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Vengrijos Revoliucija
KOVA DĖL LAISVĖS PAREIKALAVO MILŽINIŠKŲ AUKŲ. BET 
RUSAI BUVO PRIVERSTI PASITRAUKTI IŠ BUDAPEŠTO.

Lapkričio 2 d.
Vengrijos patriotų sukilimas 

truko velk 10 dienų. Jis prasidėjo 
Budapešte ir išsiplėtė į visą kraš
tą. Aršiausios kovos tačiau vyko 
sostinėje, J kur buvo sutraukta ke
lios raudonosios armijos divizijos, 
tankai ir šarvuočiai.

Nepaprastai žiausiose kovose žu
vo apie 12.000 vengrų revoliucio
nierių ir apie 3000 raudonarmie
čių. Sužeistieji skaičiuojami de
šimtimis tūkstančių. Vien raudon
armiečių nuostoliai sužeistais ver
tinami apie 13.000. žinoma, skai
čiai nėra tikslūs. Jie gali būti 

žymiai, didesni.
Medžiaginiai nuostoliai labai 

dideli. Gražusis Budapeštas smar
kiai apgriautas. Daugiausiai žalos 
pastatams padarė rusų patrankos. 
Sunaikinta daug puikių istorinių 
paminklų, meno vertybių. Daug 
žmonių liko be pastogės.

Ko pasiekė vengrai?
Lapkričio 3 d.
Dar per drąsu teigti,

kad Vengrija visiškai išsilais
vino iš komunistinio slogučio, ga
lutinai atsikratė svetimųjų ir sa
vųjų komunistų. Teisingiau bus 
tarti, kad Vengrija per šią tauti
nę revoliuciją tapo nepriklausoma 
valstybė, kurioje komunistai, šalia 
kitų partijų, vistiek dalyvaus 
krašto reikalų tvarkyme. Pagaliau 
pagrindinis sukilėlių tikslas ir 
buvo atsikratyti* Maskvos jungo. 
Jie šito pasiekė. Ir tai yra esmi
nis dalykas, nes dabar vengrai 
nebeturės klausyti Kremliaus di
rektyvų, o tvarkys savo reikalus 
kaip tinkami. Netikėtina, kad lais
vuose rinkimuose komunistai lai
mėtų nusverenčią daugumą. O j ša
lies seimą dabar savo kandidatus, 
kaip pareiškė min. pirm. E. Nagy, 
statys penkios politinės partijos. 
Jau ir dabar, nors centro vyriau
sybė Budapešte, įtraukus į minis- 
terių kabinetą kelis kitų partijų 
žmones, oficialiai tebelaiko vals
tybės vairą savo rankose, bet su
kilėliai provincijoje yra sukūrę 
savo valdžią. Tautinės revoliuci
nės jaunimo organizacijos, vado
vaujamos studentų, užima kom
jaunimo kūstines, jos savo atsto
vus yra pasodinusios net užsienių 
reikalų ministerijoje ir kituose 
postuose. Sukilėliai, šalia kitų rei
kalavimų, aiškiai pasakė, kad ru
sai turi išsinešdinti Iš Vengrijos. 
Iš Budapešto raudonarmiečių di
vizijos išsikraustė po to, kai Ven
grijos aviacijos štabas rusams 
įteikė ultimatumą, reikalaudamas 
per 12 valandų išsinešdinti iš 
Budapešto, arba vengrų karo lėk
tuvai pradės bombarduoti rusų ka
riuomenės telkinius. Rusai paklu
so. Nors sakoma, kad rusų šar
vuočiai yra užblokavę kelius į 
sostinę.

Kardinolai Mindszenty
Lapkričio 3 d.

Kelerius metus kalintas, pernai iš 
kalėjimo dėl silpnos sveikatos iš
leistas, bet griežtoj policijos prie
žiūroj gyvenęs provincijoj, kardi
nolas Jozef Mindszenty grįžo į 
Budapeštą kaip Vengrijos Katali
kų Bažnyčios galva.

Kardinolas yra 64 m. amžiaus. 
1949 m. komunistinio teismo Jis

buvo nuteistas visą amžių kalėti. 
Kardinolas buvo pakaltintas špio
nažu, valstybės išdavimu ir valiu
tos spekuliacija. Tai buvo šlykš
tus melas ir provokacija, delko 
didžiausią pasipiktinimą reiškė vi
sas laisvasis pasaulis.

Keliai išsiskyrė
Vengrijos revoliuciją ' stebėju

sieji užsieniečiai pasakoja apie

Nr. 45 (395). Septintieji metai.
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KARAS PRIE SUESO
nepaprastų sukilėlių drąsą ir rau
donarmiečių žiaurumus. Rusų tan
kus padeginėję vaikai, svaidyda-
mi į juos “Molotovo kokteilius” — 
benzino ir žibalo butelius. Berniu
kai ir mergaitės pragręždavo sun
kvežimių benzino bakus ir padeg
davo. Jie žūdavo dažniausiai sy
kiu su priešais.

Ši tautinė revoliucija pravėrė 
neperžiangiamą prarają tarp ven
grų tautos ir komunistinės Ru
sijos. Ir teisingai pasakė Vengri
jos premjeras, kad “mūsų keliai 
išsiskyrė ir mes dabar kiekvienas 
eisime skirtingu, bet savu keliu”.

TAUTOS TRAGEDIJA
RAUDONASIS VORAS NEBEPALEIDŽIA 

SAVO AUKOS
Augščiau patiektoj apžvalgoj, 

labai suglaustai ir schematiškai 
paduota vengrų tautinės revoliu
cijos eiga. Mūsų laikraščio skil
tyse tiesiog neįmanoma perteikti 
pilnesnio didvyriškų kovų vaizdo 
ir pasibaisėtino žmonių, išėjusių 
savo lasvės Ir nepriklausomybės 
ginti, naikinimo.

Vengrijos patriotai — visa tau
ta — sukilo prieš pavergėją — 
rusiškąjį imperializmą ir savuo
sius komunistus. Jie reikalavo lais
vų rinkimų, laisvos spaudos ir, 
svarbiausia, kad okupantas išsi
nešdintų iš jų žemės. Maskva, 
nuolat ir visur skelbianti “teisę 
kiekvienai tautai laisvai pasirink
ti valdymosi formą”, propaguojan
ti ’’taikų sambūvį” į vengrų tau
tos laisvės reikalavimą atsakė 
tankų, patrankų, kulkosvaidžių Ir 
lėktuvų pabūklų ugnimi.

Pagaliau, atrodė, kad Maskva 
atšauks savo divizijas iš Vengri
jos, kad leis vengrams savo gy
venimą patiems tvarkyti. Deja. 
Paskutinės žinios ką kita sako. 
Užsienio spaudos agentūros pra
neša, kad Vengriją vėl smogė rau
donasis voras.

Reuterio žinių agentūra lapkri
čio 5 d. pranešime skelbia: Rusai 
vakar užpuolė Vengriją su 1000 
tankų, tuo metu, kada tarp Veng
rijos vyriausybės Ir karinės va
dovybės delegacijos iš vienos pu
sės ir Sovietų Sąjungos vyriausy
bes atstovų iš kitos, buvo vykdomi 
pasitarimai taikiu būdu išspręsti 
kilusius klausimus ir stabilizuoti 
padėtį.

Rusų šarvuočių divizijos įsiver
žė į Budapeštą ir žaibiškais smū
giais siekia užimti visą kraštą.

Nurodoma, kad sovietai suėmė 
Vengrijos min. pirm. E. Nagy ir 
jo vyriausybės narius. Suimti ir 
visi vengrų karinės delegacijos 
nariai, vedę pasitarimus su sovie
tų atstovais.

Per Budapešto radiją min. pirm. 
Emery Nagy pakartotinai kreipėsi 
į laisvuosius Vakarus ir Jungtinės 
Tautas, prašydamas pripažinti 
Vengrijos neutralitetą ir suteikti 
skubią pagalbą. Vengrijos delega
tas įteikė Vengrijos vyriausybės 
skubios pagalbos prašymą J.T. ge
neraliniu! sekretoriui. Rusų inva
zijos klausimą iškėlus Saugumo 
Taryboj, Amerikos delegato pa
siūlytą rezoliuciją, smerkiančią 
Sovietų kišimąsi į Vengrijos vi
daus reikalus, sovietų delegatas 
vetavo, nurodydamas, kad į šį rei
kalą niekas neturi teisės kištis.

Sukilėlių radijo dramatiškas

šauksmas:
“Gelbėkite! Gelbėkite! Gelbėki

te! Mes prašome skubios pagal
bos! Rusai ruošia Vengrijai krau
jo maudykles- Gelbėkite!

Pagalbos šauksmai sklido po vi
są pasauli ir per Budapešto radi
ją, kol staiga transliacijos nutrū
ko sovietų batalionui įsiveržus į 
parlamento rūmus, kur posėdžiavo 
vyriausybės nariai.

Naują Vengrijos vyriausybę su
daryti rusai pavedė Vengrų kom. 
partijos sekr. Janos Kader, kuris, 
skelbiama, su rusų pagalba pra
dės vengrų tautos naikinimą — 
keršto žygį prieš patriotus.

Kovos tebevyksta. Moterys, vy
rai, vaikai plikomis rankomis puo
la rusų tankus ir juos padeginė- 
ja, svaidydami degančius žibalo 
butelius. Rusų sunkioji artilerija 
daužo Budapeštą. Plieno lanku ap
juosti veik'visi sukilėlių valdomi 
miestai. Vengrija šiandien akli

nai atkirsta nuo laisvojo pasaulio 
ir yra visiškoj raudonojo voro sau
valėj.

KARDINOLUI MINDSZENTY, 

po kreipimosi į laisvuosius Vaka
rus gelbėti Vengriją, JAV atsto
vybė suteikė politinio pabėgėlio 

globą. Kardinolas persikėlė į JAV 
atstovybės rūmus.

PALEISTAS KARDINOLAS 
WYSZINSKI

Lenkijos R. Katalikų bažnyčios 
galva kardinolas Višinskis paleis
tas iš kalėjimo ir pasigyveno Var
šuvoj. Jam leista eiti savo parei
gas.

• Melbourne, kaip praneša 
Victorijos min. pirm. Bolte 
bus didžiausias Australijoj au
tomobilių fabrikas. Jis bus įreng
tas Broadmeadow, 14 mylių nuo 
Melbourno ir kaštuos keletą mi- 
lionų svarų. Jį statys Ford Motor 
Company of Australia. Bendro
vė fabriko reikalams nupirko 400 
akrų žemės, už kurią sumokėjo 
200.000 svarų.

• A.A.P. agentūra praneša, 
kad buv. raudonosios armijos ka
rininkas, atidengęs Kanados rau
donųjų šnipų paslaptis, šiomis 
dienomis nušovė vieną vyrą, kada 
šis mėgino įsibrauti j jo butą Man- 
hatanoj. Užpultasis gyveno “Peter 
Martin” vardu, gi tikrenybėje tai 
yra Victor Kravchenko, buv. Sov. 
S-gos ambasados Kanadoje tar
nautojas, “Kodėl aš pasirinkau lai
svę" knygos autorius.

IZRAELIS PRADĖJO ŽYGI Į EGIPTĄ. ANGLŲ IR PRANCŪ
ZŲ BOMBONEŠIAI SUDAUŽĖ EGIPTO KARINIUS AERODRO
MUS IR JUOSE BUVUSIUS KAUTYNIŲ LĖKTUVUS. ANGLŲ 
IR PRANCŪZŲ KARO LAIVYNAS SU INVAZINE KARIUOME
NE EGIPTO PAKRANTĖSE. VAKARŲ SĄJUNGININKŲ NUO
MONIŲ SKIRTINGUMAI.

.Pereitos savaitės pradžioj Izrae
lio vyriausybė paskelbė visuotinę 
mobilizaciją. Amerika įspėjo Izrae
lį, kad šitai gali sudaryti pavojų 
taikai Vid. Rytuose. Po dviejų 
dienų Izraelio kariuomenė peržen
gė sieną ir pradėjo žygį Sueso ka
nalo kryptimi. Egipto prezidentas 
Nasser tuoj paskelbė metalizaciją 
ir karo stovį visame krašte. Po 
nežymių kautynių, žydų kariuo
menė per pusantros dienos atsidū
rė netoli Sueso kanalo. Izraelio 
vyriausybė pareiškė, kad Izraelis 
per eilę metų kentęs užpuldinėji
mus iš Egipto ir kitų arabiškųjų 
kaimynų, nori viertą kartą užsi
tikrinti saugumą ir likviduoti egip
tiečių bazes, esančias Izraelio pa- 

I šonėje, iš kurių buvo vykdomi puo
limai.

ANGLAI IR PRANCŪZAI 
DARO TVARKĄ '

Anglija ir Prancūzija, vykstant 
kovoms tarp egiptiečių ir žydų,

įteikė Egiptui ir Izraeliui ultima
tumą, reikalaudamos per 12 vai. 
sustabdyti kautynes ir pasitrauk
ti nuo Sueso kanalo per 10 mylių. 
Izraelis atsakė, kad jis nutrauks 
kovas, jeigu ultimatumą priims 
Egiptas. Nasser ultimatumą at
metė. Prancūzų ir Anglų kovos 
lėktuvai tuo jaus pasirodė Egipto 
erdvėje. Buvo subomborduoti visi 
Egipto kariniai aerodromai ir su
daužyti Juose buvę lėktuvai. Egip
tas šiandien praktiškai neturi ka
ro aviacijos. Anglai su prancūzais 
tačiau vis delsė išlaipinti sausu
mos kariuomenę, nors jų galingas 
karo laivynas ir sukoncentruotas 
Egipto pakrantėse. Nauji kariuo
menės ir medžiagų transportai yra 
pakeliui iš Anglijos. Dėl šio ang
lų ir prancūzų žygio kilo audra 
Jungtinių Tautų Saugumo Tary
boj, kur Amerikos atstovas pa
kaltino anglus ir prancūzus. Šį 
jų žygi smerkiančią rezoliuciją 
Prancūzijos ir Anglijos atstovai

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMAI (2 pirmieji)

1956 m. rugsėjo men. 29 d., Sydnėjaus Klubo “Lietuvių namai” 
Tarybos kviestieji asmenys: Jonas Grudzinskas, Stepas Jarembaus- 
kas, Alfredas Olšauskas, Juozas Bernatavičius, Simas Grina ir Hen
rikas Šalkauskas, apžiūrėję Tarybos pramatytus pirkti namus, esan
čius Nr. 7-9 Mitchel Road, Aleksandria-Redfern, priėjo tokios nuo
monės:

1. Namų vertė apie £ 9.000, pagal jų esamą stovį yra priimtina, 
2. Namų vieta, iš rajono požiūrio pusės, patenkinama, 3. Susisiekimas 
geras iš visų rajonų; iš gelež. stočių pėsčiam 7-8 minutės tramvajus 
sustoja prie pat namų, 4. Namai yra tinkami mūsų tikslams ir jais 
galima naudotis be kapitalinio remonto, 5. Namuos yra galimybė 
daryti įvairius patvarkymus bei pakeitimus eveantualiems mūsų rei
kalams.

Nuotrauka Pr. Sakalausko.

vetavo. Tai buvo pirmas atsitiki
mas, kada vakariečiai pasinaudojo 
veto teise. Santykiai tarp Vaka
rų sąjungininkų gerokai pašlijo. 
Bet Jie švelnėja. Kanados pasiū
lymui įvesti tarptautinę policiją, 
kurios uždavinys būtų saugoti tal
ką ir valstybių sienų neliečiamu
mą, pritarė Amerika ir kitos Va
karų valstybės. Bet tokios tarp
tautinės policijos suorganizavimas 
ir praktiškas veikimas reikalauja 
laiko. Todėl Anglija ir Prancūzi- 

I ja skelbia, kad Jos, kol tokia tarp- 
1 tautinė policija bus sudaryta, ima- 
si Sueso kanalo apsaugos ir ne
leis karui išsiplėsti Vid. Rytuose. 
Jungtinių Tautų plenume Angli
ją ir Prancūziją rėmė tik Austra
lija, N. Zealandija ir Izraelis. 
Jungtinės Tautos didele balsų 
dauguma pareikalavo, kad kovos 
Vid. Rytuose būtų nutrauktos. 
Egiptas sutiko. Anglija ir Pran
cūzija pareiškė, kad jų pareiga iš
saugoti taiką ir užkirsti kelią karo 
plėtimuisi. Izraelis sutinka nu
traukti kovas, Jeigu bus sutelkta 
efektyvi garantija jo sienų saugu
mui ir užtikrintas laisvas praplau- 
kimas Jo laivams Suesu. Sinajaus 
dykumoje žydai sumušė egiptie
čių kariuomenę ir paėmė daug ka
ro grobio, ypač rusų gamybos 
tankų. Su šiais tankais ginkluoti 
žydai toliau vykdė kautynes prieš 
Egipto kariuomenę ir užėmė Ga
zos miestą, taip pat keletą kitų 
svarbių miestų, čia‘kautynėse da
lyvavo dvi egiptiečių divizijos. 
Gaza turi per 125.000 gyventojų, 
yra didžiausias Sinajaus rajono 
miestas ir svarbi Egipto karinė 
bazė. Gaza rajone, kur siauras 
Egiptui priklausantis žemės ruo
žas įsiterpia j Izraelio teritoriją, 
visados buvo susikirtimų vieta tarp 
Egipto ir Izraelio. Gaza tarp Iz
raelio ir Egipto buvo tai, kas bu
vo Dancigo koridorius tarp Vo
kietijos ir Lenkijos, dėl ko, kaip 
atsimename, prasidėjo II Pasau
linis karas. Pralaimėjimą Sinajaus 
erdvėje ir Gazos bei kitų svarbių 
miestų netekimą pripažino ir Nas
ser.

Egiptas nutraukė diplomatinius 
santykius su Anglija ir Prancūzi
ja.

Egipto vyriausybė nusavino vi
sas anglų ir prancūzų nuosavybes. 
Anglų nuosavybės Egipte vertina
mos millardais svarų sterlingų. 
Syrijoj išsprogdinta naftos vam
zdžiai.

Ar veiksmai Egipte yra prad
žia naujo pasaulinio karo? Gali
ma prielaida, kad taip gali būti. 
Neatmestina galimybė, kad nera
mumai Europoje ir faktiškai atvi
ras karas Vid. Rytuose, gali su
daryti sąlygas trečiajam pasauli
niam karui. į šiuos klausimus tik
rą atsakymą duos tolimesni įvy
kiai.

SVEIKINIMAS 
IR UŽUOJAUTA

ALB Krašto Valdyba savo posė
dyje, įvykusiame lapkričio 3 d. 
ryšium su vengrų tautos sukilimu 
prieš sovietinį pavergimą, nutarė 
pasiųsti Australijos Vengrų Ben
druomenei sveikinimą ir sykiu 
užuojautą dėl žuvusių vengrų pa
triotų didvyriškoj kovoj dėl savo 
tautos laisvės.

Sveikinimo ir užuojautos raštas 
pasiųstas Australijos Vengrų Ben-
druomenės pirmininkui.
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:&®KUPUQTQl)E
Vt+ LIETUUOJE
* 1956.X.1 atžymėta Vilniaus 

un-to prof. J. Kairiūkščio 60 m. 
sukaktis. Ta proga Jam suteiktas 
“T. Lietuvos nusipelniusio moks
lo veikėjo vardas”, jis išrinktas 
Mokslų akademijos nariu kores
pondentu, be to, apdovanotas 
“Darbo raudonosios vėliavos ordi
nu”. Skelbiama, kad ir sirgdamas, 
betgi nenutraukia mokslo darbo. 

Jo išrastas preparatas "neobenzi- 
nolis” tuberkuliozei gydyti, kaip 
skelbiama, dabar naudojamas ne 
tik Lietuvoje, bet taip pat Mask
vos, Leningrado, Krasnodaro ir 
kitų miestų ligoninėse, be to, re
komenduojamas ir medicinos va
dovėliuose.

* 1956.X.3. Vilniaus Dailės mu
ziejuje buvo atidaryta Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos grafikų dar
bų paroda, suorganizuota ryšium 
su "Pabaltijo respublikų grafikų 
konferencija". I parodą ir į konfe
renciją atvyko bolševikiniai gra
fikai ne tik iš Estijos ir Latvijos, 
bet taip pat ir Maskvos, Lenin
grado ir kitur. Parodą atidarė bol
ševikinių Dailininkų sąjungos val
dybos pirmininkas prof. V. Macke
vičius. Parodoje išstatyti kelių 
šimtų autorių daugiau kaip 1.200 
grafikos kūrinių. Tuo būdu esanti 
duota "ataskaita už visą tarybi
nių metų kūrybini laikotarpį”.

* Šiemet vasara okup. Lietuvoje 
buvo labai prasta. Oras buvo toks 
lietingas, kaip retai kada anks
čiau. Todėl i rudeni darbų prisi
rinko tiek, jog kolchozininkai ir 
jų vadovai nebežino, už ko tver
tis. Tuo tarpu iš komunistų par
tijos vadovybės ir bolševikinės vy
riausybės vis gausėja visokių pa
tvarkymų ir paliepimų, kada, rei
kalaujami darbai turi būti baigti. 
Partijos centro komiteto ir “LTSR 
ministerių tarybos" {sakymu dir
vos visiems 1957 metų vasarinių 
kultūrų pasėliams ir visi pūdymai 
turi būti suarti iš rudens, žemės 
ūkio ministerija, Sovchozų minis
terija, partijos rajonų komitetai, 

rajonų vykdomieji komitetai, MTS 
ir tarybinių ūkių direktoriai įpa
reigoti užtikrinti, kad “rudeninio 
ir jaudųjų pūdymų arimo planas 
būtų įvykdytas iki 1956 m. spalio 
20 d.” Tačiau toli gražu darbai 
nėjo taip, kaip suplanuojama po
pieriuje ar partijos centrų reika
laujama.

* “Nacionalinio T. Sąjungos 
ūkio” žiniomis, 1955 m. visoj Sov. 
Sąjungoj buvo 85.700 kolchozų ir 
5.134 sovchozai. Okup. Lietuvoj 
kolchozų sskaičius paskutiniu me
tu iš 1.787 pakilęs iki 1.900, o sov
chozų skaičius iš 71 (su 300.000 ha 
žemės plotu, be to, darbininkų ir 
tarnautojų daržams išskirtais 20. 
000 ha) padidėjęs iki 77. Vilniaus 
radijo 1956.IX.30 pranešimu, "iš
valstybinių žemės fondų” įsteigti ... 
6 nauji tarybiniai ūkiai”, būtent 
— vienas Nemenčinės rajone, :Į: 
“Varduvos" sovchozas — Sedos į 
rajone, Panemunėlio — Rokiškio į 
rajone, Timbartiškių — Zarasų į 
rajone, Rietavo — Rietavo rajo
ne ir Šilutės — Šilutės rajone. Iki 
šių metų pabaigos numatoma įs
teigti dar 10 naujų sovchozų.

* Maskvoje per lengvąsias at
letikos varžybas drauge su kitais 
stipriausiais Sov. Sąjungos ėji
kais dalyvavo 10 km. distancijoje 
ir lietuvis Antanas Mikėnas. Rei
kalaujamą distanciją jis nuėjo 
pirmasis per 42 min. 4,42 sekun
dę. Tai yra naujas Lietuvos ir 
visos Sov. Sąjungos rekordas. 
Anksčiau Lietuvos rekordas pri- į 
klausė kauniečiui R. Beresnevičiui ? 
— buvo lygus 44 min. 30 sek. Vii- S: 
niaus radijo pranešimu, įvairūs g 
bolševikiniai laikraščiai įsidėjo 
Anatolijaus Tupės nuotrauką. Jis į 
laikomas geriausiu Lietuvos disko 
metiku. Paskiausia numetęs diską 
53,13 m. ir patekęs j pajėgiausių 
disko metikų sąrašą. Jo naujasis 
rezultatas — 12 pasaulyje ir 6 Eu
ropoje. (E)

LIEPSNOJA ŽIDINYS

JUOZAS MIKŠTAS

Liepsnoja židinys, turėtų būti čia jauku ir šilta, 
Bet miršta drugeliu trapi svaja.
Tu griauni ateitin statytą tiltą,
Ir mūsų tarpe plečias praraja.

į:

Llepsnoja židinys, liepsnoja mano mintys, 
Ir gęsta begalinėj nevilty.
Ir nieks nebeįstengs Jų atgaivinti, 
Kada iš jų beliks tik pelenai šalti.

Liepsnoja židinys, liepsnoja tavo skruostai,
Liepsnoja nerimas širdy.
Nuo veido tylią ašarą nušluostai, 
Ir mano žodžių negirdi...

Žinau, kad nesvarbu tau mano žodžiai, 
Kad mums nebeiti jau bendru keliu.
Bet, akimis j tavo veidą įsisiurbęs godžiai, 
Deja, tylėti negailu.

Liepsnoja židinys... Ne vieną naktį tokią 
Rymojome čia vienu du.
Ir kuo ilgiau ir kuo ilgiau dar parymoklm, 
Nors bus po to pašėlusiai skaudu.

Užges šis židinys, kaip vakarais užgęsta saulė
Už mėlynuojančių kalnų,
Ir vienas aš nešiosiu po pasaulį 
Tik žiupsnį židinio šio pelenų.

Europinis kaimas
Netoli Bregenco kuriama antra

sis "Europos kaimas”. Kaimas su
sidės iš 12 namų, jame bu įkur
dintos 24 pavergtųjų Europos tau
tų šeimos. Kaimas įsteigtas toje 
vietoje, kur sueina Vokietijos, 
Austrijos ir Šveicarijos sienos. 
Pirmoj eilėj čia įkurdinami žmo
nės, kuriems neįmanoma niekur 
emigruoti ir sunku gauti darbo. 3 
namai Jau visiškai pastatyti. Lė
šų šiam kaimui sudėjo įvairios 
privačios ir politinės organizaci
jos. Ir Vokietijos kancleris Aden- 
aueris paaukojo 5.000 DM.

Pirmasis šios rūšies “europinis 
kaimas" pabėgėliams iš bolševiki
nių sričių įkurdinti belgų domi
ninkono Dominique Pierre rūpesčiu 
buvo įkurtas šių metų gegužės 
mėnesį prie Aacheno. Trečiasis 
“europinis kaimas” numatomas 
įsteigti “benamiams užsienie

čiams” prie Augsburgo.

:®:W

SUKILIMO ATGARSIAI
IŠ TEISMO SALES

“Molotovo koktailis” Poznanės byloje
Poznanės sukilėlių byla atidėta. 

Čia patiekiame porą charakterin
gų tos bylos momentų.

Daugumoje buvo teisiami jauni 
vyrukai, kas rodo, kad jau
nimas, o ne senoji karta, dau
giausiai nekenčia komunistų ir jie 
su Jais kovoja. Teisiami jaunuoliai 
kaltinami už tai, kad jie nugin
klavę milicijos pareigūnus, Iš pa
grobtų kariuomenės tankų šaudę 
į saugumo rūmus, sunaikinę gink
lų sandėlius, apmėtę tankus “Mo
lotovo kokteiliais” — degančiais 
benzino buteliais, sugriovę radi
jo stotį, sunaikinę prokuroro įstai
gą, teismo rūmus ir iš kalėjimo pa
leidę 276 kalinius.

Vienas jauniausių sukilėlių, Ja
nusas Kulas, kuriam buvo per
skaitytas 30 puslapių kaltinama-
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Į sis aktas, paneigė visus kaltini
mus, nudorydamas: “Pareiškimai, 
kuriuos padariau per tardymą, 
buvo iš manęs išgauti jėga. Tar- 

■ dytojas su manim elgėsi taip, kaip 
I būtų elgęsis SS-ininkas”. Tačiau 
jis prisipažino vogęs drabužius su
kilimo metu, teisindamasis, taip: 
“Nors aš dirbu nuo šešių ryto Iki 
vidurnakčio, bet negaliu užsidirbti 
pakankamai, kad pajėgčiau nu
sipirkti batus. Ir dabar, matote, 
štai mano puspadžiai atkritę ir 
vos laikosi...” Jis nurodė, kad 
uždirbąs 700 zlotų į mėnesį, kas 
būtų lyg 77 svarai oficialiu kursu, 
tačiau 700 zlotų perkamoji galia 
yra mažesnė už 7 svarų. Tokiu 
būdu, negalėdamas nusipirkti dra
bužių, Jis turėjęs juos pasiimti.

Kulas prisipažino, nešęs plaka
tą su užrašu: “Mes norime duo
nos!”

Kitas janunuolis, 22 metų Pacas 
—Pomaranckis, prisipažino atida
ręs ginklų sandėlio duris žemės 
ūkio mokykloje. Tai jis padaręs, 
kad sukilėliai to sandėlio nesu
griautų, be to, tie ginklai buvę 
visai beverčiai, ir apie tai žinoję 
visi.

Vienas faktas nepaprastai bū
dingas: per sukilimą jaunimas pa
grobė iš kariuomenės tanką. Pa
grobimui vadovavo mergaitė! Ji, 
užsilipusi ant tanko su būreliu 
Jaunuolių iškėlė dvispalvę kruviną 
Lenkijos vėliavą ir tankas iškil
mingai nuriedėjo prieš saugumo 
rūmus, kur atidarė ugnį j neken
čiamus saugumiečius. Ši mergina 
buvo judėjimo dvasia. Tačiau jos 
teisme nėra. Jos niekas neišdavė!

Gindamas kaltinamąjį Foltyno- 
vicz, jo advokatas taip kalbėjo: 
"Lenkijos istorija žino daug su
kilimų. 1830 metų sukilimas taip 
pat buvo valdžios savo laiku pa
smerktas. šiandien jį švenčiame. 
Kokią vietą užims būsimoje Len
kijos istorijoje Poznanės sukili
mas, yra sunku dabar atspėti...

— Poznanės įvykių aukos, kal
bėjo gynėjas, — skirstomos į dvi 
grupes: vienos įvykių aukos buvo 
palaidotos su didelėmis iškilmėmis

herojų kapuose. Jas lydėjo ir kal
bas sakė augšti valdžios pareigū
nai. Kitos Poznanės aukos buvo 
užkastos vogčiomis, tamsią naktį, 
Ir ten jokių kalbų nebuvo pasa
kyta, iškeliant Jų skaudžią trage
diją.

— Ponai teisėjai, prieš pasira
šydami sprendimą, pagalvokite, 
kad už kelių metų nebūtų Jums 
gėdos už paliktus šioje byloje pa
rašus!.. .

Pažymėtina, kad šios advokato 
kalbos, kaip ir kitų advokatų ašt
rių kalbų, lenkų oficialioji agen
tūra nepaskelbė, nors prokurorų 
kaltinimai buvo paskelbti ištisai. 
Tai rodo, kad oficialūs šaltiniai 
nepraleidžia bešališkų informaci
jų. Tačiau tas kalbas žino visa 
Lenkija, nes teismas viešas. Apie 
jas visi šiandien kalba. Advokatų 
kalbos buvo palydėtos griausmin
gais plojimais.

Reformos Sov. S-goj
Reuterls praneša, kad Sovietų 

Sąjungoj gali būti pakeista rinki
mų sistema. Tai būtų Chruščevo 
pažadėtas posūkis “demokratiza- 
cijon” Vakarų politiniai stebėto
jai mano, kad Chruščevas norėtų 
“atleisti" Sov. Sąjungos vidaus 
gyvenimo varžtus, nežiūrint į 
“atodrėkį” Lenkijoje ir Vengrijo- 
jos revoliuciją.

Pagal naują sistemą j Sov. S- 
gos Augščiausią tarybą būtų sta
toma daugiau nei vienas kandida
tas ir juos slaptu balsavimu pa
rinktų įmonės, įstaigos bei kitos 
institucijos. Pagal dabartinę sis
temą kandidatą paskiria kom. 
partija ir žmonės yra priversti 
tik už tą kandidatą balsuoti.

Pakeitimo balsavimo sistemoj 
tačiau nesitikima artimoj ateity. 
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PERSEKIOJAMOS BAŽNYČIOS KONGRESAS
(Tąsa iš pereito numerio)

IV. GRIAUNAMASIS KOMUNIS
TŲ DARBAS {VAIRIUOSE 
KRAŠTUOSE.

Eilėje referatų buvo apžvelgtos 
komunistų pastangos įsiskverbti į 
laisvąjį pasaulį.

Apie padėtį Vakarų Vokietijos 
respublikoje kalbėjo valstybės sek
retorius dr. Franz Thedleck, iš 
Bonnos. Vakarų Vokietijoje padė
tis pasidarė ypatinga po to, kai 
buvo oficialiai uždrausta komunis
tų partija. Komunistai tam ruo
šėsi iš anksto. Jie dalį savo vei
kėjų laikė rezerve, niekur neuž- 
angažuodaml, pridengę bepartiš- 

kumo skraiste, ar net įvedę į kal- 
kurias kitas partijas. Jų tyla po 
uždarymo nieko gero nežada. So
vietų zona yra bazė susovtetinti 
visai Vokietijai.

Apie komunistų infiltraciją Azi
joje kalbėjo kinietis katalikų ku
nigas. Azijoj komunizmas laiko
mas ateities idealu:

a) Kiniečių tautos vadai jau 
pradžioj šio šimtmečio atsimetė 
nuo savo senųjų tradicijų. Susida- 
riusion tuštumon pradėjo brautis 
komunistai. 1921 m. įsteigta komu
nistų partija dvasiniai ruošė Kini
ją komunizmui b). Japonijoj la
bai didelis komunizmo pavojus, 
nes ten mokslininkai yra komu
nizmo įtakoj.

Taip pat labai didelės įtakos 
komunistai turi ir pietryčių Azi
jos tautų tarpe. Visur ten yra 
daug komunistiniai nusiteikusių 
kiniečių. Jie daro įtakos i vieti
nius gyventojus. Komunistinė 
spauda yra nepaprastai gausi, kai 
krikščioniškoji vos ne vos laikosi, 
tik vegetuoja. Ii įvairių Azijos 
tautų per 3 metui į Kiniją grįžo

RAŠO
KUN. B R. LUBINAS

per 5000 kiniečių studentų ar stu
dijas baigusių inteligentų. Tiesa, 
jie ne visi komunistai. Dalis tai 
Kinijos patriotai, norį vien ger
būvio savo tautai.

Tų faktų šviesoje kalbėtojas 
apeliavo į viso pasaulio vieningu
mą- Šiandien niekas negali jaus
tis nepaliestas, niekas negali gy
venti Atskirai tik sau. Reikia di
desnio idealo, nei komunizmas. 
Juo gali būti tik gyva visuotina Ir 
vieninga krikščionybė.

Iš Afrikos pranešimą padarė 
misijonierius, vokietis. Afrikoje 
pastebima nepaprasta civilizacijos 
pažanga. Diena iš dienos vis la
biau formuojasi vieninga Afrika. 
Kyla klausimas, kaip toji naujai 
susiformavusi Afrika atrodys? Ar 
neatkris barbarybėn? Ta kryptimi 
ženklų rodo kad ir toks Mau-Mau 
judėjimas. Naujoji barbarybė bū
tų daug žiauresnė už senąją, nes 
yra sunaikintos senosios tradici
jos su griežtomis sankcijomis. O 
galbūt po kai kurių klaidų afri
kiečiai sukrus ir už kurio laiko 
įsijungs į civilizuotą tautų tarpą. 
Jei tai įvyktų, tai toliau kyla 
klausimas, kas duos jiems dva
sią? Siūlosi 4 kandidatai: komu
nizmas, UNESCO, islamas ir 
krikščionybė. Iš jų daugiausiai 
priemonių turi komunizmas. Pav. 
Adis Abeboj sovietų atstovybė su
sideda iš 300 asmenų. Tai komu
nistinės propagandos centras. Ko
munizmas sudarė sutartį su isla
mu ir afrikiečiai laiko jį savo rei
kalų gynėju. Tuo tarpu Bažnyčia 
yra laikoma europiečių institucija. 
Kiekvienais metais apie 50 afri
kiečių apmokoma Maskvoje ir 

siunčiama atgal į Afriką. Ypatin
ga padėtis yra susidariusi ryti
nėje Afrikoje. Tėn atsirado inte
ligentų perteklius. Yra pristeigta 
daug mokyklų ir visi stengiasi 

baigti bent gimnaziją, kad tuo už
sitikrinus lengvą gyvenimą. Ama
tų ir žemės ūkio vengiama. To pa
sėkoj atsirado daug šiek tiek pra
silavinusių pusinteligenčių bedar
bių, kurie sudaro puikią dirvą 
tarpti komunistų skleidžiamam vi
suotinam nepasitenkinimui. Baig
damas kalbėtojas apeliavo į Vaka. 
rų pasauli, ragindamas susidomė
ti bręstančiomis Afrikos tautomis. 
Ilgiau nekreipiant dėmesio, gali
ma susilaukti katastrofiškų pasė
kų Europai ir visam krikščioniš
kajam pasauliui.

Toliau dar buvo padaryti pra
nešimai apie komunistų griauna
mąjį darką Pietų Amerikoje, Pran
cūzijoje ir Italijoje. Paskutiniuo
se dviejuose kraštuose komuniz
mas kurį laiką buvo tapęs tauti
niu herojumi, nes kovojo arba su 
nekenčiamu savu fašizmu, arba su 
pavergėju vokiškuoju nacionaliz
mu. Dabar jaučiamas komunizmo 
įtakos mažėjimas.

V. PAVERGTOJO ŽMOGAUS 
PASIPRIEŠINIMAS.

Trečiąją dieną pirmąją paskai
tą skaitė iš Rusijos grįžtančiųjų 
vokiečių belaisvių kapelionas 
Friedlando lageryje, prel. dr. J. 
Krahne. Jo tema lietė pavergtojo 
žmogaus apsigynimą. Paskaitinin
kas vaizdžiai ir jausmingai at
vaizdavo žmogaus išbuvusio 10 
metų sovietų vergijoje dvasinę 
būklę, jo viltis sudėtas j laisvojo 
pasaulio žmogų.

Papasakojo ir apie lietuvių jau
nimo didvyrišką laikyseną Vorku

toje, jų pamaldumą, patraukian
tį į tikėjimą net užsispyrusius be
dievius. Suminėjo taip pat belais
vio atgabentą ir Jam įteiktą stu
lą, lietuvaitės nuaustą iš rūbų 
siūlų, naudotą Vorkutos požemio 
kasyklose laikomų ^pamaldų metu.

VI. PUBLICISTIKOS UŽDAVI
NIAI KOVOJE RYTŲ SU 
VAKARAIS.

Tai antroji- šeštadienio tema, 
kurią išdėstė dienraščio “Rheini- 
scher Merkur” vyriausias redak
torius dr. Otto Roegele. Jis nu
rodė pagrindinius publicistikos už
davinius šioje srityje, juos su- 
skirštydamas į dvi pagrindines 
grupes: Bažnyčios kovų ir perse
kiojimų dokumentacija ir atkrei
pimas visuomenės dėmesio j są
moningą komunistų primetimą nu
sistovėjusioms sąvokoms skirtin
gų prasmių, šiandien Vakarų žmo
gus kalbėdamasis su sovietiniu 
žmogumi naudoja tuos pačius žod
žius, bet jais Išreiškia skirtin
gas, kartais net priešingas min
tis. Taip piktpaudojama pav., 
žodžiai taika, laisvė, demokratija, 
koegzistencija ir pan. Toliau pa
skaitininkas atkreipė dėmesį į Va
karų spaudos tiesiog nemoralų 
lankstumą, prisitaikymą prie po
litikos krypties. Tam pailiustruo
ti suminėjo vakariečių spaudos 
atsiliepimus apie komunistinę Ju
goslaviją. Kol Jugoslavija buvo 
aiški Rusijos sąjungininkė, tol 
Vakarų spauda matė ten vykstan
čius krikščionių persekiojimus, 
bet kai Tito pakeitė kursą, tuoj 
buvo užmiršta ir kard. Stepinac 
kalinimas ir tūkstančiai kitų ti
kėjimo kankinių. Vakariečių žur
nalistai pradėjo grožėtis “žavin
ga” Tito uniforma ir jo “dideliais” 
darbais Jugoslavijos tautų gero
vei”. Taip pat atkreipė dėmesį i 
pavojų iš brangiai apmokamų Va
karų žurnalistų pranešimų apie

Sovietų Rusiją. Tikros tiesos jie 
neturi galimybių patirti, o paty
rę negali parašyti. Bet kokiais 
nors raštais turi pateisinti savo 
buvimą ir užsitikrinti sau gerai 
apmokamą tarnybą. Už tai prade
da j ieško t i bendrų temų, tuo pa
čiu sudarydami eiliniam skaityto
jui įspūdį, kad komunizmas nėra 
toks baisus, kaip apie jį kaikas 
pasakoja.

LIETUVIŲ DALYVAVIMAS 
“KIRCHE IN NOT” 
KONGRESUOSE.

Persekiojamos Bažnyčios kon
gresuose lietuviai pradėjo daly
vauti nuo 1952 metų. Tada kun. 
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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^

Bronius Liubinas skaitė referatą 
apie Katalikų Bažnyčios būklę ne
priklausomybės laikais ir komunis
tinius persekiojimus Lietuvoje. 
1958 m. Tėv. Alfonsas Bernatonis 
referavo apie kątalikų dvasiškuos 
padėtį pavergtoje Lietuvoje ir 
tremtyje. 1955 m. M. Gelžinls skai
tė paskaitą apie komunistų pas
tangas išnaikinti Bažnyčią Lietu
voje. Visi šie referatai yra at
spausdinti atskirose knygose, kar
tu su kitais ' respektyvlų metų 
kongreso darbais, šių metų kon
grese referatą skaitė dr. P. Karve
lis. Lietuvių šiemet dalyvavo 12 iš 
5 Europos valstybių: Austrijos, 

Belgijos, Olandijos, Šveicarijos ir 
Vokietijos. (Eli).
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1956 m. lapkričio 7 d.

GABRIELIUS ŽEMKALNIS
šiemet suėjo 40 metų nuo Gab-1 

riellaus Landsbergio mirties, kuris 
labai plačiai žinomas Žemkalnio! 
vardu. Gyvendamas ir dirbdamas, 
spaudos draudimo laikais, savo 
publicistinius ir literatūrinius dar-' 
bus pasirašinėdavo įvairiausiomis 
slapyvardėmjs.

Mūsų kultūros istorijoje Gab- Į 
riebaus Liandsbergio asmenybė 
yra gana šakota, tačiau teatro see- Į 
na yra pagrindini jo pasireiškimo 
vieta. Yra jis parašęs komedijų 
“Jurgį Durnelį”, istorinę “Biru-' 
tės" dramų ir socialines proble
mas keliantį “Blindos” scenos vei-| 
kalų, kuris yra ir pats stipriau
sias autoriaus kūrinys. Ir “Biru
tėje ir “Blindoje” aiški romantiz- 
mo dvasia, kuri buvo būdinga ir 
visam lietuvių tautiniam rytui.' 
Romantikai, tiesa, mėgsta vakarų1 
Ir naktį, kai susilieja kontūrai,1

(1852 — 1916)

kai nemaloni kasdienybė duriamai 
nebedirgina pojūčių: tada fanta
zijai lakūs keliai, tada Svitežio 
vandenė suvilioja žemės sūnų, ta
da iš auksinių rėmų išeina senas 
grafas, gamtos gaivalams pava- 
karėn nurimus, didis vyras Kęs
tutis sutinka pajūrio Birutę. Lan
dsbergio “Birutė” sutinka Mikų 
Petrauskų, ir sulaukiame pirmo
sios lietuvių ir lietuviškos operos. 
Kęstutis, Birutė, Palangos pušų 
amžina byla su Baltijos bango
mis, lietuvis kaimietis močios sau
lės vedžiotas, miško dvasių liū
liuotas. Tai Gabrieliaus turinys, 
tai Čiurlionio “Miško” simfonija, 
tai Petrausko “Birutės” opera.

Lietuviškasai romantizmas su
sitinka su lietuviu aušrai pate
kėjus. kada prasideda dienos dar
bai. Vakaro ir nakties svaigulys 
skatina velkiai. Gabrielius išeina 
su “Blinda” svieto lyginti, jau 
anksčiau ruso sulygintas Linku
voje su Tadu, dabar gi labai ne
bajoriškai, ne kardu, bet 
mužiko delnu gauna smūgį. Ir ga
vo smūgį, nuo kurio bajoras ne- 
beatsikėlė — nuo kardo smūgio' 
bajoras dar vis būtų atsikėlęs. 
Blinda sulygino svietų negrįžta
mai: bajorai dingo, ir atėjo žmo
gus. Stiprybės tiems laikams la
bai neįprastai kovai sėmėsi Gab
rielius iš Puškino “Dubrovskio”, :š 
Šilerio “Plėšikų”. Grafo sūnus 
Karias Moras išėjo svieto lyginti, 
nes nerimo jo širdis, matydama 
jo tėvų rūmų paunksmėje pasigū- : 
žūsiu prasčiokėlio trobelę. Ar 
nuostabu tad, kad baudžiauninkei 
vaikas, nors ir bajoro Gabrieliaus 
plunksnos pagimdytas, pastojo ke- i 
lių ponui, pasikėsinusiam į jo mer
gelės ne bajoriškų mirtų, tik lie
tuvių baudžiauninkų rūtų vainikų. 
Gabrielius gina ne bajoro diktuo
jamų, bet Dievo žmogaus širdin 
įdiegtų teisę.

Gabrielius yra ir pirmųjų vai- 
dylų organizatorius, režisorius — 
su savo įvairiomis trupėmis yra 
suvaidinęs per 300 kartų ir per 
scenų, talkaudamas aušrininkams 
ir varpininkams, žadinęs lietuvių 
tautinę sųmonę, vedęs lietuvius iš 
nakties ūkanų dienos darbams. 
Gabrielius ir pats vaidina: Vilniu
je: “Pilėnų Kunigaikštyje” kar
dais kapojasi su Vaclovu ir Vik
toru Biržiškomis.

“Varpo” ir “Ūkininko” pusla
piuose rašė Gabrielius Landsber
gis-Žemkalnis dienos temomis, is
toriniais straipsniais gvildeno lie
tuvių ir lenkų santykių raidų.

Gyvenant G. Landsbergiui su 
šeima Maskvoje, Jo namai buvo 
pogrindžio lietuviškosios veiklos 
centras. Labai svarbus lietuvių 
kovai dėl lietuvybės Maskvos uni
versiteto lietuvių studentų bran
duolys buvo radęs G. Landsbergio 
namuose sau prieglobstį. Kartų jį

išgelbėjo šv. Kazimieras. Buvo 
mat taip. Ant sienos kabėjo Vy
tauto paveikslas. Kratos metu 
tarp žandarų buvo ir vienas lie
tuvis. Kratai vadovaujantis valdi
ninkas klausė, kieno čia paveiks
las kabus ant sienos. Lietuvis 
žandaras pasiskubino su atsakymu
— Šv. Kazimieras, lietuvių patro
nas. Valdininkas persižegnojo, at
lyžo. Vytautas tikrai būtų bylų su- 
raizgęs, nes namas, kuriame gy
veno Landsbergiai, buvo valdinis
— ligoninės ūkio viršininku buvo 
tada G. Landsbergis. Tokioje vie
toje galėjo kabėti tik caro pa
veikslas.

Vėliau visdėlto G. Landsbergis 
buvo suimtas, teistas Liepojaus 
teisme dėl lietuviškos veiklos. 
Teismo sprendimu buvo trims me
tams išsiųstas į Smolensku ir iš 
darbo, žinoma, atleistas.

Tėvams netekus turto Linkuvos 
apylinkėje po 1863 m. sukilimo, 
sūnus Gabrielius duonos kųsniui 
tarnavo, dirbo draudimo agento 
darbų, vertėsi privatinio gynėjo 
praktika. Gal taip likimas norėjo, 
kad tėvams turtų netekus, sūnus 
priartėtų lietuviškiausio lietuvių 
branduolio — valstiečių, pasidary
tų vaižgantišku Napaliu šeševll- 
kiu, lietuviškosios kultūros kibir
kšties žadintoju. Gaila, jam nete
ko gyvam sulaukti 1918 m. atsikė- 
lusios Lietuvos.

A. ZUBRAS.

TAŠKAS KABLELIS
Maža buvau, nė į mokyklų dar 

nėjau, o apie kalbos dalykus sa
vo nuomonę turėjau. Tik visa bė
da, kad mano senelis Jablonskis, 
Rygiškių Jonas, taip pat savo nuo
monę turėjo. Dėl to mums taip 
negražiai Ir atsitiko.

Sėdėjom mes du tokie — mano 
pusbrolis ir aš — prie senelio sta
lo ir rašėm diktantų. Senelis sė
dėjo savo vežiojamojoj kėdėj, to
kiais dideliais ratais, apsivilkęs 
rudu chalatu, ruda languota ska
ra apklotomis kojomis, ant gal
vos juodų “jermulkę” užsidėjęs, 
kad plikė nešaltų, ir mums dikta
vo. Daugiau kambary nieko nebu
vo; senoviška stalinė lempa ža
liu gaubtu taip jaukiai švietė, se
nelis lėtai diktavo, dukraitė su sū
naičiu susikaupę rašė. Viskas taip 
būtų ir pasibaigę, kad nebūtų 
pradėję rinktis studentai.

Studentai buvo mano senelio 
mokiniai, ir mudu su pusbroliu 
buvom senelio mokiniai — argi 
neturėjom pagrindo jaustis visiš
kai lygūs su jais?

Ir sukilo mano moteriška tuš
tybė, ir parūpo pasirodyti prieš 
juos, kad gi ir aš šį tų išmanau 
apie kalbų.

— Taškas kablelis, — padikta
vo senelis.

— Kabliataškis, — aš pataisiau.
— Taškas kablelis, — senelis 

ramiai pakartojo.
— O kodėl ne kabliataškis? 

Daug lengviau pasakyti.
— Aliute, nesiginčyk. Kai 

užaugsi, sužinosi, kodėl ne kab
liataškis. Dabar užtenka, kad aš 
taip pasakiau.

Jau rinkosi juodi debesys virš 
mano galvos, jau pusbrolis išsi
gandusiom akim žiūrėjo į tokių 
akiplėšų, drauge, bet aš dar nebu
vau pasiekusi to subrendimo, ka
da pripažįstamas autoritetas, ir 
gresiančio pavojaus nepastebėjau.

— O aš vistaiek sakysiu kab
liataškis, — pareiškiau sukinėda
masi ant kėdės ir bandydama ko
ketuoti-su seneliu.

■ Deja, mano moteriški žavėjimai

Užsieniečiai studentai
Vokietijoje

Vokiečių statistiniais duomeni- 
mis, Vokietijoje augštuosius moks
lus studijuojančių užsieniečių skai
čius iš 5.943 pereitais metais pa
kilo į 6.882. Taigi, padidėjo 989. 
Užsieniečiai daugiausia studijuo
ja medicinų, techninius mokslus, 
ypač statybas Ir kitus praktinius 
dalykus. Vokietijoj studijuoja stu
dentai 92 tautybių. 1954-1955 m. 
daugiausia studijavo amerikiečių 
(824), bet pereitais metais jie nu
krito į 3 vietų, šiuo metu Vokie
tijoj daugiausia studijuoja persų 
(šių skaičius iš 718 pakilo iki 
843). Po jų gausumu eina norve
gai.

Vokiečių dienraštis “Frankfur
ter Allegemeine Zeitung” savo Nr. 
225-1956 įsidėjo pabėgėliams stu
dentams palankų straipsnį, kuriuo 
apžvelgia jų sunkių padėtį ir ra
gina vokiečių visuomenę jiems 
kuo galint padėti. Pažymima, kad
per paskiausius sveikatos "patikri
nimus kas 6 studentas užsienietis 
buvo rastas sergųs tbc. Ir sergan
čiųjų tbc skaičius kyla tiesiog pa
sibaisėtinai. 1954 m. studentai pa
bėgėliai sudarė savo darbo ben
druomenę, susidedančių iš estų, 
latvių, lietuvių, lenkų ir kitų tau
tybių studentų organizacijų. Jos 
uždavinys — praktiškai padėti 
užsieniečiams pabėgėliams studi
juoti. Vokiečiu visuomenė paska
tinta ateiti realiai Jiems į pagal
bų, nes užsieniečių pabėgėlių pa
dėtis yra žymiai sunkessnė už ki
tų studentų. E.

senelio nepaveikė...
— Lauk iš kambario! Lauk 

tučtuojau! — sušuko baisiai įpy
kęs senelis.

Turbūt niekas nė mirktelėti ne
spėjo, kaip aš nuslydau nuo kėdės 
ir nėriau iš kambario. Kokia gė
da! Ir dar prie studentų! Bet aS 
nepykau ant senelio. Prisipažinau 
pralaimėjusi ir pripažinau sene
lį autoritetu.

* * *
Jau 25 metai kaip senelis miręs. 

O nuo to įvykio jau beveik ir 
trisdešimts praėjo, beveik! Išau
go nauja kalbos autoritetų karta. 
Kaikurie žodžiai imta kitaip rašy
ti, kaikurie daiktai imta kitaip va
dinti. Bet nekad per visus tuos 
metus nė nepagalvojau taško kab
lelio pavadinti kabliataškiu.

Ir Skardžius su Saliu man pri
taria.

SENELIO DUKRAITĖ.

TELEVIZIJA
TELEVIZIJOS APARATAS 

TIK 10 ŠILINGŲ

Sydnėjaus Liet. Sporto 
Kl. Kovas,

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

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

LIETUVOS LAISVINIMUI ŠIUO 
METU LABIAUSIAI REIKALIN
GA TAVO AUKA — PALAIKY
MAS SPAUSDINTO LIETUVIS. 
KO ŽODŽIO.
^^^e*^*************************

MŪSŲ PASTOGBP A V A S A
Pavasaris šimtų žirgų pasikin

kęs atidunda linksmas papieviais, 
šnabžda pumpurėlių taurelėmis, 
vaikštinėja smiltėtame paludymy 
ir kelia nerimų ir ilgesį kiekvie
noje širdyje. Jis yra didysis kerė
tojas, kuris ne veno likimų pa
suka nelaukta ir netikėta kryp
timi.

Jeigu iki šiol tėvai skundėsi 
dėl vaikų nesėslumo, tai kų bekal
bėti apie juos dabar pavasarį. 

Kas daryti, kaip išspręsti baimini
mąsi dėl vaikų? Labai paprastai: 
atiduokite savo vaikus jaunimo 
organizacijos globon. Skautai pa
vasario ir jo kerėjimų nebijo. Jie 
tik padeda nerimstančių jaunystę 
vesti į gražiųjų gamtų ir jojoe 
stebėti vykstanti gyvybės ir gam
tos stebuklų ir per nepaprastų 
komplikuotos visatos alsavimų vis 
labiau ir arčiau jausti jos dėsnin
gumų Ir Kūrėjo gilių išmintį.

Malonu girdėti, kad atsiranda 
vis daugiau ir daugiau susipratu
sių tėvų ir bičiulių, remiančių 
skautų vadų pastangas jaunimų 
vesti į geresnį rytojų. Sydnėjaus 
ir Adelaidės skautų tėvų Ir bičiu
lių jau padaryta labai daug. Su
rinkta padrąsinančios sumos pini
gų būsimam stovyklavimui.

Bet jaunimo auklėjimas tremty
je neturėtų būti vien tik tėvų ir 
vadų reikalas. Lietuvybės išlaiky
mas jaunojoje kartoje yra visų 
tremtinių svarbiausias uždavinys. 
Jei kas ne vien žodžiais, bet ir 
darbais nori prisidėti prie kūry
bingo tautinio darbo, tai pirmoje 
eilėje savo darbų ir lėšas turi 
aukoti jaunimo organizacijoms 
remti.

Šia proga norėčiau ypačiai kvies
ti visus tautiečius remti skautų

PULGIO BIRŽIŠKA
Rašytojas Pulgis Anddriušis 

buvo Kauno “Aušros” berniukų 
gimnazijos mokinys, o Mykolas 
Biržiška jo mokytojas. Iš Pulglo 
Andriušio rašinio “Mūsų Pasto
gėje” sužinojau, kad Mykolas Bir
žiška yra lyg lietuvių patriarchas, 
ypatingai mylėjęs Vilnių ir jo 
universitetų. Per ilgus metus, kol 
Vilnius buvo lenkų rankose, jis 
buvo vienas veikliausiųjų darbuo
tojų dėl lietuvybės Vilniuje ir dėl 
Vilniaus atvadavimo. Mykolas 
Biržiška, žinau iš kitų šaltinių, 
yra pasirašęs ir Lietuvos Nepri
klausomybės Aktų.

Mykolas Biržiška buvo bajorų 
kilmės, miestiško auklėjimo, san
tūrus, ramus, nemokėjo bartis. 
Pirmas įspūdis — kelk nuobodus, 
bet Jo mintys buvo tokios įdomios, 
kad jo mokiniams niekada neatsi- 
bosdavo Jo klausytis.

Jis buvo literatūros mokytojas, 
labiausiai mėgo klasiškųjį epų. 
Dažnai, lyg maldų, jis pamokose 
mokiniams deklamavo Homero 
Odisėjų. Tuo laiku Odisėja buvo 
labai gerai Ralio išversta. Iš lie
tuvių tarpo jam labiausiai pati
ko Adomas Mickevičius. Sakoma, 
kad Mickevičiaus geriausias vei
kalas “Ponas Tadas” Biržiškos pa
mokose buvo nustumiamas į pas
kutinę vietų. Kitas lietuvių ra
šytojas, kuris jam labai patiko, 
buvo Kristijonas Donelaitis. Kai
miečiai, kurie ateidavo į poniškų 
“Aušros” gimnazijų, Donelaičio 
lyg ir baidydavosi. Bet pamatę 
su kokiu pasigėrėjimu Biržiška 
Donelaitį nagrinėja, jo nustodavo 
gėdytis.

Kai lietuvių kariuomenė įžygia
vo į Vilnių, Mykolas Biržiška pa
sidarė Vilniaus Universiteto Rek
torius. Taip ir turėjo būti. Dabar 
visi, kurie anksčiau Vilniaus ne
buvo matę, suprato, kodėl Biržiš
ka taip šį miestų mylėjo. Visi pa
statai kalba apie Vilniaus pra
eitį.

Pasiskaičius Pulglo Andriušio 
straipsnį, profesorius Biržiška 
man pasidarė artimas ir supran
tamas. Melbourne Lituanistinių 
Kursų vedėjo pamokoje girdėjau, 
kad M. Biržiška gyvena tremtyje 
Amerikoje ir čia Jį ištiko skaud
žios šeimos nelaimės. Kaip gaila, 
kad šis lietuvių tautos veteranas 
negali senatvės dienų baigti my
limajame Vilniuje.

A. ŽIŽYS.

R Ė J A N T
organizacijų.

Skautybė kai kam pažįstama 
tik iš uniforrfių, stovyklos palapi
nių, arba Iš bendfo patyrimo, kad 
tai esųs vaikų žaidimas.

Taip, skautybė žaidimų naudoja 
kaip auklėjamųjų priemonę. Ne 
kas kitas, kaip šis žaidimo meto
das ir laiduoja nepaprastų skau- 
tybės passeklmų. Bet pagrindinis 
skautybės tikslas yra pilnutinės 
žmogaus asmenybės ugdymas.

Naudodamasi vaiko bei Jaunuo
lio palinkimu žaistai, skautybė 
stengiasi žaisminga forma vesti 
jaunuoli į Dievų, į savo tautų Ir 
į žmonijų. Naudodamasi bažny
čios, mokyklos ir organizacijos 
priemonėmis, skautybė sųmonina 
ir pratina vaikų būti naudingu sa
vo tautai, išmoko mylėti kiekvie
nų žmogų, ugdydama jame atsi
žadėjimo, pasiaukojimo, blaivumo, 
skaistumo, klusnumo ir kitų dory
bių.

Lietuvių skautų statutas reika
lauja, kad kiekvienas skautas bū
tų aktyvus kurios nors konfesijos 
narys. Religinė programa priva
loma kiekvienam skautukui einant 
Iš vieno skautiško patyrimo laip
snio j kitų. Katalikų ir protestan
tų kunigai įeina į augščiausiųjų 
skautų vadovybę, o praktiškasis 
auklėjimo vykdymas bei jo prie
žiūra yra pavesta kiekvienos in- 
dvidualios vietovės atitinkamos 
religijos dvasios vadovui. Skautų 
vadovybė ir visų laipsnių skautų 
vadovai yra įpareigojami payzdžiu 
ir paskatinimu religinio auklėji
mo praktikos neišleisti iš akių.

Tautinio auklėjimo srityje skau
tybė turi labai aiškų linijų. Skau
tybės priešai mėgina kartais skau- 
tybei primesti kosmopolitiškumų 
internacionalizmų ir t.t. šie prie
kaištai gal1 Išeiti tik iš tokių žmo
nių lūpų, kurie yra labai nutolę 
nuo mūsų gyvenamos tremtyjt tik
rovės. Skautai savo programose 
sųmoningai ir giliai uždomi tė
vynės pažinimo, jos istori
jos. Jie įvedami į kenčiančios 
tautos gyvenamųsias problemas, 
supažindinami su istoriniais jos 
herojais ir jų žirgais ir juose skie
pijami tų herojų jausmai. Jauni 
Vyčiai, sųmoningai peržvelgę vi
sus žmogaus ir tautos sūnaus už
davinius, pasižada visas savo jė
gas ir net gyvybę aukoti tėvynės 
labui. Jie tai daro laisvai apsi- 
sprfendę ii- niėkitno neraginami, 
dargi perspėjami, kad tai labat 
atsakingas ir sunkus pažadas. O 
kas juos išauklėja tokiam žygiui? 
Skautybė.

Sumaterialėjusiame pasaulyje 
rasti širdies ir pagelbai ištiestos 
rankos jau graikų filosofas buvo 
užsidegęs dienos metu žibintų. 
Skautybė artimo meilės kibirkštį 
stengiasi įžiebti visam jaunuolio 
gyvenimui jo šrdyje. Stovyklinio 
gyvenimo ir gerų darbelių prak
tika stengiamasi įsąmoninti ir 
įpratinti jaunų vaikų galvoti, 
tik apie save bet ir apie kitus iš 
artimo meilės ■ taško. Jo -kiekvie
nos dienos uždaviniu yra bent vie
nas geras darbelis.

Skautiškai išauklėtas žmogus 
praktiškai yra paruoštas tarnauti 
Dievui, Tėvynei Ir savo artimui.

Auklėjimo darbas yra didžiai 
atsakingas, šia proga kviečiu vi
sus tautiečius ir visas institucijas 
remt skautiškąjį judėjimų visomis 
priemonėmis: finansais, patari
mais ir pavyzdžiais.

A. BAKAITIS
LSS Brolijos Australijos 

Rajono Vadeiva.

★ Dail. Ant. Stelingis, gyvenus 
Venecuelos sostinėje, Caracase, 
pastaruoju metu daug dirba de
koruodamas turtingųjų vilas ir 
bažnyčias.

* Venecueloje gyvena ir skulp
torius Petras Lukas, baigęs Kau
no Meno mokyklų, vėliau studija
vęs Italijoje. Jis yra išpildęs ke
letu užsakymų, kurių bene didžiau
sias bus Venecuelos išlaisvintojo 
Eimon Bolivaro statula, pastatyta 
San Carlos mieste. Jis idrba ir 
kaip dekoratorius. Gražiausi jo 
šioj srityj darbai yra lietuviškais 
motyvais dekoruotas dviejų pro
vincijos, kino teatrų salės ir po 
paties nuosavi namai.
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LIETUVIŠKI NAMAI
Reikalingi jau dabar

KOKIŲ NAMŲ MUMS REIKIA

Namhi, kuriuos Lietuvių Ben
druomenė nori įsigyti, turės tar
nauti ne vienam reikalui. Svar
biausia. namuose turės būti erdvi 
salė susirinkimams, minėjimams 
ir įvairių rūšių pramogoms. Sa
vaitgalio lietuviškoms pamokoms 
ir lituanistiniams jaunimo kur
sams būtina įsirengti savus kam
barius, kur netrūktų vaizdingųjų 
tėvynės pažinimo priemonių. Lie
tuviams susipažinti ir pasibičiu- 
liauti reikia vietos savaitgalio ka
vinei, bufetui, stalo tenisui, šach
matams ir skaityklai. Salė, kurio
je būtų galima žaisti krepšinį, ori
nį ir kitus žaidimus, smarkiai pa
skatintų dabartinius žaidėjus ir 
pritrauktų naujų. Teniso aikštelė 
pritrauktų teniso mėgėjus ir iš
augintų naujų. Sodelis puoštų na
mus ir keltų tautiečių nuotaikų. 
Namai turėtų būti nėpertoll nuo 
miesto centro, kad visiems būtų 
lengvai pasiekiami.

Visa tai reikalauja daug dau
giau pinigų, ntgu tautiečiai auko
jo ar galvoja tam reikalui skirti. 
Bet namų būtinai reikia. Jie ypač 
padėtų jaunimui susiburti ir aug
ti lietuviškoje dvasioje. Dabar ir 
ateityje namai jungtų visus lietu
vius j vienų kendruomenę ir būtų 
didis ginklas prieš nutautėjimą. 
Man rodos, kad prie vieningos 
Lietuvos galima eiti tik per vie
ningus namus. Namus reikia įsi
gyti dabar, nors pradžiai gal ir 
mažesnius.

Algis Kazlauskas.
•

Lietuvių bendruomenė, pirkda
ma lietuviškus namus, pirmiausia 
turėtų žiūrėti, kad jie būtų kuo 
arčau miesto centro, kur būtų pa- 
togu visiems juos pasiekti. Na
mai turėtų būti pakankamai dide
li, kurių užtektų visiems bendruo
menės reikalams, kad užtektų Jų 
visiems.

Turėtų būti didesnė salė, kurio
je būtų rengiami pobūviai, šokiai, 
koncertai ir šiaip pasilinksmini
mai. Antra, turėtų būti paskirsty
ta po kampelį visoms organizaci
joms, kurios galėtų pravesti savo 
susirinkimus ar posėdžius, pav. 
skautai, ateitininkai ip kiti. Rei
kėtų neužmiršti ir sporto, kur 
jaunimas galėtų žaisti stalo teni
sų, gal net orinį, krepšinį Ir pan. 
Reikėtų taip pat poros kambarių 
lietuviškai Melbourne mokyklai ir 
Lituanistiniams Kursams, čia bū
tų ir biblioteka, kuri labai yra 
reikalinga lietuviškam jaunimui.

Tokių ar panašių namų ir reikė
tų Melbourne lietuviams jieškoti. 
žinoma, kad šie namai turėtų bū
ti prižiūrimi ir tvarkingai užlai
komi.

Eduardas Naguievičius.

Žurnalistikos Kursas
Prie Melbourne Lituanistinių 

Kursų prieš klek laiko pradėta 
žurnalistikos kursas, šiuo metu Jį 
lanko Eduardas Naguievičius ir 
Algis Kazlauskas. Po Kalėdų pri
sidės Birutė Antanaitytė. E. Na
guievičius yra baigęs buvusių mo
kytojo Juozo Makullo savaitgalinę 
mokyklų, mokęsis North Melbour
ne katalikų koledže, dabar dirba 
vienoje prekybos firmoje. Jis šiuo 
metu vadovauja Melboumo lietu
vių skautų draugovei. Algis Kaz
lauskas praeitais metais baigė li
tuanistinius kursus Ir žemesniųjų 
Footscray technikos mokyklų. Mo
kykloje buvo tarp pirmaujančių 
mokinių, jo darbai mokyklos pa
rodose būdavo atžymimi pirmai
siais pagirimo ženklais, šiuo metu 
Jis studijuoja Melbourne augėles
niajame technikos koledže.

Kurso dalyviai šiuo metu ruošia 
didesnės apimties darbelį: “Vyrų 
ir moterų žemes ūkio darbai Lie
tuvoje.” Tam reikalui kursantai 
ankiėtbmis renka medžiagų. į 
klausimus jie norės gauti atsaky
mus Iš įvairių Lietuvos kampelių 
kilusių vyresnio amžiaus žmonių.

ŠĮ “JAUNIMO KVIESLĮ” REDA
GUOJANT TALKINO — MED
ŽIAGOS PARŪPINO — A. ZUB
RAS.

3
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CABRAMATTA PRANEŠIMAI

HUSU PASTOGE
IŠRINKTI ATSTOVAI Į 

SUVAŽIAVIMĄ

SYDNĖJUS BANKSTOWNAS ADELAIDĖ
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

ALB Sydnėjaus Apylinkės Val
dyba lapkričio 25 d. tuoj po pa
maldų, St. Benedict parapijos sa
lėje, Brodway, ruošia Iškilmingą 
Kariuomenės šventės minėjimą. 

Po iškilmingo minėjimo įvyks me
ninė dalis.

BANKSTOWNAS RUOŠIASI
NAMŲ STATYBAI

KULTŪRINĖ POPIETĖ

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Š.m. spalio 28 d. ark. Jurgio 
Matulaičio vardo ateitininkų kuo
pa suruošė Kristaus Karaliaus 
šventės minėjimą Camperdowne.

Šv. Mišias atlaikė ir dienai pri
taikytą pamokslą pasakė kuopos 
dvasios vadas, kun. P. Butkus. Jis 
trumpu kreipimusi į jaunimą ati
darė minėjimą salėje. Po to su
giedota “Marija, Marija... ” gies
mė.

Programą išpildė patys ateiti
ninkai ir Jų bičiuliai.

“Mažųjų žodį” (kun. St. Yla) 
padeklamavo 3-jų metų Rasa Zin- 
kutė. Trumpą paskaitą “Kristus 
Karalius — Valdovas ir Vadas” 
skaitė A. Bučinskas. Jaunutė Ra
munė Zinkutė padeklamavo eilė

raštį, “Moterų žodį” (kun. St. 
Yla) skaitė A. Bernotaitė, Braz
džionio eilėr. “Keleivis iš Edomo” 
deki. D. Grosaitė, “Jaunuolių žo
dį” (kun. St. Yla) skaitė R. Sta- 
kauskas. Karštais plojimais sutik
ta su nauju eilėraščiu išėjusi į 
sceną R. Zinkutė. Pabaigai “Vyrų 
žodį" (kun. St Yla) perskaitė Pov. 
Martuzas.

Minėjimą uždarė kuopos vadas 
A. Bučinskas, dalyviams sugle- 
dant Tautos himną.

Minėjime dalyvavo apie 
žmonių.

Š.m. lapkričio mėn. 4 d. įvyku
siame Bankstowno L.N. rėmėjų 
susirinkime priimtas namų plano 
projektas. Labai vykusį namų pla- 
ną-projektą paruošė inžinieriai ar. 
chitektai Jonaitis ir Vazgelevl- 
člus. Susirinkimo dalis siūlė salę 
didinti, kiti — mažinti, bet dau
guma pasisakė už patiektą projek
tą be žymesnių pakeitimų.

Aptarti ir priimti esminiai kei 
specifiniai Bankstowno L.N. sta
tuto pagrindai, pagal kuriuos 
galutinai paruoštas statutas,.

Jei plano pagaminimas Ir 
tvirtinimas pasiseks atlikti be
trukdymų, tai Kalėdų, atostogų 
metu, talkininkaudami mūrinin
kams, galėtume žymiai pakilti su 
sienų statyba. (r).

bus

pa- 
su-

SKAUTŲ KAUKIŲ
BALIUS PAVYKO

Spalio 28 d. Adelaidės Savait
galio mokyklos tėvų komitetas su
ruošė literatūros, tautinių šokių, 
deklamacijų ir muzikos popietę — 
šuplnį. Programą pradėjo Jaunie
ji (mokyklos mokiniai) tautinių 
šokių šokėjai. Po jų sekė Pakalnio 
deklamacijos, solo akordeonu pa
grojo S. Giniotis, linksmą vaizdelį 
paskaitė Pusdešris, pianinu solo 
skambino R. Puodžius ir monalo- 
gą pasakė akt. J. Venslovavičius.

Antroje programos dalyje R. 
Puodžius paskambino Šopeno pre
liudą, vėl pasirodė tautinių šokių 
šokėjai (akordeonu palydėjo S. 
Giniotis), nuotaikingai padekla
mavo akt. P. Neverauskas ir Pa
kalnis, o programos užbaigai ra
šytojas Pulgis Andriušis paskai
tė humoristinį dalykėlį 
dirbimo mašina”. (Bus 
ta “Mūsų Pastogėje.)

Tenka pastebėti, kad
buvo gerai suorganizuotas, prog
rama gyva ir įdomi, šia proga rei
kia pasidžiaugti mūsų jauniausiais 
programos dalyviais — tautinių 
šokių šokėjais. Adelaidėje nesant 
suaugesnlųjų tautinių ššoklų gru
pės, šią spragą iš dalies užpildo

Spalio 14 d. ALB Cabramattos 
Apylinkės susirinkime į ALB 
Krašto Tarybos suvažiavimą ats
tovais išrinkti A. Skirka ir Mede
lis. Jie su ai 
pirmininku N. 'Cininu Cabramat
tos lietuvius atstovaus bendruo
menės atstovų suvažiavime, kuris 
įvyks gruodžio gale Sydnėjuje.

(n).

‘AUŠROS” TUNTO PRANEŠI 
MAS SKAUTŲ STOVYKLOS 

REIKALU

š.m. skautų stovykla įvyksta 
Inglebume, Mrs. Balton ūkyje, 25 

I min. nuo Ingleburno stoties (buv.
mylinkės valdybos stovyklavietė).
'r.ininn HahraniaL _ . . . _ '

REMIAMI VISUOMENINIAI 
IR SALPOS REIKALAI

200

SPAUDOS LAISVĖ

Šviesos Sambūrio Sydnėjaus sky
riaus parengime, įvykusiame lap
kričio 3 d. Milsons Point salėje, 
L. Karvelis kaitė passaltą apie 
spaudos laisvę, sykiu paryškinda
mas ir spaudos istorijos kudinges- 
nius bruožus. Preligentas apžvel
gė ankstesniais laikais ir šiandien 
vartojamas spaudos varžymo prie
mones bei būdus, ryškiausiu spau
dos laisvės užsmaugėju nurody
damas Sov. Sąjungą, kur nacio
nalizuota spauda be išimčių turi 
tarnauti partijai ir valdžiai. Mo- 
nopoŲstinių spaudos pavyzdžių 
rasta JAV, Anglijoj ir kituose 
kraštuose. Spaudos cenzūra ar 
priežiūra yra visuose diktatūri
niuose kraštuose. Didžiausia spau
dos laisvė yra tačiau JAV, Ang
lijoj, Prancūzijoj, Australijoj Ir 
kituose demokratiniuose kraštuo
se. Po paskaitos vyko gyvos dis
kusijos. Prie alaus stiklo buvo pa
sikalbėta aktualiais bendruomenės 
gyvenimo klausimais. Parengimą 
pravedė pirm. J. Kedys.

IS L.K.K.D-JOS VEIKLOS
D-ja savo po- 

jvyk. Picnic 
gruodžio 1 d.

"Pinigų 
atspaus-

šiupinys

Liet. Kat. Kult 
sėdyje (28.10.56), 
Point, nutarė š.m. 
Dulwich Hill parapijos salėje su
ruošti paskaitą “Kooperacinės 
draugijos ir jų reikšmė mūsų gy
venime*. Skaitys dr. A. Mauragis. 
Paskaitoje būsią gvildenama čia, 
Australijoje, esančios kooperati- 
nio-savlšalplnlo veikimo galimy
bės. Po paskaitos pobūvis.

Lapkričio 17 d. D-jos valdyba 
susitarusi su ALB Cabramattos 
Apyl. V-ba ruošia 1 dienos eks
kursiją 102 mylias nuo Sydnėjaus. 
Vykstama autobusu. Kelionė vie
nam asmeniui kainuojanti £ 1.5.0. 
Vietų skaičius — 25 asmenims. 
D-jos nariai ir bičiuliai norintieji 
vykti gali užsiregistuoti pas D-jos 
V-bos narius A. Nlčajų ir J. Ber
natavičių sekmadieniais prieš ar 
po pamaldų Camperdowne.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

Geelonge
“VYTIS” — GEELONGO
KREPŠINIO MEISTERIS

Spalio 27 d. Cabramattos mies
to puošnioje salėje suruoštas D. 
L.K. Kęstučio ir "Živilės” d-vių 
kaukių balius — maskaradas pra
ėjo jaukioje nuotaikoje. Gauta 
gražaus pelno, kuris bus sunaudo
tas ateinančių metų stovyklos bei 
draugovių reikalams.

Apie trys ketvirčiai apsilan
kiusių dėvėjo kaukes. Kaukių pre
mijavimo komisija, 
s. dr. A. Mauragio, 
p. Glionertlenės, p. 
ir p. E. Kolakausko 
miją paskyrė p.p. V. 
ir O. Motuzienei
šienpjūvius. Antroji premija ati
teko M. Mauraglui vaizdavusiam 
senovės lietuvių "šauklį”. Trečio
ji premija paskirta “Matadorui". 
Buvo ir kitų, tikrai įdomių kau
kių: “čigonė", “Ispanė ir ispa
nas”, “Muškietininkai” ir kt.

Veikė geras bufetas ir turtinga 
fantais loterija.

Viso į balių atsilankė apie 300 
žmonių.

susidėjusi iš 
p. Pūkienės, 
B. Stašionio 
pirmąją pre- 
Dambrauskui

vaizdavusiems

KVIETIMAS VISIEMS

B.2.

ALB Bankstowno Apyl. Valdy- 
ka, norėdama palengvinti ben
druomenės laikraščio piniginę pa
dėtį, kviečia visus tautiečius at
silankyti į. pasilinksminimą, kuris 
įvyks jaukioje PROTESTANT 
HALL, Bankstowne, š.m. lapkri
čio mėn. 10 d. Visas pelnas ski
riamas “Mūsų Pastogei”.

Cabramattos Apylinkės Valdy
ba nutarė paremti Vasario 16 gim
naziją ir tam reikalui paskyrė 

£ 13. Lietuviams Vokietijos ligo
ninėse — £ 13. Sydnėjaus skautų 
tunto “Margio” draugovei palapi
nei įsigyti — £ 17, pereinamąja! 
taurei nupirkti paskirta £ 10 — 
Ji bus įteikta sporto šventės me
tu Sydnėjuje, po £ 5 paskirta 
Sydnėjaus ir Bankstowno lietuvių 
namams.

Tuo būdu, šiais metais Cabra
mattos Apylinkės valdyba, iš gau
tų pajamų per parengimus, visuo
meniniams ir šalpos reikalams pa
skyrė ir išdalino 63 svarus.

EKSKURSIJA I 
FITZROY KRIOKLĮ

(n).

Lapkričio 17 d. Cabramattos 
apylinkės lietuviai ir jų svečiai 
bankstowniškiai vyksta į 210 my
lių įdomią kelionę, Iš Cabramattos, 
nuo gelež. stoties, išvykstama 6.30 

p. Lapšienės vadovaujami mokyk-1 va'- Hrte, iš Bankstowno 7 vai. 
los mokiniai, kurie jau moka daug 1 (renkamasi gelež. stoties sodely- 
šokių ir gražiai juos pašoka. Ne- Je)- ®us vykstama pro Thirroul, 
abejotinų gabumų muzikai turi R.' Wollongong (čia dalyvausime kar- 
Puodžlus — jeigu jis rimtai pa- j navalo uždaryme ir maudysimės), 
dirbės, gali pasiekti gražių rezul-. Kiama, Nowra iki Fitzroy vandens 
tatų ir iškilti kaip pianistas.

šiupiniui sumaniai vadovavo ir 
humoro gabaliukais skaidrino nuo
taiką Trinka.

— Lapkričio 
tunto rėmėjai 
šeimininku bus 
Andriušis, rengėjų komisijos pir
mininkas J. Lapšys.

— Gruodžio 11 d. į JAV išvyksta 
Staslšklų šeima. V. Stasiškis uo
liai dirbo sų skautais 
metus 
kienė

9 d. “Vilniaus” 
rengia balių. Jo 
rašytojas Pulgis

jiems vadovavo, 
vadovavo tunto

ir veik 3
S. Stasiš- 
skautėms.

krioklio. Grįšime pro Mittagong, 
Moss-Vale, Liverpool. Apie 10 vai. 
būsime namuose.

Ekskursijoj gali dalyvauti visi, 
iš anksto įmokėję £ 1 kelionės 
išlaidoms apmokėti. Užsirašyti Ir 
pinigus įmokėti galima iki š.m. 
lapkričio 11 d. pas Cabramattos 
Apyl. Valdybos pirm. N. Clniną, 
97 Boyd Str., Cabramatta.

Labai blogam orui esant, ke
lionė bus nukelta vėlesniam lai
kui, apie ką bus pranešta “Mūsų 
Pastogėje".

Pirmieji
“MŪSŲ PASTOGĖS” 1957 METŲ 

PRENUMERATORIAI
1. A. Govedas, N.S.W. 2. C. 

Juozaitis, N.S.W., 3. V. Mickus, 
NSW, 4. S. Osinas, NSW, 5. V. 
Augustinavičius, Vic., 6. M. Ei
mutis, Vlc., 7. A. Sakrinskas, Vic., 
8. N. Butkus, Vic., 9. K. Bridžius, 
S.A., 10. J. Langevičlus, S.A., 11. 
V. Ilgūnas, Qld., 12. P. Ropė, 
Qld., 13. D. Simankevičius, Vic., 
14. V. Dambrauskas,, NSW, 15. B. 
Lukavlčius, S.A., K. Daniškevi- 
čius, NSW.

N. Cininas 
Kelionės Vadovas.

SYDNĖJAUS 
NAMAMS PINIGAI 

PLAUKIA

ALB BANKSTOWNO APYL. VALDYBOS
S.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 IRĮ ši POBŪVI
PAREMSITE BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTI, NES VISAS VAKA

RO PELNAS SKIRIAMAS “MŪSŲ PASTOGEI” LEISTI.
ALB BANKSTOWNO APYL. VALDYBA.

EKSKURSIJA I LIETUVĄ
Olimpinių žaidimų metu, š.m. gruodžio mėn. 2 d. (sekmadienį), 
COLLINGWOOD TOWN HALL didžiojoj salėj, Melb. Lietuvių Dai
nos Mylėtojų Sambūris rengia

IŠTISINI LIETUVIŠKŲ DAINŲ KONCERTĄ

kurio metu, savo dainomis, kiekvieną klausytoją bent mintimis nori
ma nukelti į Lietuvą.
Programoje: moterų, vyrų, mišraus choro ir solisto p.p. RŪTENIO 
dainos. Dirigentas — Albertas ČELNA. Pranešėja — Alena KARA
ZIJIENĖ. Koncerto pradžia — 6 vai. vakaro.
Bilietų kainos — 8 Ir 6 šil. Bilietai gaunami pas p.p. L. Baltrūną 
— J.A. 3284 ir V. Bosikį — WM 6032 ir koncerto dieną įeinant į 
salę.

NEPRALEISKITE SIOS PROGOS!

Praėjusi savaitgalį prasidėjusi 
Sydnėjaus Lietuvių Namų Klubo 
Tarybos didžioji akcija, verbuoti 
naujus narius ir kelti senųjų na- 
(rlų įnašus, užpirktų namų (7-9 
Mitchell Rd., “ ‘ ‘ “
kėjlmui davė 
tatų.

Nors ir ne 
bei kviestieji 
mašinų neturėjimo galėjo šioje 
akcijoje dalyvauti, bet dalyvavu
sieji gerokai papildė kasą — kai 
kurie pargabeno arti £ 200, kiti 
mažesnes sumas, bet bendrai mū
sų tautiečiai rodo didelį entuziaz
mą ir džiaugiasi, kad esame pa
siekę tikslą — turime savus na
mus. Tik vienas dalykas krenta į 
akis: daugelis tautiečių, nuvykus 
rinkėjams aiškinasi, kad dabar 
neturį namuose pinigų — prašo 
užsukti kitą kartą. Gerbiamieji, 
būkite malonūs ir nevarginkite pi- 
igų rinkėjų, negaišinkite jų bran

gaus laiko — paruoškite padorią 
sumelę ir įteikite ją atvykusiam 
Sydnėjaus L.N. Tarybos nariai 
ar įgaliotiniui. Šiam kilniam rei
kalui nedera pašykštėti ir kelių 
“žaliukių”. Neužmirškime, kad pi
nigų {mokėjimo už namus laikas 
yra labai ribotas ir mūsų atsto
vai gali nesuspėti visų aplankyti, 
jeigu reikės po keletą kartų į 
kiekvienus namus užsukti.

Pirmame puslapyje nuotrauka 
rodo mūsų namų išorinę išvaizdą. 
Ten pat atspaustas 5 inžinierių ir 
vieno dailininko pasirašytas ak
tas nusako šių namų technikinį 
stovį ir Jų vertę.

Turime namus — paskubėkime 
juos išpirkti!

Sydnėjaus Liet. Namų 
Klubo Taryba.

Aleksandria) 
džiuginančių

išmo- 
rezul-

visi Tarybos 
talkininkauti

nariai
dėl

Stovykla atidaroma š.m. gruod
žio 28 d., baigiasi 1957 metų sau
sio 8 d. (skirstomas! namo).

Į stovyklą priimami ir ne skau
tai, jei bus laisvų vietų, ir jei jie 
paklus skautiškai stovyklos draus
mei. Ne skautų amžius ribajamas 
— priimami ne jaunesni 10 metų.

Į stovyklą kviečiami Canberros, 
Newcastlio ir Wollongongo skau
tai ir aplamai liet, jaunimas.
Stovyklaujančių registracija bai

giasi š.m. gruodžio 15 d.
Registraciją atlieka šie asme

nys: ps. V. Deikus, 1 Water St, 
Cabramatta, ps. L. Veteikienė, 24 
Lovoni St, Cabramatta, 
M. Osinaitė, 24 Pitt St, 
matta, ps. R. Jaselskis, 59 
lan St., Nth. Bankstown, 
Žalys, 9 Lloyd Ave., Nth. 
town.

Jūros skautai registruojasi pas 
v.v. A. Alčiauską, 
St., Marrickville.

Wollongongiškiai 
pas ps. A. Plūką, 
Cabramatta.

Stovyklos mokestis: 1 asm*. — 
£ 5. Dalyvaujant iš šeimos dau
giau kaip vienam — £ 4 asmeniui. 
Stovyklaujantieji nepilną laiką už 
pirmą dieną moka £ 1, vėliau 8 šil. 
dienai.

“Aušros” Tunto štabas.

v.s.v.sl.
Parra- 

McMil- 
ps. B. 

Banks-

19 Greenbank

registruojasi
55 Park Rd.,

PABALTIECIŲ STALO TENISO 
PIRMENYBĖS SYDNĖJUJE

stalo teniso pirme- 
Camperdowno para- 
Jos prasidės lapkri- 
val. ryto, bus tęsia-

Pabaltiečlų 
nybės įvyks 
pijos salėje, 
čio 10 d. 10
mos lapkričio 11 d., sekmadienį, 
tuoj po lietuviškų pamaldų. Sek
madienio vakare, 7 vai., laimėto
jams bus įteiktos dovanos ir po
būvis, kuriame kviečiami dalyvau
ti ir ne klubo nariai.

— Lapkričio 12 d. Camperdow- 
no parapijos salėje įvyks A kla
sės vyrų ir moterų stalo teniso 
varžybos. Jų metu bus nuspręsta 
geriausi žaidėjai kurie atstovaus 
"Kovą” sporto šventėje.

S.T. Sekcijos vadovas.

Ponams

Spalio 19 d. Geelongo miesto 
žiemos sezono baigminėse krepši
nio rungtynėse! “Vytis” susitiko 
su stipria Y.C.W. komanda. Rung, 
tynės buvo gana augšto lygio ir , 
permainingos: australai baigė 
pirmą puslaikį taškų persvara, o 
antro pradžioje jau vedė net 7 taš
kų skirtumu, bet vytiečlai gražiais 
deriniais rezultatą išlygino ir, pa
didinę spartą, laimėjo 33:26 (13: 
16). Su šiuo laimėjimu “Vytis” 

apgynė praeitais metais iškovotą 
Geelongo krepšinio meisterio var
dą. J rungtynes atsilankė per 200 
žiūrovų, jų tarpe buvo gausus bū
relis lietuvių, kurie savo karštais 
plojimais nemažai prisidėjo prie 
laimėjimo. Visi vytiečlai šiose 
rungtynėse sukovojo darniai ir 
ryžtingai. Tenka Išreikšti padėkų 
“Vyties” treneriui J. Serčiul, kuris 
savo žaidimu bei treniravimu daug 
prisidėjo prie pergalės.

A. BRATANAVICIUS LAIMĖJO
ŠACHMATŲ TURNYRĄ

Šachmatai. Geelongo miesto ir 
apylinkės šachmatų pirmenybėse 
pirmą vietą laimėjo A. Bratanavi- 
čius, nepralaimėjęs nė vienos par
tijos. Įdomu pastebėti, kad šiose 
pirmenybėse dalyvavo aštuonių 
autybių pajėgiausi Geelongo šach. 
matininkai. Tad, šis mūsų tautie- - 
čio laimėjimas yra tikrai sveikin
tinas.

Spalio 20 d. Vytis vėl turėjo' 
draugiškas rungtynes su Melbour
ne “Vajrpu”. Melbourniekial) šį 
kartą atvyko nepilnos sudėties, be 
Dargiu ir Kuncaičio I. “Vytis” 
pasinaudojus svečių “silpnumu” 
rungtynes laimėjo 42:37 (21:22).
Geelongo jauniai pasirodė ir šį 

kartą pranašesni nugalėdami Mel
bourne jaunius 25:20 (12:10). 
“Varpo” mergaitės nugalėjo geo- 
longiškes 14:5 (3:3).

Dalyvis.

TROCADEROI
BALIUS.

1956 m. gruodžio 27 d.

MINIOTAMS Adelei, Vladui

ir jų skaitlingai šeimai, mylimai mamytei, uošvei, bobutei 
Lietuvoje mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Tallat-Kelpšų šeima.

MARIJAI LODIENEI,

jos mylimai motinai pavergtoj tėvyriėj mirus, gilią užuojautą 
reiškia

Angelė ir Aleksas 
Nekr ašiai.

Ponią ADĄ SKRICKAITĘ — VILIONIENĘ,

brangiai motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia 
Sofija, Jonas ir Vincas 

Meiliūnai.

Mūsų mielam
VYTAUTUI JANULIUI,

Jo mamytei Lietuvoje mirus,' nuoširdžią užuojautą reiškia
Adelaidės Lietuvių Teatro 

Mylėtojų Grupė.

VISI Į JAUNIŲ TEATRO POBŪVĮ — VAIDINIMĄ!

Vaidinama 3 v. pjesė

PUPŲ BERNIUKAS
Po vaidinimo šokiai ir žaidimai! 

Gros geras orkestras!

ĮVYKS š.m. LAPKRIČIO MĖN. 18 D. CAPITOL HALL, 
BANKSTOWN.

PRADŽIA 2 VAL. PUNKTUALIAI.

Bilietai 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 metų pusė kainos.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St,, Leichhardt, Sydney, Tel.: 
WB 1758, for the publisher Vytautas SimnHkis, as President of the 
Australian— Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W. Tel.: MX 2120.
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1956 m. lapkričio 7 d. MŪSŲ PASTOGĖ 5

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Paskutiniu laiku Melbourne žod
žiais ir rašteliais norima nužudy
ti A. Zubras. Vadinamas jis ir vo
kišku naciu Ir rusišku komunis
tu — vis tai dalykai, dėl kurių 
p. Koltas turėtų mane deportuoti 
j TSRS — toks dar drįstųs mokyti 
lietuviškų jaunimų, rašinėti spau
doje! Negi aš blogų darbų dirbau, 
kad šeštadienius nuo savęs ati
traukęs iki šiol beveik penkerius 
metus skyriau mūsų jaunimui? 
Ar aš jaunimų vedu tais keliais, 
kurie primetami, yra lengvai pa
tikrinamas dalykas. Iš jų yra jau 
kelintus metus studijuojančių uni
versitete ir technikos koledže. Jų 
žodžiams galima jau tikėti. Esu 
savo elgesiu davęs jaunimui blogų 
pavyzdi? Mano straipsniai spau
džiami buvo lietuvių spaudoje, ir 
lengva, kas turi širdį, gali suras
ti tiesų, ty. įžvelgti ir į mano 
širdį. Esu aš kada nors savo 
straipsniuose ar žodžiuose lietęs 
asmenį, asmens šventovę? Prašau 
įrodymų, bet tik ne anoniminių. 
Jei aš ir esu pareiškęs skirtingų 
minčių, net ir su žmogaus pavar
de, tai esu kalbėjęs tik apie mintį. 
Turiu aš čia pat Australijoje ir 
savo mokinių iš Lietuvos laikų. 
Jie yra gyvi liudininkai: dorūs 
žmonės, daugumas religingi; taigi 
tokius būsiu auklėjęs. Bet negi aš 
šiais žodžiais veikiu užkietėjusių 
sųžinę. Tegu daro kaip išmano. 
Tikėjau, kad mano “Mūsų Pastogė
je” spausdinti straipsniai apie ru- 
siškųjį komunizmų sukels Mask
vos agentus ant kojų. O čia dar 
pažadėta išleisti atskiru leidiniu 
— knyga! Ir supuolė pagal "Snie
go kompanijos” nurodymus veik
ti. Gaila tik, kad ir geros valios 
žmonės per neapsižiūrėjimų įsipai
niojo į šias pinkles. Tikrai, vel
nias netvardomas daug pikto gali 
padaryti. Negi pavydima man Aus
tralijos saulės? Daugiau nekalbė
siu, šmeiškite toliau.

Jūsų
A. ZUBRAS. 

Melbourne, 1956.10.25 d.

BETVERI METAI 
ARTIMO TARNYBOJ

• Sov. Sųjungos Augščiausio- 
Ji Taryba Išleido įsakų, pagal ku
rį visi Sov. Sųjungos čigonai turi 
pasidaryti sėsliais gyventojais ir 
dirbti gamyboje, keliant “socializ
mo sukurtųjų gerovę”. Nesuslra- 
dusieji darbo čigonai bus depor
tuojami penkeriems metams ir 
priverčiamųjų darbų stovyklas.

• “Miss Vokietija”, Petra 
Schumann, 23 m. amžiaus stu
dentė, išrinkta 1956 m. pasaulio 
grožio karaliene. Varžybose daly
vavo ,23 tautų gražuolės. Antra 
vieta teko amerikietei.

MAŽAS KUPSTAS DIDELI 
VEŽIMĄ VERČIA

Visus metus dirbusios, skubė
jusios, užjautosios, padėjusios 
Melbourne socialinės globos po

nios, š.m. rugsėjo 2 d. turėjo sa
vo ketvirtų metinį susirinkimų. Jų 
nedaug (tik 19). Visos jos, išsky
rus 3 naujas, tos pačios darbščio
sios skruzdės, jau keturi metai 
šioje artimo tarnyboje. Kitos pa
vargo, kitos vaikus gimdyt, augint 
pradėjo, nekurioms gal ir atsibo
do...! Mat, jeigu kų ištinka var
gas, tai Jos nebaigia abejingu pa
čių trūktelėjimu, arba lakoniš.- 
kuoju: “Ach, kaip baisu, kokia ne
laimė!" — jos žiūri, kaip geriau
siai padėti iš to vargo Išbristi. 
Tam gi reikia ir laiko, ir išteklių, 
ir geros talkos. Laiko jos suranda 
grįžusios iš darbo; Išteklių pasi
rūpina ruošdamos balius, bufetus, 
loterijas, muges; talkos šaukiasi 
vajaus, rinkliavų metu.

šiemet sukrovusios kason tūks
tantinę, jos skaidrino 6 psichi
nių, 2-jų plaučių ligonių ir 2-jų 
šeimų gyvenimų. Nevienas sene
lis,- džiovininkas Vokietijoje dar 
ir šiandien rašo laiškus, dėkoja 
už pagalbų. Tai buvusio sėkmin
go vajaus rezultatai (šiltas pa
sitenkinimas aukojusiam). Ir Gau- 
tingo sanatorijos vyrų šauksmas 
vyriškų viršutinių drabužių, kiek 
sųlygoe leido, buvo išklausytas; 

ir Vasario 16 gimnazijos ligoniai 
buvo paremti. Iš tolimesnių dr- 
jos pirm. E. žiedienės ir p. Mor
kūnienės pranešimų dar surasime, 
kad dr-jos komitetui, be jos na- 

, rių, širdingai talkino p.p. žižma- 
raitė, Zableckienė, Prašmutas, Ja- 
siulaitis,. L. Baltrūnas, V. Baltu
tis, žvinakiai, čirvlnskas, Bosi- 
kis, Žiedas, Slmankevičius. Va
jaus metu talkino Katalikių Mote
rų Draugija. Kultūros Fondas, 
skautai, šviesos Sambūris, Liet. 
Namų Taryba buvo malonūs ben
dradarbiai balių, parengimų me
tu. Apylinkės valdyba įvairiomis 
progomis priglaudė dešrelių ir 
vaisvandenių “būdas”, gi kun. 
Vaseris net keliomis progomis 
leido pasinaudoti parapijos patal
pomis bei iš sakyklos garsino 
įvyksiančius dr-jos parengimus. 
Toks vispusiškas pagalbos prisi- 
šaukimas tam mažam darbinlkių 
skaičiui duoda jėgų sėkmingai 
tęsti darbų. Jo rezultatas — gra
ži 1955-56 veiklos metų piniginė 
apyskaita.

PAJAMOS:
1. Likutis ..................... 290. 5.6}
2. Iš parengimų .......... 393.14.10}

i
Draugiškas Patarnavimas

S IE ■g 
ig

Padaryk “Wales” Savo Banku
g
|

3. Vajaus pajamos .... 300. 0. 0
4. Banko % ................. 12. 1. 9
5. Grųžinta iš pašto.......... 1. 5. 0

Viso: £ 997. 7.1}

IŠLAIDOS:
1. Ligonių reikalams .. 39.13. 5
2. Vajaus pinigai .......... 300. 0. 0
3. Pašalpoms ............. 152.12. 6
4. Liet. Namų akcijoms 100. 0. 0
5. Skelbimai M.P.......... 12. 1. 0
6. Kaukių baliui ............. 7. 9. 6
7. Rūbų persiuntimas .. 12. 6 1
8. Raštinės išlaidos.......... 2.17.3}
Likutis 1956.IX.2............. 370. 7. 4

VISO: £ 997. 7. 1}

Draugija šiuo metu turi 28 Mel
bourne Liet. Namų akcijas, ku
rių viena p. Kuncaitienės dovano
ta, kitos pirktos.

Susirinkime per diskusijas pri
eita išvados, kad 1. Draugija Ir 
toliau dirba piktai vargan pate
kusių labui. Didesnė pinigų suma, 
išleista Liet. Namų akcijoms įsi
gyti, skirtina būtiniausių priemo
nių (šiuo atveju pastogės) įsigi
jimo katygorijon. 2. Kadangi į 
draugijų nuolat kreipiasi organi
zacijos, prašydamos pinigų reika
lams, neįeinantiems j soc. globos 
apimtį, padarytas toks nutarimas: 
Draugija skiria per metus 10% 
nuo buvusio balanso — apyskai
tos likučio (šiemet £ 37 ) 
įvairiems reprtzentaciniams rei
kalams, kurių tarpe gali rasti rei
kalingu parėmimų ir kitų organi
zacijų. Šiaip gi, draugija savo iš
teklius turi sunaudoti tam tikslui, 
kuriam ji yra sukurta. 3. Ligonių 
Vokietijoje šelpimas ir toliau tori 
būti vykdomas centralizuotai, t.y. 
per Vokietijos Krašto Valdybų, 
nesileidžiant j paskirų ten likusių 
asmenų šalpų. Tik ypatingais at
vejais, kur šalpa turi būti skubi, 
gyvybinė, siųsti tiesioginiai, bet 
apie tai painformuojant Vokieti
jos Krašto Valdybų. 4. Naujasis 
komitetas įpareigojamas peržiūrė
ti ir, šiais nutarimais papildžius, 
jau 3 metai turimas veiklos gai
res, instrukcijų, išsiuntinėti Ja vi
soms narėms susipažinti.

Susirinkime dalyvavę svečiai S. 
Balčiūnas, kaip apyl. valdybos 
pirmininkas, žadėjo darysiųs vls- 
kų, kad draugija praturtėtų nau
jomis narėmis ir finansiniais iš
tekliais, gi kun. P. Bašinskas, 
kaip redaktorius, sutikęs visa kuo 
padėti, konstatavo, kad moters 
širdis labiausiai tinka vargo aša
roms nubraukti, linkėjo, kad nuo
širdus moterų' darbas socialinėje 
srityje prisidėtų prie visų lietu
vių kasdieninio gyvenimo pra- 
skaidrlnimo.

Susirinkimas išreiškė padėkų 
vadovavusioms ponioms: žiedle- 
nei, Bulakienei, Morkūnienei, Ma- 
tulionytei, Relmcrienel^ Gudelie

nei ir jų artimiausioms talkinin
kėms — ponioms Žilinskienei ir 
Pumputienei.

Joms labiausiai taikintinas 
kupsto, vežimų vertusio, vardas.

D.M.

MELBOURNO
LIET. NAMŲ STATYTOJAI

(Žiūr. Nr. 43 ir 44)

PO 1 ĮNAŠĄ AUKOJO:

Kleinaitlenė Marta, Klejus Geno
vaitė, Klupša Kazys, Kochanaus- 
kas Viktoras, Kochanauskienė Da
nutė, Kunca Kazys, Kuzmickas 
Klemas, Kvedaras Juozas, Lais- 
vėnaitė Irma, Laisvėnas Albertas, 
Lalas Antanas, Ląstas Albinas, 
Leitonas Balys, Lietuvių Skautų 
Globos Komitetas, Lietuvių Stu
dentų Sųjunga Melbourne, Liu- 
binskas Pranas, Lukaltis Stasys, 
Lukauskas Vincas, Mackevičius 
Zigmas, Makulis Juozas, Makulie- 
nė Bronė, Malzinskas Vincas, Mar. 
tišius Antanas, Martinkėnas Vik
toras, Masanauskas Jonas, Medei- 
šienė M. Ir Gudelienė M„ Meiliū
nas Jonas, Melbourne Moksleiviai 
Ateitininkai, Melbourne Skautinin
kų Ramovė, Mickis Antanas, Mi- 
kailienė Sofija, Mikalauskas Ka
zys, Mlkšas — šilainis Juozas, Mi
liauskas Vytautas, Motiejūnas Jo
nas, Nagulevičius Jonas, Nagule- 
vičius Alfredas, Nagulevičienė Ge
novaitė, Normantas Jonas, Norkus 
V., Palubinskas Antanas, Panke- 
vičius Emanuelis, Partikas Alek
sandras, Pečiulis Juozas, Pečiu- 
kaltienė Stanislava, Petkevičius 
Juozas, Petkevičius Vladas, Pet- 
raitienė Jadvyga, Petrienė Milda, 
Petruševičius Vincas, Platakls
Petras, Pocius Albinas, Podėnas 
Karolis, Posiūnas |V., Povilavi- 

čius Jonas, Pranaitis Regina, Pum
putienė Regina, Rakštelis Vikto
ras, Ramanauskas Antanas, Ra- 
moškis Vytas, Bašinskas Kazys, 
Raudys Zenonas, Mr. Reilly Barry 
G., Rubaževičius Ignas ir Irena, 
Rūkas Vincas, Rūkas Jonas, Sa
dauskas Alfonsas, Sakalauskas 
Vytautas, Samsonas Gediminas, 
Samuolis Zenonas, Savaitis Vla
das, Savickienė Sofija, Savickas 
Viktoras, Savickas Albinas, Saže- 
nis Romas, Seliokas Juozas, Senų
jų Skautų Židinys, šeženis Edvar
das, Semėnas Pranas, Smilgevi
čius Izidorius, Statkuvienė Hali
na, Steponavičius Romas, Stulpi
nas Pranas, šablinskas Antanas, 
šeikis Albertas, šeikienė Janina, 
šemienė Genovaitė, Šeštakauskas 
Vladas, šilinskas Vladas, šipai- 
la Klemas, šlika Kazys, Štuopys 
Povilas, švarmbarys Pranas, Šva
žas M., Tamašaūskas Sigitas, Ta
mošaitis Stasys, Tamošiūnas Jo
nas, Tamošaitis F., Tamulevičienė 
Ypolina, Undzėnas Algirdas, Vai- 
laitis Arvydas, Valiauga Jonas, 
Vanagas Bronius, Varanius My
kolas, Vasaris Vytautas, Verbyla 
Jonas, Veremčiukas Jonas, Vikto
rijos — Tasmanijos Skautų Tun
tas, Viktoravičius Kostas, Vllutls 
Pranas, Vingrys Bronius, Vin- 
grienė Jadvyga, Viniušis Antanas, 
Volkas Leonardas, Vrubliauskas 
Antanas, Žemkalnis Gabrielius, 
žiedas Bronius, Žilinskienė Danu
tė, Žilinskas Tadas, Žiogas Vin
cas, žižienė Elena.

MELBOURNO LIETUVIŲ
NAMŲ KLUBO TARYBA.

■

I
=

The Bank of New South Wales teikia drau
giškų Ir pilnų patarnavimų Lietuvių Bendruome
nei Australijoj. Tai yra didelė Australijos 
institucija, įsteigta prieš 139 metus, turinti 
940 skyrių ir agentūrų Australijoj, N. Zelan
dijoj, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir pasaulinio 
masto užsienio ryšius.

I

Taupomoji sųskaita gali būti atidaryta New 
South Wales Savings Bank. Sutaupos Jūsų 
yra apdraustos šio banko, seniausio ir didžiau
sio komercinio banko (įsteigtas 1817 m.) tur
tu. čia Jūsų pinigai yra saugūs; jie gali būti 
paimti kiekvienu metu arba perkelti iš vieno 
banko skyriaus į kitų. =

BANK OF
NEW SOUTH WALES

(INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES WITH LIMITED LIABILITY)

I

=
BANK OF NEW SOUTH WALES 

SAVINGS BANK 
LIMITED 

(INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES!

I
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ĮSIGYDAMAS LIETUVIO PASĄ IR PIRKDAMAS TAUTOS 

FONDO ŽENKLIUKUS, PAREMSI LIETUVOS LAISVINIMO 
DARBĄ.

sniiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

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

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

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

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
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I Sumažintos kainos 5-25%
| MAISTO, TEKSTILĖS IR VAISTŲ SIUNTINIAMS Į

t PABALTIJO IR SOVIETINIUS KRAŠTUS

Adelaidėje
LAIMĖJIMAI IR 
PRALAIMĖJIMAI

Adelaidės “Vyties" krepšinio 
komandos dalyvavusios žiemos 
turnyre, pasiekė šių rezultatų: 
“Vyties” pirmoji laimėjo savo 
apygardoj pirmų vietų. Jauniai ,iš 
dešimt dalyvavusių komandų, už
ėmė ketvirtų vietų. Ketvirta vie
ta pasitenkino ir moterys.

Pastebėtina, kad nei jauniai nei 
moterys pusbalgminėse rungtynė
se neturėjo pilno sustato. Skaud
žiausiai nukentėjo Jauniai, kurie 
galėjo laimėti pirmų vietų, bet, 
neatvykus keliems žaidėjams, te
sudarė tik penketukų, iš kurio 
dviem (Snarsklui ir Synušui) su
sižeidus turėjo pralaimėti. Už 
jaunius žaidė: Snarskis, Kaliba- 
tas, Stankevičius, Binkevičius ir 
Synušas. Už moteris žaidė O. ir 
M. Kelertaitės, Gumbytė, Ignata
vičienė ir Visockienė.

Su šių metų žiemos turnyro už- 
baigtuvėmis — užbalgėm ir fut
bolo žaidimus, nes iškritus iš pir
mos divizijos vargiai kada nors 
futbolas bus žaidžiama oficialiai 
pirmenybėse. Iškritimas Iš pirmos 
divizijos yra didelis moralinis smū
gis žaidėjams ir klubui. Šios ne
sėkmės svarbiausia priežastis yra 
jaunų žaidėjų stoka — per eilę 
metų nepajėgta paruošti prieaug
lio, o jo nesant, nėra kas užpildo 
spragas — senųjų žaidėjų Jau ne
beužtenka.

Prisiminkime “Vyties” futbolo 
komandų, pradėjusių žaisti trečioj 
divizijoj, kur ji laimėjo pirmų vie
tų ir taurę, arba antroj divizijoj, 
kur komanda buvo pasiekusi augš- 
čiausių laimėjimų, net rekordų, o 
jos centras A. Kitas tada buvo 
"pabaisa” visų klubų komandų 
vartininkams ir žaidė už Pietų 
Australijos ir už Australijos rink
tines, paskui perėjimų j pirmų 
divizijų ir čia iškopimų iki pus- 
balgmės varžybų, kur pralaimėta 
Budapeštui (1:3). Bet laikui bė
gant "Vytis” netenka Sabaliaus
ko (susižeidęs išėjo į “atsargų”), 
vieno pagrindinių žaidėjų, paskui 
saugų linijos šulo J. Sadausko, 
šiais metais M. čiplio, vieno ge
riausių komandos žaidėjų. Likus 
lietuvių mažumai, komanda nusto
jo kovingumo, o su svetimaisiais, 
ir dar ne su pergeriausiais, ne kų 
galėjo padaryti geri savieji.

Iškritus “Vyties” futbolo ko
mandai iš pirmos divizijos, A. Ki
tų pasikvietė “Polonia”, “Lion” 
Sidabrų, manoma, kad kiti klubai 
išgrobstys ir kitus geresnius žai
dėjus: Petraškų, Visockį, Lange- 
vičių ir kt.

“Vyties" jaunių futbolo koman
doje turėjome 3 lietuvius: brolius 
Kalvaičius Ir L. Urmonų, kurie 
taip pat susiras kitos klubus.

Krepšinio vasaros turnyras pra
sidėjo lapkričio 5 d. Forestville 
Basketball stadione. Pirmadienio 
vakarais viena jaunių komanda 
žaidžia Metro B senojoj salėj, o 
antroji Metro C, naujojoj aikštėj. 
Už “Vytį” numatyta žais (pirmo
joj) P. Snarskis, Binkevičius, Ka- 
libatas, Kelertas, Synusas, And
riušis, Petraška, V. Užuballs ir 
Karia. II-joj: Stasiškis, Dičiūnai, 
Kurauskas, Dundai, Ramonaitis, 
Gumbys, Stanickas, Dumčius.

Klubui neturint pinigų, žaidėjai 
įsigijo nuosavas uniformas. Jeigu 
atsirastų norinčių žaisti krepšinį, 
kreiptis į klubo valdybos narius 
ir senesniuosius sportininkus. 
Jaunių treneris A. Alkevičius.

* ★ *
Vasaros turnyre "Vyties” krep

šinio I-ji — Adelaidės lietuvių re
prezentacinė komanda žais "Tau
ro” vardu. Į šių komandų yra nu
matyta įtraukti 3 Jaunius — T. 
Lapšį, L. Urmonų ir Pocių. Pa
pildymas jauniais yra Ir sveikin
tinas ir reikalingas, nes pastaruo
ju metu dėl susižeidlmų (Pyra
gius, K. Jačiunskis, S. Visockis, 
R. Petkūnas) kitiems norint gau
ti atostogų, tretiems gal jau ir 
nusibodus žaisti, Ignatavičiui iš
vykus į Pasauline olimpiadų, at
siranda spragų. Tad tikėtina, kad 
“Tauras”, pasipildęs savo sųsta- 
tų jauniais, vėl bus pajėgi ko
manda ir pasieks gražių pergalių.

» * *
Stalo teniso turnyre išryškėjo 3 

pirmieji: S. Urnevičius (be pra
laimėjimo) užėmė I vietų, kiti du 
— E. Kurauskas ir J. čižauskas. 
“Vyties" klubo valdyba juos yra 
paprašiusi atstovauti klubų VII- 
joj Australijos lietuvių sporto 
šventėj Sydnėjuje. Jeigu Jie visi 
3 vyks, Adelaidė turės stiprų sta
lo teniso sųstatų.

I šių šventę vyks krepšinio ko
manda pilno sustato. Tik R. Pet
kūnas dar nėra tikras.

Tinklinlnkės šiemet bus silpnes
nės, nes, pagal turimas žinias, 
negalės šventėje dalyvauti kapi
tonė L. Stankevičiūtė, A. Nava- 
kienė, N. Vaitkūnienė ir D. Užu- 
balytč — visos iš pagrindinio sus
tato. Jų vykimui gali būti kliūčių 
iš darboviečių. Nauja žvaigždė ga
li būti E. Gerdauskaitė, nesenai 
atvykusi iš Amerikos ir jau įsi
jungusi į sportinę veiklų.

Vyrų orinio komandos pajėgu
mas maža tebus pakitęs.

Adelaidės sportininkai šventei 
stropiai ruošiasi ir tikisi laimėti.

Edas.

PRANEŠIMAS
BANKSTOWNO APYLINKĖS 

LIETUVIAI!

Apylinkės Valdybai vienas iš 
didžiųjų rūpesčių yra atlikti savo 
pareigų Australijos Lietuvių Ben
druomenei: — tautinio solidarumo 
mokesčio išrinkimas.

Iki šiol apyl. valdyba tų mokes
tį rinko, pagal savo Išgales, bet 
rezultatai, pasirodo, yra labai 
menki, todėl nenorėdama palikti 
paskutinėje vietoje ir kiek galima 
geriau atlikti savo tiesioginį dar
bų, skelbia lapkričio men. — tau
tinio solidarumo mokesčio rinkimo 
vajų. Minėtų mėnesį, tautinio so
lidarumo mokestis bus renkamas 
prieš ir po pamaldų prie Banks- 
towno bažnyčios, pasilinksmini
muose ir apsilankant j namus.

Tautinio solidarumo mokestis — 
12 šll. 1 metams — pagal Australi
jos Lietuvių Bendruomenės sta
tutų, privalomas visiems dirban
tiesiems. Pareiga nėra sunki, nes 
tas garbės mokestis sudaro ma
žiau kaip 3 penus j savaitę.

Tautinio solidarumo moekstis — 
vienintelės ALB Krašto Valdybos 
pajamos. Nuo mūsų visų priklau
so Krašto Valdybos veikla, bei jos 
našus darbas ir Australijos Lie
tuvių Bendruomenės tolimesnis 
Išsilaikymas vedant kovų už lietu
vybę.

Tautinio solidarumo mokestis — 
lietuvio tntmtinio garbės mokes
tis.

ALB Bankstowno Apyl. V-ba.

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

X x
Užsakymus kalėdiniams siuntiniams padarykite jau dabar. 

Naujų kainų surašai prisiunčiami pareikalavus.

Newaustral Company 
G.P.O. BOX 1336 

PERTH, W.A.
mX^X^X^X^X^X^^X
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i
 EUROPIETIS SPECIALISTAS

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

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819
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• JSiS PASTOGĖ
SYDNfiJUS

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

ALB Šydnėjaus Apylinkės Val
dyba lapkričio 25 d. tuoj po pa
maldų, St. Benedict parapijos sa
lėje, Brodway, ruošia iškilmingų 
Kariuomenės šventės minėjimą. 
Po iškilmingo minėjimo įvyks me
ninė dalis.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

š.m. spalio 28 d. ark. Jurgio 
Matulaičio vardo ateitininkų kuo
pa suruošė Kristaus Karaliaus 
šventės minėjimą Camperdowne.

Šv. Mišias atlaikė ir dienai pri
taikytą pamokslą pasakė kuopos 
dvasios vadas, kun. P. Butkus. Jis 
trumpu kreipimusi į jaunimą ati
darė minėjimą salėje. Po to su
giedota "Marija, Marija...” gies
mė.

Programą išpildė patys ateiti
ninkai ir jų bičiuliai.

"Mažųjų žodį” (kun. St. Yla) 
padeklamavo 3-jų metų Rasa Zin- 
kute. Trumpą paskaitą "Kristus 
Karalius — Valdovas ir Vadas” 
skaitė A. Bučinskas. Jaunutė Ra
munė Zinkutė padeklamavo eilė
raštį, "Moterų žodį” (kun. St. 
Yla) skaitė A. Bernotaitė, Braz
džionio eilėr. "Keleivis iš Edomo” 
deki. D. Grosaitė, “Jaunuolių žo
dį” (kun. St. Yla) skaitė R. Sta- 
kauskas. Karštais plojimais sutik
ta su nauju eilėraščiu išėjusi į 
sceną R. Zinkutė. Pabaigai “Vyrų 
žodį” (kun. St. Yla) perskaitė Pov. 
Martuzas.

Minėjimą uždarė kuopos vadas 
A. Bučinskas, dalyviams sugie- 
dant Tautos himną.

Minėjime dalyvavo apie 200 
žmonių.

SPAUDOS LAISVĖ
Šviesos Sambūrio Sydnėjaus sky

riaus parengime, įvykusiame lap
kričio 3 d. Milsons Point salėje, 
L. Karvelis kaitė pasKaitą apie 
spaudos laisvę, sykiu paryškinda
mas ir spaudos istorijos kudinges- 
nius bruožus. Preligentas apžvel
gė ankstesniais laikais ir šiandien 
vartojamas spaudos varžymo prie
mones bei būdus, ryškiausiu spau
dos laisvės užsmaugėju nurody
damas Sov. Sąjungą, kur nacio
nalizuota spauda be išimčių turi 
tarnauti partijai ir valdžiai. Mo
nopolistinių spaudos pavyzdžių 
rasta JAV, Anglijoj ir kituose 
kraštuose. Spaudos cenzūra ar 
priežiūra yra visuose diktatūri
niuose kraštuose. Didžiausia spau
dos laisvė yra tačiau JAV, Ang
lijoj, Prancūzjjoj, Australijoj ir 
kituose demokratiniuose kraštuo
se. Po paskaitos vyko gyvos dis
kusijos. Prie alaus stiklo buvo pa
sikalbėta aktualiais bendruomenės 
gyvenimo klausimais. Parengimą 
pravedė pirm. J. Kedys.

IS L.K.K.D-JOS VEIKLOS
Liet. Kat. Kult D-ja savo po

sėdyje (28.10.56), įvyk. Picnic 
Point, nutarė š.m. gruodžio 1 d. 
Dulwich Hill parapijos salėje su
ruošti paskaitą “Kooperacinės 
draugijos ir jų reikšmė mūsų gy
venime”. Skaitys dr. A. Mauragis. 
Paskaitoje būsią gvildenama čia, 
Australijoje, esančios kooperati- 
nio-savišalplnio veikimo galimy
bes. Po paskaitos pobūvis.

Lapkričio 17 d. D-jos valdyba 
susitarusi su ALB Cabramattos 
Apyl. V-ba ruošia 1 dienos eks
kursiją 102 mylias nuo Sydnėjaus. 
Vykstama autobusu. Kelionė vie
nam asmeniui kainuojanti & 1.5.0. 
Vietų skaičius — 25 asmenims. 
D-jos nariai ir bičiuliai norintieji 
vykti gali užsiregistuoti pas D-jos 
V-bos narius A. Ničajų ir J. Ber
natavičių sekmadieniais prieš ar 
po pamaldų Camperdowne.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

BANKSTOWNAS
BANKSTOWNAS RUOŠIASI

NAMŲ STATYBAI

š.m. lapkričio mėn. 4 d. įvyku
siame Bankstowno L.N. rėmėjų 
susirinkime priimtas namų plano 
projektas. Labai vykusį namų pla- 
ną-projektą paruošė inžinieriai ar
chitektai Jonaitis ir Vazgelevi- 
člus. Susirinkimo dalis siūlė salę 
didinti, kiti — mažinti, bet dau
guma pasisakė už patiektą projek
tą be žymesnių pakeitimų.

Aptarti ir priimti esminiai kei 
specifiniai Bankstowno L.N. sta
tuto pagrindai, pagal kuriuos bus 
galutinai paruoštas statutas.

Jei plano pagaminimas ir pa
tvirtinimas pasiseks atlikti be su
trukdymų, tai Kalėdų, atostogų 
metu, talkininkaudami mūrinin
kams, galėtume žymiai pakilti su 
sienų statyba. (r).

SKAUTŲ KAUKIŲ 
BALIUS PAVYKO

Spalio 27 d. Cabramattos mies
to puošnioje salėje suruoštas D. 
L.K. Kęstučio ir "Živilės” d-vių 
kaukių balius — maskaradas pra
ėjo jaukioje nuotaikoje. Gauta 
gražaus pelno, kuris bus sunaudo
tas ateinančių metų stovyklos bei 
draugovių reikalams.

Apie trys ketvirčiai apsilan
kiusių dėvėjo kaukes. Kaukių pre
mijavimo komisija, susidėjusi iš 
s. dr. A. Mauragio, p. Pūkienės, 
p. Glionertlenės, p. B. Stašionio 
ir p. E. Kolakausko pirmąją pre
miją paskyrė p.p. V. Dambrauskui 
ir O. Motuzienei vaizdavusiems 
šienpjūvius. Antroji premija ati
teko M. Mauragiui vaizdavusiam 
senovės lietuvių "šauklį”. Trečio
ji premija paskirta “Matadorui”. 
Buvo ir kitų, tikrai įdomių kau
kių: "čigonė”, "Ispanė ir ispa
nas”, "Muškietininkai” ir kt.

Veikė geras bufetas ir turtinga 
fantais loterija.

Viso į bailų atsilankė apie 300 
žmonių.

B.Ž.

KVIETIMAS VISIEMS

ALB Bankstowno Apyl. Valdy
ba, norėdama palengvinti ben
druomenės laikraščio piniginę pa
dėtį, kviečia visus tautiečius at
silankyti į pasilinksminimą, kuris 
įvyks jaukioje PROTESTANT 
HALL, Bankstowne, š.m. lapkri
čio mėn. 10 d. Visas pelnas ski
riamas “Mūsų Pastogei”.

ALB BANKSTOWNO APYL. VALDYBOS
Š.M. LAPKRIČIO 10 D., ŠEŠTADIENI, RUOŠIAMAS

ŠOKIŲ VAKARAS - POBŪVIS
ĮVYKS PROTESTANT HALL, BANKSTOWNE.

Gera muzika. Bufetas. Loterija. Pradžia 7 vai. vak.

Į ŠĮ POBŪVĮ ATSILANKĘ JAUKIAI PRALEISITE VAKARĄ IR 
PAREMSITE BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTI, NES VISAS VAKA

RO PELNAS SKIRIAMAS "MOŠŲ PASTOGEI” LEISTI.
ALB BANKSTOWNO APYL. VALDYBA.

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
Olimpinių žaidimų metu, š.m. gruodžio mėn. 2 d. (sekmadienį), 
COLLINGWOOD TOWN HALL didžiojoj salėj, Melb. Lietuvių Dai
nos Mylėtojų Sambūris rengia

IŠTISINI LIETUVIŠKŲ DAINŲ KONCERTĄ

kurio metu, savo dainomis, kiekvieną klausytoją bent mintimis nori
ma nukelti į Lietuvą.
Programoje: moterų, vyrų, mišraus choro ir solisto p.p. RŪTENLO 
dainos. Dirigentas — Albertas ČELNA. Pranešėja — Alena KARA
ZIJIENĖ. Koncerto pradžia — 6 vai. vakaro.
Bilietų kainos — 8 ir 6 šil. Bilietai gaunami pas p.p. L. Baltrūną 
— J.A. 3284 ir V. Bosikį — WM 6032 ir koncerto dieną įeinant į 
salę.

NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS!

ADELAIDĖ
KULTŪRINĖ POPIETĖ

Spalio 28 d. Adelaidės Savait
galio mokyklos tėvų komitetas su
ruošė literatūros, tautinių šokių, 
deklamacijų ir muzikos popietę — 
šupinį. Programą pradėjo jaunie
ji (mokyklos mokiniai) tautinių 
šokių šokėjai. Po jų sekė Pakalnio 
deklamacijos, solo akordeonu pa
grojo S. Giniotis, linksmą vaizdelį 
paskaitė Pusdešris, pianinu solo 
skambino R. Puodžius ir monalo- 
gą pasakė akt. J. Venslovavičius.

Antroje programos dalyje R. 
Puodžius paskambino Šopeno pre
liudą, vėl pasirodė tautinių šokių 
šokėjai (akordeonu palydėjo S. 
Giniotis), nuotaikingai padekla
mavo akt. P. Neverauskas ir Pa
kalnis, o programos užbaigai ra
šytojas Pulgis Andriušis paskai
tė humoristinį dalykėlį "Pinigų 
dirbimo mašina”. (Bus atspaus
ta "Mūsų Pastogėje.)

Tenka pastebėti, kad šiupinys 
buvo gerai suorganizuotas, prog
rama gyva ir įdomi, šia proga rei
kia pasidžiaugti mūsų jauniausiais 
programos dalyviais — tautinių 
šokių šokėjais. Adelaidėje nesant 
suaugesniųjų tautinių ššokių gru
pės, šią spragą iš dalies užpildo 
p. Lapšienės vadovaujami mokyk-> 
los mokiniai, kurie jau moka daug 
šokių ir gražiai juos pašoka. Ne
abejotinų gabumų muzikai turi R.: 
Puodžius — jeigu jis rimtai pa-1 
dirbės, gali pasiekti gražių rezul
tatų ir iškilti kaip pianistas.

Šiupiniui sumaniai vadovavo ir 
humoro gabaliukais skaidrino nuo
taiką Trinka.

— Lapkričio 9 d. “Vilniaus” 
tunto rėmėjai rengia balių. Jo 
šeimininku bus rašytojas Pulgis 
Andriušis, rengėjų komisijos pir
mininkas J. Lapšys.

— Gruodžio 11 d. į JAV išvyksta 
Stasiškių šeima. V. Stasiškis uo
liai dirbo su skautais ir veik 3 
metus jiems vadovavo. S. Stasiš- 
kienė vadovavo tunto skautėms.

Pirmieji
“MŪSŲ PASTOGĖS” 1957 METŲ 

PRENUMERATORIAI
1. A. Govedas, N.S.W. 2. C. 

Juozaitis, N.S.W., 3. V. Mickus, 
NSW, 4. S. Osinas, NSW, 5. V. 
Augustinavičius, Vic., 6. M. Ei
mutis, Vic., 7. A. Sakrinskas, Vic., 
8. N. Butkus, Vic., 9. K. Bridžius, 
S.A., 10. J. Langevičius, S.A., 11. 
V. Ilgūnas, Qld., 12. P. Ropė, 
Qld., 13. D. Simankevičius, Vic., 
14. V. Dambrauskas, NSW, 15. B. 
Lukavičius, S.A., K. Daniškevi- 
čius, NSW.

CABRAMATTA
IŠRINKTI ATSTOVAI | 

SUVAŽIAVIMĄ

Spalio 14 d. ALB Cabramattos 
Apylinkės susirinkime į ALB 
Krašto Tarybos suvažiavimą ats- ; 
tovais išrinkti A. Skirka ir Mede- i 
Uis. Jie su apylinkės valdybos1 
pirmininku N.'Cininu Cabramat
tos lietuvius atstovaus bendruo
menės atstovų suvažiavime, kuris 
įvyks gruodžio gale Sydnėjuje.

(n).

REMIAMI VISUOMENINIAI
IR ŠALPOS REIKALAI

Cabramattos Apylinkės Valdy
ba nutarė paremti Vasario 16 gim
naziją ir tam reikalui paskyrė 

£ 13. Lietuviams Vokietijos ligo
ninėse — £ 13. Sydnėjaus skautų 
tunto "Margio” draugovei palapi
nei įsigyti — £ 17, pereinama j ai 
taurei nupirkti paskirta £ 10 — 
ji bus įteikta sporto šventės me
tu Sydnėjuje, po £ 5 paskirta 
Sydnėjaus ir Bankstowno lietuvių 
namams.

Tuo būdu, šiais metais Cabra
mattos Apylinkės valdyba, iš gau
tų pajamų per parengimus, visuo
meniniams ir šalpos reikalams pa
skyrė ir išdalino 63 švarus, (n).

EKSKURSIJA I 
FITZROY KRIOKLĮ

Lapkričio 17 d. Cabramattos 
apylinkės lietuviai ir jų svečiai 
bankstowniškiai vyksta į 210 my
lių įdomią kelionę, iš Cabramattos, 
nuo gelež. stoties, išvykstama 6.30 
vai. ryte, iš Bankstowno 7 vai. 
(renkamasi gelež. stoties sodely
je). Bus vykstama pro Thirroul, 
Wollongong (čia dalyvausime kar
navalo uždaryme ir maudysimės), 
Kiama, Nowra iki Fitzroy vandens 
krioklio. Grįšime pro Mittagong, 
Moss-Vale, Liverpool. Apie 10 vai. 
būsime namuose.

Ekskursijoj gali dalyvauti visi, 
iš anksto įmokėję £ 1 kelionės 
išlaidoms apmokėti. Užsirašyti ir 
pinigus įmokėti galima iki š.m. 
lapkričio 11 d. pas Cabramattos 
Apyl. Valdybos pirm. N. Cininą, 
97 Boyd Str., Cabramatta.

Labai blogam orui esant, ke
lionė bus nukelta vėlesniam lai
kui, apie ką bus pranešta "Mūsų 
Pastogėje”.

N. Cininas 
Kelionės Vadovas.

SYDNĖJAUS 
NAMAMS PINIGAI 

PLAUKIA
Praėjusį savaitgalį prasidėjusi 

Sydnėjaus Lietuvių Namų Klubo 
Tarybos didžioji akcija, verbuoti 
naujus narius ir kelti senųjų na
trių įnašus, užpirktų namų (7-9 
Mitchell Rd., Aleksandria) išmo
kėjimui davė džiuginančių rezul
tatų.

Nors ir ne visi Tarybos nariai 
bei kviestieji talkininkauti dėl 
mašinų neturėjimo galėjo šioje i 
akcijoje dalyvauti, bet dalyvavu
sieji gerokai papildė kasą — kai 
kurie pargabeno arti £ 200, kiti 
mažesnes sumas, -bet bendrai mū
sų tautiečiai rodo didelį entuziaz
mą ir džiaugiasi, kad esame pa
siekę tikslą — turime savus na
mus. Tik vienas dalykas krenta į 
akis: daugelis tautiečių, nuvykus 
rinkėjams aiškinasi, kad dabar 
neturį namuose pinigų — prašo 
užsukti kitą kartą. Gerbiamieji, 
būkite malonūs ir nevarginkite pi- 
igų rinkėjų, negaišinkite jų bran

gaus laiko — paruoškite padorią 
sumelę ir įteikite ją atvykusiam 
Sydnėjaus L.N. Tarybos nariai 
ar įgaliotiniui, šiam kilniam rei
kalui nedera pašykštėti ir kelių 
"žaliukių”. Neužmirškime, kad pi
nigų įmokėjimo už namus laikas 
yra labai ribotas ir mūsų atsto
vai gali nesuspėti visų aplankyti, 
jeigu reikės po keletą kartų į 
kiekvienus namus užsukti.

Pirmame puslapyje nuotrauka 
rodo mūsų namų išorinę išvaizdą. 
Ten pat atspaustas 5 inžinierių ir 
vieno dailininko pasirašytas ak
tas nusako šių namų technikinį 
stovį ir jų vertę.

Turime namus — paskubėkime 
juos išpirkti!

Sydnėjaus Liet. Namą
Klabo Taryba.

PRANEŠIMAI
‘AUŠROS” TUNTO PRANEŠI 
MAS SKAUTŲ STOVYKLOS 

REIKALU

Š.m. skautų stovykla įvyksta 
Inglebume, Mrs. Balton ūkyje, 25 
min. nuo Inglebumo stoties (buv. 
praeitų metų stovyklavietė).

Stovykla atidaroma š.m. gruod
žio 28 d., baigiasi 1957 metų sau« 
šio 8 d. (skirstomas! namo).

I stovyklą priimami ir ne skau
tai, jei bus laisvų vietų, ir jei jie 
paklus skautiškai stovyklos draus
mei. Ne skautų amžius ribajamas 
— priimami pe jaunesni 10 metų.

I stovyklą kviečiami Canberros, 
Newcastlio ir Wollongongo skau
tai ir aplamai liet, jaunimas.
Stovyklaujančių registracija bai

giasi š.m. gruodžio 15 d.
Registraciją atlieka šie asme

nys: ps. V. Deikus, 1 Water St, 
Cabramatta, ps. L. Veteikienė, 24 
Lovoni St, Cabramatta, v.s.v.sl. 
M. Osinaitė, 24 Pitt St., Parra
matta, ps. R. Jaselskis, 59 McMil
lan St, Nth. Bankstown, ps. B. 
Žalys, 9 Lloyd Ave., Nth. Banks
town.

Jūros skautai registruojasi pas 
v.v. A. Alčiauską, 19 Greenbank 
St., Marrickville.

Wollongongiskiai registruojasi 
pas ps. A. Plūką, 55 Park Rd., 
Cabramatta.

Stovyklos mokestis: 1 asm*. — 
£ 5. Dalyvaujant iš šeimos dau
giau kaip vienam — £ 4 asmeniui. 
Stovyklaujantieji nepilną laiką už 
pirmą dieną moka £ 1, vėliau 8 šil. 
dienai.

“Aušros” Tunto Štabas.

PABALTIEČIŲ STALO TENISO 
PIRMENYBĖS SYDNĖJUJE 

z
Pabaltiečlų stalo teniso pirme

nybės įvyks Camperdowno para
pijos salėje. Jos prasidės lapkri
čio 10 d. 10 vai. ryto, bus tęsia
mos lapkričio 11 d., sekmadienį, 
tuoj po lietuviškų pamaldų. Sek
madienio vakare, 7 vai., laimėto
jams bus įtėiktos dovanos ir po
būvis, kuriame kviečiami dalyvau
ti ir ne klubo nariai.

— Lapkričio 12 d. Camperdow
no parapijos salėje įvyks A kla
sės vyrų ir moterų stalo teniso 
varžybos. Jų metu bus nuspręsta 
geriausi žaidėjai kurie atstovaus 
"Kovą” sporto šventėje.

S.T. Sekcijos vadovas.

Geelonge
“VYTIS” — GEELONGO 
KREPŠINIO MEISTERIS

Spalio 19 d. Geelongo miesto 
žiemos sezono baigminėse krepši
nio rungtynėse “Vytis” susitiko 
su stipria Y.C.W. komanda. Rung
tynės buvo gana augšto lygio ir 
permainingos: australai baigė 
pirmą puslaikį taškų persvara, o ' 
antro pradžioje jau vedė net 7 taš
kų skirtumu, bet vytiečlai gražiais 
deriniais rezultatą išlygino ir, pa
didinę spartą, laimėjo 33:26 (13: 
16). Su šiuo laimėjimu “Vytis” 

apgynė praeitais metais iškovotą 
Geelongo krepšinio meisterio var
dą. I rungtynes atsilankė per 200 
žiūrovų, jų tarpe buvo gausus bū
relis lietuvių, kurie savo karštais 
plojimais nemažai prisidėjo prie 
laimėjimo. Visi vytiečiai šiose 
rungtynėse suko vo j o darniai ir 
ryžtingai. Tenka išreikšti padėką 
“Vyties” treneriui J. Serčiui, kuris 
savo žaidimu bei treniravimu daug 
prisidėjo prie pergalės.

A. BRATANAVIČIUS LAIMĖJO
ŠACHMATŲ TURNYRĄ

Šachmatai. Geelongo miesto ir 
apylinkės šachmatų pirmenybėse 
pirmą vietą laimėjo A. Bratanavi- 
Čius, nepralaimėjęs nė vienos par
tijos. Įdomu pastebėti, kad šiose 
pirmenybėse dalyvavo aštuonių 
autybių pajėgiausi Geelongo šach
matininkai. Tad, šis mūsų tautie-. 
čio laimėjimas yra tikrai sveikin
tinas.

XXX
Spalio 20 d. Vytis vėl turėjo' 

draugiškas rungtynes su Melbour
ne “Vą’rpu”. Melbourniškiai) šį 
kartą atvyko nepilnos sudėties, be 
Dargio ir Kuncaičio I. "Vytis” 
pasinaudojus svečių "silpnumu” 
rungtynes laimėjo 42:37 (21:22).
Geelongo jauniai pasirodė ir šį 

kartą pranašesni nugalėdami Mel
bourne jaunius 25:20 (12:10). 
“Varpo” mergaitės nugalėjo gee- 
longiškes 14:5 (3:3).

Dalyvis.

TROCADERO!
BALIUS.

1956 m. gruodžio 27 d.

Ponams
MINIOTAMS Adelei, Vladui

ir jų skaitlingai šeimai, mylimai mamytei, uošvei, bobutei 
Lietuvoje mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Tallat-Kelpšų šeima.

MARIJAI LODIENEI,
jos mylimai motinai pavergtoj tėvynėj mirus, gilią užuojautą 
reiškia

Angelė ir Aleksas 
Nekr ašiai.

Ponią ADĄ SKRICKAITĘ — VILIONIENĘ,

brangiai motinai* Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia
Sofija, Jonas ir Vincas 

Meiliūnai.

Mūsų mielam
’ VYTAUTUI JANULIUI,

Jo mamytei Lietuvoje mirusį nuoširdžią užuojautą reiškia
Adelaidės Lietuvių Teatro 

Mylėtojų Grupė. >q

VISI Į JAUNIŲ TEATRO POBŪVI — VAIDINIMĄ!
Vaidinama 3 v. pjesė

- PUPŲ BERNIUKAS - ’
Po vaidinimo šokiai ir žaidimai!

Gros geras orkestras!

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

PRADŽIA 2 VAL. PUNKTUALIAI.

Bilietai gaunami visų Sydnėjaus apylinkių valdybose, S.G. Moterų 
Draugijoje ir pas p. E. Stasį, spaudos kioske prie bažnyčios.
Bilietų kainos: 10/-, 8/-, 6/-; vaikams iki 14 metų puse kainos.
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WB 1758, for the publisher Vytautas Simniskis, as President of the 
Australian— Lithuanian Community — 779 Elisabeth St., Zetland, 
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