Pabaiga 1 vai.

PABALTIJO IR SOVIETINIUS KRAŠTUS

Sumažintos kainos 5-25% 
MAISTO, TEKSTILĖS IR VAISTŲ SIUNTINIAMS Į

!: Užsakymus kalėdiniams siuntiniams padarykite jau dabar.
*Į Naujų kainų surašai prisiunčiami pareikalavus.

Newaustral Company
Ž G.P.O. BOX 1336

PERTH, W.A.

Sydnėjaus lietuvių spaudos kios
ko vedėjas prašo pranešti, kad jau 
yra gauti gen. St. Raštikio atsi
minimai. ! Įmokėjusieji depozitų, 

knygas gali atsiimti sekmadieniais 
iš spaudos kiosko Camperdowne.

LIETUVIŠKAI KRAUTUVEI
reikalinga pardavėja

Moteriai ar Jaunai merginai siū
loma nepilnų darbo valandų (nuo 
10 vai. ryto iki.2.30 vai. po pietų) 
pardavėjos tarnyba lietuviškoje 
krautuvėje, esančioje Sydnėjaus 
miesto centre, netoli geležinkelio 
stoties.
Skambinti: BA 4440, nuo 8 vai. 
ryto Iki 6 vai. vak.

V.W/AW.'/AV.W.WAVAWAW/.VW.W.V/.'A’.W,

VISI KVIEČIAMI! VISI LAUKIAMI!

SKAUTŲ KAUKIŲ BALIUS
- MASKARADAS

ĮVYKS SPALIO 27 D., ŠEŠTADIENĮ, 8 VAL. VAK. CIVIC TOWN 
HALL (2 min. nuo gelež. stoties)

Cabramatto je
Puikus orkestras. Turtingas bufetas. Alus ir vaisvandeniai. Loterijos. 
Kaukių paradas ir kaukių premijavimas. Kaukių bus galima įsigyti 
ir vietoje.
BILIETŲ KAINOS: Vyrams — 10 šil., moterims — 8 šil.
BILIETAI GAUNAMI pas skautus platintojus ir įeinant į salę.

Baliuje dalyvaujama nuo 16 metų amžiaus.
KVIEČIAM!RASOM! LAUKIAM!

“ŽIVILĖS” IR “KęSTUCIO” D-VĖS.

“MAISTAS”

Mėsinė ir augšeiausios 
kok3rbės 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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