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SYDNĖJUS, 1956 m. spalio 31 d.

VĖLINĖS
.. Lapkritis.

Čia — vasaros saulę pasitinka 
audringi pavasario vėjai. Ten — 
pavergtoj Tėvynėj, vėtros ir dar
ganos drasko nuo medžių pasku
tiniuosius lapus Ir audžia žemėje 
spalvingus kilimus, kuriais, rau
dodamas vaikšto liūdesys.

Ties Lietuva snaudžią amžiai, 
kovomis, pergalėmis, pralaimėji
mais, garbe paženklinti. Jie ne
miršta, tik traukiasi į praeitį. Ir 
jie gyvens, kol bus gyva žmonių 
atmintis, kol plaks nors viena 
lietuviška širdis.

Ir žmogus — jo dvasia — ne
miršta. Jis tik sunyksta fiziškai 
— dvasia amžius pragyvena. To
dėl pasitraukusiųjų iš šios žemės 
atminimas neišnyksta — jis įsi
rašo istorijos lapuose, gyvena dai
nose ir legendose, miestų mūruose 
ir kaimų sodybose, kiekvienoje 
lietuviškosios žemės pėdoje, kiek
vienoje aimanoje ir kiekviename 
kankinamos tautos atodūsyje, iš
siblaškiusių po pasaulį laisvųjų 
lietuvių širdyse.

. Atminimas tų, mūsų tautos sū
nų, kurie dėjo valstybės pamatus, 
tų, kurie šaukė savųjų tautų kel
tis, kurie Jai atnešė aušrų, tų, ku
rie jų vedė prie tikėjimo šaltinio, 
tų, kurie valdė, kurie statė ir kū
rė, tų, kurie gynė tautos laisvę ir 
valstybės sienas su ginklu ran
kose, tųjų, kurie liejo prakaitų 
gimtuosius laukus purendami, tų, 
kurie savo tautos gerovei kitokius 
darbus dirbo — tai praeitis. Bet 
sykiu ir dabartis. Tai, pagaliau, 
ir ateitis. Nes praeitis — tai til
tas, jungiąs kartas, besisiejanti su 
dabartim ir virsianti ateitimi, tai 
rašytoji ir nerašytoji Istorija, tai 
nemirštamoji Lietuvos dvasia, gy
va per amžius.

Ir kai per Vėlines, per Mirusių
jų Šventę gaudžia varpai, kai ka
pinės sukibirkščiuoja žvakučių 
liepsnelėmis ir pasidabina gėlių 
vainikais bei rudens lapų auksu, 
prisimename ne tik krauju mums 
artimus mirusius žmones, bet sy
kiu gerbiame ir visus tuos, kurie 
gyveno amžių būvyje ir kurių dva
sios palikuonys mes patys esame.

Ir dabar, šį lapkritį, kai krikš
čioniškajame pasaulyje sugaus 
varpai amžinų įnirusiems atilsį, 
kai vėjas sušlamės pageltusiais 
rudens lapais gimtosios žemės ka
pinėse, apnuogintų medžių šako
se, plaksis į kalėjimų mūrus, su
audrins Baltijos vandenis ir su

vilnys ežerus — jis erdvėmis skirs- 
damas, tūkstančius mylių keliau
damas, atneš ir iki mūsų ir mums 
Tėvynės atodūsius. Tada palenk
sime galvas ir pagerbsime vėles 
tų, kurie užbaigė žemiškųjų kelio
nę, tačiau neišnyko, nes jie gyvi 
mūsų atminime. Ir tada save įpa
reigosime gyventi jų troškimais, 
dėl kurių jie kovojo ir mirė, nes 
tikriausia pagarba ir gražiausias 
paminklas įnirusiems Ir yra vyk
dymas jų idealų.

P. VENCIUS.

Nauji akiniai
N.S.W. Technologijos universi

teto vyr. dėstytojas J. Lederer iš
rado naujus mikroskopinius aki
niams stiklus, kurių pagalba ga
lės matyti vi ik visiškai regėjimo 
netekę žmonės. Manoma, kad šių 
akinių pagalba tūkstančiai žmo
nių “atgaus regėjimą" ir galės 
skaityti bei rašyti, nors iki šiol 
jokie vartojami akiniai jiems ne
galėjo padėti.

KRATOSI MASKVOS JUNGO
LENKAI LAIMĖJO — ŠIANDIENINIAI VADAI SKELBIA 

LENKIJA TAPUS NEPRLKLAUSOMA VALSTYBE. VENGRIJOS 
PASTANGOS ATSIKRATYTI MASKVOS JUNGO PAREIKALVO 
DAUG AUKŲ. VENGRIJOS SUKILIMĄ MALŠINO RAUDONAR
MIEČIAI. BET VENGRŲ DVASIOS NEPALAUŽĖ.

Lenkijos išsilaisvinimo pastan
gos davė teigiamų rezultatų: Mas
kva, nors ir smarkiai šiaušėsi prieš 
lenkų “nacionalistinius komunis
tus”, bet nedrįso pavartoti jėgos. 
Iš Poznanės pradėję žygiuoti rau
donosios®. armijos daliniai buvo 
sustabdyti ir grįžo j savo bazes. 
Neperžengė sienos ir raudonosios 
armijos divizijos iš Vokietijos. So
vietų karo laivai (kreiseris ir 2 
naikintojai), kuriuos Maskva bu
vo pasiuntus j Dancigo uostų, po 
keletos dienų išplaukė iš Lenkijos 
teritorinių vandenų. Lenkijos ka
rinės pajėgos, kurioms buvo įsa
kyta pasipriešinti raudonajai ar
mijai, grįžo į kareivines. Lenkijos 
kom. partijos centr. komiteto nau
jai išrinktąjį sekretorių, Wladis- 
law Gomulką, pripažino jau ir 
Maskva — Chruščevas jam pa
siuntė sveikinimo telegramų. Go
mulka pažadėjo glaudų bendra
darbiavimą su Sov. Sąjunga, bet

REVOLIUCIJA VENGRIJOJ
Tuo metu, kai Lenkijoj buvo 

draskomos sovietinės vėliavos ir 
masinėse demonstracijose lenkai 
griežtai reikalavo išsinešdinti iš 
jų žemės rusus, maršalų Rokosovs- 
ky, “Maskvos sargybinį šunį" iš
siųsti į Sibirą, kada Lenkijos ka
riai su ginklais rankose budėjo, 
laukdami raudonossios armijos di
vizijų pasirodant prie Varšuvos 
bei kitų miestų. Vengrijoj, kitoj 
Sovietų okupuotoj valstybėj, pra
sidėjo taip pat kruvinos kovos dėl 
laisvės. j

Jau anksčiau vengrų studentai 
reikalavo, kad Iš Vengrijos pasi
trauktų sovietinės įgulos, kad bū
tų grąžinta spaudos laisvė ir pa
gerintos gyvenimo sąlygos. Stu
dentai reikalavo, kad ministeriu 
pirmininku būtų paskirtas Imre 
Nagy, kad būtų paleistas iš kalė- 
jim kardinolas Mindszenty.

Bet žodžių neužteko. Vengrijos 
komunistų “bosai” nenorėjo klau
syti žmonių reikalavimų. Tada už
siliepsnojo kovos. Jų įkarštyje į 
valdžią buvo pakviestas buv. min. 
pirm. Imre Nagy, prieš kurį laiką 
nušalintas iš min. pirm, pareigų 
ir išmestas iš kom. partijos už 
“liberalizmą”. Bet jau buvo per 
vėlu. Budapešte prasidėjo revoliu
cija. Sukilėliai tuoj užėmė stra
tegiškai svarbių pastatų, o gink
luoti civiliai gyventojai gatvėse 
šaudė į kiekvieną uniformuotą pa
reigūną, mėginusį “atstatyti tvar
ką”. Demonstrantai mėgino nu
griauti milžinišką Stalino statu
lą: ant statulos kaklo buvo už
nerta plieninė virvė ir pritvirtin
ta prie sunkvežimio. Deja, statu
la susiūbavo, bet negriuvo.

Gatvių kautynėse panaudoti 
šautuvai, granatos ir kulkosvaid
žiai. Naujojo min. pirmininko pa
šaukti Vengrijoje esą rusų įgulų 
daliniai, Budapeštą apjuosė rau
donosios armijos tankų ir patran
kų lanku, virš miesto suūžė so
vietiniai naikintuvai. Visose di
desnių gatvių sąnkryžose pozicijas 
užėmė motorizuoti raudonarmie
čių patruliai. Sukilimo malšinti j 
'Budapeštą atskubėjo sovietiniai 
daliniai iš Austrijos pasienio. Min. 
pirm, kelis kartus per radiją krei

tik kaip lygus su lygiu. Iš Lenki
jos kom. partijos pašalintas mar
šalas Rokossowsky, lenkų kilmės 
rusas, Kremliaus auklėtinis. Jis 

kolkas dar paliktas krašto apsau
gos ministeriu ir vyr. kariuomenės 
vadu. Iš kom. partijos centr. ko-' 
miteto pašalinti visi prorusiškos 
orientacijos asmenys.

Poznanės sukilėlių teismas ati
dėtas. Ar jis bus atnaujintas — 
nėra žinios. Poznanėj ir Breslau 
studentų suruoštose demonstraci
jose prieš rusus dalyvavo apie 
100.000 lenkų.

Pasitarimų j Maskvą vyks Len
kijos min. pirm. Cyranciewicz ir 
Gomulka.

Naujasis Lenkijos užsienių rei
kalų min. Papacki Varšuvoj pa
reiškė, kad Lenkija dabar džiau
giasi galinti nuoširdžiai bendra
darbiauti Ir taikoj gyventi su vi
somis valstybėmis, nežiūrint jų 

socialinės ir palitinės sistemos.

pėsi į sukilėlius, kviesdamas pa
dėti ginklus ir' žadėjo visiems su
kilėliams visišką amnestiją. Buda
pešte buvo paskelbtas karo stovis.

Per gatvių kautynes rugriauta 
daug pastatų. Budapešto tautinis 
muziejus šias eilutes rašant sken
do liepsnose. Budapešto radijo 
pranešimu gaisrą lokalizuoti neį
manoma.

Iš Vengrijos į Austriją atvyku
sieji užsieniečiai pasakoja, kad 
vien Budapešte gatvių kovose da
lyvauja apie 200.000 sukilėlių. Re
voliucija persimetusi ir į kitus 
miestus. Sukilėliai reikalauja, kad 
iš Vengrijos būtų atitrauktos so
vietinės įgulos. Nuolat girdimi šū
kiai, “Lauk, rusklail”.

Revoliucijai besiplečiant, suki
lėliai įsiveržė j kom. partijos vyr. 
būstinę ir sunaikino jos įrengi
mus. Tą pat padarė ir partijos ofi
ciozo redakcijoje. Per Budapešto 
radijo transliacijas buvo galima 
girdėti šautuvų salves ir kulkos
vaidžių kalenimą bei žmonių šau
ksmus, kada sukilėliai pradėjo 
šturmuoti radijo stotį Ir mėgino 
užimti radiofoną.

SUKILĖLIAI LAIMI

Spausdinant laikraštį gautos 
informacijos rodo, kad Vengrijos 
sukilėlai Vengriją baigia išlais
vinti iš raudonųjų jungo. Nauja
sis min. pirmin. Imre Nagy pa
kartotinai per Budapešto radiją, 
kontroliuojamą dar vyriausybės, 
kreipėsi į kovojančius dėl savo 
laisvės vengrų patriotus, prašyda
mas nutraukti kautynes. Jis pa
žadėjo priimti sukilėlių sąlygas. 
Rusų divizijoms įsakyta sustabdy
ti Ugnį.

Užsienių spaudos atstovų pra
nešimu, į Vengriją Sovietai pa
siuntė dvi šarvuočių divizijas iš 
Rumunijos ir Ukrainos. Čekoslo
vakijos pasienyje vengrų sukilė
liai su atsidėjimu stebį tankų Ju
dėjimą.

Sukilimas yra išsiplėtęs į visą 
kraštą. Sukilėliai savo rankose tu
ri visą vakarinę ir pietinę Veng
riją. Gyoer mieste (100.000 gyv) 
jie turi savo radijo stotį ir skelbia 

sudarę revoliucinę vyriausybę.
Sukilėlių laimėjimą per Buda

pešto radiją pripažino ir minist. 
pirmin. E. Nagy.

KOMENTARAI
Lenkijos įvykiai pasaulio spau

doj ir politinių sluogsnių gyvai 
diskutuojami ir komentuojami. 
Vyrauja nuomonė, kad Lenkija 
šiandien pasiekė tai, ką Tito val
doma Jugoslavija yra pasiekusi 
prieš kelerius metus — Lenkija 
yra tapusi nepriklausoma valsty
be, bet komunistine, kaip ir Ju
goslavija. “Sukilimas prieš Mask
vą” tad ir vertintinas, kaip vie
nos komunistinės valstybės išsi
vadavimas iš rusiškojo imperializ
mo (komunistinio) replių, šitas 
faktas yra reikšmingas tuo, kad 
koloninė sovietinė Imperija prade
da byrėti. Lenkijos atvejis mums 
yra įdomus tiek, kiek susilpnėjo 
rusiškasis imperialistinis komuniz
mas, tiesioginis mūsų tautos ir 
valstybės pavergėjas, kiek tuo at
kreipta pasaulio dėmesys, kad už 
geležinės uždangos esančios tau
tos nėra patenkintos Maskvos 
“globa”, kad jos kratosi tos “glo
bos” ir siekia laisvės bet kokia 
kaina. Ir ta kaina kartais esti la
bai augšta — laisvė perkama 
krauju, ką rodo ir Vengrijos pa
vyzdys.

KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VAL

DYBA, VYKDYDAMA 1954 METŲ ALB KRAŠTO TARYBOS SU
VAŽIAVIMO NUTARIMĄ, ŠAUKIA ALB KRAŠTO TARYBOS SU
VAŽIAVIMĄ, KURIS ĮVYKS Š.M. GRUODŽIO MĖN. 28-30 DIE
NOMIS SYDNĖJUJE.

ALB Krašto Tarybos 1956 metų paprastosios sesijos, įvykstan
čios SYDNĖJUJE, .141 Campbell St. (Estų klubo patalpose), 1956 
metais gruodžio mėnesio 28, 29 ir 30 d.d.

Darbotvarkė.
1956 M. GRUODŽIO MĖNESIO 28 D. 9 VAL. RYTO:

1. Registracija,
2. Suvažiavimo atidarymas,
3. Prezidiumo rinkimai,
4. Komisijų sudarymas (mandatų', sveikinimų, rezoliucijų, sta

tuto pakeitimo bei papild. ir kt.).-
5. Sveikinimai (sveikinimai tik raštu),
6. Vykdomųjų organų ataskaitiniai pranešimai:

a) ALB Krašto Valdybos,
b) “Mūsų Pastogės”,
c) ALB Krašto Kontrolės Komisijos,
d) ALB Krašto Garbės Teismo,
e) Tautos Fondo Atstovybės.

7. Diskusijos dėl vykdomųjų organų veiklos,
8. Vykdomųjų organų veiklos ir apyskaitų tvirtinimas.

1956 M. GRUODŽIO MĖN. 29 D. 9 VAL. RYTO:

1. ALB Krašto vykdomųjų organų 1957-1958 m. kadencijai būs
tinės nustatymas,

2. ALB Krašto vykdomųjų organų rinkimai:
a) ALB Krašto Valdybos,
b) ALB Krašto Kontrolės Komisijos,
c) ALB Krašto Garbės Teismo,

3. Statuto pakeitimai ir papildymai,
4. ALB Krašto Tarybos 1958 m. sesijai vietos nustatymas,
5. AL Bendruomenės organizacijos klausimu referatas,
6. Diskusijos ir nutarimai.

1956 M. GRUODŽIO MĖNESIO 30 D. 9 VAL. RYTO:

1. Lietuvių Kultūros Fondo Australijos Apygardos Valdybos 
pranešimas,

2. Diskusijos,
3. Tarptautinė situacija ir mes — ref. Stepas Kovalskis,
4. Diskusijos,
5. Sumanymai,
6. Sveikinimai ir rezoliucijos,
7. Suvažiavimo uždarymas.
Pastaba: ši darkotvarkė yra priimta š.m. spalio mėn. 1 d: ALB 

Krašto Valdybos posėdyje.
V. SKRINSKA. S. PACĖSA.

Pirmininkas. Sekretorius.

Vengrijos revoliucija su didžiau
siu susidomėjimu sekama viso pa
saulio. Pripažįstama, kad Sov. 
Sąjunga galėjo sukilimų palaužti, 
nes turi ginkluotą persvarą. Ta
čiau tai kūtų buvęs labai rizikin
gas žingsnis. Siuntimas naujų di
vizijų būtų palaikytas agresijos 
aktu. Gi 40.000 raudonarmiečių
įgulos Vengrijoj neįveikė prieš ko
munizmą prasiveržusio sukilimo. 

Daug raudonarmiečių dezertyravo. 
J sukilėlių pusę perėjo velk visa 
Vengrijos tautinė armija, pasienio 
sargybų daliniai ir policija. Prieš 
sukilėlius tekovoja saugumo poli
cija ir raudonarmiečiai.

j Prieš raudonosios armijos kiši- 
' mąsi į vengrų vidaus reikalus, dėl 
jų dalyvavimo kautynėse prieš 
sukilėlius pasipiktinimą ir protes
tą reiškia visas laisvasis pasaulis, 
šis klausimas lapkričio 29 d. pra
dėtas svarstyti Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboj.

Užsienio spaudoj skelbiama, kad 
vien Budapešte yra apie 2000 žu
vusių ir apie 10.000 sužeistų.

Vengrų išsilaisvinimo kovos ir 
herojiškumas yra šviečiantis pa
vyzdys ir Jų laimėjimas teikia 
stiprybės visiems pavergtiesiems, 
gi laisvajam pasauliui dar kartą 
atskleidžia Maskvos melus.

• Jordane rinkimus laimėjo 
antibritiškosios partijos. Glaudžių 
santykių su Egiptu ir kitais ara
biškaisiais kraštais šalininkai da
bar turės persvarą.

I

I

KOVOS
MAROKE 
ALŽYRE 
TUNISE

Reuteris iš Paryžiaus praneša 
apie kruvinas kovas Maroke, Tu
nise ir Alžyre. Keliasdešimt eu
ropiečių ir daug vietinių šių kraš
tų gyventojų yra žuvę ir sužeis
ta. Stebėtojai mano, kad praeitą 
savaitę šiuos kraštus nusiaubusi 
sukilimų banga yra viena rimčiau
sių Šiaurės Afrikos krizei prasi
dėjus.

Arabų pyktis prasiveržė ypač 
po to, kai prancūzai areštavo 5 
Alžyro sukilėlių vadus, skridusius 
iš Maroko j Tunisą. Prancūzų 
naikintuvai apsupę keleivinį lėk
tuvą privertė jį nusileisti ir areš
tavo jame buvusius žymiausius al
žyriečių nacionalistų pasipriešini
mo prancūzams vadus. Arabų va
dai šį priverstinį nusileidimą ir 
areštą pavadino gengsterizmu ir 
pareikalavo suimtuosius paleisti. 

Apie areštą pasklidus žiniai, pra
sidėjo riaušės. Demonstrantai Tu
nise mėgino įsiveržti į Prancūzijos 
ambasadą, bet buvo išblaškyti ka
riuomenės ir policijos. Tunise ir 
Maroke buvo paskelbtas 24 valan
dų visuotinis streikas. Jis persi
metė į Alžyrą. Tanžiere, buv. Is
panijos kolonijoj, sustojo visos 
operacijos Tanžiero mieste, užda
rytos krautuvės, neveikia trans
portas.

Prancūzijos min. kabinetas bu
vo susirinkęs spec, posėdžio Š. 
Afrikoj susidariusios situacijos 
aptarti.

Afrikos — Azijos 23 tautų blo
ko grupė, žada kreiptis į Jungti
nes Tautas, kad suimtieji alžyrie
čių vadai būtų paleisti. Prancūzai 
skelbia, kad pas suimtuosius ras
ta slaptų dokumentų apie Alžyro 
išlaisvinimo armijos ir Tautinio 
išlaisvinimo fronto slaptą veiklą. 
Tuniso min. pirmininkas pareiškė, 
kad sulaikymas 5 alžyriečių vadų 
sudaro grėsmę taikai š. Afrikoj.

Prancūzijos min. pirm. Guy 
Mollet pareiškė, kad Prancūzija 
apskūsianti Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybai Egiptą už ginklų 
tiekimą Alžyro sukilėliams (šio
mis dienomis buvo sulaikytas lai
vas, gabenęs ginklus Alžyran. 
Ginklai buvo pakrauti Alexand- 
rios, ’ Egipto, uoste). Prancūzai 
kaltina Egiptą kišimusi į Prancū
zijos vidaus reikalus. Prancūzijos 
ambasadorius Egipte atšauktas i 
Paryžių. Prancūzijos karo laivams 
įsakyta “žvalgytis” Egipto pa
krantėse, kad suklludžius ginklų 
kontrabandą į Alžyrą.

• Iš Canberros pranešama, 
kad šiemet per tris pirmuosius 
finansinių metų mėnesius už eks
portuotą australišką vilną gauta 
£ 65.753.000, arba £ 10 milionų 
daugiau ,negu per tą patį laiką 
pereitais metais.

• Iš Canberros pranešama, 
kad Tarptautinis bankas yra su
tikęs paskolinti Australijai 50.000.
000 dolerių. Iki šiol Australija 
iš šio banko yra pasiskolinusi 
258 milionus dolerių.

• Kiekvieną savaitę N.S.W. 
valst. esti apie 700 eismo nelai
mių. Kiekvieną savaitę (Imant me
tinį vidurkį) eismo nelaimėse žūs
ta 15 žmonių. Daugiausia eismo 
nelaimių esti savaitgaliais. Daž
niausiai kalti neblaivūs motoris
tai.

1
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TIESIU
Prieš kiek laiko melboumiškiai 

buvo atsidūrę kryžkelėje, kurioje 
buvo rodyklės: “Lietuvių b-nės 
namai”, “Parapijos namai”, “Spor
tininkų namai”, “Skautų namai”. 
Sustojęs šioje kryžkelėje lietuvis 
susimųstė, klausdamas pats save, 
kuriuo gi keliu eiti, kad greičiau 
pasiekus kelionės tikslų? Po trum
po laiko dvi paskutiniosios rodyk
lės savo kryptį pakeitė Liet, b-nės 
namų linkme — linkme, kuria visi 
vieningai turėtume eiti prie mums 
visiems rūpimo tautiniai kultūrinio 
tikslo. Tačiau, toje pat kryžkelėje, 
dar tebestovi dvi pirmosios rodyk
lės, rekomenduodamos jų rodomo 
kelio tiesumų bei siekiamo tikslo 
kilnumų, šiuo metu į Liet, b-nės 
namus kelias tiesiausias ir aiš
kiausias. Jis Jau juridiniai įteisin
tas ir keletu tūkstančių svarų su
sipratusių tautiečių paremtas ir 
teberemiamas. Neklaidžiodami ir 
realiai užsibrėžtojo tikslo siekda
mi, mes jau greit galime būti sa
voje pastogėje. JI JAU YRA, tik 
dar atitinkamose įstaigose aiški
namasi mums rūpimos šiuo namų 
naudojimosi sąlygos. Ilgai kryž- 
keliuose nelūkuriaukime! Eikime 
lietuviškuoju keliu visi vieningai 
jį remdami, ke jokių, kai kurių as
menų, būkštavimų, nes LIETU
VIŲ BENDRUOMENĖS NAMUO
SE TIKRAI VISI SUTILPSIME.

Jei dar kai kam kyla abejonių, 
pažvelkime Parapijos namų kryp
timi. Iki šiol , kaip “Tėviškės Ai
dų” š.m. X. 11 d. straipsnio au
torius nusiskundžia, mes Austra
lijoje nebeturime lietuviškos pa
rapijos. Atseit, norime pirkti na
mus nesamai organizacijai. Jei ir 
turėtume lietuviškų parapiją, ji 
tiesioginiai priklausytų vietos dva
sinei vyriausybei, taigi ir įsigy
tasis turtas būtų ne lietuvių, bet 
vietos dvasinės vyriausybės, t.y. 
Australijos katalikų vyskupijos 
turtas. Iki šiol dar vis neaišku, 
ką gi pagaliau Parapija nori įsi
gyti: bažnyčią, didelius namus su 
dideliu sklypu, prieglaudai, mo
kykloms rūmus, ar tik mažą “bun- 
galą"? Pirmiausia buvo skelbia
ma, kad reikia statyti bažnyčių. 
1955 m. VI. 26 d. “Sekmadienio” 
lapely buvo paskelbta, kad jieško-

KELIU
mas, arti centro, didelis 10 kam
barių namas su dideliu sklypu, 
kuriame būtų pakankamai kamba
rių netik kultūriniams padengi
mams, bet Jame galėtų tilpti ir 
klebonija; šalia šio namo, sklype, 
galėtų būti’ statoma salė, koplyčia 
ir pan. 1955 m. VII. 17 d. “Sek
madienio” lapely skelbiama, kad 
Jau nekalbėkime apie statymų baž
nyčios ar puikios salės, bet galvo
kime kaip pastatyti nors “bunga- 
lą”, kuriame galėtų apsigyventi 
kapelionas, kad jam nereikėtų mo
kėti buto nuomos. Tautiečiai susi
rūpino. Jei jau mūsų tautietis ku
nigas, bėdos spaudžiamas, nori 
apsigyventi “bungale”, negerai; 
dauguma turime net ir erdvesnius 
namus, duosime kunigui tinkames
nę, negu “bungale”, patalpų. Tą 
tautiečių rūpestį išgirdęs, iš sa- 
kygklos kapelionas paskelbė, kad 
jis privačiuose namuose negalįs 
gyventi — galįs gyventi tik kle
bonijoje arba vienuolyno patalpo
se.

Anksčiau minėtuose “Tėviškės 
Aiduose” straipsnio autorius, su
minėjęs visas negeroves, kurios 
palies Melbourne lietuvius, kada 
čia bus įsigyti bendruomenės lie
tuvių namai, rašo: “Kad išvengus 
šios padalos, atrodo, reikėjo Jieš- 
koti kelio, kad bendruomeninis 
gyvenimas eitų tampriame ryšyje 
su religiniu gyvenimu”. Aukso 
žodžiai! To visa Melbourne ben
druomenė senai siekia, bet, deja... 
Juk, berods daugiau kaip prieš 
porų metų, kada atsirado tarp 
straipsnio autoriaus ir bendruome
nės trintis, viename, bendruome
nės atstovų ir ano straipsnio au
toriaus pasitarime, jei taip gali
ma pavadinti "taikos konferenci
joje”, straipsnio autorius buvo 
prašytas bendradarbiauti. Bet į tų 
kvietimų, straipsnio autorius atsa
kė: “Ne. Pagyvenkime atskirai“. 
Toliau, tame pat straipsnyje nu
rodoma, kad parapija yra pajė
gesnė išlaikyti tautines instituci
jas, negu organizuota bendruome
nė. Kyla klausimas, kas gi išlaiko 
parapijų? Neginčytina tiesa, kad 
parapijų išlaiko parapijiečiai. At
seit, Jei Melbourne turėsime lietu
vių parapijų, tai Melbourno ue-

SYDNĖJAUS LIETUVIAI

JAU TURI SAVUS NAMUS
SYDNĖJAUS L.N. 

ATSIŠA
Nėra Lietuvių Bendruomenės 

narių tarpe tokių, kuriems būtų 
svetimas lietuvių namų įsigijimo 
klausimas, ir kurie pareikštų nei
giamą nusistatymą dėl lietuvių na
mų reikalingumo. Bet praktika 
parodė, kad verbuojant Sydnėjaus 
Lietuvių Namams Klubui narius ir 
renkant įnašus, buvo jaučiamas 
tam tikras susilaikymas, nes ne
buvo žinoma, kuriuo būdu, kada, 
kur ir kokie namai bus įsigyjami.

Buvo primetama, kad daug kal
bama, posėdžiaujama be jokių re
zultatų; kartais net tiesiog pasa
koma: darykite kų nors — pra
dėkite statyti, ar pirkite — pini
gų bus.

Tačiau nevien šiais sumetimais 
bei paskatinimais vadovaujamasi 
Sydnėjaus Lietuvių Namų Klubo 
Taryba ėmėsi konkrečių žygių. 
Svarbiausias Tarybos motyvas 
buvo — nepralįsti pasitaikiusios 
geros progos, nebrangiai, palan
kiomis pirkimo sąlygomis, geroje 
susisiekimo atžvilgiu vietoje įsi
gyti gan erdvius, kad ir ne naujus, 
tačiau Sydnėjaus lietuvių bendruo
menei tinkamus namus.

SL Namų Klubo Taryba, visa
pusiškai ištyrusi nužiūrėtų objek
tą, vienbalsiai nutarė jį pirkti ir

tuvių bendruomenei teks jų ir iš- 
alikyti. Taigi autoriaus samprota
vimu bendruomenė tiesioginiai nie
ko nepajėgia, bet jeigu ji išlaikys 
parapijų, tai per parapijų jau jos 
pajėgumas sustiprės ir tik tada, 
bendruomenės išlaikomai parapijai 
vadovaujant, ji galės išlaikyti tau
tines institucijas. Sąvoka gana 
keista. Nesigilinant į kitas minė
tame straipsnyje iškeltas viena 
kitai priešingas mintis, vis tik, 
norisi kviesti j bendrų darbą. Vi
si gerai suprantame, kad tik ben
dromis visų pastangomis galime 
pasiekti savo tikslų — tautinės 
kultūros židinį — LIETUVIŲ 
NAMUS.

VIRŽIS.

ŠLUBO TARYBOS 
JKIMAS
jau įmokėjo £ 900 rankpinigių. 
Tokiu būdu lietuvių namų Sydnū- 
Juje užpirkimas yra įvykęs fak
tas. Perkamąjį objektą sudaro 
dveji mūriniai namai, sulieti į 
vieną pastatą, kurio bendras grin
dų plotas yra 6.600 kv. pėdos. Pas
tate yra: a) salė su kėdėmis, ku
rioje gali tilpti apie 250-300 žmo
nių. šioje salėje yra paaugštini- 
mas — scena, b) šalia šios sales 
yra antra,' mažesnė, kuri yra lyg 
ir pagrindinė salės fojė — prieš- 
salis, c) antrame augštše yra dar 
viena salė, trečioji , kurioje gali 
tilpti apie 200 žmonių, d) keletas 
kambarių, kurie gali būti panau
doti bibliotekai, skaityklai, admi
nistraciniams bei ūkio reikalams. 
Be to, virtuvė ir tualetai. Pastate 
yra telefonas.

Užpirktieji namai yra apie 10 
m in. nuo Redferno ir veik tiek 
pat nuo Erskinevillės gelež. sto
čių, plačioje, asfaltuotoje gatvėje 
(7-9 Mitchel Rd., Alexandria), ku
ria važinėja tramvajai, o jų sus
tojimo vieta yra visai netoli mū
sų užpirktojo namo. Namų kai
mynai : Commonwealth taupmenų 
bankas ir pašto įstaiga, šioj vie
tovėj nenumatoma jokių pertvar
kymų ir nugriovimų, ryšium su 
miesto planavimais, priklauso 
pramonės ir prekybos rajonui, to
dėl įvairiems parengimams nebus 
kliūčių.

Perkamų namų kaina — £ 9000. 
Pirkimo — pardavimo aktų pasi
rašant turėsime sumokėti £ 4.500, 
gi likusius £ 4.500, pardavėjui 
kredituojant, turėsime įmokėti per 
septynerius metus. Palūkanų mo
kėsime 7% pagal pirmų perkamo 
turto įkeitimą, gi skolų sumokant 
anksčiau — procentai skaitomi iki 
pinigų sumokėjimo dienos.

Sydnėjaus Lietuvių Namų Klu- 
k<> Taryba, prieš užperkant na
mus, savo sąskaitoje banke turėjo 
£ 1900 grynais pinigais, iš kurių 
£ 900 įmokėta, o likusių sumą 
(£ 2.600), plius dokumentų suda

rymo kaštai, reikalinga sutelkti 
bendromis visų jėgomis. Savaime 
suprantama, šias lėšas turi sutelk
ti visi N.S.W. valst. lietuviai, nes 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo namai 
tarnaus visiems šios valst. lietu
viams. Lėšų telkimas turi būti 
įvykdytas kuo trumpiausiu laiku, 
be jokių atidėliojimų ar palūkė- 
Jimų, nes to reikalauja dokumen
tų sudarymo eiga, įmokėtų rank
pinigių praradimo grėsme, o, be 
to, jog savo namų įsigijimo reika
le esame toli atsilikę nuo savo 
kaimynų pabaltiečių ir kitų tauty
bių žmonių.

Sydnėjaus Lietuvių Namų Klu
bo Tarybos nariai, o taip pat Ta
rybos įgalioti įnašus rinkti asme
nys, Jau pradėjo didžiausią pinigų 
telkimo akciją. Todėl, jau dabar, 
nieko nelaukiant, privalu kiekvie
nam atiduoti savo stambesnį įna
šų.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMŲ 
TARYBA PRAŠO:

1. Lietuvių Namų Klubo narius, 
dar neįmokėjusius, arba nepilnai 
įmokėjusius įnašą pagal savo pa
sižadėjimą, nedelsiant įmokėti, pa
gal grflimybę įnašų sumą padidi
nant.

2. Visas, be išimties, Sydnėjaus 
miesto, priemiesčių ir apylinkių 
lietuviškas organizacijas, ir apla
mai visus N.S.W. lietuvius prisi
dėti prie reikalingų lėšų sutelki
mo, įstojant į Sydnėjaus Lietuvių 
Namų Klubą nariais ir stambes
niais įnašais paremti Sydnėjaus 
lietuvių namų įsigijimą.

Paštu pinigus siųsti Tarybos 
iždininkui: S. Grina, 10 Peel St., 
Kirribilli, N.S.W.
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMŲ 

KLUBO TARYBA.

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

JAV bazės Ispanijoje
JAV karines bazes sparčiai sta

tomos Ispanijoje. Amerikiečių in
žinieriai vadovauja įvairiems sta
tybos darbams. Vien naftos vam
zdžių nutiesiama dvi ir pusė my
lios per dienų. Naftos tiekimo 
vamzdžių tinklo statyba kainuo
sianti 30 milionų dolerių. Naujais 
vamzdžiais tekės skystas kuras, 
skiriamas sprausminiams ameri
kiečių lėktuvams ir kitiems reika
lams. Išviso Ispanijoje naftos 
vamzdžių bus pratiesta 485 my
lių. Tie vamzdžiai jungs amerikie
čių karo laivyno bazę, esančių 
Rota vietovėje, su bombonešių ba
zėmis Moron de la Frontera prie 
Sevilijos, Torrejon, Madrido ir Sa
ragossa.

Vamzdžių tinklo statybų numa
toma baigti iki šių metų Kalėdų. 
Rota uoste statoma 70 požeminių 
rezervuaru naftai laikyti. Tie san
dėliai bus sujungti vamzdžiais su 
mažesniais požeminiais rezervua
rais aerodromuose. Nafta bus ga
benama tankiniais laivais iš Ve- 
necuelos ir iš šiaurės Amerikos 
kontinento.

Tačiau patys didieji amerikie
čių statybos darbai vykdomi Ro
tos laivyno bazėje. Čia statomas 
didžiulis uostas bus baigtas atei
nantį pavasarį. Gi kariniss aerod
romas baigiamas šį mėnesį. Rota, 
esanti Kadikso įlankoje, būsianti 
JAV šeštojo Laivyno būstinė. Pa
žymėtina, kad Rota, kaip ir Gib
raltaras, saugos įėjimų į Vidur
žemio jūrų.

Dabartinė įtampa Artimuose Ry
tuose privertė amerikiečius grei
tinti bazių statybų Ispanijoje. Sta
tyba vyksta per šešias dienas j 
savaitę, ir dirbama nuo 10 iki 15 
valandų per dienų.

• Prancūzijoje atrasti turtin
gi požeminių degamųjų dujų klo
dai,kurių užteks aprūpinti Pran- 
cūzijų nutūraliomis degamosiomis 
dujomis. Tai reikšmingas atradi
mas ir didelis Prancūzijos ūkio 
laimėjimas, šiomis dujomis jau 
aprūpinamas Tulono miestas.

PERSEKIOJAMOS BAŽNYČIOS KONGRESAS
Jis vyko Konigsteine, Vokietijoje, 1956 m, rugsėjo men. 12-16 dienomis.

feratų dr P. Karvelis, konstatuo
damas, kad nėra ko laukti atoslū
gio komunistų siekimuose.

Apie ūkinę padėtį Rusijoj 
referavo konsulas Hans Jonas, iš 
Bad Homburgo.

Norint sėkmingiau kovoti su bet 
kuriuo priešu yra kūtina pažinti 
jį ir jo taktikų, Tų dėsnį tinka
mai įvertino Belgijoje gimęs ir 
Vokietijoje įkūnijimų radęs sąjū
dis remti iš komunistinių kraštų 
pabėgusiems ar ištremtiems kata
likams, vokiškai vadinamas “Ost- 
priesterhilfe”, jis ryžosi šaukti 
kiekvienais metais kongresus 
“Kirche in Not”, kuriuose nagri
nėjama komunizmo problema, ypač 
jo santykis su krikščionybe. Pir
mąsias toks kongresas įvyko 1951 
metais Hilversume, Olandijoje. 
Nuo 1952 metų šie kongresai 
vyksta kasmet Koenigsteine, 
kietijoje Ir sutraukia nuolat 
didesnį skaičių įvairių tautų 
lyvių. šiais metais kongrese
lyvavo per 400 asmenų iš 26 tau
tų. Suvažiavimo tarptautiškumų 
labai vykusiai išreiškė jo garbės 
pirmininkas J.E. vysk. Sloskans 
(latvis), tardamas atidarymo žo
dį aštuoniomis kalbomis, jų tarpe 
ir lietuviškai.

RAŠO KUN.
BRONIUS LIUBINAS

Vo- 
vis 
da- 
da-

Kongreso studijiniai 
darbai

1. TAIKINGASIS SAMBŪVIS

Paskaitą tema "Koegzistencijos 
klausimas” laikė Gregorianumo 
universiteto Romoje profesorius 
dr. Gundlach S.J. Paskaitininkas 
katalikų teologijos šviesoje nagri
nėjo įvairias sambūvio galimybes: 
sambūvis žmonių tarpe, sambūvis 
tarp valstybių, sambūvis Bažny
čios su kokia nors žmonių ben
druomene.

Sambūvis žmonių tarpe išreiš
kia Jų dvasinę pilnybę. Jis gali
mas tik tada, kai žmonių sielose 
gyvena tarpusavio meilė, vienln-

telis tikras sambūvio laidas. Kai 
norima kalbėti apie marksistinio 
žmogaus sambūvį su krikščioniš
kuoju, pirmoje eilėje turi būti sta
tomas klausimas, kokias dvasines 
vertybes Jie gali pertlekti vienas 
kitam. Vakarų žmogus privalo pa
daryti savo sųžinės sąskaitų: kų 
jis gali duoti komunistinio pasau
lio žmogui, kokiomis sųlygomis 
dvasinėmis vertybėmis jis gali už
pildyti materializmo padarytų tuš
tumų žmogaus sieloje.

Sambūvis tarp valstybių, prieš
pastatant Rytai — Vakarai, tai 
mūsų dienų mada. Norima atsi
palaiduoti nuo pasaulėžiūros ir su
gyventi ūkinėje bei politinėje 
plotmėje. I tokios tendencijos pa
vojingumų atkreipė dėmesį dabar
tinis popiežius Pijus XII Jau 1954 
metais savo kalėdinėje kalboje. 
Tada jis aiškiai pasakė, kad ūki
nis sambūvis be bendros dvasinės 
bazės yra apgavystė. Tam pagrįs
ti istorija yra patiekusi pakan
kamai argumentų. Užtenka tik

laisvę komunistiniuose kraštuose. 
Tačiau Bažnyčia savo užduotį su
pranta kitaip. Bažnyčia yra pasi
ruošusi sugyventi su kiekviena 
kultūra. Bažnyčios tikslas nėra 
užmesti tautoms savo išorines 
formas, bet pertiekti dvasių, pa
rodyti žmogaus gyvenimo tikslų, 
vesti jį į išganymų. Kai kalbama 
apie taikų Bažnyčios sambūvį su 
komunizmu, tai paliečiama nega
limybių sritis. Komunizmas nėra 
jokia kultūra, o tik kultūros pa
neigimas, nes neigia betkokį dva
sinį pradų.

Po paskaitos vykusiose diskusi
jose buvo iškeltas madingosios ko- 
egzistencinės propagandos, pavo
jingumas Vakarams. Tai yra ko
munistų išrasta formulė užmigdy
ti vakariečių sųmoningumui. Kiek
vienas mėginimas sugyventi su 
komunistais jau yra komunistu 
pergalė.

II. PADĖTIS PO CHRUSCEVO 
PRIE5STALININĖS KALBOS

Ta tema pagrindinę paskaitų 
skaitė Zuericho universiteto pro
fesorius Franz Borkenau. Ką toji

III. PSICHOLOGINIAI 
KOMUNISTŲ KOVOS 

METODAI

Antrosios dienos paskaitų ciklų 
pradėjo Cento (Belgijoj) universi-1 
teto profesorius Peeters. Jis ne
paprastai gyvai ir įdomiai nagri-1 
nėjo paskaitoje psichologinius ko
munizmo kovos metodus. Pirmiau
siai konstatavo, kad vakarų silp
numas glūdi ne nuomonių įvairu
me, bet tame, kad daugumas va
kariečių iš viso neturi savo nuo
monės, nei nesupranta komuniz
mo bei jo siekių. Tuo tarpu ko
munizmas labai gerai žino, ko jis 
siekia. Tarpe komunistinių metodų 
prelegentas ypač iškėlė komunistų 
aktingumą. Ten kiekvienas narys 
yra kam nors užangažuotas, turi 
savo uždavinį. Taip pat ir masės 
be pertraukos yra užimtos: susi
rinkimai, pasitarimai, demonstra
cijos. Nuolatos kas nors organi
zuojama, neleidžiama žmonėms 
atsikvėpti ir pagalvoti. Toliau at
kreipė dėmesį į žinomųjų komu
nistų taktikų nepasisekimuose. 
Visada surandama kaltininkas, 
geriau sakant, atgalios ožys, ir
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KARO VETERANŲ LOTERIJA

mesti žvilgsnį netolimon praeitin 
į nacionalinių valstybių sambūvį 
savo sprendimą radusį paskuti
niojo karo sunaikinimuose. Prie 
tų pačių pėdsakų gali privesti pa
saulį ir dabar madoje esantis ūki
nis bei politinis sambūvis Rytų 
su Vakarais.

Sambūvis Bažnyčios su žmonių 
bendruomene. Bažnyčia savo pri
gimtimi yra įvelta į sambūvio pro
blemą. Dabartinė žmonija siūlo 
Bažnyčiai būti liturginiu papuoša
lų ūkiškoje plotmėje koegzistuo
jančiai žmonijai. Tokia prasme 
reikia vertinti tariamąją religijos

kalba reiškė pačiam Chruščevul ir 
ką ji reiškė nišų vidaus politi
kai?

Chruščevas siekia Stalino turė
tosios įtakos ir už tai jis turi 
nuvainikuoti Staliną. Tačiau ka
žin, ar tai nėra kartu Chruščevo 
pralaimėjimo pradžia?

Vidaus politikoj jis siekia aps
tatyti visas institucijas savais 
žmonėmis. Tai jam neblogai vyks
ta komunistų partijos vidaus apa
rate. Tačiau kur kas sunkiau se
kasi policijoj, kariuomenėj ir ypač 
ūkio srityje.

Toliau ta pačia tema skaitė re

jig nubaudžiamas. Didžiausiu ko
munistiniu atgailos ožiu dabar yra 
tapęs Stalinas. Prof. Peeters iš
kėlė reikalą visiems vakariečiams 
įurasti tarptautinę plotmę dvasi
niam bendradarbiavimui. “Mums 
reikia dvasinės tautų Sąjungos’ 
— pareiškė jis. Labai originaliai 
siūlė vakariečiams specialistams 
bendromis jėgomis sudaryti komu
nistų klaidų bei melų rinkinį, ku
ris būtų prieinamas visiems ir 
kur būtų galima rasti tikros med
žiagos kiekvienam norinčiam pa
žinti komunizmą.

(Bus daugiau)

čia atspaustas skelbimas anglų kalba yra garsios War Wete- 
ran’s (Karo veteranų) loterijos, kurioje galima laimėti 2 namus, 
kurių vienas yra 3-Jų miegamųjų, su dvigubu garažu, pavadintas 
“Tall Timber”, kitas 3-jų miegamųjų, mūrinis namas “Suran

di” ir Jaguar firmos automobilį — tai pirmasis pryzas. Kiti 9 lai
mėjimai — 9 nauji automobiliai.

Abudu namai yra geroje vietoje, šiaurinėje Sydnėjaus dalyje. 
Karo veteranų loterijos bilietas kaštuoja tik 10 šil. Bilietą įsigyti 
galima Wynyardo gelež. stotyje, War Veterans loterijos kioske, arba 
iškirpkite iš “Mūsų Pastogės” šį skelbimą ir įrašę savvo adresą, pri
dėję 10 šil. Postal Note, pasiųskite skelbime nurodytu adresu. Lo
terijos traukimas įvyks dar šiemet prieš Kalėdų šventes.

Pirkdami karo veteranų loterijos bilietą taip pat paremsite Ir 
Australijos karo veteranus, kurių namai yra Narrabean, Yass ir La 
Perouse ir kuriuose veik visa laiką gyvena ne mažiau 250 buv. karių, 
netekusių sveikatos ir šiandien reikalingų globos ir paramos.
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MELBOURNO

DAINOS MYLĖTOJAI
Jau ilgesnį laiką Melbourne lie

tuvių bendruomenė buvo be choro, 
be lietuviškų dainų. Įvairūs minė
jimai ir tautos šventės, nepaįvai
rinamos lietuviškos dainos, to 
gražiausio tautinės gyvybės žie
do, supaprastėjo. Slogus nyku
mas pradėjo reikštis ir dar dau
giau užsidarėme siauran asmeniš
kumo klautan.

Lietuvišką dainą atgaivinti Mel
bourne pasiryžo žinomas visuome
nininkas ir geras organizatorius 
Leonas Baltrūnas. Jis subūrė bal
singus tautiečius į Melbourne Lie
tuvių Dainos Mylėtojų Sambūrį ir 
chorvedžiu pakvietė didelį dainos 
mylėtoją Albertą čelną.

Jūsų laikraščio bendradarbis 
lankėsi choro repeticijoje, susipa
žino su dainų repertuaru, su dai
nos mylėtojais. Chorą sudaro 21 
balsingas narys, ilgesnį laiką dai
navusieji Ciurlionies ansamblio 
ar kituose choruose. Beveik visi 
choristai šeiminiai žmonės, tik 
pora viengungių. Savaitėje vyksta 
tris kartus repeticijos.

Chorvedls Albertas čelna suda
rė įdomų ir labai įvairių dainų 
repertuarą. Nė viena daina nebu
vo dar Melkourne girdėta. Jau 
geras pusmetis, kaip Melbourne 
Lietuvių Dainos Mylėtojų Sambū
ris ruošiasi savo pirmajam kon
certui, kuris įvyks š.m. gruodžio 
mėn. 2 d. Collingwoodo Town Hall. 
Artėjančiam koncertui Sambūris
jau paruošė šias dainas mišriam 
chorui: A. Aleksio, Berneli mūsų, 
J. Žilevičiaus, Anoj pusėj ežero,

Melbourne
LIET. NAMU RĖMĖJAI

“Žiūr. “M.P.” Nr. 43) 
Po 2 įnašus aukojo: 

Aniulls Vytautas, Baltrūnas Leo
nas, Bartuška Vytautas, Bienkevi- 
čius Pranas, Brasas Stasys, Bu
kauskas Kazys, Dapšys Feliksas, 
Dranginis Pranas, Dzukienė Ele
na, Greimas Romualdas, Jablons
kis Juozas, Juozapavičius Kazys, 
Katalikių Moterų Draugija, Ka- 
zimerenas Feliksas, Klbaitis Juo
zas, Kleinaitytė Marija, Kuncai- 
tienė Valė, Lenartas Jaras, Mika- 
lojūnas Kazys, Marganavičlus 
Eduardas — (2), Novickas Gerar
das, Paragys Vladas, Pridotkas 
Andrius, Rakštelis Anupras, Skim- 
birauskas Juozas, šemetlenė Elvy
ra, Šeštakauskas Juozas, Vyš
niauskas Raimondas, Žukauskas 
Juozas.

Po 1 įnašų:
Adomavičius Juozas, Aglinskas 
Vytautas, Akademinis Skautų Są
jūdis, Aleknienė Ona, Ališauskas 
Romualdas, Arnastauskas Jonas, 
Arminas Albertas, Augutis Pra. 
nas, Augaitienė Julija, Ąžuolas 
Antanas, Babarlkas Povilas, Sa
dauskas Antanas, Bajoras Anta
nas, Bakaitis Antanas, Balbota 
Juozas, Balčiūnas Balys, Balčiū
nas Silvestras,'•’Balčiūnas Petras, 
Baltaduonis Vytautas, Barkutė 
Ramūnė, Bastys Antanas, Bie
liauskas Vytautas, Bikulčius Al
fonsas, Bikulčienė T., -Bartkevi
čius Felicijonas, Boveinis Anta
nas, Braniška Leonas, Bratiška 
Juozas, Brazas Stasys, Brynzienė
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
l

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 gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIBTUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ J KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!
JffllIlllIlUllllllllllllllllllllllIflIlIlIlIlIlIilIlIlIlflIflIlIlIlIflIlIlHinilM

J. Kačinsko, Pjovėjas, K.V. Banai
čio, Po augštus kalnus, St. Šim
kaus, Vėjo dukra, J.G., Kur giria 
žaliuoja, St. Sodeikos, šiaurės pa
švaistė, A. Pociaus, Palankėj, J. 
Naujalio, šunys loja, A. Kupre
vičiaus, Pajūriais — pamariais ir 
Paulausko, Jūreivių bei Savanorių 
maršus. Moterų choras dainuos Br. 
Budriūno šauksmą ir Mozarto 
Lopšinę, vyrų choras St. Grau
žinio, Jau pravertos dvaro stonios 
bei St. Šimkaus, Jau praėjo rude
nėlis.

Esant dainos Sambūrio nariams 
balsingiems ir drausmingiems cho
ras pasiekė augšto dainavimo ly
gio. Kai kurios dainos (Kur giria 
žaliuoja, šiaurės pašvaistė ir 
šauksmas) taip stipriai pagauna 
klausytoją, kad iškelia žmogų į 
dvasios platumas ir augštumas, 
atgaivina sielą ir širdį nukelda
mos stipraus ilgesio ir troškimo 
sparnais į gimtąją šalelę.
“Kad sugrįžęs ant Nemuno kranto 
Iš tremtinio kelionės liūdnos 
Glausčiau tartum relikvijų šventų, 
Radęs slenkstį namų pelenuos’’

(B. Brazdžionis)
Dainos Mylėtojų Sambūris toms 

dainoms išmokti pašventė šimtus 
valandų ir pasiekė augšto meni
nio lygio. Todėl jų koncertas bus 
graži dovana ir auka Melbourne 
bendruomenei ir Olimpinių žaidi
mų svečiams. Sambūris mokosi ne- 
vien dainų. Jis keta iškilminges
nėmis progomis pasirodyti su gies
mėmis ir bažnyčioje.

A. Krausas.

Elena, Bruožis Juozas, Budrys 
Petras, Butkus Nikodemas, Ci- 
vinskas Vytautas, Čėsna Kazys, 
Četkauskas Povilas, Cirvinskas 
Juozas, čiurinskas Jonas, čižaus- 
kas Valentinas, člžauskas Stasys, 
čypienė Elena, Dagys Jonas, Da- 

i gilis Andrius, Dainutis Borisas, 
Dargis Povilas, Daunaravičius Juo- 

' zas, Derenčius Vincas, Didelis Vy-
tautas, Dldžys Valteris, Didžienė 
Liudvika, Dumskis Vytautas, Ei
mutis Stasys, Eimutienė Meilutė, 
Gutautis Jonas, Geštautas Balys, 
Giedraitytė Danutė, Goodsall Ja
nina, Grabauskas Kazimieras, Gri- 
ganavičius Zigmas, Gylys Jurgis, 
Grybas Jonas, Grybas Jonas, Gu
doms Bronius, Janauskas Edvar
das, Janulaitis Jonas, Jasulaitis 
Juozas, Jokūbaitis Zigmas, Jokū- 
bavičius Juozas, Jurevičius Jur
gis, Jurgaitis Kazys, Kabaflienė 
Vida, Kačerauskas Romas, Kace- 
rauskienė Valerija, Kalpokas Jo
nas, Karazija Gediminas, Karpa
vičius Algirdas, Kaspariūnas Jo
nas, Kasperavičius Vytas, Katinas 
Petras, Kaucius Domininkas, Kau
nas Izidorius, Kazlauskas Mikas, 
Kecorius Povilas, Kemėšis Jonas, 
Kepalaitė Elena, Kesminas Vac
lovas, Kesminaitė Julija, Kizelis 
Gustavas, Kybartas Edvardas.

(Bus daugiau)

SUTVIRTINK VALANDĖLEI SA- 
/O DVASIĄ IR PAAUKOK LIE
TUVIŲ NAMAMS.

PATIKSLINIMAI
NE IŠKREIPĖ, BET PAKREIPĖ

“Mūsų Pastogės“ Nr. 43 p. I. 
Alekna primeta, kad to paties 
laikraščio Nr. 40 Nemo “Melbour- 
niškiuose apdūmojįjpuose” iškrei
pęs jo žodžius, pasakytus rugsė
jo 8-sios proga įvykusiame ben
druomenės susirinkime. Nemo jo
kiu būdu nėra citavęs p. I. Alek
nos žodžių, o patiekęs pasakytą 
mintį. Vargu ir p. Alekna, net 
tuoj po susirinkimo būtų galėjęs 
pakartoti tiksliai pasakytą mintį, 
jei kalbėjo be rašto.

Nemo tuoj po susirinkimo kal
bėjo su trim asmenim, kurie buvo 
žymiai griežčiau supratę kalbėjus 
p. I. Alekną. Nemo, nenorėdamas 
vartoti viešumai, jo manymu, per- 
grubaus žodžio “išvogto”, jieško- 
jo išsireiškimui švelnesnės for
mos, taigi jis nenorėjo iškreipti, 
bet tik pakreipti. Kai sakoma pav. 
Kremliaus raudonuosius viešpačius 
net savo partijos narių privačius 
laiškus atidarinėjant ir tikrinant, 
tai jaučiame, kad veiksmažodis 
atidarinėti čia vartojamas parūpi
namąja prasme. Tikrai, p. I. Alek
na vartojo kitą žodį. Negi auto
rius mano, kad korektiškesnis yra 
dalykas “panaudoti išvogtą laišką 
politinės propagandos reikalams”? 
Tegu tokį dalyką padaro vienas 
JAV kandidatų j prezidentus, tai 
pamatysite, koks dėl to kiltų 
triukšmas.

Nevartoju paliesto ne Australi
joje gyvenančio asmens pavardės, 
nes jaučiu, kad taip verčia daryti 
ir jo amžius ir jo lietuvių tautai 
dirbtas ir tebedirbamas darbas, 
nežiūrint jo politinės partijos. 

ANTILENKIŠKI JAUSMAI

Tos pačios “M.P.” numeryje laiš
ke redakcijai p. J. Valys įžiūrėjo 
Nemo primetus p. B. Zumeriui, 
kad preligentas Tautos šventės 
proga kurstęs prieš lenkus. Nemo 
širdingai prašo skaitytojus ir p. 
J. Valį dar kartą paskaityti jo 
Nr. 40 atreferuotą preligento žo
dį. Preligento žodis buvo Ir įdo
mus ir sklandžia forma patiektas. 
Nemo taip pat manė, kad jis, at- 
referuodamas platesnei viešumai 
šį žodį, įneša savo dalį minėjimo 
proga iškeltų idėjų papildymui 
mūsuose. Jausdamas, kad preli
gentas suglaustu žodžiu, ypač dar 
pridėjęs, kad lenkų Olesnickiui 
sutrukdžius Lietuvai gauti karū
ną, lietuviai nusigręžė nuo lenkų, 
jų krutinės atšalo (Nemo atsi
prašo preligentą — jis iš atmin
ties atkuria žodžius ir įspūdį, nes 
kito kelio nėra, viešai tartas žo
dis tik Iš padaryto įspūdžio verti
namas), pats jokiu būdu nenorė
damas ir nenujausdamas, galėjo 
paveikti, Nemo manymu, nepagei
dautina prasme. Tokį pat dalyką 
galėjo atreferuodamas padaryti ir 
pats Nemo, todėl jis ir pridėjo: 
“Ir visdėlto neišmintinga būtų, 
Jei Tautos šventės minėjimai im
tų kurstyti mūsų antilenkiškuo- 
sius jausmus”. Jei ir p. B. Zume
riui kilo įspūdis, kad jis yra buvęs 
Nemo taikinys, tai jis prašo pre
ligentą pakeisti nuomonę.

Įdomi tačiau p. J. Valio pažiūra 
dėl politinės tautos istorijos ir 
dėl istorinių faktų įtakos masių 
psichei. Lyg teismo sekretorius, 
paminėjęs p. J. Valys tautai ir 
valstybei labai svarbų faktą, pa
sivadinęs liudininku lenkų istori
ką, užverčia kyla ir Išeina pajū
riu žuvauti ir kitų pomėgių keliu. 
Ne kiekvienas, p. J. Valy, toks 
šaltas, daugelį istorinių nelaimių 
ar nepasisekimų paminėjimas su
krečia. Jeigu istorija neveiktų 
formuojančiai tautos dvasios, tai 
jos nebūtų mokoma su tokiu atsi
dėjimu mokyklose, dėl jos nekiltų 
tiek ginčų ir barnių tarp tautų. 
Istorijai priskirdamas ne tik Isto
rinių faktų registravimą, bet gal
vodamas apie jų priminimo gali
mą dvasinę reakciją, Nemo savo 
pastabėle, niekam konkrečiai ne
talkinta, ir norėjo paskatinti jau
smus palenkti Išminties kontrolei. 
Tas ypatingai, atrodo, svarbu šiuo 
labai kritišku mūsų tautai mo
mentu, kada mums yra labai pa
vojinga izoliuotis kaimynų, kai 
rusiškasal komunizmas negirdėtu 
istorijoje mastu naikina lietuvių 
tautą, kai iš rusų išsivaduoti rei-

kia europinių kaimynų pagalbos. 
Kartais tada reikia ir istorines 
skriaudas pamiršti. Ponui J. Va
liui, tas tik tarp kitko, noriu pri
minti, kad nėra istorikai vieningi 
dėl Vytauto karūnos likimo, bet 
tai tik dėl vainiko, šiaip jau len
kų ponų, o ypatingai Olesnickio 
vaidmuo buvo labai nedraugiškas, 
priešiškas. Kad nereikėtų spaudo
je pradėti sakė nesakė kompani
jos, jei šiomis mano eilutėmis p. 
I. Alekna ir p. I. Valys jaučiasi 
nepatenkinti, tai Nemo siūlo krei
ptis į “Mūsų Pastogės” redakci
ją, kuri praneš Nemo adresą. Iš
sikalbėjus, pasikvietus liudininkų, 
tretiesiems tarpininkaujant, gal 
paaiškės tiesa ir nebereikės var
ginti laikraščio skaitytojų.

Nemo jaučiasi kiek nustebęs, 
kad kalbėtis jam tenka ne su p. 
Br. Zumeriu, o su ginėju p. J. 
Valiu.

NEMO.
Red. pastaba. Redakcija yra 

nuomonės, kad šiais klausimais 
tolimesnės diskusijos laikraščio 
skiltyse būtų nevaisingos, todėl 
jas su šiuo Nemo patikslinimu ir 
nutraukia.

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

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

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

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

Prekių pavyzdžiai yra mūsų centrinėje įstaigoje

O D B 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.
MŪSŲ AGENTŪROS YRA SIOSE VIETOSE:

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

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

QUEENSLAND — 140 Junction Road, Clayfield, Brisbane.

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

TA1AB 
22 ROLAND GARDENS > LONDON • S W7

......... .

SIUNTINIAI I VISA 
PASAULI

- I
Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai, 
šilko ir vilnos skaros, avalynė, vaistai, maistas.
10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai 
garantuoja geriausią patarnavimą Jūsų 
giminėms ir draugams krašte.

Garantuotas siuntinė lio pristatymas
Didžiausi išsiuntimo namai Europoje^

Lietuviškos talkos 
pavyzdys

Pietų Australijos Gerųjų Kai
mynų draugijos suruoštoje Imi
gracijos savaitėje, kurioje daly
vavo daugelis tautybių, lietuviai 
pasirodė labai gražiai. Toks lietu
vių pasirodymas ir tinkamas mū
sų interesų atstovavimas, buvo 
įmanomas tik dėka daugelio mūsų 
tautiečių įdėto darbo ir triūso. Ry
šium su tuo, ALB Adelaidės Apy
linkės Valdyba dėkoja LKF Ade
laidės Skyriaus Valdybai, o ypa
tingai Jos pirmininkui dail. S. 
Neliubšiui ir dali. L. Žygui, kurių 
dėka Adelaidės miesto rotušėje 
įvykusioje meno ir tautodailės pa
rodoje lietuvių skyrius laimėjo 
pirmą vietą. Poniai B. Lapšienei 
ir jos vadovaujamai tautinių šo
kių grupei ir sol. G. Vasiliauskie
nei už dalyvavimą koncerto, pro
gramos išpildyme.

Nuoširdi padėka priklauso tau
tiečiams, paskolinusiems parodai 
eksponatų.

Tai buvo gražus talkos pavyz
dys ir lietuviško reikalo suprati
mas, tad visiems, vienokiu ar kito
kiu būdu prisidėjusiems prie šio 
kilnaus tikslo, tariame lietuvišką 
dėkui.

ALB Adelaidės Apyl. Valdyba.
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* Sydnėjiškio prekybininko, 
“California” krautuvės savininko 
Pov. Tonkūno, nuo jo krautuvės 
durų pavogtas automobilis buvo 
surastas prie Newcastlio. Vagių 
būta “sąžiningų”: jie už pasivaži
nėjimą atliko mašinos remontą, 
kuris savininkui būtų kaštavęs 
kelioliką svarų.

* Hobarte lankėsi "T.A.” red. 
kun. dr. Bašinskas. Jis Hobarte 
išbuvo vieną savaitę, atlaikė pa
maldas, klausė išpažinčių ir lietu
vius aplankė jų namuose.

* Prieš kurį laiką susirgęs Syd- 
nėjaus Lieetuvių Namų Klubo Ta
rybos vicepirmininkas N. Osinas 
turėjo atsigulti ligoninėn. Gydy
masis užtruks ilgesnį laiką.

* Anglijoje mirė Vincas Kala- 
kauskas. Velionis anksčiau yra 
nemažai pasidarbavęs D. Britani
jos Liet. Sąjungos centriniam sky
riui. Pastaruoju metu buvo smar
kiai pakrikę nervai.

* Anglijoje mirė Kurt Mizkus, 
lietuvis jūreivis, plaukiojęs Norve
gijos laivais. Velionis gimęs 1917 
m. balandžio 12 d., į Angliją nu
vyko 1947 m. Jis paliko turto. Gi
minės pveldėjimo reikalu kreipia
si šiuo adresu: DBLS Centras, 1-2, 
Labroke Gardens, London W, 11.

* Amerikoje, S. Bostone, mirė 
adv. Kazys Kalinauskas, plačiai 
žinomas Amerikos lietuvių veikė
jas, 52 m. amžiaus, gimęs ir moks
lus ėjęs Amerikoje.

* Manchesterio universitetas šį 
pavasari buvo išsiuntęs keliems 
mėnesiams į Vokietijos universi
tetą studentą Algį Šukį pagilinti 
vokiečių kalbą. Šukys dabar grįžo 
Anglijon ir toliau tęsia studijas, 
kurias baigs po dviejų metų.

Pajieškojimai
* Juozo Beirūno, sūnaus Alek

sandro, gimusio 1919 m. pajieško 
namiškiai. Jis pats arba žinantie
ji apie jį maloniai prašomi rašy
ti: Stasys Jarmalauskas, 73 Short 
St., Balmain, N.S.W.

* Vladui Šneideriui ir Julijai 
Sneiderytei — Koženiauskienei yra 
žinių iš namų. Kreiptis: O. Vak- 
selienė, College Rd., 13 b. Kent: 
Town, Adelaide, S.A.

* Anelę Pilkienę — Vaičekaus
kaitę, d. Kazio, gim. 1915 m. pra
šo parašyti motina: Kaunas, Sop
ranų g-vė Nr. 3 bt. 7.

* P. Kinderj ir šeimą prašo at
siliepti Alexander Fedirka, R.R. 
8, Belleville. Ont. Canada.

* St. Jankauską, s. Antano, 
jieško M. Choromanskls, 170 West 
Ave. N., Hamilton. Ont. Canada. 
Yra svarbių žinių.

* Povilo Baltakio, s. Prano, ki
lusio iš Rokiškio apskr., jieško: 
F. Kaunelis, Junction Shaft, (via 
Cooma), N.S.W., Australia. Yra 
laiškas iš namų.

* Žinantieji prašošmi pranešti 
adresą Raliūgos Vlado iš Kretin
gos. Rašyti A. Slivinskas 17 Put- 
land St., St. Marys, N.S.W.

* Vytautas Armonas, s. Juozo, 
gim. 1921 m., yra pajieškomas gi
minių. Rašyti šiuo adresu: A. Ka
tinas, 9 Warraba St., Como — 
West, N.S.W.

* Vincas Baranauskas, kilęs iš 
Vilkaviškio apskr., Gražiškių vai
sė., pajieškomas motinos. Rašyti: 
Alb. Žukauskas, 2545 Iberville Str. 
Montreal, Canada.

* Juozui Vabalevičiui, s. Juozo, 
iš Kybartų, yra žinių iš sesers. 
Rašyti: Em. Kolakauskas, 32 Cor- 
nwal St., Auburn, N.S.W.

* Leonas Girinskas, s. Prano, 
gim. 1916; Jonas Musčinskas, gim. 
1922, gyv. Svarcenberge; Stasė 
Musčinskaitė, gim. 1926 m., gyv. 
Tilžėje Zenonas, Vaitiekus ir Ona 
Ancevičiai, visi prašomi rašyti 
šiuo adresu: G. Prėskus, 43 Moore 
St., Turner, Canberra, A.C.T. Vi
siems yra žinių iš namų.

* Mykolui Bernotai yra žinių 
iš L. Bernotaitės. Rašyti: A. Mi
niotienė, 19 Belach St., O’Connor, 
A.C.T.
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MMSiį PASTOGE
SYDNEJUS PAVASARIS ADELAIDĖJE

MENO PARODA

Lapkričio 1 d. 12.30 vai., Edu
cation Department meno galerijo
je (Bridge st) atidaroma moder
niojo meno paroda. Joje, šalia 
australų ir kitų tautybių dailinin
kų kūrinių matysime ir savųjų, 
nes parodoje dalyvauti yra pa
kviesti: dail. V. Ratas, H. 
Šalkauskas, Alg. Šimkūnas, L. 2y- 
gas ir Mikševičius. Paroda vyks 
iki lapkričio 18 d.

ESTŲ MENO PARODA IR 
PASKAITA APIE M.K.

ČIURLIONĮ

Dešimtoji estų meno paroda 
atidaroma lapkričio 4 d., Estų na
muose, 14 Campbell St., Sydnė- 
juje. Oficialus parodos atidarymas 
įvyks 1 vai. Parodos atidarymo 
proga lietuvių bičiulis, estų skulp
torius Edgar Aaavik skaitys pa
skaitą (estiškai) apie M.K. Čiur
lionio kūrybą.

Į parodos atidarymą ir susipa
žinti su estų 
kviečiami visi 
vlai.

dailininkų kūryba
Sydnėjaus lietu-

“SVIESOS” PARENGIMAS

Po pa- 
visiems

salėje

Lapkričio 3 d., 7 vai. vak., Mil- 
sons Point salėje 12-14 Ennis Rd., 
“šviesos” skyrius ruošia paskaitą, 
tema: "Spaudos laisvė". Preligen- 
tas Leanardas Karvelis, 
skaitos diskusijos, {ėjimas 
laisvas.

Pranešama, kad šioje
įvyks Naujų Metų sutikimas. Na
riai Ir parengimų lankytojai re
gistruojasi pas valdybos narius.

j.p.k.
— Pas J. Mikutavičių, Banks- 

towne, pobūvio metu pravesta 
mezliava Bankstowno lietuvių na
mams davė £ 7.0.0. Aukojo: Alb. 
Lelešius £ 5.0.0, J. Mikutavičius 
ir N. Bernotas po £ 1.0.0.

PIRMOJI ŠIO PAVASARIO 
LIETUVIŠKA ĮSKYLA.

kasgiI dainuodavome. O čia. k—
I mums atėmė žadą? Na, bet atei- 
j tyje, kitą kartą, reikia tikėtis, at- 

Po neviltingos savaitės, kai lie- siminslme ir lietuvišką dainą.
tūs ir pietų vėjai vargino Adelai- Į MOTERYS DIRBA 
dės gyventojus, staiga, spalio 21|
d., išaušo labai giedąs rytas. “Vy- j Spalio 14 ir 21 dienomis, tuoj 
ties” sporto klubas kaip tik tą' po pamaldų, Moterų sekcija pa
dienę suruošė pirmąją iškylą į1 darė metinę loteriją, kurion pri- 
netoliese nuo Adelaidės esantį sirinko neįprastai daug tautiečių.

Vieni laimingi, kiti gal ne, bet 
visų akyse buvo matoma džiaugs
mas ir pasitenkinimas.

Tenka džiaugtis mūsų moteri
mis, kurios tikrai nuoširdžiai dir
ba ir surinktus pinigus jos pa
skirsto Vokietijoj ir čia vargan 
patekusiems, prižiūri susirgusius 
ir prisideda prie kiekvienos labda
ros.

Mūsų moterys dirba labai pasi
šventusiai ir Jos nežiūri, kokios 
pakraipos žmogus guli ligoninėje. 
Tenka pastebėti, Jog ši organiza
cija yra tik socialinė ir grynai 
littuviška. Todėl ir metinė loteri
ja buvo labai gyva, graži Ir tur
tinga. šiuo metu jai pirmininkau
ja ponia čepliauskienė. (x)

“National Park”. Gamta kiek
vienam atvažiavusiam priminė 
lietuvišką pavasarį, nes pilnas ža
lumas, o tame žalume įvairios 
gėlės, kiekvieną atvykusį nuteikė 
gana maloniai.

Na, ir jaunimo gana apstus bū
rys. Vieni iš jų kamuolį bemėtą, 
kiti bešoką naujuosius šokius, o 
vyresniojo amžiaus lietuviai su
sisėdę ir pasistatę “uzboną” alaus 
gėrėjosi gamta, žiūrėjo į bespor- 
tuojančius ir bešokančius savo 
vaikus bei besidalindami kiekvie
nas savo bėdomis, vėliau priėjo 

I ir prie gana karštų politinių te
mų. ..

čia buvo Ir mūsų sporto “žvai
gždės”. Jų tarpe ir A. Ignatavi
čius, kuris yra išrinktas vykti pa- 
saulinėn olimpiadon, Australijos 
krepšinio rinktinės žaidėjas, ir 
dargi yra paskirtas Jos kapitonu.

— Na, kaip gi jautiesi? — kaž
kas jį paklausė.

— Visai gerai. Manau šiuo me
tu daugiau pasimiklintl krepši- 
nyje, nes teks gerokai padirbėti 
Melbourne.

Ignatavičius yra vedęs ir augi-' 
na būsimą lietuvišką krepšininką. I 
“Vyties” klubo pirmininkas B. 
Marmukonis, kaip parastai visa
da užimtas, užklaustas atsakė, 
jog jis yra patenkintas, kai su
kviestieji tautiečiai yra patenkin
ti. Iškyloje susirinkę, pasišnekėjo, 
pasirokavo ir pajuokavo, bet lie
tuviškos dainos, gaila, nebuvo. O 
anksčiau, tėviškėje, kai išvykdavo
me iškylauti , visada gražiai pa-

PADĖKA

Adelaidės Moterų Sekcija š.m. 
spalio mėn. 14 ir 21 d. suruošė 
daiktinę loteriją, kuri, dėka mūsų 
mielų tautiečių nuoširdaus prisidė
jimo, laikytina pavykusia. • 
Nuoširdžią padėką reiškiame 
visiems daiktų ir pinigų au
kotojams, aukų rinkėjams, lo
terijos bilietų pirkėjams (pralai
mėjusiems ir laimėjusiems) ir vi
soms ir visiems savo darbu prisi- 
dėjusiems prie loterijos suruošimo.

Moterų Sekcija.

MELBOURNO LIETUVIAI!
Vienuolika nevilties metų — ,nė — 3 Sydney Rd., Prahran, Z. 

niūriuose lageriuose, buv. kareivi- Meiliūnienė — 15. Jacka St, W. 
nių, arklidžių šaltose patalpose, Preston, V. Morkūnienė _  33
ligoninių disciplinoje, vaikystės ir Eskdale Rd., Caulfield, R. Pumpu- 
senatvės nepajėgume, prisiminki- įticng _ 1 Curtis Ave., Watsonia, 
me gyvenančius brolius. j prašmutas — 63 Yarra St, Abots-

Kai pasaulis vis dar tebėra ak- (ford, G. šemienč — 28 Glenlyon 
las ir abejingas šioms visokio bio- j Rd., Brunswick, Reimeriene — 61 
gio aukoms, nes, ištrukusieji j ■ Creswick St, Footscray, O. Sa- 
geresnes gyvenimo sąlygas, laiko- , vickienė — 13 Merim St., Sunshi- 
me savo šventa ir neatidėliotina . ne, Kochanauskienė — 4 Seves 
pareiga jiems ištiesti pagalbos. St., Altona, D. Žilinskienė — 13 
ranką. Tebūna ji šilta ir atvira Toolanga Rd., Alphlngton, Žiedas 
— tik tokia ranka guodžia ir . — 6 Neptune St, Richmond, Klup- 
džiovina ašaras. Tokios ' rankos , šiene — Oakleigh, D. Simankevi- 
laukia 4 tūkstančiai lietuvių Vo- čienė — 53 Elizabeth St., E. Bent- 
kietijoje. Jos laukia Žmogus — leigh, Kabaillenė — 33 W’heatsheat 
dingusios vilties, mūsų prarasto- Rd., Glenroy, E. Nagulevičienč — 
sios Tėvynės vaikas.

Melbourne Socialinės
Moterų Draugijos kalendorius ir 
vėl rodo 12 mėnesių praėjus nuo 
paskutinio šitam tikslui ruošto 
vajaus. Jos ir vėl, savo narių ir 

i bičiulių talkinamos, belsis į Jūsų 
• duris. Geroji ranka neuždarys jų, 
1 dirbantysis nepagailės svaro... o 

ten geliančiais kaulais senukas 
gal pirksis kuro žiemai, motina 
parūpins vaikui sveikus, nesuply
šusius batukus. Gal ,gi, ir tas re- 

| tas svečias — šypsnys, ilgai ne
matyta viešnia — viltis, aplan
kys jų varganą kiemą bent die
nai. ..

Artinasi Kūčios ir žiema. Ten 
namuose, tėviškėje ir žvirbliams 
berdavome saują grūdų... Ir tik
rai, palyginus, čia tik saujos grū
dų atsidūrusiam varge broliui te
prašoma. Argi atsakytume?!

ALB Melbourno Apyl. | tuviams pamaldos Mt. Pritchard 
Vo Iri «r kna Irrnliofn Cnotalin^r, > ~ i

i 37 Owieto St., N. Coburg, Z. Kal- 
Globos P°k>enė — 1 Emehi St., Hawthorn, 

Gudelienė — 53 Hamilton St., N. 
Essendon.

Religinė Informacija
PAMALDOS

Lapkričio 1 d. — ketvirtadienį, 
Visų šventųjų šventė. Lietuviškos 
pamaldos Camperdowne 7 vai. va
karo. Išpažintys nuo 5.30 vai. p.p. 
Pamaldos už mirusius: Libera.

Lapkričio 4 d. pamaldos Banks- 
towne St. Brendan’s bažn. 11 vai. 
Išpažintys šeštadienio vakare (3 
d.) 6 vai.

Šeštadienį (lapkr. 3 d.) taip pat 
išpažinčių bus klausoma Bass-Hill 
kolonijoje, kur bus užbaigiama 
rožančiaus mėnesio pamaldos.

Lapkri.io 11 d. Cabramattos lie-

BANKSTOWNAS
BANKSTOWNO APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS

š.m. lapkričio mėn. 4 d. 12 va'., 
tuoj po lietuviškų pamaldų Flo
rence Hall (už Regent kino) šau
kiamas Barkstowno L. Namų na
rių susirinkimas.

Darbotvarkėj statuto priėmimas, 
namų plano patvirtinimas ir kiti 
svarbūs klausimai.

ALB Bankstowno Apyl. V-ba 
ir L. Namų (laik.) Taryba.

“M.P.” RĖMĖJAI
Bendruomenės laikraštį auko

mis parėmė: A. Llancys, N.S.W. 
— 15 šil. P.V. Gražulis, W.A., M.' 
Langienė, Vic., J. Mergl, NSW, 
Milašas, NSW, B. Mazgelis, NSW, 
E. šemetienė, Vlc., A. Druskinis, 
NSW — po 10 šil., A. Norkūnas, 
Vic., 5 šil.

Mieliems rėmėjams dėkojame 
“Mūsų Pastogė”.

MEZLIAVOS

Valdybos įgaliota
Globos Moterų

TALKININKAI

Socialinės bažn. io vai. 
Draugija. I

KatalikiųMelbourne Lietuvių
Mot. Draugija talkininkauja ir jos 
narės priiminės aukas kiekvieną 
sekmadienį prie šv. Jono bažny
čios, E. Melbourne, parapijos bib
liotekos patalpose.

Vajus pradėtas š.m. spalio 15 
ir baigiamas 1957 m. vasario 
dieną.

d.
1

K.P.B.

— švenčiant Vaclovo Mickaus 
vardo dieną (Bass Hill), Vokieti
joje likusiems lietuviams sene
liams ir ligoniams sušelpti pra
vesta mezliava. Surinkta £ 3.10.0.

— šventinant L. Zigmanto na
mus, pakrlkštyjus juos “Vilniaus” 
vardu, po šventinimo apeigų, ku
rias atliko kun. P. Butkus (kūmai 
Belkienė ir Žigaltis), vaišių me
tu buvo pravesta mezliava Vokie
tijoje 'esantiems ligoniams ir se
neliams paremti. Surinkta £. 5.0.0.

Aukos pasiųstos per kun. P. 
Butkų. B.G.

Ponams
BINKEVICIAMS IR GUCIAMS

Jų mamytei, močiutei ir uošvei Lietuvoje mirus, gilią užuojau
tą reiškia ir kartu liūdi

Protų šeima.

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

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

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. Jurašienę, 12 Guanelong St., O’connor, p. 
E. Valtienę, 19 Belah St., O’connor. Telef.: J 2698.

Savo atsilankymu padėsite vargstantiems lietuviams Vokietijoje.
. Pradžia 8 vai. vak. Pabaiga 1 vai.
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ALB BANKSTOWNO APYL. VALDYBOS
Š.M. LAPKRIČIO 10 D., ŠEŠTADIENI, RUOŠIAMAS

ŠOKIŲ VAKARAS POBŪVIS
ĮVYKS

Gera muzika.

PROTESTANT HALL, BANKSTOWNE.
Loterija. Pradžia 7 vai. vak.Bufetas.

ATSILANKĘ JAUKIAI PRALEISITE VAKARĄ IRI š| POBOVI
PAREMSITE BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTI, NES VISAS VAKA

RO PELNAS SKIRIAMAS “MOŠŲ PASTOGEI’’ LEISTI.
ALB BANKSTOWNO APYL. VALDYBA.

VWWWWWV^WAW.WAWIAV^WWWWV.WWJWA,

VISI J JAUNIŲ TEATRO POBOVI — VAIDINIMĄ!

Vaidinama 3 v. pjesė

PUPŲ BERNIUKAS

Labai atsiprašau Adelaidės Lie
tuvių Bendruomenės Valdybų už 
mano padarytą išsišokimą, 1955 

m. gruodžio mėn. 31 d., Naujųjų 
Metų sutikimo baliuje.

Modestas Ciplys.

RINKĖJAI RAJONUOSE
M. Bulakienė — 4 Grandview 

Ave, Marlbyrnong, E. Balčiūnie
nė — Yarraville, J. Barkienė — 
9 Earl St, Windsor, E. Dudienie-

Būdamas Brisbanėje nepamiršk aplankyti 
HIS MAJESTY’S HOTEL, 

LIETUVIŲ “BALTA KUMELE" VADINAMO.

i[ Čia sutiksi tautietį šeštadieniais Ir kitomis dienomis. <
>AWAVAVAWA’/.WA\W/AVAVAVAV.VAV.W.‘.(

Sydnėjus — Londonas
LIETUVIŠKA BENDROVE “PAGALBA”

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DĖMESIUI!

Tie, kurie turite reikalo su siuntinėlių persiuntimu į anapus, kvie
čiami kreiptis į lietuvių bendrovę “Pagalba”.
Prekių kainaraščiai prisiunčiami nemokamai australų valiuta. Kiek
vienas siuntinėlis apdraudžiamas draudimo bendrovėje pilnai sumai, 
įskaitant ir muito mokesčius. Jei siuntinys žūtų, užsakytojui grąži
nami visi įmokėti pinigai.
Sydnėjuje ar Londone užsakyti PAGALBOJE siuntinėliai Lietuvą pa
siekia per 4-6 savaites, tolimąsias Rusijos sritis — per 6-8 savaites.

RAŠYKITE: “PAGALBA & CO.” — 88, HIGH RD., 
LONDON. W.4, ENGLAND. '

SYDNĖJAUS “PAGALBOS” ADRESAI BUS PRANEŠTI VĖLIAU.

I
* EUROPIETIS SPECIALISTAS -

OPTIKAS .
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.l. Telef.

(Priešais Melboumo Town Hali.)
Centr. 1819

PŪKINES KALDROSPo vaidinimo šokiai ir žaidimai!
Gros geras orkestras!

ĮVYKS Š.M. LAPKRIČIO MĖN. 18 D. CAPITOL HALL, 
BANKSTOWN.

PRADŽIA 2 VAL. PUNKTUALIAI.

PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

BOSE
Billetai gaunami visų Sydnėjaus apylinkių valdybose, S.G. Moterų 
Draugijoje ir pas p. E. Stašį, spaudos kioske prie bažnyčios. 
Bilietų kainos: 10/-, 8/-, 6/-; vaikams iki 14 Inetų pusė kainos.

N.S.W.
Tel.: LW 1220 

metu.

38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, 
Rockdale stotis.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu
Prekės duodamos ir išsiniokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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A. ŽVIRBLI IR SEIMĄ,

dviems broliams Lietuvoje mirus, 
skaudaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

ALB Geelongo Apyl. Valdyba.

PRANUI JACHAVICIUI,

jo brangiai motinai tragiškai žuvus Lietuvoje, 
gilią užuojautą reiškia,

ALB Newcaatlio Apylinkės Valdyba.

Gilaus liūdesio valandoje, 
mirus mano broliui

INŽ. ANTANUI ŠLIOGERIUI,

visoms organizacijoms bei asmenims spaudoje, raštu bei 
žodžiu man pareiškusiems užuojautos, reiškiu širdingą pa
dėką.

v. Šliogeris.

KALENDORIUS
LAPKRITIS 1956 NOVEMBER
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1 VISŲ ŠVENTŲJŲ. Kaributas, Vaivara
2 VĖLINĖS. Valentinas, šalna
3 Teofilis, Vosgilė, Vidmantas

4
5
6
7
8
9

10

Karolis, Buteika, Arūnas 
Elžbieta, Judrė, Bubnys 
Leonardas, Vygaudė, Bangpūtys 
Girtautas, Kvietė, Nlkandras 
Gotfridas, Uolkertė, Svlrbutas 
Teodoras, Miglė, Ašautas 
Andrius, šiaurė, Vaišilgas

11
12
13
14
15
16
17

Martynas, Snaigūnė, Kelkis 
Martynas, Kadinė, Austomas 
Eugenijus, Gražildė, Narvydis 
Serafinas, Saulenė, Ramantas 
Gertruda, Vaidila, žilinę 
Edmundas, BubilS, Aiškutls 
Aušros Vartų šv. P.M., Grigalius

18 Tomas, Ledrūna, Lizdeika
19 Elžbieta, Dainotas, Audronė
20 Feliksas, Rustelė, Kurtautas
21 ■ Albertas, Eibare, Vygandas
22 Cecilija, Rustenis, Dainė
23 LIET. KARIUOMENĖS ŠVENTĖ. Klemensas
24 Jonas, Bykelė, Rumbaudas

25
26
27
28
29
30

Kotryna, Vismantas, Germė 
Silvestras, švitrigailė, žempūtls 
Virgilijus, Girdutė, Almantas 
Mansvetas, Makare, Rimgaudas 
Satuminas, Filomena, Daujotas 
Andriejus, Linksmuolė, Davainis
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