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DEPORTACIJOS 
IŠ LIETUVOS? VID. RYTUOSE OLIMPIADOS SUKURY

Iš Londono pranešama, kad kri- krikusių komunistinių grupių drą- 
tiška situacija Vid. Rytuose tebe- są. Irakas yra Vakarų politikos 
sitęsia ir gali išsiplėsti j pasauli- 1 šalininkas.
nio masto konfliktą. Taip yra to- 1 Amerikos užs. reik, ministerija 
dėl, kad Egiptas, pakurstomas nurodo, kad Sov. Są-ga j Syriją 
Kremliaus ir kom. Kinijos, žada šiais metais yra atgabenusi už £

LONDONAS. Pranešama, kad ang- 
| lai ir prancūzai iš Egipto savo 
. karines pajėgas atitrauks, kai tik 
I bus sudaryta pakankamai stipri 
į JT organizuojama tarptautinė 
i policija. Anglai ir prancūzai žada

MOŠŲ PASTOGĖS" SPEC. 
KORESPONDENTO

ŠIS “MOŠŲ PASTOGĖS” NU
MERIS IŠLEISTAS 6 PUSLAPIŲ. 
PAPILDOMO LAPO 
IR KITAS IŠLAIDAS 
ALB BANKSTOWNO 
KĖS VALDYBA.

SPAUDOS
APMOKA
APYLIN-

kėnu, fektuotoju Ūdra ir bėgiku 
Pipyne. Mikėnas laimėjo Sidabro 
medalį, sukoręs 20 kilometrų nuo
tolį rekordiniu laiku, atėjęs ant
ruoju.

Apie visus lietuvius ir pasikal
bėjimus su jais parašysiu plačiau 
olimpiadai pasibaigus.

įpusėjus olimpiniams žaidimams, 
pradeda aiškėti stiprieji varžovai. 
Kolkas be didesnės konkurencijos 
pirmauja Amerika. Atrodo, kad Ji 
surinks daugiausia medalių ir taš
kų.

Šioje olimpiadoje pirmąjį auk
so medalį laimėjo čekė studentė 
O. Filitova, toliausiai nusviedusi 
diską ir sumušusi “garsiosios” Ni
nos Ponomerovos pasaulinį rekor
dą. Angliškų skrybėlaičių mėgė
ja Nina atsidūrė trečioj vietoj.

Kai šioms merginoms Tarptau
tinio Olimpinio Komiteto pirm. A. 
Brundage įteikė medalius, aš, su 
kitais reporteriais, užgriuvome 
čekę su įvairiausiais klausimais. 
Bet jinai, tvirtai suspaudusi auk
so medalį, pabučiavo jį, ir parod
žiusi apstojusiems žurnalistams 
apsiverkė, kad iš susijaudinimo

Už gražią talką Bankstowno 
Apylinkei priklauso nuoširdi mū
sų visų padėka.

“Mūsų Pastogė".

Amerikiečių “New York Times’’ 
ir vokiečių spauda rašo apie ma- Kritiška padėtis Viduriniuose Rytuose mažai tėra pasikeitusi. Nasser 
sines deportacijas iš pavergtosios Krag|na Rusijos ir Kom. Kinijos "savanoriais”. 
Lietuvos ir iš Lenkijos buvusių | 
rytinių sričių, prijungtų prie Sov. • 
Sąjungos. Deportuojajmi daugiau
sia lenkai, o pirmoje eilėje žydai. 
“Frankfurter Allegemeine Zelt- 
ung” žiniomis, ypač pagalbos de
portuojamieji šaukiasi iš Vilniaus.
Žydai daugiausia gabenami į Bl- imtis drastiškų priemonių, kurios 17.000.000 ginklų, 
robidžaną. Į gali pasireikšti karu prieš Angli-

Taip pat patvirtinamos žinios ją, Prancūziją ir Izraelį.
apie deportacijas iš buvusių Len- I Egipto prezidento politinis pata- 
kljos žemių, kurios paskiau kom. rėjas Sabrl, pareiškė, kad Egiptas 
lenkų buvo perleistos Sov. Sąjun- 1 nėra atmetęs siūlomos Sov. Są- 
gai. Gautieji Lenkijoje laiškai ro- 1 Jungos ir kom. Kinijos “savano- 
do, kad bolševikai ėmėsi visų prie- rių” pagalbos, bet tik atidėjęs
monių pagal deportacijų jsaky-' ateičiai. Toliau jlte nurodė, kad pasl au 1 per ienų, 
mus numatytuosius ištremti asme- Egiptas pasilieka teisę imtis rel-, NEW YORKAS. Reutėris praneša, 
nis išgabenti į centrinę Rusiją ar kalingų priemonių prieš įsibrovė- kad Jungtinių Tautų organizuoja- 
Sibirą. (Apie deportacijas iš Lie- l’us ir negarantuoja, kad šitos maj tarptautinei policijai Išlaiky- 

I priemonės nenuves į naują pasauli-j ti yra paskirta 10 mil. dolerių.
v— a.a-i ♦-(„i-., šil} BUm|Į lg gavo kagog duog Jung.

tinių Tautų Organizacija. Sov. 
Sąjungos užsienių reikalų min. negalėjo ištarti žodžio. Jai nuėjus, 
Shepilovas balsavo prieš — jis'visi puolėme prie Ninos. Bet ir ši 
pareiškė, kad visas šios policijos' verkė — mes spėjame, kad tai 
Išlaikymo išlaidas turėtų apmokė- buvo pykčio ašaros dėl prarastos 
ti Anglija, Prancūzija ir Izraelis, j pirmos vietos ir aukso medalio. 

Nina tekartojo vieną žodį: “Niet, 
niet, niet!”

Įdomiausia lengvojoj atletikoj 
buvo 10.009 metrų bėgimas, kur 
pirmą vietą lengvai laimėjo ukrai
nietis jūrininkas N. Kuts. Jo sti
lius sunkus, ket Kuts yra nepap
rastai ištvermingas, ir stipriau
sią varžovą anglą Pirie paliko ke
liasdešimt jardų užpakalyje. Kuts 
visai teisingai vadinamas “bėgi
mo mašina". Trečią vietą šiame 
bėgime laimėjo australas Lawren
ce. Įdomios buvo ir kitos lengvo
sios atletikos varžybos, bet did
žiausio susidomėjimo susilaukė 
moterų 100 metrų varžybos, kur 
aukso medalį laimėjo 18 metų syd- 
nėjiškė Betty Cuthbert. Tai buvo 
pirmasis aukso medalis, kurį lai
mėjo Australija. Su nemažesniu 
susijaudinimu buvo sutiktas Shir
ley Strickland 80 metrų su kliū
timis bėgimo laimėjimas, kuri 
Australijai pelnė antrą aukso me
dalį.

tuvos žinios nėra patikrintos). I
Sovietinės 6 divizijos sutelktos nį karą. Sabri teigimu, Egipto 

prie Brest — Litovsko, o trys — ambasados užsieniuose sudaro sa- 
apie Gardiną. Rokosovskio vyr. vanorių sąrašus”, atsižvelgiant Jų 
būstinė buvusi įkurta Lvovo mies- j karinės patirties, ir šiandien jau 
te. Patys vykdydami imperialisti- Yra Pilnai pasirengta veiksmams. 
-1— ----  u-«x—ii... — c j Tuo pačiu metu, JAV atydžiai

sekusios įvykių raidą Vid. Rytuo- 
' se. nadarė vieša nareišklma. kurio 
pakaltino Sov. Sąjungą dėl ginklų 
tiekimo Syrijai.

Tuoj po Sabri ultimatyvaus pa
reiškimo, kad visos svetimos pa
jėgos kuo skubiausiai būtų ati
trauktos iš Egipto, JAV vyriausy
bės kalbėtojas pareiškė, kad Ame
rika yra aiškiai apsisprendusi pa
naudoti atominius ginklus, jeigu 
Vid. Rytuose prasidėtų karo vei
ksmai.

Nežiūrint, kad tarp Amerikos 
ir Anglijos pastaruoju metu pasi
reiškė didelių nuomonių skirtin
gumų, dėl Vid. Rytų politikos, ry- 

Sov. Sąjungos ginklų 
Iši
rę-' 

_ .. „ Ira-
jis kritikavo Kremliaus politiką, kas reikalauja, kad Amerika pa-

nius siekimus, bolševikų laikraš-j 
čiai su “Pravda” priešakyje kaip 
tik kaltina “Vakarų reakcionie-j »>’. padarė viešą pareiškimą, kurio 
rius” ir “fašistinius sąjūdžius”, ' ”
kad tie paskiausiu metu parodę 
Vakaruose nepaprastai gyvą veik
lą. Visokių apie Vakarus provoka. 
cijų paskiausiu metu sovietinėje 
spaudoje ir per radijus dar dau
giau pagausėjo. Bet paskiausiu 
metu Sovietų kariniai daliniai — 
po-lenkų susitarimo su Kremlium 
Maskvoje — pradėta vėl grąžinti 
j senąsias vietas, dalis jų grąži
nama į okup. Lietuvos teritoriją.

verkė — mes spėjame, kad tai

Tito veikia
Jugoslavijos prezidentas Tito §įum su 

vėl atsidūrė Maskvos nemalonėje. Į tiekimu Syrljai, ir mėginimu 
Jo pareiškimus, ryšium su Sov. tvirtinti Vid. Rytuose, JAV 
Sąjungos akcija Vengrijoj, kur mia Angliją ir Prancūziją.
Ik Ir vi ♦ i Vn Vrotnliniio nnlUlLn '

aštriai puolė “Pravda”. Maskva' 
aiškiai duoda suprasti, kad tėra tik 
vienas kelias į komunizmą, kad 
Jugoslavija yra pasukusi “klaida
tikio” keliu ir atlieka komunisti
nių jėgų skaldymo darbą.

Tito, atrodo, nelabai brangina 
geras santykius su Maskva ir ne
mano nusilenkti Kremliaus “bo
sams”. Jis stengiasi atgaivinti 
taip vadinamą Balkanų Paktą, ku
rį yra pasirašiusios Graikija, Tur
kija ir Jugoslavija. Tai yra tarpu- 
savės pagalbos sutartis, tik pas
taruoju mttu ji buvo tapusi lyg ir 
negyva raide. Belgrado radijo pra
nešimai rodo, kad ši sutartis grei
čiausiai bus atgaivinta.
LONDONAS. Egipto vyriausybė 
įsakė per keletą dienų iš Egipto 
išsikraustyti Anglijos, Prancūzijos 
ir Izraelio piliečiams. Nesuskubu
sieji įvykdyti įsakymo, bus užda
ryti į koncentracijos stovyklas. 
Išvykstančiųjų turtas konfiskuo
jamas. Leidžiama pasiimti tik £ 
20 ir būtiniausių reikmenų laga
miną. Britų piliečių turtas siekia 
apie 500.000 svarų. Tokių tšvletin- 
tųjų asmenų bus apie 60000.
BAGDADAS. Gerai informuoti 
šaltiniai skelbia, kad Syrijoj, ka
riuomenės žvalgybos viršininkui, 
pulk. Sarroj įsakius, policija areš
tavo 850 aamenų, aktyviai besi- 
reiškuslų politiniame gyvenime ir 
įvairiomis progomis pasisakiusių 
už sąjungą su Iraku. Parlamenta
ras Haiyl Souror buvo areštuotas 
tuojaus po to, kai jis parlamente 
savo kalboj pareikalavo sustabdy
ti rusų ginklų tiekimą Syrijai.

žadėtų aiškią paramą Bagdado 
pakto valstybėms. Turkija rodo 
taip pat didelį susirūpinimą ir įs
pėja Ameriką dėl galimų netikė
tumų. Turkijos užsienių reikalų 
min. ir gen. štabo viršininkas pra
eitos savaitės gale buvo atvykę į 
Londoną.

Sov. Sąjungos užs. reik, minls- 
teris Shepilov kaltina Angliją, 
Prancūziją ir
pulti Syriją ir Lebanoną. Politi
niai stebėtojai j šitą jo pareiški
mą žiūri kaip į “dūminę uždan
gą” Sov. Sąjungos kariniams ėji
mams ir varomai propagandai 
tarp arabų kraštų pridengti.

Izraelį ketinimu

Sovietai tvirtinasi
Vid. Rytuose.

Kasdien vis labiau aliarmuojan
čių žinių ateina iš Syrijos, į ku
rią Sovietų Sąjunga be perstoji- 
mo siunčia lėktuvus, tankus, šar
vuočius ir didelius kekius įvairių 
ginklų bei karo medžiagų. Sov. 
karininkai perima Syrijos kariuo
menės apmokymą ir vadovavimą. 
Sovietų inžinieriai prižiūri ir nau
jų ae rodromų statybą. Syrijos 
karinės žvalgybos viršininkas, pik. 
Abdul Hamid Sarroj, kaip prane
ša gerai informuoti šaltiniai, šiuo 
metu yra faktiškasis Syrijos val
dovas. Jį remia ekstremistiniai 
nacionalistai ir komunistai. Sarra- 
jos artimiausi patarėjai yra rusai. 
Jie planuoja per Damasko (Syri
jos sostinė) radiją pradėti aršią 
akciją prieš Iraką, kad sukėlus 
ten neramumus ir pakursčius pa-

VENGRIJA
Jau 100.000

VIENA. Vengrų pabėgėlių skai
čius Austrijoje vis tebeauga. Iki 
gruodžio 1 d. nuo komunistinio 
okupanto yra pasprukę 100.000 
vengrų. 3000 vengrų polit. pabėgė
lių priima Anglija. 21.000 vengrų 
priima Amerika, 3000 Australija. 
Vengrams pabėgėliams vartus ati
darė Prancūzija, Šveicarija, Olan
dija ir kitos valstybės.

90 vengrų pabėgėlių Iš Austri
jos jau pasiekė ^Australiją. Jie 
atskrido lėktuvais. Jie apgyven
dinti Sheivilėje. Aerodrome veng
rus pasveikino imigracijos minis- 
teris.

Iki šiol iš Austrijos j kitus kraš
tus išvyko 22.000 vengrų.

Neisileidžiami JTO
stebėtojai

Jungtinių Tautų suvažiavimas 
pasmerkė Sovietų barbarišką elge
sį Vengrijoj, pareikalavo atitrauk
ti raudonąją armiją, leisti laisvus 
rinkimus ir sustabdyti deportaci
jas, o išvežtuosius vengras tuo- 
jaus grąžinti namo.

Vengrijos min. pirai. Kadar ir 
Sov. S-gos vyriausybe mėgina pa
neigti deportacijų faktą. Deporta
cijos tačiau vykdomos.

JTO gen. sekretorius 
kjold pareikalavo, kad 
būtų leista nuvykti ir
liauti po kraštą, tikslu Išsaiškinti 
tikrąją padėtį, JTO komisijai. Da
bar pranešama, kad Vengrijos vy
riausybė šį reikalavimą atmetė, 
nurodydama, kad JTO komisijos 
atvykimas nieko gero vengrams 
negali duoti.

Hammars- 
į Vengriją 
laisvai ke-

BUDAPESTAS. Vengrijos mario
netinės vyriausybės min. pirm. 
Kadar pareiškė, kad buv. min. 
pilim. Emery Nagy yra prašęs 
leisti jam išvykti iš Vengrijos į 
Rumuniją, šitą pareiškimą Kadar 
padarė po to, kai Vengrjos darbi
ninkų unijų taryba pareikalavo 
Nagy įjungti į min. kabinetą. Dėl 
Nagy ištrėmimo Vengrijoj prasi
dėjo nauja neramumų banga.

Olimpiadoje dalyvauja
9 lietuviai t

Be Australiją atstovaujančių 
jos krepšinio rinktinėje mūsų A. 
Ignatavičiaus ir St. Dargio, už So
vietų Rusiją žaidžia — gina jos 
spalvas — 7 lietuviai: krepšinin
kai K. Petkevičius (komandos ka
pitonas) kilimo telšiškis, gyvenąs 
Kaune ir studijuojąs fizinį auklė
jimą Kauno ir Leningrado univer
sitetuose. Jis yra apie 30 metų 
amž., Lietuvoje palikęs žmoną Ir 
vaikus. Tai malonių veido bruožų, 
simpatingas vyras, su kuriuo Jū
sų korespondentas ir kiti lietuviai 
yra turėję eilę pasikalbėjimų. A. 
Lauritėnas, 24 metų amž. mokęsis 
IV-joj Kauno gimn. ir pastaruoju 
metu studijuojąs agranomiją, Lie
tuvoje yra palikęs tėvus... Jis 
yra simpatiškiausias iš visų iš 
“anapus” atvykusių lietuvių ir su 
juo esu kalbėjęsis ištisas valan
das įvairiausiomis temomis. Tre
čiasis krepšininkas — S Stonkus, 
25 metų amžiaus studentas. Jis 
žaidimo metu pasižymi veržlumu, 
gerai valdo sviedinį, pasikalbėji
mų metu mažakalbis ir, atrodo, 
nenuoširdus.

Be krepšininkų dar teko susi
tikti ir kalbėtis su 24 metų, gra
žios atletiškos išvaizdos kauniečiu 
boksininku Murausku, ėjiku Mi-

Krepšinis
Dabar, pasibaigus pirmajam 

krepšinio žaidynių ratui, išryškė
jo 8-ios pusiau finalines varžybas 
laimėjusios komandos, tai: Ame
rika, Sov. Rusija, Prancūzija, Bul
garija, Brazilija, Urugvajus ir Fi
lipinai. Kitos 7 komandos, tarp jų 
ir Australijos, kovos toliau dėl 
9-15 vietų. Atrodo, kad Amerikos 
rinktinė laimės be didesnių sun
kumų, nes jos visas žaidimo sti
lius, paremtas augštais žaidėjais, 
mano nuomone, negali būti sumuš
tas kurios kitos komandos.

Iki šiol krepšinyje Prancūzija 
padarė didžiausią staigmeną įveik
dama Sov. Rusijos komandą 76:65 
(24:18). Sovietų komanda prieš 
pranzūzus sužaidė blankiai. Pran
cūzų buvo labai geras zoninis 
dengimas. Sovietinė komanda pa
darė 49 baudas, iš kurių prancū
zai išnaudojo 40; Nors Prancūzi
ja šių metų pradžioje ir buvo lai
mėjusi prieš Sov. S-gos rinktinę 
Paryžiuje, bet niekas netikėjo, 
kad jie ir čia laimės. Per šias 
rungtynes sovietinės komandos 
kapitonas Petkevičius smarkiai su
sikirto su kitais žaidėjais ir vė
liau su rusu treneriu, aiškindamas 
savo komandos klaidas, bet, atro
do, jo aiškinimų buvo nepaklausy
ta ir pralaimėta. Kitos dienos 
rungtynėse sovietinė komanda 
lengvai laimėjo prieš Singapūrą, 
šiose rungtynėse (pirmą kartą) 
žaidė ir ilgasis latvis Kruminš. 
Jis, nors ir labai lėtų judėsiu, bet 
savo augštumu daug padėjo ko
mandai ir laimėjo nemažai taškų.

Po rungtynių susitikęs su Lau- 
ritėnu paklausiau jo nuomonės 
apie kitų valstybių krepšinio ko
mandas.

— Visų valstybių rinktinės žaid
žia gerai, o mūsiškė, nors savo 
stiliumi ir yra atsilikusi nuo ame
rikiečių, laimėjimus skina per sa
vo veržlumą ir taiklius mėtymus.

Paklaustas, kodėl Lietuva, Sov. 
Sąjungos rinktinėje turėdama 3 
pagrindinius žaidėjus, S.S.S.R. 
pirmenybėse pralaimi latviams, 
atsakė, kad lietuviai negali suras
ti tokio augšto vyro kaip Krū
minė, kuris ir užtikrina latviams 
pergalę.

se. Tik sumanaus teisėjo anglo T. 
Mann dėka buvo išvengta dides
nių nesusipratimų.

Antrose rungtynėse anglai leng
vai įveikė Siamą (9:0).

Futbolas
Pirmosios ir gal būt vienos iš 

įdomiausių buvo Sov. Rusijos — 
Vokietijos futbolo rungtynės. Lai
mėjo rusai 2:1 (1:0). žiūrint iš 
politinio taško, aikštėje buvo su
sitikę 2 mirtini priešai, kas, ne
žiūrint į olimpinę sportinę nuotai
ką, matėsi per visą žaidimą. Ru
sai, būdami jaunesnio amžiaus 
(beveik visi žaidėjai 22-25 metų), 
savo sparta ir gražiu susižaidlmu 
buvo pranašesni už vokiečius ir 
juos veik visą laiką spaude. Vo
kietiją nuo didesnio pralaimėjimo 
išgelbėjo jų tikrai puikus varti
ninkas A. Gortz, sulaikęs keletą 
“mirtinų šūvių”, žaidimo metu 
įvyko daug žiaurių “apsistumdy
mų”, daugiausiai iš rusų pusės, 
kojų kaišlojimų, "kaustymų”, ko 
neturėtų būti olimpinėse varžybo-

Olimpiniame kaimelyje
Po vienerių krepšinio rungtynių, 

nors jau buvau pakviestas krepši
ninkų Iš Lietuvos, ‘nuvykau su 
Australijos krepšinio rinktinės 
kapitonu A. Ignatavičium apsilan
kyti jų gyvenamame kaimelyje — 
“Olimpic Village”. Jame šiuo me
tu gyvena 5000 sportininkų ir ofi
cialiųjų pareigūnų iš 68 pasaulio 
valstybių. Kiekvienai tautybei pa
vestas atskiras namų blokas ir 
prieš įėjimą plevėsuoja tos tauty
bės vėliava. Pakliūti į šį kaimelį 
nėra lengva. Sportininkas, norė
damas pakviesti svečią (1 žmogų), 
apie tai turi pranešti dieną anks
čiau administracijai ir gauti jos 
leidimą. Man vargo nebuvo — 
kaip vsur olimpiadoje, taip ir 
"Olimpic Villege” didelę reikšmę 
turi žodelis “PRESS” — spauda.

Sportininkai gyvena kambariuo
se po 2, turi gerą patalynę, nors 
Ignatavičius skundėsi, kad “žiau
riame” Melbourno klimate reiktų 
daugiau antklodžių. Kartais, esą, 
tenka miegoti su treningu apsi
vilkus, idant j “ragą” nesušal
tum. Maistas geras, tuo įsitikino 
ir Jūsų korespondentas sukirtęs 
gerą vakarienę iš įvairiausių pa
tiekalų kaimelio valgykloje. Be 
karštų valgių, didelis pasirinkimas 
šaltų užkandžių: viščiukų, kalaku
tų, žąsų, žuvies ir kt. šiais pro
duktais apkrauti stalai ir valgyk 
klek tinkamas ir kada jsigeidi. Ma
nau, ad geriausiame australiškame 
restorane tokio didelio pasirinkimo 
ir taip gerai paruošto maisto ne
rasi. Rusai, japonai, kiniečiai ir 
kitos tautybės, turinčios skirtin
gus maisto gaminimo būdus, turi 
savas, atskiras virtuves. Vieno 
žmogaus išlaikymas čia kaštuoja 
£ 3.10.0 parai.

Australiją atstovaujantiems 
sportininkams, kurių čia yra apie 
400, kiekvienam išleista £ 350. 
Kiekvienam jų išduota po išeiginę 
uniformą, dvejas kelnes, batus, 2 
poras baltinių, treningas ir kt. 
šie dalykai po olimpiados pereina 
kiekvieno sportininko nuosavybėn.

Ar lietuvius išleis 
koncertan ?

Čelnos
Dainos 

koncer-

Gruodžio 2 d. įvyksta 
vadovaujamo, Melbourne 
Mylėtojų Sambūrio dainų 
tas. I jį pakviesti ir sportininkai
iš Lietuvos. Pakviesti su jų vado
vu, be kurio jie jokiu būdu nebūtų 
išleisti. Jie labai nori pakliūti į 
koncertą, nori susitikti su didesniu 
būriu tautiečių, bet ar bus išleisti? 
Rašant šias eilutes dar nebuvo ži
noma. Po Ninos Paranyuk dingi
mo, sovietinėje stovykloje įvestas 
griežtas režimas; Į miestą neno
riai išleidžiama. O jei išleidžiama, 
tai nemažiau kaip po keturis ir

(Tąsa 6 psl.)
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Bankstowno Lietuviu Namai

BOLŠEVIKINfi 
CHALTŪRA

Nors okupantai kiekviena proga 
skelkia nepaprastai romią tautinę 
kultūrą, dailę Ir literatūrą, tačiau 
iš tikro, netekus tautai laisvės, 
yra visiškai smukusi jos kultūra ir 
literatūra. Tikrųjų dailės ir meno 
kūrinių pavergtoj Lietuvoj labai 
negausu, nes nėra pagrindinės 
sąlygos tikrosioms meno verty
bėms kurti — laisvės. Užtat pa
vergtoje Tėvynėje labai gausu vi
sokių bolševikinių balvonų, bolše
vikinės chaltūros. Neišsikentę ja 
jau ima bodėtis ir patys sąžinin- 
giausieji dailininkai. Štai bolševi
kinės “LTSR Rašytojų Sąjungos” 
leidžiamas “Literatūra ir Menas” 
savaitraštis Nr. 36-1956 paskelbė 
dailininkų V. Drėmos, V. Galdiko 
ir A. Skinkio bendrą straipsnį, 

pavadintą "Reikia žygio prieš chal- 
tūrą”. Minimajame straipsnyje šie 
3 dabartinio susmukdyto Lietuvos 
meno žinovai štai kaip pavaizduo
ja padėti krašte:

Nurodę, kad Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos “Dailės” kombinatai sa
vo gaminiais iš medžio, odos, gin
taro, taip pat keramikos, tekstilės 
pasižyminčiais skoningumu ir me
niškumu, tebetęsia "turtin
gas lietuvių nacionalines ir liau
dies meistrų tradicijas”, toliau 
pažymi:

“Tačiau yra gintaro dirbtuvių, 
kurioms stinga skonio, atlikimo 
stropumo ir kūrybinio išradingu
mo. Čia tik be reikalo gadinama 
brangi ir unikali medžiaga. Pvz. 
Palangos gintaro dirbtuvėse gami
namos driežiukų figūrėlės daugiau 
primena krokodilus ar slibinus, la
pės panašios j meškas, o žuvėdros 
— į varnas. Tokių pavyzdžių te
ko matyti Vilniaus universalinėje 
parduotuvėje. O gaminio kaina 
(pvz. driežiuko) gana solidi — 

148 rubliai. Aišku, pirkėjas to
kio “kūrinio” nepirks... Be to, 
stinga ir savitos nacionalinės iš
raiškos: figūrėlių siužetai nuval
kioti ar nieko bendro neturį su 
mūsų kraštu ir jo fauna. 

... Vietinės ir kuro pramonės 
ministerija (ministras drg. Terio- 
šina) kreipia jo žinioje esančias 
gintaro dirbtuves į drambliukų, 
beždžionių ir kitų egzotinių gyvu
lių vaizdavimą, reikalaudamas iš 
drožėjų, kad mūsų gintaro dirbi
niai imituotų kažką panašaus į 
japonų dramblio kaulo drožinius, 
užmiršdamas, kad kiekviena med
žiaga reikalauja savo meninio 
sprendimo. Ministerijos meno ta
ryboje nėra nė vieno dailininko, 
o ir pats pirmininkas (drg. Dech- 
teriovas) apie meną turi labai ri 
botą supratimą. Tad nėra ko ste
bėtis, kad ministerijos žinioje 
esančios dirbtuvės, gaminančios 
meninę produkciją, išleidžia daug 
chaltūros... ”

Bet ar geriau kitur? į šį klau
simą minimieji 3 dailininkai toliau 
duoda tokį atsakymą:

“... Nemenčinės rajono pramo
nės kombinato siuvinėjimo pavyz
džių' ceche nešvaru, jis užverstas 
popieriais, dažais ir drobės nuo
karpomis. Prie stalo stovi kelios 
merginos ir pagal paruoštus stan
dartus “spausdina” pavyzdžius. 
Jų temos, kurias parenka brigadi
ninkas G. Segalis savo nuožiū
ra, mums jau pažįstamos. Tai į 
baidykles panašūs vilkai ir ger
vės, dvikojai elniai ir pan. Tokios 
produkcijos G. Segelio — buvusio 
prekybos darbuotojo ir apie siu
vinėjimo meną nieko nenusima
nančio žmogaus — cechas per me
tus pagamina už 200.000 rublių, 
sugadindamas daugybę dažų ir au
dinių.

... Panaši viduramžiškos alche
mijos "laboratorija” veikia ir Vil
niaus rajono pramonės kombina
te. čia “būtomis i rnebūtomis" te
momis siuvinėjimams pavyzdžius 
gamina M; Vismonskis, J. Miule
ris, D. Landbergas ir kiti “meno 
meistrai”. Jie savo gamybines už
duotis viršija net 200% ir per mė- 
pesj uždirba po gana apvalią su-

mą rublių, dar daugiau sugadin
dami brangių medžiagų negu Ne
menčinėje. šia gamyba užsiiminė
ja Ir Vilniaus “Vojentorgo” sky
rius, leisdamas negailestingai iš- 
murzintus kačiukus. Neigiama šio, 
taip pat Vietinės ir kuro pramo
nės ministerijos globojamo “me
no” įtaka jau kartais jaučiama ir 
liaudies meno parodose, liaudies 
siuvinėtojų darbuose. Mūsų kai
mo siuvinėtojos turi senas, turtin
gas ir sveikas tradicijas. Jų siu
vinėjimai pasižymi giliu menišku
mu, temos imamos iš kasdieninės 
buities, ir negalima leisti sužlug
dyti šių gražių tradicijų...”

Taip galvoja tikri dailininkai. 
Deja, visokie prisiplakėliai ir “me
no pirmūnai” pagal okupantų di
rektyvas tikrąjį meną, lietuvišką
sias liaudies meno tradicijas sa
vo “200% ar net daugiau" laimė
jimais jau baigia išstumti.

O kokia chaltūra siaučia Vilniu
je, jau iš senų laikų pasižymin
čiame ypatingai vertingomis meno 
tradicijomis? Minimieji 3 dailinin
kai apie Vilnių taip rašo:

“Tačiau mūsų žmonės teisėtai 
piktinasi pano bei plakatų neva
lyvumu, grubiu ir nemenišku jų 
atlikimu. Reklaminiai pano daž
niausiai yra pilki, murzini, neiš
raiškingi, formalaus ir "valdiško 
stiliaus... Didelį vaidmenį mieste 
vaidina iškabos. Jos ne tik infor
muoja praeivius, bet ir puošia visą 
gatvę. Mūsų sostinės iškabos nė 
kiek ne geresnės už pano. Visos 
jos atliktos kažkokiu buku ir įky
riu standartu, daugiausia stiklinės, 
su ryškiai .žaliu ar tamsiai mėly
nu fonu, gana gremėzdiškos, už
gožiančios namų fasadų architek
tūrinių elementų sistemą (Gorkio, 
Komjaunimo ir kitose gatvėse). 
Be to, iškabos blogai prižiūrimos: 
stiklai sutrūkinėję, dažnai atsilu- 
pę... Visą šį meninį šlamštą Vil
niuje gamina Miesto apipavidalini
mo kontora Ir du artelės “Menas” 
dailės cechai. Kontoroje dirba be 
išimties atsitiktiniai žmonės, ne
išskiriant nė paties pirmininko. 
Todėl nenuostabu, kad jų gami

TARPTAUTINIAME FORUME
V. TARPTAUTINĖS ŪKININKŲ 
RY2IUJE. LIETUVIAI AKTYVI 
SIJOSE.

Tarptautinė Ūkininkų Sąjunga 
šiandien susideda iš 12-kos tautų 
atstovų. Kiekviena yra atstovau
jama savo krašto demokratinių 
ūkininkų partija. Lietuvai atsto
vauja Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjunga. Ilgametis Tarp
tautinės Ūkininkų Sąjungos pirmi
ninkas yra St. Mikolajczyk, buvęs 
Lenkijos min. pirmininkas ir Len
kijos Valstiečių Sąjungos pirmi
ninkas; gen. sekretorius — dr. 
George Dimitrov, buvęs Bulgarijos 
parlamento narys, o viena iš vice
pirmininkų yra A. Devenienė.

Tarptautinė Ūkininkų Sąjunga 
šaukia savo kongresus kas dveji 
metai. Keturi įvyko Amerikoje, o 
penktasis — Paryžiuje š.m. spalio 
28-30 dienomis, kaip tik tuo metu, 
kada Lenkijoje vyko atsipalaidavi
mo nuo priklausomybės Maskvai 
procesas, o Vengrijoje Budapešto 
gatvėse ir visame krašte tautiniai 
vengrų revoliucionieriai vedė ne
lygią kovą prieš Sovietų slapto
sios policijos ir armijos dalinius 
už vengrų tautos laisvę ir Veng
rijos valstaybinę nepriklausomybę.

Kongresas perpildytoje salėje 
savo darbą pradėjo pirmon vieton 
iškeldamas vykstančias kovas už 
geležinės uždangos dėl laisvės. 
Visi kongreso dalyviai atsistojimu 
ir susitelkimu pagerbė žuvusius 
ir žūstančius laisvės kovos daly
vius.

Atidaręs kongresą Mikolajczyk 
bendrai apžvelgė pradėtas komu
nizmo pavergtuose kraštuose lais
vės kovas ir reikšmę pavergtųjų 
tautų išlaisvinimui.

SĄJUNGOS KONGRESAS PA- 
AI AEIŠKĖSI VISOSE 6 KOMI-

Ferenz Nagy, Tarptautinės Ūki
ninkų Sąjungos vicepirmininkas, 
kenčiančios ir kovojančios vengrų 
tautos vardu kreipėsi į viso pasau
lio laisvuosius žmones, prašyda
mas padėti Vengrijai išsilaisvinti.

Dr. George Dimitrov, Tarptau
tinės Ūkininkų Sąjungos gen. sek
retorius, pareiškė: “Nėra tokios 
aukos, kurios mes nekūtume pasi
ryžę sudėti ant laisvės aukuro”. 
Jis pasiūlė kongreso vardu išleis
ti atsišaukimą, kuris buvo priim
tas su didžiausiu entuziazmu ir 
kuriame tarp kitko pasakyta: 
"Kongresas apeliuoja į Jungtinių 
Tautų Organizacijos Saugumo Ta. 
rybą, prašydamas tuoj siųsti i 
Vengriją specialią komisiją, kad 
sustabdytų kraujo praliejimą ir 
priverstų Sovietų Sąjungą ati
traukti iš Vengrijos ir kitų Sovie
tų okupuotų kraštų Rytų Europo
je savo kariuomenę.”

Kongresą asmeniškai sveikino 
tokie įžymūs asmens, kaip buvęs 
Prancūzijos min. pirm. Pinay, mi- 
nisteris Michelet, senatorius ir 
buvęs minlsteris Duchet, Prancū
zijos parlamento atstovas Lipkov- 
ski, Prancūzijos socialistų pirmi
ninkas Andre Philip, Prancūzų 
Ūkininkų Partijos gen. sekreto
rius Berthe, Paryžiaus Miesto Ta
rybos vicepirm. Glraud, Prancūzi
jos Federalistų pirmininkas Andre 
Voisin, proresinių sąjungų gen. 
sekretorius Auguste Galois ir dau
gelis kitų Prancūzijos politikų, vi. 
suomenininkų ir akademikų.

Kongresą taip pat asmeniškai 
sveikino Liberalų Internacionalo

niai yra žemos vertės, kad jų pano | 
plakatuose, iškabose mirga gru
bios rašybos klaidos, ypač lietuvių 
kalbos tekstuose, nes nėra nė vie
no žmogaus, gerai mokančio ra
šybą..”

Todėl neišsikentę dailininkai ir 
šaukia: “Vilniuj reikia pavesti 
piešti dailininkams, o ne vertei-1 
goms ir nemokšoms!” Bet kaip 
dirba bolševikiniai “dailininkai”, 
toliau nurodo minimieji 3 auto
riai :

"... Vilniuje Dzeržinskio gat-Į 
vėje, kukliame kolūkio turgaus 
kampelio patvoryje, savo “kury-’ 
bą” “eksponuoja” būrelis dailinin
kų. Moterėlės apžiūrinėja ekspo
natus, renkasi, kritikuoja ir, už- • 
mokėjusios 25 rublius, nešasi na
mo didžiulį paveikslą (jį galima 
vadinti ir kilimėliu), kurį ketina 
prikalti ties lova prie sienos ir 
tuo pačiu papuošti sau kambarį."

Taip “žydi ir bujoja” menas Ta
rybų Lietuvoj.

— Okup. Lietuvoje buvo už
plūdusi šalčių banga. Naktį į 
1956.XI.13 šalčiai siekė iki 14 
laipsnių, o Švenčionyse buvo įre
gistruota 17 laipsnių.

Elta.

• Iš Londono pranešama, kad 
Anglija netrukus išbandys nau
jas “tarpkontintntalines” rake
tas. Bandymai būsią atlikti Woo- 
meroj, Pietų Australijoj.

Bankstowno L. Namų idėja pir
mą kartą viešai iškelta 17.5.53 vi
suotiniame Apylinkės susirinkime. 
Daugumai entuziastiškai pritarus, 
apyl. valdyba, vadovaujama Ig. 

Pranulio, buvo įgaliota imtis kon
krečių žygių šiai minčiai įgyven
dinti. Valdyba suskato jieškoti 
Bankstowne L. Namams sklypo. 
Po ilgesnio dairymosi, lankymosi 
pas agentus, tarimosi su aktin- 
gesniais tautiečiais, buvo pasirink
tas ir 1953 metų rudenį užpirktas, 
dabar turimas, East Terrace g-vėj 
sklypas. Dydis 50x200 pėdų.

Užpirkus sklypą, valdyba suor
ganizavo pinigų rinkimą iš apy
linkės tautiečių, ir rengdama pa
silinksminimus — vakarus. 1955 
m. vidury išmokėjus sklypą, pra
dėta kaupti lėšos namų statybai. 
Su procentais ir dokumentais už 
sklypą sumokėta apie £ 850. Da
bar sklypo vertė pakilo iki £ 1500. 
Tuo tarpu banke yra. £ 1200 ir 
pasižadėjimų už £ 2500. Daugelis, 
dalį savo pasižadėjimų įmokėję, 
kiti dar laukia, kada bus pradė
ta namų statyba.

— Kai pradėsit, bus ir pinigai, 
— jų atsakymas, atsilankantiems 
rinkėjams. Paskolos po £ 50 yra 
pasirašę pasižadėjimus 59 asme
nys. Kiti yra pasirašę pasižadė

TAIP ATRODYS BANKSTOWNO LIETUVIŲ NAMAI, KURIUOS JIE ŽADA PRADĖTI STATYTI 
DAR ŠIEMET, TARPKALĖDŽIO METU.

pirmininkas ispanas Salvador de 
Madariaga, Rytų Europos Sąjūd
žio pirmininkas Beddington Be
rens, D. Britanijos sąjūdžio "Bri
tish Common Cause” atstovas 
prof. Charles Smith, Tarpt. Juris
tų Komisijos atstovas Louis Au- 
jol ir kiti. JAV Prezidentas Ei- 
senhoweris atsiuntė kongresui pa
sveikinimą raštu, linkėdamas sėk
mės laisvinimo klausimus sprend
žiant.

Azijos tautoms kongrese atsto
vavo Indijos Ūkininkų Partijos 
vadas ir asmeninis Nehru drau
gas — prof. Ranga; Phllipinų Res
publikos Ūkininkų Partijos atsto
vas Montemayor, Japonijos ūki
ninkų atstovas Chiaki Yoshizaki 
ir kiti.

Kalbėtojai iškėlė gilų laisvės 
troškimą komunizmo pavergtose 
tautose už geležinės uždangos ir 
solidarumą su laisvės kovotojais 
pavergtoje Rytų Europoje.

Lietuviams T.Ū.S. kongrese ats
tovavo 11 asmenų delegacija: De
legacijos pirmininkė buvo A. De
venienė, o delegacijos nariai —. 
H. Blazas iš JAV, J. Lanskorons- 
kis Ir P. Dulevičius iš Prancūzi
jos; J. Jaks-Tyris, inž. L. Prosins- 
kis, A. Germanavičius, V. Garbė 
ir K. Dlkšaitis iš Vokietijos J. 
Senkus iš Anglijos ir A. Narakas 
iš Šveicarijos. Paskutinis kuvo iš
rinktas kongreso pirmuoju sekre
torium ir visus stebino savo tobulu 
prancūzų, anglų ir italų kalbų 
mokėjimu.

Vilko vardu kongresą sveikino 
žodžiu pulk. J. Lanskoronskis; 
LLK vardu prof. J. Baltrušaitis, 
Centro ir Rytų Europos Krikščio
nių Demokratų Unijos vardu. Edv. 
Turauskas. Lietuvos atstovas Pran

jimų mažesnėmis sumomis, o da
lis, nepasižadėdami, moka atsilan
kantiems rinkėjams pripuolamai, 
arba žada mokėti statybai prasi
dėjus. Iki šiol didesnėmis ar ma
žesnėmis sumomis prie Bankstow
no L.N. yra prisidėję 185 asmenys, 
įstojamasis mokestis ir vienas įna
šas yra £ 5. Mažesni įmokėjimai 
skaitomi aukomis. Bankstowno 
Apyl. valdyba turi daugiausia 
įnašų. Iš surengtų pasilinksmini
mų yra surinkta ir įmokėta apie 
£ 450. Kiek įnašų po £ 5 narys 
turi, tiek balsų jam suteikiama 
sprendžiant svarbiuosius namų 
klausimus. Tačiau nei paskiri as
menys, nei organizacijos negali 
turėti daugiau, kaip po 50 balsų. 
Iš Bankstowno apylinkės yra su
rinkta keletą šimtų svarų ir Syd- 
nėjaus L. Namams.

Bankstowne užpirkus sklypą, 
pagyvėjo ir centrinių namų reika
las. Dauguma viso Sydnėjaus lie
tuvių pritarė minčiai, jog, staty
dami vienus namus, galėtume įsi
gyti juos lengviau, greičiau ir ge
resnius. Tačiau bankstowniskiui 
tvirtino, kad tik tuomet vieni na
mai bus, jei jiems vieta bus pa
rinkta Bankstowne. Savo nusista
tymą rėmė šiais motyvais: 1. čia 
gyvena šeimos su vaikais Ir apstu 

cūzijoje dr. Stasys Bačkis visą 
laiką dalyvavo kongrese kaip gar
bės svečias.

Lietuvių delegacijos LVLS var
du Kongresui kalbą pasakė delega
cijos pirmininkė A. Devenienė.

A. Devenienės kalba buvo šešis 
kartus pertraukta audringais plo
jimais.

Lietuvių delegacijos nariai ak
tyviai dalyvavo visose šešiose 
kongreso komisijose, kur buvo pa
ruošiamos rezoliucijos, kurias kon
gresas visais balsais priėmė. Po
litinėje rezoliucijoje pasakyta:

“Mes reikalaujame atitraukti 
Sovietų kariuomenę iš kiekvienos 
Centro ir Vidurio Europos valsty
bės, kuri anksčiau buvo nepriklau
soma, bet vėliau Sov. Sąjungos 
okupuota arba paglemžta jos įta
kon. .. Sovietų kariuomenės bu
vimas mūsų kraštuose yra agresi
jos įrankis, ten laikomas prieš 
mūsų tautų valią... Mes reikalau
jame Centrinės ir Rytinės Euro
pos kraštuose laisvų ir nesuklas- 
otų rinkimų, kontroliuojamų tarp
tautinių institucijų, kad žmonės 
galėtų pasisakyti be baimės ir 
negrasinami... Mes reikalaujame 
teisės jungtis prie Europos, ku
riai mes priklausome pagal tradi
ciją Ir kultūrą.”

Kongresas audringais plojimais 
pasveikino A. Devenienės išrinki
mą IPU egzekutyvo vicepirminin
ke ir B. Parainską — jos pavaduo
toju.

Kongreso metu į Lietuvą radijo 
bangomis žodį tarė A. Devenienė, 
H. Blazas, Lanskoronskis, Prosins- 
kls, A. Narakas, K. Dlkšaitis. Ki
tų kraštų delegacijoms ir sve
čiams buvo gausiai išdalyta įvai
riomis kalbomis literatūros, nu
šviečiančios Lietuvą, jos laisvės 
bylą ir kultūrą. B.

I
jaunimo, kai apie miesto centrą 
gyvena pasisklaidę viengungiai, 
bevaikės šeimos, ar su suaugusiais 
vaikais, 2. tautiečiai šioj apyl. 
ąyyena kompaktinėje masėje, 8. 

čia yra gausiausia ir nemažėjanti 
savaitgalio mokykla, kai kitos 
įsisteigę ir vėl užsidarė dėl mo
kinių trūkumo, 4. didelė Sydnė
jaus organizacijų ir sambūrių na
rių ir vadovų dalis, yra iš Banks
towno apylinkės; 5. Bankstownas 
yra Sydnėjaus geležinkelių žiede, 
lengvai pasiekiamas autobusais, ir 
labai greit augantis Sydnėjaus 
priemiestis.

Besiderant su Sydnėjaus L.N. 
Taryba, kartais atrodydavo, kad 
jau esama arti susitarimo statyti 
vienerius namus Bankstowne. Tuo
met sustodavo pinigų rinkimas ir 
kiti paruošiamieji darbai, laukiant 
ir delsiant, kol paaiškės. Laikas 
ėjo, daug buvo pasitarimų, nuta
rimų, bet galutinio susitarimo ne
pasiekta.

Prieš porą mėnesių Sydnėjaus 
L.N. Tarybai užpirkus pramonės 
rajone, lietuvių negyvenamame 
plote, namus, bankstowniškiams 
paaiškėjo, jog jie Bankstowne 
namus statys vieni. Neatidėlio
jant kreiptasi į architektus Iz. 
Jonaitį ir V. Vazgelevičių, kurie 
paruošė labai vykusį namo planą, 
o inž. A. Žukas sutiko patvarkyti 
niveliaciją, kanalizaciją ir funda
mento išpyllmo darbus. Planas pa
dubtas atitinkamoms įstaigoms 
tvirtinti. Kai tik formalumai bus 
sutvarkyti, tuoj pat numatoma 
pradėti statyba, išnaudojant Ka
lėdų švenčių atostogas. Jei pasi
žadėjimai bus įmokėti be atidėlio
jimų ir visi, šių namų statybai 
pritariantieji, rems nuoširdžiai lė
šomis ir darbu, savas patalpas tu
rėsime už keletos mėnesių.

Namai bus mūriniai. Salė 65x35 
x!4 pėdų, scena 15 pėdų gylis. Už 
scenos bus žemesnis priestatas, 
kuriame tilps tualetai ir bus kam
barys 15x16x9 pėdų. Fronte pa
liekama 20 pėdų ploto ateities už
statymui, Jei būtų noro Ir gali
mybių. Pastatas, ūkio būdu sta
tant, kainuos apie £ 5000.

Statutas jau paruoštas. Dėl es
minių ir specifinių klausimų vi-
suotinis susirinkimas pasisakė, o 
galutinis priėmimas bus sekan-
čiame visuotiniame susirinkime. 
Namų pavadinimas: Bankstowno 
Lietuvių Klubo Namai “Dainava”.

Kai kurie buvo labai susirūpinę, 
kad ant turimo sklypo savivaldy
bės leistoj statyti Church Meet, 
ing Hall, nebūsią galima vykdyti 
mūsų numatomų funkcijų: šokti, 
dainuoti ir Lt. Po ilgų teiravimų- 
si paaiškėjo, kad salės pavadini
mas neturi reikšmės. Paminėji
mas “Church Hall’ turįs tik pliu
są, nes čia gali vykti ir sekma
dieniais parengimai, kai kitur 
tam reikia specialaus leidimo. Sa
lės esą su licenzijomis —» išnuo
mojimui, pelnui, ir be licenzijų 

•— naudojimui savaitgalio reika
lams, Bankstowne, esant salių 
trūkumui , beveik visos išnuomo
jamos, nors ir be licenzijų.

Bankstowniškiai, vieningi Ir pa
sišventę, tiksi netrukus įsigyti 
savo židinį, kuris tautine dvasia 
pirmiausia šildys mūsų priaugan
čią kartą, kur jaunimas ras savo 
veiklai ir jaunatviškiems pasireiš
kimams tinkamas sąlygas, ir visi 
— dirbę, aukojusi — jausis savo 
namuose, tikri jų šeimininkai.

JZ. RAMANAUSKAS.

LITUANISTIKA JAV 
UNIVERSITETUOSE

Fordhamo ir Golumbijos un-tai 
šiais metais New Yorko lietuviams 
studentams suteikė progą tobulin
ti savo gimtąją kalbą. Abi mokslo 
Institucijos įvedė lietuvių kalbos 
ir literatūros kursus Fordhamo 
un-te lituanistiką dėstys profeso
riai A. Salys, A. Vasys ir kun. 
Jaškevičius. JAV LB centro val
dyba kreipėsi į lietuvių jaunuome
nę, ragindama ją studijuoti litua
nistinius dalykus, šiuo metu įvai
riose JAV augštosiose mokyklose 
mokosi apie 800 lietuvių studentų. 
Lituanistika stipriai atstovaujama 
ir Pennsylvanijos un-te. Dėstoma 
ir Muencheno un-te.
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Teatro klausimu !
Be Gučiaus ir Dauguvietytės, be mies, mes niekada ir nepamatysi- 

čelnaitės, Morkūno ir Rūtenio,1 me prieš mūsų akis esančių turtų, 
šitan žemynan nepasuko nė vie- jų vertės niekada nežinosime, 
nas brandesnių dramos aktorių. ' Antroji mūsų scenos negalia — 
Atrodo, kad veik neturėdami “se- vaidybos silpnumas, čia norėtųsi 
nųjų scenos vilkų” — mes nusto- pakišti mintį, kurios įgyvendinl- 
Jame pojūčio šventei, ruošiantis mas pačių teatralų rankose, 
spektaklin (ar spektakliui), ir ten-. Būtinai išnaudotinas Gučiaus, 
kinamės saldžiu abejingumu. i Dauguvietytės žinojimas, kreipti-

Bet mes turime teatrų. Ne taip nasj gal dar j kaiką; jei Melbour- 
senai mūsų spaudoje mirgėjo jų J ne gyvena’ gabi režisierė ir scenos 
pastatymų aprašymai — Adelai- men0 besimokanti vietos mokyk- 
dėje, Sydnėjuje, Melbourne. Taip, loje Gasiūnaitė — eitina tad ir 
mirgėjo, sumirgėjo ir vėl ... tyla. 1 pas ją.
Ką veikia šitie mūsų teatrai šian- j gių įmonių, manau, pakaktų, 
dien? Ar jie atliko sau laisva va- jej jje jaučiamai aiškiai žengtų į 
lia užsidėtas pareigas? Ar jie te
bekuria tas dvasines vertybes (ku
riomis taip didžiuodavomės Lietu- 1 
voje), ir kurios yra lakai reikalin- I 
gos čia? Ar žiūrovas (ir recenzen
tas) tebėra toks pat aštrus, rei
kalaujantis, rimtas teatro mylė
tojas Ir jo rėmėjas, kaip Lietuvo
je?

Pažvelkime į mūsų teatrų re
pertuarus. Gi “Atžalynas”, “Pir
mas skambutis”, “Mokyklos drau
gai”, “Buhalterijos klaida”, “Aug- 
štadvaris” ir eilė kitų, Lietuvoje
statytų veikalų. Kartojimai? Taip! 
Be Gučiaus Teatro-Studijos origi
nalių prošvaisčių — “atžalynai", 
“skambučiai” eina nuo Vilniaus, 
Augsburgo, Detmoldo aplink žemę 
iki Sydnėjaus, Melbourne ir Ade
laidės. Tiesa, tai patogūs veikalai. 
Prileisklme, kad jie tinka scenai 
čia ir šiandien. Bet jų nuolatinis 
kartojimas smukdo žiūrovą, rodo, 
kad teatrų vadovai nenori Imtis 
kūrėjo atsakomybės, kad mūsų 
kultūrinio gyvenimo gairių smal- 
gstytojai į sceninį darbą žiūri pro 
pirštus.

Tiesa, repertuaras kuvo proble
ma visais laikais, čia toji proble
ma ypač aštri. Tačiau, jeigu mes 
norime lietuviško teatro repertua
rą praturtinti ir tikime, kad ne
tik dramos veikalas, bet sava 
lietuviška tradicija ir savas inter
pretavimas uždės mūsų teatrui 
bruožą, dėl kurio jį vadinsime lie
tuvišku, tai kodėl nesinaudoti Va
karų pasaulio veikalais ir neįvesti 
jų į mūsų sceną? Deja, gerų ver
timų (gerų naujų veikalų verti
mų) mes neturime, Jais niekas, 
atrodo, ir nesirūpina, o taip elgda-

B
šakota lazda praskina dilgėles. 

Žemėj guli trys tamsiai raudoni 
obuoliai.

Ir aš pirmą' kartą pamatau sa
vo pasaulį: burokinės spalvos 
megztinuką, apvalias perlamuto 
sagas, augštas dilgėles, trumpaau- 
lius Dieduko batus su Ištampytais 
užpenčių liežuviais, kyšančius pro 
išbrizgusią sutaną, Ir vidurvasario 
šešėliais mirgantį, tolyje nesibai
giantį sodą. Pajuntu pavėsio drėg
mę, žolės ir liepžiedžių kvapą, 
girdžiu, kaip šakose garsiai čiul
ba nematomi paukščiai.

Amarų užėsti serbentų krūmai, 
perpinti pažemio voratinkliais, 
plaukuoti agrastai, aptraukti juo
da valktim, o ant virtuvės laipte
lių — tarnaitė Teklė, pasirišusi 
mėlyną prijuostę, priplojusi bes
palves bizas paausiuose ir susmei
gusi jas žibučiais nusagstytom šu
kom, neša baltas gaidžiukų plun
ksnas. Jų ilgi, nuogi kaklai įpjau- ' 
ti gilia žaizda; ant bejėgių galvų 
teberaudonuoja skiauterės.

Pro nužydėjusius alyvų krūmus 
šviečia žalios vikariato durys su 
nublizginta misingio rankena.

Ir mano pasaulis vėl aptemsta...
Tai Dieduko sodas, tai medinė 

bažnytkaimio klebonija — čia aš 
pradėjau vaikščioti.

Viename kilimo gale pritūpdavo 
Diedukas ir šaukdavo mane savo 
pusėn, kitame atsiklaupdavo ma
ma ir paleisdavo mane iš savo 
rankų. Atsimušę žemėn subarbė 
davo ilgi jos karoliai; aš leisda- 
vausi į tolimą kelionę.

Dieduko salione auga dvi ole- 
andros: nedažyto medžio kibirai- 
čiuose, kietoj, nelaistytoj žemėj, 
rangosi baltos šaknų gyslos. Kam-

mūsų sceninį gyvenimą. Sakykim, 
! kodėl Gučiaus keletui savaičių ne

pakviesti į Sydnėjų, Melbourną? 
Savaitės (tik!) paskaitų ciklas 
jauniems aktoriams, režisūros pas
tabos, pav. gražiai besiangažuo- 
jantį “Atžalos" teatrą dar labiau 
sustiprintų Ypač pradedantis ak
torius, kaip ir kiekvienos kitos 
šakos menininkas, reikalingas nu
rodymų ii- techniško žinojimo. 
Sceninė kūryba nėra pramoga — 
tai yra sunkus ir atsakingas dar
bas. Improvizacija, vaidybos tech-
nika, kaišo pastatymas .nekalbant 
jau apie gerą kalbos mokėjimą, 
yra tie išoriniai veiksniai, kuriais 
remiasi aktorius — kūrėjas.

Kaip miške šaukia, taip pamiš
kėje atsiliepia, — sako patarlė. 
Teatras veda publiką — ne publi
ka teatrą. Tad didesnis žiūrovo 
susidomėjimas, kritiškesnis žvilgs
nis, padės bandančiam aktoriui su
rasti save, paskatins jleškoti, ne
leis įsigalėti žalingai savimeilei.

Tas pat pasakytina ir dėl re
cenzentų, teatro atžvilgiu formuo
jančių publikos opiniją, bandan
čių apspręsti sceninį darbą. Re
cenzentas turi pasakyti tiesą, t.y., 
ką jis matė, ką jis norėjo ir ko 
nenorėjo matyti aktoriaus kūry
boj. Jei aktoriaus kūryba recen
zentą įtikino, aktorius ir publika 
turi žinoti — kas, konkrečiai, kas 
nuvedė recenzentą į sceninę tiesą 
ir privertė ja tikėti. Aktorius vi
sada nori tiesos: subjektyvios — 
išeinančios iš recenzento pažiū

ros į aktoriaus vaidmens visumą 
— tiesos.

Taip! Gyvendami tremtyje mes 
jau spėjome patirti, kad norėda-

BIRUTĖ POKELEVIČIOTĖ

a g
pe linguoja supamoji kėdė, o ant 
išlenktakojo stalelio — Dieduko 
pasididžiavimui ir klebonijos sve
čių stebinimui stovi mažas na
miūkštis. Jį paspaudus, ant stogo 
Iššoka papirosas.
Valgomojo duris dengia tamsiai 
žalios užuolaidos, kurių makruose 
barška apvaliai nutekinti rutuliu
kai. Ties raudono plušo sofa kabo 
nublukęs gobelenas: tarnai šukuo
ja apdulkėjusius arklius ir lakina 
skalikus. Kilnūs poną kiekvieną 
rytą išjoja ton pačion medžioklėn. 
Pikta ragana įaudė juos užkerėtan 
eglynan ir niekas nežino, kaip pa
siekti Magdeburgo miestą, kurio 
bokštai spindi toli, už medžių vir
šūnių.

Prie lango kabo parud:s Drus
kininkų vaizdas. Jaunos moterys 
suveržtais liemenimis sėdi pintuo
se krėsluose ii- gurkšnoja minera
linį vandenį. Žolėje raičiota lankus 
berniukai; ant Jų kaktų užsmauk
tos jūreiviškos kepuraitės su ple
venančiais kaspinais. Gatvėje sto
viniuoja riestaūsiai vyrai, ilgas 
kojas apsitempę siaurom, languo
tom kelnėm, lyg nelauktai susiti
kę Filijai Fogai, nustebinti tarpu
savio panašumu.

Ir vienuolikamečio tėčio nuot
rauka: nuskusta galva, tamsia 
gimnazisto uniforma, susegiota 
blizgančiom sagom iki pat kietos 
apikaklės. Tą rudenį tėtis išlaikė 
egzaminus pirmojon Suvalkų gim
nazijos klasėn.

Pusę metų jis praleido Vygriuo
se, pas Dieduką. Mokės carų var
dus, rašė rusų kalbos diktantus, o 
pro siaurą apleisto vienuolyno 
langą, pro baltus smilčių vėpūti
nius, pro sausas viksvas — tyvu-

MĖLYNA SUKNELĖ
Bronius Daubaras — Mėlyna 

Suknelė, apysaka. Išleista Lon
done. Aplankas dail. Kazimiero 
Dargio. 154 psl. Kaina 8 šil. 6 
penai.
“Mėlynos Suknelės” autorius 

siužetu pasirinko Anglijos lietu
vių tremtinių gyvenimą. Jis tad 
šioje knygoje ir atskleidžia įdo
mių to gyvenimo momentų. Raš > 
apie gyvenimą hosteliuose, darbą 
fabrikuose, apie kasdienybes ir 
prošvaistes, apie viltis ir nesėk
mes, apie meilę ii’ neapykantą, 
gobšumą ir altruizmą, apie žmo
gaus nuopuolį ir targišką prare
gėjimą.

Gyvenimas toks yra. Autorius 
tačiau nesitenkina vien tik hoste- 
linio gyvenimo ir fabrikinio dar
bo aprašymu. Jis užkliūva ir už 
kitų faktų, gal ne taip kasdieniš
kų, bet ryškių ir atsimintinų su
mezga įdomią intrygą ir prikausto 
skaitytoją, priverčia jį nepadėti 
knygos, kol perskaitomas paskuti
nis puslapis, kol vyriausias kny
gos veikėjas, Antanas Mylius, ne
ištaria: ‘ Žmogus nemiršta” — Ir 
tylėdami su Gražina Rindžiuviene 
išeina pro žemų cementinių kry
žių mišką, atsitolina nuo Sergie- 
jaus Rindžiaus kapo. Nuo kapo 
žmogaus, kuris už “judošiaus gra
šius” dirbo raudoniesiems, kuris 
įskundė nekaltus žmones, net sa
vo žmonai primesdamas savo nu
sikaltimus, ir paskui, priėjęs liep
to galą, raudonųjų agentų tero
rizuojamas, pats nusižudė.

Knygoje aprašoma raudonųjų 
agentų veikla tarp politinių trem
tinių, jų pinklės, į kurias įtrau
kiami žmonės ir paskui priver
čiami jiem tiekti žinias, provokuo
ti, šmeižti ir Išdavinėti savo tau
tiečius. Knygoje aprašoma, kaip 
Londone kankinami į raudonųjų 
agentų rankas patekę tremtiniai, 
kokiomis priemonėmis stengiamasi 
tremtinius sugrąžinti tėvynėn.

Z.V.

mi išlaikyti savo kultūros židinius, 
mes juos turime rūpestingai sau
goti. Saugokime, globokime, pri
žiūrėkime tą trapią gėlę — mūsų 
lietuviškąjį teatrą. Padarykime jį 
visų mūsų menų šventove.

“Teatras yra visų menų 
šventovė”.

ANT. GASIŪNAS.

liavo ežeras. Ramus, gilus ir mie
guistas: teliuškiuodamas slidžius 
akmenaičius, kartais šliūštelėda- 
mas pakrantėn balta puta, bet tuo
jau pat godžiai ją atgal pasigrieb
damas, skandindamas šaltan savo 
dugnan -dar vieną saulėlydį.

Bet įspūdingiausias mano vai
kystės paveikslas, kiekvieną kar
tą naujai suvirpindavęs mane 
džiaugsmo ii’ baimės pagundon, 
kabo prie valgomojo durų. Tai 
spalvota oleografija — “Miško 
žvėris laidoja niekadėją medžioto
ją” ■

Plačiaragis briedis, užsimetęs 
ant sprando stulą, laiko tarp su
spaustų kanopų didelį krapylą, o 
Juodas šernas kriuksi laidotuvių 
kalbą. Jo nugara apaugusi šiurkš
čiais šeriais, piktas šnipas užries
tas viršun, nasrų šonuose kyšo 
baltos iltys. Du kiškiai, pasistoję 
ant užpakalinių kojų, leidžia med
žiotoją duobėn. Jau tesimato auk
sinė gaidžio plunksna, užkišta už 
žalios kepurės, ir nublizginti med
žiotojo batų aulai.

* * *
Ir vėl vasara. Vėl mes einam 

— visi trys — Ukmergės plentu. 
Pro senų panų sodą, pro patvo
riuose kerojančius dagius ir ark
lio rūgštynius, pro architekto Ja- 
sėno langus. Įskilęs stiklas sulip
dytas laikraštinio popieriaus juos
ta, veranda apaugusi laukinėm 
vynuogėm.

Einam pro neravėtą darželį: čia 
gyvena senas caro artilerijos pul
kininkas. Jis valgo varlių kojas, 
paspragintas svieste, apibarstyda
mas jas pyrago trupiniais.

Mama ir tėtis laiko mane už 
rankų, kartais sutartinai kilstelė
dami į viršų. Tada aš paskrendu 
kelis žingsnius ore ir mano nuga
ra nuvinguriuoja saldus kritimo 
svaigulys.. .

Autobusas sustoja Utenos gat

BANKSTOWNO MOKYKLA
Pirmoji lituanistinė savaitgalio 

mokykla Bankstowne buvo suorga
nizuota 1951 m. gegužės mėn. Jos 
steigėjas — iniciatorius buvo Juo
zas Ramanauskas, kuriam talkavo 
Br. Genys ir kiti apylinkės lietu
viai. ši mokykla darbą pradėjo Br. 
Genio namuose, Bass Hill. Jos pir
masis vedėjas buvo Juozas Rama
nauskas. Mokyklą tuo metu lankė 
15 apylinkėje gyvenančių lietuvių 
vaikų.

Netrukus, gavus patogesnes pa
talpas, mokykla perkeliama į Sef- 
tono parapijos mokyklos namus.

Bankstowno savaitgalio 
AJU ■
Atsiranda daugiau mokinių ir. į 
talką ateina naujų mokytojų: St. 
Kolakauskienė, V. Ramanauskie
nė, tikybą dėsto kun. P. Butkus. 
Veikia 3 grupės, mokinių skaičius 
pašoka iki 30. Darbas vyksta sėk
mingai. Tačiau Seftono klebonas 
atsako lietuviškoms pamaldoms 
bažnyčią ir kartu patalpas lietu
viškai mokyklai. Mūsų vargo mo
kyklėlė vėl "benamė”.

1952 m. balandžio mėn. 5 d., p. 
p. Reisglų rūpesčiu, Bankstowne, 
šv. Felikso katalikų mokyklos pa
talpose, atidaroma nauja savait
galio mokykla. Jai vadovauti stoja 
Jurgis Reisgys, mokytojai: J. Ka- 
ritonas, Virgininklenė, E. Badaus- 
kienė, B. Genys, kun. P. Butkus, 

-T. .-Reisgiene, A. Plūkas, P. Dau- 
kutė ir A. Kedienė. Mokinių 36.

1953-54 m. mokyklai vadovauja 
Vincas Bakaitis, mokytojai: P. 
Pikturna, Vyt. Doniela, B. Genys, 
Ig. Pranulis, kun. P. Butkus, E. 
Badausklenė, K. Badauskas, R.

vės kampe.
Nuspardytos traktieriaus durys 

praviros: surūdiję lašiniai, pjaus
tomi kišeninių peilių, kojų pra
kaitas, rūgštūs riaugėjimas, stam
bus kamblių tabakas, suseilintas 
sukant rūkomąjį popierių. O už 
kampo — nesiliaujantis malūno 
dundėjimas...

Autobusas pralekia baltą elekt
ros jėgainę su raudonais augšto 
įtempimo žaibais, pralekia tuščias 
kirpyklas ir skersgatviuose išri
kiuotus vežikus, žiovaujančius ant 
augštų pasosčių. Pramirga pieni
nės, pramirga didžiulės Tilžės sū
rių girnos, sukrautos languose. 
Pramirga mažos batsiuvių dirbtu
vės — apmusčję langai, plaktukų 

UŽSIPRENUMERUOJANT “MŪSŲ PASTOGĘ” IR SIUNČIANT 
PRENUMERATOS PINIGUS AR AUKĄ LAIKRAŠČIUI, ADRE
SUOTI: “MŪSŲ PASTOGĖ” BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, N.S.W.
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į 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 PAKIETUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ Į KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!
liiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiim

Jaselskis ir Miliauskas. Mokinių 
skaičius svyruoja tarp 30-40.

1955 m. mokyklos vedėjas vėl 
J. Reisgys, mokytojai: J. Karlto- 
nas, J. Ramanauskas, kun. P. But
kus, V. Ramanauskienė, P. Pik
turna, Br. Stašionis, I. Žilytė.

1956 m. kai kurie mokytojai pa
siprašo atostogų, jų vieton j dar
bą įsijungia nauji.' Mokyklos ve
dėjas Bronius Genys, mokytojai: 
H. Keraitis, S. Zakarevičienė, S. 
Mauragienė, G. Kazokienė, Br. 
Stašionis ir K. Žolynas. Mokinių 
skaičius pakyla Iki 52.

mokykla 1952 m.

MOKYKLOS ŠVENTĖ
1955 m. mokyklą baigė — (egza

minus išlaikė 5, o. šiemet1 baigia
muosius egzaminus laikys 9 moki, 
niai. Mokyklą baigusiems išduoda
mi Lietuvių Kultūros Fondo spec, 
pažymėjimai, gi tėvų komitetas 
baigusiems įteikia Tautos Fondo 
išleistą simbolinį Lietuvio pasą.

Bankstowno savaitgalio mokyk
la įvairiom progom yra ruošusi 
iškylas, ekskursijas, aktyviai da
lyvavusi su savo programa tauti
nių švenčių minėjimuose bei kito
kiuose parengimuose. Šiuo metu 
intensyviai ruošiamasi mokslo me
tų užbaigai ir egzaminams, kurie 
įvyks gruodžio 15 d., o gruodžio 
22 d. bus mokslo metų užbaigimo 
dviguba šventė. Pirmoji šventės 

dalis bus viešo pobūdžio, kurioje 
dalyvaus mokiniai, jų tėvai ir sve
čiai. Programa numatoma šitokia: 
a) pažymėjimų įteikimas mokyk
lą kaigusiems ir egzaminus išlai
kiusiems mokiniams, b) Kalėdų 

kaukšėjimas, vinutėm subadyti 
kurpaliai...

Ties didžiosiomis Saulės rūmų 
durimis, ant dviejų ilgų stiebu, I 
kabo vėliavos, perrištos gedulo 
raiščiais.

Aš timpteliu tėčiui už rankovės j 
ir parodau pirštu:

— Tėti, kodėl juodi kaspinai?!
— šiandien mirė Maironis, vai

ke, — sušnibžda man tėtis ausin.
Autobusas jau rieda pakalnėn, 

pro Ožeškienės laiptus, o aš dar 
vis tebelaikau įrėmusi pirštą auto
buso langan.

Skaityti aš dar nemoku.
(Iš “Draugo” premijuoto “Aš- 

tuoni lapai” romano.)

eglutė ir vaidinimas “Kalėdų se
nelis iš Lietuvos", su kalėdinėmis 
deklamacijomis, snaigių šokiu ir 
kt. čia pat Kalėdų senelis vai
kams da]įns dovanas. Antroji 
šventės dalis bus uždara — joje 
dalyvaus tik mokytojai ir moki
nių tėvai, kur prie suneštinių vai
šių stalo bus pasidalinta minti
mis, aptarti .mokyklos džiaugsmai 
ir vargai, padėkota mokytojams, 
kurių pasišventimo dėka ši mokyk
la taip gražiai veikia.

6000 VALANDŲ
Jei kam atrodo kad darbas sa

vaitgalio mokykloje yra atsitikti
nis reikalas, tai čia patiekiu tru
putį statistikos.

Jeigu skaitysime, kad kiekvle- 
nas mkytojas vienerių mokslo me
tų laikotarpyje skyrė mažiausiai 
tik po 150 valandų mokymo dar
bui, tai gausimo apytikrį didelio 
darbo vaizdą, nes visi šios mokyk
los mokytojai, per visą šios mo
kyklos gyvavimo laiką, bus paau
koję lietuvybės išlaikymui ir tau
tinės sąmonės ugdymui apie 6000 
neapmokėtų darbo valandų, kurias 
įvertinę fabrikinio atlyginimo nor. 
momis (ne antvalandinėmis) gau
sime per £ 2.200. Žinoma, j šitą 
sumą neįeina Jų asmeniškos iš
laidos, kurias jie apmoka iš savo 
kišenių važinėdami j pamokas.

Šitie skaičiai čia tik taip sau, 
dėl iliustracijos — Jie tik rodo, kad 
esama mūsų tarpe žmonių, kurie 
dirba lietuviškam reikalui 5 ty
liai ir nuoširdžiai, kad jaunoji 
karta išliktų Lietuvai. Garbė 
jiems!

E. DRYŽA.

NAUJOS KNYGOS
ATSIŲSTA PAMINĖTI

Jonas Balys — LIETUVIŲ MI
TOLOGIŠKOS SAKMĖS. Išleido 
Nidos Knygų Klubas, Londone, 
1956 m. Tiražas 2500 egz. 192 ps).

Knygoje trumpi pasakojimai ar
ka sakmės, užrašytos iš žmonių 
per paskutiniuosius penkiasdešimt 
metų, duoda galimumo pažinti 
tam tikras lietuvių pažiūras ir 
įsivaizdavimus apie antgamtinį 
pasaulį ir jo mistiškas būtykes, 
be kurių žmogaus vaizduotė nega
li apsieiti.

Antanas Baranauskas — THE 
FOREST OF ANYKŠČIAI — 
ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Išleido 
“Lietuvių Dienos1’, 1956 m. Vertė 
į anglų kalbą Nadas Rastenis, re
dagavo Juozas Tininis. Grafiškos 
iliustracijos J. Kuzmicko.

šios Antano Baranausko poemos 
pilnas lietuviškas tekstas su ang
lišku vertimu, skoningai išleistas, 
papuoštas poeto vyskupo nuotrau
ka, yra pirmasis šios rūšies leidi
nys. Jis įsigytinas jau todėl, kad 
tinka reprezentacijai.

Alfa Sušinskas — JAUNYSTĖS 
MARŠAS. Antrasis papildytas ir 
pataisytas tremties leidimas. Iš
leido prel. Pr. M. Juras, Brookly- 
ne, 1956 m.

Tai knyga jauniesiems jaunuo
ju gyvenimo keliu.

Vyskupas Vincentas Brizgys — 
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖ
JE. Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas. Aplankas dail. Jono Pi- 
lipausko. 142 psl. Kaina 1.50 dol.

Vyskupas Vincentas Brizgys su 
didele meile dangiškajai savo Mo
tinai, kartu su didelės išminties, 
subrandintos teologinėse studijose 
ir pamaldumo praktikoje, ramiu, 
be ypatingo jausmingumo sakiniu, 
vaizduoja Marijos gyvenimą, ku
ris išoriškai yra toks paprastas, 
tačiau savyje slepia visų naujųjų 
Dievo ir žmogaus santykių prad
žią ir Marijos žtaniškojo gyveni
mo pabaigą.

ILGAMETIS NERVŲ LIGŲ 
SPECIALISTAS

J Mackiewicz
MELBOURNE,

117 COLLINS STR., 
III AUGŠTAS

ir St. Kilda, 25 Balston Str.
Telefonas: LB 4083 
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MES SOLIDARIZUOJflM VENGRAMS | BANKSTOWNO APYLINKĖ
LAISVIEJI LIETUVIAI REMIA KOVOJANČIUS DĖL LAISVĖS VENGRUS

their lives and blood together 
of

Iš Amerikos ir Europos pasie-1 heroic effort and the sacrifice of 
kusios mus žinios rodo, kad lais
vajame pasaulyje gyveną lietuviai with the successful defiance 
taip pat nuoširdžiai remia vengrų Poland against the domination of
tautos laisvės kovas aukomis ir Moscow has already forced the 
aktyviu dalyvavimu prieš Mask-'Soviet Russian tyranny to openly 
vos gruobonišką žygį suruoštose -J- =- -•*- -»—>* —-> *------ •
demonstracijose.
PRANCŪZIJA. Paryžiuje įvyku
siame Prancūzijos Littuvių Ben
druomenės susirinkime, kuriame O. 
Bačkienė ir pik. J. Lanskoronskis 
pravedė tarp mūsų ir vengrų tau
tos tragedijos paralelę, visų bu
vo reiškiamas gyvas pritarimas ir 
ryžtas paremti vengrų laisvės ko
vas. Priimta rezoliucija, kurioje 
pareikšta, kad. Prancūzijos Lietu
vių Bendruomenė konstatuoja, kad 
kaip prieš vengrus dabar, kaip 
anksčiau ir dabar prieš Pabaltijo 
tautas, Sov. Sąjunga tekevykdo 
barbarišką užpuolimą. Pareiškus 
visišką solidarumą kovojantiems 
vengrams, prašoma Prancūzijos 
vyriausybė, kad būtų pagelbėta 
vengrų tautai ir visoms kitoms So
vietų pavergtoms tautoms atgauti 
laisvę. Rezoliucija per ambasado
rių G. Gueraud perduota Prancū- 
cūzijos vyriausybei Ir pasiųsta 
vengrų komitetui ir suinteresuo
tiems asmenims. Ši rezoliucija bu
vo skaitoma mitinguose ir trans
liuota per radiją.

Prancūzijos Lietuvių Bendruo
menė "Nežinomojo vengrų karei
vio — herojiškai kovojančių dėl 
savo tautos ir visų pavergtųjų 
laisvės žaizdoms pridengti”, per
davė atitinkamoms institucijoms 

23.000 frankų auką.

ŠVEICARIJA. Ryšium su įvykiais 
Vengrijoje, Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdyba pa
siuntė Šveicarijos politinėms par
tijoms raštą, kuriame pareiškiama 
toms partijoms padėka už jų ve
damą akciją dėl Vengrijos išlais
vinimo ir teikiamą kovojantiems 
vengrams paramą, reiškiant pro
testą dėl Sovietų brutalios jėgos 
panaudojimo prieš vengrų tautą, 
sykiu priminta, kad Lietuva irgi 
tebėra Sovietų pavergta, kad tūks
tančiai lietuvių tebelaikoma ištrė
mime Sibire, kad daug išardytų 
šeimų, vaikai atplėšti nuo tėvų, 
tūkstančiai tebelaikomi kalėjimuo
se.

admit its deceit and to promise to 
evacuate its armies from some 
other satellite countries.

This great victory for the cause 
of freedom calls for renewed ef
fort on the part of U.S.A, and 
other democratic powers to exert 
pressure upon Soviet Russia by 
all available means short of war 
to compel her to retreat behind 
her natural boundaries, thus gi
ving all the captive nations in
cluding the three Baltic states — 
Lithuania, Latvia and Estonia — 
the opportunity to regain their 
liberty and the sovereign rights 
of which they have been illegally 
deprived.
..Now is the time to act and to 
use the power of this great de
mocracy for freedom and humani
ty.”

AUSTRALIJA, ALB KRAŠTO 
DYBA, per Australijos Vengrų 
Bendruomenės Valdybą pareiškė

dalyvavo Haidelberge 
solidarumo vengrams

Iki lapkričio 21 d. per 
per

VOKIETIJOJ. ' Lietuviai tarnau
jantieji darbo ir sargybų kuopose 
prie JAV-bių armijos, jau pirmo
mis lapkričio dienomis kuopose 
pravedė rinkliavas ir sutarė pa
skirti atitinkamas sumas iš kuopų 
kasų. Iš viso suaukota ir perduo
ta vengrams per Vokiečių Raudo
nąjį Kryžių DM 2369 (per 200 
svarų.).

Visose kuopose buvo atlaikytos 
už kovojančius ir laisvės kovose 
žuvusius vengrus, o Schwetzingeno 
kuopa dar 
įvykusioje 
eisenoje.

ANGLIJA.
“Europos Lietuvį” suaukota 
150 svarų. Pinigai su atitinkamu 
lydraščiu perduoti Tarptautiniam 
Raudonajam Kryžiui.
AMERIKA. Lietuviai per įvairias 
organizacijas, draugijas kenčian
čiai priespaudą ir kovojančiai dėl 
savo tautos laisvės vengrų tau
tai sudėjo taip pat žymias sumas. 
Vyriausybei, laikraščių redakci
joms ir kongreso nariams pasiųs
ta daug protesto laiškų, oficialių 
raštų, kuriuose smerkiamas sovie
tinis imperializmas ir barbariškas 
vengrų tautos naikinimas, sykiu 
pareiškiant draugiškumą ir solida
rumą vengrams.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BA pasiuntė telegramas JAV pre
zidentui Eisenhoweriui ir JAV 
ambasadoriui Jungtinių Tautų Or
ganizacijoje H.C. Lodge. Čia pa
duodame originalų tų telegramų 
tekstą:

“Lithuanian American Council 
speaking -for hundreds of thous
ands of American citizens of Li
thuanian descent want to express 
its approval of the action in the 
Security Council of United Na
tions in support of the people of 
Hungary who rose in fury against 
their communist oppressors. Their

PAŠTO SIUNTAS
.. . I Lietuvis iš prigimties nemegs- ir kitos organizacijos. Pradžia,

i ai ai ir i i pas siun seno miesto kvapo ir siaurų kaip paprastai, buvo sunki, bet 
nlai a lesatus pasi la pave uo 1, gaįVejjų> jį vilioja erdvė ir gamta: 1 onero-inen valdvba nėr trumna kū

jis nori turėti gėlių darželį, lys- 
tvę daržo, vaismedžių sodelį ir bent 
, kelis metrus žalios pievelės, kad 
, parėjęs iš darbo galėtų pilna krū- 
■ tine laisvai atsikvėpti, kad kiti 
jam ir jis kitiems, vos duris pra
vėrus, neterukdytų. štai kodėl, 
spėjama, Benkstowne ir tiek daug 
lietuvių susibūrė.

Kita priežastis bus kene ta, kad 
tie lietuviai, kuriems teko darbo 
sutartis atlikti Sydnėjuje, dirbo 
daugiausiai geležinkeliuose ir gy
veno, veik visi pradžioje, Chulloro- 
je, geležinkelių darbininkams skir
toje stovykloje, visai arti Banks
towno miesto. Kiti vėl, dirbę prie 
vandentiekio pravedimo ir kitų 
panašių darbų, gyveno Water 
Board’d stovykloje Regents Park, 
taip pat netoli Bankstowno. Jų 
dauguma tad ir pasirinko “nuola
tine” gyvenama vieta Bankstow- 
ną, kaip gerą prekykinį centrą ir 
sparčiai augantį priemiestį. Pir
mieji lietuviai pradėjo čia kurtis 
1950 metais. Jų kaimynystėje skly
pus pirkosi pažįstami, giminės, 
draugai, ir jau 1952 m. Bankstow
no apylinkėje buvo apie 300 lietu-' 
viškai kalbančių naujakurių. Dau
gelis jų apsigyveno Bass Hill, kur 
veik ištisos gatvės kalba dabar 
lietuviškai.

Bankstowno lietuvių šeimai vis 
didėjant, sykiu augant ir Sydnė- 
jaus lietuvių skaičiui, ALB Kraš
to Valdyba pavedė jos buv. vice
pirmininkui Leonardui Karveliui 
suorganizuoti ALB Bankstowno 
apylinkę. 1953 metais kovo mėn. 
15 d. buvo sušauktas steigiamasis 
apylinkės susirinkimas,' kuriame 
buvo išrinkta pirmoji ALB Banks
towno Apylinkės valdyba. Ją su
darė: Ig. 
Slonskis, 
na.

Naujai 
dyba, šalia įvairių organizacinių 
darbų, pirmuoju uždaviniu pasis
tatė įsigyti nuosavą pastogę — 
patalpą, kur būtų galima susirin
kimus sušaukti, ruošti minėjimus, 
kur galėtų prisiglausti savaitgalio 
mokykla, rastų užuovėją skautai

Australijos lietuvių simpatijas ir 
visišką solidai-umą kovojančiai
Vengrų tautai dėl savo ir sykiu j arba grąžinami, arba ir visai pra- 
visų pavergtųjų, kenčiančių sovie
tinio pavergimo jungą, laisvės. 
Įvairiuose miestuose įvykusiuose 
mitinguose ir demonstracijose da
lyvauja lietuviai ir savo aukomis 
prisideda prie palengvinimo nio
kojamos Vengrijos kančių, 
monstracijos — mitingai

■ žūva, kai adresas neįskaitomas, 
I neteisingai užrašytas ir nėra siun- 
' tėjo adreso.

Pašto tisyklės reikalauja, kad 
adresai būtų rašomi rašalu arka' 
mašinėle. Adresas rašomas prieki- 

De-1 nėję voko pusėje, paliekant deši- j 
įvyko n‘am<! kampe vietos pašto ženklui. 1

Adelaidėje, Geelonge, Melbourne, i ' °J<‘ Pus®Je daugiau Jokių įrašų | 
Sydnėjuje ir kitose vietose, kur negalima daryti, nes tai sunkina (
priimtos atitinkamos rezoliucijos, 
kur ir lietuvių atstovai bendruo
menės vardu tarė žodį prieš so
vietinį agresorių ir pareiškė mū
sų solidarumą kovojančiai vengrų 
tautai.

Reikalinga tačiau, kad šitokio
mis progomis Krašto Valdyba ir 
apylinkių ssusirinkimai pasiųstų 
protesto rezoliucijas tiesiog šio 
krašto vyriausybei, kur būtų aiš
kiai akcentuota Australijos lietu
vių pažiūra ir laikysena, sykiu 
primenant, kad ir Lietuva bei kiti 
Europos kraštai yra pavergti ir 
kenčia žiaurią sovietinės okupaci
jos priespaudą, šitokios progos ne- 
praleistinos. . K.

RIEBALAI IR ŠIRDIES
Amerikietis dr. Joliffe paskelbė 

medicinos naujieną. Jis pareiškė 
New Yorke širdies ligų specialis
tų susirinkime, kad nėra nė ma
žiausios abejonės, jog riebus mais
tas blogai atsiliepia į širdies vei
kimą.

Jau prieš penkis metus dr. Joli
ffe pradėjo tyrimus .riebalingo 
maisto įtakos į širdies funkciona
vimą. Tie tyrimai išryškino, jog 
dabar galima neabejojant patvir
tinti, kad riebalai išrdžiai kenkia.

Tyrimai parodė, kad kraujas iš
nešioja organizmo riebalus, taip 
vadinamus betalipiproteinus, ku
rie turi savyje cholesterolio (rie
baus alkoholio). Be to, širdies ar
terijos padengiamos cholesteroilio, 
kurios neleidžia širdžiai normaliai 
plakti.

Susiduriama su dviejų rūšių rie
balais: gyvulių riebalai, t.y. svies
tas, taukai, lašiniai ir augaliniais 
riebalais — alyva.

Pasirodė, kad kraštuose kuriuo
se daugiau mirštama nuo širdies 
ligų, kaip JAV, D. Britanijoje, 
Kanadoje, Australijoje ir N. Ze
landijoje, vartojama daug gyvuli
nių riebalų. Ten, kur vartojama 
mažai gyvulinių riebalų, bet dau
giau augalinių, kaip Italijoje, Azi
joje, Afrikoje, 
retos.

Vienas britų 
tirti, kaip yra
valgo daug riebalų, bet neserga 
širdies ligomis. Pasirodo, kad eski
mai vartoja daug žuvies — ryk
lio taukų, kurie nedaugina, bet 
mažina cholesteroilo kiekį orga
nizme. Šis mokslininkas, dr. Bron
te — Stewart, tyrė Bantų rasės 
negrus. Jis juos kurį laiką valgy
dino augšto riebalingumo maistu, 
duodamas suvalgyti po 10 kiauši
nių per dieną. Jis pastebėjo, kad 
cholesteroilio kiekis jų kraujuje 
žymiai padidėjo. Paskui jis davė 
ryklio alyvos — cholesteroilio kie-

širdies ligos yra

mokslininkas ėmė 
su eskimais, kurie

Ligos
patkis kraujuje sumažėjo. Taip 

cholesteroilį naikina ir saulėgrą
žų alyva.

Tokiu būdu prieita išvados, kad 
riebalas riebalui nelygu. Blogai j 
žmogaus organizmą veikia perdė
tas kiekis kompaktinių gyvulių 
riebalų ir kiaušinių trynių. Gerai 
veikia, t.y. cholesteroilį naikina, 
augalinės alyvos ir žuvies taukai.

Dr. Joliffe priėjo išvados, kad 
senesnio amžiaus žmonėms nie
kas taip nekenkia, kaip gausus 
vartojimas gyvulių taukų. Jis re
komenduoja:

1. Nevalgyti su mėsa išverdamu 
taukų, dažniau valgyti žuvį, var
toti nugriebtą pieną ir liesą sūrį.

2. Vengti riebių desertų ir keps
nių.

8. Vartoti nedaugiau 1 uncijos 
sviesto per dieną.

4. Riebų pieną vartoti tik su 
kava ir koše.

5. Papildymui 
rijas, valgant 
bulvių, daržovių

Amerikiečiai labai susidomėjo 
dr. Joliffe teigimais ir Leona 
Baumgartner, New Yorko sveika
tos komisaras suorganizavo 5000 
savanorių — vyrų tarp 50 ir 55 
metų, kurie niekad nesirgo širdies 
liga, ir vyrus, turinčius mažiau 
kaip 50 metų, bet jau turėjusius 
vieną širdies priepuolį. Bandymai 
bus tęsiami penkis metus. Sava
noriai pasižada tiksliai sekti dri 
Joliffe nurodytas dietas. Sveikieji 
vyrai gaus turtingą gyvuliniais 
riebalais maistą ir sirgusleji šir
dimi gaus tokį maistą, kuris ma
žina cholesteroilį kraujuje. Po 
penkių metų bus aiškūs duomenys, 
kurie jų bus geriau bandymus 
“atlaikę” ir kurių širdys bus tvir
tesnės”.

laiškų paskirstymą centr. paštuo
se. Laišką adresuojant, prieš var
dą (arba pirmąją vardo raidę) ra
šoma Mr. Mrs. ar Miss., pilną, 
aiškiai įskaitomą pavardę (fir
mos, laikraščio pavadinimą), namo 
numerį, gatvės pilną pavadinimą 
ir (jeigu yra) buto ar kambario 
numerį, miesto ir valstybės pava
dinimą. Teisingai užadresuotas 
laiškas atrodys šitaip:

“Mūsų Pastogės” Red., 
127 Mimosa Rd., 
East Bankstown, 
New South Wales.

Siuntėjo adresas rašytinas 
roj pūšėj, viršuje.

Siunčiant laišką į užsienį, būti
na žymėti pilną tos valstybės pa
vadinimą. Tik Ameriką užtenka 
pažymėti trimis raidėmis (U.S.A.)

Adresų negalima rašyti jokiu 
pieštuku.

Laišką siunčiant į privačią paš
to dėžutę, užtenka pažymėti tik, 
pav., Box 4558, G.P.O., Sydney, 
New South Wales.

Laiškai , kurių adresai neįskai
tomi, arba neteisingai parašyti, 
patenka į spec, skyrių, kur sau
gomi, palyginti ilgą laiką, o paskui 
naikinami. Jų per metus susiren
ka dešimtys tūkstančių. Tokiu at
veju, jeigu bent voko viduje yra 
siuntėjo adresas,, laiškas grąži
namas. Sunkiai įskaitomi ir ne
tvarkingai užadresuoti laiškai bei 
kiti pašto siuntiniai gali adresatą 
pasiekti pavėluotai, nes pašto tar
nautojai (korespondencijos skirs
tytojai) turi teisę tokius laiškus 
nustumti į šalį ir skirstyti tada, 
kai turės daugiau laiko, šitai ypač 
svarbu paštininkų streikų metu.

Įsidėmėtina, kad siunčiant pini
gus Money Orderiu, yra būtina ad
resatui pasiųsti iš pašto įstaigos 
gautą M.O. atkarpą, nes kitaip jis 
negalės iš pašto paimti pinigų.

Paštininkas.

ant-

Pranulis, Br. Žalys, E. 
L. Žigaitis Ir P. Piktur-

įsteigtos apylinkės val-

energinga valdyba per trumpą lai
ką sukaupė lėšų sklypui užpirkti. 
Dabar, kada Jau sklypas išmokė
tas ir banke yra per 1000 svarų 
namų statybai, netrukus numato
ma pradėti tiesti pamatus Banks
towno lietuvių namams, kurie pir
moje eilėje turės tarnauti priau
gančios kartos auklėjimui lietu
viškoje dvasioje, lietuviškose tra
dicijose.

Bankstowno apylinkėje, be ki
tų kultūrinių parengimų, tradici- ' 
Ja virsta Vasario 16 minėjimas, 
skirtas spec, vaikams ir Jaunimui. 
Ir reikia pripažinti, kad ši šven
tė, kur programą išpildo patys 
jaunieji, kur kalbama jiems su
prantama kalba, giliai įprasmina 
Vasario 16 šventę, nes priauganti 
karta, kuri Lietuvos nėra mačiu
si, per šiuos minėjimus įgauna 
aiškų laisvės kovų supratimą ir 
kalbos apie Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą jiems jau nebėra 
tušti žodžiai.

Bankstowno apylinkėje yra ke
letas lietuvių verslininkų. Darbš
tus J. Jancius, savo Jėgomis išmū
rijęs didelį pastatą, šiandien sėk
mingai dirba kaip “džioineris” — 
jo modernioje įmonėje gaminami 
langų ir durų rėmai, durys, virtu
vės spintelės ir kiti namų įrengi
mui reikalingi dalykai. P. Lady- 
ga gamina sodų bei daržų papuo
šimui cementines figūras, vazas ir 
kt. Bene 30 metų šiame krašte gy
venąs mūsų tautietis Kelertas, sa
vo batų dirbtuvę aprūpinęs mo
derniomis mašinomis, atlieka už
sakymus ir pataisymus. Statyba 
verčiasi Alb. Kutka, Pauperis, Ei- 
diejus Ir Eidukevičius; 
batų dirbtuvę atidarė M. 
sas.

Bankstowno apylinkėje 
čiuojama iki 800 lietuvių ir jie 
susispietę, palyginti, siaurame 
plote.

Dabartinę ALB Bankstowno 
Apyl. v-bą sudaro: B. Stašlonls, 
Alb. Lelešius, St. Sankauskas, 
Alf. Sideravičius ir Alf. Jantaus- 
kas.

BANKSTOWNO SKAUTAI

nesenai
Mardo-

priskai-

— b.s. —

trūkstajnas kalo- 
daugiau duonos, 
ir vaisių.

Telefonas iš Europos 
Amerikon

D.L.K. KĘSTUČIO SKAUTŲ 
DRAUGOVĖ

telefono ka- 
valstybes su

dugnu buvo

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, 

Rockdale stotis.
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

N.S.W.
Tel.: LW 

metu.
1220

Prieš savaitę atidaryta nauja te
lefono linija tarp Europos Ir Pie
tų Amerikos. Telefono ir Telegra
fų ministeris Charles Hill pirmas 
susijungė telefonu su tos pat ži
nybos ministeriais Kanadoje ir 
Amerikoje. Naujasis 
belis jungs Europos 
JAV ir Kanada.

Iki šiolei Atlanto
ištiestas tik telegrafo kabelis, da
bar jau užbaigtas tiesimo darbas 
ir telefono laidų. Kaip žinome, eu
ropiečiai su amerikonais Ir kana
diečiais palaikydavo ryšius radio 
-telegrafo pagalba, tačiau tokiems 
pasikalbėjimams labai trukdyda
vo elektromagnetinės bangos ir 
atmosferinės sąlygos.

Keliolika metų buvo tęsiamas 
techniškas darbas, tiesiant telefo
no laidus. Atlanto dugne. Visą šią 
statybą finansavo pašto ir tele
grafo žinybos ir dvi kanadiečių ir 
amerikiečių privačios firmos. Ka
belio tiesimo darbai kaštavo 45 mi- 
lionus dolerių.

Naujojo telefoninio kabelio il
gis 2.500 mylių. Vienas jo galas 
yra N. Foundlandijoje, antrasis 
Obane, Škotijoje. Iš ten požemiu 
jis sujungtas su Londono telefo
no centrale. Vienu metu ta linija 
galima kalbėti 36 asmenims iš 
įvairių vietų. Vienos minutės pa
sikalbėjimas kaštuoja 1 svaras.

Didžiausius sunkumus statyboje 
turėta statant jūros dugne taip 

vadinamus stiprintuvus, kurie stip
rina susilpnėjusią elektros srovę. 
Tokių sustiprinamųjų stočių rei
kėjo pastatyti net 51. Atstumas 
tarp tų stočių apie 40 mylių. Tas 
štotis statė anglų ir amerikiečių 
bendrovės.

Bankstowne veikiančios lietuvių 
skautų D.L.K. Kęstučio d-vės įsi- 
steigimo data reikia laikyti 1953 
m. liepos 20 d., kai čia, prie Ban
kstowne veikiančios lietuvių sa
vaitgalio mokyklos, tuntininko dr. 
V. Kišono rūpesčiu, buvo sudary
ta atskira skautų skiltis. 1953 m. 
rugsėjo 8 d., skautų skaičiui per
šokus 20-tinę, iš šios skilties su
formuota dabartinė draugovė. Pir
muoju skiltininku — globėju ir 
vėliau draugininku buvo energin
gas skautas vytis v.sl. (dabar pa- 
skautininkas) R. Jaselskis. 1955. 
4.17 draugininko pareigas perėmė 
B. Žalys, šiose pareigose tebesąs 
iki dabar.

Šiuo metu d-vėje yra apie 40 
berniukų, kurie suformuoti į “La
pinų” (skilt — si. G. Klšonas), 
“Lokių" (skilt. Ž psl. M. Maura- 
gis), “Sakalų” (skilt. — A. Pū
kas) ir jaun. skautų būrelį, ku
riam vadovauja v.sl. A. Bučins
kas. Be šių pareigūnų d-vėje ak
tyviai dirba d-vės d-ko pavaduo
tojas ps. R. Jaselskis, d-vės adj. 
si. R. Miniotas ir instruktoriai:

L. žigaitis ir s.v.v.sl. A. Vasaris. 
Taip pat ir nuoširdžiai padeda, 
nors i rneįeidamas į d-vės štabų, 
ps. A. Plūkas.

D-vė per trejetų savo gyvavi
mo metų yra padariusi gražią pa
žangą ne tik suorganizuodama ir 
lavindama jaunuosius lietuviukus 
iš skautiškųjų programų savo su
eigose, Iškylose bei stovyklose, bet 
išvarė ir gražią kultūrinio darbo 
vagą — suorganizuotas chorelis 
ir tautinių šokių grupė (kartu su 
skaučių “Živilės” d-ve), leidžia
mas, nors ir mašinėle spausdina
mas, dr-vės laikraštėlis “Laužų 
Atošvaistės”, kur jaunieji lavinasi 
būti liet spaudos bendradarbiais, 
ruošiami minėjimai bei kultūri
niai vakarai bei skautiški laužai 
visuomenei. Reta tautinė šventė 
ar minėjimas, ruošiamas kitų or
ganizacijų, apsieina be šios d-vės 
skautų — talkininkų.

Vasaros metu sueigos dažniau
siai daromos Bankstowno apylin
kių parkuose. Gi praeitą žiemą 
skautus į savo pastogę priglaudė 
p.p. Cibulskių šeima, kuriai už tai 
nuoširdus skautiškas dėkui iš visų 
d-vės skautų.

Vyt. Siaurys.

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 — 8.0.0 vai. p.p.
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ELTOS ŽINIOS

— Pabaltijo Tapyba ryšium su , 
Vengrijos {vykiais 1956.X.30 pa-1 
siuntė telegramas šv. Tėvui, Vo- ' 
kietijos kancl. Adenaueriui, JAV 
užs. reik. min. Dulles, D. Britani
jos premjerui Edenui ir Prancū
zijos min. pirmininkui Guy Mol- 
let, pareikšdama, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija visiškai solida- 

'rios yra su vengrų tauta, sukilu
sia prieš sovietinę priespaudą.

— Vokietijos kancleriui Aden
aueriui 1956.XI.8. Vokietijos fed. 
parlamente (Bundestage) pareiš
kus, kad pavergtųjų Rytų Euro-, 
pos tautų išlaisvinimas sudaro vie
ną iš pagrindinių Vokietijos poli
tikos uždavinių, Pabaltijo Taryba 
pasiuntė jam padėkos telegramų.

— Iš Irako mlnisterio pirmi
ninko gautas atsakymas, kad jo 
vyriausybė sutinkanti iškelti So
vietų Sąjungai kylą Jungtinėse 
Tautose už pavergtųjų tautų už
grobimų. Daugelis Pietų Amerikos 
valstybių pasižadėjo tokių bylą 
paremti. Dabar atsidėjus studijuo
jama procedūra bylai kelti. Pabal
tiečių laisvinimo veiksniai reiškia 
nuomonę, kad būtų nemažas lai
mėjimas, Jei Jungtinės Tautos pa
smerktų Sovietus dėl pavergtųjų 
tautų užgrobimo, o tuo reikalu 
priimtoje rezoliucijoje kūtų taip 
pat atžymėtos Pabaltijo valstybės.

— Vykd. Tarybos narys ir Inf. 
Tarnybos valdytojas M. Gelžinls 
1956.XI.16 emigruoja j JAV. š.m. 
lapkričio 5 d. {teikė pasitraukimo 
pareiškimų. V. Tarybos nutarimu 
Inf. Tarnybos valdytojo pareigos 
laikinai perduodamos URT valdy
tojui dr. P. Karveliui.

— Vliko pirm. J. Matulionis da
lyvavo Amerikos Lietuvių R. Ka
talikų Federacijos sukaktuviniame 
minėjime, taip pat Kunigų Vieny
bės seime, supažindindamas su Lie
tuvos laisvės byla.

LAIKAS KŪRĖJAS IR NAIKINTOJAS Stiprinamas gyvatynas

— Vietoj sovietinės okupacijos 
pasirinkusi laisvę mūsų tautietė 
B. Bilevičiūtė iš Stockholmo išvy. 
ko j JAV, kur dalyvaus Pavergtų
jų Europos Tautų sesijoje.

— 1956.XI.8-9 d.d. Paryžiuje 
vyko krikščionių demokratų tarp
tautinių partijų vadovybių pasita
rimas. Iš lietuvių jame dalyvavo 
prof. K. Pakštas ir E. Turauskas, 
be to, Rytų ir Vidurio Europos 
Krikščionių Demokratų Sąjungos 
(egzilų CDUCE) deleguotas dr. 

V. Viliamas.
— Angliškai apsčiai medžiagos 

apie padėti okup. Lietuvoje ir 
Lietuvos laisvės bylą duoda Lie
tuvos atstovybės Vašingtone ang
liškai leidžiamo biuletenio “The 
Lithuanian Situation" 1956 m. 
Vol. XII Nr. 2. Apžvelgiama da
bartinė padėtis okup. Lietuvoje, 
duodami visos eilės reikšmingi 
JAV politikų, kongreso narių ir 
kitų pasisakymai, atžymima, kas 
svarbiausių užsieninių spaudos or
ganų rašoma apie pavergtąją Tė
vynę.

Laiko bėgyje kuriamos naujos 
vertybės, kurios senąsias pakeičia, 
o ilgainiui jas .nustelbia ir nustu
mia užmirštin. Jei dabartis nefik
suojama, po ilgesnio laiko ji nu
blunka, išnyksta iš atminties, ar
ba tepalieka tik blankios nuotru
pos sutrūkinėjusio filmo pavidale. 
Žmogaus atmintis nėra amžina; 
visa naikinančio laiko dulkių ji 
apnešama, palaidojama. Tačiau 
praeitis dabarčiai ir ateičiai turi 
didelės reikšmės. Ne vienas, ne
skaitant mokslo žmonių, dažnai 
rausiasi bibliotekose tarp pageltu- 

' šių knygų lapų, jieškodamas iš 
, praeities žinių.

Pasaulinės svarbos žinioms rink- 
I ti yra {steigtos atitinkamos jstai- 
1 gos. Mes savo tautinės istorinės 
medžiagos rinkimo reikalui urime 
JAV Lietuvos Archyvų. Tačiau, 
drįstu manyti, kad į šj archyvą 
neperdaugiausia patenka žinių iš 

! dabar po visą pasaulį išsiblaškiu
sių lietuvių gyvenimo, nes neturi
me pakankamai asmenų nei orga
nizacijų, kurios tokią medžiagų 
rinktų ir minėtam archyvcul per
siųstų. šiuo metu mums turėtų 
rūpėti čia — Australijoje įsikū
rusios jaunos lietuvių bendruome
nės reikalai. Žiūrint be gilesnio 
įsijautimo, atrodo, kad mes čia 
nieko vertingo nenuveikėme, kas 
būtų įdomu ateičiai. Bet taip ma
nydami mes klystumėm. Ne vien 
tik žymių žmonių sukurti darbai 
puošia mūsų tautinės kultūros is
torijos lapus. Mes čia randame 
daug ir kasdieninio gyvenimo pil
kųjų didvyrių, kurių darbus, atli
ktus to laiko dvasioje, sąlygose, 
šiandien labai vertiname Ir 
jais didžiuojamės. Todėl Ir mūsų 
dabar atliekami didesni ar mažes
ni tautinės kultūros srityje dar
bai, atsižvelgiant į sąlygas, ku
riose čia, svetimame krašte ir 
svetimų {takų aplinkoje atlieka- j 
me, gal būt, ateityje nebus Jau 
taip paprasti ir kasdieniški. Jau 
pats faktas, kodėl dėl kokių prie
žasčių didelė grupė lieetuvių Aus
tralijoje atsidūrė, kurių seniau, 
dar mūsų atminime, geografijos 
vadovėliuose terasdavome vos ke
liomis eilutėmis paminėta, dabar 
yra ir ateityje bus ne eilinis “lai
mės jieškotojų” atkeliavimas. Mbs 
dabar godžiai skaitome Ir įdomau- 
jamės apie pirmuosius šiame kon
tinente atvykusius ir įsikūrusius 
lietuvius. Mums įdomios tuometi
nės jų įsikūrimo sųlygos ir veik
la. Mos čia atvykę nepakrikome 
kaip “grigo bitės”, bet tuojaus 
sudarėme didesnius ar mažesnius 
tautinius —' visuomeninius bran
duolius, kuriuos, pagal savo suge
bėjimus, stipriname, arba, kai ku
rių nuotaikų pagauti, silpniname,

o kartais, net ir gerokai spardo
me; tai vis mūsų tautinio bren
dimo arba nykimo rodykliai.

Gimtąja kalba išleistieji ir te
beleidžiami laikraščiai, literatūros 
veikalai, dailininkų kūriniai, su
ruoštosios {vairios parodos, kon
certai, tai vis mūsų tautinės gy
vybės ženklai. Paskirų asmenų 
kūrimasis svetimose sąlygose, tau
tiniu požiūriu, taip pat nebereikš- 
mis — jis parodo mūsų asmeninį 
veržlumų ir sugebėjimų, šį visų 
mūsų tautinio gyvenimo vyksmą 
turėtume tinkamai sužymėti, rū
šiuoti ir saugoti. Savo laiku ALB 
Melbourne Apylinkės valdybos bu
vo pradėtas tvarkyti bei naujais 
duomenimis papildyti šios apylin
kės tautinės veiklos vaizdų albu
mas. Tačiau, valdyboms keičiantis 
apie šio darbo tolimesnį tęsimą 
neteko girdėti. Gal ir kitose apy
linkėse kas nors panašaus yra 
daroma, tai būtų Jau graži prad
žia. Tačiau šį darbą reikėtų sis
teminti. Jam turėtų vadovauti 
daugiau šioje srityje nusimaną as
menys. šių tautinės kultūros ap
raiškų fiksavimas turėtų kūti ob
jektyvus, bešališkas. Išvengimui 
šališkumo, visa atrinkta atžymė- 
tinų {vykių medžiaga turėtų būti 
atitinkamos kelių asmenų komisi-

Gautomis žiniomis, Michailovo 
komitetas rytiniame Berlyne su
stiprinamas naujais bendradar
biais. šiuo metu atkreipiamas di
delis dėmesys { užsienyje gyve
nančius pabaltiečius. Prie komite
to paskirta visa eilė bolševikinių 
estų ir latvių pareigūnų, kurie 

turį sustiprinti veiklų visame pa
baltiečių sektoriuje. Vak. Vokieti
joje ir kitur Vak. Europoje pasi
rodė tariamai pačių pabėgėlių var
du, bet faktiškai bolševikų agen- 

1 tų parašytų atsišaukimų, kuriais 
skatinama įvairiose gyvenvietėse, 
butų kolonijose ir atskirose vie- 

I , tovėse steigti nedideles “norinčių 
grįžti j tėvynę vienutes”. Biau- 

P‘l rial šmeižiami latvių |min. Lie- 
pinš, gen. Skaistlauks, pulk. Ja- 
nums ir kiti pabaltiečiai veikėjai. 

f"t° ; “Pabaltiečių patriotų” vardu 
1 8 ■ leistame atsišaukime, kuriuo 

rimą sudaryti įspūdis, lyg jis 
... . tų išėjęs Iš pačių pabaltiečiųmedžiagos vertėtų pa- ,. ... . . . . , .ma atranka ir i« iš- I beffė‘1U tarP°> derpam‘ UlP

jos peržiūrėta ir atitinkamai go- , 
reguota.

Manyčiau, Lad šį reikalų vertė
tų pasvarstyti Krašto Tarybos su
važiavime. Šios apimties darbo sri
tis, atrodo, daugiau tiktų Lietuvių , 
Kultūros Fondui, kurio veikla ir 
ateities darbų planas šiame šuva- i 
žiavime taip pat bus svarstomas. I 
J šj darbų turėtų įsijungti, vyres
niųjų padedamas bei patariamas, , 
lietuviškasis jaunimas. Mes turi-j 
me jaunimo ne mažų būrį studijuo
jantį vietos universitetuose, ki
tose spec, mokyklose ir lituanisti- I 
niuose kursuose, šiame darbe 

į kindami, jie drauge ruoštųsi 
vaduoti pavargti pradedančius 
resniuosius.

Jau baigiasi dešimtmetis 
pirmųjų transportų atvykimo 
kontinentą. Ta proga, iš surinktos I 
mūsų tautiniai kultūrinių apraiš
kų istorinės i 
ruošti tinkamų atrankų ir Ją iš-j 
leisti atskira leidiniu. Gi visa ki- ' 
ta, smulkesnio pobūdžio istorinė 
medžiaga, turėtų būti saugoma 
vietos apylinkėse. Įsigiję Lietu
vių Namus, ją galėsime perkelti į 
juose įsteigtas bibliotekas, kur 

kiekvienu metu galės kiekvienas Ja 
pasinaudoti.

LIUDAS BARKUS.

lš- 
no- 
bū- 
pa- 
pat 

; estai veikėjai, o iš lietuvių ypač 
puolamas dr. P. Karvelis. Tuo bū
du bolševikai, mėgindami nuslėpti 
ligšiolinę nesėkmę ypač tarp pa
baltiečių, stengiasi juos dar dau
giau apšmeižti, mėgindami pasėti 
tarp Jų nepasitikėjimą. E.

Adelaidėje
KREPŠINIS

Tauras — Kingston 55:28
8.11.56. "Tauras”, nors ir ne-. 

stipriausiom jėgom, lengvai įveikė 
priešą. Taškus pelnė: Petkūnas 17, 
Gurskis 14, Visockis 9, L. Urmo
nas 6, Alkevičius 5, Kitas 4.

Tauras — South Adelaidė 60:46
15.11.56. “Tauro” Petkūnas ir 

Visockis antram puslaiky puikiais 
metimais pakelia rezultatą, bet li
kus dar žaisti dešimčiai minučių 
netenka E. Pyraglaus (dėl baudų) 
Nors pasilikę keturiese, bet su- 
kovoja labai gražiai ir pasiekia 
laimėjimo. Taškus pelnė Petkūnas 
26, Visockis 20, Gurskis 8, Pyra
gius 4, Urmonas 2.

Tauras — West Adelaidė 56:48
22.11.56. “Tauro” susirenka vos 

keturi žaidėjai Bet taisyklės ne
leidžia 4 pradėti, tad E. Taparaus- 
kui prisėjo pabūti penktuoju žai
dėju. Bet ir šio sąstato “Tauras” 
pajėgė įveikti stiprų priešą.

Taškus pelnė: Gurskis 25, L. 
Urmonas 16, Visockis 15, Alkevi
čius 2, Taparauskas 0.

PAJŪRIAIS, PAMARIAIS
Ankstyvų lapkričio rytą būrelis 

tautiečių stoviniuoja prie Banks- 
towno gelež. stoties, šnekučiuoda
miesi apie neaiškią pasaulio poli
tiką ir vis žvalgosi pagrindinės 
gatvės pusėn. Staiga pasirodo 
“Special” autobusas. Jame klega 
cabramatiškiai. Autobusas sustoja. 
Bankstowniškial sveikinasi su at
vykusiais — Juokas, traškios kal
bos. Autobusas pajuda — Cabra- 
matos Apylinkės ir Sydnėjaus 
Liet Katal. Kult, draugijos eks
kursija j Fitzroy krioklį praside. 
da gerai. Autobuse 45 galvos — 
keli jaunikliai, bet daugiausiai 
vyresnio amžiaus žmonės.

Išsimušame i Princess augštiko- 
11 — pakeliui Wollongongas. Dar 
sustojame ant kalvos ir pro spec, 
{rengtus žiūronus apžiūrinėjame 
pakalnėje gulint} Bulli miesčloką. 
Paskui pasileidžlame per kalnus 
ir pakalnes, kad net šiurpas nu
garas Saldos—jeigu stabdžiai neat
laikys?! Deja, stabdžiai atlaikė ir 
mes nusileidome laimingai, čia 
A. Plūkas, pirmas žadą atgavęs, 
išsitraukė akordeoną, narsiai iš
tempė “dumples” ir užtraukė 45 
burnos sutartinę apie bernužėlius 
— raitužėlius j karų bejojančius, 
Jaunąją mergelę rūtelių begailin-

čių..., tėveli su visa šeimyna pe
lėdų bešaudantį... Iš pradžių bu
vo mėginta po 2-8 posmelius kiek
vienos dainos, bet kun. P. Butkus 
užprotestavo: girdi, kad dainuot, 
tai dainuot — nuo pradžios iki 
galo. Toliau dainavom nė vieno 
posmelio nepraleisdami. Pagaliau 
(atrodo išvestas Iš akntrybės dėl 
mūsų balsų) į “galiorką” prisis
tatė ir Vilnonis. Jis mielai buvo 
priimtas, bet turėjo padainuoti 
keletu dainų solo.

Nusileidome į Wollongongo pa
jūrį, braidžiojome po sūrų vande
nį, bet neilgai, nes kelionės vado
vai N. Cininas ir Al. Mauragis 
sukvietė ekskursantus konferenci
jai: aiškina, kad jau geri prieš
piečiai, o esame tik Wollongonge, 
gi kelionės tikslas (Fitzroy Falls) 
dar toli, labai toli. Kažkas pasiū
lė vykti j artimesnį Minamaros 
krioklį. Sutarta. Pakeliui dar su
stojame prie Klamos “Blow Hole”. 
Tai jūros potvynių per uolą pra
kaltas tunelis, pro kurį, esant stip
riam vėjui, išvaromas vanduo, 
purkšėtus keliasdešimt pėdų į 
šų.

Gerai po pietų atsiradome 
Minamaros krioklio. Teko
mylią paėjėti tikrai žaviu mišku, 
upeliuko pakrante padarytais liep
tais, kol pasiekėme krioklį. Kriok
lio vanduo krenta nuo labai augš- 
tos uolos. Pats krioklys nėra di
delis, ket gražus. Pusvalandį pa
sigrožėję, “iššaudė” visus foto

vir-

prie 
apie

Lenino pamokymai
BŪDINGA IŠTRAUKA

IS RASTŲ

"Komunistinių partijų strategi
ja ir taktika turi būti kiek galint 
lankstesnė, partijos turi mokytis 
pritaikyti visus kovos metodus nuo 
ginkluoto sukilimo iki įsiskverbi
mo į reakcines profesines sąjungas 
ii- parlamentus. Jos turi sugebėti 
jungti legaliąją ir pogrindžio veik
lų, jos turi drųsiai ir be baimės 
pulti, tačiau turi sugebėti ir tvar
kingai pasitraukti, sudarydamos 
praktiškus kompromisus kad ir su 
pačiu velniu ar jo bobute. Jos tu
ri išnaudoti buržuazijos stovyk
lose kilusius nesutarimus ir tin
kamu momentu smogti...”

šitokius pomokymus duoda sa
vo vaikams, išleisdama į gyveni
mų, ir barškuolė gyvatė.

Vytis — Marion 37:27
5.11.56. “Vyties” pirmoji jaunių 

komanda turėjo nepersunkiausias 
rungtynes, kur nuo pradžios ligi 
rungtynių galo vedė savo naudai.

Taškus pelnė: A. Petraška 15, 
Snarskis 14, Kalibatas ir Kelertas 
p<> 2, Synušas ir Urmonas 0.

Vytis — South Adelaide 35:31
12.11.56. Vytiečlai pirmam pus- 

laiky buvo tingūs ir pralaimėjo 
bet antram kiek "apšilę” išlygino 
rezultatų Ir laimėjo rungtynes.

Taškai: Petraška 16, Snarskis 
9, Binkevičius 4, Kalibatas, Ke
lertas, Synušas po 2, J. Karia 0.

19.11.56. "Vytis” pralaimi “Wal- 
kervillei” 29:37 rezultatu.

JAUNIEJI KREPŠININKAI

Padaryk “Wales” Savo Banku

i

— “The Baltic Review” Nr. 
8.1956 nušviečia komunistų poli
tikų ypač Pabaltijo kraštuose. J. 
Klesment rašo apie pabaltiečių 
rezistencijos formas, B. Kalninė 
— apie sovietinę propagandą, H. 
Brunavs — apie religiją ir komu
nizmų, V. Sidzikauskas apžvelgia 
Sovietų vestosios Pabaltijo valsty
bių atžvilgiu politikos metmenis 
ir kt.

dėme šio 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 g irimų 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.

==
i
i=

filmus, grįžome j autobusų ir pra
dėjome kelionę atgal.

Vakare vėl sustojome Wollon- 
gonge. Nors pūtė šaltas vėjas, ta
čiau atsirado keletas "narsuolių”, 
kurie ryžosi sušalpinti savo mau
dymosi kostiumus. Grįžtant daina 
buvo “prlkimus”: vienų gerklės 
pavargo nuo nuolatinio dainavimo, 
kitų stygos pabrinko nuo šalto jū
ros vandenio. Apie 9 vai., daini
ninkai prisidainavę, politikieriai 
prisipolitikavę, bet visi patenkinti 
šia gražia išvyka, pasiekėme Syd- 
nėjų.

“Vyties” mokyklinio amžiaus 
krepšininkai turėjo trejas rungty
nes Ir matoma aiški pažanga.

Gaila, kad dar nevisi gali lan
kytis rungtynėse, nes egzaminai 
trukdo, bet tenka tikėtis, kad atos
togų metu prisidės jų daugiau ir 
visas lietuviškas 
krepšin}.

Reikia tikėtis, 
taip pat įsijungs
ką. Už mūsų jaunius šiuo metu 
žaidžia: broliai Statnickai, Grum- 
bys, Stasiškis, kuris greitai iš
vyksta j Ameriką, Kurauskas, Ra- 
monaitis, Dunda, Dumčius, Bace
vičius, Andriušis, į treniruotes at
silanko ir broliai Dičiūnai.

jaunimas žais

kad mergaitės 
j šią sporto ša-

Draujnskas Patarnavimas
B.Z.

š

=

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

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

BANK OF 
NEW SOUTH WALES

ONCVKIVRATTD IN NEW SOOTH WALES WITH LIMITED LIABILITY)

BANK OF NEW SOUTH WALES 
SAVINGS BANK 

LIMITED 
INCOKHORAliD IN NEW SOUTH WALES)

SIUNTINIAI I
PASAULI ‘

VISA
4

Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai, 
šilko ir vilnos skaros, avalynė, vaistai, maistas.
10 metu patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai 
garantuoja geriausių patarnavimų Jūsų 
giminėms ir draugams krašte.

Garantuotas siuntinė lio pristatymas 
Didžiausi išsiuntimo namai Europoje^

TAI4B
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Moterys. Vytis — Marion 41:8
7,11.1956. “Vyties” mergaitės 

labai puikiai pradėjo vasaros tur
nyrą. Taškai: M Kelertaitė 19, 
Gumbytė 12, Kitienė 5 ir O. Ke
lertaitė 5. Ignatavičienė, Vlsockie- 
nė ir O. Užubalytė vasaros turny
re nežaidžia.

Vytis — West Adelaide 26:23
21.11.1956. Vytietės laimi 'rung

tynes ,bet labai sunkiai, nes li
kus žaisti aštuoniom minutėm, po 
penkių baudų neteka 
Olgos Kelertaitės. M. 
ir Gumbytės metimai 
mėjimų paskutinėse
Taškus pelnė: Gumbytė 10, M. 
Kelertaitė 8, O. Kelertaitė 6, Ki- 
tlenė 2, Visockienč

kovingosios 
Kelertai tės 
atnešė lai- 

minutėse.

0.

“Vyties” vyrų ir 
komandos žaidžia 
vakarais O.B.I. salėje. Abi koman
dos puikiai reprezentuoja savo klu
bų. Edas.

REMKIME LIETUVIŠKŲ NAMŲ 
ĮSIGIJIMO REIKALĄ.

KAS NEĮMANOMA — PADA
ROME TUOJAU; ILGIAU GAIŠ- 
TAME SU STEBOKLAIS, — SA
KO AMERIKIETIS. 
PADARYKIME STEBŪKLĄ TUO
JAU: ISIG YRIME

Bendruomenės Namus

moterų orinio 
ketvirtadienio

5
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Mtau pastogė
SYDNEJUS KULTŪRINĖ POPIETĖ

REIKIA KIEKVIENĄ 
APLANKYTI

ALB Bankstowno Apylinkės val
dybos paskelbtas solidarumo mo
kesčio rinkimo vajus vyksta pa
tenkinamai. Valdybos nariai lanko 
apyl. gyventojus, nes kiti būdai 
solidarumo mokesčiui rinkti, pa
sirodė nesėkmingi. Asmeniškai 
lankant kiekvieną šeimą, tenka su
vaikščioti daug kelio, bet blogiau* 
šia, kada aplanytųjų nerandama 
namuose.

Apylinkės valdyba numato pa
siųsti solidarumo mokesčio ženk
liukus visiems tautiečiams, kurių 
nebuvo rasta namuose, arba ku
rie gyvena atokiai — tolimose vie
tovėse, kad būtų suteikta proga 
kiekvienam atlikti savo tautinę 
pareigą Valdyba tiki, kad gavu
sieji solidarumo ženkliukus paš
tu, jų vertę apmokės betarpiškai 
kuriam nors valdybos nariui, arba 
pasiųs paštu atitinkamos vertės 
Postal Note laiške nurodytu ad
resu.

BANKSTOWNO
SAVAITGALIO MOKYKLOS

išleidžiamieji egzaminai įvyks 
gruodžio 15 d., o mokslo metų už
baigimo šventė gruodžio 22 d.

CAMPERDOWNNO 
MOKYKLOS ŠVENTĖ

Camperdowno savaitgalio mo
kyklos vedėjas V. Bakaitis pra
neša, kad gruodžio 9 d., tuoj po 
lietuviškų pamaldų Camperdowne, 
įvyks šios mokyklos mokslo metų 
užbaigimo šventė. Meninę progra
mą išpildys mokyklos choras, dek
lamatoriai ir kt Mokiniams kus 
įteikta dovanų. į šventę kviečiami 
mokinių tėvai, mokyklą lankančių
jų draugai ir visi šios mokyklos 
bičiuliai.

DAR VIENAS SUVAŽIAVIMAS

Kiek anksčiau buvo skelbta, 
kad Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos suvažiavimas įvyks 
Melbourne. Dabar “T.A.” praneša, 
kad šios organizacijos suvažiavi
mas įvyks Sydnėjuje gruodžio 27 
dieną.

Kaip žinome, gruodžio 28 d. 
prasidės ALB Krašto Tarybos, 
Australijos lietuvių studentų su
važiavimai ir Australijos lietuvių 
sporto šventė bei šviesos Sambū
rio atstovų pasitarimas.

PLUNKSNOS KLUBO SUEIGA

įvyks gruodžio 8 d., šeštadienį, 
4 vai., p.p. Veteikių — Staugirdų 
namuose, 24 Lovonl St, Cabra- 
matta (atvažiavus iš miesto sukti 
į dešinę).

PRANEŠIMAS

ADELAIDĖJE
LKF METINIS SUSIRINKIMAS

Lapkričio 25 d. įvyko Lietuvių 
Kultūros Fondo Adtlaidės sky
riaus metinis narių susirinkimas, 
kurį atidarė jo pirmininkas dail. 
Neliubšys. Iš apyskaitinių prane
šimų paaiškėjo, kad skyriaus val
dyba per savo kadenciją dirbo 
rimtai ir todėl pasiekta gražių re
zultatų. Valdybos iniciatyva buvo 
suruošta meno parodų ir meno kū
rinių loterija, kuri davė nemažai 
pelno, tuo įgalindama paremti gy
vybinius tautinius — kultūrinius 
reikalus ir konkrečiai prisidėti 
prie jų vykdymo. Skyrius įvairio
mis progomis talkavo bendruome
nės apylinkės valdybai ruošiant 
šventes, minėjimus; jo nariai ak
tyviai dalyvavo tarptautinių meno 
parodų organizavime ir tt. Iš su
kauptų lėšų LKF Adelaidės sky
riaus valdyba £ 50 paskyrė Ade
laidės lietuvių namams įsigyti, 
£ 50 pašalpą suteikė išvykusiai į 
Londoną baleto studijų tęsti ga
biai šokėjai R. Plokštytei, £ 30 
paaukojo Adelaidės lietuvių bib
liotekai.

LKF Adelaidės skyriaus valdy
bos atlikti darbai tautinės kultū
ros puoselėjime, teikia vilties, kad 
mes, esant noro, galime kliūtis 
įveikti ir, labai nenuskriaudžiant 
savęs, gražiai pasitarnauti savai 
bendruomenei. Visai teisingai per
eitais metais, sutikdamas vadovau
ti skyriui, dail. Neliubšys pasakė, 
kad rėkia dirbti, bet ne aimanuo
ti. Šitai Jo vadovaujama valdyba 
įrodė gyvais pavyzdžiais. Supran
tama, pati veina valdyba nebūtų 
galėjusi visko aprėpti, jai talkavo 
geras būrys adelaidiškių, kitos or
ganizacijos. Visiems talkininkams 
šiaproga buvo pareikšta tinkama 
padėka.

Revizijos komiajos aktą perskai
tė kun. dr. P. Jatulis. Rev. komi
sija valdybos veiklą užgyrė.

į Naująją LKF Adelaidės sky
riaus valdybą išrinkti dail. Ne
liubšys, Martinkus, dail. žygas, 
Šatkus ir Kalvaitis.

Susirinkimui pirmininkavo Kal
vaitis, sekr. Taunys.

BALIO GRĖBLIONO 
GRAFIKOS PARODA

Ji buvo suruošta lapkričio 26 d. 
Australia Hall, Adelaidės ateiti
ninkų sendraugių suruošto litera
tūros vakaro metu.

Paroda buvo skoningai sutvar

kyta Ir įdomi savo eksponatais. 
Ypač žiūrovo akį traukė “Apsau
gok Augščiausias, tą mylimą ša
lį” statula, kuria šeimininkas iš
sako savo ir kiekvieno lietuvio di
dįjį troškimą, kad Lietuva būtų 
apsaugota nuo dar didesnių ne
laimių ir kančių.

Šios parodos proga tenka pa
stebėti, kad B. Grėbliūno kūryboj 
aiškiai jauti mokyklą, jis sugeba 
apvaldyti medžiagą ir išreikšti 
jausmą. Tik B. Grėbliūnas yra 
kuklus — ši paroda buvo jo pir
moji Adelaidėje.

..LITERATŪROS VAKARAS

Australia Hali — erdvi ir puoš
ni salė. Ir vėl teko nuliūsti, nes 
publikos galėjo keliariopai dau
giau į šį kultūrinį parengimą atei
ti.

Vakarą, pavadintą Laureatų 
lit. vakaru, suruošė ateitininkai 
sendraugiai: programa buvo gerai 
paruošta ir tvarkingai pravesta. 
Aktorius J. Venslovavičius vyku
siai paskaitė ištrauką iš “Kelio
nės”, J. Vabolienė — iš A. Pūke- 
levičlūtės “Aštuoni lapai” roma
no, svečias iš Melbourno, Br. Zu
meris ištraukų iš savo "Kelionės” 
ir ruošiamos spaudai knygos “Ba
rakai”, J. Bardauskas paskaitė 

— ištrauką iš Alės Rūtoss “Trum
pa diena, E. Varnienė — H. Ra
dausko eilėraščių iš “žiemos dai
na", gi mūsų Pulgis Andriušis pa
skaitė iš savo naujai išleidžiamos 
knygos “Rojaus vartai” ir nemaža 
juoko sukėlė nauju "Sportininkas 
pensijoj” feljetonu.

Vokalinėje dalyje pirmą kartą 
pasirodė A. Uknevičlūtė (A. Gu- 
čiuvienės mokinė), kuri savo dra
matiniu sopranu, jeigu rimtai pa
dirbės, gali laimėti prideramą vie
tą scenoje, šį vakarą ji padainavo 
liaudies daineles: “Vai pūtė, pū
tė”, ir “Pasvarstyk antele”, bei 
mūsų kompozitorių St. Šimkaus 

"Kur bakūžė samanota” ir A. Ka- 
čanausko “Vai gražu ant kalno”. 
Išpildymas buvo visai geras.

Užbaigai A. Gučiuvienė su sa
vo mokine duetu padainavo J. Gau- 
bo "Lopšinę” ir SU Gailevičiaus 
"Laukiu vis”. Duetas skambėjo 
gerai. Pianinu palydėjo mūsų bi
čiulė Dorothy Oldham.

Pr. Pusdešris pranešinėjo gerai, 
tik gal kiek per daug ištęstai kal
bėjo apie autorius. J.K.

*************************************************
Kas nori susitikti senai matytus draugus ir jaukiai praleisti 

lietuviškoje aplinkoje vakarą, maloniai kviečiami dalyvauti

NEW SOUTH WALES LIETUVIŲTRADICINIAME BALIUJE,
SYDNĖJAUS LIETUVIAMS

Organizuojalma ekskursija į Ka- 
toombą ir Jenolan Caves — pože
minius urvus.

Užsirašyti galima pas N. Cini- 
ną (97 Boyd St., Cabramatta, 
NSW), pas S. Stašj, spaudos kios
ke Camperdowne ir P. Zarembą, 
Bass Hill. Užsirašant įmokama £ 
1.0.0. Iš Cabraonattos išvykstama 
gruodžio 15 d., šeštadienio rytą 
6.30 vaL, iŠ Bankstowno 7 vai. 
Renkamasi prie gelež. st. Grįžta
ma apie 10 vai. vak.

N. Cininas, Kelionės Vadovas.

kuris įvyks š.m. gruodžio mėn. 27 d.

TROCADERO SALĖJE
BALIŲ RUOŠIA SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA.

ejinuiniiiiiiiiiiiiuimniiiniimniiiiiuiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitii

MAISTAS — MEDŽIAGOS — VAISTAI

Didelis susidomėjimas
Dovanų pakietėliai siunčiami iš Anglijos į Rusiją — Lietuvą — Lat
viją — Estiją — Ukrainą — Baltgudiją. Muito ir visus kitus mokes
čius sumoka siuntėjas — adresatas, atsiimdamas siuntinėlį, nieko ne-

ALB Sydnėjaus Apylinkės Vai
dybos ruošiamu tradiciniu balium, 
kuris įvyks gruodžio 27 d. Troca- 
dero salėje, domisi visi. Rengėjai, 
esant dideliam bilietų pareikalavi
mui, turėjo jų atspausdinti papil
domai, nes Trocadero salėje vietos 
visiems užteks. Per didžiuosius 
australų balius čia laisvai sutelpa 
per 1000 žmonių.

moka. Paprastas siuntinys adersatą pasiekia per 6-8 savaites. Siun
čiame ir oro paštu. Visi siuntiniai pilnai apdrausti. Prekių kainaraš- 
tis pareikalavuk. Galima pamatyti ir prekių pavyzdžius.

O D R A
Registered Overseas Parcel Service

111 Bourke Street, MELBOURNE. Telef. MF 6178. 
Po darbo vai. JJ 2630.

Agentūros visose Australijos valstybėse.
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KALĖDOS — 
NAUJI METAI

Laikas pratęsti “Mūsų Pasto
gės” prenumeratą 1957 metams. 
Delsti nereikia, nes anksčiau pri- 
siuntę pinigus būsite tikri, kad 
laiku gausite nemokamą priedą — 
sieninį kalendorių, žinosite, kad 
nesutriks laikraščio siuntinėjimas 
ir žymiai palengvinsite darbą ad
ministracijai. “Mūsų Pastogės” 
prenumeratos kaina kitais metais 
paliekama ta pati — £ 3.0.0 me
tams ir £ 1.10 šešiems mėnesiams.

Šia proga primename, kad ne
užsimokėjusieji už šiuos metus 
paskubėtų prisiųsti skolą — ne
dera sutikti Kalėdas ir Naujus 

' metus su neramia sąžine — su 
skola savajam lietuviškam laik

raščiui, kuris sąžiningai Jus lan
kė kiekvieną savaitę per ištisus 
metus.

“Mūsų Pastogės” sieninis ka
lendorius jau pradėtas siuntinėti. 
Pirmiausiai jį gauna susimokėję 
prenumeratą už 1957 m. ir tie, ku
rie yra pilnai apsimokėję už šiuos 
metus, nes neabejojama, kad jie ir 
vėl laiku prisius. prenumeratos pi
nigus už kitus metus.

Prenumeratos pinigus siųsti: 
"Mūsų Pastogė”, Box 4558, G.P.O., 
Sydney, N.S.W.

NEWCASTLIS
1 KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Newcastlio lietuviai kariuome- 
I nės šventės minėjimą suruošė lap- 
’ kričio 23 d., East Lambton Pro- 
, gress Association salėje. Jį ati
darė ir įžangos žodį tarė, Apylin
kės valdybos pirm. įgaliotas, val
dybos sekr. P. Brūzga. Iškilmių 
prezidiuman buvo pakviesti 1941 
metų partizanai broliai B. ir M. 
Zakarauskai ir kaipo Jaunesnės 
kartos atstovas dr. M. šeškus.

B. Zakarauskas papasakojo savo 
partizaniškų įspūdžių, o dlpl. inž. 
J. Dirginčius savo gražioje kalbo
je iškėlė kariuomenės reikšmę 
laisvos tautos gyvenime, gi B. 
Liūgą skaitė ilgą ir išsamią pa
skaitą apie mūsų kariuomenės 
tradicijas ir šventes Nepriklauso
moje Lietuvoje. H. Lučinskas pa
sakė savo eiliuotą poemą apie mū
sų brolių kareivėlių džiaugsmus ir 
vargus. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. Po minėjimo buvo šokiai, 
lietuviškos dainos ir bendras alu
tis.

INFORMACINIS BIULETENIS

Newcastlio Apylinkės valdyba 
išleido savo darbų ir žinių biulete
nį (Nr. 1), atspaustą rotatorių. 
Jame atvirai pasisakoma apylin
kės lietuviams rūpimais klausi
mais. Nr. 1 turinys: a) Redakcinis 
žodis, b) Suderinkime savo dar
bus, c) Lietuviška Kalėdų eglutė 
parodoje, d) Užuojauta vengrams, 
e) žinių lapai, f) Solidarumo mo
kestis, g) “Mūsų Pastogė”, hj 

Savaitgalio mokykla, k) Meno bū
relis, i) Pranešimai ir skelbimai.

Biuletenis yra gera ir efektyvi 
informacinė priemonė ryšio palai
kymui tarp Apylinkės valdybos ir 
paskirų apylinkės narių. Newcast
lio lietuviai gyvena plačiai pask
lidę po visą žemutinį Hunter upės 
slėnį, dirba įvairiose pamainose, 
todėl, ir labai norėdami, žmonės 
negali visi kartu atsilankyti tą pa
čią dieną j šaukiamus susirinki
mus, informacinius pasitarimus ir 
lietuviškas pamaldas bei minėji
mus. (k).

NEPRARASKIME 
TRADICINIO 

VAIŠINGUMO
Tarpkalėdžiu į Sydnėjų suva

žiuos daug’ svečių iš visos Aust
ralijos. Jau ir dabar sunkiai bei- 
įmanogna gauti tam laikotarpiui 
lovą viešbutyje.

Laukiama atvykstant apie 300 
-400 lietuvių, nes be ALB Krašto 
Tarybos, sportininkų, studentų ir 
kitų suvažiavimų dalyvių, atvyks 
nemažas skaičius tik praleisti Ka
lėdų atostogų.

šia proga norisi priminti, kad 
suvažiavimų šeimininkai susiduria 
su dideliais sunkumais, norėdami 
visiems svečiams parūpinti nak
vynes. ALB Sydnėjaus, Bankstow
no ir Cabramattos apylinkų val
dybos prašo tautiečius, kam sąly
gos leidžia, pranešti kuriam nors 
šių apylinkių valdybų nariui apie 
galimybę keletui dienų apgyven
dinti suvažiavimo dalyvį.

CANBERRA
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Kariuomenės dienos minėjimas 
Canberroje įvyko lapkričio 24 d. 
C.W.A. patalpose, dalyvaujant 
apie 50 lietuvių.

ALB Canberros Apyl. valdybos 
pavestas minėjimą atidarė pulk. 
Labutis, trumpu įžangos žodžiu 
paryškindamas kariuomenės die-' 
nos minėjimo reikšmę, žuvę už 
Lietuvos laisvę buvo pagerbti ty
los minute. Paskaitė skaitė V. Bi- 
veinis, apibudindamas kariuome
nės reikšmę ir jos trumpą istoriją.

Minėjimas buvo baigtas bendra 
visų dalyvių arbatėle.

LITERATŪROS VAKARAS
Canberros “Šviesos” valdyba 

ruošia literatūros vakarą, kuris 
įvyks gruodžio •mėn. 15 d. šešta
dienį, 7.30 vai. Country Women 
Assoc, patalpose, Civice.

Visi lietuviai maloniai kviečia
mi atsilankyti, (b.)

Olimpiadoje 
su savu vertėju, kuris paprastai 
yra Sovietų slaptosios policijos 
agentas.

PO 9 DIENŲ

Po devynių dienų olimpiniuose 
žaidimuose tebepirmauja, aukso 
medalių ir taškų skaičiaus atžvil
giu, Amerika. Jos krepšininkai iš
sikovojo pirmą vietą, įveikdami 
rusų rinktinę 89:55. Amerikiečiai 
neturėjo nė vieno pralaimėjimo. 
Rusijos rinktinė užėmė 2 vietą, 
Urugvajus — 3, Prancūzija — 4, 
Bulgarija — 5, Brazilija — 6. 
Australija, iš 15 valstybių, lai
mėjo 12 vietą.

Iš lietuvių olimpiadoje sidabro 
medalį yra laimėjęs Mikėnas — 
20 kilometrų nuotolį atėjęs ant
ruoju. Murauskas gražiai užsire
komendavo kaip sunkiasvoris bok
sininkas, laimėjęs bronzos meda
lį. Juodu abudu yra Sov. Rusijos 
rinktinėje.

Australiją Olimpiadoje puikiai 
atstovauja moterys. Jos laimėjo 
aukso medalius 100 metrų, 200 
metrų, 400 metrų estafetės, bėgi
muose ir 100 metrų laisvo stiliaus 
plaukime. Estafetiniame bėgime ir 
100 metrų plaukime australės pa
statė naujus pasaulio rekordus.

Po 9 dienų JAV aukso medalių 
turėjo 28, sidabro — 18, bronzos
— 9; Rusija: aukso — 18, sidab
ro — 20, bronzos 20; Australija: 
aukso — 6, sidakro 5, bronzos — 
12; Švedija: aukso — 6, sidabro
— 1, bronzos 1. Taškų atžvilgiu 
3-joj vietoj stovi Vokietija, nors 
turinti 6 aukso medalius, bet tu
rinti daugiau sidabro medalių už 
Australiją.

A. LAUKAITIS

Pajieskojimai
* Gediminą Antanėlį prašo at

siliepti krolis Algimantas. Rašyti 
šiuo adresu: Algimantas Antanė
lis, 3352 “X” Str., Omaha 7, Nebr, 
USA.

* Irena Bankauskaitė — Beniu- 
lienė malonėkite parašyti šiuo ad
resu: Danguolė Bankauskaitė — 
Griganavičienė, 3648 S. Hoyne 
Ave.,. Chicago 9, Ill, USA. Yra 
žinių iš tėvo.

* Rokas Lapinskas, gyv. Trau- 
chtein stovykl. Vokietijoje, prašo
mas atsiliepti šiuo adresu: Juozas 
Rapkauskas, 22 Douro St, Nth. 
Geelong, Vic.

* Prašomas atsiliepti Petras Va- 
lasinavičius, arba apie jį žinantie
ji. Turiu svarbių žinių. Rašyti: 
K. Prašmutas, 63 Yarra St., Ab
botsford, Vic.

^Algirdui Katiliui, s. Juozo, yra 
labai svarbių žinių iš tėvo. Kreip
tis šio laikraščio redakcijon.

* Vyt. Rutkauskas, s. Jono, ki
lęs iš Bartininkų, rašykite šiuo 
adresu: S. Jokūbaitis, Nestl’s Hos
tel, Waroona, W.A. Jums yra ži
nių iš brolio Algirdo.

* St. Tapolskis ir Ant. Greičai- 
tė — Tapolskienė, pajieškomi se
sers Juzės Kažinsklenės. Rašyki
te šiuo adresu: Milašas, Lot 23 
Weemala Rd., Chester Hill, NSW.

* Leonas Tučinskas, 15 Brendon 
St., Moe, Victoria, jieško brolio 
Jurgio ir Antaninos Gučiuvienės 
(Blnkevičiutės). Yra žinių iš na
mų.

LIETUVIŠKA PREKYBA
(Sav. M. Petronis ir J. Daubaras)

Hillcrest Trading Co.
81 HILLCREST AVE., HURSTVILLE, Tel. LU 4464 

Pas mus didelis pasirinkimas australiškų ir užsieninių gėrimų:
ALAUS — LIKERIO — VYNO ir kitokių SPIRITINIŲ GĖRIMŲ.

ČIA GAUSITE IR LIETUVIŠKO KRUPNIKO.
TAIP PAT ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ MAISTO PRODUKTAI

Mes aprūpiname gėrimais ir užkandžiais balių, pobūvių ir kitokių 
parengimų bufetus. Krautuvės kainomis pristatome į namus.

ŠVENTĖMS GĖRIMUS IR UŽKANDŽIUS MALONĖKITE 
UŽSAKYTI JAU DABAR. TELEF.: LU 4464.

Kreiptis asmeniškai arba skambinti telefonu.
Mes visada Jūsų patarnavimui.
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PADĖKOS

Teisininkui Juozui Žukauskui, 
išvertusiam j anglų kalbą Mel
bourne Lietuvių Klubo Namų įs
tatus, o taip pat savo pažinimu 
šio krašto įstatymų padėjusiam 
patarimais, už šį didelį 
darbą ir vertingą pagalbą tariame 
lietuvišką ačiū.

Melbourne Lietuvių Klubo 
Namų Taryba.
•

Nuoširdžiai dėkojame p.p. Jonu
šienei, Cibulakienei, Dainienei, 
Mauragienei, Veteikienei, Deiku- 
vienei, Kišonienei, Jaselskienei ir 
p. Cibulskiui už jų pasiaukojimą 
ir darbą Sydnėjaus skautų Kau
kių baliaus metu; vyresniems bro
liams talkavusiems bailaus prave- 
dime, visiems tėveliams ir skautų 
bičiuliams, aukojusiems maistą, 
fantus, prizus, Lt., ir visiems pri- 
sidėjuslems vienu ar kitu būdu 
prie sklandaus ir pelningo baliaus 
pasisekimo.

“Živilės” ir "D.L.K. Kęstučio” 
Draugoves.

•
Reiškiu gilią padėką gerb. p. 

B. Dičiūnui, organizavusiam lietu
vių prisidėjimą prie man surengto 
koncerto. Solistei poniai G. Vasi
liauskienei ir jai akomponavuslai 
poniai Dorothy Oldham. Ponios 
B. Lapšienės vadovaujamai mer
gaičių tautinių šokių grupei ir 
grupės akordeonistui S. Giniočiul. 
Vyrų chorui "Lithuania” ir choro 
dirigentui V. Šimkui. Lietuvių 
Kultūros Fondo Adelaidės sky
riaus valdybai, per St. Čibirą, at
siuntusiai tautiečių sveikinimus ir 
taip gražią dovaną. Už šiltų žod
žių prakalbėlę ponui J. Kalvaičiui. 
Gerb. kun. dr. P. Jatullui ir vi
soms viešnioms ir svečiams, ne- 
pabūgusiems tolimo ir vingiuoto 
kelio į kalnus, tariu ačiū! ,

Jonas K. Vanagas. 
Lobethalis, lapkričio mėn. 18 d.

•
Visiems, lankiusiems mane li

goninėje laike mano ligos, ir tuo 
palaikiusiems mane moraliai, reiš
kiu nuoširdų ačiū.

Inž. S. Osinas.

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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