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LENKAI LAIMĖJO
Gomulka triumfuoja

A.A.P. — Reuterio žinių agen
tūra Iš Varšuvos praneša, kad 
Lenkija savo kieta laikysena šian
dien yra pasiekusi dalinio išsiva
davimo iš Maskvos jungo.

Lenkijos kom. vadas, pirmasis 
partijos sekretorius Wladyslaw 
Gomulka, visą savaitę iš

buvo Maskvoje, kur vadovavo len
kų delegacijai pasitarimuose su 
Sov. Sąjungos vyiausybės ir kom. 
partijos vadais. Pasitarimai — de
rybos užtruko 4 dienas. Lenkai 
laikėsi kietai ir Maskva, gelbėda
ma padėtį, sutiko padaryti žymių 
nuolaidų: Kremlius pripažino Len
kijai nepriklausomybę ir padarė 
ūkinių nuolaidų. Gomulka, grįžęs į 
Varšuvą, jį sutikusiai miniai pasa
kė kalbą, nurodydamas, kad dabar 
pašalintos didžiosios kliūtys, truk
džiusios Lenkijos ir Sov. Sąjungos 
gerų santykių plėtotei.

Toliau Gomulka pažymėjo, kad 
Sov. Sąjunga nubraukusi 2000 mi- 
llonų rublių (£ 223 mil.) Lenkijos 
skolą ir pažadėjusi 1957 m. Len
kijai pristatyti 1.4 mil. tonų kvie
čių ir suteikti 700 mil. rublių (£78 
mil.) paskolą. Gomulkos teigimu,

PRIE SUESO KANALO
Sovietinės bazės Egipte
Izraelio kariuomenei užėmus Si- 

najos dykumą, paaiškėjo vienas 
įsidėmėtinas ir reikšmingas fak
tas. Rusai buvo įsteigę Sinajos 
dykumoje požemines bazes, apie 
kurias mažai kas egiptiečių žino
jo. Tas bazes saugojo dvi Nasse- 
ro divizijos, kurias sumušus, Iz
raelio kariuomenė paėmė netikėtą 
karo grobį, vertą apie 37 milio- 
nus svarų, susidedantį iš moder
niausių tankų, auto-patrankų, 
sprausminlų lėktuvų ir pačio nau
jausio, iki šiol nematyto modelio, 
lengvųjų ginklų. Apie tokius san
dėlius nebuvo iki šiol žinoma. 
Ginklų kiekiai visai neatitinka 
Egipto finansų pajėgumui. Spė
jama, kad rusai tokias 'bazes bu
vo įsteigę daugelyje Egipto vietų 
ne Egiptą nuo “agresijos” ginti, 
bet tam, kad vieną gražią dieną 
parėmus šį kraštą kaip naują 
“liaudies respubliką”.

Kaip rusai apginklavo 
Nasser

Britų oficialūs šaltiniai paskel
bė, kad per paskutinius metus ru
sai atgabenę į Egiptą ir Siriją di
delius kiekius ginklų. Apskaičiuo
ta, kad sovietai buvo atvežę į 
Egiptą įvairių ginklų už 150 mi- 
lionų svarų ir į Siriją už 20 mi- 
lionų svarų. Egiptas gavo 50 Iliu- 
šin sprausminlų bombonešių ir 
100 MIG-ų.

Patikrintomis žiniomis, anglam 
ir prancūzam pradėjus karinius 
veiksmus Egipte, rusai buvo išga
benę daugumą bombonešių į už 
Egipto ribų esančius aerodromus. 
Daug lėktuvų buvo sunaikinta per 
karinių įrengimų bombardavimus.

Egipto armijai rusai buvo pri
statę apie 500 įvairaus kalibro 
patrankų, 300 tankų, 100 šarvuo
tų automobilių, didelį kitkį rake
tinių patrankėlių, radaro, radijo ir 
kitų įrengimų. Rusai Egipto lai
vynui buvo atvežę du naikintojus, 
4 minininkus, 20 motorinių torpe- 
dininkų, mažesnių laivų ir daug 

Sov. Sąjungos vyriausybė “pašali
nusi visus nenormalumus”, susi
kaupusius per eilę metų ir ard
žiusius Sov. Sąjungos — Lenkijos 
draugystę.

Užsienio politiniai stebėtojai 
Varšuvoje mano, kad dabar Len
kija yra stipriau nei kada nors 
įsijungusi į komunistinių valsty
bių bloką, tik skirtumas dabar yra 
toks, kad Maskva negalės kištis į 
Lenkijos vidaus reikalus. Nurodo
ma, kad Sov. Sąjungos teikiama 
parama Lenkijai yra toli nepakan
kama, todėl manoma, kad Lenkija 
ekonominės paramos jieškos Va
karuose.

Sovietinės įgulos ir toliau pasi
lieka Lenkijoje, tačiau jų reikšmė 
žymiai sumažėja, nes Lenkijos vy
riausybė aiškiai apriboja jų judė
jimą ir paskiria bazėms vietas.

Lenkijos laimėjimas rodo, kad dienomis.
Maskva jau nebepajėgė šią valsty- I Iš Vašingtono pranešama, kad 
bę išlaikyti okupacinėse replėse, I privačios amerikiečių firmos ne- 
bet sykiu tai tėra tik dalinis len- trukus pradės benziną tiekti di- 
kų tautos laimėjimas, nes valdžia . dėsniais kiekiais, tačiau Amerika 
vistiek tebėra komunistų rankose. | negalės patenkinti visos paklau- 
Ar Gomulka tesės tautai duotus SOs.
pažadus ir praves skelbtas refor- Syrijos vyriausybė paskelbė, kad 
mas, parodys ateitis. iš Irako per Syriją nutiesti naf-

minų.
Patirta, kad rusai buvo atgabe

nę j Egiptą per 1000 įvairių tech
nikų ir Instruktorių.

Sirijon rusai sutelkė per 100 
tankų, tiek pat šarvuotų automo
bilių, 100 vikšrinių motorizuotų 

patrankų, apie 100 lengvų patran
kų, didelį kiekį amunicijos, smul
kių ginklų, sunkvežimių, radaro 
ir kitų įrengimų.

Turint galvoje, kad egiptiečiai 
tų ginklų nepanaudojo, kad tokio 
didelio kiekio ginklų Egiptas įsi
gyti negalėjo, spėjama, kad rusai 
šį arsenalą laikė tam, kad juo ap
ginklavus savo “savanorius”.

EDENAS PAVARGO
Anglijos min. pirm. Anthony 

Eden, kaip pranešama iš Londono, 
dėl “persidirbimo ir nervų įtam
pos” buvo priverstas laikinai pa
sitraukti iš min. pirm, pareigų, 
kurias perdavė parlamento pirmi
ninkui R.A. Butler. Edenas gydy
tojų patartas išvyko 3 savaitėm 
atostogų į Jamaiką, šiuo metu 
jis yra 59 metų amžiaus ir jo 
bendradarbiai stebisi jo ištverme 
bei energija, nes per pastaruo

sius 15 mėn. nė vienos dienos nė
ra turėjęs atostogų.

Naujas NATO Vadas
Reuteris iš Paryžiaus praneša, 

kad generolui Alfred Gruenther 
pasitraukus iš Vak. valstybių ka
riuomenės vado pareigų Europoje, 
jo vieton paskirtas amerikiečių 
generolas Lauris Norstad, 49 midų 
amžiaus gabus karininkas.

Generolas Alf. Gruenther, 59 m., 
kariuomenėje ištarnavęs 38 metus, 
grįžo j Ameriką ir gruodžio 31 d. 
pasitraukia iš karinės tarnybos. 
Jis yra pakviestas Amerikos Rau
donojo Kryžiaus prezidentu, su 
30.000 dol. alga metams. Jo pen
sija metams būtų 9087 dol.

Gen. Gruenther Prancūzijos pre
zidentas apdovanojo augščiausiu 

Prancūzijos kariniu žymeniu.

NAFTOS KRIZE
Vid. Rytų įvykiai — Sueso ka-

nalo užblokavimas, naftos vamzd- 
' žiu išsprogdinimas Syrijoj ir Jor
dane — skaudžiai atsiliepė į naf
tos ir jos produktų tiekimą Euro
pai. Amerika, pažadėjusi Europos 
valstybes aprūpinti nafta iš savo 
rezervų, dabar lyg Ir pakeitė nuo
monę — Anglija ir Prancūzija 

I amerikinės naftos veik visai ne
gauna. Manoma, kad šitokia naf
tos politika Amerika nori priversti 
galimai greičiau iškraustyti ang
lus ir prancūzus iš Sueso pakran
čių. Ryšium su naftos pristatymo 
sunkumais, Anglijoje paskelbtas 
benzino vartojimo suvaržymas. 
Automobilistai naftos galės gauti 
tik 200 mylių per mėnesį.

Benzino suvaržymai įvesti Tur
kijoj, Belgijoj, Luksemburge, Cey- 
lone, Olandijoj, Vak. Vokietijoj ir 
kituose kraštuose. Beveik visur 
privačių mašinų judėjimas suvar
žytas sekmaditnials ir šventomis 

tai tekėti vamzdžiai į Lebanoną 
bus užblokuoti tol, kol anglai, 
prancūzai ir Izraelis neatsitrauks 
iš Egipto.

CASEY VAŠINGTONE

Australijos užsienių reik. min. 
R.G. Casey buvo nuskridęs į Va
šingtoną, kur turėjo svarbų pasi
tarimą su Herbert Hoover, kuris 
pavaduoja sergantį užs. reik, mi
nister; J.F. Dulles, ir pasekreto- 
rlu Robert Murphy. Buvo pasi
keista nuomonėmis dėl Vid. Rytų 
ir aptartos kitos politinės proble
mos.
VIENA. Tūkstančiai kom. partijos 
narių Vak. Vokieetijoj, Anglijoj, 
Italijoj, Austrijoj ir kituose kraš. 
tuose išstoja iš partijos. Maskvos 
staigus posūkis nuo stalinizmo 
daugumai senų komunistų buvo 
sunkiai suvirškinamas dalykas, gi 
grįžimas vėl į “kietą stalinistinį 
kelią”, atrodo, yra daugiau negu 
Jie gali įsivaizduoti.KOVOS KREMLIUJE
STALINISTAI IR ANTISTALINISTAI. BRAŠKA BULGANINO IR 
CHRUŠČEVO KĖDĖS. KONTROLĖ MOLOTOVO RANKOSE.

Sovietų reikalų žinovai, remda
miesi slaptai gautomis žiniomis iš 
Maskvos, kurios šiomis dienomis 
pasiekė Vašingtoną, daro išvadas, 
kad Bulganinas ir Chruščevas ne
trukus būsią pašalinti iš Augščiau- 
sio Prezidiumo ir neteksią savo 
pozicijų partijoje.

Dėl Bulganino pašalinimo ne
abejojama, Chruščevas tačiau dar 
galįs kurį laiką išsilaikyti. Krem
liaus vadai, Šių dviejų vyrų poli
tikos priešai, kaltina juos dėl Jų 
padarytos katastrofiškos žalos Ru
sijos prestižui, leidžiant žinoma 
linkme įvykiams plėtotis Lenkijoj, 
Vengrijoj ir darant nuolaidų Ju
goslavijai.

Bulganinas ir Chruščevas atlei
dę vadžias ir pradėję "minkštą” 
politiką, tikėdami, kad komuniz
mas satelitiniuose kraštuose yra 
tvirtai įsišaknjjęs ir- todėl bruta
lus Stalino režimas gali būti su
švelnintas.

Didžiausią klaidą tačiau jie pa-

DEPORTACIJOS VENGRIJOJ
Kovos Vengrijoj vis dar tebe

vyksta. Sukilėliai staigiais puoli
mais iš miškų padaro nemažai ža
los okupantui. Fabrikų darbininkų 
streikas baigėsi. Valdžia buvo 
priversta nusileisti ir patenkinti 
darbininkų reikalavimus.

Pabėgėliai tebeplūsta į Austriją. 
Jau ikšiol į Austriją atbėgo per 
80.000 vengrų. Sovietai sustiprino 
pasienio sargybas, susprogdino 
tiltus Vengrijos — Austrijos pa
sienyje, kad atkirtus kelią pabė
gėliams, tačiau ir tai negelbsti. 
Moterys šoką j kanalą ir plaukią 
į Austrijos krantą. Net vaikai ši
tokiu būdu gelbstisi nuo okupan
to.

Trėmimai tebevykdomi plačiu 
mastu. Sovietai ir jiems ištikima 
Vengrijos vyriausybė mėgina pa
neigti vengrų deportacijų j Sibirą 
faktą, bet pasprukę iš transportų 
vengrai, kurių keli yra pasiekę 
Angliją ir Ameriką, davė parody
mus Jungtinių Tautų spec, komisi
jai, patiekdami aiškius įrodymus 
apie plataus masto deportacijas.

SOVIETAI 
PAGROBS NAGY

Iš Vienos pranešama, kad buv. 
revoliucijos meto Vengrijos min. 
pirm. Emery Nagy, kuris raudo
najai armijai užsmaugus Vengri
jos laisvę buvo pasislėjęs Jugos
lavijos ambasadoje ir ten, naudo-
damasls eksteritorialumo teise, iš- čią. Kardinolas mano, kad toli- 
buvo iki pereitos savaitės galo, mesni sukilimai satelitiniuose kraš- 
dabar yra pagrobtas ir išgabentas | tuose yra neišvengiami.

16-JI OLIMPIADA •
68 tautų 4500 geriausių sportininkų Melbourne. 1000 užsienio žur
nalistų, fotoreporterių ir radijo prnešėjų seka olimpinius žaidimus. 
250 lingvistų, kalbančių daugiau kaip 40 kalbų, dirba kaip vertėjai. 
Lietuviai sportininkai gina sveti mų valstybių spalvas...

"MŪSŲ PASTOGĖS SPEC. KORESPONDENTO

Lapkričio 22 d. Melbourne ofi
cialiai atidaryta 16-ji moderniųjų 
laikų olimpiada.

Melbournas savo istorijoje nie
kada nėra matęs tokio žmonių 
antplūdžio ir niekada nebuvo taip 
pasipuošęs, kaip šiandien. Gatvėse 
visą laiką spūstis žmonių. Iš už

darę tada, kai nusilenkę Titui ir 
pripažinę, kad šis “klaidatikis” 
yra teisus, o klydęs Kremlius, ši
tai esą tad ir paskatinę Lenkiją 
ir Vengriją sukilti prieš Maskvą, 
siekiant išsivaduoti iš jos “glo
bos”. Lenkijai pasisekę, galėjo to 
pat pasiekti ir Vengrija, jeigu ne
būtų staigiai prasiveržusi tautos 
neapykanta rusams ir komunis
tams, nuvedusi prie reikalavimų, 
kurie reiškė visišką Vengrijos iš
sivadavimą Iš komunizmo jungo, 
atmetant galimybę, kad Vengrijoj 
gali būti sudaryta komunistinė ir 
Maskvai palanki ir priimtina vy
riausybė.

Dabar Maskvoje persvarą turi 
grįžimo į “stalinizmo kelią” šali
ninkai, kuriems vadovauja Molo
tovas. Stalinistų blokas perima 
Kremliaus kontrolę ir todėl “anti- 
stalinistams” — Bulganinui ir 
Chruščevui — vieną dieną teks at
sakyti už “padarytas klaidas ir 
nukrypimus nuo linijos”.

iš Vengrijos.
Emery Nagy su 40 buv. vyriau

sybės narių ir politinių draugų, 
dabartinei Vengrijos vyriausybei ir 
okupantų vadovybei užtikrinus ir 
pilnai garantavus neliečiamybę, 
išėjo iš Jugoslavijos ambasados ir 
rengėsi grįžti į namus, bet gatvė
je buvo užpultas raudonarmiečių 
ir saugumo policijos. Jis ir jo 
draugai sugrūsti į autobusą, stip
rių sargybų lydimi buvo išgabenti 
į Rumuniją, o iš čia lėktuvu į 
Maskvą. Spėjama, kad jie bus tei
siami už “kontrarevoliuclją prieš 
darbo žmonių demokratinę valsty
bę”.

Tito pareiškė griežtą protestą 
Vengrijai ir Rusijai.

SEROVAS VENGRIJOJ
Iš V. Berlyno pranešama, kad 

kruvinasis NKVD gen. Serovas, 
kuris paruošė pabaltiečių depor
tacijų planą, šiuo metu “vieši” 
Budapešte. Laukiama "planingų” 
vengrų patriotų deportacijų j Si
birą, nes ikšioliniai vežimai iš 
Vengrijos buvo daugau “atsitikti
niai”. ..

KARDINOLAS GILROY, 
lapkričio 22 d. grįžęs iš Romos, 
kur turėjo audienciją su popie
žium, Mascot aerodrome pareiškė, 
kad rusų įvykdytos vengrų tau
tos žudynės yra sukrečiantis įvy
kis prieš žmoniškumą ir Bažny-

sienių Ir kitų Australijos vietų į 
Melbourną yra suvažiavę apie 
100.000 svečių.

Vaikai ir moterys sekioja žy
miuosius sportininkus “medžioda
mi” autografus. Krautuvės, dide
lės ir mažos .daro milžinišką apy
vartą ir pelną.

PASIRUOŠIMAI OLIMPINIAMS 
ŽAIDIMAMS

Australijai kaštavo apie £5 mil.
Kaikurių valstybių sportininkai 

j Melbourną atvyko keliolika dienų 
prieš olimpiadą, norėdami apsi
prasti ir priprasti prie klimatinių 
sąlygų. Jie treniravosi spec. įreng
tose salėse. įvyko eilė draugiškų 
krepšinio varžybų. Iš viso krepši- 
nyje dalyvauja 15 valstybių. Kiek
viena jų yra atsiuntusi augšto ly
gio komandas, kokių ikšiol Aust
ralija dra nėra mačiusi.

LIETUVIAI GERIAUSI ŽAIDĖ
JAI SOVIETINĖJ RINKTINĖJ

Rusų krepšinio komandoje žaid
žia 3 lietuviai. K. Petkevičius ko
mandos kapitonas. Jis yra viduti
nio ūgio, atletiškai sukirptas. Žaid- 
džia gynyboj, gerai valdo sviedinį 
ir puikiai mėto. Telšiškis S. Ston
kus, Leningrado universiteto stu
dentas, pasižymi ypatingu veržlu
mu, puikios atletiškos išvaizdos, 
žaidžia taip pat gynyboj. Jis yra 
laikomas geriausiu komandos žai
dėju, nors man geriau patiko 
augštasis kaunietis A. Lauritėnas. 
Jis yra virš 6 pėdų augščio, švie-

(Nukelta į 4 psl.)

Pasaulio sostinėse
LONDONAS. Anglijos slaptoji ka
rinė tarnyba gavo pranešimą apie 
kylančius maišto debesis vengrų 
tirštai apgyventoje sovietinėje 
Ukrainoje. £ia gyvena apie 100. 
000 vengrų. Labiausiai įelektrinta 
nuotaika Stanislav mieste, apie 
100 mylių nuo Čekijos sienos.

BELGRADAS. Bulgarija ikšiol 
buvo laikoma viena ištikimiausių 
Maskvai satelitinių valstybių. Da
bar ir čia kyla pasipriešinimo 
banga okupantui. Karininkai, kaip 
skelbiama, yra ypač priešiški So
vietams. Slapti radijo siųstuvai 
nepaprastai aršiai puola komunis
tinius viršinnkus.

VIENA, čia plačiai kalbama apie 
slaptai iš Vengrijos išgabentą fil
mą, kuris dabar yra amerikiečių 
valdžios rankose. Filmas grafiškai 
vaizduoja neįtikėtiną rusų bruta
lumą ir jų atliktas skerdynes Ven
grijoj. šis filmas netrukus bus 

rodomas pasaulio ekranuose.

BRIUSELIS. Ikšiol dar neskel
biama, bet turima žinių, kad In
ternational Transport Workers 
Federation (jos nariais yra didžio
ji dalis laisvojo pasaulio trans
porto unijų) rimtai svarsto pa
naudoti visuotinį boikotą prieš 
Sov. Rusiją, kas reikštų, kad šios 
federacijos nariai atsisakytų “pa
liesti” sovietines prekes. Galutinis 
sprendimas bus padarytas dar šio 
mėnesio gale. — —
BANGONAS. Btfrmtį nors ir pri
taria Sovietų laikysenai dėl anglų 
ir prancūzų invazijos Į Egiptą, 
tačiau Soviatų ambasadoriui Ran- 
gūne buvo pasakyta,"'itad burmie- . 
čiai niekada nepatikės, kad Sovie
tai šitai daro nuoširdžiai, norė
dami padėti mažoms tautoms, ma
tydami jų žiaurumus satelitiniuo
se kraštuose.
R. BERLYNAS. Lenkijos vyriau
sybė yra paruošusi Katyno žudy
nių raportą, kuriame dėl išžudymo 
10.000 lenkų karininkų ir kareivių 
kaltais pripažįstami Sovietai. Ik
šiol Sovietai dėl šių žudynių kal
tino vokiečius.
BERLYNAS. Sovietų armijos, il
giau stovinčios satelltįiniuose kraš
tuose, kaip parodė Vengrijos įvy
kiai, yra nebepatikimos. Todėl 
Maskva buvo sutikusi atitraukti 
savo kariuomenę ir iš Vengrjios. 
Skubiai pasiųsti mongolų daliniai 
keliose vietose turėjo kautynes su 
senųjų įgulų pulkais. Mongolų iš
tisos divizijos pasiųstos ir j R. 
Vokietiją, Lenkiją bei Rumuniją. 
VIENA. Dėl Sovietų akcijos Ven
grijoj ir nerimo kituose sateliti
niuose karštuose, JAV karinės 
įgulos Europoje paliekamos, ten, 
kur yra. Šiandien Europoje jau 
nebesigirdi šūkių “Yankee, go ho
me!”
ROMA. Italijos kom. vadas Tog
liatti yra liudininkas Jo partijoj 
vykstančio perversmo, kurį iššau
kė Sovietų kruvinas žygis į Veng
riją. Togliatti atsargiai, mėginda
mas pateisinti Maskvos brutalų 
užpuolimą, susilaukė to, kad ko
munistų vadovaujamos unijos įsa
kė nutraukti darbą “herojiškiems 
vengrų darbininkams dėl Jų drą
sios ir teisingos kovos už savo 
teises” pagerbti. 120 Italijos kom. 
intelektualų pasirašė protestą dėl 
Sovietų įvykdyto smurto prieš 
vengrų tautą. Italų socialistų va
das Nenni, ilgą laiką palaikęs ko
munistus, dabar nuo jų visiškai 
nusigręžė ir žada grąžinti Stali
no talkos premiją.

1
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SOLIDARUMO MOKESTIS
SOLIDARUMO MOKESČIO PASKIRSTYMAS

(STRAIPSNIS DISKUSINIS)

Reikia sveikinti p.p. Bamiškį ir 
Gailių iškėlusius diskusijoms “Mū
sų Pastogėje“ labai svarbų mūsų 
bendruomenės gyvenime iždo klau
simų. Būtų gera, kad šiuo klausi
mu pasisakytų ypač tie asmenys, 
kurie betarpiškai su juo susiduria, 
būtent — mūsų valdybų nariai. 
Jie turi gyvų patirties pavyzdžių, 
kuriuos besvarstant greičiau būtų 
galima prieiti tinkamo šio klausi
mo sprendimo.

Nediskutuodamas p.p. Bamlškio 
Ir Gailiaus iškeltų minčių, noriu 
tik kai ką papildyti savais sam
protavimais.

Pagal Australijos Lietuvių B- 
nės statutą, (deja statutą mažai 
kas žino, o ir šių eilučių autorius 
dabar veikiančio statuto neturi), 
solidarumo mokestį turi mokėti vi
si pilnateslai bendruomenės na
riai, kurie turi pajamų (dirban
tieji). Surinktos iš šio mokesčio 
sumos skirstomos atitinkamais 
procentais: a) vietos reikalams, 
atseit, apylinkių valdyboms, b) 
Krašto Valdybai, c) Kultūros Fon
dui ir d) Tautos Fondui. Pažiūrė
kim į šį paskirstymą papunkčiui.

A. Niekas iš mūsų negali ginčy
ti, kad visi bendruomenės nariai 
turi mokėti mokesčius vietos reika
lų tenkinimo išlaidoms padengti. 
Jei mes, bendruomenės nariai, 
renkame savo apylinkių valdybas, 
tai mes turime Ir sudaryti nors 
minimales sąlygas mūsų valdybų 
darbui, kurį nustato bendruome
nės statutas, būtent: kultūrinei ir 
socialinei veiklai skatinti organi
zuoja, globoja ir remia kultūrines, 
sporto, savišalpos ir kitas organi
zacijas; moraliai ir materialiai 
remia nelaimės ištiktuosius; rū
pinasi lietuviu vardo orumu; ats
tovauja lietuvius valdinėse ir pri
vačiose įstaigose ir Lt

Šiuos darbus dirbdamos valdy
bos susiduria su įvairiausiomis iš
laidomis, kaip rašomoji medžiaga, 
pašto ženklai, patalpų nuomos ir 
Lt. Jei mūsų valdybų nariai pri
siima pareigą dirbti ištisus metus 
be jokio atlyginimo už sugaištą 

laiką, tai argi mes dar galime iš 
jų reikalauti, kad padengtų ir iš
laidas? Mūsų tad pareiga sudėti 
reikalingas lėšas, o tuo pačiu, nors 
maža dalimi, prisidėti prie mūsų 
tautinės, kultūrinės ir visuomeni
nės veiklos.

B. Negalime ginčyti ir reikalo 
sudėti atitinkamas sumas ALB 
Krašto Valdybai, kuri atstovauja 
Australijos lietuvius ir atlieka 
statuto bei suvažiavimų jai pa
vestus darbus ir taip pat, kaip ir 
apylinkių valdybos, susiduria su 
panašiomis, augščlau minėtomis, 
išlaidomis. Jei Krašto Valdybos 
nariai prisiima pareigą dirbti be 
atlyginimo net dvejis metus, tai 
mes visi Australijos lietuviai pri
valome jai padėti mokėdami nors 
juokingai menką mokestį, o tuo 
pačiu įgalinti Krašto Valdybą tin
kamai mums vadovanti ir atsto
vauti.

Priešingu atveju nekaltinkime 
mūsų pačių rinktų valdybų už jų 
nepakankamai šakotą ir aktyvų 
veikimą. Žinokime, kad mes patys 
esame kalti, jog nesudarėme joms 
tinkamų sąlygų — nepadėjome 
joms.

Ar mums patinka ar nepatinka 
apylinkių ir Krašto Valdybos žmo
nės, reikalo mokėti mokestį nepa
keičia. šiandien valdybose vieni 
žmonės, rytoj — kiti. Jei nemo
kėsime mokesčio dėl to, kad val
dybų žmonės kam nepatinka, ži
nokime, kad rytoj nemokės kiti, 
kuriems nepatiks kitiems patinka
mi žmonės. Tai bus daina be ga
lo, o bendruoftienės kultūrinis bei 
visuomeninis darbas merdės.

C. Kultūros Fondui skirtas pro
centas iš solidarumo mokesčio ir
gi pilnai pateisinamas. Australi
jos Lietuvių B-nės Tarnybos atstu, 
vų suvažiavimas Adelaidėje pave
dė Kultūros Fondui rūpintis vie
tos švietimo reikalais. Kultūros 
Fondo valdybų žmonės taip pat 
dirba be jokio atlyginimo, o iš 
Kultūros Fondui skirto procento 
gautos sumos panaudojamos vien 
tik švietimo Ir tautinės kultūros 
palaikymo kei skatinimo reika
lams. Jei sielojamės savo jaunimu 

ir norime, kad jis išliktų lietuviš
kos dvasios, tai tikrai nepagailė
kime dabar tų kelių šilingų.

D. Lieka dar pakalbėti apie so
lidarumo mokesčio procentą, ku
ris skirtas Tautos Fondui — Vilko 
išlaikymui. Nesvarstykime, kas 
yra Vilkas, ką jis dirba, kas jį 
sudaro. Būtų galima apie tai pri
rašyti ištisą seriją straipsnių. So
lidarumo mokesčio klausimui na
grinėti pakanka tik konstatuoti 
faktą, kad Vilkas suskilo ir da
bartinėje savo sudėtyje neatsto
vauja gana didelės organizuotų 
lietuvių dalies. Jei Vilkas neats
tovauja visų, tai kaip galima rei
kalauti, kad visi jį remtų ir mo
kėtų mokesčius jo išlaikymui? To
dėl tvirtai tikiu, kad solidarumo 
mokesčio procentas, skirtas Vliko 
išlaikymui, nėra ir negali būti pri
valomas visiems b-nės nariams. 
Ir todėl lengva suprasti, kodėl ne
maža dalis aktyvių bendruomenės 
narių, kuriuos ir p. Bamiškis sa
vo straipsnyje mini, nemoka so
lidarumo mokesčio. Nemoka iš 
principo, kadangi jo dalis skirta 
institucijai, kurios jie neremia.

šis klausimas kyla pas mus 
Australijoje, jis kilo Šveicarijoje, 
Amerikoje ir kitur. Pirmoji šį 
klausimą, kaip teko patirti, iš
sprendė Šveicarijos Lietuvių B-ne 
ta prasme, kad visi solidarumo ! 
mokesčiui sudėti pinigai palieka
mi krašte kylantiems reikalamsĮ 
tenkinti.

Australijos Lietuvių B-nė todėl 
turėtų pasekti švencarijos lietu
vių pavyzdžiu, šiais metais įvyk
siantis Australijos Lietuvių B-nės 
Tarybos atstovų suvažiavimas tu
rėtų priimti atitinkamą tuo reika
lu nutarimą, kuris pašalntų kliū
tį, trukdančią visiems tą mokestį 
mokėti.

Pastaba. Nenoriu kad būčiau 
klaidingai suprastas, šiuo siūlymu 
visai nenoriu jokios institucijos 
boikotuoti. Asmenys, kurie pri
klauso ar prijaučiu Vliką sudaran
čioms grupėms — teremia jį per 
Tautos Fondą, o asmenys, kurie 
yra Nepriklausomybės Talkos ša
lininkai ar palaikytojai — tere
mia per Nepriklausomybės Fondą. 
Kokią rėmimo formą pasirinks — 
tai jau jų valia.

IGNAS ALEKNA.

Lietuvių Enciklopedijos ben
dradarbiai Čikagoje, Lietuvių au
ditorijoje, buvo sukviesti arbatė
lės. I Čikagą buvo atvykęs ir 
pats L. Enciklopedijos leidėjas J. 
Kapočius. Pobūviui vadovavo kan. 
F. Kapočius.

L. Enciklopedijos red. Pr. Če
pėnas pranešė, kad darbas varo
mas sparčiai pirmyn: 9 tomai jau 
atspausdinti ir uoliai renkama de
šimto ir vienuolikto tomo med
žiaga. Visas redagavimo darbas 
paskirstytas į priekį. Jis pasid

PAS ENCIKLOPEDISTUS
(LAIŠKAS Iš AMERIKOS)

žiaugė, kad šiam dideliam kultū
riniam darbui pasisekė suburti 
įvairių pažiūrų žmonės, gi Encik
lopedija yra didelis mūsų visų po
litinis ir kultūrinis laimėjimas.

J. Kapočius, L. Enciklopedijos 
leidėjas, prisipažino, kad jis jau 
Vokietijoje audė lietuviškosios en
ciklopedijos leidimo planus ir dar
bo ėmėsi tuoj atvykęs; Amerika. 
Prisipažino, kad iš enciklopedijos 
turto nesitiki sukrauti, nes leidi
mo kaštai labai dideli. Per metus 
turi išeiti 3 tomai, tad per 4-5 

BEATRIČĖ.

Laukimas.
Tik ilgesys rankų kauluose. Nebėra jau gyvybės, 

kada baltais sparnais pakyla 
baltas paukštis

Ir mėlyna ramybė virsta stygomis 
ir aukso kanklės 
tarp dangaus ir žemės, tyli...

Išeinu tolyn 
j nežinią berybę, 
bespalvę, 
kuri auga ir didėja... 
ir tąsosi su vėju. 
Ant sauso medžio krinta 
ir susiglamžo 
rankoje, blyškaus saulėtekio

Laibi drugiai tada j orą kyla 
Ir jūra šaukia raudona, 
ir ant jos žydi 
žvaigždžių akys — 
tartum juodos rožės.

Miela.
Sapnuose jieškau kvepiančiosios figūrėlės 

Mūza, spindulingomis akim Tavęs, 
žinau, gyvenime Tavęs nebesutiksiu 
takuos, kur vaikšto perlų blizgesys.

Mano naktis sustojo ties paminklu 
kur mėlyni... .ir smulkūs žodžiai nemeluoja. 
Legendą skaitant, dreba jau nuvargę pirštai, 
ir permatomos baltos rankos, tartum žiedas vysta.

Pilnas pažadų — šviesusis vakaras 
svajonėse giliose užsimerkė...
Nei Tu, nei aš, žinojome, kad mirsim pačią vasarą 
Nebepabus tuščių namų langai ant miesto mirusio.

metus enciklopedijos leidimas tu
rės būti baigtas.

Ar enciklopedijos kaina nėra 
per augšta? Leidėjas nurodė, kad, 
palyginus su kitomis geromis lie
tuviškomis knygomis, enciklope
dija nėra brangi. Vidutiniškai, 
imant enciklopedijoj spaudos žen
klų skaičių, jos toman tilptų ket
vertas eilinių knygų. Gi enciklo- 
P<‘dija kaštuoja 7.50 dol. (£3.10.0). 
Kitų enciklopedijų kainos: Brita- 
nica 15 dol., Americana — 10 
dol. šių gi tiražai labai dideli, gi 
lietuviškosios enciklopedijos apsi
mokėjusių prenumeratorių tėra 
2.800.

Enciklopedijos leidykla leidžia 
ir kitus reikalingus ir vertingus 
leidinius. Pav. išleistas Lietuvos 
žemėlapis, leidžiami Vinco Kudir
kos raštai (pirmas tomas jau at
spaustas, prieš Kalėdas tikimasi 
išleisti ir antrą). Žemėlapio išlei
dimas kaštavo 12.000 dolerių, tad 
sunku bus įdėtas lėšas beatgauti.

Enciklopedijos numatoma išleis
ti 21 tomą Ir papildymų 2 tomus, 
tad Iš viso bus 23 tomai. L. En
ciklopediją gauna kaikurios biblio
tekos: š. Amerikoj 40, P. Ameri
koj 3, Europoj 8. Lietuvoj 15, Len
kijoj 4 egz. Apie 27 L. Enciklope
dijos egz. užsakė amerikiečių bib
liotekos po to, kai lietuviai atėję 
į jas pradėjo prašyti Liet Encik
lopedijos.

Savo kalbose adv. Skipitis, B. 
Babrauskas, dr. Paplėnas, kun. dr. 
Prunskis, inž. Lazauskas, dr. Gri
gaitis ir kiti pasidžiaugė darbo 
sklandumu ir pasiektais rezulta
tais. Konstatuota, kad nė viena 
tauta tremtyje neleidžia tokios 
enciklopedijos, kaip lietuviai. Len
kai Paryžiuje išleido vieno tomo 
enciklopedijėlę, latviai trijų tomų, 
ukrainiečiai irgi trijų tomų.

Pranešta, kad inžinieriai ruo
šia techniškų terminų žodyną. 
■Paaiškinta, kad Liet Enciklope
dija techniškai gerėja, nes susi
tarta su geresne enciklopedija kli
šėms gaminti, bus švaresnė ir ryš
kesnė spauda.

P.

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

■ “ < % PULGIS ANDRIUŠIS

PINIGO DIRBIMO MAŠINA
(PASKAITA SU

Seniai, labai Beniai, kai dar maa 
buvom žiopli, pamatę naują žmo
gų tuojau klausdavom, ar tas žmo
gus mokytas, ar mandagus, ar 
mėgsta meną, ar moka protingai 
pnšpakėt, ar skaito geras knygas 
jr^laikraščius, ar lanko teatrą, "o 

/'“’‘šiandien mums rūpi tiktai vienas 
klausimas:

— Klek jis turi pinigų?
Taip, žmogus dabar pasidarė pi

nigų dirbimo mašina. Paspaudei 
mygtuką ir pro kitą galą krenta 
pinigai.

Kačeig, jei taip reikalai susi
klostė, tai aš šioje paskaitoje ban
dysiu nurodyti, kaip moderniam 
žmogui lengviashi ir pigiausiu bū
du pavirsti pinigų dirbimo maši
na, idant jau šiandien galėtumbei 
pradėti operacijas.

Mašina yra toks Inžinerijos pa
daras, kur nėra nė vienos nerei
kalingos dalies, kur niekingiausias 
sraigtelis tarnauja tiktai vienam 
ir' tam pačiam gamybos tikslui. 
Skalbimo mašinoj nė su žiburiu 
nesurastum tokio dratello ar kaiš- 
tuko, kuris nebūtų skirtas mazgo
ti nešvariems baltiniams. Kas gi 
pirktų tokią skalbimo mašiną, jei
gu jon sumetus nešvarius balti
nius, pro kitą galą ištrauktum 
tuos baltinius dar nešvaresnius? 
Kiek pirkėjų atsirastų, jeigu už
vedus Holdeno mašiną, ši pasta
roji nevažiuotų į priekį, bet pa- 
sispjaudžius atsiplėštų nuo žemės 
ir pakiltų į dangų? Tai būtų lėk
tuvas, o ne mašina sekmadienį 
važiuot į Blackwoodo gegužinę!

Vadinasi, inžinierius, statyda
mas bet kokią mašiną, įsuka tik 
tokius ratelius ir krumplius, kurie 
atpenč būtinai reikalingi gami
nant tokį ar kitokį pramoninį pro
duktą, o visus nereikalingus gelž
galius numes į šiukšlyną. 

kiekvienos pertvaros priklijuoti 
popieriniai užrašai. Štai vaikščio
jame pro tas lentynėles ir skaito
me: sąžinė, artimo meilė, tėvynė, 
pasiaukojimas, visuomeninis veiki, 
mas, bendras išsilavinimas, lietu
vybės . išlaikymas, pasišventimas 
ir taip be galo be krašto tęsiasi 
užrašai normalaus lietuvio galvoje.

Dabarčios gi atdenkime kiaušą 
lietuvio, kuris septynius metus iš
gyvenęs laimingosios Australijos 
krašte. Tuoj pamatysim, kad gal
vos lentynėlės jau baigiamos 
graužti kinavarpų, likę tik užra
šai, o kur dar likęs koks minčių 
pundelis tai ir tas apneštas storu 
dulkių sluogsniu, visur laksto rau
donojo kryžiaus vorai, šimtakojai, 
atsiduoda pelėsiais ir grybeliu, 
kaip tatai atsitinka seniai nevar
tojamų daiktų sandėlyje. Pertvarų 
ienelės, pagraužtos baltųjų skruz
dėlių, baigia išsiardyti, mėtosi 
medžio šipuliai, surūdiję zovies- 
kai, visur priguldyta pigaus ir 
pastiprinto vyno bonkų, varva pro 
stogą lietus.

Toje laužo krūvoje bet gi krenta 
į akis lentynėlė. Jos sienelės švie
žiai nudažytos, zovieskai nubliz
ginti, aplinkui išstatyti nuodai 

nuo baltųjų skruzdėlių, takai iš
barstyti DDT milteliais, nuo vir
šaus Ilgi apačios prikrauta asla- 
čių pundelių, iš kurių kyla augš- 
tyn kibirkštys, tuoj matyti, kad 
tos mintys vartojamos pilnu įtem
pimu dieną ir naktį, budint ir mie
gant. Prie lentynėlės uždegta 
skaisčiai raudonas žiburėlis, o 
viršuje prikabintas paauksuotas 
užrašas: Pinigai!

Netoli šitos randame dar ir kitą 
gerai užlaikomą lentynėlę, taip 
pat su kaupu prikrautą minčių 
pundelių, šviežių, kas dieną varto
jamų minčių, o viršuje to visko 
užrašyta: Amerika!

Dar greta šių dviejų altoriaus 
puošnumo lentynėlių randame ir 
keletą kitų neapdulkėjusių lenty
nėlių su užrašais: Namai geroj 

PAKLAUSIMAIS)
Dabarčios pasižiūrėkime, kiek 

žmoguje yra nereikalingų dalių, 
kurios jam trukdo pasidaryti to
bula pinigų dirbimo mašina.

Pirmiausiai, iš tų nereikalingų 
dailų pati nereikalingiausia yra 
galva. Mašina turi dirbti, o ne 
galvoti. Dirbti, kai pusę aštuonių 
rytą paspaudžia mygtuką ir sus
toti, kai pusę penkių paspaudžia 
kitą mygtuką. Kiek bėdos atsitik
tų, Jeigu mašina, įsibėgėjus vi
siems krumpliaračiams, imtų gal
voti apie dangiškuš migdolus! To
kia mašina vietoj karboratorlaus 
pagamintų dviračio pompą, o vie
toj dviračio pompos elektrinį dul
kių siurblį, vadinasi, Išeitų velnias 
ne gegutė.

Atpenč, žmogus norėdamas pa
sidaryti gera pinigų dirbimo ma
šina turi būtinai Ir galutnal atsi
sakyti savo galvos.

šičionajos negalvojantiems klau
sytojams gali kilti klausimas, o 
kaip gi gyvas žmogus Išliks gy
vas, jeigu jam nuo pečių atšriu- 
buosim galvą ir ją ' numesim j 
šiukšlyną?

Atsakydami j šį klausimą, no- 
rėtumbei savo ruožtu paklausti, 
o kam gi žmogui reikalinga gal
va, jeigu jis jau nebėra žmogus, 
o tiktai pinigų dirbimo mašina?

Tasgatės čionai turėčiau pabrėž
ti, kai galvą kaip tokią galima ir 
toliau palikti ant pečių, tik reikia 
jai padaryti pagrindinį remontą. 
Todrin panagrinėkime galvą kaip 
tokią iš moksliškos pusės.

Atidengę normalaus lietuvio 
kiaušą, viduje rasime šimtus ne
didelių lentynėlių su įvairiais sky
reliais ir pertvaromis. Tose len
tynėlėse prikrauta tokių lyg ir 
elektrinės vielos pundelių, uždeg
tos raudonos, švieselės. Tai vadi
namosios minčių lentynėlės. Prie

miesto daly, arklių lenktynės, Tas
manijos loterija, plonkas.

Kačeig šios lentynėlės kaip viš
čiukai po motinos sparnu daugiau 
mažiau priklausomi puošniajai 
Pinigų pertvarai, todrin mes čia 
ir neieškosim gilesnės prassmėa.

Tataigi, gerbiamieji, konstatvę 
faktus, kuriuos radome atidengę 
dabartinio lietuvio kiaušą, turime 
padaryti mokslines išvadas, o bū
tent: kuo greičiau pašalinti iš gal
vos nebevartojamas, sutrūnijusias 
lentynėles, sųsemt kinavarpas, ši
pulius, išnešt viską kieman ir pa
rinkus tokią dieną, kai vėjas pučia 
į tavo kaimyno pusę, sudegint

Atlikus šią higijienišką operaci
ją, galvoje padvelks šviežias oras, 
atsileis daug erdvės pagrindinėms 
mūsų šventųjų minčių lentynėlėms 
su užrašais “Pinigai” Ir “Ameri
ka”.

šia proga kai kam gali kilti ne
atsargus klausimas, o būtent gi, 
kodėlios reiškiama vienoda pagar
ba ir pinigams ir Amerikai? Atsa
kymas daugiau negu aiškus: Ame
rika reiškia dar daugiau pinigų!

Todrin taupymo sumetimas mo
dernaus lietuvio galvoje sujungę 
šias dvi lentynėles gausime vienui 
vieną su paauksuotu užrašu: PI- 
nigai!

Tasgatės, gerbiamieji tautiečiai, 
po ilgų švedžiojimų mums Ir pa
vyko įrodyti, kaip žmogus leng
viausiu būdu gali pasidaryti pini
gų dirbimo mašina: pusę aštuonių 
rytą paspaudei mygtuką ir ji su
kas, pusę penkių vakare vėl pas
paudei ir Ji sustoja. O jeigu Ji 
vieną kartą, paspaudus mygtuką, 
užsikirs Ir,ims spjaudyti, tai ją 
išmes ne į metalo laužą, bet į 
Parksaido beprotnamį, nes kad ir 
pinigų dirbimo mašina bet tai 
kažkuomet buvo žmogus, o ne me
talas.

Atsakymai į klausimus.
Paskaitininkas: Dabar prašau 

klausti, kas kam neaišku. Tik 
prašyčiau klausimus patiekti raš

tu, nes aš viena ausim neprigird
žiu. Taip pat įsakmiai prašau ne
statyti man kvailų klausimų!....

'I klausimas: Aš statau namus, 
kad turėčiau kur savo šeimą pri
glausti, tai yra kilni mintis, jos 
negalima išmesti iš galvos.

Paskaitininkas: Dabartiniais lai
kais namai yra ne namai bet gy- 
venmoji mašina, kuri galutinam 
rezultate suvedama į pinigų dir
bimo mašiną. Tamsta statydamas 
namus galvoji ne apie šeimą bet 
apie tai, kaip kuo greičiau tuos 
namus parduot ir uždirbt pinigų. 
Sekantis?
..II klausimas: Aš myliu skaisčią 
r*************  *★*★*★***★★*★★★*******★**★★**★*****
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SIUNTINIAI I VISA 
PASAULI ‘

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

Garantuotas siuntinė lio pristatymas , 
Didžiausi išsiuntimo namai Europoje^*

mergaitę, apie ją svajoju, žadu 
vesti prit altoriaus. Tamstos nuo
mone, ir tokias mintis reikėtų iš
mest Iš lentynėlės?

Paskaitininkas: — Tai tuomet 
tamsta esi mylėjimo mašina, tams
ta savo skaičių mergaitę tiesiai 
nuo altoriaus nuvest j fabriką, kad 
jinai uždirbtų pinigų. Sekantis!

III klausimas: — Aš greit baig
siu medicinos fakultetą ir būsiu 
daktaras, pagal jūsų išvedžiojimus 
ir aš būsiu pinigų dirbmo mašina?

Paskaitininkas: Kolega, aš gi sa
kiau, kad j kvailus klausimus aš 
neatsakinėsiu!

2
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LAIŠKAI REDAKCIJAI
TEBEKARTOJ AMAS 
GĖDINGAS DARBAS

Gerbiamas pone Redaktoriau, 
prašau neatsisakyti atspausti 
Tamstos redaguojamo laikraš io 
artimiausiame numeryje štalką:

Melbourne ir vėl paskleista ano
niminių šmeižto lapelių, šį kartą 
"nežinomasis” (ar "nežinomieji") 
svarbiausiąja auka pasirinko as
menį, aktingai dalyvaujantį vie
tos gyvenime, dirbantį švietimo 
darbą, rašantį spaudoje bei pasi
sakantį dėl bendruomeninių aktua
lijų.

Anonimiškasis autorius skaud
žiai žeidžia puolamąjį, plėšia jo 
garbę ir, be to, paberia piktų 
užuominų bendruomeninių organų 
orumui pakirsti Tuo siekiama, 
kaip matyti, suniekinti sau nepa
tinkamus asmenis, sukelti tautie
čių neapykantą prieš juos, kad, 
galop, tąją neapykantą pavertus 
nepasitikėjimu ne tik jais, bet ir 
visu tuo, ką jie dirba-o, dirba jie 
ne sau, bet kitų labui.

Visai natūralu, kad bendruome
nėje esama įvairių nuomonių, kad 
jos paprastai viešu būdu reiškia
mos ir diskusijų plotmėje tvarkin
gai jieškoma sprendimo.

Tačiau nėra normalu ir nėra 
moralu — kad ir būnant kitokios 
nuomonės dėl kurio nors viešo 
reiškinio — griebtis šmeižtų lape
lio "asmeninėms sąskaitoms” su
vesti. Tai nėra garbingo žmogaus 
darbas, gi pats "atsiskaitymo” bū
das yra nedoras, niekšiškas.

Užpultieji asmenys negali imtis 
žygių savo garbei apginti, lygiai 
jie-negali pašaukt anoniminio au
toriaus atsakyti dėl jo paties su
kurtųjų “teigimų”: šiuo atveju jie 
yra bejėgiai, nes jų užpuolikas, 
kad ir būdamas tautiečių tarpe, 
lieka nežinomas — slapukas, ši
tokia būsena sužadina prielanku
mą užpultiesiems, o užpuolikas pa
lydimas, mažiausia pasakant, ap
gailėjimu.

Paskutinysis šmeižtų lapelis 
pikta daro nt vien paliestiems: la
pelis tiek savo užmačiomis, tiek 
parinktuoju pasirodymo laiku bei 
vartojamos “argumentacijos” po
būdžiu pasėjo įtarinėjimų sėklą, 
daigina tarpusavį priešiškumą, 
kad tuo, greičiausia, sužlugdytų 
bendravimą bei sutrikdytų kultū
rinį darbą bei reiškimąsi bendruo
menėje apskritai, o ypatingai 
Melbourne apylinkėje, šmeižtai 
besąlyginiai smerktini, jiems lie
tuvių bendruomenėje ne vieta — 
tai nėra bendruomeniška.

šmeižto lapelių kartotinis pasi
rodymas Melbourne rodo, kad 
ankstesni tokių lapelių pasmerki
mai ir kita, matyti, nėra buvę pa
kankami slapukams sulaikyti nuo

jų “veiklos", šiuo kartu pasipik
tinimas sistemingai šmeižtus sklei
džiančių asmenų darbu ir jo pas 
merkimas tegalima atkartoti kiek 
platesniu keliu — per spaudą.

Reikia taip pat pakartoti, kad 
tokių lapelių praktikavimas yra 
ne tik gėdingas “veikimo” meto
das, bet ir žalingas reiškinys ben
druomenėje.

Su pagarba V. Jakutis. 
Melbourne, 1956 m. lapkričio 11 d.
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POLITINIS IR DEMOKRATINIS 
NESUBRENDIMAS

Melas Redaktoriau, Australijos 
Antikomunistinės Darbo Partijos 
Skyriaus “Lietuva” protestas, pas
kelbtas “Tėviškės Aiduose”, o 
drauge ir ALB Melbourne Apy
linkės Valdybos parešikimas “Mū
sų Pastogės” 45 numeryje, reiškia 
šiek tiek daugiau, negu tiktai pa
sikalbėjimą su Tamstų ben
dradarbiu. Minėtosios partijos pro
testas ir ALB padalinio pareiški
mas yra akivaizdūs liudijimai apie 
mūsų politinį ir demokratinį ne- 
sukrendimą. Nesubrendę (politiš

kai, nes opozicijoje nejieškome sau 
bendradarbio ir pagalbininko, bet 
joje matome tik pikčiausią priešą, 
kuris yra kuo skubiausiai šalinti- 
nas arba net likviduotinas. Nesu
brendę ir demokratiškai, nes kėsi
namasi ne vien tik į asmens ne
liečiamybę bet ir ilgimasi spaudos 
kontrolės, šitokie rtiškinial aki
vaizdūs ne vien tik australiškoje 
padangėje, bet ir apskritai visoje 
mūsų globalinėje bendruomenėje. 
Jeigu mūsų veiksniai nesutaria ir 
plyšlnėja, jeigu njūsų organizaci
jos bei partijos siekia net gyvy
biniuose tautos reikaluose ne ben
dradarbiavimo, bet dominavimo, 
tai yra pasekmės kaip tik šito 
politinio bei demokratinio nesu
brendimo, kurio gyvus pavyzdžius 
matome pas save Australijoje pro
testų bei kitokių pareiškimų for
moje. Drauge tenka labai stebėtis, 
kad minėtą protestą paskelbusi 
partija, užsiangažavusi kovai su 

komunizmu, sprendžiant iš jos pro
testo turinio ir tono, tariasi tik ji 
viena (ir tik savais metodais) tu
rinti teisę kovoti prieš mūsų tau
tos pavergėją ir komunizmą apla
mai, ir yra pasišovusi sunaikinti 
turinčius kiek skirtingą nuomonę. 
Ir blogiausia, kad į kiekvieną kri
tišką pastabą ir mintį žiūrima 
kaip į nusikaltimą ir nesivaržoma 
su priemonėmis, siekiant diskre
dituoti asmenis, nors jų kritiškos 
pastabos bei mintys būtų ir tei
singos.

Su gilia pagarba
Vincas Kazokas.

PUPŲ BERNIUKAS
SYDNĖJAUS JAUNIŲ TEATRE

Lapkričio 18 d. Bankstowno 
“Capitol” kino salėje, Sydnėjaus 
Lietuvių Jaunių Teatras vaidino 
3-jų veiksmų pjesę “Pupų Berniu
kas".

Jei grįšime į savo jaunystės 
dienas, į mokyklas, tai dažnas pri
siminsime vaidinę mokyklų ar ki
tokiuose vaidintojų rateliuose, kur 
įdėdavome daug širdies ir jausmo, 
kur išgyvendavome malonias vir
pulio valandas žengdami ant sce
nos.

Ir šiame vaidinime, nuo uždan
gos prasiskleidimo momento, iki 
gėlių įteikimo jauniesiems akto
riams ir režisierei, suaugęs žiūro
vas jautė, kad tai yra jo buvusio 
gyvenimo iškarpa, o mažieji žiū
rovai scenoje matė save.

Pupų berniukas (Romas Cibuls
kis) — nuoširdus ir malonus jau
nasis daržininkas — scenoje Jau
tėsi laisvai, kalbėjo ir. dainavo aiš
kiai ir, palyginti, taisyklingai tar
damas žodžius. Jo vaidmuo buvo 
pagrindinis ir jis jį atliko gerai. 
Dėdė Antanas (Gerutis Kišonas), 
Aušra (Edą Kimantaitė), pieme
nukas (Ant Mikutavičius), nors 
jautei varžymąsi, sakyčiau jude
sių sustingimą, buvo visai neblo
gi. Henrikas Antanaitis Aitvaro 
vaidmenyje atrodė kiek per ne
rangus. Aitvaras galėjo būti ir 
drąsesnis, ir žvalesnis, ir kitaip 
aprengtas. Tiesa, jis švilpavo vi
sai “aitvariškai” — šioj vietoj jis 
ir buvo stipriausias. Nebyliuose 
vaidmenyse buvo geri žandarai 
(Jurgis Kolakauskas ir Romas Mi
niotas). Laumė (Liuda Zakarai- 
tė) kiek silpnoką šokį išpirko vai
dyba.

Gražiai sublizgėjo jaunimas 
(Laima čelkytė, Jūratė Stašiony
tė, Virginija Mikutavičiūtė, Sau
lius Dryža, Mindaugas Mauragis, 
Vyt. Dryža Audronis Stašionis, 
Vyt. Zakaras. Ramūnas Miliaus
kas, Alg. Dryža), tautiniuose šo
kiuose. Tiek pirmo veiksmo sun
kioje ir painioje šoklų pynėje, 
tiek ir trečiojo veiksmo “Kalve
lyje” jie šoko neblogiau nei kuri 
tautinių šokių grupė. Tautinių šo
kių galėjo būti ir daugiau.

Laumės dukros (Judita Kola- 
kauskaitė, Danutė Kedytė, Johana 
Kyzelytė, Regina Lipčiūtė, Vida 
Dulinskaitė, Ina Janušauskaitė, 
Dalia Kišenaitė, Genutė Damb
rauskaitė) pašoko laumės dukrų ir 
sapno jieškojimo šokį, bet jau be 
tokio įsijautimo ir ne taip darniai, 
kaip tautinius šokius. Na, čia no
rėjosi šokėjas matyti ir kitokiuose

nuoja, pupas pardavinėja; jį ap
lanko mylinti mergaitė Aušra, 
jaunimas, visi šoka. Aušra užsi
mena apie rūsų žandarų persekio
jamą Dėdę Antaną, kuris gabena 
knygas iš Prūsų, pasipasakoja 
Pupų kemiukui sapną, o šis ryž
tasi surasti tą sapną. Aitvaro pa
tartas, jis išvyksta jieškoti Auš
ros sapno ir suranda “Laumės 
uolą”, kur yra paslėptas sapnas. 
Jis labai lengvai Jį išgauna, grįž
ta prie savo pupų, čia ateina Auš
ra, ateina žandarų persekiojamas 
Dėdė Antanas, subėga jaunimas 
ir labai lengvai Išgelbsti nuo žan
darų knygnešį. i

Pupų berniukas čia neparodė 
didvyriškumo, net tokiu atvejui 
laukto gudrumo sapnas nepabrė
žė, net neišryškino laisvės atbu
dimo. Taigi, veikaliuko “silpny

bes” turėjo išpirkti gera vaidyba, 
režisūra ir šokiai, kurie, nors ir 
nelabai darniai buvo surišti su 
tekstu, bet buvo pati stipriausia 
vieta vaidinime, čia dar sykį įsi
tikinta, kad mes labai stingame 
gerų veikalų, ypač jaunųjų sce
na, nes geras veikalas mėgėjų te
atruose, paprastai, išperka silpną 
vaidybą ir režisūros klaidas.

Dekoracijos ir apšvietimas gra-

žiai derinosi ir teikė malonų vaiz
dą.

Pianistės (I. Vjlnonytė ir J.
Stašionytė) ir akordeonistas G.
Umbražiūnas savo uždavinį atli
ko gerai.

XXX

Pratęsiau dvi dienas savo vieš
nagę Sydnėjuje norėdamas pama
tyti Jaunių teatro pastatymą. Ir 
nesigailiu. Tik mano rūpestis, kad 
nelikčiau už durų, kad gaučiau bi
lietą — pasirodo kuvęs nereika
lingas, nes 400 vietų turinti salė 
buvo pusiau tuščia! Gi ši salė vi
sai arti stoties, Bankstownas len
gva pasiekti traukiniais Ir auto
busais, sekmadienio popietė buvo 
šilta ir saulėta! Tad kodėl toks 
menkas susidomėjimas, kodėl tė
vai neparagino savo vaikų, kodėl 
mažesniuosius neatvedė į Pupų 
berniuką! Juk šitokie vaidinimai 
jaunimui, vaikams skirti pastaty
mai yra labai reikšmingi ir svar
būs lietuvybės išlaikymo faktoriai, 
gal ne mažiau, kaip savaitgalio 
mokyklos, visokie kursai ir “griau- 
dūs verksmai” apie lietuvybės iš
laikymo pavojus susirinkimuose ir 
paskaitose. Taigi, ne mūsų jauni
me jieškokime nutautėjimo grės
mės priežasčių, bet suaugusiųjų 
surambėjime ir nepaslankume.

PETRAS PILKALNIS.

JAMBORĖS APYSKAITA
Tuoj po Pan-Pacific jamborės, 

sausio mėn. įvyko skautų vadovų 
apyskaitai sudaryti posėdis, kuria
me dalyvavo vyr. sktn. B. Dainu- 
tis. sktn. V. Civinskas, vyr. sktn. 
A. Krausas ir vyr. valtn. A. Ži
linskas. Suvedus visas sąskaitas 'ta.

REPREZENTACINIAM VIENETUI AUKOJO:

išlaidos viršijo pajamas, šiandien 
trūkstama suma gauta Ir skelbia
ma visuomenei lietuvių skautų re
prezentacinio vieneto, dalyvavusio 
Pan-Pacifico jamborėje, Cliford 
Parke, pajamų ir išlaidų apyskai-

ALB Krašto Valdyba ............................................................... 10. 0.0
Melbourne Karių Ramovė ......................................................... 10. 0.0
Melbourne Soc. Globos Moterų Dr-ja ...................................... 5. 0.0
Canberros Lietuviai ...................................  13. o.O
Newcastllo Diskusijų Klubas ................. •.................................... 5. 0.0
LKF Melbourne Skyrius .............................................    5. 0.0
ASS Adelaidės Skyrius ................................................................. 5. 0.0
“Ventos" Vietininkija Brisbanėje .............................................. 4. 0.0
"Vilniaus" Vietininkija Adelaidėje ............................................ 10. 0.0
Sydnėjaus Vietininkija ................... . ............................................. 5.10.0
Psktn. Česlovas Dubinskas ........................................................... 5. o.O
Melbourne Skautų Globos Komitetas .......................................... 27. 3.4
Melbourne Skautininkų Ramovė ................................................. 57. 5.2
LSS Australijos Rajono Vadija .........    9.14.3

Viso gauta 171.12.9
Išleista parodėlei organizuoti, spaudiniams ir knygoms .......... 61. 5.5
Inventoriaus įsigijimas ir nuoma, papildomas maistas ir kitos 
ūkio išlaidos .................................................................................. 83.14.10
Transportas .................................................................................... 26.12.6
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
(

Greitai — Patikimai — Pigiai 
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

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

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias

MEDŽIAGAS. RŪBUS. AVALYNE.
VAISTUS

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

Juo Greičiau, Tuo Geriau!

kostiumuose.
Režisierė V.R. Saudargienė daug 

valandų brangių sugaišo ruošda
ma šį spektaklį, daug triūso įdėjo 
ir visi vaidintojai bei šokėjai. At
sižvelgiant į darbo sąlygas ir ga
limybes, pastymą tegalima vertin
ti tik teigiamai ir nuoširdžiai 
sveikinti gražias pastangas. Gi tu
rint galvoj, kad veikalas (nepažy
mėtas programoje jo autorius) ne
pasižymi nei dramatiškumu, blan
kus idėjiškai, taip pat ir didak
tiškai, tai grupė buvo atsistojusi 
tikrai prieš sunkų uždavinį.

Kas gi buvo vaizduojama šiame
veikaliukyje? Linksmas, simpa
tingas Pupų berniukas, visad dai-

Mūsų parodėlę ir stovyklą ap
lankė apie 15000 svečių. Jiems iš
dalinta 5000 egz. šiai Jamborei 
atspausdinto informacinio lapelio 
apie Lietuvą, 100 brošiūrėlių apie 
religinę būklę Lietuvoje, skautų 
vadovams ir žymesniems svečiams 
padovanota 150 mūsų skautų al
bumų bei kitų vertingų knygų. 
Lietuvių Reprezentacinio vieneto 
dalyvavimas jamborėje susilaukė 
gražaus įvertinimo tiek australų, 
tiek mūsų spaudos. Pirktas inven
torius (palapinė, lempa ir kt) po 
jamborės perduota Melbourne Tun-

Viso išleista 171.12.9

Jūsų, nuoširdūs Aukotojai, para
ma. Už Jūsų aukas reiškiu gilią 
padėką.

MŪSŲ JĖGOS, MŪSŲ ŠIRDYS 
TAU, KENČIANČIOJI LIETU
VA!

VYR. SKTN. A. KRAUSAS 
LSS AUSTRALIJOS RAJONO 

VADAS.

ĮSIGYKIME RYTOJUI 
LIETUVIŲ NAMUS.

NUOMONES

Kuriuo Tikslu?
Kada kalbamu kokiu nors konk

rečiu klausimu, reikia Jį patiekti 
teisingoje šviesoje, kad nekiltų jo
kių abejonių. Kalbėti tuščiomis 
frazėmis apie rimtus reikalus yra 
neprasminga; Juo labiau, kada 
apie tai kalba arba rašo asmuo, 
kuris, atrodo, reikalą turėtų ži
noti. Štai “Tėviškės Aidų” Nr. 35 
ir 40, kun. Pr. Vaseris, pasisa
kydamas Melbourne Lietuvių Na
mų klausimu, aiškina Melbourno 
lietuvių katalikų parapijos padė
tį. šiuos abu straipsnius perskai
čius, dėl juose patiektų aiškinimų 
priešingumo, taip ir liko mįslė: ar 
mes čia lietuvių katalikų parapi
ją turime, ar jos neturime?

Straipsnyje “Kuriuo Keliu Suk
ti", autorius, tarpe kitų savo sam
protavimų, rašo: “Apie savo baž
nyčią, savo parapijos kūrimą gal
vos daug nesukame. Nors Popie
žius savo enciklika Exul Familia 
ir paragino kurti tautines parapi
jas, bet mes sutikome su australų „ 
atsakymu j šią encikliką, kad 
ateiviai yra patenkinti turima pa
dėtimi ir mielai jungiasi į jų pa
rapijinį gyvenimą. Juk mes ir ne
keliame parapijos klausimo. Rods, 
bereikalo kiti sielojasi mūsų rei
kalais." Taigi autoriaus mintis 
aiški, kad mes neturime lietuviš
kos parapijos. Taip straipsnio au
toriaus mintį supratęs, “Mūsų 
Pastogėje” tilpusiame straipsnyje 
“Tiesiu Keliu,” Viržis ir parašė. 
— kad jei mes neturime parapi
jos, tai ar galima pirkti Parapijos 
namus, šitoks pasakymas kun. 
Vąšeliui labai nepatiko. Jis savo 
straipsnyje: "Bereikalinga Bai
mė”, Viržiui ir "kaikuriems lietu-. 
viams” pabėręs eilę kaltinimų, nu
stebęs šūktelia: “Tai bent naujie
na! Sekmadieniais vyksta lietu

viam pamaldos, klausoma išpažin
čių, krikštijami vaikai, sutuokia
mos poros šeimai, lankomi ligo
niai, 'laidojami numirėliai — ir 
tai nesama organizacija”. Gerbia
mas kun. Vaseri, juk šie religiniai 
patarnavimai yra tliekami jau ke
letas metų; jie buvo atliekami ir 
Tamstai rašant savo pirmąjį 
straipsni “Kuriuo keliu sukti”, bet 
kodėl gi tada viso to neužteko lie
tuvių parapijos buvimui konsta
tuoti. o dabar , po keturių savai
čių, tais pačiais orgumentais tei
giama lietuvių parapijos buvimas? 
Be to, iki šiol religiniai juridi
niai aktai yra sudaromi ne lietu
vių katalikų parapijos, bet St 
John’s parapijos vardu, kurioje 
tik religinio patarnavimo apeigas 
atlieka tautinis kapelionas.

Bendruomeninių organizacijų 
ir parapijos išlaikymo fakto tei
singumą kun. Vaseris, negalėda
mas jo paneigti, pavadino “filo
sofija”. Melbourno lietuviai kant- 
trūs, atskiria savo tautinius inte
resus nuo smulkių grupinių reika- 
kų ir, be mažų išimčių, visi eina 
vieningu savo tautinės kultūros 
išlaikymo keliu, remdami šios kul
tūros išlaikymo židinio — Lietuvių 
Namų įsigijimo reikalą.

Viržis.

tui. Tinkamai ir gerai galėjome 
atstovauti Lietuvą ir LSS-gą tik UŽSIPRENUMERUOJANT “MŪSŲ PASTOGĘ” IR SIUNČIANT 

PRENUMERATOS PINIGUS AR AUKĄ LAIKRAŠČIUI, ADRE-

Būdamas Brisbanėje nepamiršk aplankyti ;■
HIS MAJESTY’S HOTEL, Į;

LIETUVIŲ “BALTA KUMELE” VADINAMO.

Čia sutiksi tautieti šeštadieniais ir kitomis dienomis. jč
^AVAVAVAVAVA-A\W/A’AVAVAWAWA,A,.V.‘»',

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^

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

SUPTI: “MŪSŲ PASTOGĖ" BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, N.S.W.

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 Melbourno Town Hali.) 
Centr. 1819

r 3BSB5a526ĖSasaSZS2Sa52S25B525aSZS25e525a525a5?53SBS2SE5B525252^

CONTAL CO. Kjiiiiiiiiiiiuimuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiitniiiiiniiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiinimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiii

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.

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

BOSE

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.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMuuiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

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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HOSU MSKMt
16-JI OLIMPIADA

SYDNEJUS
LAUKIAMA DAUG SVEČIŲ

Tarp Kalėdų ir Naujųjų Metų 
Sydnėjuje įvyks ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimas, sporto šven
tė, studentų konferencija ir Sam
būrio Šviesos atstovų pasitarimas. 
I suvažiavimus ir sporto šventę 
laukiama atvykstant per 200 ats
tovų iš kitų miestų ir gausaus 
būrio svečių iš tolimesnių šalies 
vietų. Iš viso numatoma tomis 
dienomis j Sydnėjų suvažiuos apie 
400 lietuvių.

* Skautų stovykla šiemet žada 
būti viena gausiausių dalyvių skal. 
čiumi, laužų programų įvairumu 
ir lankytojų — svečių gausumu, 
nes stovyklų aplankyti norės ir 
suvažiavimų dalyviai. Skautai 
stropiai ruošiasi.

Visi suvažiavimai ir sporto 
šventė prasidės gruodžio 28 d.

GRAŽI PARAMA 
BENDRUOMENĖS

' LAIKRAŠČIUI

ALB Bankstowno Apylinkės 
Valdyba lapkričio 10 d. suruošė 
šokių vakarų, kurio visų pelnų 
(£ 21.1.1.) paskyrė “Mūsų Pasto
gei” padidinti. Netrukus bus iš
leistas 6 puslapių numeris, kuria
me bus apstu rašinių iš Banks
towno liet gyvenimo.

PAMALDOS

Gruodžio 2 ir 16 d.d. Bankstow- 
ne, St Brendans bažn. 11 vai.

Išpažintys gruodžio 1 d., šešta
dienį, 6 vai. vak.
. Gruodžio 9 d. Cabramattos liet, 
pamaldos Mt. Prichard bažnyčio
je 10 vai. K.P.B.

ĮSTEIGTA KARIŲ RAMOVĖ

Lapkričio 25 d. įvyko buv. Lie
tuvos kariuomenės aktyv. tarnybos 
karių susirinkimas, kuriame nu
tarta įsteigti ats. karių “Ramovę”. 
Susirinkimų pravedė N. Cininas. 
I valdybų išrinkti: N. Cininas, A. 
Kutka ir P. Zaremba. Susirinkime 
dalyvavo apie 30 ats. karių.

SKAUTIŠKA GEGUŽINĖ

Lapkričio 24 d. B. Žalių sody
boj, Bankstowne, buvo susirinkę 
per 40 "Kęstučio”, "Margio” ir 

“Živilės” draugovių skautai-ės, kur 
prie lauželio buvo pasišokta, pa
žaista, padainuota, paskaitytas 
laikraštėlis ir aptarti skautiški 
reikalai. A. Plūkas su akordeonu 
palydėjo šokius ir dainas.

EKSKURSIJA I KALNUS

Gruodžio 15 d. ruošiama eks
kursija į Katoombą ir Jenolan Ca
ves. Ekskursijų organizuoja Cab- 
ramattos Apyl. pirm. Cininas. Už
sirašyti galima pas N. Cininų (97 
Boyd St, Cabramatta), pas Za
rembų (Bass Hill) ir E. Stašį

KONCERTAS LOBENTHALYJE
Lobenthal miestas yra Pietų 

Australijoje, netoli Adelaidės, čia 
lieetuvių nedaug tegyvena, bet jie 
yra tarsi viena šeima.

Lapkričio 16 d. į Lobenthalį bu
vo nuvykęs kūrys lietuvių iš Ade
laidės. Tų dienų, mat, Lobentha- 
lio mieste kuvo koncertas, prie 
kurio programos išpildymo buvo 
pakviesti prisidėti ir Adelaidės 
lietuviai.

Salė pilna žmonių. Scenoje Lie
tuvos vėliava ir vytis, o iš šalių 
Anglijos ir Australijos vėliavos. 
Svečių tarpe ALB Adelaidės Apyl. 
Valdybos pirm. St Čibiras su po
nia, kun. dr. P. Jatulis ir kiti.

Labai puošniai išleistoj koncerto 
programoj atspausta Jono Vanago 
nuotrauka. Su koncerto rengėjais 
besikalbant, paaiškėjo, kad šis 
koncertas ir buvo ruoštas Jonui 
Vanagui pagerbti, kuris, kaip jau 
buvo rašyta “M.P.” yra įsteigęs 
Lobenthalio miesto istorinį muzie
jų, kurį prieš kelis mėnesius ati
darė Pietų Australijos min. pirm. 
Playford.

Koncertas buvo padalytas į dvi 
dalis: australiškųjų ir lietuviškų, 
jų. Pirmojoje dalyje girdėjome 2 
chorus. Vienas (mišrus, bažnyti
nis), padainavo kelias ramias dai
nas, gi antrasis, Lobenthalio har
monijos klubo choras, davė links
mų ir įvairesnių meliodijų dainų. 
Abu chorai silpnoki, bet lietuvio 
ausiai buvo įdomios angliškai dai
nuojamos dainos. Cliff Yaycock, 
tenoras, ir Clara Serena, padaina
vo keletu angliškų dainų.

Po pertraukos buvo lietuviška 
programa. G. Vasiliauskienė labai 
gerai padainavo. A. KaČanausko, 
F. Shuberto, Benedict© ir kitų 
komp. dainas. Solistė ir šį kartų 
dainavo užtikrintai ir laisvai. Pia
ninu palydėjo Dorothy Oldham, 
nuoširdi lietuvių bičiulė iš Adelai
dės. Toliau, mūsų jaunosios šokė
jos gabiai pašoko 4 lietuvių tau
tinius šokius. Jų pasisekimas buvo 
visai užtarnautas, šokius paruošė 
Bronė Lapšienė. Pabaigai pasiro
dė V. Šimkaus vadovaujamas Ade
laidės vyrų choras. Tenka pasaky
ti, kad choras, kuris šiaip yra ge
ras, tik šitokiomis progomis, kai 
auditorijoj yra daug kitų tauty
bių žmonių, kaip šį kartų austra-

Išnuomojami kambariai
Šeimai ar viengungiams su vir

tuvės pasinaudojimu. Susitarus 
bus ir baldai. Kreiptis: 1 Betriz 
St., Auburn, Sydney.

(3 min. nuo stoties) 
OttttttttWWntXXXXXSttttKttK-tXXXJ

Lietuviška
BATŲ DIRBTUVĖ
(Sav. M. Mardosas)

PRIIMAMI UŽSAKYMAI IR 
PATAISYMAI

1 Betriz St., Auburn, Sydney.
(3 min. nuo stoties)

lų, ir ypač vykstant į mažesnes 
vietoves, turėtų pasirinkti leng
vesnių ir geriau išmoktų dainų.

Koncerto pranešėjas — aiškin
tojas Gerulaitis.

Po koncerto mūsų bendruome
nės vardu S. Čibiras įteikė J. Va
nagui dail. Neliubšio paveikslą. 
Visi svečiai (adelaidiškiai) buvo 
pakviesti alaus stiklui, o vėliau 
visi lietuviai susirinkome pas J. 
Vanagų, kur p. Vanagienės malo
niai vaišinami nuoširdžioj drau
gystėj praleidę kelias valandas, 
padainavę lietuviškų dainų grįžo
me į Adelaidę. J.K.

(spaudos kioske Camperdowne).
Kelionė kaštuoja £ 1.0.0.

PASKUTINIS VAKARAS PRIES ADVENTUS
ŠOKIAI LIGI PASKUTINIŲ GAIDŽIŲ — PER VISĄ NAKTELĘ. 

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

Buvę Lietuvos kariuomenės aktyvios tarnybos kariai, sutrumpintai 
— Karlų Ramovė, Lietuvos Kariuomenės šventės proga ruošia gran
diozinį

Koncertą — Baliu
i *

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

Sydnėjuje
GRAŽIAI PAMINĖTA 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 25 d. įvyko kariuome
nės šventės minėjimas. Po pamal
dų, kurias atlaikė ir dienai pri
taikytų pamokslų pasakė kun. P. 
Butkus, minėjimas vyko šv. Bene
dikto bažnyčios salėje. Čia minė
jimų atidarė ALB Sydnėjaus Apy
linkės valdybos pirm. A. Jasaitis.

Į garbės vietas pakviečiami 
Lietuvos kariuomenės kūrėjai — 
savanoriai: Šliogeris, Kapočius, 

Migevičius, Astramskas, Juozėnas, 
Zenkevičius. A. Jasaitis primena 
neprklausomybės kovas, Lietuvos 
suverenumo atstatymų ir kūrėjų 
— savanorių krauju rašytų testa
mentų, prie kurio vykdymo — 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo — turime visi prisidėti.

Scena papuošta Lietuvos vėlia
vomis, nusvirusiomis abipus sim
bolinio Nežinomojo Lietovos kario 
paminklo. Simbolinis Nežinomojo 
kario kapas papuošta gėlėmis. 
Pranešama, kad ant šio kapo bus 
padėta lietuviškos žemės sauja: į 
scenų kopia, D. Čelkytės lydima 
senutė Jarmalavičienė nešina ma
žutėj pintinėlėj papuoštoj rūto
mis, O. Grosienės atsigabentų ir 
saugojamų lietuviškos žemės žiu
psnį. Minėjimo dalyviai susikaupę 
seka senutės lėtų žingsnį stovėda
mi. Vainikus ir puokštes gėlių prie 
Nežinomojo kario kapo sudeda kū
rėjų — savanorių vardu Šliogeris 
ir Migevičius, skautų vardu L. Ju- 
raltytė, “šviesos” — D. Daukutė, 
Moterų Soc. Globos draugijos — 
EI. Jurattytė, “Kovo” sp. klubo — 
A. Bernotaitė. Trumpu žodžiu pil
kojo Lietuvos kareivio žygius dėl 
tėvynės laisvės įvertina V. Šlioge
ris, Katalikų Kult, draugijos var
du žodį taria kun. P. Butkus, Cab
ramattos lietuvių vardu — apyl. 
v-bos pirm. N. Cininas. Išklauso
ma iŠ plokštelės Kauno Karo mu
ziejuje vėliavos nuleidimo iškil
mių. Atsistojimu pagerbiama dėl 
savo ir viso pasaulio laisvės did
vyriškai kovojanti vengrų tauta 
ir toje kovoje kritusieji Vengrijos 
patriotai.

Jaudinantis momentas, kada se
nutei Jarmalavičienei, vėl užkopu
siai į scenų pasiimti lietuviškos 
žemės saujos, Sydnėjaus Apyl. V- 
bos pirm, kalba apie nenutrūks
tamų ryšį su savąja žeme, kurios 
žiupsnelis čia simbolizuoja okupan
to teriojamą Tėvynę. Jis prašo 
močiutę tarti keletą žodžių, bet jos 
žodžius paskandina ašaros — aša
ros nebesutelpa ir minėjimo daly
vių akyse. Ji pabučiuoja bendruo
menės pirmininkų ir, kietai spaus
dama brangių naštų, prilaikoma 

jaunos lietuvaitės, nusileidžia nuo 
scenos.

Užbaigai Aldona Bernotaitė ir 
savaitgalio mokyklos mokinė E. 
Jurai^ytė paskaito eilėraščių.

Minėjimas, kuriame galėjo daly
vauti mažiausiai dvigubai didesnis 
skaičius žmonių, ALB Sydnėjaus 
Apylinkės valdybes buvo gerai 
suorganizuotas, tinkamai ir sko
ningai dekoruota scena.

Po oficialiosios dalies įvyko tar
si kariuomenės su visuomene susi
artinimas — pasivaišinta alučiu 
ir sumuštiniais.

(Tąsa iš 1 psl.) 
siaplaukis, 26-rių metų amžiaus, 
mėto (ir labai taikliai) iš abiejų 
rankų ir visokių padėčių, žaidžia 
centro pozicijoj. Visi trys lietuviai 
yra pagrindiniame penkete. Iš pa- 
baltiečių yra dar 3 latviai, atsargi
niai. Iš sovietinės rinktinės popu
liariausias yra latvis J. Kruminš, 
7 pėdų 2 colių augščio vyras. Jis 
nuolat “persekiojamas” reporterių 
ir autografų medžiotojų. Mačiau 
jį gatvėje — jis tiesiog negalėjo 
prasiveržti pro jį apspitusius žmo
nes, o vaikai Ir moterys jį sekioja 
šimtais.

Su visais lietuviais ir kaikuriais 
latviais krepšininkais, įskaitant 
ir ilgųjį Kruminš, teko susipažin
ti ir keliais atvejais kalbėtis. Visi 
lietuviai yra labai draugiški, ma
lonūs vyrai. Su lietuviais sporti
ninkais pasikalbėjimus plačiau pa
rašysiu atskirai.

ATIDARYMO IŠKILMĖS

Olimpiados atidarymas įvyko 
lapkričio 22 d. 3 vai. popietų, bet 
jau iš pat ankstaus ryto į stadio
nų plūdo minios žmonių. Kiti atė
jo net iš vakaro.

Aš, sutvarkęs spec, reporterio 
formalumus, sėdėjau spaudos ats
tovams skirtame skyriuje, sykiu 

su kitais pasaulio reporteriais, kur 
kiekvienam duotas atskiras telefo
nas, kuriuo perduodamos žinios iš 
stadiono centrui, o iš ten oro ke
liu žinios plaukia j paskiras vals
tybes, j redakcijas ir radiofonus. 
Gaila, mano atstovaujama “Mūsų 
Pastogė” ir “Draugas” nėra tiek 
turtingi, kad galėčiau valandas 
užtrukusių pasikalbėjimų sųskai- 
tas siųsti jų iždininkams.

Antrų valandų j stadionų atžy
giavo laivyno, kariuomenės, poli
cijos ir kiti orkestrai. Jie įžygia
vo grodami kariškus .maršus. Ly
giai 3 vai., dviejų karininkų ly
dimas, atvirame automybilyje, įva
žiavo į stadionų Anglijos karalie
nės vyras, Edinburgho kunigaikš
tis. Jį pasitiko Australijos minls- 
teris pirm. Menzies, kuris yra šių

olimpinių žaidimų prezidentas, ir 
kiti olimpinio komiteto vadovai. 
3.30 vai. prasidėjo 68 valstybių 
sportininkų paradas. Priekyje 
kiekvienos kolonos buvo nešama 
valstybinė vėliava. Pirmieji žygia
vo graikai, paskui kitos valstybės 
alfabeto tvarka. Tik Australijos 
sportininkai, kaip šeimininkai, 
žygiavo patys paskutiniai. Visi 
nekantriai laukė rusų kolonos, nes 
rusai civiliais drabužiais atrodo 
labai prastai. Man kalbantis re
porterių kambaryje su amerikie
čių žurnalistu, teko susitikti ir su 
rusų “Pravdos” ir “Izvestijų” ats
tovais. Jų apsirengimas buvo ne
įtikėtinai parstas ir pasiuvimas 
priminė negabaus Lietuvos kaimo 
siuvėjo kirpimą. Daugiau tokių 
sermėgėtų bernelių čia neteko ma
tyti. Bet parade rusų sportinin
kai atrodė gana šauniai: vyrai 
vilkėjo baltus švarkus ir šviesiai 
mėlynas kelnes, o moterys buvo 
aprengtos baltais kostiumais.

Pasibaigus sportininkų eisenai, 
visos valstybės išsirikiavo prieš 
oficialiųjų augštųjų svečių tribū
ną. Australijos Olimpinio komiteto 
pirm. Sir K. Hughes pasveikino 
visus dalyvius ir pakvietė Edin
burgho kunigaikšti atidaryti olim
piadų. Po oficialaus atidarymo, tri
mitų garsams aidint, ant 65 stulpų 
iškilo olimpinės vėliavos ir iš visų 
stadiono kampų buvo paleista 5000 
balandžių — taikos ir solidarumo 
ženklas. Lygiai 4.30 vai. sugaudė 
21 šūvio patrankų saliutas Ir tada 
paskutinysis bėgikas, pasaulio 
jaunių 1 mylios rekordistas aust
ralas Ron Clark, pasirodė su olim
pine ugnim, atgabenta iš Gthiki- 
jos. Jis apibėgęs ratų aplink sta- 
dienų, užbėgo į olimpinės ugnies 
bokštų ir uždegė didžiulį olimpinį 
fakelų, kuris degs visų olimpinių 
žaidimų laiką. Uždegus ugnį, bu
vo sugrotas olimpinis himnas ir 
olimpinę priesaikų, visų olimpi
niuose žaidimuose dalyvaujančių 

sportininkų vardu, davė garsusis 
australų bėgikas J. Landy. Po to, 
Melboumo anglikonų archivysku-

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KONFERENCIJOS, SPORTO VARŽY
BOS IR SĄSKRYDŽIAI PRASIDĖS S.M. GRUODŽIO MĖN. 27 D.

TRADICINIU N.S.W. LIET. BĄLIUM,
kurį ruošia ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba gražioje

TROCADERO
Salėje Sydnėjuje.

Pakvietimus galima gauti Sydnėjaus, Bankstowno, Cabramattos, 
Newcastlio, Wollongongo apyl. valdybose; Port Kembloj pas J. Dočkų, 
Sydnėjuje spaudos kioske pas E. Stašį. Staliukai užsakomi pas Syd
nėjaus Apyl. Valdybos pirm. A. Jasaitį: 1 Stanley St., East Sydney. 
Tel. FA 3261.
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KALENDORIUS
GRUODIS 1956 DECEMBER

Š. 1 Natalija, Butegeidis, žilė

S 2 Aurelija, Skirmuntas, Krutulė
P 3 Pranciškus, Lapūnė
A 4 Barbora, žvaigždikis, Erdmė
T 5 Sabas, Nicetas, Gražutė
K 6 Mikalojus, Vėtra, Tolutis
P 7 Amkraziejus, Nemeda, Domeika
Š 8 Nekalto. Prasidėjimo, žemberis, Gailė

S 9 Valerija, Leokadija, Vakaris
P 10 Julija, Spinduolė, Edimtas, žydrė
A 11 Damazas, Dirvoną, Garbutas
T 12 Aleksandras, Rutavllė, Kirbaidas
K 13 Liucija, Kastytis, Dūlūnė
P 14 Alfredas, žvagulė, Trainaitis

- -S 15 Kristina, Kandidas, Lygė

S 16 Albinas, Vygaudas, Audronė
P 17 Lozorius, Mantigallė, Grinius
A 18 Rufas, Gervilis, Aukštuolė
T 19 Nemezijus, Rymantė, Gervydas
K 20 Urbonas, Grožvylė, Julius
P 21 Tomas ap., Girenė, Ilgis
Š 22 Anastazija, Zenonas, Dobile

S 23 Viktorija, Velbutas, žibutė
P 24 KŪČIOS. Adomas, Jieva.
A 25 KALĖDŲ 1 DIENA. Gražvydas, Aiškutė
T 26 KALĖDŲ 2 DIENA. Steponas, Dovilė
K 27 Jonas evang., Eglė Dautaris
P 28 Nekalti Berneliai, Mingailė, Vaidelotė
Š 29 Domas, Gajutė, .Linksmuolis

s 30 Dovydas, Eugenijus, Audrilė
p 31 Silvestras, Mingailė, Naudutė

| pas, apsirengęs bažnytiniais dra
bužiais, pasakė religinę kalbų ir 
per garsiakalbius nuaidėjo religi
nis himnas, kuris, man rodos, ne
labai patiko rusams. Orkestrams 
ir miniai sugiedojus Anglijos him
nų, sportininkai ta pačia tvarka 
išžygiavo iš stadiono.

PRASIDĖJO ŽAIDYNĖS

Atidarymo dienos programoje 
tebuvo tik dvejos krepšinio var
žybos. Visos 15 krepšinį žaidžian
čių valstybių suskirstytos į 4 gru
pes. Paskutinėje grupėje yra Aust, 
ralija, Brazilija ir Čilė. Australai, 
kurių pagrindiniame penketuke 
žaidžia mūsų Ignatavičius ir Dar- 
gis, pralaimėjo prieš Braziliją. Ru
sai įveikė kanadiečius.

Iki lapkričio 25 d. JAV turėjo 
7 aukso 4 sidabro ir 1 bronzos 
medalį; Sov. Sąjunga 3 aukso, 6 
sidabro ir 3 bronzos, Švedija 3 
aukso ir 1 bronzos, Australija 1 si. 
dabro ir 2 bronzos. 2 aukso med. 
turėjo Vokietija, po vieną — Ita
lija, Čekoslovakija, N, Zelandija 
Ir Anglija. JAV turi žymią taškų 
persvarą prieš Sov. S-gų, kuri šio
je olimpiadoje mėgins paveržti 
pirmavimą iš Amerikos.

ANT. LAUKAITIS, Melbournas.

VARGAS SU NINOMIS
Dar gyva skrybėlaičių vagystės 

istorija, kur vyriausia veikėja bu
vo Nina Ponomorevna, žymi so
vietų sportininkė.

Šiandien dėmesio centre atsi
dūrė kita Nina, taip pat Sovietų 
pilietė, atplaukusi laivu Gruzia, 
kaip viena to laivo tarnautojų. 
Tai Nina Paranyuk. Dabar jos 
jieškoma po visų Australiją, nes 
išėjusi su sovietinių piliečių gru
pe pasižvalgyti po zoologijos so
dų, dingo, kaip j vandenį įmestas 
akmuo. Iškart manyta, kad Nina 
paklydo, ket dabar vyrauja nuo
monė, kad jinai pasislėpė ir sąmo
ningai nebegrįžta į laivą. Mano
ma, kad Nina Paranyuk Austra
lijoje turėjo pažįstamų, kurie jai 
ir pagelbėjo pasprukti. Tikima, 
kad Jinai palauks iki sovietiniai 
sportininkai švyks Ir tada — pa
prašys politinio- azyliaus. Sakoma, 
kad Jų žmonės matę Sydnėjuje. 
Jos jieško australų policija, gi jos 
nuotraukos kiekvieną dieną mato
mos visuose laikraščiuose.

Pašnabždomis kalbama, kad Ni
nos pavyzdžiu gali pasekti ir dar 
vienas kitas sovietinis pilietis.

PRANEŠIMAI
PASKAITA IR POBŪVIS

Gruodžio 1 d. 7 vai. vak., Dul
wich Hill parapijos salėje, įvyks 
Liet. Kat. Kult draugijos ruošia
ma dr. Al. Mauragio paskaita, te
ma: “Kooperacįnės draugijos ir Jų 
reikšmė mūsų gyvenime". Po pas
kaitos pobūvis.

SYDNĖJAUS MOTERIMS

Gruodžio 2 d. 4 vai. p.p. šaukia
mas Sydnėjaus Liet Mot. Soc. Glo
bos draugijos narių susirinkimas. 
Prašomos dalyvauti visos narės 
— bus aptarti svarbūs reikalai.

Pasitarimas įvyks p.p. Cibulskių 
namuose: 468 Burwood Rd., Bel
more.

Dr-jos Valdyba.

ADELAIDĖS LIET. S-GOS 
GEGUŽINĖ

įvyks š.m. gruodžio mėn. 2 d. 
(sekmadienį) National Parke, toje 
pat vietoje, kur buvo Apylinkės 
V-kos gegužinė. Vykstą mašino
mis įvažiavę j parkų pro vartus 
prašomi sekti trispalves rodykles. 
Traukiniai iš Adelaidės j Belair 
išeina: 1.10, 2.10 ir 3.10 vai. p.p.

Bus muzika, atsigerti ir užkąsti. 
Pelnas skiriamas Adelaidės Liet 
Bendruomenės Namams.

Visi tautiečiai kviečiami atvykti.
A.L.S-gos Valdyba.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
(Tel. WB 1758), for the publi
sher Vytautas Simniškis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St, Zetland, Sydney, 
N.S.W. (Tel. MX 2120).
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