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N. Zelandijoje ir 
Anglijoje kaina ta 
pati. Kituose kraš
tuose - £ 4.0.0 me

tams.

SKELBIMAI
1 colis per vienų 

skiltį—10/-
Sl.elbimų kaina vie
nai teksto eilutei ar
ba jos vietai—1/6.
Nuolatiniams skel
bimams teikiama 

nuolaida.
Už skelbimų turini 

neatsakoma.
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SUVAŽIAVIMO IŠVAKARĖSE į ANGLAI IR PRANCŪZAI
ANTIPARPIJINE"
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Neliečiu kitų klausimų — Jų 
yra daug ir svarbių. Tačiau ne
reikėtų labai išsiplėsti, kad ant
raeiliai neužgožtų esminių. Plr-

PASITRAUKIA IS EGIPTO PROPAGANDA

Iš Londono ir Paryžiaus prane-. n
mininkaujantis turės būti budrus,'žarna apie pradėtą anglų ir pran- Į VAŠINGTONAS. Gen. Alfred 
kad smulkių, parapinių interesų! cūzų kariuomenių atitraukimą iš' Gruenther, buv. NATO karinių 
advokatai savo “gražbylystėmis” Sueso pakrančių. Evakuacija už- pajėgų vyr. vadas Europoje, pre- 
nenukamuotų suvažiavimo, besi- Į truks RpR* 3 SHVRltoS * TP I non k Alirori u i nn_ I
ginčydami del ‘‘tavo — mano’j 
Ž.aiS?j“k,!L.BendrUOmen®S at_St0I?, karinių pajėgųIšlaipinimu'” Port 

I Saide, buvo labai pablogėję san
tykiai tarp Vakarų sąjungininkų, 
ypač tarp Anglijos ir Amerikos. 
JAV prezidentas, buvo labai nepa
lankus šiam Amerikos sąjunginin
kų žygiui, todėl ir Jungtinėse 
Tautose JAV atstovas aiškiai rė- kijoj.
me Rezoliuciją, kuria buvo reika- Šitai reikalinga, gen. Gruenthe- 
laujama anglų ir prancūzų pasi- ' rio manymu, užkišimui strateginių 

4—• z—s- *----- spragų Vid. Rytuose.
BONNA. Nors garsiai ir nekal

bama, bet uždaruose politikų ka
binetuose diskutuojama, kad pre
zidentas Eisenhoweris šiandien

suvažiavimas yra visuotiniems ‘ 
bendruomenės klausimams svars
tyti, todėl tik tokie klausimai čia I 
ir tegali rasti vietos. f r

J. KALAKONISj,

zidentui Eisenhoweriui rekomen- 
Ryšium su anglų ir prancūzų ■ davo: I. Padidinti paramą Turki

jai, ypač radaro įrengimais, 2. Su
sitarti dėl pasiuntimo judrių že
myno kariuomenės dalinių į Tur 
kiją ir Graikiją, 3. Sustiprinti 
JAV karo laivyną rytinėje Vidur
žemio jūros srityje, 4. Įsteigti 
JAV atomo bazes Kretoj ir Tur-

yra susirūpinęs Rytų Vokietija 
daugiau, negu kuriuo kitu sovie
tiniu satelitu, nes baiminamasi, 
kad Jeigu sukilimas įvyktų Rytų

Kun. dr. P. Bašinskas, savo 
str. “Parapija ir Bendruomenė” 
(“Tėviškės Aidai”, gruodžio 6 d.), 
pakalbėjęs apie parapijos santy
kius su bendruomene, rašo: “Visai

Vokietijoje ir raudonarmiečiai pra- Į be reikalo “Mūsų Pastogė” varo 
dėtų šaudyti į Rytų Vokietijos antiparapijinę propagandą, vadin- 
žmones, tai senstančio Vak. Vo- dama parapijų veikimą “grupi- 
kietijos kanclerio dr. Adenauerio niu”, ardančiu lietuvių vienybę, 
“nervai galį neišlaikyti” ir jis ga- j kenkenčiu bendruomenei ir tt.” 
Ii ryžtis išnaudot situaciją ir 
ginti sujungti Vokietiją jėga.

ALB KRAŠTO TARYBOS SU
VAŽIAVIMAS, dar Australijos 
lietuvių seimu vadinamas, prasi
dės gruodžio 28 d. čia bus svars
tomi ir sprendžiami klausimai, 
kurie rūpi, arba turėtų rūpėti, 
kiekvienam lietuviui. O klausimų 
yra daug ir įvairių. Labai komp
likuotų, opių ir greit spręstinų.

Kultūriniai ir tautinio auklėji
mo bei švietimo rekalai, jaunimo 
problema aplamai, suvažiavime tu
rėtų rasti vietos ir pakankamai 
laiko., čia lauktina pasisakant 
kytojus, kultūrininkus, visus, 
riems šie reikalai yra prie 
dies, kurie šioj srityj daugiau
ba. Jie tad turėtų tarti žodį: ne 
į vatą įsuktą, ne pasiguodimo, bet 
aiškų, konkretų, parodantį kur 
stovime ir ką turime daryti, kad 
neprarastume bent tai, kas ikšiol 
išsaugota, ir būtų kas rūpinasi 
mūsų tautinės bendruomenės tęs
tinumu. Taigi, atsikreiptina veidu 
ir širdim į jaunimą. Būtina pa
jieškoti kelių į šiandieninį mūsų 
jaunimą: reikia įsijausti į jų as
piracijas ir nuotaikas; reikia su
prasti jų mintį ir jausmą, nes at
sivežtinė Jaunimo polėkių samp
rata čia vargu ar betinka. Jauni
mo didelis nuošimtis juk nebeat
simena Jų tėvų gimtojo sodžiaus 

' — rugiais banguojančių laukų, 
gražiųjų Šešupės ar Dubysos pa- f'stg" L500°7ilio’nų"pavLjingi>”’ly-

FINANSINES 
PROBLEMOS

Demonstracijos 
Pabaltijy

Ar kris £. vertė?
Pasišaųdymąs E|;iptb žemėje ir 

pasiruošmal didesniems įvykiams 
smarkiaįpalietė Prancūzijoj ar 
Anglijos iždus. (Spėjama, _ Kkad 
vien (Anglijai kaštavo 100 mil. 
sv.) Anglijos iždo valdytojas 
šiandien susiduria su aštria pro
blema: kaip išsaugoti anglų sva
ro vertę, nes Anglijos aukso ir 

, dolerių rezervai yra palyginti la- 
| bai maži, o per kelis ateinančius 
. mėnesius gali nukristi žemiau

krančlų, Nemuno šlaitų; nėra gir
dėjęs šienpjūvių dainos nei vie
versėlio giesmės ankstyvam arto
jui. čia augąs jaunimas kvėpuoja 
kitokiu oru ir rytais ji sveikina 
‘‘ne lakštingalos, bet fabrikų si
renos”. Jis auga aplinkoj, kuri jį 
kasdien Ir nepaliaujamai veikia 
atitolinančiai nuo Lietuvos ir jos į 
romantikos.

Jeigu jaunimui Ir nėra svetimi 
jo tėvų sentimentai tėvynei, tai

traukimo iš Egipto žemės. Ameri
ka dar kartą įrodė pasauliui, kad 
ji nepritaria ir nepritars vartoji- 
iftūi jėgos, nors tokių priemonių 
griebtūsl ir jos sąjungininkas. 
Šituo savo žygiu JAV gerokai su
stiprino bešlyjantį Jungtinių Tau
tų Organizacijos autoritetą ir, 
bent teoriškai, grąžino spalvotųjų 
tautų pasitikėjimą Vakarų pasau
liu, kurias Maskva buvo beįtiki- 
nantl, kad tik Sov. Sąjunga yra 
jų draugas ir užtarėjas.

Iš kitos pusės, anglų ir prancū
zų ginkluota, akcija Egipte, kur 
per orinius puolimus buvo sunai
kinta veik visa Egipto karinė avia- 

, clja, sudaužyti lėktuvai, kuriuos 
buvo Egiptui pristatę komunisti
niai Europos kraštai, o Egipto 
“karinės galybės” sužlugdymas

mė- Į šia proga keli klausimai “Tėviš
kės Aidams ir kun. dr. P. Bašins
kui:

1. Kada, kuriame “M.P.” nume
ryje buvo varoma propaganda 
prieš parapijas: prikišama joms 
lietuvių vienybės ardymo, kenkimo 
bendruomenei ir panašūs veiks-Pranešimu iš Londono, Pabalti

jo valstybėse įvykę studentų de- mai? 
monstracijų. Reikalauta išsineš- 2. Ar mėginimą išsiaiškinti, iš- 
dmti rusus ir paleisti kalinamus 
intelektualus.

JAV ĮSIPAREIGOJIMAI
JAV SUTARTYS SU KITOMIS VALSTYBSMIS

gio.
Europoje: Zuericho, Amsterda

mo ir Briuselio valiutų biržose kal
bama apie neišvengiamą svaro l 
stg. kurso kritimą. Sueso krizė ( J8*ir_
čia laikoma paskutine vinim į 
"britų ekonominį karstą”. Bet 
Anglijos iždo valdytojas yra kito
kios nuomonės. Jis griežtai pa
neigia prielaidą dėl svaro nuver
tinimo, nors pripažįsta sunkumus. 
Atrodo, kad iždo valdytojas yraju ievų BvuuuiieįiLui ucvyuei, zmiuuu, itau y m

jau sunkiai suvokiama jų nostal- teisus ir svaro nuvertinimo, bent 
r*I i a Mnolflėlnla TvIlrvXim'irviO o n ell Wtimwin Inilrii lonlriiartimiausiu laiku, netenka laukti.

Tiesa, ekonominė padėtis nėra 
lengva, bet Anglija gali sunku
mus įveikti. Londono finansinėms 
problemoms nagrinėti skirtas sa
vaitraštis “The Statist” nurodo, 
kad būtinam reikalui esant, Ang
lija gali passkolinti 640 ;mil. dole
rių iš Tarptautinio Valiutų Fon
do. Australija ir N. Zelandija, abu 
sterlingo kraštai, gali iš šio fondo 

iždo' gauti taip pat žymias paskolas,

gija ir nuolatinis žvilgčiojimas 
praeitin. Reikia tad pajieškoti, pa
svarstyti ir būtinai surasti, kas 
patrauktų, sudomintų šituos mū
sų jaunus žmones, kas juos at
vestų į tautinių švenčių minėji
mus, j bendruomenės susirinki
mus, į kultūrinius parengimus, žo
džiu, kas juos jcementuotų į 
tuviškąjj tautini organizmą.

Suvažiavimui teks rimtai pa
svarstyti ir bendruomenes i“ 
klausimą. Ikšiolinė padėtis rodo, kurių bendra suma (su Anglija) 
kad bendruomenės vadovybė pla- J sudarytų 1000 milionų dolerių. Be 
tesniems darbams negali užsimoti to, keli šimtai milionų dolerių, auk- 
dėl lėšų stokos, šiame laikraštyje j so ir svetimų valiutų pavidale, lai-

lie-

buvo atspausti keli straipsniai, ku
riuose buvo svarstyti piniginiai 
reikalai. Nuomonės įvairavo, kiek 
tai liečia metodus ir priemones, 
bet visi sutarė, kad tol, kol nesu- 
dėsime minimalūs sumos, reikalin
gos būtiniausioms darbams atlik
ti, tol ALB Krašto Valdybos veik
la bus paraližuota. čia žodis pir
miausiai turėtų priklausyti tiems, 
kurie susiduria su lėšų telkimu 
vietose — apylinkių valdybų na
riams.

Lietuvių namų klausimu, many
kime, suvažiavimas taip pat ras 
progos padlski tuoti, nes tai ak
tualu veik kiekvieno miesto lietu
viams, o namai jau kaikur įsigy
jami, arba netrukus bus įsigyti. 
Suvažiavimui derėtų morališkai 
paremti namų įsigijimą, paaki
nant bendruomenę duosniau aukoti 
lietuvių namams, kurie bus visų 
lietuvių kultūriniais tautiniais ži
diniais.

koma sterlingo kraštuose kaip ne- 
judomas rezervas, kurį tačiau ga
lima paleisti į apyvartą. Kita ver
tus, Anglija turi žymių dolerinių 
investicijų, kurių suma siekia apie 
1000 mil. dolerių. Todėl, jeigu ne
iškils naujų pasaulinio mąsto įvy
kių, galinčių sukrėsti valstybių 
ekonominius pagrindus, Anglijos 
ir kitų sterlngo kraštų ūkis ir fi
nansai, šiandien dar tebestovį 
tvirtų pamatų, nesužlugs.

ant

va.

VISUOTINIS STREIKAS 
VENGRIJOJ

Suėmus Vengrijos darbinfrlkų 
dus, kurie buvo nuvykę tartis su
min. pirm. Kadar, darbininkų uni
jų taryba paskelbė 48 vai. visuo
tinį streiką. Daug darbininkų su
imta. Nutrauktas telefoninis susi
siekimas su užsieniu.

SUTVIRTINK VALANDĖLEI SA
VO DVASIA IR PAAUKOK LIE
TUVIŲ NAMAMS.

I gesniam laikui yra pašalintas Nas- 
1 sero agresijos pavojus Izraeliui.

Kaip bevertintume nepopuliarų 
anglų ir prancūzų karinį žygį, ne
galima nepripažinti ,kad šiandien 
Vid. Rytuose padėtis yra pasikei
tusi iš pagrindų. Jeigu prieš ke
letą mėnesių kųvo pavojaus, kad 
Maskva paglemš Egiptą ir visą 
arabiškąjį pasaulį infiltracijos ke. 
liu, tai šiandien tas pavojus žy
miai sumažėjęs.

Anglams ir prancūzams pasi
traukus iš Sueso- pakrančių, jų 
vieton ateina tarptautinė Jungti
nių Tautų kariuomene. Tiesa, ji 
nėra didelė ir kautynių lauke jos 
svoris palyginti yra menkas, bet 
tai yra tarptautinė pajėga, sutar
ta keliasdešimties valstybių, to
dėl prieš šią kariuomenę pradėjusi 
kuri nors valstybė karo veiksmus, 
automatiškai pradėtų karą prieš 
Jungtines Tautas, šitai 
boję yra užakcentavęs 
dentas Eisenhowdris, 
mas, kad tokiu atveju 
visą savo jėgą panaudos prieš už
puoliką.

Ginkluotam žygiui nepritarė ir 
didelė Anglijos bei Prancūzijos 
gyventojų dalis, šių kraštų vy 
riausybės pajuto neturinčios užnu
gario viduj ir todėl nusilenkė 
spaudimui iš šalies, čia daug lė
mė ir ekonominis momentas: Ang
lija ir Prancūzija ūkiškai yra ne
pajėgios pačios vienos vesti ka
ro, arba atlikti kitokias brangiai 
kaštuojančias operacijas. Amerika 
yra tas kraštas, nuo kurio finan
siškai priklauso ir Anglija, ir 
Prancūzija, ir kitos valstybės, gi 
karui vesti reikia trijų dalykų: 
pinigų, pinigų ir dar kartą pinigų.

Amerika, prisidėjusi prie spau
dimo, kad anglai ir prancūzai pa
sitrauktų iš Sueso pakrančių, pa
rodė, kad ji yra šiandien Vakarų 
sąjungininkų “bosas” ir vadžių iš 
savo rankų nesirengia paleisti.

savo kal- 
ir prezi- 
nurodyda- 

Amerika

Atsirandant vis daugiau nera
mumų židinų, naujo karo grėsmės 
debesims tirštėjant, Amerika daro 
viską, kad kivirčai tarp paskirų 
valstybių būtų likviduoti taikiu 
būdu, kad pavojingi blykčiojimai 
neišsiplėstų į gaisrą, kuris neiš
vengiamai padegtų ir Amerikos 

paraką.
Kodėl Amerika, rizikuodama 

gerais santykiais su Anglija ir 
Prancūzija, šiandien tariamai pa
laiko Egiptą, reikalaudama anglus 
ir prancūzus skubiai pasitraukti 
iš Sueso pakrančių?

Atsakymo pajieškokime Ameri
kos įsipareigojimuose, pažiūrėkime 
j jos sutartis su kitomis valstybė
mis.

EUROPA. NATO — šiaurės 
Atlanto Paktas įpareigoja JAV 
karui, jeigu būtų užpulta viena iš 
šių valstybių: D. Britanija, Nor
vegija, Luksemburgas. Italija, 
Prancūzija, Olandija, Islandija, 
Belgija, Graikija, Vak. Vokietija, 
Danija, Portugalija, Turkija ir Ka
nada.

VIDURINIEJI RYTAI. JAV, 
sykiu su Anglija ir Prancūzija, 
1950 m. yra pasirašiusi taip vadi
namą Trijų Paktą, pagal kurį įsi
pareigoja bet kuriomis sąlygomis 
saugoti taiką V'd. Rytuose. Su
tartis apima šias valstybes: Izra
elį, Jordaną, Lebanoną, Egiptą, 

• Iraką, Yameną, Saudi Arabiją ir 
Syriją.

PIETRYČIŲ AZIJA. SEATO 
paktas įpareigoja JAV bendradar
biauti Su šio regiono sąjunginin
kais, ir pasiųsti savo karuomenę, 
jei kongresas pritars, kiekvieno 
užpuolimo atveju padėti šioms 

valstybėms: Thailandui, Malajams, 
Pakistanui, Australijai, N. Zelan
dijai, Filipinams, Anglijai ir 
Prancūzijai.

TOLIMIEJI RYTAI. Atskiros 
sutartys šalia SEATO Pakto, tam 
tikrais atvejais įpareigoja Ameri
ką karui, jeigu būtų užpulta kuri 
iš šių valstybių: Japonija su Ryu- 
kyn salos, Australija, Pietų Korė
ja, N. Zelandija, Filipinai, For
mosa ir Pascadores.

PIETŲ AMERIKA. Rio sutartis 
įpareigoja Ameriką kautis, jeigu 
būtų užpultas kuris nors iš šių 
kraštų: Meksika, Domininkonų 
Respublika, EI Salvadoras, Pana-

ma, Ekvadoras, Bolivija, Argenti
na, Kuba, Hondūras, Kolumbija, 

Peru, Paragvajus, Urugvajus, Hai
ti, Guatemala, Kosta Rika, Vene
zuela, Brazilija, Čilė.

KITI ĮSIPAREIGOJIMAI. JAV 
bazės, jei įvyktų užpuolimas, įpa
reigoja Ameriką kautis šiose vie
tose: Maroke, Grenlandijoj, Ispa
nijoj, Tripolyje, Saipene ir Tinia- 
ne.

DAR KELI TAŠKAI. JAV ka
rinės misijos, siunčiamos pagelbėti 
kariniai apmokyti vietines pajė
gas, uždeda ir tam tikrų įsiparei
gojimų Amerikai šiuose kraštuo
se: Jugoslavijoj, Vietname, Ethio- 
pijoj, Irane, Qugmoy ir Matsu sa
lose.

Tai reiškia, kad Amerika, kaip 
rodo čia patiektas valstybių są
rašas, yra susirišusi sutartimis 
su 60 valstybių, beveik su kiekvie
na ne komunistine valstybe, ir iš 
anksto yra įsipareigojusi karui, 

jeigu kuri iš šių valstybių įsivel
tų į karą, nežiūrint į tai, ar Ame
rika pradžioje pritartų ar ne jų 
akcijai. Todėl, suprantama, kad 

JAV vyriausybė ir žiūri, kad kaip 
nors apsaugojus savo sąjunginin
kus, o tuo pačiu ir save, nuo karo.

diskutuoti kurį reikalą, “Tėviškės 
Aidai" ir kun. dr. P. Bašinskas 
laiko propaganda prieš patį reika
lų?

3. Kaip suprasti šitokį pasaky
mą: “Apie savo bažnyčią, savo pa
rapijos kūrimą mes galvos daug 
nesukame. Nors Popiežius savo 
enciklika Exul Familia ir paragi
no kurti tautines parapijas, be.t 
mes sutikome su australų atsaky
mu j šią encikliką, kad ateiviai 
yra patenkinti esama padėtim ir 
mielai Jungiasi į jų parapinį gy
venimą... Juk mes ir nekeliame 
parapijos klausimo”. (Kun. Pr. 
Vaseris: “Kuriuo keliu sukti”, 
“Tėviškės Aldai", 1956 m. spalio 
11 d.). Ar šitai reikia suprasti, 
kad mes jau turime savo tautines 
(terltorialines ar personalines) 
parapijas? O jeigu neturime,, tai 
prieš kokias parapijas šitas laik
raštis “visai be reikalo varo pro
pagandą”?

4. Kas sutiko su australų atsa
kymu j Exul Famila encikliką, kad 
ateiviai, e.i. mes, esame patenkin
ti esama padėtim ir mielai jun
giamės į jų parapinį gyvenimą?

Užtikriname “Tėviškės Aidus”, 
kad mes tikrai nemėgstame ginčų, 
todėl jų niekada ir nepradedame. 
Ir šie klausimai atsirado tik po ei
lės kontraversinių straipsnių “Tė
viškės Aiduose”.

“Mūsų Pastogės” Red.

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

SUSLOVAS VENGRIJOJ
VENGRUS SKERDĖ

LIETUVIŲ PAVYZDŽIU?

Be Žukovo, prie vengrų skerdy
nių — užsienio spaudos nurodo
ma — ypač prisidėjo atgyją sta- 
linistai, pirmoj eilėj — Suslovas, 
ryškiau pasirodęs viešumai per 39- 
sias Spalio revoliucijos metines. 
Jo nuvykimas į Budapeštą prieš 
skerdynes, pažymima, ir buvęs 
įsakymas be jokio pasigailėjimo 
žiauriausiomis priemonėmis už
gniaužti kovojančios už savo iš
silaisvinimą tautos pastangas.

Suslovas savo karjierą pradėjo 
kaip Stalino ir Ždanovo patikėti
nis, pasižymėjęs fanatizmu. Ofi
cialūs Sovietų biografai Suslovą 
atžymi kaip “aktyvų kovotoją su 
visokiais trockininkais, Zinovjevd 
opozicija”. “Neue Zuercher Zeit- 
ung” 1956.XI.9 rašo, jog į Suslo
vo “nuopelnus” reikia įskaityti 
taip pat kruvinus Sovietų žygius 
prieš lietuvius partizanus ir lietu
vių liaudies kovotojų bei visos

tautos persekiojimus. “NZZ” rašo, 
kad Ždanovo pasiūlymu Suslovas 
buvo 1944 m. pasiųstas į Lietuvą 
kaip Sovietų Sąjungos kp ck “spe
cialus patikėtinis”, kuriam buvo 
pavesta — bent taip oficialiai bu
vo paskelbta — “likviduoti karo 
padarinius”. Jam pasirodžius, kaip 
ir buvo galima laukti, prasidėjo 
lietuvių persekiojimai, deportaci
jos ir lietuvių tautos rusifikacija.

Suslovo įtaka vėl sustiprėjo. Jis 
eina su “stalininiu partijos spar
nu”, ypač Molotovu ir Kaganovi- 
čium. Matoma, kad šiandien Sus
lovas turi labai didelę įtaką į vi
sos Sovietų politikos naująjį po
sūkį, vedantį senaisiais Stalino 
“išmėgintais keliais”. E.

Pasiliko 46 vengrai
Po olimpinių žaidimų Melbour

ne iš 172 vengrų sportininkų grį
žo j Vengriją 127, kiti pasiliko 
Australijoj.

1
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jl©KUPUOTOJE
Vt* LIEKNOJE
MIRĖ PROF. K. ALEKSA | — “Komjaunimo Tiesa” ir Vil-

1956.11.6. okupuotoje Lietuvoje 
mirė Veterinarijos Akademijos 
prof. dr. Konradas Aleksa. Velio
nis nuo 1922 m. dirbo Dotnuvos 
Žemės ūkio technikume, o jį per
tvarkius — Žemės Ūkio Akademi- ; 
jos zoohigienos Ir veterinarijos 
katedros vedėju.

Prof K. Aleksa buvo vienas iš 
pirmųjų Lietuvos Veterinarijos 
Akademijos organizatorių ir stei
gėjų. Jis yra paskelbęs daugiau 
kaip 60 savo mokslinių darbų, i

— Lietuvoj pagal okupantų 
“ukazus” gyventojai verčiami' 
rinktis j mitingus ir protestuoti 
prieš Vakarų agresijų. Kokie “sa
vanoriai" per tokius mitingus sa
ko kalbas ir visaip plūsta Vaka- ' 
rus, gei^ii parodo kad ir per Vil
niaus radijų 1956.XI.14 perduoti 
pasisakymai iš Vilniaus faneros 
fabrike suvaryto darbininkų ir 
tarnautojų mitingo. Per ji “nusi
kalstamuosius Anglijos, Prancū
zijos bei Izraelio Imperialistų vei
ksmus”, nė puse lūpų neprisimin
dami už savo laisvę kovojančių 
Vengrijos darbo žmonių, smerkė, 
tokie “kalbėtojai”, beveik išimti
nai okupantų pakalikai, kaip šalt-! 
kalvis Aradijus Šlego, dailidė 
Keavčlovas, fabriko komiteto prof, i 
sųjungos pirmininkas Simolovičius
ir kt. I vos teatro draugija ruošia leidinį
- “Vengrijos liaudies respubli-' "^uvftj nacionalinės operos", 

kai skirtus krovinius”, kaip skel-! kuriam,‘ 50 m- sukakties proga ap- 
biama per Vilniaus radilų, perveža ’ žvelKiamas lietuviškosios operos 
ir okup. Lietuvos magistralių ge- plėtr,,s kelias> Padedant M. Pet- 
ležinkellninkai. Esu, “kasdien ge- rausko “Bira«” ir baigiant V. 
ležinkellu pervežama daug staty- Klovos opera ‘,pil6nai“- 
binės miško medžiagos”, kuri pa-1 ~ Režis’ R’ Juknevičiaus atžy- 
kraunama į vagonuss Karaliaučių- m5ta 50 m’ ir 25 Ttų scenos dar’ 
je, o per Lietuvų siunčiama i bo sukaktis’ Juknevičius yra per 
Lvovo magistralę ir ten perkrau- tą lalkę surežisav«s aPia 50 ^pek- 
nama į Vengrijos traukinius. I taklių- kurlų paakutinls - okup. 
Vengrijų taip pat skelbiama bū-! Liet,uvos visuomenės ypač šilui 
slant pervežta didelį kiekį popie- I autiktas-rašytojo B. Sruogos Isto- 
riaus, tik visos tos siuntos ten i rmSs dramos ‘‘Apyaušrio dalia" 
pasiunčiamos kaip “plačiosios tė-1 Pastatymas' Ta Proga jam sutelk- 
vynės parama”.... Vakarų spau-1 tas ‘‘LTSR nusipelniusio meno vei- 
dojė reiškiama būgštavimų, kad iš kajo garbgs vardas'” Elta’
Vakarų per tarptautines organi
zacijas pasiunčiamų paramų bolše
vikai Vengrijoje, kur galėdami, 
įstaigoms ar žmonėms perduoda 
kaip tariamų bolševikinių kraštų 
paramų.

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

niaus radijas pripažįsta, kad “į 
didžiųsias 6-jo penkmečio staty
bas” esu išsiųsta į SSSR apie 
200.000 jaunuolių ir merginų — 
tariamųjų “savanorių”. Komunis
tiniai laikraščiai ir Vilniaus ra
dijas pabrėžia, jog tas “savano
rių siuntimas” dar nėra pasibai
gęs: “Sibiro, Tolimųjų Rytų sta
tybos, Donbaso šachtos laukia 
daug darbo rankų”... Ir pats ra
dijas pripažįsta, jog ten viskas 
toli gražu nepasiekiama taip leng
vai ir stepės nėra taip lengvai už
kariaujamos, kaip skelbiama, 
spaudoj ar per radijus... Pripa
žįstamas, be to, faktas, jog atsi
randa ir bailių, kurie “pabūgsta 
pirmųjų sunkumų", kurie “dezer
tyravo ir užtraukė gėdų savo dar
bo draugams ir komjaunimo or
ganizacijoms, išdavusioms kelia
lapį”

— Prieš 50 metų, būtent — 
1906 m. lapkričio 6 d., Vilniuje 
dabartinės Filharmonijos patalpo
se buvo viešai parodyta pirmoji 
lietuvių kompozitoriaus Miko Pet
rausko sukurta opera ' "Birutė”. 
Ši sukaktis atžymėta ir okup. Lie
tuvoje. Ta proga “Tiesa” paskel
bė K. Petrausko, M. Šlapelienės, 
St. Audiejaus Ir A. Žmuidzinavi
čiaus atsiminimus. Okup. Lietu-

R. BERLYNE
Rytų Europos sukilimas išjudino 

žemę po kojomis ir Rytų Vokie
tijos gyventojams. Tačiau šis, dar 
tvirtai komunistų < valdomas kraš
tas, yra sunkioje izoliacijo
je. Jos vadai padarė viskų, kų ga
lėjo, kad tik sumažinus Lenkijos 
įvykių reikšmę ir užuot rašyti kų 

1 rašo Varšuvos spauda, pasitenkino 
' persispausdinti Pravdos komenta- 
: rus. Tačiau Rytų Vokietijos gy
ventojai labai gerai žino kas de- 

1 dasi Lenkijoje ir Vengrijoje, tik 
ne iš savo spaudos, bet iš Vakarų 

I Vokietijos radijo. Nėra jokios abe- 
i jonės, kad bet koks sukilimas bū- 
' tų kuožiauriausiai sunaikintas. 
[ Niekur nėra tiek rusų kariuome- 
1 nes, kiek Rytų Vokietijoje. Lojali 
: Maskvai vokiečių komunistinė val
džia nė minutės neabejodama pasi
kviestų pagalbon rusų tankus. Ru
sija panaudotų represijas Vo
kietijoje, ne tik todėl, kad rusai 
dar neužmiršo kad vokietis yra 
jų priešas, bet svarbiausiai dėl 
to, kad Rytų Vokietija yra Vaka
rų pasienyje, prie amerikiečių, 
anglų, prancūzų ir naujosios Vo
kietijos armijos divizijų.

STALINAS NUŽUDĖ 
MASARYKĄ?

Neseniai atbėgęs j Vakarus če
kas papasakojo, jog Čekoslovaki
jos bolševikinis prezidentas Za
potocky įsakęs ištirti aplinkybes, 
kaip mirė Jan Masaryk, buv. Če
koslovakijos prezidento sūnus. Bol
ševikams pagrobus valdžių, Jan 
Masaryk, tuometinis užsienio rei
kalų ministeris, skelbiama, iš tre
čiojo augšto černino rūmuose iš
šokęs į gatvę. Tačiau ta versija 
beveik niekas netikėjęs, nes prie 
lavono nebuvo leidžiama niekam 
iš jo draugų prisiartinti, net ir 
jo asmens gydytojui nebuvo leis
ta dalyvauti skrodime. Kadangi 
Masarykas nepalikęs jokio laiško, 
tai ir netikima paleistu gandu apie 
Jo tariamų savižudybę. Manoma, 
kad Masarykas buvęs nužudytas 
Stalino įsakymu.
• Sydnėjaus gydytojai, dr. J. 

D. McDonald ir dr. C.A. Rigg, 
šiuo metu gyvenų Londone, pa
skelbė “Daily Telegraph” dienraš
tyje laiškų, pasirašytų dar dviejų 
anglų ir vieno dano gydytojo, ku
riame kelia mintį, kad Vakarų 
valstybių gydytojai savanoriškai 
turėtų vykti į Vengrijų teikti pa
galbų nukentėjusiems kovose ven
grams. šie penki gydytojai sutin
ku iš lėktuvų į Vengrijų nusileisti 
su parašiutais.

PAVERGTOSIOS TAUTOS
STIPRINAMA LAISVINIMO KOVA

Ryšium su paskiausiais įvykiais 
Vengrijoje ir visame pasaulyje 
Vykdomoji Taryba dar daugiau iš
plėtė savo veiklų. Dažnai vyksta 
Pabaltijo Tarybos posėdžiai, per 
kuriuos aptariami visi žygiai ir 
susidariusi padėtis. Vykd. Taryba 
ėmėsi iniciatyvos, kad Europoje 

būtų sušaukta mūsų veiksnių kon
ferencija Ir kad visi žygiai būtų 
daromi suderintai.

Vliko Vykd. Taryba kreipėsi į 
visus mūsų tautiečius laisvajame 
pasaulyje, kad pareikštų solida
rumų už savo laisvę kovojantiems 
vengrams, kreiptųsi į atitinkamas 
vyriausybes, prašydama užsistoti 
vengrus, ir kad kiekvienas aukotų 
Vengrijos kovotojams bei pabėgė
liams remti — jog kuo didžiau
sias skaičius prisidėtų prie šio so
lidarumo žygio.

1956.X.29 — 30 d.d. Koenigstei- 
ne, Vak. Vokietijoje, įvyko pa
vergtųjų Europos Tautų atstovų 
pasitarimas. Dalyvavo daugiau 
kaip 10 tautų delegatai. Pasitari
me buvo svarstomas Kenčiančios 
ir Kovojančios Bažnyčios šiemeti
nio kongreso priimtosios rezoliu
cijos. Lietuvai per pasitarimus 
atstovavo URT valdytojas dr. P.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ROMAI KAUNE
Čia gimė Akademinis Skautų 
Sąjūdis, kuris tebėra gyvas ir 

tremtyje.
Besidomį jaunimo problemomis, 
1957 metams prenumeruojasi Liet. 
Akedeminio Skautų Sųjūdžio Ame
rikoje leidžiamų,

“MOŠŲ VYT
gausiai iliustruotų skautiškų žur
nalų. Prenumerata (metams £

Karvelis.
Pasiųstose didžiųjų valstybių 

galvoms telegramose buvo parei
kštas visiškas solidarumas su ko
vojančia už savo laisvę vengrų 
tauta ir prašyta Imtis visų reika
lingų žygių, jog pavergtieji būtų 
kuo greičiausiai išlaisvinti. Drau
ge kreiptasi į visas laisvojo pa
saulio valstybes, kad Jų politikos 
pagrindan būtų padėtas pavergtų
jų tautų išlaisvinimas Ir taikos 
bei teisėtumo patikrinimas visam 
pasauliui. Griežtai pasisakyta 
prieš bet kokių “koegzistencijų” 
su Sovietų Sųjunga tol, kol So
vietai savo darbais įrodys, jog 
gerbia kitų laisvę ir jų suteikia 
taip pat kraštams už geležinės 
uždangos. Lietuvių atstovui pa
siūlius, buvo į rezoliucijas įtrauk
ta mintis, jog vyriausybės ir par
lamentai nebesiųstų delegacijų į 
Sovietų Sųjungų, nes tokių dele
gacijų atvykimų bolševikai panau
doja savo padėčiai viduj stiprinti, 
o kovojantieji už žmogaus vertės 
atstatymų Sov. Sųjungoje sluogs- 
nial gauna dar vienų naujų smū
gi-

Vliko pirmininkas 1956.XL3 
buvo sušaukęs praplėstojo Vliko

1.0.0.) siųsti: J. Vizbaras, Box 302, 
G.P.O., Sydney, N.S.W.
Tuo pačiu adresu, arba asmeniškai, 
galima užsisakyti “Skautų 
Aidų” (metams £ 1.8.0.) ir 
“Mūsų.. Pastog ę”.
Lietuviškų laikraštį ir žurnalų už
prenumeruodami jų neskaitančiam 
tautiečiui, padarysite- gražių kalė
dinę dovanų ir kartu paremsite 
lietuviškų spaudų.

prezidiumo ekstra posėdį. Svarsty
ta ir įvertinta susidariusioji poli
tinė padėtis. Pasisakyta už dides
nę vienybę tarp laisvinimo veiks
nių, taip pat už stiprinimų ir ak
tyvinimų veiklos Europoje. Lais
vojoje Europoje, kaip buvo kons
tatuota, vis daugiau suprantamos 
pavergtosios tautos. E.

SOVIETINĖJ 
TREMTY

Latvių Stockholme leidžiama 
“Briviba” skelbia, kad, deportavus 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos žy
mesniuosius valstybininkus iš sa
vųjų respublikų, iš jų buvo atim
tos ir jiems skirtosios pensijos. 
Išsiųstieji buvo laikomi įvairiose 
vietose: Kirove, Ivanove, Sverd- 
iovske ir Maskvos Butirkuose. 
Specialios MVD komisijos jie vė
liau buvo nuteisti 25 metams pri
verčiamųjų darkų ir smarkiai izo
liuoti. Tokia izoliacija buvo skir
ta Nr. 1 Ulmaniui, Nr. 2. Pat- 
sui, Nr. 3-5 A. Merkiui, Jo žmo
nai ir sūnui, 6-7 gen. Laidoneriui 
ir. Jo žmonai, 8-9 V. Munteriui 
su žmona, 10-11 Lietuvos užs. rei
kalų min. J. Urbšiui su žmona, 
12-13 gen. J. Balodžiui su žmona 
ir t.t. Kalėjimuose mirė Ulmanis, 
Patsas ir Laidoneris. Mirė taip 
pat Munterio vaikai. Munteris ir 
Balodis paskiau apgyvendinti Vla
dimire.

Kitų laikraščių žiniomis, išvež
tieji Vlatkos ir Ivanovo miestuo
se buvo laikomi namų arešte, o 
prasidėjus karo veiksmams, įgrūs
ti į kalėjimus ir vėliau pervežti 
į Maskvos Butirkus. Ten jie buvo 
laikomi griežtai vienas nuo kito 
izoliuoti vienutėse. Jiems buvo 
leidžiama iš kalėjimo bibliotekos 
imtis knygas skaityti; į prievarti
nius darbus nebuvo varomi. Tik 
po kelerių metų pvz. pavyko tokiu 
būdu Lietuvos premjerui A. Mer
kiui sužinoti, kad jo žmona yra 
ne tik gyva,’ bet laikoma netoli 
jo uždaroje vienutėje. Iki 1952 
m. suimtieji nežinojo, koks jų li
kimas. Tais metais visi buvo nu
teisti po 25 metus kalėjimo, bet 
po Stalino mirties buvo amnestuo
ti. Jiems buvo įsakyta apsigyventi 
Vladimiro mieste, kur buvo leis
ta paieškoti darbo. Tačiau be 
spec, leidimo Vladimiro negalėjo 
palikti, nors buvo leidžiama lais
vai judėti po patį miestų. Atski
rais atvejais buvo leidžiama gen. 
Balodžiui Ir Munteriui nuvykti į 
Rygų. Vladimire tebesųs ir Lietu
vos užs. reik, ministeris J. Urb
šys. E.

Rašytojas Stuart Marshall 
yra brisbanietis. Už šių savo 
savo apysakų jis yra laimėjus 
(1953 m.) šv. Morkaus bažny
čios (Granville, N.S.W.), lite
ratūros premijų.

Seklus, švarus, upelio vanduo 
putojo šokinėdamas per akmeniu
kus, gulinčius jo dugne. Didelis 
džiaugsmas suvirpino Marytės sie
lų: ji Juokėsi, ir upelis juokėsi 
kartu su Ja, nes tai buvo tokia 
didinga diena, tokia nuostabiai 
puiki diena.

Jos diena! šiandien jai sukako 
penkeri metai: niekados daugiau 
keturių, ir tik truputis šeštų. Pen- 
kerių, tik pilnų penkerių, o atro
do jai, kad ji gena, labai sena. 
Žinoma, Ji nėra taip sena, kaip 
tėvelis ir mamytė. Jie yra labai 
seni, nors ir ne taip seni, kaip 
atrodo. Gal dėl to, kad jie labai 
sunkiai praeityje dirbo. Gal dėl 
to, kad mamytė buvo tokia maža 
ir smulkutė, visuomet tekina ir 
užimta, o tėvelis... Galbūt, tėve
lis atrodė toks senas, kad jis tu
rėjo tokių didelę karzdų, barzdų 
nenatūraliai didelę. Jis atrodė 
tarytum visas iš vienos barzdos. 
Barzda ir juokas, kaip to upelio. 
Marytė vis pliuškeno upelio van
denį kojytėmis, čia pat, prie kran
to, bujojo vešli mirta, papuošda- 
ma jį. JI savo žalias kasas buvo 
supynusi su laukinėmis gėlytėmis.

Oh, pagalvojo Jinai, vanduo toks 
šaltas, tačiau malonus, puikus ir 
geras. Geras kaip dėdė Povylas. 
Ne dėlto geras, kad jis šaltas. OI,

STUART MARSHALL 
Laisvai vertė Kostas Ankus.

ne! Jis šiltas. Šiltas lyg Jo avi
nėliai, kada jis juos glostė, jų 
minkštutę švelnių Vilnelę. Avinė
lis ... Jos Avinėlis!

Marytė nukreipė savo akutes į 
upelio pakrantę. Ji atsistojo ant 
kranto, pakeldama savo avinėlį. 

Jis buvo taip mažutis, kad buvo 
galima jį pasidėti ant vienos ran
kos delno. Dėdė Povylas jį pa
darė dėl jos; jis išdrožinėjo jį iš 
medžio, sėdėdamas augštumoje ir 
ganydamas savo aveles. Šis avi
nėlis ir Vilneles turėjo — tikras 
vilnas. Jas taip pat uždėjo dėdė 
Povylas. Jis įdėjo jam ir mėlynas 
puikias akis. Ji pati Jam buvo da
vusi tas akutes. Tai buvo mažu
čiai mėlyni akmenėliai, kuriuos ji 
buvo suradusi upelyje. Tos akys 
buvo lyg ir jos pačios. Dėdė Po
vylas tada taip pasakė: — “Pui
kios ir mėlynos, kaip patsai dan
gus!”
..Šį rytų, kada jis dovanojo jai 
šį avinėlį, jos gimimo sukaktuvių 
proga, ji verkė Iš džiaugsmo, iki 
dėdė Povylas jų nuramino, savo 
rankomis augštai, augštai pakel
damas į viršų. Mėčiodamas jų 
augštyn ir žemyn, vis kartojo žod
žius: “Ak, tu esi kaip tas grožus 
mažasis avinėlis. Tikrai kaip jis.”

Žinoma, ji nebuvo tas mažasis 
avinėlis, bet ji norėjo juo būti, 
nes dėdė Povylas pakartotinai vis 
sakė: “Tu tik viena tokia”, tai tar
damas maloniu ir švelniu balsu.

Marytė paėmė savo mažutį avi
nėlį, priglaudė prie savo rūbelių, 
dar paėmė nuo žemės ir savo 
puošnių dėžutę. Tai kuvo maža 
dėželė, tačiau labai puikiai išdro
žinėta: su paveikslais, ir visokiais 
vaizdais, su karalium Dovydu, 
Juozapu, ir su kitomis didybėmis. 
JI Jau viskų žinojo apie juos. Vis
kų, viskų apie didžiuosius vyrus 
ir moteris, ir apie savo tautos 

žmones, kurie gyveno senai, labai 
senai praeityje.

Senai, labai senai, kada jos tė
velis aplankė savo draugų, šis jo 
draugas, — stalius Juozapas, — 
tada padarė tų dėželę jos gimimo 
dienai. Tai buvo labai iš jo pusės 
gražu ir, be abejonės, pasitaikius 
progai, ji turės jam už tai padė
koti. Pirmųja proga, kaip tik jį 
kur sutiks.

Kada jos tėvelis įteikė Jai šių 
puikių dėželę, — ji nubėgusi prie 
upelio, pripildė jų gražiausiais 
upelio dugne rastais akmenėliais. 
Dabar ji pilna, nors dar nevisai, 
nes kada JI jų buvo pripildžiusi 
pilnų akmenėliais, — pakračius 
dėžutė neskambėjo. Tada jinai 

išėmė dalį akmenėlių Ir dabar dė
žutė gražiai skamba, tarsi groja

JI priglaudė dėžutę prie ausies 
Ir papurtė. Akmenėliai joje grojo. 
Grįždama namo į kaimų, visų ke
lių dėžutę judino, purtė, ir klau
sėsi gražios akmenėlių muzikos.

Ties savo namais ant kelio, ji 
rado susijaudinusių žmonių būrį. 
Iš karto ji nesuprato, kų tai reiš
kia. Tik vėliau Jai paaiškėjo, kad 

Romos karalius buvo įsakęs vi
siems žmonėms, jeigu jie buvo ke
lionėje, tuojaus skubiai sugrįžti j 
savo gyvenamas vietas; į savo na
mus į savo kaimus ir miestus. Ko
dėl, dėl kurios priežasties — ne
paaiškinta, mat, nerasta tam rei
kalo. Ir žmonės privalėjo tai vyk
dyti, priešingu atveju — laukti 
Romos kareivių grėsmės! Jos mie
guistas miestelis todėl nerimo ir 
dūzgė, tartum bitės laukų gėles 
— tai buvo nepaprastai didelis 
įvykis.

Gimimo dienos proga Marytė 
gavo daugybę dovanų. Tėvelis jai 
padovanojo auskarėlius Puikius 
auskarus. Visai panašius, kaip ki
tados, keletu metų atgal, dėvėjo 
Rūta. Mamytė jai padovanojo nau
ją rūbelį. Jis buvo raudonų, bal
tų ir mėlynų spalvų, spalvų, kaip 
tų palapinių, su kuriomis Jos tau
tiečiai praeityje keliaudavę iš vie
tos į vietų. Ji įbėgo į kiemų. Jos 
tėveliai buvo užsiėmę rimta kal
ba su kokiu tai augštu, stiprios 
veido išraiškos, paprastai apsiren
gusiu vyru, ties kuriuo, prie jo 
asilo, stovėjo mergina. Mergina 
tad ir pavergė Marytės dėmesį.

Ji, mergina, buvo liekna ir 
augšta. Ant jos pulkaus veido, išpo 
skarelės, ir ant jos kaklo sviro 
gražių plaukų garbanos. Ji netu
rėjo jokių papuošalų, išskyrus 
tik tai, kad virš krūtinės jos rū
bas buvo susegtas šešiakampe Do
vydo žvaigžde. Rūbai buvo šiltai 
rusvos spalvos, išsiuvinėti aukso 
gijomis. Jos tamsiai mėlynos akys 
švelniai ilsėjosi po ilgomis blaks
tienomis. Akis ji buvo nukreipusi 
j Marytę, o jos veidas švietė ma

lonia šypsena. |
— Mėlynos, kaip mano, — pa- • 

galvojo Marytė, atsakydama šyp
sena, ir pagalvojo dar, kad kai 
užaugs didelė, tai norėtų būti to
kia graži, kaip ši mergina.

Vienas iš vyresniųjų — mieste
lio seniūnas, visiškai ir nemanė 
juoktis. Susirūpinęs ranka glostė 
savo barzdų ir neramiai žvilgte- 
člojo akimis. Marytė, stebėdamosi 
Ir nesuprasdama kas čia dedasi, 
pagalvojo, kad šis vyras tuojaus 
pradės verkti. Ji klausėsi jų kal
bos ir suprato, kad jie visi susi
rūpinę, kur apgyvendinti pakelei
vius. Jos tėvas kuvo lakai nusimi
nęs, kad niekur nebuvo vietos — 
patalpos apgyvendinti tik atkelia
vusį jo draugų Juozapų. Niekur 
nebuvo vietos: nei miestelyje, net 
nei už jo esančiose ganyklų už
tvarose.

Marytė pradėjo Jaudintis — tai 
čia buvo tasai Juozapas, kuris jai 
išdrožinėjo tų puikių dėžutę! Ji 
turi jam už tai padėkoti, Ir dėlto 
gal ji jautė lyg ir pareigų su
rasti vietų, kur jis galėtų apsi
stoti, nors laikinai apsigyventi.

Staiga ji pribėgo prie savo mo
tinos ir patraukė jų j šalį. Moti
na, piktai žvilgtelėjusi žemyn, pa
matė Marytę, kuri susijaudinusi 
kalbėjo, kad ten ,toliau, esąs tvar
telis, kuriame Ji žaidžia, ypač ka
da lyja ar sninga, tai, gal būt...

Lyg didelis atradimas nušvietė 
motinos veidų, bet tėvas vis mos
tagavo rankomis, tuo reikšdamas 
savo skausmų — tas tvartas ne
buvo tinkamas gyventi jo draugui 
Juozapui. Ir Juozapas buvo su
sirūpinęs ir nusiminęs. Su rūpes

čiu akyse jis žvilgčiojo į pavar
gusių merginų ir į asilų, o jinai 
vis juokėsi.

Staiga Ji pasikeitė, susimųstė ir, 
nieko netarusi, išdidžiai pradėjo 
eiti link tvartų. Tai paveikė Juo
zapų. Jis vikriai žengė paskui mer
ginų, vis dar kraipydamas galvų 
ir mosykuodamas rankomis į kai
mo seniūnų.

Marytė jaudinosi: tai čia ,buvo 
tasai Juozapas, kuris jai ĮįĮtaarė 
ir išdrožinėjo dėželę.... •$'

Juozapas Ir mergina, įėję j 
tvartelį, pradėjo jieškoti priemo
nių, kaip patogiau įrengti vietelę 
dėl dviejų... Ir šiame darbe ma
žoji Marytė parodė ugningų ener
gijų: ji buvo čia, tenai ir visur. 
Ji buvo tikras gyvojo sidabro ka
muolys. Spinduliavo ir švietė savo 
veido išraiška ir užsidegimu. Ji 
nešė senus šiaudus laukan, šlavė 
dulkes, iki visi pradėjo čiaudėti 
ir kosėti. Ji atnešė šiaudų, švie
žių ir kvepiančių lauku. Ji atliko 
ir tokių darbų, visai nesuprasda
ma, kam ir kodėl ji taip daro. Ji 
nustebino tuo visus, išskyrus tik 
jos motinų ir tų pakeleivę mergi
nų. Mažoji Marytė išvalė ir ėd
žias. Ji išvalė jas labai rūpestin
gai ir jas priklojo minkštų, minkš
tų šiaudelių. Nubėgusi į namus, 
iš ten atnešė, jai gimtuvių proga 
dovanotų, šiltų antklodę. Su ja 
užtiesė ėdžiose šiaudus, paplekš
nojo per jų rankutėmis, kaip sa
vo mylimų daiktų, ir tada paten
kinta ir išdidi atsistojo, kaip da
ro visi, atlikę didelį darbų. Pa
žvelgusi, pagavus malonų mergi
nos žvilgsnį, pajuto, kad ji, mer
gina priėmė jos darbų.

(Tųsa kitam numery.)
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Gyvenimo 
Iškarpos
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Mano bičiulis Plunksnagraužis

CABRAMATTA
ALB CABRAMATTOS APYL. 

RINKLIAVOS
16 Gimnazijos Namų 
(1955-56 m.) aukojo: 
Migevlčiąi. Po £ 1.0.11 
ir Bitinai. Po 10 šil.

Vasario 
Fondui 

£ 2.10.0 
Ambrozai

iš Londono rašo, kad anglų spau- Ą|ekna, Andriukaičiai, Baltramie- 
doje pastaruoju metu apstu pra- Į janaj( Borelkienė, K. Butkus, Ci- 
nešimų apie įvairių pobūvių at-jnjnaj, Gilandienė, Grinčeliai, Gru- 
šaukimą, pažymint, kad tai daro; dzibskai, Kazlauskai, Kecoriai, 
ma ryšium su Sovietų barbariškais j Klygiai, Mangirdai, Mikalauskai, 
veiksmais Vengrijoj. Net anglų paliikiaii pauliukoniai, Petniūnai,veiksmais Vengrijoj. 1 _ rBMllUJW,
mažosios scenos artistų metinis j Sakalauakaa> šapronai, Skirkai, 
balius, kuriam buvo surinkta ke- skl.ingkai> Staugirdai (sen.), Ve- 
liolika tūkstančių svarų, esą, bu- teikiai( žemaitis ir žygienS p0 
vo atšauktas. Atseit, angla! bent,5 g|J . Jankauakaii Kaciugi8> stau.
šitokiu konrečiu būdu pareiškia ■ 
savo solidarumą vengrams. Plun
ksnagraužis tad ir klausia, kaip 
šitie reikalai atrodo Australijoje: 
ar mes solldarizuojam kaip ang
lai, ar kaip Anglijos lietuviai, ku
rie šokius ruošią kiekvieną šešta
dienį.

Ir, barsite mane ar girsite, aš 
Jam atsakiau, kad australiokai tu
rime savo gyvenimo būdą — ad- ' 
vento metu susilaikome nuo šokių. 
Taigi, iki pačių Kalėdų, solidari-' 
zuosime anglų mažosios scenos ar
tistams.

girdas (jun.) ir Žukauskai.

Lietuviams ligoniams šelpti 
Vokietijoje:

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ
LIETUVIŠKAI VISUOMENEI

niginiais sunkumais. Visa bėda,

PERTHAS

PERTHO LIETUVIŲ PARAMA 
VASARIO 16 GIMNAZIJAI

Prieš mane guli laiškas. Nepa
žįstamas tautietis rašo apie man 
nepažįstamą kitą tautietį, Ir pra
šo, kad aš, kalpnors, prašmuge- 
liuočiau tą jo laišką į laikraštį.

Laiško autorius, atrodo, pažįsta 
aną nepažįstamąjį, nes vadina jį 
tiesiog vardu. Jis rašo: “Mielas 
tautieti Leonai, iš mano jaunos 
lietuviškos krūtinės veržiasi tau
tinis balsas ir aš negaliu nutylėti 
neprašnekęs į tave... " Laiško au
torius sakosi patyręs, jog Leonas 
“veržiasi į australiško gyvenimo 
viršūnes", dėl ko jis jį sveikina, 
bet smerkia jo elgesį lietuvybės 
atžvilgiu. O reikalas toks: Leonas, 
pasirodo, ne tik pats nedalyvau
jąs lietuviškame gyvenime, bet 
draudžia tai daryti Ir savo žmonai 
bei dukrai. Tad laiško autorius ir 
drožia: “Tamsta su savo siela da
ryk ką nori, bet neturi teisės į 
žmonos ir vaiko sielas. Tu neįsi- 
leidl į savo namus bendruomenės 
atstovų, bijai pratarti lietuviškai 
žodį, idant kaimynai neišgirstų. 
Lietuvių bendruomenės pareigū
nus atstūmei, sakydamas, kad lie
tuviškiems reikalams nieko ne
duodi, nors banke ir turi pinigų. 
Tu esi nusidėjėlis ir tau teks at
gailauti senatvėje, • nes kas tėvy
nės išsižada, yra tarai ta nudžiu- 
vusi vynuogyno šaka, kurią darži
ninkas išmeta per tvorą.”

Laiško autorius dar priduria. 
Jog pikčiausia, kad šitas Leonas, 
jam bent taip pasirodę, esąs augš- 
tesnio Išsilaivinimo, o Jo žmonos 
tėvas buvęs augšto laipsnio kari
ninkas, doras' žmogus ir taurus 
lietuvis.

Kągi, sakyčiau, dar nenurašy
kime į nuostolius šito Leono, ^Juk 
kartais Ir išblėsusius anglys pra
deda žioruoti, o gerai dumplėmis 
papūtus ir visai skaisčiai sulieps
noja.

£ 2.10.0 Migevičiai. Po £ 1.0.0: 
Ambrozai ir Bieliauskas po 10 
šil.: Alekna, Andriukaičiai, Balt- 
ramiejūnai, Boreikienė, K. But
kus, Cininai, Gasaitls, Grinčeliai, 
Grudzinskai, Kazlauskai, Kecoriai, 
Klygiai, J. Kuprys, Mangirdai, Mi- 

, kalauskai, Pališkiai, Pauliukoniai, 
|J. Sakalauskas^ Šapronai, Skirkai, 
į Skrlnskai, Stafagirdai (sen.), Ve- 
| teikiai, Žygienė Ir žaliūnai po 5 
Šil.: Gilandienė, Kaciušis, Stelmo- 
kaRjg, J. Staugirdas ir Žukaus
kai. Valdyba.

Bū

LIETUVIŲ "BALTA KUMELE” VADINAMO.

Čia sutiksi tautietį šeštadieniais ir kitomis dienomis.

Vasario 16 Gimnazija, kurioje. r.aziją maisto produktais, drabu- 
visi dalykai dėstomi lietuviškai, šiais ir kitomis gėrybėmis.
išleido geroką būrį abiturientų, Vis dėlto šita mokslo įstaiga 
studijuojančių įvairiuose Vokieti- dar tebeturi kovoti su nemažais pi- 
jos Ir kitų valstybių universib-
tuose. Nuo šių metų išduodami kad žymi būrelių dalis, kuria re- 

atestatai visiškai prilygs vokiečių miasl gimnazijos išsilaikymas, per 
valstybinių gimnazijų atestatams, ilgesnį laikų pavargo ir neįstengia 
Vasario 16 Gimnaziją sudaro be- gimnazjai sumokėti mėnesinių 
veik pusantro šimto lietuviško įnašų. Dėlto skola už gimnazijos 
jaunimo,! kuris rengiasi būti švie- išlaikymą, pirmiausia maisto tie- 
sui’liaia, naudingais tremty ir su- kėjams, ėmė smarkiai augti. Po 
grįžus f laisvą Lietuvą. Skolos už kurio laiko gali įvykti krizė.
gimnazijos rūmus ir žemės skly- ‘ Mokytojų Taryba kreipiasi į 
pas dabar yra išmokėtos. Gimna- Įjetuvišką visuomenę, į rėmėjų bū- 
zija turi gerai įrengą mokinių reliU3, organizacijas, prašydama 
bendrabutį, biblioteką, sporto aikš- • Kalgdų proga aavo aukumis ir to- 
tę, valgyklą ir kt priemones. j Hau parenltj Vasario 16 Gimna- 

šitų laimėjimų gimnazija pa- ziją ir neleisti šiai sunkiai sukur- 
siekė tik didelio mūsų išeivių tau- 1 tai lietuviškai mokslo ir švietimo 
tinio susipratimo, solidarumo ir įstaigai užgesti, kad ligi šiol su- 

nepaprasto dosnumo bei pasiryši- dėtos aukos tenueitų veltui. Gini
mo dėka. Gimnazijos Mokytojų nazija paruoš susipratusių ir |š- 

Taryba reiškia nuoširdžiausią pa
dėką visiems aukotojams, kurie 
remia ir išlaiko šią mokslo įstai
gą, būrelių vadovams, kurie, ne
sigailėdami laiko ir jėgų, tęsia 

sunkų aukų rinkimo darbą, dide
lis gimnazijos dėkingumas pri
klauso BALFui, remenčiam gim-

HONG—KONGAS. AP žinių agen-
AY/AV.V.V.,.'.W,W<’.'.WA”.V.,>W«W.‘.,.W( tūra praneša, kad kom. Kinijos min, 

pirm. Chou En-lai siūląs pakives- 
ti nacionalistinės Kinijos vadą 
Chiang Kai-shek grįžti į kom. K'- 

' niją ir priimti augštas pareigas 
i valstybinėj tarnyboj. Si žinia ge- 
' rokai nustebino vakariečius.

Vasario 16 Gimnazijai aukojo:
Po £ 1: D. Burneikis, A. Ka

rosas, V. Kozakas, B. Butkys, T. 
Cibulskis, A. Klimaitis, V. Kas
putis, A. Gudimaitis, J. Pranckū- 
nas, A. Cižeika, S. Ačas. Po 10 
šll,: V. Knistautas, S. Kuzmickas, 
J. Ditmanas, R. Brasowski, R-H- 
Tatarūnas, Petrukėnas, E. Ger- 
dauskaitė, T. Zilionas, J.B. Jazas, 
J. Baronas, S. Račkauskas, S. Kai
rys, V. Cibulskis, G. Klučas, G. 
Šalkauskas, V. Šeštokas, L. Stoni- 
kis, H. Kabliauskas, E. Aleknavi
čius, J. Stankevičius, J. Baltra- 
monaitis, A. Kanlnckas, V. Stuk- 
nys, G. Katonis, D. Glyciuvaltis, 
F. Guineaku. 6 šil. K. Bužeris. po 
5 šil.: J. Norvilas, J. Bendoraltis, 
A. Kairaitis, K. čežys, K. Anai- 
tis ir 2 šil. A. Meškauskas.

mokslintų lietuvių, kurie bus labai 
reikalingi Nepriklausomai Tėvy

nei.
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS IR MOKYTOJŲ 
TARYBA.

Iš viso surinkta £ 25.13.0.
Visiems aukotojams ALB Per- 

tho Apylinkės valdyba nuoširdžiai 
dėkoja.

Brisbanėje nepamiršk aplankyti
IS MAJESTY’S HOTEL,

1
 EUROPIETIS SPECIALISTAS 

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

tlth Floor. 109 Swanston Si.. Melh. C.l. Telef. 
įPriišais Melbourno Town Hall.) 

Centr. 1819

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

* Amerikiečių dienr. “Cleveland 
Plain Dealer” įsidėjo lietuvio Ar- 
mono, jo dukters Danos ir Jos mo
tinos nuotrauką, plačiai aprašyda
mas, koks džiaugsmas buvo šeimai 
gavus žinią, kad Armonienė pa
leista iš darbo vergų stovyklos Si
bire. Armonas su šeima 1989 m. 
buvo nuvykęs lankyti Lietuvos, 
bet rusai įsakė jam per 6 vai. iš
važiuoti, bet žmonos, nes ji nebu
vo JAV pilietė, neišleido ir vėliau 
ištrėmė į Sibirą.
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TAIP PAT DIDELIS SANDELYS EUROPIETIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 
Klausykitės mūsų skelbimų lietuvių kalboje iš radijo stoties 3GL 

kiekvieną sekmadienį 2.30 — 3.0.0 vai. p.p.

SIUNTINIŲ SKYRIUS:
387 LITTLE BOURKE ST.. MELBOURNE, VIC. 

TELEF.: MU 3627 ir MU 1608
Ateikite ir apžiūrėkite pavyzdžius 34 rūšių. Garantuojama, kad tiktai 
griežtai augštos kokybės gaminiai bus siunčiami.

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

CONTAL CO.

MAISTAS — MEDŽIAGOS — VAISTAI
Povanų pakietėliai siunčiami iš Anglijos i Rusiją — Lietuvą — Lat
viją — Estiją — Ukrainą — Baltgudiją. Muito ir visus kitus mokes
nius sumoka siuntėjas — adresatas, atsiimdamas siuntinėlį, nieko ne
moka. Paprastas siuntinys adersatą pasiekia per 6-8 savaites. Siun
čiame ir oro paštu. Visi siuntiniai pilnai apdrausti. Prekių kainaraš- 
tis pareikalavus. 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.

Sumažintos kainos 5-25%
MAISTO, TEKSTILES IR VAISTŲ SIUNTINIAMS I

PABALTIJO IR SOVIETINIUS KRAŠTUS
* Užsakymus kalėdiniams siuntiniams padarykite Jau dabar.
' Naujų kainų sąrašai prisiunčiami pareikalavus.

► Newaustral Company
> G.P.O. BOX 1336

PERTH, W.A.
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TAZAB
22 ROLAND GARDENS • LONDON • S W 7

mm

pasakius, man

persiplėšk.
minėjimą ga-

Olimpiadoje, bežiūrint krepšinio 
rungtynių, kaimynas iš Berlyno 
ir sake: “Menches kind, Lietuva 
ir šiandien tebėra Europos krep
šinio meisteris l"

Jis kalbėjo su savo bičiuliu vo
kiškai, aiškindamas šiam, kad Ru
sijos rinktinėje geriausi žaidėjai 
yra 3 lietuviai, Australijos — 2, o 
šj penketuką tegalėtų įveikti tik 
amerikiečiai.

— O kurią vietą laimėtų vieni 
ruskiai? — paklausė jo bičiulis.

— Penkioliktą, Menches kind, 
penkioliktą.

— Ponia, kurgi buvai pražu
vus: nė minėjimuose, nė ant 
šventoriaus nesimato?...

— Ach , mieloji, visokių reika
lų marios — nors

— Bet, ponia, į 
Įėjai ateiti...

— Na, teisybę
tie visokie minėjimai paplėkusia 
praeitim dvelkia. Aš esu ateities 
žmogus. Aš su Jaunimu...
Ir aš , ponia, aš irgi mieliau su 
jaunesnėm.. •

JURGIS DAUBA.

PŪKINES KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpilai 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
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SIUNTINIAI 
PASAULI

VISA

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

10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai 
garantuoja geriausią patarnavimą Jūsų 
giminėms ir draugams krašte.

Garantuotas siuntinė lio pristatymas 
Didžiausi išsiuntimo namai Europoje^"

SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
t

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

Juo Greičiau, Tuo Geriau!
mii
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ŽMONES
ii ir

ĮVYKIAI 
c

* Vyt. Donlela, Sydnėjaus uni
versitete įgijęs fllozofijos magist
ro laipsnį, gavo šio universiteto 
stipendiją ir išvyko pagilinti stu
dijų į Europą. Pakeliui jis aplan
kė Amerikos ir Kanados didžiuo
sius lietuvių centrus. Šiuo metu 
jis yra Freiburge, Vokietijoj. Laiš
ke “M.P." red. skundžiasi, kad 
Freiburge teradęs tik vieną lietu
vį — prof. Maceiną — ir beveik 
neturįs progos lietuviškai prabil
ti. Be to, dabar Vokietijoj šalta 
ir pragyvenimas žymiai branges
nis, negu Sydnėjuj buvo apskaičia
vęs. žada aplankyti Vasario 16 
gimnaziją, Heidelbergą ir kitas 
lietuvių gyvenamas vietas.

Jo kelionės įspūdžiai (iš Ameri
kos ir Kanados) bus atspausti ki
tame numeryje.

* ALB Krašto Valdybos sker. 
Si. Pačėsa, prieš 3 savaites su
žeistas eismo nelaimėje, dar te
beguli ligoninėje. Po operacijos 
sveikata žymiai pagerėjo ir tiki
si, kad Kalėdas jau galės švęsti 
namuose.

St. Pačėsai, automobiliui užsi- 
bloškus ant Jo vairuojamo moto
ciklo, sužalota koja, ranka Ir su
trenkta galva.

Dabar jis gydosi šioj ligoninėj: 
Primrose House, Russel Ave., 
Dolls Point.

* Italijoje įvykusiame 10-me 
Tarptautinės Jaunųjų Krikščionių 
Demokratų Unijos kongrese, ku
riame dalyvavo dvidešimties tau
tų atstovai, lietuvių delegaciją su
darė A. Venskus, A. žemaitis, M. 
Macevičiūtė ir L. Pabedinskas.

* Buenos Aires mieste, Argen
tinoje, šaukiamas Pavergtųjų tau
tų kongresas, pavadintas Laisvės 
kongresu. Prie organizacinio ko
miteto iš lietuvių atstovais pas
kirti agr. A. šantaras, kuris iš
rinktas kongresui ruošti komiteto 
sekretorium, ir Z. Juknevičius. 

Kongrese kiekviena tautybė turės 
po 30 atstovų. Jame dalyvauti 
kviečiami min. dr. K. Graužinis, 
žurnalistas K. Verax ir kiti.

* Sydnėjiškė V. Jablonskienė 
sėkmingai baigė “Metropolitan 
Business College” ir dabar dirba 
vienoj prekybos įstaigoj.

* Australijos olimpinės krepši
nio komandos kapitonas A. Igna
tavičius, Australijai “paguodos ra
te” laimėjus 12-tą vietą, iš “šalto
jo” Melbourno grįžo j Adelaidę ir 
šildosi prie savo jaunos šeimos ži
dinio. Šios komandos žaidėjas St. 
Dargls ir toliau pasiliko “šalti” 
Melbourne.

* Iz. V. Filijauskas, kaip plau
kikas atstovavęs Argentinai Ams
terdamo ir Londono olimpiadose, 
pernai baigęs inžinerijos fakulte
tą, dabar dirba kaip specialistas 
metalo fabrike, Buenos Aires.

* Br. Lanskoronskis, baigęs 
Belgijos pramonės inž. studijas, 
kaip amerikiečių stipendininkas 
studijas gilino Kalifornijos uni
versitete ir ten gavo ekonomijos 
magistro laipsnį. Aplankęs tėvus 
Paryžiuje, Br. Lanskoronskis grį
žo į Briuselį, kur gavo gerai ap
mokamą tarnybą.

* Danijos Lietuvių Bendruome
nės vadovybė šiandien yra perdėm 
moteriška: pirmininkė — A. Brič- 
kienė, sekretorė — Eleonora Bukš- 
vytė — Hansen, o kasininke per
rinkta A. Tamašauskienė. Moterų 
valdžia yra gana tvirta ir ener
ginga. Numatoma, kad bus išsi
rūpinta leidimas atvykti iš Vokie
tijos lietuviams menininkams, ku
rie yra pakviesti suruošti koncer
tą Kopenhagoje. Danijos lietu
viams tai būtų didelė ir maloni 
staigmena, nes Jie beveik neturi 
Jokio sąlyčio Su kitur gyvenan
čiais tautiečiais.

* Waterbury, Amerikoje, mirė 
dr. M. Coloney (Augštikalnis), 
žinomas ne tik kaip gydytojas, 
bet ir kaip visuomenininkas. Jis 
yra pirmininkavęs Amerikos Liet. 
Tautininkų Sąjungai, dirbęs Alte, 
Amerikos Letuvių Bendruomenėje, 
rėmė ir daug padėjo lietuviams 
naujakuriams.

3
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ALB KRAŠTO TARYBA
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SYDNEJUS NEWCASTLIS ADELAIDĖ
' NAUJAS LIETUVIS 

GYDYTOJAS
į*

Gyd. TH. Bobinskas, baigęs me
dicinos fakutletą Lietuvos univer
sitete, o prieš trejus metus pradė
jęs europiečiams gydytojams nu
statytą pakartotini kursą Sydnė- 
jaus universitete, šiemet sėkmin
gai baigė šio universiteto medici
nos fakultetą ir, išlaikęs visus eg
zaminus, įgijo medicinos gydyto
jo praktikos teises Australijoje.

AR MES KULTŪRIŠKAI 
KYLAME AR SMUNKAME?

Ši tema buvo gyvai diskutuoja
ma Sydnėjaus Lietuvių Plunks
nos klubo sueigoje, įvykusioje 
gruodžio 8 d. Veteikių — Staugir- 
dų namuose Cabramattoje. Vyravo 
nuomonė, kad jei šiuo metu kul
tūriškai ir nesmunkame, tačiau ir 
pažangos mažai tedarome. Smuki
mo pavojus pramatomas ateityje.

Referatą šia tema skaitė ir dis
kusijas pravedė V. Kazokas. Į su
eigą buvo pakviestas ALB Wol- 
longongo 'apylinkės valdybos pirm. 
M. Gailiūnas, kuris užkvietė 
Plunksnos klubą suruošti literatū
ros vakarą Wollongonge.

Plunksnos klubas VII-sios Aust
ralijos liet sporto šventės šach
matų nugalėtojui (individualinių 
varžybų) įteiks asmeninę dovaną.

PASKAITA APIE 
KOOPERACINES DRAUGIJAS

Liet Katalikų Kultūros draugi
jos parengime gruodžio 1 d., A. 
Mauragis skaitė paskaitą apie ko
operatines draugijas ir jų reikš
mę mūsų gyvenime. Paskaitinin
kas, atsirėmęs australiškųjų ana
loginių draugijų pavyzdžių, iškė
lęs draugijų naudingumą ir svar
bą, nurodė, kad susibūrę į tokias 
darugijas, daugiausiai veikiančias 
prie australiškųjų parapijų, žmo
nės turi apčiuopiamos materiali
nės naudos. Paskaitininko nuomo
ne, apie tokių draugijų organiza
vimą derėtų pagalvoti ir mums.

Po paskaitos buvo alutis ir šo
kiai.

PASIRUOŠIMAI 
GRUODŽIO 27 D. BALIUI

Gruodžio 27 d. Trocadero salė
je įvyks Sydnėjaus Apylinkės val
dybos ruo'šiamas tradicinis balius, 
kuriame progrjamą išpildys “Dai
nos” choras ir “Kovo” sporto klu
bo tautinių šokių grupė. Mus in
formuoja, kad programa žada bū
ti įdomi, nes tiek choras, tiek ir 
šokėjai stropiai ruošiasi.

LIETUVIŠKA EGLUTĖ

PARODOJE

YMCA suruoštoje parodoje, kuri 
vyksta miesto salėje, tarp 14 tau
tų kalėdinių eglučių buvo išsta
tyta ir lietuviška, papuošta būdin
gais lietuvaičių rankų išdirbiniais, 
padarytais iš javų varpų ir stie
bų; čia vietos rado ir lietuviškos 
lėlės.

Parodą atidarė dail. Emele Mer
cier. Paroda gausiai lankoma, gi 
mūsų eglutė savo charakteringais 
papuošimais yra bene patrauk
liausia. Daug lankytojų teirauja
si apie mūsų liaudies meną, papuo
šalus ir stebisi lietuvaičių sugebė
jimais bei išradingumu.

Daug darbo ir širdies įdėjo p.p. 
Rimgaudai, kurie kelias savaites 
kantriai ir nuoširdžiai dirbo puoš
dami eglutę. Jiems talkavo p.p. 
Jazbutienė, Džiugelienė, Skuodie
nė, Zakarauskienė, L. Baurytė ir 
tautinių šokių grupė. ALB New- 
castlio Apylinkės valdyba, už taip 
skoningą ir gražų eglutės papuo
šimą, nuoširdžiai visiems dėkoja.

Gruodžio 16 d. po pamaldų, prie 
šios eglutės, Newcastlio Apylinkės 
valdybos pakviestas, Kalėdų sene
lis susirinkusiems vaikams dalins 
dovanas.

★ ALB Newcastlio Apylinkės 
valdyba anksčiau solidarumo mo
kestį rinkdavo prie bažnyčios, ši
tas būdas pasirodė nesėkmingas. 
Dabar valdybos nariai pradėjo 
lankyti tautiečius jų namuose. 
Lapkričio 18 d. valdybos sekreto
rius P. Brūzga ir “Mūsų Pasto
gės” atstovas B. Liūgą, per vieną 
dieną aplankė 33 tautiečius. Na
muose nerado 18-kos, atsisakė su
mokėti solidarumo mokestį tik 2. 
šia proga buvo priimama Ir ben
druomenės laikraščio prenumera
ta. Susirado ir visai naujų skai
tytojų.

* Jau kuris laikas Newcastlio 
savaitgalio mokykla nebeveikia. 
Apylinkės valdyba deda pastangų 
mokyklą atgaivinti. Norima, kad 
Ji galėtų darbą tęsti bent krašto 
mokyklų atostogų laikotarpyje. 
Tėvai, norintieji savo vaikus leis
ti į lituanistinę savaitgalio mo
kyklą, praneša apie tai raštu ar
ba žodžiu Apylinkės valdybai.

★ Gruodžio 16 d., tuoj po pa
maldų, Brodmedow parapijos sa
lėje šaukiamas Newcastlio apy
linkės narių susirinkimas. Bus 
tartasi ALB Krašto Tarybos su
važiavimo reikalu. — BLT—

-------------------‘■'ll I l|

LIETUVIŠKA PREKYBA

VAIKŲ VASAROS STOVYKLA

ALB Adelaidės Apylinkės val
dyba prašo pranešti, kad ji ruošia 
vaikų vasaros stovyklą, kuri įvyks 
1957 m. sausio 2-13 dienomis.

Stovykla, “Lietuvių Caritui” su
tikus, ruošiama ant šios organi
zacijos įsigyto vasarvietei sklypo 
(Christies Beach kurorte) apie 7 
min. pėsčiam iki pajūrio).

Į stovyklą priimami berniukai ir 
mergaitės nuo 7 iki 14 metų am
žiaus. Stovyklos išlaidoms apmo
kėti kiekvienas moka už vaiką 
£ 4.0.0, gi jeigu iš šeimos 2 ir 
daugiau — po 3 svarus.

Užsirašyti galima pas visus 
Adelaidės Apylinkės valdybos na
rius (Jankauską, Jučių, Lapšį, 
Stepaną ir Čibirą), betkuriuo lai
ku, o sekmadieniais, prieš ir po 
pamaldų, šv. Juozapo bažnyčios 
salėje pas budintį valdybos narį.

Stovyklos suorganizavimas žy
miai palengvėtų, jeigu tėvai sa
vo vaikus suregistruotų galimai 
greičiau.

L. ŽYGO TAPYBOS PARODA

Prieš kurį laiką buvo suruošta, 
antra šiais metais, dail. Leono 
Žygo tapybos paroda. Ji vyko prie 
šv. Juozapo bažnyčios esančioj sa
lėj.

Parodoje dail. L. žygąs išstatė 
keliasdešimt savo tapybos darbų 
kurių daugumą lietuviška publika 
pamatė pirmą kartą. L. Žygas 
priklauso Jaunųjų dailininkų kar
tai, savo kūryba stipriai palinku
siai į modernizmą, šalia moder
niųjų paveikslų, buvo išstatyta ir 
“mirtingiesiems” suprantamų dar
bų: “Kęstutis ir Birutė”, "Vytau
tas Didysis”, “Kristaus Veidas”, 
“Biržų pilis” ir kt. ši paroda su
silaukė didelio susidomėjimo Ir 
reikia laikyti pavykusia. Parduo
ta apie tuzinas paveikslų.

Dali. L. Žygas aktyviai daly
vauja Adelaidėje ruošiamose aus
tralų , lietuvių ir tarptautinėse 
parodose, taip pat ir LKF valdy
boje. J.M.

ATSISVEIKINOME SU 
VEIKLIAIS LIETUVIAIS

Adelaidės lietuvių bendruomenė 
jr vėl neteko veiklių savo narių 
— į Ameriką išvyko Stasiškių šei
ma.

V. Ir S. Stasiškiai, be vadovavi
mo skautams, aktyviai dalyvavo 
Ir kitose organizacijose. Tad ir at
sisveikinant — laimingos kelionės 
bei sėkmės naujame krašte linkėjo 
bendruomenės vardu St. Čibiras, 
Lietuvių teisininkų draugijos — 
p. Reisonienė, ats. karių “Ramo
vės” — p. Levickas, Moterų sek
cijos — p. Kalvaitienė.

ALB Krašto Tarybos 1956 m. 
risis dalyvauja:

I
i ALB Krašto Valdyba: V. Skrins- 
ka, V. Simniškis, S. Kovalskis, St. 
Pačėsa, S. Grina, M. Petronis, P. 
Nagys.
..ALB Krašto Garbės Teismo pir
mininkas.

ALB Krašto Kontrolės Komisi
jos pirmininkas.

PLB Seimo nariai: J. Kalvai
tis, A. Mikaila, J. Kalakauskas — 
Kalakonls, J. Meiliūnas, VI. Ja
kutis.

LKF Apygardos Valdybos pir
mininkas.

ALB Albury Apylinkės pirm, 
ir B. česnienė.
ALB Bankstowno Apylinkės Val

dybos pirmininkas; Ant. švedas, 
J. Reizgys, B. Daukus, L. Karve
lis, V. Kazokas, Al. Mauragis.

ALB Brisbanės Apylinkės Val
dybos pirmininkas; St. Aušrota, 
P. Mališauskas.

ALB Canberros Apylinkės V-bos 
pirmininkas; A. čeičys, Pr. Mar
tišius.

ALB Geelong Apylinkės V-bos 
pirmininkas; L. Bertašius, D. Pa
liulis, L. Volodka.

ALB Cabramattos Apylinkės 
V-bos pirmininkas; A. Skirka, Me
delis.

ALB Adelaidės Apylinkės V-bos 
pirmininkas; B. Dičiūnas, kun. dr. 
P. Jatulis, A. Kudžius, B. Luka- 
vičius, Pov. Lukošiūnas, B. Mar- 
mukonis, A. Mikoliūnas, E. Plokš
tys, P. Pusdešris, V. Raginis, J. 
Riauba, J. Stepanas, J. Taunys.
ALB Melbourne Apylinkės V-bos 

pirmininkas; Iz. Kaunas, kun. dr. 
Bašinskas, kun. Pr. Vaseris, J. 
Motiejūnas, Br. Zumeris, Alg. Gri
gaitis, L. Vaičaitis, J. Mulokas, 
Alb. Zubras, E. Stankevičius, J. 
Antanaitis, Z. Raudys.

=

(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 UŠKANDŽIUS MALONĖKITE 
UŽSAKYTI JAU DABAR. TELEF.: LU 4464.

Kreiptis asmeniškai arba skambinti telefonu. 
Mes visada Jūsų patarnavimai.

TRADICINIS BALIUS
RUOŠIA ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA

TROCADERO
SALĖJE, SYPNEJUJE.

Pakvietimai galima gauti: Sydnėjaus, Bankstowno, Cabramattos, New
castlio, Wollongongo apyl. valdybose; pas J. Dočkų Port Kembloj, 
pas E. Stasį spaudos kioske Cam perdowne, pas Makarovą Coomoj.

‘Staliukai užsakomi pas Sydnėjaus Apyl. V-bos pirm. A. Jasaitį: 
1 Stanley St., East Sydney.

WAW.V.W.VAW.VAWAW.W.WW.VAV.V.V.W.

VENGRŲ SĄJUNGOS 
KONCERTAS

Gruodžio 1 d. Adelaidės rotušės 
salėje įvyko jungtinis koncertas 
vengrų laisvės kovotojams parem
ti. Jame taip pat dalyvavo lie
tuvių, vokiečių ir estų chorai. 
Šiame koncerte ypač gražiai užsi
rekomendavo V. Šimkaus vadovau
jamas lietuvių choras.

Koncertas baigtas Rakoczy mar
šu, kurį vargonais išpildė Harol
das Wylde.

LIETUVIŲ NAMŲ 
STATYTOJŲ GEGUŽINĖ

Ji įvyko gruodžio 2 d. Adelaidės 
Nationaliniame parke. Nors dėl 
debesuoto dangaus ir lietaus grės
mės dalyvavo palyginti nedidelis 
skaičius žmonių, bet nuotaika bu
vo gera ir lietuviškos dainos, be
ne pirmą kartą šiame parke, 
skambėjo gerai. (Jk).

PRANEŠIMAS
Cabramattos Apyl. pirm. N. Ci- 

ninas praneša, kad jo organizuo
ta ekskursija į Katoombą ir Ja- 
nolan Cavės, neatsiradus ekskur
santų, gruodžio 15 d. neįvyks.

paprastojoj sesijoj pilnateisiais na-

ALB Newcastlio Apylinkės V- 
bos pirmininkas ir J. Dirginčius.

ALB Pertho Apylinkės V-bos 
pirmininkas ir kun. L. Kemėšis.

ALB Wollongongo Apylinkės 
V-bos pirmininkas.
ALB Sydnėjaus Apylinkės V-bos 

pirmininkas; P. Grosas, E. Kola- 
kauskas, R. Venclova, S. Jarem- 
bauskas, H. Šalkauskas, J. Grud- 
zinskas, H. Kmitas, J.P. Kedys, A. 
Šimkūnas, A. Kutka, P. Protas, 

V. Rauličkis.
ALB Hobarto Apylinkės V-bos 

pirmininkas.
ALB Launčestono Apylinkės V- 

bos pirmininkas.
ALB Salės Seniūnijos seniūnas.
Iš viso 88 atstovai. ALB Kraš

to Garbės Teismo, Kontrolės K-jos 
ir apylinkių valdybų pirmininkai 
gali įgalioti juos atstovauti ir ki
tą valdybos narį.

TELEVIZIJA
TELEVIZIJOS APARATAS 

TIK 10 ŠILINGŲ

Sydnėjaus Liet. Sporto 
Kl. Kovas,

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

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

BRISBANE
KALĖDŲ EGLUTĖ

š.m. XII. 1 d. pobūvio metu mū
sų mažuosius aplankė Kalėdų se
nelis. Kiekvienas vaikas iki 12 
metų gavo dovaną, šis paprotys 
Brisbanėj jau yra tapęs tradicija. 
Dovanas parūpina bei superka 
apylinkės valdyba iš savo lėšų.

Ta pačia proga “Kalėdų senelis” 
įteikė dovanų ir savaitgalio mo
kyklos mokytojams — J. Ivins
kienei ir H. Stelmokienei. Jos ga
vo vertingų dovanų iš vaikų tė
vų, kaip padėką ir įvertinimą už 
įdėtą darbą.

IŠKYLAUJAME

Skautai, kaip gamtos mylėto
jai lapkričio 4 d. suruošė mums 
gegužinę, o gruodžio 9 d. iškylą į 
Etons Crossing.

SKAUTŲ STOVYKLA

Skautai, apsirinkę gražią sto
vyklavietę, šiais metais žada sto
vyklauti dideliu skaičiumi. šiuo 
metu jau užsiregistravę yra 27. 
Stovykla įvyks nuo 1956.XII.27 — 
1957.1.8 stovyklaus Cochiemudlo 
saloje, kuri yra 23 mylios nuo 
Brisbanės.

Juzė.

PERTHAS
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

ALB Pertho Apylinkės naujoji 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
J. Baltramonaitis — pirmininkas, 
A. Klimaitis — vicepirmininkas, 
A. Kairaitis — sdKretorius, V. 

Kasputis — iždininkas, p. Šešto
kienė — švietimo ir kult, vadovė.

Pertho Apylinkei Krašto Tary
bos suvažiavime atstovaus kun. L. 
Kemėšis.

ARTĖJANT NAUJIEMS METAMS
KIEKVIENAS AUSTRALIJOS LIETUVIS SKAITO IR 

PRENUMERUOJA BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTI

“MŪSŲ P A S T O G Ė”, per 400 savaičių ištikimai lankiusi 
šiame krašte gyvenančius lietuvius jų nuosavose ir svetimose pasto
gėse, ir kitais metais kviečia, Tave skaitytojau, neužtrenkti jai durų.

Tad jau dabar, nedelsiant, užsukite į paštą ir pasiųskite prenu
meratos pinigus už 1957 metus. Gi Jeigu dar esate skolingi — prijun
kite ir skolą. “Mūsų Pastogės” prenumeratos kaina paliekama nepa
keista: £ 3.0.0 visiems metams, £ 1.10.0 — šešiems mėnesiams.

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

N.M. SUTIKIMAS — BALIUS
Sydnėjaus “Kovo” Sporto Klubas

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ — BALIŲ 

ruošia gruodžio 31 d. 8 vai. vak.

State Ballroom, 49 Market St., City.
Pakvietimus prašome įsigyti Iš anksto, nes vietų skaičius yra ribo
tas, be to, atvyks daug svečių ir iš kitų miestų. Pakvietimai gaunami 
pas V. Daudarą, 282 Miller St., Nth. Sydney. Telef. XB 3921 ir klubo 
valdybos narius.

Maloniai kviečiame atsilankyti.
Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubas Kovas.

Reikalingi
MIŠKO DARBAMS KONTRAKTORIAI:

PABĖGIŲ MEDŽIAGOS PARUOŠIMUI ARBA PABĖGIŲ PJOVIMUI
Su savo mašinomis ar su nedideliu investuotu kapitalu galima 

pradėti dšrbą.
PARŪPINAMOS GYVENIMUI PATALPOS

Geri uždarbiai
Informacijų kreiptis pas David Jamieson

JAMIESON J. & SONS PTY. LTD., 267 ELISABETH ST- 
SYDNEY, telef. MA 9381.

M. LUCAS & CO.
BUILDERS & CONTRACTORS (Reg.)

(Sav. M. Lukauskas).
56 Yarrara Rd., Pennant Hills, Tel. WJ 2272.

Norėdami įsigyti geros vertės namą, kreipkitės tik į M. Lucas '& Co. 
Statome ant savo ir Jūsų sklypų. Užtikrintai skubus ir tik geras dar
bas, geriausios rūšies medžiagos. Darome planus ir paruošiame spe
cifikacijas. Parūpiname paskolas.
šiuo metu pradėjome statybą namų pardavimui Merrylande, o po 
Naujų Metų pradedame statybą gražiame Pennant Hill’s rajone. 
Kas nori įsigyti puikius ir jaukius namus gražioje vietoje, malonė
kite paskubėti.

Po 6 vai. vak. skambinti WJ 2272, arba kreiptis asmeniškai 
(2min. nuo stoties).

N.M. sutikimas Adelaidėj
Ir šiemet Lietuvių Bendruome

nės Naujų Metų sutikimo balių 
ruošia Adelaidės Apylinkės valdy
ba. Balius įvyks Centennial Hall, 
Wayville, gruodžio mėn. 31 d. 
Pradžia 8 vai. vak., pabaiga 2 vai. 
ryto. Pakvietimus jau dabar ga
lima įsigyti pas valdybos narius. 
Vėliau pranešime apie balių smul
kiau.

Apylinkės Valdyba.

GEELONGO
LIETUVIŲ NAMŲ STATYBOS 

KOMITETAS
š.m. gruodžio mėn. 31 d. ruošia 

viešą
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ 

BALIU.
Balius jvyksta Geelongo 

Geležinkelio salėje.
Pradžia 7.80 vai. vak.

Gera salė, bufetas ir orkestras. 
Maloniai kviečiame visus atsilan
kyti.

Pajieškojimai
* Leonas Vytautas Kačeraus

kas, gyvenęs Memmingene, rašy
kite šiuo adresu: Rev. V. Bagdo
navičius MIC. 2334 So Oakley Ave- 
Chicago 8, Ill, USA. Jums yra 
svarbus laiškas.

* Banadui Verbickui yra laiškas 
iš Kaišedorių. Kreiptis: “Mūsų 
Pastogės” Red.

* Pijui Baltrušaičiui yra laiškas 
Kreiptis "M.P.” Redakcijon.

* Alf. Jakubėno, s. Adomo, ki
lusio iš Švenčionių apskr., pajieš- 
ko Rita Lenktaitlenė, 330 Hope 
Str., Stamford, Conn, U.S.A.

* Vinco Uoselio ir Kazės Unski- 
naitės — Uoselienės, pajieško mo
tina ir jų sūnus Lucius. Rašyti 
“M.P.” Redakcijon.

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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