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POPIEŽIUS 
kviečia taikon

Vatikano radijas perdavė popie
žiaus kreipimąsi į viso pasaulio 
žmones ir valdžias .kuriame Jis 
kviečia visus taikon. Popiežiaus 
kreipiasi į valstykių vyriausybes, 
kad būtų sustabdytos, “nelegalios 
ir brutališkos represijos ir veiks
mai, vedą į karą”. Popiežius savo 
kalboje priminė Vengriją, kur pa
minta teisė ir teisėtumas ir tauta 
kenčia didelę priespaudą.

NAUJI PAVOJAI
Formoza ir Korėja

Aliarmuojančios žinios, ateiną 
iš Azijos, kalba apie karo grėsmę 
Korėjoje ir Formozoje.

Nacionalistinės Kinijos vyriau
sybė padėtį vertina labai rimtai, 
nes kom. Kinijos pasiruošimai, jos 
kariuomenės koncentracija prie 
Formozos, rodo, kad kiekvienu 
metu galima laukti invazijos. Na
cionalistinės Kinijos vadas mar
šalas Chiang-Kai-shek paskelbė, 

ka dvisi karininkai, išvykę atos
togų, privalo skubiai sugrįžti i1 
savo dalinius. Taip pat atšauktos ’ 
atostogos visiems kariams. Imta
si ir kitų apsaugos priemonių. 
Vyriausybei įsakyta būti pasiruo
šusiai su svarbesnėmis įstaigomis 
išsikelti iš sostinės į kalnų slėp
tuves. Manoma, kad kom. Kinijos 
vadai mėgins išnaudoti politinę 
padėtį ir pradės žygį į Formozą.

Pietų Korėjos kariuomenė yra 
kautynių parengtyje, nes turima 
žinių apie didelį komunistų kari
nių pajėgų telkimą šiaurės Ko
rėjos pasienyje. Pietų Korėjos ka. 
riuomenės štabo viršininkai buvo 
susirinkę nepaprasto posėdžio ir 
sykiu su Valstybės Taryba aptarė 
susidariusią padėtį.

PRAREGĖJO
Iš Londono Reuterls praneša, 

kad šimtai Anglijos komunistų 
pasitraukia iš partijos, protestuo
dami prieš Sovietų Sąjungos žudi
kiškus veiksmus Vengrijoj. Parti
jos vadai yra labai susirūpinę ir 
šaukia “nepaprastą partijos suva
žiavimą". Daugiausia pasitraukia 
iš savo postų ir partijos unijų 
vadai. Komunistai turi raktines 
pozicijas trijose darbininkų unijo
se. Anglijos komunistų partija tu
ri apie 30.000 narių. Šiuo metu ji 
išgyvena didžiausią krizę. Iš parti
jos bėga ir Kanados komunistai. 
Skilimas vyksta JAV komunistų 
partijoj.

Praeitą savaitgalį Londone de
monstrantai išdaužė kom. partijos 
vyr. būstinės langus ir puolė jų 
laikraščio “Daily Worker” redak-

ATSIKANDO 
KOMUNIZMO

A.A.P. telegramų agentūra 
praneša, kad pasiekusios žinios iš 
Saigono rodo, kad šiaurės Viet
name žuvo “daug komunistinės 
armijos kareivių” sukilimo metu, 
kurį pradėjo gyventojai prieš rau
donąjį Ho Chl-minch režimą.

The American United Press ats
tovas iš Saigono pažymi, kad su
kilimas prasidėjo praeitos savai
tės vidury, prieš atvykstant į Ha
noi kom. Kinijos min. pirmin. 
Chou En-lai. žuvo žymus skai
čius sukilėlių, bet žuvusiųjų tar
pe yra daug kom. karių. Apie su
kilimą pranešė ir “Nhan Dan”, 
oficialus ko.n. laikraštis išeinąs 
Hanoi mieste.

š. Vietnamo sukilimas yra pir
masis bandymas atsikratyti kom. 
jungo Azijoje.

NAUJA KOVOS TAKTIKA
VENGRIJOS PASIPRIEŠINIMAS DAR 

NESUŽLUGDYTAS
Vengrų tautos laisvės kova dar 

nebaigta. Ginkluotas sukilimas 
prieš okupantą, tiesa, beveik jau 
visiškai palaužtas — tebekovoja 
tik paskiros sukilėlių grupės, pa- 
sitraukdamos į miškus ir pelky
nus, dar įvyksta kautynių mies
tuose, sukilėliai veikia kaimuose, 
bet tai tik salos. Jėga ir smurtas 
teoretiškai ir laikinai laimėjo. Bet 
vengrų tautos dvasios raudonojo 
okupanto tankai nesužlugdė. Prieš 
okupantą dabar kovojama kito
mis priemonėmis, kitais metodais 
— pasyvia rezistencija. Ji pir
miausiai pasireiškė visuotiniu dar
bininkų streiku — beveik vienin
teliu likusiu tautai ginklu. Gene
ralinis streikas paraližavo visą 
ūkinį gyvenimą. Maskvai ištikima 
Kadar vadovaujama vyriausybė 
mėgina apdumti žmonėms akis 
įvairiais pažadais, bet tauta nebe
tiki. Dabar tariasi su Maskvos nu
šalintuoju min. pirm. E. Nagy, ir, 
galimas dalykas, kad Nagy vėl

mjeras ir buv. krašto aps. minis- 
teris, Maskvos patikėtinis marša
las Rokossovskis.

R. VOKIETIJOJ

Čia sovietinės armijos jau anks
čiau buvo per 20 divizijų. Siun
čiami nauji papildymai, kuriuos 
sudaro gerai išmankštinti, bet su 
“kapitalistiniais Vakarais” dar 
nesusipažinę jauni raudonarmie
čiai. Maskva daro viską, kad už
gniaužtų vokiečių sukilimą prieš 
“išlaisvintojus”, nes ir čia “poli
tinis oras” labai įelektrintas.

RUMUNIJOJ

Studentai buvo suruošę demon

VID. RYTŲ PROBLEMA
čia padėtis dar labiau susikom- , • Anglai ir prancūzai tačiau

plikavo. Įvykiai keičiasi kasdien, tebėra Sueso pakrantėse. Ar jie 
Tad sunku pramatyti ką atneš pasitrauks iš čia negavę patikini-

perims valdžios vairą į savo ran
kas. Kadar vyriausybė nušalino 
iš pareigų kelis augštus kom. 
partijos pareigūnus, Jų tarpe ir 
kom. partijos pirmąjį sekr. Gero, 
kuris, kaip Nagy teigia, pakvietęs 
raudonąją armiją “atstatyti tvar
ką” Budapešte. Į Budapeštą buvo 
atvykęs Chruščevas ir Tito. Jie 
tarėsi su Vengrijos vyriausybe, 
mėgindami išspręsti Vengrijos 
problemą. Skelbiama, kad Tito 
nepritaria Maskvos kišimuisi j 
Vengrijos reikalus ir smerkia dėl 
ginkluotos akcijos. Atrodo, kad 
Kremlius yra atsidūręs kryžkelė
je, kad ir Sov. Sąjungos kom. 
partijos viršūnės nesutaria.

Jungtinių Tautų Organizacija 
priėmė Maskvos akciją smerkian
čias rezoliucijas, reikalauja su
stabdyti vengrų tautos naikini
mą, reikalauja atitraukti įgulas iš 
Vengrijos, reikalauja sustabdyti 
vengrų deportacijas, bet konkre
čių ir griežtų veiksmų vis dar pa
sigendama. Laimėta gal tik tai, 
kad Vengrijos vyriausybė sutiko 
įsileisti 3 Jungtinių Tautų stebė
tojus, kurie susipažins su Vengri
jos padėtim ir įvykiais vietoje.

Iš Vienos pranešama, kad per 
savaitę į Austriją pasiseka pa
sprukti 3000-4000 vengrų. Labai 
daug pergabenama vaikų, kurių 
tėvai yra dingę arba žuvę kauty
nėse prieš raudonarmiečius. Su
gautus be tėvų vaikus okupantas 
gabena į Rusiją.

MAIŠTAUJA 
VISI SATELITAI

Praeitą savaitę, kaip praneša 
spaudos agentūros, per Lietuvą 
pravažiavo 7-10 šarvuočių divizijų. 
Dalis jų nuriedėjo į Lenkiją, ki
tos į Rytų Vokietiją. Manoma, 
kad šios divizijos buvo skirtos R. 
Vokietijai, bet kylant antisovieti- 
nėms nuotaikoms Lenkijoje, buvo 
nutarta sustiprinti raudonųjų pa
jėgas šitame satelitiniame krašte.

Lenkijos kom. vadas Gomulka su 
vyrausybčs nariais išvyko į Mas
kvą apsitarimų. Kuo baigsis tie 
pasitarimai, parodys netolima 
ateitis. Tiesa yra tai, kad Lenki
joj prieš rusus nusistatymas didė
ja kasdien.

Nurodoma, kad į Lenkiją pasiųs
toms naujoms divizijoms vadovau
ja nušalintasis Lenkijos vicepre-

rytojus. Suglaustai Vid. Rytų. 
klausimas atrodo šitaip:
• Izraeliui pradėjus žygį į 

Egiptą, įsikišo Anglija ir Pran-' 
cūzija. Šių valstybių karinės pa- Į 
jėgos užėmė apie 25 mylias Sueso 
kanalo pakrantes.
• Jungtinės Tautos, anglų ir 

prancūzų žygį pasmerkė. Sovietų 
Sąjunga pagrąsino atominėmis 
bombomis. Amerika atmetė Mask
vos pasiūlymą jėga priversti ang- j 
lūs ir prancūzus išsikraustyti iš 
Egipto.

> • Sov. Sąjunga ir kom. Kini
ja paskelbė organizuojančios Egip
tui pagalbą savanoriais. Preziden
tas Eistnhoweris pareiškė, kad 
Amerika pasipriešins savanorių 
siuntimui į Egiptą. JAV tuo pačiu 
metu pasiuntė savo karo laivus į 
Viduržemio Jūrą ir Atlanto van
denyną.
• Buvo paskelbta, kad Egipto 

prezidentas kreipėsi į Sov. Sąjun
gą, prašydamas suteikti Egiptui 
karinę paramą Arabų valstybių

vadų konferencijoj suskilo nuomo
nės dėl Sov. Sąjungos ir kom. Ki
nijos ginkluotos intervencijos, tuo 
pačiu metu buvo pranešta, kad 
Egiptas nėra prašęs Sov. Sąjun
gos ginkluotos paramos.
• Jungtinių Tautų organizuo* 

jama tarptautinė policija (kariuo
menė), kurios uždavinys būtų sau
goti taiką Vid. Rytuose, daugelio 
valstykių supratimu budėti ir Sue
so kanalo pakrantėse, pastarosio
mis dienomis susidūrė su eile pro
blemų, nes Nasseras pastatė są
lygas: tarptautinė policija, tega
lės stovėti ten, kur nurodys Egip
to vyriausybė, ją sudaryti tegali 
tik tų valstybių vyrai, kurias pa
sirinks Egiptas ir ši kariuomenė 
turės pasitraukti iš Egipto žemės 
tada, kada šitai nutars Egipto vy
riausybe. Praktiškai, šias sąlygas 
paraidžiui vykdant, tarptautinė po
licija taptų neveiksminga. Nežiū
rint į tai, tarptautinės policijos 
daliniai vyksta į Egiptą.

• Egipte, Jungtinėms Tau
toms pareikalavus, oficialiai su
stabdytos kautynės tačiau Egiptas 
atlieka sabotažo veiksmus, minuo
ja kelius į Aleksandriją, nukirto 
vandens tiekimą Port Saidui ir 
paskandino dar kelioliką laivų ka
nale, tuo norėdami kanalą padary
ti ilgesniam laikui nenaudojamą.

stracijų ir reikalavo rusus išsi
nešdinti iš Rumunijos. Jie reika
lavo laisvų rinkimų ir spaudos 
laisvės. Ir ne tik studentai buvo 
išėję j gatves juos rėmė visi.

VENGRAI VEŽAMI 
SIBIRAN

Reuteris praneša, kad tūkstan
čiai jaunų vengrų, užkaltuose pre
kiniuose vagonuose gabenami į 
Rusijos gilumą. Jie gabenami ver
gų darbams.

Vieną transportą su 1000 tre
miamųjų užpuolė sukilėliai. Po 
aštrių kautynių su traukinį lydė
jusiais enkavedistais, tremiamieji 
buvo išlaisvinti ir pasitraukė i 
miškus. Vieni jų prisijungė prie 
laisvės kovotojų, kiti buvo slaptai 
pergabenti į Austriją.

mo, Jog tarptautinė policija bus 
pakankama garantija,- kad Sueso 
kanalas bus išlaikytas laisvas 
tarptautinei laivininkystei? Tokių 
garantijų, atrodo, nėra, nes Egip
tas kiekvienu atveju gali pareika
lauti tarptautinę policiją išsi
kraustyti.
• Jungtinių Tautų Organiza

cijos generalinis sekretorius Dag 
Hammarsskoeld lapkričio 17 d. 
buvo nuskridęs į Kairą ir turėjo 
pusantros valandos pasikalbėjimą 
su Nasser.
• Syrljoj, Jordane ir kitose 

vietovėse išsprogdinti naftos nu
tekėjimo vamzdžiai. Anglų, ameri
kiečių ir prancūzų firmoms pada
ryta milžiniškų nuostolių. Europa
• Aiškėja, kad Sov. Sąjunga 

yra nukreipusi alkaną žvilgsnį j 
Vid. Rytų naftą ir siekia įsigyti 
simpatijų arabų pasaulyje ir tuo 
pačiu išplėsti savo įtaką Vid. Ry
tuose. Vid. Rytų krizės šaknys 
esą aiškiai veda į Maskvą.

UŽBLOKUOTAS
SUESO KANALAS .

Australijos prekybos ministeris 
McEwen spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad užsitęsus Sueso ka
nalo krizei, Australijos importas 
labai žymiai pabrangsiąs, nes 
siuntimas laivų aplink Pietų Af
riką (pro Gerosios Vilties išky
šulį) sudaro didelių papildomų iš
laidų. Ministeris nurodė, kad 75% 
Australijos užsienio prekybos ei
davo per Sueso kanalą.

Kilus ginkluotam konfliktui, 
egiptiečiai kanale nuskandino 49 
laivus ir visiškai užblokavo pra- 
plaukimą. Praktiškai Sueso kana
las negalės būti naudojamas lai
vininkystei apie 3-5 menesius ir 
tik tuo atveju, jeigu Egipte įsi
gyventų taika ir būtų įmanoma 
ramiai vykdyti nuskandintųjų lat
rų iškėlimo darbus.

DAR VIENERI METAI
Jungtinių Tautų pilnatis lapkri. 

čio 17 d. sesijoj nutarė, kad kom. 
Kinijos priėmimas į Jungtinių 
Tautų Organizaciją atidedamas 
dar vieneriems metams. Balsuo
jant už JAV pasiūlytą rezoliuci
ją, kad dar vieneriems metams 
būtų atidėtas kom. Kinijos priė
mimo klausimas, už rezoliuciją 
balsavo 47, prieš 24 ir 9 susilaikė.

LAI DZIVA BRIVA LATVIJA!
LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS TRISDEŠIMT PENKERIŲ ME
TŲ SUKAKTIES PROGA, SVEIKINAME AUSTRALIJOS LATVIŲ 
BENDRUOMENĘ IR VISĄ BROLIŠKĄJĄ LATVIŲ TAUTĄ, NUO
ŠIRDŽIAI LINKĖDAMI, KAD NETRUKUS SUPLEVĖSUOTŲ LAIS
VOSIOS LATVIJOS VĖLIAVA SOSTINĖJE RYGOJE IR LAISVAI 
DAINA VĖL SKAMBĖTŲ IR KU RŽEMĖJ IR VIDŽEMĖJ, IR 
DAUGUVOS PAKRANTĖSE.

IŠ ALB KRAŠTO 
VALDYBOS POSĖDŽIO

Lapkričio 16 d. ALB Krašto 
Valdybos posėdyje dalyvavo Ban- 
kstowno, Cabramattos ir Sydnė- 
jaus apylinkių pirmininkai ar Jų 
atstovai. Buvo aptarti techniškie
ji ALB Krašto Tarybos suvažia
vimo klausimai. Pagal tradiciją, 
suvažiavimo techniškais reikalais 
rūpinasi ir faktiškasis šeimininkas 
yra to miesto, kuriame įvyksta 
suvažiavimas, ALB apylinkės val
dyba. Šiuo atveju šeimininkų pa
reiga tenka Sydnėjaus, Bankstow- 
no ir Cabramattos apylinkėms. 
Jos tad ir rūpinasi atstovų apgy
vendinimu ir Jų priėmimu. Mano
ma, kad visi klausimai seksis 
sklandžiai išspręsti, nes neabejo
jama nuoširdžia tautiečių talka.

Nusiskųsta, kad suvažiavimo or
ganizacinį darbą kiek sutrukdė 
kaikurių ALB apylinkių valdybų 
detalumas — iki šiol dar ne visų 
apylinkių valdybos yra prisiuntu- 
sios Išrinktųjų atstovų vardinius 
sąrašus ir adresus, nors terminas 
senai yra praėjęs.

Tarybos suvažiavime bus du 
referatai: apie tarptautinę situ
aciją ir politines mūsų problemas 
skaitys St Kovalskis, gi bendruo
menės tikslus, siekimus ir uždavi
nius; asmens vieta bendruomenėje 
ir bendruomenės santykį su pas
kiru asmenų bei organizacinius 
reikalus gvildens VI. Jakutis.

Nutarta prašyti Sydnėjaus liet, 
kat. kapeliono suvažiavimo proga 
gruodžio 30 d. atlaikyti pamaldas.

Krašto Valdyba šią savaitę iš
siuntinėja visiems atstovams su
važiavimo darbotvarkę ir asmeniš
kus kvietimus j suvažiavimą.

Protesto demonstracijos
Didžiulės antirusiškos demonst

racijos buvo surengtos Luxembur- 
ge, kur dalyvavo per 2000 studen
tų, Stockholme (Švedijoj), Oslo 
mieste (Norvegijoj), Briuselyje, 
demonstravo 8000 studentų, suva
žiavusių iš visos Belgijos, Buenos 
Aires studentai išdaužė Sov. Są
jungos ambasados langus.

Antisovietinės demonstracijos 
įvyko Melbourne, Sydnėjuje, Ade
laidėje, Canberroje ir kituose mies
tuose.

Demonstruota prieš sovietus 
Amerikoje, Prancūzijoje, Italijoje, 
Anglijoje ir kituose kraštuose. 
Veik visur jas suruošė studentai 
ir jaunimo organizacijos.
• Lenkijos kom. partijos pir

majam sekretoriui Gomulkai at
vykus į Maskvą Sovietų S-gos vy
riausybė suruošė balių, kurio metu 
Chruščevas savo kalboje Angliją, 
Prancūziją ir Izraelį išvadino pi- 

. ratais ir kitokiais vardais. Pro
testuodami prieš tokius išsireiški
mus iš bailaus demonstratyviai 
išėjo visi Vakarų valstybių diplo
matai. Su sovietiniais vadais ir 
Lenkijos delegatais tepasiliko tik 
Egipto ambasadorius.

OLIMPINIAI 
ŽAIDIMAI

16-ji Pasaulinė Olimpiada šie
met įvyksta Melbourne. Ji prasi
deda lapkričio 22 d. ir tęsis iki 
gruodžio 8 dienos.

Olimpiniuose žaidimuose daly
vaus 63 tautų apie 6000 geriausių 
sportininkų. Jiems apgyvendinti 
pastatytas ištisas miestelis Hei
delberge. 8 mylios nuo Melboumo. 
Šis “Olimpinis kaimas” turi 780 
gyvenamų namų, savo paštą, ban
ką, krautuves, žaidimų salę, ligo
ninę Ir kitas įstaigas.

Olimpiniuose žaidimuose atsisa
kė dalyvauti kelios valstybės. 
Priežastis — Sovietų įvykdytas 
užpuolimas ant Vengrijos.

Olimpiniuose žaidimuose daly
vaujanti vengrų sportininkų rink
tinė pareikalavo vietoj komunis
tinės iškelti Vengrijos tautinę vė
liavą, Jie nurodė, kad tuo metu, 
kai jie išvyko iš Vengrijos, Jiems 
buvo pasakyta, kad jie gins Veng
rijos spalvas. Įpykę vengrai spor
tininkai sudrąskė komunistinę 

vėliavą ir Olimpinių žaidimų ko
mitetas iškėlė Vengrijos tautinę 
vėliavą. Daugelis vengrų sporti
ninkų žada pasilikti Australijoj.

Turimomis žiniomis, Sov, Są
jungos sportininkų tarpe yra ir 
keli lietuviai. Jie priversti sporto 
aikštėse kovoti už okupanto spal
vas.

Atleido 32 rusus
Prieš kurį laiką, kaip praneša

ma iš Varšuvos, Lenkijos vyriau
sybė atleido 32 augštų laipsnių 
rusus karininkus, turėjusius va
dovaujančias vietas Lenkijos ka
riuomenėje. Į atleistųjų vietas pa
skyrė lenkus karininkus. Atleis
tųjų tarpe yra 3 generolai. At
leistas ir maršalas Rokossovsky, 
buv. Lenkijos kom. partijos po- 
litbiuro narys, kariuomenės vadas 
krašto apsaugos ministeris ir ml- 
nisterio pirm, pavaduotojas. Ro
kossovskis Lenkijoj buvo vyriau
sias Kremliaus patikėtinis.

• Iš Melboumo pranešama, 
kad Gruzia laivo, kuriuo atplaukė 
Sov. S-gos ir Vengrijos sportinin
kai į Olimpinius žaidimus, tar

nautoja Nina Paranyuk, išėjusi su 
kitais sovietiniais piliečiais pasi
žvalgyti po Meibourną, nebegrį
žo j laivą.

• Iš Canborros pranešama, 
kad Australija ir Anglija susitarė 
dėl 24 metus galiojusios tarp šių 
kraštų, taip vadinamos Ottavos su- 
tartiess pakeitimo. Naujoji preky
binė sutartis, kuri /sigalios arti
nančių metų pradžioj, yra žymiai 
palankesnė Australijai, negu ank
sčiau buvusioji.

• Anglijos studentai tebeorga- 
nizuoja “Laisvės kovotojų briga
dą”, kurios nariai netrukus žada 
vykti į Vengriją padėti vengrų 
sukilėliams. Pirmiausiai vyks turį 
karinį patyrimą. Kiti, kurie dabar 
skubiai apmokomi, vyks kiek vė
liau.
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KARIUOMENĖS
Pajutusi atgyjantį Lietuvos pa-' 

vasarį , Tauta tvirtai pasiryžo bū- j 
ti laisva ir nepriklausoma. Taip. 
gimė 1918 m. Nepriklausomybės 
Aktas. Tačiau greit buvo įsitikin- 1 
ta, kad nepriklausomybei išlaikyti 
dar reikalinga jos sūnų ir dukrų 
didžiausios — kraujo aukos, nes iš | 
Rytų ir Vakarų buvo-bandoma jė
ga vėl uždėti pančius. Ir štai, šal
tų rudens dienų, 1918 m. lapkričio 
23, Lietuvos sūnūs buvo paraginti 
griebtis ginklo, kad apgynus sa
vo krašto laisvę. Taigi tų dienų
laikome Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės kūrimo pradžia, Ir ją' 
metai iš metų visokiose aplinkybė
se būdami minime, o ypatingai pa
gerbiame tuos, kurie padėjo savo 
galvas, kad tų laisvę apgintų, ku-
rie padėjo išvyti visus priešus iš 
tėvynės ir sutvirtino pamatus lai
svam ir nepriklausomam tautos 

gyvenimui
160 metų išbuvusi rusų carų 

priespaudoj, lietuvių tauta nerei
kalinga buvo didelių raginimų, kad 
eitų ginti savo laisvės. Jos sūnūs, 
daugis laisva valia, stojo į karių 
eiles, kariuomenės pulkai augo, 
bet didėjo ir kraujo aukos, laisvė 
tačiau buvo apginta.

Gal kiek klaidinga būtų tvir
tinti, kad Lietuvos kariuomenės 
kūrimosi pradžia buvo augščiau 
minėtoji diena, nes Lietuvos ka
riuomenė buvo visais laikais, kaip 
sena yra mūsų istorija. Vieningos 
Lietuvos kariuomenės kūrimosi 
pradžių rašytoji istorija mums nu
rodo XIII amžių, kada Lietuvos 
valstybė Mindaugo buvo suvieny
ta, ket tikresnis teigimas bus, kad 
Lietuvos kariuomenė yra taip se
na, kaip sena yra Lietuvių tauta.

Toli esame nuo savo tėvynės, 
bet mintimis mes galima praleis
ti visos Lietuvos, visų laikų ka
riuomenių paradų. Tai būtų didin
gas vaizdas, kur nenutrūkstama 
karių virtine praeitų visi tie, ku
rie kovojo ir žuvo už Lietuvos lais
vę. čia pamatytume pirmose eilė
se jotvingių pulkus, Pilėnų didvy
rius, Gedimino, Algirdo, Kęstučio 
kariuomenes kovojusias prieš vo
kiečių ordinus, Vytauto šauniuo
sius Žalgirio kautynių pulkus, ne
suskaitomų daugybę kitų pulkų 

— sukilėlių prieš rusų valdžių da
lyvius, Nepriklausomybės karų 
pulkus ir pačiam gale partizanus, 
kurie likę Lietuvoj paguldė savo 
galvas. Jų skaičius diena iš dienos 
auga, ir tol augs, kol mūsų tėvynė 
bus išvaduota nuo pavergusių jų 
priešų.

Mūsų tėvai — protėviai, kovo
dami dėl Lietuvos laisvės sukūrė 
karinę dvasių, kuri lydi Lietuvos 
karį, kaip lygiai Ir kiekvienų pi
lietį: aukotis Tėvynės gerovei, ati
duodant net gyvybę už jos laisvę, 
nepriklausomybę ir laimingesnę 
jos vaikų ateitį. Kiekvienas mūsų 
žemės kampelis aplaistytas mūsų 
protėvių, tėvų ir brolių krauju. 
Brangi, labai brangi kaina yra 
sumokėta už kiekvienų Lietuvos 
žemės pėdų.

Kas gi tų lietuvių pasiaukojimo 
dvasių kelia, kad net gyvybės ne
sigailima, kad savo kraštų apgy
nus?

Lietuvos vaikai guldo savo gal
vas už tėvynę ne dėl kokio išroka- 
vimo, bet vien tik meilės savo 
kraštui vedami, kovoja už tuos 
idealus, dėl kurių kovoja kiekvie
nas ištikimas tautos sūnus. Meilės 
jausmas yra galingas, jis daro 
stebūklus, jo negali sunaikinti jo
kie priešai, kad ir prašmatniau
siais ginklais. Meile savam kraš
tui, lydi lietuvį visų jo gyvenimų, 
nežiūrint ar jis savo tėvynės oru 
kvėpuoja, ar kitų pasaulių žvaigž
dynus mato. Ir tol, kol lietuvių 
širdyse plazda tas šventas tėvy
nės meilės jausmas, tol Lietuva 
bus gyva, nors jos žemė būtų sve
timų kojų mindžiojama. Lietuvos 
sūnūs vėl sukils ir išeis kovon už 
tuos idealus, už kuriuos kovojo jų 
protėviai ir užbaigs jų pradėtų 
žygį iki pilnos pergalės.

Visos tautos gerbia savo žuvu
sius už tėvynę: stato jiems gra- . 
žius paminklus, sukrauna į muzie
jus jų kautynių ginklus, sienas 
didvyrių vardais išrašo, paveiks
lais papuošia. Bet kaip gi dažnai 

I

pamirštami tie idealai, už kuriuos 
tie kariai ėjo kovoti ir žuvo! štai 
turime pavyzdį iš praeito II Pa
saulinio karo, kurio liudininkais 
mes patys buvome. Kada reikėjo 
įtempti visas jėgas hitlerinei Vo
kietijai nugalėti, — suvienytos 
Amerikos Valstybės ir Didžioji 
Britanija savo vadovų lūpomis pa
skelbė garsiųjų Atlanto ęhartą, 
kurioje išdėstė tikslus, dėl kurių 
kovojama. Be to, buvo pažadėta, 
kad po karo bus sukurta tokia 
taika, kuri visoms tautoms leis
kuosaugiausiai gyventi savo kraš
tuose, laisviems nuo baimės ir 
skurdo, pagal savo pačių laisvų 
valių pasirinktų valdymosi formų; 
visos jėga pagrobtos valstybės 
buvo pažadėta atstatyti ir išlais-
vinti. Ar šios Chartos pažadai yra 
teisėti? Ar mes štai čia atblokšti 
gyvename ne todėl, kad mums iš
plėšė tėvynę, pavergė mūsų tau
tų? O ar ne po vadinamos taikos 
dingo iš laisvųjų tarpo visa eilė 
valstybių? Kur atsidūrė Lenkija, 
Čekoslovakija, Vengrija Rumuni
ja ir kitos? Tiesa, jas pagrobė So
vietų Rusija, bet ar buvo pakanka
mai pastangų iš laisvojo pasaulio 
pusės pažaboti buvusį savo part
nerį? Priešingai, buvo bandoma 
pasiekti taikos su Sovietų Rusija. 
Ir tai būtų kapų taikų visoms pa
vergtoms tautoms, o kartu ir mūsų 
tėvynei ilgiems ir gal labai il
giems metams.

Kai kada girdime balsų, kad iš 
viso ar reikalingos kariuomenės, 
o ypač tokiems mažiems kraštams, 
kaip mūsų, nes vistiek gyvendami 
tarp didelių kaimynų negalime 
jiems atsispirti. Ar ne geriau esu 
būtų tuos pinigus paskirti švieti
mui ir ktiems kultūros reikalams. 
Manau, kad taip tvirtindami pa
mirštame, kad gyvename laikus, 
kada santykiai su kitomis valsty
bėmis remiasi jėga, kada gražiais 
žodžiais nei įtikinsi nei nugalėsi. 
Kaip žinome iš istorijos, romėnai, 
kada buvo galingi kariškai, buvo 
užėmę didelius Europos plotus ir 
net dalį Azijos ir Afrikos. Vėliau, 
susilpnėję viduje, o ypač susilp
nėjus jų karinei galybei, kitų bu
vo nugalėti. O juk romėnai tais 
laikais buvo pasiekę kultūros, 
mokslo ir meno augštybių. Taip 
pat manau visi sutiksime, kad ir 
mes, lietuviai, kaip ir mūsų kai
mynai latviai ir estai, ir kultūri
niai ir bendrojo Išmokslinimo po
žiūriu augščiau stovėjome už su- 
bolševiklntus rusus, tačiau užgro
bė mūsų valstybes. Tiesa, ir mū
sų kariai nepakėlė ginklo, nepa
sipriešino įsibrovėliui. Bete ar mes 
turime teisę dėl to juos kaltinti? 
Argi buvo duotas reikiamas įsa
kymas ir jie jo nepaklausė? Tie
sa yra, kad mūsų kariuomenė bū
tų ryžtingai ir iki galo gynusi 
kraštų, jei politinė vadovybė būtų 
įsakiusi.

Kada kraštas buvo užimtas bol
ševikų, mūsų kariuomenė, raudo
nųjų įsibrovėlių indoktrinuojama,
blaškoma ir sijojama, vis dėlto 
buvo mūsų didelė viltis ir paguo
da. Ji sugebėjo išlaikyti tikrų lie
tuvio kario dvasių. Mes, kiti, tuo 
metu buvome priblokšti įsibrovė
lio, netikri dėl savo rytojaus sa
vame krašte. Ir štai, reikėdavo 
tik pasirodyti mūsų karių dalinė- 
liui Kauno, Vilniaus ar kito mies
to gatvėse, kaip lietuvis atgydavo, 
pajusdavo išsigelbėjimo viltį. Pa
prasta, gal šimtus kartų girdėta 
karių daina, naujai skambėdavo. 
Mes sekdavome gatvėmis savo ka
rius, pilnomis ašarų akimis mes 
gaudydavome paprastos dainos 
žodžius, kuriuose tik lietuvis pa
jusdavo lietuvio-kario šauksmų 
nenusiminti, tikėtis šviesesnio ry
tojaus, nes karys dar kovos dva
sios nenustojęs, savo tautos ir tė
vynės priešui neišdavęs. Tuo lai
ku mes negalvojam, kad kariuo
menei išleisti pinigai paleisti vė
jais. Ir mūsų kariai pateisino mū
sų viltis Ir lūkesčius: kai atėjo 
tinkamas laikas, visi, kas galėjo, 
stojo kovon ir išvijo įsibrovėlius 
iš tėvynės.

Atsimenam, i rantrojo okupanto
Atsimenam ir antrojo okupanto 

grąsinimų ir masinimų įvairiomis 
gėrybėmis stoti į vokiškus dali-

DIENA
nius, lietuvis reagavo griežtu — 
ne! Bet kai buvo paskelbta savų, 
lietuviškų dalinių kūrimas, tie da
liniai per trumpą laikų buvo už
pildyti ir nebegalėjo sutalpinti vi
sų norinčiųjų. Taip lietuvis paro
dė, kad jis savo noru aukojasi už 
savo mielą kraštą, bet nesiaukojo 
ir niekuomet nesutiks aukotis už 
kitus, Jam svetimus, interesus:

Mūsų tėvynė šiuo metu žiaurios 
priespaudos sukaustyta. Vaitoja 
lietuvis tėvynėje pasilikęs po bol
ševikine priespauda, tremiamas ir 
kankinamas. Mes, artėjant oku
pantui, palikome tėvynę, kaip tie 
paukščiai prieš žiemą, jieškodami 
laikinos pastogės ir užuovėjos. Bet 
mes nejaučiame čia tos gaivinan
čios tėvynės saulės šilimos, mes 
pasigendame jos žydinčių pievų ir 
laukų, lietuviško dangaus, kur ki
tokios ir kitaip mirksi žvaigždės. 
Mes ilgimės išauštant pavasario, 
kada ir mes, kaip tie paukščiai — 
skrajūnai galėsime grįžti į tėvynę, 
kad sukurtume iš naujo mielus 
lizdus, ir vėl dirbtume tėvynei ir 
jos žmonių naudai.

Deja, to pavasario neatneš mums 
nei amerikietis, nei anglas, nei 
kitas geradarys, jeigu mes patys 
tam pavasariui kelio neruošime, 
už jį visais įmanomais būdais ne
kovosime. Atėjus tinkamam laikui, 
vėl reikės aukų sudėti ant tėvynės 
laisvės aukuro. Mūsų viltis — mū
sų kario dvasia dar gyva, tautos 
pasiryžimas aukotis dėl tėvynės 
nenuslopintas, tad tikėkime tvir
tai, kad išauš nauja aušra ir Lie
tuvai — Tėvynei.

A. BUTAVIČIUS

ILGAMETIS NERVŲ LIGŲ 
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J Mackiewicz

MELBOURNE,
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“Mūsų pašaukimas? Kad būtume jo verti, turime skelbti tiesą. 
Tiesa yra visuotinė arba jos iš viso nėra...

“Jei norime likti verti savo misijos — tik viena mums tegalima 
laikysena: visais savo pojūčiais jausti įkarštį, kuriuo tvinksi tauta, 
įsijungti į jos kovą, nuplėšti mus smaugiantį tylos apdangalą ir

SAUKTI TIESĄ!

"... Nes tiesa, kuri sužavi tautas, virsta valia ir drąsa, plienu 
ir dinamitu, pergale ir triumfu“.

(Iš prancūzų pogrindžio laikraščio "Les Letters 
Francaises”, slaptosios tautinės rašytojų tarybos 
organo, vedamojo “Crie La Verites” (Tiesos 
šauksmas) 1942 m. spalio mėn. Nr. 2.)

STUDENTIJOS
Neseniai pasibaigė šeštasis stu

dentų kongresas Ceylone. Pirmą 
kartą europiečiai pasijuto mažu
moje tarptautiniame studentų 
kongrese.

Skaitlingi būriai delegatų iš 
Azijos, Afrikos, Lotynų Ameri

kos, padidino tautines grupes iki 
56.

Kongreso tikslas puoselėti pa
saulio studentų bendradarbiavimą, 
skatinti gerą jaunuomenės tarpu
savio sugyvenimą ir plėsti ryšius. 
Šį kartą atstovai grįžo iš kon
greso kiek nusivylę dėl pasireiš
kusių naujų skaldančių tendenci
jų.

Konfliktas kilo per aštrias dis
kusijas, sprendžiant Alžyro stu
dentijos pasiūlymą, kurį JAV ats
tovai palaikė ir juo buvo norima 
pareikšti kongreso solidarumą Al
žyro studentams* Daug jų esą, 
areštuojama ir be teismo laikoma 
kalėjimuose.

Vakarų Europos studentų ats
tovai atsisakė pasirašyti rezoliu
ciją, ir veltis į tokią politiką.

Amerikiečių elgesys palaikytas 
oportunistiniu noru prisigerinti 
kolonijinių kraštų studentams. Jų

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

Kario Motina
Ateis pavasaris, o tu svajosi, 
Kad grįžtų nors svajonėse nakčia. 
Praeidama prie kapo gal sustosi, 
Bet nežinosi, kad sūnelis čia...

Viską užmiršus: sielvartą, raudas, 
j Diena liks atminty šviesi.
'Jis mirdamas paliko laišką graudų, 
Bet žuvo žodžiai ir draugai mūšy.

Žieduose puošis tėviškės žemelė, 
Sodely vyšnios, obelys žydės, 
Tu lauksi grįžtančio sūnelio, 
Išėjusio ginti gimtosios šalies.

Kaip ašaros mirgės rasa ant kapo, 
Kaip snaigės kris pavasario žiedai, 
Sūnus Nežinomu Kareiviu tapo, 
Kovos laukuos užmigęs amžinai.

JONAS NEVARDAUSKAS.

NAUJAS FIURERIS?
Admirolas Doenitz’as paleistas 

iš Spandau kalėjimo š.m. spalio 
mėn. 1 d. Kai kurie laikraščiai 
jau spėlioja, ar tik jis netaps pa
čia pavojingiausia politine as
menybe Vokietijoje. Naujieji na
ciai, kurių branduolį sudaro buvu
sieji povandeninių laivų įgulų ir 
karo laivyno nariai, tiki, kad tu
rint galvoje, jog Hitleris paskry- 
rė Doenitzą savo įpėdiniu, pasta
rasis vis dar tebėra Reicho galva.

Kitais metais Vakarų Vokieti
joje įvyks parlamento rinkimai. 
Adenaueriui teks atlaikyti frontą 
prieš socialistus. Tačiau ,jei abi 
pusės Išrinktų maždaug panašų 
skaičių atstovų, tada naujų nacių 
partija galėtų nusverti svarstyk
lių lygsvarą, ypač, Jei jiems va
dovautų tokia asmenybė, kaip 
Doenitzas.

Admirolas Heye, kuris vadova
vo karo pabaigoje Vokietijos na
rams, taip vadinamiems žmonėms 
-varlėms Ir laivų sabotuotojams, 
dabar vadovauja Laivyno Lygai. 
Jis kreipėsi į Lygos narius pra
šydamas nedaryti didelių politi
nių išvadų iš Ddenitzo paleidimo. 
Tačiau vargu ar Doenitzas tylės. 
Yra žinoma, kad Doenitzas nepa
keitė savo senųjų politinių pažiū
rų.

KONFLIKTAS
pareikšta Vakarų kraštams kri
tika rėmėsi blogai informuotais 
šaltiniais.

Prieš rezoliuciją balsavo visos 
valstybės, išskyrus italus. Už re
zoliuciją pasisakė Pietų Amerikos, 
Afrikos, Azijos, Australijos ir 

JAV delegatai.
Maltos studentai buvo vieninte

liai kolonijų atstovai, kurie palai
kė Europą, nepaisant spaudimo. 
Maltiečiams pavyko prikalbėti 
graikus, atsiimti rezoliuciją dėl 
Kipro.

Maltos atstovas taip aiškino 
maltiečių studentų laikyseną: “Mes 
Maltos studentai kartais nesutin
kame su vyriausybe, bet mes visa
da gerai traktuojami. Niekad nie
kas mūsų nekaltino, nešaudė Ir ne
mušė, nes mes nesudarome grės
mės taikai ir saugumui mūsų sa
los gyventojams”.

Londoniškis “Sunday Times”, 
komentuodamas šį tarptautinį stu
dentų kongresą, rašo, kad konft- 
rencljai pakenkė nevykusi JAV 
delegacijos laikysena, dėl kurios 
trumparegiškos intervencijos, su
drumsta studentiška kongreso nuo. 
taika.
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* šiemet Šiaulių dramos teat
rui sueina 25 metai. Geriausiais 
paskiausiu metu jos pastatytais 
veikalais laikomi S. Čiurlionienės 
“Pinigėliai”, M. Gorkio “Vasa Že- 
lesnova” ir Salzako “Viengungio 
gyvenimas”.

* “Už nuopelnus vystant lietu
vių tarybinę literatūrą” 60 m. su
kakties proga S. Kapnys-Kanapė- 
nas apdovanotas “LTSR AT Pre
zidiumo garbės raštu”. Maskvoje 
Gorkio vardo literatūros institute 
atidarytas naujas “meninio verti
mo skyrius”. Jame pradėjo darbą 
dvi studentų grupės, pirmoje — 
vertėjai iš lietuvių kalbos, antroje 
iš tadžikų kalbos.

* šiemet Sov. Sąjungoje ameri
kiečiai vėl pradėjo 52.000 tiražu 
leisti rusiškai savo informac. lei
dinį “Amerika vaizdais”, kuriuo 
informuojama apie Amerikos gy
venimą ir pažangą visose gyveni
mo srityse. Jis Maskvoj, vos pa
sirodęs, buvo išgrobstytas per ke
lias valandas. Sovietams suteiktas 
leidimas leisti panašų sovietinį 
leidinį Amerikoje “USSR", kuria
me, netenka abejoti, bus taip pat 
informuojama apie sovietinio gy
venimo “džiaugsmus” ir okup. Lie
tuvoje.

* Maskvoje bolševikai leidžia 
anglų kalba laikraštį “Maskvos 
Naujienos”, kurio paskiausiame 
numeryje yra paskelbtas paverg
tosios Lietuvos “Ministerių Tary
bos pirmininko” šumausko strai
psnis “Respublika 6-me penkmety
je”. Jame pagal bolševikinę kon
cepciją nagrinėjamos "respubli
kos pramonės ir liaudies ūkio Iš
vystymo perspektyvos”. Taip pat 
atspausdintas straipsnis apie Šiau
lių rajono "Raudonosios vėliavos" 
kolchozo tariamus "laimėjimus”.

* Šiemet spalio mėnesį dail. A. 
Žmuidzinavičiui suėjo 80 m. am
žiaus. A. Žmuidzinavičius vaizduo
ja gražiausias Lietuvos vietas. Tur 
būt, nėra Lietuvoje gražesnio kam
pelio, kurio nebūtų drobėje už
fiksavęs sukaktuvininko teptukas. 
Ir šiandien dailininkas nepailsta
mai dirba prie molberto. Iš po jo 
teptuko gimsta vis nauji gražio
sios Lietuvos gamtos vaizdai.

Vilniuje atidaryta Žmuidzinavi
čiaus darbų apžvalginė paroda. 
Keturiose muziejaus salėse išsta
tyta 460 paveikslų. Parodą atida
rė prof. V. Mackevičius. Iš viso 
A. Žmuidzinavičius yra nutapęs 
per 2.000 paveikslų.

* Skulptoriui Petrui Aleksan
dravičiui, vienam iš žymiausių 
okup. Lietuvos dailininkų, 1956.X. 
21 suėjo 50 m. amžiaus. Ta proga 
per Vilniaus radiją jo kūrybinį 
kelią nušvietė Dailės Instituto 
meno istorijoje katedros vedėjas 
T. Adamonis, pažymėdamas, kad 
dail. P. Aleksandravičius priklau
so prie tos garbės lietuviškų skul
ptorių, kuris “siekia atskleisti 
pirmiausia žmogaus vidinį pasaulį, 
parodydamas jo moralinį grožį, 
subtiliausius jo sielos išgyveni
mus. Pagrindinis P. Aleksandra
vičiaus žanras yra portretas.

* Vilniaus rusų dramos teatro 
kolektyvas pradėjo naująjį sezo
ną 1956.IX.15. Vyriausiasis teat
ro režisierius yra “nusipelnęs Bal 
tarusijos artistas” Golovinčeris. 
Jo pareiškimu, dabar teatras repe
tuoja sovietinio dramaturgo A. 
Safronovo pjesę “Pinigai”, pasa
kojančią apie žvejų buitį, o arti
miausiu laiku pastatys jugoslavo 
Nušičiaus kūrinį — komediją “Fi
losofijos daktaras”, kur “demas
kuoja buržuazinės visuomenės pa
pročius”. Numatytos pastatyti so
vietinių autorių Vyšnievskio ir 
Pogodino pjesės, o sezono gale 

duoti Šekspyro "Hamletą”.
* Jau išėjo nauji mokslo 

vadovėliai. Pagal pirmuosius pra
nešimus, Stalino kaip ir nebuvę. 
Jei jis minimas, tai tik tarpe kitų. 
Vienoje vietoje jis minimas ats
kirai, — ten kur nurodyta kada 
jis mirė... talkininkai nepažymė
ti. Apie Staliną rašoma tik kaip 
apie “Leninizmo Pagrindų” auto
rių.

SPORTAS

I 1 Sov. Sąjungos rinktinę, kuri 
pasirodys Melbourne olimpiadoje,

I įtraukti Ir Lietuvos boksininkai 
' R. Murauskas ir L. Juškėnas. Bet 
jie gins okupanto spalvas. Anato
lijus Pocius, neseniai numetęs dis
ką 53 m. 12 cm., pasikė naują Lie
tuvos rekordą. Grįžusį iš rungty
nių, jį su tuo laimėjimu pasveiki- 

' no senieji Kaune gyvenę disko 
rekordininkai Teišerskis ir St. 
Sačkus.

Per Gudijos, Lietuvos ir Molda- 
1 vijos teniso rinktinių turnyrą Ki- 
šiniove pirmąją vietą Iškovojo 

i Lietuvos komanda. E.

RYGA ŠIANDIEN
| Bonos mieste, laikinojoje Vak- 
l Vokietijos sostinėje, leidžiamas 
dienraštis "General Anzeiger” 1956 
X.14-14 numeryje ištisą puslapį 
paskyrė iliustracijoms pavaizduoti, 
kaip iš tikro atrodo latvių sostinė
je, Rygos mieste. Dienraštis pažy
mi, kad Ryga šiandien yra tapusi 

, visai sovietiniu miestu, kuriame 
Į vyrauja sovietinės uniformos. 
Miesto tiltus saugo raudonarmie- 

I čiai. Prekių kainos augštos, sunku 
l gauti geresnių drabužių, nėra už 
I ką, todėl gyventojų apranga at
rodo skurdi. Už kopūsto galvą ten
ka mokėti 80 kapeikų, sviesto ki
logramą 28 rublius, kumpio kg. 
24 rubliai. Tuo tarpu kolchozinin- 
kai per mėnesį tegauna vos 90- 
250 rublių. Tad iš kur galima ką 
norint geriau nusipirkti. Tiesa, 
skelbiama, kad pvz. už cukraus 
kg. tenka mokėti 8 rublius, bet 
iš tikro jo niekur negausi pigiau 
kaip už 20 rublių. Vienoj nuotrau
koj vaizduojama, kaip bolševikai, 
sulyginę moterų ir vyrų teises, 

I sulygino ir jų-darbus. Būtent pa- 
i čius sunkiausius darbus dabar 
gauna dirbti ir moterys. “Kapita
listinę liekaną” sudaro batų va
lytojai, kurie, kaip ir “buržuazi
niais laikais”, net ir šiandieni
niams komunistams didžiūnams 
stropiai juos valo. Naujieji Rygos 
viešpačiai savo kultūra, kaip že
miausioji nuotrauka rodo, sten
giasi pavaizduoti laisvalaikiu vie
šai rodydamiesl su pižamomis. Jas 
visur demonstruoja, tuo būdu pri
mindami žinomuosius atsitikimus 
ir Valstybės Teatre Lietuvoje, kai 
bolševikinės damos ateidavo j 
spektaklį apsirengusios naktiniais 
marškiniais ir tarėsi užsidėjusios 
pačią moderniškiausią suknelę...

"General Anzešger” rašo, jog 
Pabaltijo kraštai dar ir dabar ga
lima sakyti, yra beveik hermetiš
kai atitverti nuo laisvojo pasaulio. 
Rygos sovletinimas dar didesnis, 
nei kitur. Seniau Rygoje buvo 
apie 400.000 gyventojų, o šian
dien ji turi jau per 1 mil. Savai
me aišku, iš visur čia suplūdo ru
sai. Rygoje latviai šiandien su
daro mažumą. E.

NEBESTATYS 
PANTEONO

Rusai buvo paskelbę konkursą 
Lenino-Stalino panteono projek
tams pateikti. Tas panteonas bu
vo numatytas statyti prie Mask
vos, — Lenino Kalvose. Tačiau, 
atėjus terminui, statybos komisi
ja paskelbė, kad nė vienas iš 875 
pasiūlytų projektų nepriimtas... 
Regimai, bus paskelbtas kitas 
konkursas, bet jau panteonui be 
Stalino.

Prieš dvidešimt metų nišai bu
vo pradėję statyti “Sovietų rū
mus”. Per karą statyba sustojo, 
ir milžiniška duokė ilgai žiovavo 
Maskvos centre. Dabar • nutarta 
panaikinti pirmykštį projektą. Ar
chitektai kviečiami siųsti naujus 
projektus, kurie turį būti “kilnaus 
paprastumo dvasioje”...

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.
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KULTŪBINfi 
KRONIKA

* V. Krėvės raštų leidžiama 
pilna laida. Prenumeratoriams L. 
Enciklopedijos' leidėjo išsiuntinė
tas stambus. 400 psi. II tomas, j 
kurį sudėti net trys pirmojo lei
dimo tomai. Redagavo V. Maciū
nas ir Pr. Skardžius. Literatūros 
.mylėtojai džiaugiasi ir savo na
muose turėdami pilnų'Krėvės raš
tų rinkinį.

* Kazimiero čibiro-Verax kny
ga "El Imperio del Genocido” su
silaukė didelio susidomėjimo. Ver
tinama kaip vienas iš svarbiųjų 
leidinių bolševikiniam genocidui 
atskleisti. Dabar leidžiamas jos 
antras leidimas. St. Santvaras 
ruošia veikalų apie Lietuvos ope
ros, baleto ir dramos teatrų. Tė
vynės Mylėtojų Draugija JAV-se 
pasiuntė Lenkijos lietuviams du 
egzempliorius išleistosios dr. V. 
Sruogienės Lietuvos istorijos.

* Visame laisvajame pasaulyje 
gyvena apie 700 liet inžinierių ir 
architektų. Iš jų apie 600 apjun
gia Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sųjunga (PLIAS). 
Apie 200 inžinerijų ir technikų 
studijuoja. Cenro valdybai paves
ta sudaryti komisijų "Lietuviškų
jų techninių terminų žodynui” pa
ruošti ir išleisti. Iki šiol surinkta 
jau per 1.000 techninių žodžių. 
Inžinieriai bei architektai taip pat 
gyvai svarsto Lietuvos laisvinimo 
problemas.

* Amerikos lietuvių veikėjas 
Nadas Rastenis, kuris išvertė i 
anglų k. šiemet rudeni, Lietuvių 
Dienų išleistų A. Baranausko 
“Anykščių šilelį”, yra taip pat 
paruošęs angliškai Donelaičio 
“Metų” vertimų. Į lietuvių k. yra 
dar išvertęs “Šekspyro” “Venę ir 
Adonį”, Omaro Kajarno “Rubaja- 
tę” ir E.A. Poe “Varnų”.

* Ryšium su Vilniaus un-to 
376 m. sukaktimi, kurios minėji
mų JAV-se suruošė Lietuvių Pro
fesorių Draugija, lietuvių ir sve
timųjų spaudoje iškelta un-to 
reikšmė bei kultūrinis įnašas Va
karų pasauliui. Taip pat išryškin
tas kard. Stritch prasmingas su
kakčiai atžymėti laiškas ir prašy-' 
.mas popiežiui Pijui XII, kad pa
dėtų lietuviams atkovoti laisvę, 
kurioje vėl galėtų tarpti savoji 

kultūra.
* Amerikinė “Sandara” kelia 

mintį įsteigti tokį kultūros cent
rų, kuris globotų Amerikos lietu
vių kultūrinius lobius ir pasitar
nautų apjungdamas jaunimų ir 
vyresniuosius. Iš jo ir svetimieji 
galėtų daug patirti apie tautinių 
ir kultūrinį lietuvių įnašų j Ame
rikos gyvenimų.

Sandaros met. koncerte š.pi. 
lapkričio 4 d. statyta klasinė ope
retė “Silvija”.

* Belgijos LB ilgametis pirm. 
P. Sekmokas išvyko į JAV Nau
jas krašto valdybos pirm, išrink
ta St. Dominaitė — Baltus.

* Vokietijoje, Prancūzijoje ir 
kituose Europos kraštuose lankė
si du pasižymėję Amerikos lietu
vių veikėjai — Čikagos teisėjas 
J.T. Žiūrįs ir įmonininkas Algir
das Pivoriūnas.

Teisėjas Žiūrįs per atostogas 
norėjo nuvykti į Lietuvę. Gavo 

atsakymų, kad į Sov. Sujungę ga
lima įvažiuoti, bet tik pagal “In- 
turist” programų ir kad galės vyk
ti tik ten, kur veš “Inturist”, o 
pagal “Inturist” programų į Lie
tuvę kelionės nenumatytos.

NUOMONES

SKYR1OJIMASIS ADELAIDĖJE
Adelaidės lietuviai sugyveno ga

na gražiai. Visais klausimais jiem 
pavykdavo susitarti ir veiklų su
derinti. šitame darnaus sutarimo 
ženkle buvo vykdomas lėšų telki
mas ir lietuviškiems namams įsi
gyti. Jungtiniame Adelaidės lie
tuviškų organizacijų posėdyje š. 
m. liepos mėn. 1 d. buvo priimta 
bendra rezoliucija, raginanti teik
ti pirmumų lietuviškų namų įsi
gijimo reikalui. Ir Adelaidės Lie
tuvių Sųjunga, kaip juridinis as- 
imuo vykdė šių akcijų gana sėk
mingai. Iš spaudoje skelbiamų 
pranešimų matyti, kad Adelaidės 
lietuvių namams jau surinkta per 
2000 svarų grynais pinigais. Tai 
tikrai graži pradžia, padaryta veik 
per vienerius metus. Ir dėl to ade- 
laidiškiai tikėjosi, kad savus na
mus turės visai netrukus. Bet 

kaip tik tuo pačiu metu, kai šis 
pagrindinis tikslas atrodė ranka 
pasiekiamas, Adelaidės lietuvių 
bendruomenės vięįnįngumui sŲp- 
ninti buvo patiektas “grupinis 
koktailis”.

Visai paslapčiom, Adelaidės lie
tuvių bendruomenei nieko neži
nant, grupė vienos srovės veikėjų, 
įsteigė “Lietuvių Caritu, kuris įsi
geidė pirmiausiai įsigyti vasarvie
tę pajūryje. Kartu su pirmom 
žiniom apie "Carito” įsteigimą 
buvo pranešta, kad bažnytinė Aus
tralų vyresnybė šį žygį palaimino 
Ir kad “Caritas” jau užpirko pa
jūryje (20 mylių nuo miesto ir 
Iš mylios nuo jūros) sklypų že
mės už 700 svarų (įmokėta 200). 
Ten būsianti pastatytas vasarna
mis. žinoma, Jei visuoimenė ir 
šiam reikalui plačiai atidarys sa
vo pinigines, nes į visuomenę jau 
dakar kreipiasi “Caritas” vadovai, 
prašydami aukų vasarvietės žemei 
išpirkti, tačiau visuomenės niekas 
neatsiklausė, ar ji tos vasarvietės 
nori, ar ji Jai reikalinga. Visi 
adelaidiškiai (išskyrus 12 steigė
jų, kuriuos čia dabar “apaštalais” 
vadina) buvo pastatyta prieš įvy
kusį faktų. Atvirai šnekant, vi
suomenė buvo absoliučiai išjung

ta iš betkokio tikslų apsvarstymo, 
pajėgumo vertinimo ir t.t Ir tai 
buvo padaryta, atrodo, sąmonin- 
gai, nes slaptai “Carita” sulipdę 
asmenys puikiai žinojo, jog Ade- 
laidiškiams būtų per sunku iš kar
to įsigyti ir namus ir vasarvietę. 
O klausiant, kas svarbiau, namai 
ar vasarvietė, be abejonės, kiek
vienas pripažintų, kad pirmiau 
reikia turėti naimus, o vėliau gal 
būt bus galima pasvarstyti ir va
sarvietės įsigyjimo klausimas.

Taigi, skaldymas jėgų ir lėšų 
prasidėjo ir Adelaidėje. Nieko ne
padarysi, kaip danguj, taip ir ant 
žemės. Dabar tarp abiejų organi
zacijų turės vykti varžybos, pa
liekant patiems adelaidiškiains nu
spręsti, kas jiems svarbiau, savi 
napnai mieste ar vasarvietė už 20 
mylių.

“Caritas” yra grynai grupinis 
junginys, kuriame visi Adelaidės 
lietuviai nenorės ir negalės su
tilpti. Tuo tarpu Lietuvių Sųjun
ga apima visus be išimties lietu
vius ir namai, kuriuos nori įsigyti, 
bus visų lietuvių namai. Tų namų 
tikraisis šeimininkas bus Adelai
dės lietuvių bendruomenės valdy
ba, kurios narys jau dabar auto
matiškai įeina į Adelaidės Lietu
vių Sąjungos Valdybų, o bendruo
menės revizijos komisija tikrina 
Sąjungos pajamas Ir išlaidas. To
dėl nėrk mažiausios abejonės, kad 
Lietuvių Namai Adelaidėje bus vi
sų lietuvių jungtinė nuosavybė, 
visų lietuvių pasididžiavimas ir 
lietuvybės saugojimo židinys.

Būtų labai liūdna, jei skaldymas 
turėtų apčiuopiamų vaisių ir už
tęstų lietuviškų namų įsigijimų 
Adelaidėje. Tų namų laukia visos 
lietuviškos organizacijos, todėl na
mų reikalas turėtų būti statomas 
pirmoje vietoje.

Iš kitos pusės, Adelaidės visuo
menė laukia ir Lietuvių Sąjungos 
atviro pasisakymo šiuo klausimu. 
Atrodo, kad jos veikla šiek tiek 
atslūgo, o to neturėtų būti, nes 
darbas dar nebaigtas.

ADELAIDIŠKIS.

Užsakykite siuntinius Lietuvon ar kurion kiton už geležinės uždangos 
šalin gerai žinomoje firmoje

CONTAL CO.
SIUNTINIŲ SKYRIUS:

387 LITTLE BURKE ST., MELBOURNE, VIC.
TELEF.: MU 3627 ir MU 1608

Ateikite ir apžiūrėkite pavyzdžius 34 rūšių. Garantuojama, kad tiktai 
griežtai augštos kokybės gaminiai bus siunčiami.

TAIP PAT DIDELIS SANDĖLYS EUROPIETIŠKŲ PLOKŠTELIŲ
Klausykitės mūsų skelbimų lietuvių kalboje iš radijo stoties 3GL 

kiekvieną sekmadienį 2.30 — 3.0.0 vai. p.p.

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 suteilkti progų 
laimėti brangų televizijos apara
tų. Galimybė laimėti yra labai 
didelė — tik 1000 bilietų. Bilieto 
kaina 10 šil. Laimėtojas paaiškės 
dar šiemet — traukimas numato
ma įvyks š.m. gruodžio 31 dienų.

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

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
(

Greitai — Patikimai — Pigiai
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimų.

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

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias 

medžiagas, rūbus, avalyne.
VAISTUS

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

Juo Greičiau, Tuo Geriau!
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JAU £ 6000
SURINKTA MELBOURNO

LIETUVIŲ NAMAMS

Melbourne Lietuvių Namų kapi
talas kasdien didėja. Šis reiškinys 
savaime suprantamas. Jei jau 
sykį nusistatėme įsigyti tautinės 
užuovėjos židinį — Lietuvių Na
mus — tai savo sprendimų neati
dėliodami vykdome. Tuo labiau, 
kad šiam tikslui siekti pasirinko
me visiems prieinamiausią būdą, 
kuris nė vieną asmeniškai neap
sunkina. Juk, kuris mūsų negali
me lietuviškam reikalui skirti ši
lingą į dienų, kad per trejus me
tus, bendromis jėgomis, sudarytu
me Lietuvių Namams įsigyti rei
kiamą kapitalų? Aišku, kad tai pa
daryti visi galime ir nehtidėlio- 
dami šį savo sprendimą vykdome. 
Tai sveikintinas tautinio solidaru
mo pavyzdys. Taip solidariai dirb
dami mes ne tik sudarome sąly
gas mūsų jaunimo tautinei veiklai, 
bet ir ekonomiškai bendruomeni
niu požiūriu stiprėjame, nes Lie
tuvių Namai yra mūsų visų tur
tas. Taip šį reikalą išsiaiškinus, 
iki šiol dar neatsirado nė vieno 
tautiečio, kuris būtų atsisakęs 
Lietuvių Namų įsigijimo reikalą 
paremti — įsigyti įnašų, arba pa
sirašyti didesniam įnašų skaičiui 
pasižadėjimą, kurį dalimis apmo
kės trijų metų laikotarpy.

Be anksčiau šio laikraščio Nr. 
43, 44 ir 46 paskelbtų, papildomai 
ir naujai įnašus įmokėjo arba pa
sižadėjimus pasirašė išie tautie

čiai:
Pastaba: vienas įnašas — £ 5. 

skliausteliuose pažymėtas pasiža
dėtas įsigyti įnašų skaičius.

Antanaitis Jonas — 2(4), Bal
sys Leonas — (6), Didelis Vytau
tas — (9), Gašlūnas A. — 1(9), 
Greimas Romualdas — (8), Kap- 
lūnas Antanas — 2, Kemėšis Jo
nas — (4), Lastas Albinas — 1, 
Liorentas Vincas — (10), Mičiu- 
lis A.P. — 1(9), Meiliūnas Vin
cas — 1. Ramanauskas Antanas 
— (5), Sodas — Sadzevičlus Mi
kas — 1, Strazdas J. — (10),
Siamas Jurgis — (10), Švažas 
Mykolas — (9), Tamošaitis V. — 
(10), Zabiela Benediktas — (10), 
Žiedas Bronius — (9), Žilinskas 
Stasys — 2(8), žižienė Elena — 
(9).

Kad kiekvienas Melbourne, jo 
priemiesčiuose bei apylinkėse gy
venąs lietuvis galėtų lengviau sa
vo įnašais Lietuvių Namų įsigiji
mą paremti. Taryba pakvietė tal
kon keliasdešimt įnašų platintojų, 
kurie aplankys visus jų rajone gy
venančius lietuvius. Taryba tvir
tai įsitikinusi, kad Jūs, mieli tau
tiečiai, suprasdami mūsų visų ben
drų rūpestį, įnašų platintojų la
bai nevarginsite ir tuščiom neiš- 
lelsite. Jei įnašų platintojai, dėl 
laiko stokos dar nebūtų spėję Jus 
aplankyti, parodykite patys tau
tinio solidarumo neabejotina su
pratimą — prieikite sekmadieniais 
prie bažnyčios prie bet kurio Ta
rybos nario, kuris čia pat visa 
atliks. Gyveną tolimesnėse vieto
vėse, pinigus už įnašus galite 
įmokėti į mūsų — THE LITHUA
NIAN CLUB OF MELBOURNE 
vardu atidarytą, THE COMMER
CIAL BANK OF AUSTRALIA 
LIMITED, sąskaitą. Šio banko 
skyriai yra visuose Melbourno 
priemiesčiuose ir kitose vietovėse. 
(Mokant pinigus j banką už nau
jus įnašus, ne už pasižadėjimus, 
prašome mokėtojo' adresų praneš
ti Klubo Tarybai šiuo adresu: 
L. Barkus, 9 Earl St., Windsor 
S.I., Vic., kad galima būtų mokė, 
tojui išsiųsti įnašo žyminį)

Kiekvienas šilingą į dieną Lietu
vių Namams!

Melbourno Liet. Klubo Taryba.

* “Valgyklų yra, bet gerai pa
valgyti nėra kur...” Tokią išva
dą pasidarė iš 3 žmonių tam tikra 
kontrolinė “brigada”, aplankiusi 
visų eilę Vilniaus miesto valgyk
lų ir kitų maitinimo įmonių. Kon
trolinę "brigadą” sudarė valstybi
nės prekybos inspektorius V. Gasi- 
liauskas, “Elfos” fabriko tekinto
jas P. Jojavodinas Ir bolševikinis 
korespondentas V. šarpis. Kontro
lieriai konstatavo, kad "didelė da
lis visuomeninio maitinimo įmo
nių dirba nepatenkinamai". Pana
ši padėtis ir Kaune.

NENIEKINKIME SAVĘS
Lietuvybės išlaikymas yra vie

na svarbiausių problemų mūsų 
bendruomenėje. Ypatingas dėme
sys turėtų būti atkreiptas į jau
nimų, kuris supamas didelio pa
vojaus nutautėti. Lietuvių Kultū
ros Fondas Australijoje todėl 
kreipia ypač dėmesį j savaitgalio 
mokyklas bei lituanistinius kur
sus, kad mūsų vaikai būtų moko
mi ir auklėjami lietuvių mokyto
jų, kūtų išeinamas lituanistinių 
dalykų pradinis ir augštesnis kur
sas bent savaitgaliais, šiuo metu 
Australijoje veikia per 20 savait
galio mokyklų, Akivaizdiniai Li
tuanistikos kursai ir Koresponden- 
ciniai Lituanikos kursai Melbour
ne.

Tų didį darbą dirba iš pasišven
timo, be atlyginimo nemažas bū
rys mokytojų, šis darbas susilau
kia įvairių kliūčių ir sunkumų. 
Čia nenagrinėsime jų visų, bet pa
liesime paskutiniuoju metu pasi
reiškusį kelių piktos valios tau
tiečių darbą Melbourne, kuris nu
kreiptas prieš mūsų nuoširdų ir 
uolų kultūrininkę, pedagogą Al
bertą Zubrą. Prieš jį skleidžiami 
visokie gandai ir šmeižtai žodžiu 
ir raštu tikslu jį suniekinti ir iš
stumti iš mūsų veikliųjų bendruo
menės narių tarpo.

LKF Australijos Valdyka pa
reiškia didelį apgailestavimą, kad 
mūsų bendruomenėje yra tokių 
tamsių, nedorovingų, nekrikščio
niškų žmonių, kurie tokiomis 
šlykščiomis priemonėmis bando 
suniekinti platų kultūrinį barą 
varantį pedagogą Albertą Zubrą. 
LKF Australijos Valdyba didžiai 
vertina kultūrininko A. Zubro vei
klų ir pasmerkia prieš jį pradėtą 
purvinų šmeižikų darbų. Pedago
gas Albertas Zubras jau penktus 
metus dirba Melbourne Akivaiz
diniuose Lituanistikos Kursuose, 
yra įsteigęs Korespondenclnlus 
Lituanistikos ir žurnalistikos kur
sus, redaguoja Korespondencinių

Lituanistikos Kursų leidinį “LI- 
THUANICUM”. Visus savatgallus 
Ir nuo atilsio nutrauktas valandas, 
išsėdėdamas iki vėlyvos nakties 
pašvenčia jaunimo mokymui, pri
augančios lietuvių inteligentų kar
tos ugdymui ir lietuviškumui iš
laikyti.

LKF Australijos Valdyba prašo 
veikliausių LKF bendradarbį A. 
Zubrų nekreipti dėmesio į patam
sio gaivalų žemą darbų, vadovauti 
Ir toliau Akivaizdiniams, Kores- 
pondenciniams bei Žurnalistikos 
kursams, moraliai ir materialiai 
remdama jo labai reikšmingą kul
tūros darbą.

LKF AUSTRALIJOS 
VALDYBA.

ŽADA SUVIENODINTI
GELEŽINKELIUS

Iš Canberros pranešama apie 
ruošiamus planus suvienodinti vi
soje Australijoje geležinkelius. Pa
gal vyriausybės planų geležinke
lių suvienodinimas kaštuotų £ 41. 
500.000.

Geležinkelių suvienodinimo kaš
tai numatoma apmokėti iš vidaus 
paskolos, be to, šiems darbams 
vykdyti nesunkiai būtų gaunama 
paskola iš užsienio.

Kaip žinoma, dabar Australijo
je kaikuriose valst. geležinkelių 
bėgiai yra skirtingų pločių. Tai 
yra didelis transporto apsunkini
mas taikos metu, o karo metu ši
tai gali turėti labai skaudžių pa
sekmių.

Malonus Skaitytojau,
Jei kę perki, bei kitokį reikalų 

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

I
EUROPIETIS#SPECIALISTAS

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

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

(Priešais Melbourno Town Hall.) 
Centr. 1819

Sumažintos kainos 5-25% U
<; MAISTO, TEKSTILĖS IR VAISTŲ SIUNTINIAMS l ” 

:: PABALTIJO IR SOVIETINIUS KRAŠTUS < \ 
' ■ Užsakymus kalėdiniams siuntiniams padarykite Jau dabar. * j 

Naujų kainų sąrašai prisiunčiami pareikalavus. < >
JNewaustral Company ;;

G.P.O. BOX 1336 
PERTH, W.A.
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TAZAB 
22 ROLAND GARDENS • LONDON • S W1
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SIUNTINIAI I VISA 
PASAULI ‘

Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai, 
• šilko ir vilnos skaros, avalynė, vaistai, maistas.

10 melų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai 
garantuoja geriausių patarnavimų Jūsų 
giminėms ir draugams krašte.

Garantuotas siuntinė lio pristatymas
Didžiausi išsiuntimo namai Europoje^
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Mtau PASTOGĖ
RĖMĖJAI IR 

SKOLININKAI
PASKUBĖKIME PRANEŠIMAI

| įmokėti įnašus sydnėjaus “M P.” KALENDORIUS
LIETUVIŲ NAMAMS

SYDNĖJUS MELBOURNAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
įvyks lapkričio 25 d. St. Bene
dict’s parapijos salėje, tuoj po lie
tuviškų pamaldų, kurių pradžia 
12.30 
tUVOB 
karių

vai. Po minėjimo buv. Lie- 
kariuomenės akt. tarnybos 
susirinkimas.

EISMO NELAIMĖJE 
SUŽEISTAS ST. PAČĖSA

Praeitą savaitę, netoli Allawah 
priemiesčio gelež. stoties, ALB 
Krašto Valdybos sekr. St. Pačėsai 
važiuojant į darbą ant jo moto
ciklo užsibloškė neatsargaus šofe
rio vairuojamas automobilis. St. 
Pačėsai skaudžiai sužeista koja, 
sutrenkta galva Ir alkūnė. Greito
sios pagalbos mašina nukentėjusi 
skubiai nugabeno j Kogarah ligo
ninę. St. Pačėsa kelias savaites 
turės išgulėti ligoninėje, o į darbą 
tegalės vykti už 2-3 mėnesių. Gu
li D. bloke, lankymo valandos 
darbo dienomis nuo 7 iki 8 vai.

PUPŲ BERNIUKAS

Lapkričio 18 d. Sydnėjaus Jau
nių Teatras, vadovaujamas V.R. 
Saudargienės, vaidino 8-jų veiks
mų pjesę “Pupų Berniukas”. Vai
dinimas įvyko Capitol salėje, Ban- 
kstowne. Valdiniman atsilankė 
apie 200 vaikų ir suaugusių.

Režisierė V.R. Saudargienė, de
koracinis patarėjas — L. Urbonas, 
pianistės I. Vilnonytė ir J. Sta- 
šionytė, akordeonistas G. Umbra- 
žiūnas.

Spektakli globojo Sydnėjaus Lie
tuvių Moterų Socialinės Globos 
draugija. Plačiau kitos savaitės 
numeryje.

KALĖDŲ SENELIO 
BEJIEŠKANT

Bankstowno savaitgalio mokyk
la mokslo metus užbaigs gruodžio 
15 d. išleidžiamaisiais egzaminais. 
Šiuo metu mokyklą lanko 50 mo
kinių.

Gruodžio 22 d. šios mokyklos 
mokiniai pasirodys su vaidinimė
liu "Kalėdų Senelio bėjieškant”. 
Šia proga mokiniams, išlaikiu
siems išleidžiamuosius egzaminus, 
bus įteikti pažymėjimai.

Vaidinimas — mokyklos šventė 
įvyks Protestant Hall, Bankstow- 
ne.

CAMPERDOWNO SAVAITGALIO 
MOKYKLOS TĖVŲ ŽINIAI 
Šios mokyklos vedėjas mokyt 

V. Bakaitis praneša, kad lapkri
čio 25 d. pamokų nebus ir numa
tyta ekskursija į pajūrį dėl ka
riuomenės šventės minėjimo, ne
įvyks — visi dalyvaujame minėji
me.

Gruodžio 2 d. pomokos įvyks 
normaliai. Tų dienų 11 vai. kvie
čiamas tėvų susirinkimas aptarti 
mokslo metų užbaigimo šventės 
programos.

Metinį mokestį už mokslų (i 
1.0.0.) prašoma sumokėti p. Ju- 
raitienei. arba atsinešti atvyks

tant j susirinkimų.

EGZAMINŲ (KARŠTIS
Baigiantis mokslo metams augš- 

tosiose mokyklose vyksta egzami
nai. Sydnėjaus univ. egzaminus 

laiko apie 7000 studentų. Jų tarpe 
yra apie 80 lietuvių. Išviso Aust- 

' rali j oš universitetuose ir koledžuo
se egzaminus laiko apie 100 mūsų 
tautiečių.

PUPŲ DĖDĖ SU DĖDIENE 
BANKSTOWNE

Prlešadventinis šokių vakaras 
rengiamas Masonic Hali, Banks- 
towne, šį kartų duos keletu staig
menų: bus didelė loterija, Pupų 
dėdė su dėdiene apdainuos Syd- 
nėjaus džiaugsmus ir vargus, be to 
apsilankę turės progos išgirsti 
Sydnėjaus aktualijas humoro for
moje.

KONCERTAS IR MENO 
PARODA

LKF Melbourne skyrius ruošia 
Victorijoje gyvenančių lietuvių 
dailininkų parodą, kuri įvyks š. 
m. gruodžio mėn. 2 d. Collings
wood Town Hall — vieną valan
dą prieš Melbourne Lietuvių Dai
nos Mylėtojų Sambūrio dainų kon
certų. Paroda bus atidaryta 5 vai. 
p.p. Jų kus galima lankyti ir kon
certo pertraukų metu ir dar vieną 
valandą po koncerto.

Meno parodos rengėjai šia pro
ga kreipiasi į visus lietuvius dai
lininkus. kurių iki šiol negalėjo 
pasiekti dėl adresų nežinojimo, ir 
prašo prisiųsti parodai savo išsta. 
tysimų 
kainas, 
vičius, 
Vic., o
gruodžio 2 d. iš ryto Collingwood 
Town Hall.

LKF džiaugtųsi, kad šiai paro
dai savo darbų (nors po vieną) 
prisiųstų Adelaidės, Sydnėjaus ir 
kitų vietovių lietuviai dailininkai.

K.K.

kūrinių pavadinimus bei 
šiuo adresu: K.K. Kunce- 
4 Ridgeway, Kensington, 
pačius kūrinius pristatyti

LITUANISTINIAI KURSAI 
PALEISTI ATOSTOGŲ

Melbourne Lituanistinių Kursų 
klausytojai paleisti vasaros atos
togų. Šiemet prie šių kursų veikė 
ir žurnalistikos kursas, vadovau
jamas Lituanistinių kursų vedėjo 
A. Zubro.

NUPIRKTAS NAMAS

"TA” Nr. 38 praneša: “Mel
bourne lietuvių parapija nupirko 
9 kambarių mūrinį namų”, esantį 
netoli miesto centro — Kensington 
priemiestyje. Prie namo yra mū
rinis garažas, lą kurio numatoma 
padaryti salę. Namas pirktas su 
visais baldais. Kaina £ 8.500. De
pozitas £ 3000. Skolų (£ 5.500) 
reikės išmokėti po 20 svarų 
savaitę. Palūkanos — 6%.

Namas nupirktas "Caritas” 
ganizacijos vardu.

kas

or-

Ne tik "Mūsų Pastogė” — visi 
lietuviškieji laikraščiai turi sko
lininkų ir rėmėjų. Vieni siųsdami ■ , . „ , ...., ,, , per kurias Sydnėjaus Lietuvių Na-prenumeratą, ar kita proga, laik- v „ . \
raščiui paremti prideda kelis ši-. mų Tarfba tun ,m°Iketi £ ^50° 
lingus, kartais svarų ir daugiau. I už uzPlrktus namus. Laikas kėga 
Tai lietuviškosios spaudos bičių-' nePaPrastai gre,taL čla.tad ,r at' 
lial. Kiti, laikraštį gaudami tvar- I krelP,amas visų tautiečių rimtas 
kingai kiekvieną savaitę, vis ne
prisiruošia, vis laiko neturi, vis 
neištenka, vis užmiršta prenume
ratos pinigus pasiųsti, už laikraš
tį atsilyginti. Sįems siunčiami 
priminimai, paraginimai — finan-

mo minėjimas. Dalyvavo per 300 , stekai sunkiai besiverčiąs laikraš- 
vengrų ir kitų tautybių žmonių. į tis daro išlaidas, perkrauti darbu

11 vai. ryto šv. Patriko katali- admn- žmonės gaišta laiką. Yra 
kų bažnyčioje buvo atlaikytos ge- tačiau ir tokių, kurie ir po pri- 
dulingos pamaldos, pamoksle bu- minimų bei paraginimų neatsily- 
vo paminėta vengrų tautos tra
gedija ir išreikštas gilus skaus
mas. Po pamaldų visi Jose daly
vavusieji, įspūdingoje eisenoje, 
nešdami žuvusiems vengrams pa
gerbti vainikus, pražygiavo per 
miestą. įvykusiame mitinge buvo 
išryškinta Vengrijos laisvės kovų 
prasmė komunistinio imperealiz- 
mo brutalios priemonės tai kovai 
užgniaužti. Visų kalbėtojų pagrin
dinė mintis buvo ta, kad jau atė- |

ADELAIDĖ
VENGRŲ TAUTOS 

TRAGEDIJOS MINĖJIMAS

Lapkričio 3 d. Adelaidėje įvyko 
Vengrijos tautines revoliucijos ir 
Joje žuvusiųjų patriotų pagerin

ALB Krašto Valdybai pritarus, 
Jau tik kelios savaitės beliko, “Mūsų Pastogė” išleido sieninį ka

lendorių, kurį gaus visi prenume
ratoriai nemokamai. Kalendorius 
jau atspausdintas ir lapkričio mėn. 
gale bus pradėtas ekspedljuoti. 
Pirmiausiai jį gaus visi, kurie yra 
“M.P.” užsiprenumeravę 1957 m. 
Todėl, norėdami laiku gauti ka
lendorių. nedelskite pratęsti “Mū
sų Pastogės” prenumeratų 1957 

metams.
Prenumeratos pinigus siųsti: 

“Mūsų Pastogė”, Box 4558, G.P.O., 
Sydney, N.S.W.

dėmesys, kad ši suma turi būti 
surinkta ir tai neatidėliojant. To
dėl kviečiamas kiekvienas ne tik 
savo įnašais prisidėti, bet paleng
vinti taip pat ir sunkų Tarybos 
darbą: nelaukdami pinigų rinkėjų 
patys pasirūpinkite Juos įteikti 
kuriam nors Tarybos nariui ir pa
raginkite kitus nedelsiant tai pa. 
daryti. Nereikia čia ir aiškinti, nes 
kiekvienas suprantame, kad lietu
viškų namų įsigijimas yra gyvy
biniai svarbus rtikalas vsal 
druomenei.

Primename, kad šie namai 
naus ne tik Sydnėjaus, bet ir
N.S.W. lietuviams, lygiai ir kiek
vienam tautiečiui, atvykusiam ka
da nors į Sydnėjų. Bendruomenės 
namai — visų namai, tad visi pri
sidėkime prie jų įsigijimo!

Visais reikalais, ar tai pinigus 
s norint 

daugiau sužinoti, prašome kreip
tis j Sydnėjaus L.N. Tarybos na- 

j rius, kurių adresus čia patiekia- 
I me.

“M.

BENDROS KŪČIOS

gina. Po kurio laiko tokiems laik
raštis, žinoma, nustojama siunti
nėti. Bet skola lieka. O skola, ne 
rona — neužgis, sako lietuviškas 
priežodis.

Ir dabar, štai, šitam laikraš- i 
čiui skolingų skaitytojų bus apie I 
100. Vieni jų už šiuos metus nėra 
atsilyginę, kitų skolos velkasi iš 

I seniau. Vieniems laikraštis dar 
tobesiuntinėjamas, pasitikint gera 1 
valia, kitiems jau sustabdytas. O j na?us

jo laikas išsivaduoti ’pasauliui" iš ,laikas būtl 1au ir ateinan-
komunizmo replių, o prieš paver
gėją turi kovoti visos tautos ir 
visi žmonės. Šiame mitinge žodį 
tarė, pareikšdamas lietuvių sim
patijas ir užtikrindamas jų para
mą ALB Adelaidės Apyl. pirm, 
adv. S. Čibiras.

Tenka pastebėti, kad mūsų 
tiečių čia buvo labai mažai.

CANBERRA

ben-

ta r- 
viso

čius metus pagalvoti.

Sydnėjaus Liet. Mot. Soc, Glo
bos draugija šiais metais ruošia 
jaukioj šeimyniškoj nuotaikoj ben
dras Kūčias. Norintieji dalyvauti 
praneša iki gruodžio 20 d. po
nioms: Osinienei — telef. YL9153, 
Klimaitytei — telef. LL 4155, Ci- 
bulskienei — UL 4671 (9-5 vai.)

Praktikuojantieji katalikai ga
lės iškaiusyti Piemenėlių Mišias 
čia pat esančioj bažnyčioj.

Kūčių vakariene 10 šil. asme
niui. Moterys gali prisidėti paga
mintais produktais.

Draugijos Valdyba.

KALENDORIUS
Jau baigiamas spausdinti

i P.” 1957 m. sieninis kalendorius. ' SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMŲ
Jos netrukus bus pradėtas siun-1 
tinėti visiems apsimokėjusiems Į 
“M.P.” prenumeratoriams. ' tau- . , .. _g delsti nereikia. Prenumeratos pi- 

‘ nigus siųsti: “Mūsų Pastogė”,
Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

“Mūsų Pastogės” Admin.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS CANBERROJE

OLIMPINĖ ĮSKYLA

LKF Melbourne skyriaus vąldy- 
TARYBOS NARIŲ ADRESAI ba lapkričio 24 d. ruošia olimpinę 

___  iškylų. Išplaukiama 12 vai. dienos 
Tad K V- Saudargas — 104 Regent nuo stotles (Ferre)> jj.

kyloje kviečiami- dalyvauti visi 
melboumiškiai ir iš kitų vietų į 

1 olimpinius žaidimus atvykusieji 
tautie iai. Iškylos organizatoriai 

I prašo pranešti, kad Iškylos metu 
bus šokiai ir įdomi programa. Pa-

Š.m. lapkričio mėn. 24 dieną 7 
vai. 30 mln. vakaro, Country Wo
men Association salėje, Civic 

Centre 
tės minėjimas.

Po minėjimo, bendra arbatėlė. Į reportažai bus spausdinami kituo- 
Kviečiami atsilankyti visi lietu

viai.
Cąnberros Apyl. Valdyba.

Sportas
ANT. LAUKAITIS,

“Mūsų Pastogės” spec, koresp. 
olimpiniuose žaidimuose, jau kitą 
sdvaitę patieks pirmuosius savo

įvyks Kariuomenės šven- įspūdžius Ir trumpų atidarymo iš
kilmių aprašymų. Platesni jo re- 

' TAnnrfjiKAi bus anAusdirmml Hftin- ‘ 
I • se numeriuose.

Kalėdiniai sveikinimai
Foto būdu pagamintų lietuviškų 
kalėdinių atvirukų galima gauti 
kreipiantis šiuo adresu: V. Balsys, 
12 Loftus St., Canberra, A.C.T. 
12 nuotraukų — 25 šil. su per
siuntimu.

EKSKURSIJA | LIETUVĄ
mėn. 2 d. (sekmadienį) 
salėj, Melb. Lietuvių

Olimpinių žaidimų metu, š.m. gruodžio 
COLLINGWOOD TOWN HALL didžiojoj 
nos Mylėtojų Sambūris rengia

IŠTISINI LIETUVIŠKŲ DAINŲ

Dai-

kurio metu, savo dainomis, kiekvienų klausytojų bent mintimis nori
ma nukelti į Lietuvą.
Programoje: moterų, vyrų, mišraus choro ir solisto p.p. RŪTENIO 
dainos. Dirigentas — Albertas ČELNA. Pranešėja — Alena KARA
ZIJIENE. Koncerto pradžia — 6 vai. vakaro.
Bilietų kainos — 8 Ir 6 šil. Bilietai gaunami pas p.p. L. Baltrūnų 
— J.A. 8284 ir V. Bosikį — WM 6032 ir koncerto dienų įeinant J 
salę.

NEPRALEISKITE SIOS PROGOS!

PASKUTINIS VAKARAS PRIEŠ ADVENTUS
ŠAKIAI LIGI PASKUTINIŲ GAIDŽIŲ — PER VISA NAKTELĘ.

IR ŠITAS ŠAUNUS BALIUS ĮVYKS LAPKRČIO 30 D.
CABRAMATOS CIVIC HALL — NAUJOJOJ MIESTO SALĖJ.

Buvo Lietuvos kariuomenės aktyvios tarnybos kariai, sutrumpintai 
— Karių Ramovė, Lietuvos Kariuomenės šventės proga ruošia gran
diozinį

Koncertą
i

Baliu
Šokiams gros gera kapela, diriguojama kapelmeisterio Johnny, bufete 
šilti ir šalti užkandžiai, visokių rūšių gėrimai — iš namų neštis 
nereikia nei maisto nei butelių — vlskų rasite vietoj.
Bilietai 10 šil. Bilietai gaunami pas platintojus ir įeinant į salę. 
Staliukus galima užsisakyti ir bilietus įsigyti pas N. Cininų (Cab- 
ramattoj) , Zarembų (Bass Hill — Bankstown), Stašį po pamaldų 
ir prieš pamaldas Camperdowne, “Baltics” krautuvėj (Parramattoj) 
ir “Rūtos” krautuvėj (Cabramattoj).
Baliaus — koncerto pradžia 8.80 vai. vak., pabaiga 3 vai. ryto. 
Pirmieji elektriniai traukiniai iš Cabr. gelež. stoties išeina apie 4 vai. 
ryto. Rengėjai.

STALO TENISAS 
SYDNĖJUJE

Sporto klubo “Kovo” stalo te
niso turnyre dalyvavo nemažas 
skaičius moterų ir vyrų. Dėl perdi 
delio vyrų skaičiaus vyrai turėjo 
žaisti dviejose grupėse.

Moterų nugalėtojom išėjo 1. V. 
Laukaitienė, 2. N. Gudeikaitė, 3. 
A. Šimaitienė. J. Šliafertaitė tur
nyre nedalyvavo.

Vyrų A grupėje laimėjo 1. N. 
Zivas, 2. G. Bernotas, 3. V. Kar
pavičius. B. grupėje 1. V. Raullč- 
kis, 2. J. Adickas, 8. R. Haze:

Stalo sekcijos vadovo B. šalt- 
miro turnyras kuvo pravestas la
bai sklandžiai. Tačiau visgi būtų 
tikslu, ka dir stalo teniso sekcija 
turėtų trenerį ir reguliarias tre
niruotes, kas. padėtų išugdyti tik
rai stiprų “Kovo” vienetų.

Str., Redfern, NSW, Tel. MX 2667.
2. E. Kolakauskas — 32 Cornwall
Rd., Auburn, NSW,
3. V. Miniotas — 18 Brussels St.,
Homebush. NSW.,
4. S. Grina — 10 Peel Str., Kirri-
billi, NSW, Tel. XB 4312 namuose, urriama' pasiimt?mMsto? BHiėtai 
BO 282911 įstaigoje, • suaugusiems 6 šil., jaunuoliams 3
5. S. Juraitis — 75A Enmore Rd„ šiL gaunami pas bibliotekos vedėjų
Enmore, NSW, Tel. LA 4476, , p Geštartų. Bilietų bus galima
6. A. Jasaitis - 1 Stanley St, ti ir jlipant j laiv 
East Sydney. NSW, Tel. FA 3261,
7. Pr. Sakalauskas 137 Wilbur St.,
East Bankstown, NSW, Tel.

UL 4289 namuose, UY 4668 darbe,
8. P. Alekna — 88 John St, Cab
ramatta, NSW, Tel. UB 2899,
9. J. Bernotavičius — 6 Allen St.,
Pyrmont. NSW,
10. V. Skeivys, 282 Miller St.,
North Sydney, NSW, Tel. XB 5027,
11. A. Bučinskas — 32 Pyramid
Ave., Padstow, NSW, Tel. UY 9174 
namuose, BO 961 ext. X. 3966 dar
be,
12. B. šaltmlras — 819 Crown St..
Sydney, Tel. FA 4604,
13. J. Kedys — 91A Argyle St,
Parramatta, NSW, Tel. YL 9787.

P.S. Inžinierių draugija ir Ma
žosios Lietuvos Bičiulių draugija 
savo atstovų dar nepaskyrė tad 
ir jų adresų dar trūksta.

Sydnėjaus L.N. Taryba.

Pajieškojimai
* Balys Grigaliūnas, 40 metų 

amž., 1947 m. gyvenęs ' Hanau, 
paj ieškomas brolio Stasio. Rašyti 
šiuo adresu: 6 Crown Court, To
ronto 14, Ont, Kanada.

* Albertui Valančiui yra laiš
kas iš draugo ir sesers Emilijos. 
Kreiptis į “Mūsų Pastogės” Red.

* Alfonsui Jantauskui yra laiš
kas iš Linkuvos. Kreiptis "M.P." 
Redakcijon.

* Antanui Urbučlui, s. Simo, 
kilusiam iš Papeikiu kaimo, yra 
laiškas Iš brolio Broniaus. Kreip
tis į “M.P.” Red.

★ Stasės Verbylienėe jieško Pov. 
Kviecinskas, 53 Pratten St., Co- 
rinda, Brisbane. Qld.

Apyl. Valdybos 
įvyks gruodžio 
atspausdinti ir 
Susidomėjimas

Balius Trocadero salėje
ALB Sydnėjaus 

ruošiamas balius 
27 d. Bilietai jau 
pradėti platinti,
šiuo balium labai didelis. Valdyba 
gauna daug laiškų iš tolimesnių 
vietų — tautiečiai nori būti tikri, 
kad atvažiavę į Sydnėjų galės da
lyvauti šiame baliuje, kur turės 
progos susitikti senai matytus bi
čiulius.

DĖMESIO I
Neužmirškite švenčių ir kiekviena 

proga įsigyti 
LIETUVIŠKO KRUPNIKO 

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

gamybos gėrimų su Amerikos 
ereliu etiketėje.

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

Gilaus skausmo valandoje, mirus mūsų mamytei ir žmonai
A.A. PETRONĖLEI SNARSKIENEI,

visiems asmenims bei organizacijoms dalyvavusiems laidotu
vėse ir pareiškusiems mums užuojautų žodžiu, raštu bei spau
doje, širdingai dėkojame.

Snarskių šeima.

ŠOKIU VAKARAS BANKSTOWNE

ALB Bankstowno Apylinkės Valdyba lapkričio 24 d., šeštadienį, 

MASONIC HALL, BANKSTOWNE,

ruošia šoklų vakarų.
Gera šokių muzika, bufetas, loterija. Pradžia 7 vai.

VAKARO PELNAS SKIRIAMAS BANKSTOWNO LIETUVIŲ 
NAMŲ STATYBAI

Sydnėjaus Liet. Sp. Klubo Kovo Ruošiamas..
ŠOKIU VAKARAS

įvyks lapkričio 24 d. Newtowne 

MASONIC HALL
Gera muzika, bufetas. Pradžia 7 vai. vak.

Maloniai kviečiam) visi tautiečiai dalyvauti šiame vakare, kurio pel
nas skiriamas VII-jai Australijos lietuvių sporto šventei ruošti.

Klubo Valdyba.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St,, Leichhardt, Sydney, Tel.: 
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