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100.000.000
Suomių dienr. “Iltasanomat” pa

skelbė žinių apie min. SL Lozo
raičio raštų Jungt Tautų visumos 
pirmininkui, kuriuo buvo atkreip
tas dėmesys, jog dar ligi šiol 100 
milionų Rytų ir Vidurio Europoje 
tebėra pavergti. Pasiūlyta, kad

BENDRUOMENES ATSTOVU
\

SUVAŽIAVIMAS
ALB KRAŠTO TARYBOS V-JI PAPRASTOJI SESIJA, TRU

KUSI 3 DIENAS, VYKO SYDNĖJUJE. JOJE DALYVAVO BEN- 
Jungtinės Tautos šių tautų intert- DRUOMENĖS RINKTI ATSTOVAI IŠ VISOS AUSTRALIJOS, 
sams apsaugoti sudarytų specialią ' GyvaI IŠDISKUTUOTI BENDRUOMENINIAI KLAUSIMAI, 
komisiją. Plačiau apie tai pasisa- VPAC ŠVIETIMO IR KULTŪROS REIKALAI. RYŠIUM SU LIE- 
kč šveicarų dienr. “Die Tat” (1956. JUVOS IŠLAISVINIMU PALIESTOS IR POLITINĖS KOVOS PRO- 
XII. 18), išryškindamas dar kartų !BLEMOS. 
pasaulio viešumai pareikštąjį prieš 
Sovietų Sąjungų protestų, kad ta 
pamynusi po kojų lietuvių tautos 
teisę atsikurti nepriklausomų gy- ______________________s______ __
veninių ir demokratiškai tvarky- nės Krašto Tarybos V-ji papras- ( ]jdarunin mokestis tačiau plaukia 
tis, taip pat tarptautinio telain-j toji sesija prasidėjo 1956 motu............................ . -----
gurno ir moralės principus.

S Pastaruoju metu amerikiečių,' vykusius lietuvių atstovus pasvei-
^kiCČiU’ aUHtral'Lb-fi' kin0 Sy<inSjaus lietuvb» vaniu laikui." P^taią’ metah kli I 

ibliu ir kitų kraštų ALB Sydnėjaus Apylinkės pirmi-! apyiinkės tčnl prisiuntusios
urnų agentūros, svarbiausioj! lai- ninkas A Jasaitis. j ‘ kcIeta -varu solidarumo m"
kraščiai ir radijai plačiai skelbė Suvažiavima atidarydamas ALB - I? , - I
__. T. . . . . nuvažiavimų Biiaaryauiniis aijD kescio. Kiek žymesnes sumas su- Į snj,A 54; 
apie Lietuvoje pasireiškiančių ypač Krašto Valdybos pirmininkas Vyt.! j>lv>lz«. Unnl'ctown.. .r- Xf L _
tarp studentų ir inteligentų opo- skrinska, pabrėžė šitų suvažiavi-' « k- Pronorcimrai geriausiai J 7 »- v '• u l-
ziciia sovietiniam okupantui ir' .. v , •, - * t apynnues. 1 ropo re ingai gerinusiai Kontroles Komisija, krašto Gar-zicijų sovietiniam oKupanwi irj mų 8Varbų lr relkšraę tremties pasirndr. Bankstownas. ’---------- • ••
kremliaus smurtu primestajam, bendruomenei ir kvietė atstovus 

Lietuvai svetimajam režimui. Kai 
kurie laikraščiai Šveicarijoje ir 1 _ _ ______ __ «
Švedijoje įsidėjo net po kelis di- vietoj statant lietuviškosios ben- šoktelėjo ir praeitais metais. Pa-' didatuojant į ALB Krašto Valdy- 
desnius straipsnius, nušviečian- f 1 ,U1--------J- — ' ■ —.... — ... ... . .
čius lietuvių nepasitenkinimo oku- j

Pirmoji diena i ninkas Simas Grina.
j Krašto Valdybos pajamas suda- 

Australijos lietuvių Bendruome.' solidaranlo mokyčio įnašai. So- 
Krnfifn Tnrvhnu V_B nnnrflR-

Krašto Kontrolės Komisijos ak
tus perskaitė jos pirmininkas Vyt. 
Deikus. Kontrolės komisija kons
tatavo tvarkingų buhalterinę at
skaitomybę ir prašė apyskaitas 
tvirtinti. Suvažiavimas po gyvų 
diskusijų ir paaiškinimų apyskai
tas patvirtino. Krašto Valdybai 
pareikšta padėka už atliktų darbų.

Antroji diena
labai siIPnal- Nesant lęšy, Krašto j Antros dienos posėdyje dalyva- 

‘. vo 67 atstovai.
i Svarstant Krašto Valdybos būs-
■ tinęs nustatymo klausimų 1957-8 
metų kadencijai, buvo siūloma 

apylinkės tėra prisiuntusios vos Adelaidė ir Sydnejus. Už palikimą
> mo- j Kra$to Valdybos Sydnėjuje pasi- 

_________u> Adelaidę 6, kiti susi- 
rinko Hankst..wno ir Melbourne' lajks sydnčjuje palikta ir Krašto

gruodžio 28 d. Sydnėjuje, Estų Valdybos darbas negali būti išplės- 
Namuose. Iš visos Australijos at- j tas ir daugelis būtinų atlikti dar- 

! bų vis atidedama “patogesniam”

. bės Teismas ir toliau palieka Ade- 
visu rimtumu ir atsidėjimu svars- J Pastogė" . konomlškai laidėje.
tyti ir sprąsti klausimus, pirmoj stiprėja. Prenumeratorių skaičius Mandatų Komisijas nariams kali-
... __ . . čnLfalAln nrnnifnic Pn- i tlt) V —

druomenės interesą, nes tik rie- įdėjus skelbimams atsirado nau-} bą ir Kontrolės Komisija, balsams 
.......—„ ningi būdami galime geriausiaipajamų. Bendruomenės laikraš- skaičiuoti buvo sudaryta laikinoji 

pantais svarbiausias priežastis, ei- prisidėti prie Lietuvos išlaisvinimo turl skolų, bet turi Ir skeli- (komisija iš N. Voiko, J.P. Kėdžių 
C!mIaAIzo..o DoL.aHa \Tm, « «. ■ — . -i . .. . ...... nmtru TT-z nt-nntflla eiklia nrnlttl- i ■■ 1

VLIKO SESIJA NUMATYTA

1957.III.22-24 D.D. KANADOJE

Nauju VT pirmininku išrinktas 
pulk. J. Lanskoronskis

Vliko pilnaties sesija numatyta 
šaukti kovo mėn. 22-23-24 d.d. To
ronte, Kanadoje.

Vliko pirmininkas lankėsi Ka
nadoje, Toronte, kur su Tautos 
Fondo vadovybėmis iš Hamiltono 
ir Toronto ir su Kanados Lietuvių 
Bendruomenės atstovais tarėsi dėl 
Radijo specialios rinkliavos prave- 
dimo ir dėl Vliko sesijos.

Tas kartinis aukų telkimas vyk
domas susitarus su Amerikos Lie
tuvių Taryba. Atsišaukimų Vliko 
vardu pasirašė jo pirmininkas J. 
Matulionis ir prezidiumo sekreto
rius H. Blazas, o Tautos Fondo 
valdybos — prof. J. Kaminskas, 
dr. M. Devenis ir prel. J. Balko
nas.

Pulk. J. Lanskoronskis, Vliko 
Praplėsto Prezidiumo išrinktas VT 
pirmininku, tariasi su grupėmis ir 
su atskirais asmenimis dėl sudary
mo naujos V. Tarybos.

Vliko Prezidiumas ir Vykd. Ta
ryba Kalėdų švenčių jr Naujųjų 
Metų proga atskiru uuišaukimu 
radijo bangomis kreipėsi j paverg
tąjį kraštų. E.

tuodami Sniečkaus, Paleckio, Nau- 
jelio ir kt. pareiškimus. Lietuvoje 
spontaniškai prasiveržianti troški
mų daugiau laisvės palankiai ko
mentavo taip pat visa eilė pasižy
mėjusių radiofonų, 
skyrę net po 
komentarus.

k»>vos ir lietuvybės išlaikymo trem- • ninku. Už praeitus metus prenu- . ir J. Motiejūno.
tyje. meratoriy skolos gruodžio pradžių. s, t balsavimu 1Srlnkti į ALB

tam tikslui 
kelis pranešimus ar

oficialiai paleistojo 
prie Sov. Sąjungos

• Vietoj 
Kominformo 
kp vadovykės sudarytas ryšininkų 
štabas santykiams su užsienio 
kompartijomis palaikyti. Toje nau
joje žinyboje svarbiausias vaid
muo tenka Mitinui, Ponomariovui, 
o ryšiams su kitų kraštų “broliš
komis partijomis” vadovauja ck 
sekretoriai Suslovas ir Pospelovas. 
Pervuchinas rūpinasi šiai žinybai 
reikalingų lėšų sutelkimu ir ūkine 
pasaulinio komunistų sąjūdžio ko
ordinacija Taip praktiškai komin- 
formas pakeistas nauja organiza
cija.

# Sovietinėje Vokietijos zonoje 
stovi paruošti po ginklu apie 400. 
000 Sovietų dalinių, be jų, dar 75. • 
000 iki dantų ginkluotos ‘liaudies 
milicijos”, 65.000 Rytinės zonos 

saugumo dalinių, 120.000 “naciona
linės liaudies armijos”, 100.000 
partinių SĖD “kovos grupių”, tuo 
tarpu gynybinės pajėgos Vakarų 
Vokietijoje, nors jų ir apšaukiant 
“militaristų reakcija”, tėra labai 
silpnos — tai menki amerikiečių, 
be to, smarkiai apmažinti britų ir 
prancūzų kariniai daliniai, keli 
mokomieji batalionai vokiečių ka
riuomenės ir vos 7.000 Vak. Vo
kietijos pasienio apsaugos vyrų...

# Vokietijos Rytinės zonos 
saugumo šefas Wohlweberis yra 
pasiryžęs iki 1958 m. užverbuoti 
10.000 naujų saugumo agentų ir 
bendrų jų skaičių pakelti iki 30. 
000. Prasidėjus neramumams Ven
grijoje, Rytinės zonos saugumas 
pasiuntė savo emisarus i Vengriją 
sekti jvykių. Ką tie grjžę papasa
kojo — dėl to atsistojo plaukai 
net ir ištikimiausioms Kremliaus 
agentams. Pasirodo, sukilę vengrų 
darbo žmonės patys savo ranko
mis likvidavo apie 60% Vengrijos 
saugumo pareigūną, kurių gyven
tojai nepaprastai nekentė.

tyje. maratonų skolos gruodžio pradžlo. ( Hlaptu balsavlmu l6rinkti ; ALB
J suvažiavimo prezidiumą, Kraš-'J0 s‘ek5 “P10 s™rų. Kiti ju Krašto Valdybą (pagal balsų dau-

lo Valdybai pasiūlius, išrenkami iau prialuntą pinigus už praeitus | sumiĮ) h. Kmitas, V. Slmniškis, 
Balys Daukus (Sydnejus) pirmi-1 ”letus sykiu su prenumerata už B paukuSi g Kovalskis, J. Vetei- 
ninku, Antanas Krausas (Mel- 1957 metus, kiti, tikimasi, taip pat kis> B Stašionis ir Z. Budrikis, 
boumas) ir Stasys Čibiras (Ade- atsilygins. Jeigu visi skolininkai Kandidatai: S. Grina, Jonaitis ir 
laide) vicepirmininkais. I atsilygintų tai ir laikraštis galėtų E Kolakauskas

Krašto Valdybos sudarytai atiduoti skolas, kurios šiuo metu
mandatų komisijai pravesti regis-|S,pkia aPifi *000 svarų. ‘ (Tąsa 2 psl.)

i tracijai (Antanas Švedas, Henri
kas Kmitas ir Bronius Stašionis), 
suvažiavimas paveda eiti ir balsų 
skaičiavimo komisijos pareigas.

Mandatų komisijos pranešimų 
padaro Ant. švedas. Suvažiavime, 
iš 88 turėjusių teisę, iki 10 vai. 
užsiregistravę 45 atstovai.

J sveikinimu .ir rezoliucijų ko
misijų išrenkami VI. Jakutis, V. 
Kazokas, P. Pusdešris, M. Gailiū- 
nass ir P. Vaičaitis.

Statuto keitimo komisijon išren
kami St. Kovalskis, J. Kalvaitis ir 
S. Balčiūnas.

Melbourne atstovas — šios apy
linkės pirm. — S. Balčiūnas iške
lia klausimų del Sydnėjaus (imant 

irisas 3 apylinkes kartu) atstovu 
skaičiaus teisėtumo. Melbourniš- 
kial manų, kad Sydnejus j suva
žiavimą yra atsiuntęs per didelį 
skaičių atstovų. Paaiškinama, kad 
Sydnėjuje gyvena per 2600 lietu
vių, gi Sydnėjaus apylinkė, kaip 
centrinė, apjungia ir tuos tautie
čius, gyvenančius New South Wa
les ribose, kurie nepriklauso ku
riai kitai apylinkei ar seniūnijai.

Mandatų komisija pripažino 
Sydnėjaus atstovų skaičių esant 

teisėtų. Suvažiavimas priėmė Man
datų komisijos pareiškimą.

ALB Krašto Valdybos veiklos 
ataskaitini pranešimų padarė jos 
pirm. Vyt. Skrinska Valdyba vyk
džiusi instruktavimų ir apylinkių 
bei seniūnijų veiklos darbo dorini
mų, palaikiusi ryšius su kitų tau-

• tybių bendruomenėmis ir austra
lų valdžios Įstaigomis, stengdamo
si nepraleisti progos Lietuvos by-

i los garsinimui, siekiant pavergto- 
i slos tėvynės išlaisvinimo ir vals- 
! tybės nepriklausomybės atstaty-
• mo.
i Krašto Valdybos, “Mūsų Pasto

gės” ir Tautos Fondo Atstovybės 
pinigines apyskaitas patiekė iždi-

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
NEPASITENKINIMAS AUGA

Ypač jaunimas nepatenkintas okupantais
Gerai okupantų apmokami patai

kūnai šiandien Lietuvoje šaukia: 
“Negalima, sudėjus rankas ir už
merkus akis, šiandieną ramiai tū
noti asmeninėje savo citadelėje, 
kai visokie liaudies parazitai tai
kosi, kam ir kur suvaryti savo 
kruvinų durklų... Mes turime bu
dėti ir neapkęsti vidaus ir užsie
nio priešų, pikčiausių socializmo 
priešų...”

šmeiždami sukilusių vengrų 
liaudį ir apie Įvykius Vengrijoje 
skelbdami augštyn kojomis ap
verstus faktus, klastodami bruta
liausiai aiškiausių tiesų, panašūs 
Kremliaus agentai ir partijos pa
taikūnai tokiais piktais prasima
nymais ir grasinimais mėgina įs
pėti bolševikinę priespaudą velkan
čią lietuvių tautų, idant niekas ne
drįstų kelti atviriau balso prieš 
Kremliaus smurtu primestų!! Lie
tuvai kruvinąjį režimų.

Lietuvių ryžtas laisvai gyventi 
ir ntpasitenkinimas okupantais, 
kuris ryškiai matyti kad ir iš 
Sniečkaus pareiškimų, platesnio, 
atgarsio rado amerikiečių spaudo
je. Daugiausia tam pasinaudota 
amerikiečių telegramų agentūrų 
AP ir UP pranešimais, “New York 
Times” ir kt Įžymių spaudos or
ganų informacijomis. Žinomieji 
amerikiečių laikraštininkai broliai 
Alsopai taip pat konstatovo fak
tų, jog Lietuvoj pasirodo užrašų, 
skelbiančių ant namų sienų: “Rus- 
kiai, nešdinkitės namo...”

Britų spauda, kaip “Daily Mail”, 
“Daily Express”, “Daily Teleg-

raph” ir kiti laikraščiai, atžymė
jo ypač lietuvių mokslus einančio 
jaunimo nepasitenkinimų okupan
tais. “Manchester Guardian” pra
nešimu, Vilniuj studentai buvo su
rengę didelę viešų demonstraciją, 
o prie jų prisijungę darbininkai. 
Demonstrantai reikalavę atitrauk
ti iš Lietuvos rusų kariuomenę, 
paleisti kalinamus intelektualus ir 
suteikti daugiau laisvių. Tik su
stiprintiems milicijos būriams pa
vykę demonstrantus išsklaidyti. 
London** liberalų dienraštis “News 
Cronicle” 1956.XII.12 skelbė, kad 
studentai sukelia daugiau rūpes
čių raudoniesiems valdovams ši 
kartų jau ir Lietuvoje, ne tik Le
ningrade, Maskvoje, Sverdlovske, 
Stalingrade ir kt.

Lenkų tremtyje leidžiami laik
raščiai, tarp jų londoninis “Dzien- 
nik Polski”, prie to dar pastebi, 
jog lietuviai ir lenkai studentai 
Vilniuje’ pareiškę pageidavimus, 
kad būtų pašalinta iš universiteto 
rusų kalba ir marksizmas, kaip 
privalomi dalykai. Rūgimas vyks- 
tųs ypač tarp studentų ir intelek
tualų.

Apie Įtemptų padėti Lietuvoje 
plačiai painformavo taip pat 
prancūzų spauda. “Le Monde” Nr. 
3698 ištisai Įsidėjo prancūzų te
legramų agentūros AFP tuo rei
kalu gautąjį pranešimų iš Mask
vos. Jame cituojami Sniečkaus 
pareiškimai, kuriais Jis užsipuolė 

lietuvius darbo inteligentus, o ypač 
studentus, kurstant lietuvių ma
ses prieš rusus. “Le Figaro” Nr.

* Stockholmu vakariais dienr. 
“Experessen” atspaude platesnius 
min. Igno šeiniaus pareiškimus 
apie dabartinę padėti okup. Lietu
voje. Studentai ypač pasipiktinę 
prof. Žemaičio iš rektorių pašali
nimu. Prievartinė rusifikacija duo
da kaip tik priešingų rezultatų. 
Sovietai savo tikslų Lietuvoje ne
pasiekė. Stalinistiniai metiniai ir 
toliau okupantų vykdomos depor
tacijos tik skatina ir stiprina par
tizaninę veiklų, pastebi laikraštis.

3815 pacitavo Sniečkaus kalbų, 
kad, girdi, “reakcionieriai kelia 
galvas”. Dienr. “La Croix” atžy
mėjo N r. 22484 vykstant] prieš 
Sovietus pavergtoje Lietuvoje ne
pasitenkinimų. “Paris-press l’In- 
transigeant” pirmajame puslapyje 
paskelbė apie vykstančių Lietuvo
je opozicijų ir Sniečkaus jspSji- 
n?us "nacionalistinės buržuazijos 
geibėjams”. Koks pareiškimas bu
vęs perduotas per Vilniaus radiją, 
tokie pat ar panašūs pareiškimai, 
įspėju nesiimti jokių žygių prieš 
rusus, taip pat buvę perduoti per 
Talino ir Rygos radiofonus. 
“Franc-Tireur” Nr. 3851 skelbia 
apie numatytuosius Maskvos ne
patikimųjų elementų valymus. “Lt? 
Parisien Libere” Nr. 3812 rašo 
apie Ukrainos žydų ir pabaltieČių 
naujas deportacijas j Sibirą. Uk
rainiečių osų naujai ištremtų 

4.000. Koks skaičius ištremtas pa
baltieČių, tikslių žinių neturima. 
“Combat" Nr. 3874, rašydamas 
apie pasauliui gręsiantj komuniz
mo pavojų, atžymėjo pavergtoje 
Lietuvoje vakstančią ypač tarp 
studentų ir intelektualų agitaci
ją, puolant komunistinę doktriną. 
Skelbiama, kad Sniečkus grasino 
visiems, reikalaujantiems didesnės 
laisvės. "L’Aurore” Nr. 3.813, ra
šydamas apie bolševikų pralaimė
jimus, stambiomis raidėmis atžy
mėjo Lietuvoje vykusias antiso- 
vietines demonstracijas. Socialis
tų dienr. “Le Populaire” Henri 
Dusart apžvelgė vykstančio Lie
tuvoje okupantais nepasitenkini
mo priežastis. Nepasitenkinimas 
sovietine sistema vyksta visoje 
Rytų Europos erdvėje. Pats dien

Kreipimasis
Į LIETUVIŲ ORGANIZACIJAS

Vliko Vykdomoji Taryba kasdien 
j Lietuvą per 3 radijo stoties per
duoda žinias. Per šias programas 
galime laisvai, visiškai nepriklau
somai nuo kitų, tarti savų, lietu
viškų žodi.

šalia politinių žinių ir susida
riusios padėties vertinimo, infor
macijos apie laisvėje gyvenančius 
mūsų tautiečius klausomos paverg
toje Tėvynėje ir Sibiro tremtyje 
su didžiausiu susidomėjimu. Su 
lūkesčiu ir pasiilgimu kiekvienas 
stengiasi bent slapta sekti prog
ramas, bene išgirs kokių nors ar
timo pavardę, sužinos apie vaikus, 
kurie išvyko mažytėliai, o šiandien 
jau yra studentai ir reiškiasi lie
tuviškoj veikloj, patiria apie lie
tuvių organizacijas ,apie jų veiklų 
ir žmones. Radijo bangos jiems 
atneš žinių, jog laisvoje Amerikos 
žemėje vėl atsikuria savanorių, 
šaulių, skautų, studentų ir moterų 
organizacijos, kad ten yra susida
rę ir veikia pradedant zarasiškiais, 
baigiant zanavykais {vairūs jų 
klubai. Išgirs, kas iš mūsų dar 
sveiki ir gyvi, kaip ir apie tuos, 
kurie jau mirę.

Todėl prašome visas lietuvių or
ganizacijas, pradedant Naujaisiais 
Metais, padėti mums šiame darbe 
— suteikti žinių iš savo gyvenimo, 
kultūrinės buities ir visokios veik
los. Tai yra konkretus mūsų visų 
ne tik dabas, bet ir pareiga, ži
nias prašome siųsti šiuo adresu: 
V. Taryba, Radijo Skyrius, Gar- 
tenstrasse 5, Rectlingen, Germa
ny.

VYKDOMOJI TARYBA.

raštis pažymi, jog antisovietinė 
agitacija Lietuvoje vis daugiau 
Įsigali.

Italų spauda, parodydama dide
lę lietuviams simpatiją, labai gy
vai atžymėjo Suslovo nejsileidimą 
i Italijos kp kongresą, jo biau- 
rius žygius pavergtoje Lietuvoje, 
vykdant rusų imperialistines už
mačias, ir lietuvių tautos tebero- 
domą okupantams pasipriešinimų. 
Šiuo reikalu platesnes informaci
jas paskelbė ar Įsidėjo iš itališkai 
leidžiamos “Elta-Press” paimtus 

duomenis žinomi italų spaudos or
ganai, kaip "Il Quptidiano”, “II 
Giornale dTtalia”, “H Tempo” ir 
kt.

Suomių spauda paskiausiu metu 
didelėmis antraštėmis skelbia gau
namas iš Lietuvos žinias apie stu
dentuose ir inteligentuose vyks
tanti okupantais nepasitenkinimą. 
Nepasitenkinimas yra apėmęs, 
kaip skelbia laikraščiai, taip pat 
Latviją ir Estiją.

Švedų spauda, Šveicarijoje lei
džiamas “Neue Zuercher Zeitung’’ 
ir kai kurie kiti laikraščiai plačiai 
paskelbė buv. Lietuvos atstovo 
Helsinky ir Stockholme, rašytojo 
Igno šeiniaus, pareiškimus spau
dai apie vykstant! okup. Lietuvoje 
pavergėjais nepasitenkinimų, ypač 
studentų antirusiškas ir antisovie- 
tines nuotaikas. Studentų ypač 
reiškiamas nepasitenkinimas pla
ningai varoma rusifikacija, lietu
vių jaunimo nejslleidimu j un-tą, 
neleidžiamųjų studijuoti pasiunti
mu kaip darbininkų ar kolchozi- 
ninkų į kolchozus, tariamai sava
noriais išsiuntimu j Sibiro “plė
šinius”.

f' Elta,

1
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ALB SUVAŽIAVIMAS
(Tąsa iš 1 psl.) j reikalu rūpintis paprašytas

Krašto Kontrolės Komisijon iš- tūros Fondas.
rinkti: L. Karvelis, A. švedas ir 
P. Protas; kandidatai R. Venclova 
ir Al. Mauragis.

Garbės Teisman: E. Reisonienė, 
St. Čibiras, J. Kalvaitis, kun. dr. 
P. Jatulis ir Martinkus.

Geelongo atstovui sutikus, 1958 
metų Krašto Tarybos suvažiavi
mas nutarta šaukti Geelonge — 
pirmuosiuose Australijos lietuvių 
bendruomenės namuose.

Įdomų ir gerai paruoštą refera
tą, paryškinantį bendruomenines 
problemas ir bendruomenės idėją, 
skaitė Vladas Jakutis. Dėl refera
te pareikštų minčių ir bendruome
ninių reikalų aplamai, įvyko gyvos 
diskusijos, kas rodė, kad paskai
tos tema buvo tikrai aktuali ir pa
lietė pačias jautriausias stygas. 
(Paskaitos santrauką atspausime 
atskirai).

Kultūrinius ir švietimo reikalus 
referavo Lietuvių Kultūros Fondo 
Australijos Valdybos pirmininką 
atstovavęs švietimo vadovas Anta
nas Krausas.

Lietuviškoji kultūra ir kultūri
nis gyvenimas aplamai, reiškiasi 
įvairiomis formomis, bet nepakan
kamai plačiai ir neturi visuotinu
mo požymių, švietimas, lituanis
tinis švietimas, vyksta daugiausiai 
per savaitgalio mokyklas ir kur
sus. Reikšmingą darbą atlieka 
Liet Kultūros Fondo įsteigtieji, 
Alberto Zubro vadovaujami, Mel
bourne Lituanistiniai kursai ir 
“Lituanicum” — lituanistiniams 
dalykams skirtas leidinys, pa
skleidžiamas Australijoje ir užsie
niuose paskirais sąsiuviniais.

šiuo metu Australijoje veikla 
per 20 savaitgalio mokyklų. Jų 
galėtų būti mažiausiai dvigubai, 
nes yra daug mokyklinio amžiaus 
vaikų, kurie nė vieną kartą nėra 
atsilankę į lietuvišką mokyklą. 
Konstatuota, kad lietuviškojo gy
vastingumo išlaikymas priaugan
čioje kartoje daugiausiai priklau
so šeimos ir mokyklos.

Pripažinta, kad daugelis tėvų 
nepakankamai rūpinasi tautinės 
sąmonės skiepyjimu ir tautiniu sa
vo vaikų auklėjimu. Vis labiau 
plečiasi abuojumas ir pažiūra, kad 
būti lietuviu brangiai kaštuoja. 
Nedovanotina, kad t ėvai neskiria 
svaro ar dviejų lietuviškiems va
dovėliams įsigyti, nors nepagaili 
“kišenpinigių” vaikams, kada Šie iki šiolei dar nieko šioj srity ne- 
įsigeidžia saldumynų ir ktokių pa- padaryta, 
silepinimo priemonių. Tėvams 
šiandien sunku savo vaiką pasiųs
ti į mokyklą, sunku prižiūrėti jo 
pažangumą moksle, tad kodėl turi 
būti lengva mokytojams, kurie 
dirba bu atlyginimo, gaišta savo 
laiką ir patys apsimoka kelionės 
išlaidas?

Nurodyta į tikrai sunkias sąly
gas, kuriose šiandien dirba lietu
viškai savaitgalio mokykla, kur 
visa darbo našta, visi rūpesčiai 
gula ant mokytojų ir tėvų komi
teto narių pečių, kai tuo tarpu 
vaikų tėvai šiam darbui dažnai es
ti abejingi, kartais visai abuojus. 
Atkreiptas dėmesys į blogas ir 
kartais netinkamas mokyklų pa
talpas, į kurias nenoromis renkasi 
vaikai ir kamuojasi bendrame ke
lių grupių triukšme mokytojai. 
Kalbėtojai teisingai pastebėjo, kad 
jeigu prarasime jaunimą, tai sta
tutai ir suvažiavimai taip pat ne
bus reikalingi.

Būtina sudaryti materialines są
lygas tautinei kultūrai klestėti ir 
lituanistiniam švietimui vykdyti.

Iškelta nuolatinės lietuviškos 
mokyklos steigimo reikalingumas. 
Siūlyta pagalvoti apie vaikų dar
želių organizavimą.

Siūlyta prie Krašto Valdybos 
organizuoti švietimo tarybą, kuri 
spec, rūpintųsi Švietimo reikalais, 
nes Kultūros Fondas neįveikia jam 
pavesto uždavinio atlikti.

Pasisakyta, kad lietuvių namai 
turėtų tarnauti kultūriniams ir 
švietimo reikalams. Juose būtinai 
turėtų rasti vietos savaitgalio mo
kyklos ir Valkų darželiai, juose tu
rėtų burtis visas lietuviškojo Jau
nimo gyvenimas.

Iškelta klausimas, kad lietuvių 
kalba būtų jpilietinta kaip egza
minų dalykas universitetuose, šiuo

Trečioji diena

Kul-

Posėdis pradedamas 9 vai.
pono Kovalskio referatu “Pasau
linė situacija ir mes”. Referentas 
plačiai apžvelgia politinių įvykių 
raidą, suvesdamas juos į šios die
nos pasireiškimus ir susigrupavi- 
mus. Išsamioje ir gerai paruošto
je paskaitoj e prelegentas aptarė 
įvykius, įbloškusius ir mus į trem
ties vežimą, kuriame sėdėdami mes 
privaloma neišleisti iš akių gali
mybės, kad politinių įvykių 
sklaida viena diena pasidarys pa
lanki Lieetuvos nepriklausomybės 
atstatymui ir grįžimui į gimtuo
sius namus. Dabar gi mūsų parei
ga garsinti pasauliui padarytą 
mūsų kraštui skriaudą, tuo netie
sioginiai prisidedant prie gimto
sios žemės išlaisvinimo.

Ste-

VYKSTAME I PAMALDAS

PULGIS ANDRIUŠIS.

SLOGUČIAI
KULTŪRINE 

KRONIKA

Valdybai 
perteiktų

pasiūlius,

Suvažiavimą pradedant Krašt>> 
Valdybos pirmininkas painforma
vo, kad jis taręsis su Sydnėjaus! 
lietuvių kat. kapelionu kun. P. 
Butkum dėl pamaldų suvažiavimo 
dalyviams, ir abu priėję nuomo
nės, kad geriausia būsią, jeigu 
sekmadAL suvažiavimas padarys 
pertraukąnr atstovai atvyks Syd- 
nejaus lietuviams skirtas pamal
das Camperdowne. Suvažiavimas 
šitam pritarė ir gruodžio 30 d., 
trečią posėdžių dieną, 11,30 vai., 
Krašto Valdybos parūpintomis su
sisiekimo priemonėmis, visi suva
žiavimo dalyviai nuvyko į Catnper- 
downą, kur mišias atlaikė ir suva
žiavimų proga skirtą pamokslą pa
sakė kun. dr. Bačinskas. Pamaldų 
metu gražiai giedojo Algio Pluko

vadovaujamas “Dainos” choras.
Po pamaldų posėdžiai buvo tę

siami toliau. Priimtos rezoliucijos 
kultūros, švieteimo ir organizaci
niais klausimais. Pageidauta, kad 
kitame suvažiavime būtų patiek
ta kituose kraštuose gyvenančių 
lietuvių gyvenimo apžvalga, kad 
apylinkių valdybos prieš suvažia
vimus patiektų savo atliktų darbų 
apžvalgas raštu Krašto 
ir ši juos kondensuotai 
suvažiavimui.

Sveikinimų komisijai
suvažiavimo prezidiumas paprašy
tas persiųsti sveikinimus J.E. Ar
kivyskupui Kauno Metropolitui 
Juozapui Skvireckui, Vilkui, Dip
lomatinei Tarnybai, Lietuvos Ne
priklausomybės Talkai, Australi
jos ministeriui pirmininkui, Jung
tinių Tautų gen. sekretoriui ir per 
“Amerikos Balsą” pasveikinti ko
vojančią ir kenčiančią Lietuvą.

ALB Krašto Tarybos Suvažia
vimą sveikino Vokietijos Krašto 
Valdyba, Australijos Lietuvių Ka
talikų Fedoracijos suvažiavimas, 
Australijos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Valdyba, Studen
tų Suvažiavimas, buv. ALB Kraš
to Valdybos pirm. Justas Vaičaitis 
iš Amerikos, Liet. Skautų S-gos 
Australijos Rajono Vadas, Adelai
dės Moterų Sekcija ir Mažosios j 
Liet. Bičiulių Dr-ja.

Suvažiavimą baigiant, prezidiu
mo pirmininkas padėkojo suvažia
vimo šeimininkams — ALB Sydnė- 
Jaus, Bankstowno ir Cabramattos 
apylinkių valdyboms, ypač uoliai 
besirūpinusiam Sydnėjaus Apylin
kės valdybos pirmininkui A. Ja
saičiui, Soc. Globos Moterų Drau
gijos ponioms ir ištvermingai dir
busiam sekretoriatui, kurį sudarė 
Pranas Nagys, ir pakaitomis — 
Mykolas Petronis, Bronius 
nis ir Julius Veteikls.

Suvažiavimas baigtas 
himnu.

Stašio-

Tautos
J.K1.

TAUTOS ISTORIJA
1. Yra daug lietuvių tautos is

torijos problemų, kurios reikalin
gos artimiausioje ateityje perna- 
grinėti, nes jos žalingai veikia 
tautos interesus.

2. Yra skubus ir neatidėliotinas 
reikalas surinkti istorinę medžia
gą, nes laikas ir sąlygos negai
lestingai ją naikina.

3. Yra jau atėjęs laikas rimtai 
susirūpinti storikų preaugliu, nes

4. Yra skubus reikalas ateiti į 
pagalbą lituanistinių mokyklų (ar 
klasių) istorijos mokytojams, nes 
jie palikti be niekieno pagalbos.

Darbų daug. Pavienių — parti
zaninių pajėgų šiems darbams at
likti neužtenka. Reikia sutelktinių, 
nuolatinių, organizuotų jėgų. Tas 
rūpestis ir prvertė JAV ir Kana
dos liėteuvių kongreso metu isto
rijos sekcijos posėdžiui pasiūlyti 
kurti LIETUVIŲ TAUTOS ISTO
RIJOS DRAUGIJĄ. Posėdžio da
lyviai, labai gyvai tą klausimą 
išdiskutavę, padarė nutarimą mi
nėtą draugiją steigti. Jos nariais 
gali būti po visą pasaulį išsibars
tę lietuvių tautos istorija besido- 
mį lietuviai: istorikai, istorijos 
mokytojai, istoriją studijuoją stu
dentai ir istorijos mėgėjai. Drau
gijos suorganizavimui sudaryta or
ganizacinė komisija iš Vincento 
Liulevičias, Alicijos Rūgaitės ir 

dr. K. Matulaičio.
Organizacinė Komisija, vykdy

dama jai uždėtą pareigą, praneša 
Tamstoms apie organizuojamą Lie
tuvių Tautos Istorijos Draugiją 

lir prašo:
1. pranešti savo nusistatymą dėl 

kuriamos draugijos,
2. ar manote būti jos nariu,
3. duoti sugestijų dėl įstatų,
4. atsiųsti augščiau minėtos ka

tegorijos asmenų adresus, nepa
liekant tos pareigos kitiems,

5. kelti sumanymų dėl draugi-
, jos veiklos organizavimo (gairės 

būsimai valdybai).
Kai bus gautos sugestijos, ko

misija sudarys įstatų projektą ir 
išsiuntinės visiems žadantiems bū. 
ti nariais ir naujai gautiems ad
resatams. Bus prašoma pastabų ir 
pasisakymo “už” ar “prieš” Iš 
gautų pastabų bus sudaryta galu-

tinę įstatų redakcija ir pagal 
Juos, jei dauguma bus pasisakę 
“už”, bus pravesti korespondenci- 
nial vadovybės rinkimai. Tuo pas
kutiniu darbu Org. Komisija ir 
baigs savo veiklą.

Organizacinė Komisija labai 
prašo ir laukia nuoširdžios para
mos Lietuvių Tautos Istorijos 
Draugijos organizavimo darbe.

Organizacinei Komisijai rašyti 
šiuo adresu: Pasaulio Lietuvių 

Arhyvas — LTID, 2601 West Mar
quette Road, Chicago 29, Illinois, 
U.S.A.

LTID Organizacinė Komisija.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

ŽAISMINGAS SPEKTAKLIS ADELAIDĖJE
Čia pat jau begriūvant Kalė- staiga ėmė vaikščioti savo kojom 

doms Teatro — Studijos ansamb-, be dirbtinių paramsčių. Spektak
lis, vieton šventinių pasveikinimų, • lis, nešamas tradicinių tipų, bur- 
Adelaldės lietuviams patiekė An- buliuojantis sąmojum, nepertirš- 
tano Gustaičio komediją — šaržą tintas, stilingas. Laimingai išven- 
“Slogučius”. Tai Lietuvos provin- gta “spausti juoką” — jis srovėjo 
cinio burmistro Gervės išeikvoji- j savaimingai.
mo ir griuvimo istorija. Visa bė- i Aktoriai vaidino pasigardžiuo- 
da, kad burmistras vienu ir tuo darni. Ypač žavi buvo scena Pup- 
pačiu metu statė valdinę durpinę kaus įtartinoje įstaigėlėje. Patsai 
IT SaVO nUOSaVUS namUS, taigi kaŽ- Į Pnnlrnn fnrnnifp
kaip netyčia vienas vežimas ce- ( 
mento ir dar kažkiek tenai plytų 
pasuko ne tuo keliu... Po nusi
kaltimo ateina rūsti bausmės va
landa ir burmistro didybė pavirs
ta į dulkes.

Šio sceninio juoko darbeliui bū
dinga, kad čia daug kas vyksta... • 
kažkaip netyčia. Nei tas išeikvoji
mas nėra aiškiai finansiškai de
talizuotas, nei ta bausmė teisiškai 
apibrėžta, ot, taip sau, kažkas te
nai pasitaikė, susuko vėją ir rei
kia nukentėti. Pradžioj veikalo 
žiūrovas dar stengiasi išsiaiškinti 
tuos reikalus, bet vis toliau į ga-

I lą numoja su ranka ir juokiasi. 
Man atrodo, taip ir reikia žiūrėti 
į “Slogučius”. Tai yra scenai ra
šytas sąmojingas feljetonas, vie
nur kitur atsiremtus į tikrovę, ki
tur skriejąs virš faktų ir psicho
logijos. Kai kur autoriaus pastan
gos lyg sceniškai pateisinti įvy
kius, atrodo, visai nereikalingos, uuvu „uųnunue. imvjviues oau- 
nes iš feljetonisto niekas ir ne-igiau bosiškumo, ypač kai jos vy- 
reikalauja tokių pastangų. ras toks lepšis. Jų tarnaitė (Ma

žiam scenos juokui veikėjai pa- tulaitienė) —kietoka tarnaitė, net 
rinkti tradiciniai comedia dell’arte 
stiliuje. Jeigu jau augštas valdi
ninkas tai turi išeikvoti pinigus; 
jeigu jauna žmona tai turi būti ne
ištikima; jei kurjeris tai turi bū
ti girtuoklis jeigu rangovas — 
sukti, jei atleistas iš tarnybos sek
retorius — keršyti buvusiam virši
ninkui. Taip jau radom, taip jau 
ir paliksim. Lietuvoj humoristai 
(pradedant Pupų Dėde ir baigiant 
pirmaeiliais šio žanro kūrėjais) 
būtų mirę badu, jeigu būtų kitaip, 
no per kreivą veidrodį 
tikrovę.

Režisierius J. Gučius 
statymu “atgustaitino” 
taičio Slogučius, niekur 
mas pamiršti žiūrovui, 
yra seimai pritaikytas feljetonas, 
atmetęs autoriaus bandymus pa
grįsti savo veikalą. Visapusiškai 
naudai jis išbraukė ilgą, veiksmą 
trukdančią bailaus sceną, o taip 
pat drakoniškai apkarpė paskutinę 
kliedėjimo sceną (tenai karščiuo
jantis, slogučio prigriebtas burmis
tras turėjo gulėti lovoje!). Ir taip 
gavom žiūrėtiną spektaklį, kuris

Pupkus (Ratkevičius), jo tarnaitė 
Stebulytė (Uknevičiūtė) ir klien
tas mūrininkas (Petrikas). Atro
do, lyg autorius būtų specialiai 
šitai trejukei rašęs tekstą — hu
moras buvo “šinkuojamas” rieš
kučiomis.

Skoninga, nepertirštinta scena 
burmistro Gervės (Kučinskas) ka
binete, ypač 
tis) žadina 
mojo stalo. 
(Stimburys) 
tautybę išduoda ne žydžiavimu, 
bet tiktai rankom. Įdomu, nenu
valkiota.

Kurjeris (Trinka) geriausiai pa
sireiškė tylioje gėrimų maišymo 
scenelėje ir vesdamas iš baliaus 
aferistą Rupkų. Geri ir įėjimai 
scenon, burmistrui šaukiant (ma
tosi baimė, nepasitikėjimas). Trin
ka juo labiau valdosi tuo daugiau 
ištraukia humoro.

Ponia burmistriehė (Kanienė) 
buvo skulptūrinė. Tikėjomės dau-

* Poznanės un-to prof. J. Ot- 
rembskis rašo 5 tomų lietuvių 
kalbos gramatiką. Garsų mokslui 
įžangą yra paruošęs pats auto
rius, taip pat duodi plačią biblio
grafiją. Indekse nurodomas gra
matikos iškeltų dalykų bei žodžių . 
sąrašas. Neseniai išėjo tos gra
matikos trečiasis tomas — mor
fologija. Turi 377 puslapių. Tiki
masi, kad netrukus pasirodys ir 
kiti gramatikos tomai. Gramatikos 
autorius — prof. Otrembskis žino
mas kaip didelis lituanistas ir iš 
jo kitų darbų, skirtų lietuvių kal
bos mokslui.

vaizdavę

savo pa- 
A. Gus- 
neleisda- 
kad čia
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Padaryk “Wales” Savo Banku

kai sekretorius (Gu- 
savo šefą prie rašo- 
0 taip pat rangovo 
epizodas. Jisai savo

★ Lenkijoje Krokuvos un-to 
profesorius lingvistas J. Safare- 
vičius paskelbė lenkų kalba stu
diją “Lietuviškieji vietovardžiai 
galūne-iškė”. Prof. J. Safarevičius 
yra paskelbęs pastaraisiais metais 
ir daugiau darbų iš lituanistikos 
srities.

pono nebijo. Burmistro vaidmeny
je Kučinskas įrodė kaskart įgyjąs 
daugiau sceninio solidumo ir pa
sitikėjimo.

Dekoratorius Neliubšls, aplinky
bių verčiamas, darosi modernistu 
(teatro finansinis nepajėgumas) ir 
fe’erai daro. Scenoje niekas nieko 
nepasigenda, akis niekur neina į 
konfliktą su butaforiniais daiktais. 
Tik šis guviai prasiveržęs teatras 
turėtų pastudijuoti grimo amatą 
— Petriko plikė, Trinkos nosies 
smaigalys turėjo daug priekaištų.

★ Lietuvių Studentų Sąjungos 
Užsienio Reikalų Skyriaus leid
žiamo LITU ANUS žurnalo redak
cija ir administracija persikėlė i 
Brooklyną. Naujas leidinio adre
sas yra: LITU ANUS, 916 Willou
ghby Avenue, Brooklyn, 21, N.Y. 
Žurnalą redaguoja L. Sabaliūnas, 
I. Čepėnaitė, V. Gaškaitė, D.J. 
Valančiūtė, dr. V. Vygintas, Vi
sais LITUANUS reikalais prašo
ma kreiptis čia paduotu adresu. 
Ta pačia proga primenama, kad 
žurnalo finansinė padėtis labai 
sunki, ir už bet kokią auką žurna
lo leidėjai būtų širdingai dėkingi.

Ta proga tenka pažymėti, jog 
lietuvių mokslus einančiam jauni
mui ir juos baigusiems ypač gy
vai rūpi lietuviškoji propaganda 
tarp svetimųjų. Šiame darbo bare 
tarp JAV akademinio jaunimo ir 
kt. kaip tik daug nuveikia “Li- 
tuanus”. Apskritai, mūsų akad. 
Jaunimas savo gabumais ir dar
bštumu dažnai pralenkia svetim
taučius.

**Kai kurių lietuviškųjų laik
raščių jau numarintas skulptorius 
Petras Rimša mini savo 75 metų 
gyvenimo ir 50 m. kūrybos darbo 
sukaktį. Tai yra vienas iš žy
miausių ir seniausių Lietuvos dai
lininkų, pasižymėjęs ypač savo 
“Artojum”, “Vargo mokykla”, “A. 
Baranausku”, žemaitės barlejfu ir 
kitais darbais. Su savo darbais 
Rimša pandose pradėjo dalyvauti 
nuo 1906 m. Didelį drbą sukaktu
vininkas yra taip pat nuveikęs 
vystydamas medalių meną Lietu
voje. Įdomiausiais jo darbais lai
komi jo medaliai Vytautas Didy
sis, 400 metų Lietuviškajai kny
gai, D. Donelaitis ir kt. Jam labai 
charakteringas bruožas — liaudies 
meno ornamentikos, liaudies meno 
motyvų panaudojimas. Už meda
lius “Mes už taiką”, “Tarybų Lie
tuva” ir panašius darbus, ekspo
nuotus Maskvoj per lietuvių lite
ratūros ir meno dekadą, jam. buvo 
suteiktas “T. Lietuvos liaudies 
dailininko” vardas. Daugumas jo 
darbų dabar išstatyti skulptoriaus 
dirbtuvėse Kaune.

NEGRAI ATEIS LAISVINTI 
EUROPIEČIŲ?

Net ir Sudano gyventojams bu
vo suteikta teisė patiems apsi
spręsti, ar jie nori būti visiškai 
nepriklausomi. Ir britų Togo 
krašte, vakarinėje Afrikoje, Jung
tinių Tautų priežiūroje ruošiamas 
plebiscitas, kaip jie nori tvarky
tis ateityje. Tuo tarpu daug eu
ropiečių tiesiog turi pavydėti juo
dukams turimų privilegijų, ypač 
tautos už geležinės uždangos. 
Taip, — rašo šveicarų “Die Tat”, 
— negrams laisvė suteikiama, bet 
kaip su ta laisve europiečiams? 
Gal su laiku pasidarysime tokie 
pažangūs, jog Afrikos negrai pa
sijus esą morališkai įpareigoti 
“tamsiai ir nekultūringai” Euro
pai nešti laisvės evangeliją ir ją 
išlaisvinti? — visai teisingai sta
to klausimą šis šveicarų dienraš
tis. E

DĖMESIO !
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The Bank of New Sėuth Wales teikia drau
gišką ir pilną patarnavimą\Lie.tuvių Bendruome
nei Australijoj. Tai yra didelė Australijos 
institucija, įsteigia prieš 139 metus, turinti 
940 skyrių ir agentūrų Australijoj, N. Zelan
dijoj, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir pasaulinio 
masto užsienio ryšius.

'aupomoji sąskaita gali būti atidaryta New 
fcth Wales Savings Bank. Sutaupos Jūsų 

yra apdraustos šio banko, seniausio ir didžiau
sio komercinio banko (įsteigtas 1817 m.) tur
tu. čia Jūsų pinigai yra saugūs; jie gali būti 
paimti kiekvienu metu arba perkelti iš vieno 
banko skyriaus į kitą.

BANK OF 
NEW SOUTH WALES 

(incorporated in new south wales with limited liability)

BANK OF NEW SOUTH WALES
SAVINGS BANK 

LIMITED 
(INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES)

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI Į TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI “MOŠŲ PASTOGĖJ”.

Neužmirškite švenčių ir kiekviena 
proga įsigyti

LIETUVIŠKO KRUPNIKO
(Honey Liqeur)

ir degtinės trijų rūšių: VODKOS. 
SLYVOVICOS, ZUBROVKOS, PO- 
MERENZ, kurios yra augštos ko
kybės ir pardavinėjamos visoje 
Australijoje. Tad reikalaukite

Ernstan Bottling Co. Ltd.
gamybos gėrimų su Amerikos 

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

★ Lietuvoje iki šių metų vasa
rio mėnesiu numatoma baigti fil
mą iš Lietuvos žvejų gyvenimo, 
pavadintą “Auksinės burės”. Ją 
filmuoja Lietuvos kino studija. 
Tik vyr. operatorius — maskvie
tis J. Fogelmanas. Filmo vyr. re
žisierius L. Maciulevičius, režisie
riai V. Limantas ir V. Žalakevi- 
čius, kompozitorius — B. Dvario
nas. Kinematografijos instituto 
auklėtinis J. Rimševskis stato šį 
filmą kaip savo diplomatinį darbą. 
Vadina I. Leonavičiūtė, N. Berno
tas, K. Genys, J. Čepaitis ir kt. 
Filme yra visa eilė epizodų ir 
įdomių detalių iš Lietuvos žvejų 
gyvenimo, papročių, dainų. Paro
doma gražioji Neringos gamta, 
savita kuršių buitis. Pats filmas 
yra komedija, kurioj neatrodo, kad 
būtų per apstu bolševikinės pro
pagandos.

* J. Dovydaičio parašytas fil
mas “Tiltas” netrukus bus rodo
mas okup. Lietuvos kino teatruo
se. Siužetas buvo filmuojamas 
Prienuose ir Jonavoje. Turinys — 
bolševikiškas, vaizduojantis taip 
pat “nacionalinių buržujų” veiklą.
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GEELONGO
LIETUVIŲ NAMV STATYBOS 

KOMITETO

Pranešimas
Sulėtėjus darbams, komitetas 

rado daugiau laisvo laiko ir pasi
naudodamas šia proga nori pain
formuoti apie bendrą namų staty
bos eigą.

Pirmiausia komitetas dėkoja vi
siems darbu bei pinigais prisidė- 
jusiems tautiečiams ir tikisi, jog 
nebus pei' drąsu, jeigu su pasi
didžiavimu galės konstatuoti, kad 
Geelongo lietuviai jau tikrai turi 
savo nuosavus namus.

Teisybė, jie dar nėra galutinai 
baigti tačiau šiuo metu yra tokioje 
padėtyje, jog komitetas daro žy
gių ir tikisi gauti leidimą laikinam 
jų naudojimuisi. Jeigu tas pavyk
tų — galėsime jais naudotis jau 
dabar.

Deja, su apgailestavimu komi
tetas taip pat praneša, kad su be
sibaigiančiais darbais ištirpo ir 
kasa. Apie šitai komitetas pain
formavo Geelongo Apylinkės val
dybą, kuri savo keliu gruodžio mė
nesio 16 d. namų salėje sušaukė 
visuotini Geelongo lietuvių ben
druomenės susirinkimą, kuris 
svarstė tolimesnę statybos eigą.

Namų statybos komiteto paja
mos, pinigais bei darbu prisidėju- 
sieji. (Skliausteliuose esąs skai
čius reiškia išdirbtų vai. skaičių).

£ 552.8.7J. Iš Geelongo Apyl. 
Valdybos. £ 39.12.0. Namų staty
bos komiteto įvairios smulkios pa
jamos. £ 7OJ).O. J. Grybas (92). 
£ 65.8.3S. A. Pranauskas (61). £ 
60.0.0. L.A. Bertašiai (103). £ 45. 
0.0. K. Šimkevičius (104). £ 35.0.0. 

.K. Vilutis (59). £ 32.0.0. M. Janu
lis (56). £ 30.10.0. S. Skapinskas 
(4) 5 £ 30.0.0. D. Paliulis (33). .S 
28.5.0. J. Malinauskas (62). Po £ 
25. : Af. X. (50), M. Davalga 
(137). £ 22.0.0. V. Ivaškevičius 
(24). Po £ 20. : G.X. (285), J. 
Asiukevičiūs (-), J. Bungardas 
(241), S. Česikas (222), P.X. (96), 
S.X. (96), J.V.K. Starinskai (111), 
J.Si Dargvainiai (100), J. Gailius 
(72), A. Mieliauskas (24), J.X. 
(119). £ 18.10.0. S. Karpalavičius 
(20). £ 17.5.0. J. Manlkauskas 
(91). Po £ 17.: V.X. (52), R. Gie
drys (20). £ 15.11.9. V. Ališaus
kas (28). £ 15.1.0. M. Kilikevičius 
(53). Po £ 15.: V.T. Jankai (90), 
A. Luckus (144), V. Mačiulis (36), 
J. Plečkaitis (24), V. Povilaitis 
(8), J.- Rapkauskas (-), V. Reke
žius (14), B. Vasilaitis (8), Pr. 
R. Zenkevičiai (57). £ 14.0.0. A. 
Blšdzevičius (16). Po £ 13.: L. 
Jančiauskas (69), F. Jarinkevičius 
(62), P. Riškus (41). Po £ 12.: A. 
Benulis (-), J. Stasiūnas (-), A. 
škerys (74), P. Stepbnavičius (56). 
£ 11.5.0. S. šutas (48). Po £ 11.: 
V. čerekavičius (16), S. Slavickas 
(53). Po £ 10.: V. Bindokas (21), 
Al. Bratanavičlus (8), J.V. Bre- 
neizeriai (34), J.X. (44), A. Gri
gaitis (41)> A. Jokubauškas (8), 
M. Kymantas (56), P. Kmieliaus
kas (-), H. Luckus (46), K. Mac
kus (-), A. Pisarskas (28), J. 
Pranauskas (-), L. Volotka (117), 
J. Renkauskas (64), J. Sedliorius 
(106), K. Trušinskas (-), P. Vai- 
čiakauskas (28), C:X. (52). £ 10. 
1.0. Šileris (12).

(Tąsa kitą savaitę)

Vilniaus Diena Hobarte ,
“Lietuvis nuolat kudi savo sos- 

tinęs sargyboje”, tokiu šūkiu Ho- 
barto Apylinkės valdyba kvietė 
lietuvius į Vilniaus dienos minė
jimą.

Moonah salė buvo papuošta Lie
tuvos ir Australijos vėliavomis, o 
tarp jų stovėjo p. Kontvilo pieš
tas Geležinis vilkas ir Vilniaus Ka
tedra.

Susirinkimą atidarė valdybos 
pirmininkas inž. Dirkis, nušvies
damas minėjimo prasmę dar pa
brėžė: “Kaip vaikas negali sėk
mingai augti bei vystytis be moti
nos, taip tauta negali būti be sos
tinės”.

Po to pakvietė p. Kontvilą skai
tyti paskaitą. Jis savo gražioje 
ir rūpestingai paruoštoje paskai
toje vaizdžiai nušvietė sostinės 
Vilniaus reikšmę Lietuvai, jo pra
eiti, kovas dėl jo. “Niekas negin
čija, kad Varšuva yra Lenkijos 
sostinė ar Berlynas Vokietijos. 
Kodėl dėl Lietuvos sostinės Vil
niaus kyla didžiausių varžybų ir 
visokių nuomonių net tarp toli
mesnių tautų”.

Po to, Alf. Munčelis, kaip jaut
rus Vilniaus lietuvis, nurodė, kad 
ėmigr. lenkai leidžia įvairias kny
geles, kur savinasi sau Vilnių tas 
savinimasis dar labiau išryškėja 
ir iš jų leidžiamų žemėlapių.

Alf. Munčelis taip pat nušvietė 
Vilniaus krašto lietuvių veiklą 
Kanadoje, kur ruošiama išleisti 
knyga apie Vilnių, bet jis nusiste
bėjo, kad ruošiantis išleisti tą kny
gą, atsirado tarp lietuvių dar gal
vojančių, kad jos išleidimas galė
tų pakenkti santykiams su lenkais 
emigracijoje.

Pabaigoje Genutė Valuckaitė pa
deklamavo “Vilniaus Varpai” ir 
Baltrušaičio “Vilnius”.

Regina Milinkevičiūtė “Štai ir 
Vilnius” ir Iričlūros “Tūkstantį 
balandžių”.

P. Vaičiulevičienė paskaitė Vaiž
ganto “Vilniaus legendą. P. že
maitis padeklamavo iš Maironio 
“Vilnius”.

Po minėjimo pasiliko pasitarti 
susidomėję bendruomenės namų 
statymu. Pasitarimo metu išrinko 
komisiją iš 5 asmenų: p.p. Dirkio, 
Gaižiūno, Kontvilos, Simanausko 
ir Vasiliausko įstatams paruošti.

P. Štuopys.

t • • • • * 
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Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS Ž

25 Balston St., St. Kilda, Vic. y
X X X

Telefonas LB 4083

X

Lietuviška
BATŲ DIRBTUVĖ
(Sav. M. Mardošas)

PRIIMAMI UŽSAKYMAI IR
PATAISYMAI

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

SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS’
<

Greitai — Patikimai — Pigiai
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRAŽINAMI!
Išsiunčia ’> eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

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

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias

MEDŽIAGAS, RŪBUS, AVALYNE.^ 
VAISTUS

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

Juo Greičiau, Tuo Geriau!

KULTŪROS FONDO
S U V A Ž I

Vadovaujantis Australijos Lie
tuvių Kultūros Fondo statuto 21- 
uoju straipsniu, L.K.F. Australi
jos V-ba 1957 m. sausio 26 d., šau
kia L.K.F. Australijos atstovų su
važiavimą Melbourne.

DARBOTVARKĖJE:
1. Suvažiavimo , atidarymas, 2. 

Mandatų Komisijos rinkimas, 3- 
•Prezidiumo rinkimas, 4. Sveikini
mai, 5. L.K.F. centrinių organų 
pranešimai: a) V-bos pirmininko, 
b) V-bos švietimo vadovo, c) V- 
bos iždininko, d) Kontrolės komi
sijos; 6. Diskusijos dėl centrinių 
organų pranešimų ir apyskaitos 
tvirtinimas, 7. L.K.F. skyrių pir
mininkų pranešimai, 8. L.K.F. 
Australijos V-bos būstinės ir su
važiavimo vietos nustatymas, 9. 
Centrinių organų rinkimai: a) 
Valdybos, b) Kontrolės komisijos 
10. Sveikinimai ir rezoliucijos.
10. Sveikinimai ir rezoliucijos, 11. 
Siūlymai ir sumanymai, 12. Su
važiavimo uždarymas.

L.K.F. atstovų suvažiavimas 
vyksta 1957 m. sausio 26 d. (šeš
tadienį), 14 vai. Flinders geležin
kelio stoties patalpose, 11 kamba
ryje, Melbourne.

Atstovų suvažiavimą sudaro: at-

AVIMAS
stovas į L.K.F. delegatų suvažia
vimą, Australijos V-bos nariai, 
Australijos Kontrolės komisijos 
nariai, skyrių pirmininkai arba 
jų įgalioti valdybos nariai, kiek
vieno skyriaus trys atstovai, jei 
skyriuje narių per 50, tai nuo 
kiekvienų kitų 25 narių dar po 
vieną atstovą, mokslo ir kultūros 
institucijų atstovai, skautų orga
nizacijos atstovas, studentų ats
tovas, savaitgalio mokyklų vedėjai 
ar jų įgalioti tų mokyklų mokyto
jai, specialių kursų vedėjai ar jų 
įgalioti tų kursų dėstytojai, reli
ginių bendruomenių kapelionai ar 
jų atstovai, buvusieji Australijos 
Valdybos pirmininkai, ALB Kraš
to V-bos pirmininkas ar jo pava
duotojas, ALB Apylinkių pirmi
ninkai, ALB seniūnijų seniūnai, 
Australijoje išeinančių lietuvjškų 
laikraščių ir žurnalų redaktoriai, 
teatralų, muzikų, dailininkų, ra
šytojų, žurnalistų organizuotų ko
lektyvų po vieną atstovą.

Atstovai turi būti Aust. L.K.F. 
nariai.

Nakvynės reikalu iš anksto pra
šomi rašyti:V. Lazauskas, 37 Cha
pel St, St. Kilda, Vic. Tel. LA 3140

L.K.F. AUSTRALIJOS V-BA.

ATSISVEIKINAME 
IR DĖKOJAME

Rengdamiesi išvykti iš Australi
jos, patyrėme iš visų pusių nepa
prastai daug bičiuliškos, lietuviš
kos šilimos, vaišingumo, girdėjo
me daug malonių linkėjimų. Visa 
tai sudarė mums neišdildomo įs
pūdžio ir paliko maloniausius pri
siminimus ateičiai. Visiems atski
rai padėkoti, visus išvardinti ne
įstengtume, tad tebus čia leista 
padėkoti bent kai kuriems:

Adelaidės Apylinkės Valdybai, 
Adelaidės Moterų Sekcijai, Liet. 
Teisininkų Draugijos Adelaidės 
Skyriui, L.S. “Ramovei”, Liet. 
Studentų Sąjungai, PLSS Austra
lijos Rajono Vadui v. sktn. A. 
Krausai, Brolijos ir Seserijos va
deivoms — psktn. A. Bakaičiui ir 
psktn. I. Laisvėnaitei, korp! “Vy
tis” seniūnui senj. E. Pankevičiui, 
skautams akedemikams Adelaidė
je ir Melbourne, “Vilniaus” tunto 
vadovams, skautams-ėms, kūn. P. 
Butkui už liet, plotkeles kelionei, 
p.p. Dryžams už ypatingai šiltą 
svetingumą Sydnėjuje, ir visiems 
visiems bičiuliams už visą gerą, 
ką iš jų patyrėme gyvendami Aus
tralijoje, o jų yra tiek daug, kad 
visus išvardinti yra visai neįma
noma dėl vietos stokos. Jų prisi
minimas mus visad lydės!

Sofija ir Vytenis Stasiškiai 
su šeipia.

•X^^t^M«**»<n»*****t***'M****^M«M2M«**!MSM!w***!,*tM:****^**!**t**Z********«*,**4**«M'********4*>«*****'t**’«,*»**»**************' 
Užsakykite siuntinius Lietuvon ar kurion kiton už geležinės uždangos 

šalin gerai žinomoje firmoje

CONTAL CO.
SIUNTINIŲ SKYRIUS:

887 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.

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

kiekvienų sekmadienį 2.30 — 3.0.0 vai. p.p.

MAISTAS — MEDŽIAGOS — VAISTAI
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
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.

0 D R A

Atviras Laiškas
p. STEPAN ui

1956 m. gruodžio mėn. 13 d. 
“Tėviškės Aiduose” Nr. 44 tilpo 
korespondencija “Krašto Valdyba 
Adelaidėn”, kurios autorium esi 
Tamsta arba Tamstos inspiruotas 
asmuo, ir kadangi ten atspaustas 
pasakymas apie Vliką prikergia
mas man (cituoju ištrauką iš tos 
korespondencijos): . p. Riauba
pasiūlė iš jos (darbotvarkės J.R.) 
išmesti politinį klausimą — Tau
tos Fondo pranešimą, girdi, bandi
tų nėra ko remti...” turiu parei
kšti, kad šitas pasakymas nėra 
mano — jis yra Tamstos arba 
Tamstos inspiruoto žmogaus as
meniška nuomonė. Mano buvo pa
sakyta (ir taip yra užprotokoluo
ta) : “... Tautos Fondo Atstovy
bės pranešimą besąlyginiai išbrau
kti iš dienotvarkės, nes “Vlikas” 
neatstovauja bendruomenei ir ben
druomenė negali būti padaryta 
įrankiu aukų rinkimui politinių 
demagogų išlaikymui”.

Man labai gaila, kad Tamsta ne
stori “politinio demagogo” ir “ban
dito” sąvokų. Bet tai jau Tamstos 
asmeniškas reikalas.

Reiškiu pagarbą
J. Riauba. 

Adelaidė.

Krepšinis Adelaidėje
Tauras — Port Adelaide 94:28

6.12.56. Tauras šiose rungtynėse 
dalyvavo geriausiu'sąstatu, žaidė 
iš pasaulinės olimpiados grįžęs A. 
Ignatavičius. Tauras iš pat prad
žios išvystė didelę spartą ir visiš
kai sužlugdė priešo gynybą. Puo
limui vadovavo Visockis, Ignata
vičius ii- Jaciunskis. Gynybą tvar
kė Gurskis. Geri buvo Klimaitis, 
Pyragius ir Urmonas.

Moterys. Vytis — Paynham 24:42

5.12.56. Vytietės, po 5 baudų ne
tekusios kapitonės J. Gumbytės, 
kiek pasimetė ir, be to, neturėda
mos pakaitų privargo tad ir nebe
pajėgė dengti greitų savo prieši
ninkių.

Taškus pelnė: O. Kelertaitė 12, 
M. Kelertaitė ir J. Gumbytė po 5, 
Visockienė 2, Ignatavičienė ir Ki- 
tienė 0.

Vytis — Torens 45:47

10.12.56. Rungtynės buvo apy
lygės. Vytis pralaimėjo pro pra
tęsimo. Už Vytį žaidė ir taškus 
pelnė: Lapšys 20, Pocius 13, Snar- 
skis 6, Kelertas 4, Kalibatas 2, 
Martinkus, Binkevičius, Synušas 
ir Urbonavičius 0.

* ¥ ♦
— Gruodžio 1 d. krepšininkas 

A. Kitas sunkiai sužeistas eismo 
nelaimėje. Automobilio katastro
foj jam sulaužyta koja ir smar
kiai sutrenktas. Su juo važiavę L. 
žiedavičius ir K. Strimaitis, nuo
širdūs sportininkų draugai — rė
mėjai, nukentėjo kiek lengviau. 
Visi nugabenti į Royal Adelaide li
goninę. Sveikata visų gerėja. Tik 
Kitas turės ilgiau pagulėti.

— Buv. Vyties klubo pirm. J. 
Jaunučiui apendicito operacija pa
vyko gerai ir netrukus paliks li
goninę.

Edas.

Per šią olimpiadą rusas V. Iva
nov, gavęs sidabro medalį už plau
kimą laiveliu, iš džiaugsmo jį pa
metė Balarato ežere. Nors jis ir 
nebuvo surastas, bet. ruso džiaugs
mui jis gavo antrąjį.

Registered Overseas Parcel Service
111 Bourke Street, MELBOURNE. Telef. MF 6178. 

Po darbo vai. JJ 2630.
Agentūros visose Australijos valstybėse.
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SIUNTINIAI I
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. Jjįįiįj!

Garantuotas siuntinė lio pristatymas 
Didžiausi išsiuntimo namai Europoje?

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MŪSŲ PASTOGĖS” 
NETOLIMOJE ATEITYJE Iš 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS.

1900 metų olimpiadoje Paryžiu
je nebuvo užtenkamai padaryta 
laimėtojams medalių, todėl ne visi 
iš karto ir gavo. Paskutinieji lai
mėtojai savo medalius gavo tik po 
dviejų metų.

XXX
Augščiausias mėgėjų pasižymė

jimo ženklas yra olimpinis aukso 
medalis. Jo vienoje pusėje yra se
novės graiko figūra, laikanti augs- 
tai iškeltą laurų vainiką, šone yra 
olimpiados eilės numeris, metai ir 
vieta. Antroje pusėje nugalėtojas 
išnešamas ant žiūrovų pečių.

WAV.VWJVWW.Vu'.V.Ydv-W/AW.’/A-.1.į

I
-‘ Būdamas Brisbanėje nepamiršk aplankyti 5

HIS MAJESTY’S HOTEL, į
LIETUVIŲ “BALTA KUMELE" VADINAMO. j*

Čia sutiksi tautietį šeštadieniais ir kitomis dienomis.

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 Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819

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

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

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

Prekės duodamos ir issi mokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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PĄST0GĖ
SYDNĖJUS

TRAGIŠKAI ŽUVO ANDRIUS 
BAGDONAVIČIUS

Pirmą Kalėdų dieną automobi
lio katastrofoje žuvo Sydnėjiškių 
Kosto ir Irenos Bagdonavičių vy
resnysis sūnus, 10 metų amžiaus 
Andrius Bagdonavičius.

Bagdonavičių šeima (tėvai ir 
abu sūnūs) vyko atostogų. Netoli 
Moss Valo, nuo sunkvežimio atsi
kabinusi sunkiai pakrauta prieka
ba iš šono užsibloškė ant Bagdo
navičių automobilio ir ji apvertė. 
Andrius žuvo vidtoje. Skaudžiai 

sužeistas veliontes tėvas (prakirs
ta galva, krūtinė, pečiai) ir kiek 
lengviau motina. Jaunesnysis ber
niukas tik lengvai sutrenktas.

Laidotuvės įvyko gruodžio 28 d. 
Laidojimo apeigoms vadovavo kun. 
P. Butkus. Į kapus velioni paly
dėjo jo motina, jaunesnysis bro
liukas jo mažamečiai draugai, Bag
donavičių šeimos bičiuliai ir tik
rai gausus tautiečių būrys, Banks
towno savaitgalio ir australiško
sios mokyklos mokytojai.

Kūno transportaciją į kapus 
gražiai organizavo “Funerals of 
Distinction” lietuvių laidojimo 
biuras,

Andrius Bagdonavičius buvo 
vienas pavyzdingiausių ne tik lie1 
tuviškosios savaitgalio mokyklos 
mokinių, jis buvo pirmas mokinys 
ir australų mokykloje. Per praėju
sių Kalėdų eglutę, kurios metu bu
vo įteikti Bankstowno savaitgalio 
mokyklą baigusiems pažymėjimai, 
dalyvavo “Kalėdų senelio bejieš- 
kant” vaidinime ir chore.

Tragiška mirtis išplėšė mylimą 
sūnų, brolį ir anūką, gi mūsų 
bendruomenei daug vilčių teikusią 
jauną atžalą. (k).

GRAŽIAI PASISEKĘS VAJUS

ALB Bankstowno Apylinkės val
dybos pravestas tautinio solidaru
mo mokesčio rinkimo vajus davė 
gražių rezultatų. Tautinio solida
rumo mokesčio surinkta £ 60.0.0, 
o Tautos Fondui per 16 svarų. 
Solid, mokesčio rinkimas vyksta 
toliau — siuntinėjami laiškai vi
siems tautiečiams, kurių valdybos 
nariai nėra radę namuose ir ku
rie iki šiol dar neturėjo progos 
solidarumo mokesčio įmokėti.

DAR VIENAS LIETUVIO
KAPAS

Kalėdų išvakarėse, neišlaikęs 
sunkios vienatvės nukirto savo gy
vybės giją K. Simutis, per 40 me
tų amžiaus, Sydnėjaus lietuvis.

Velionis, kilęs iš Žemaitijos, į 
Australiją atvyko iš Vokietijos. 
Jo šeima yra likusi okup. Lietu
voje. Pastaruoju metu buvo pra
dėjęs susirašinėti su žmona ir 
galvojo apie jos parsikvietimą į 
Australiją.

Velionis buvo nuolatinis “Mūsų 
Pastogės” skaitytojas.

Į Bondi kapus jį palydėjo kun. 
P. Butkus ir būrelis velionį paži
nojusių tautiečių.

PAKELIUI Į AMERIKĄ

Sydnėjuje keletą dienų viešėjo 
adelaidiškių Stasiškių šeima. Jie 
buvo apsistoję pas Dryžus Banks- 
towne ir aplankė gausų būrį bi
čiulių. Adelaidėje Stasiškiai akty
viai reiškėsi kendruomenės gyve
nime. J JAV išplaukė gruodžio 
11 d. Apsistos pas artimuosius 
Čikagoje.

RETA PROGA
Skubiai parduodamos
“Baltios” b-vės akcijos. Praeitų 

finansinių metų pelnas 15%. Kreip
tis: Sadauskas, 20 Anthony St., 
N. Bankstown. Tel. UY 4858.

Bankstowno mokyklos
MOKSLO METŲ UŽBAIGTUVĖS

Gruodžio 22 d. Bankstowno Sa
vaitgalio mokykla turėjo dvigubą 
šventę: šešiems šią mokyklą bai
gusiems mokiniams buvo įteikti 
pažymėjimai ir ALB Bankstowno 
Apylinkės Valdybos simbolinės do
vanėlės — Tautos Fondo lietuvio 
pasas bei suruoštas vaidinimas ir 
Kalėdų eglutė.

Vinco Kazoko 3-jų veiksmų nuo
taikingą vaizdelį “Kalėdų senelio 
bejieškant” režisavo šios mokyklos 
mokytoja G. Kazokienė; šokius pa
ruošė p. Zakarevičienė. Kalėdų se
nelio pareigas sąžiningai atliko 

E. Dryža — jis gausiai apdovanojo 
visus vaikučius ir praved5 su jais 
pasikalbėjimus. Mokyklos chorelis, 
vadovaujamas kun. P. Butkaus, 
pagiedojo kalėdinių giesmių ir pa
dainavo liaudies dainelių.

Po programos, prieš įteikiant 
pažymėjimus, į mažuosius kalbėjo 
mokyklos vedėjas Br. Genys, kun. 
P. Butkus, mokyklos tėvų komi
teto pirm. E. Dryža ir dr. Al. 
Mauragis. Buvo suruoštos vaišės 
vaikams, o jų tėvai prie sumušti
nių aptarė mokyklos rūpesčius ir 
išsirinko naują mokyklos tėvų ko
mitetą. Nuoširdi padėka pareikšta 
mokytojams.

“Kalėdų senelio bejiešant” vai
dinimas vertas rimtesnio dėmesio 
ir apie jį pakalbėsime atskirai (j)

Pasidžiaugta ištverme
CAMPERDOWNO MOKYKLA 
UŽBAIGĖ MOKSLO METUS

Š.m. gruodžio 9 d. Camperdow- 
ne lietuviškoji mokykla užbaigei 
šiuos mokslo metus. Baltuose rū
buose mergaitės ir berniukai da
lyvavo lietuviškose pamaldose, o 
po jų sukvietė tėvelius ir svečius 
į parapijos salę pažiūrėti jų darbų 
bei išmoktų dalykų.

Vedėjas V. Bakaitis padarė ap
žvalginį pranešimą ir supažindino 
su mokiniais. Mokytojos S. Savic
kienės vedami scenoje vaikai labai 
sutartinai išpildė daineles: “Be 
tėvynės” (kun. P. Butkaus sukur
ta), “Nusileido saulužėlė”, “Pra
šom, prašom paklausyti”, ir “Bal
tos burės plazda”, o “Už jūrių 
marių” dainavo mergaitės šokda
mos plastiką. Padeklamavo eilė
raščių: Dalia Jūraitytė, Zita Šid
lauskaitė, Elvyra Jūraitytė, Snie
guolė Motiejūnaitė, Rita Adomė- 
naitė, Birutė Vingilytė, Dalia Mei- 
liūnaitė, A. Savickas, H. Bakai
tis ir A. Šidlauskas.

Ponia Jūraitienė tėvų komite
to vardu dėkojo mokytojams ir 

įteikė dovanėlių. Kun. P. Butkus 
— mokyklos globėjas pasidžiaugė 
šiuo gražiu darbu ir ištverme mo
kytojų bei mokinių. Mokytojas J. 
Kantonas prašė tėvelių atsiųsti 
ar atvežti vaiukčius kas sekma
dienį. Apylinkės vardu sveikino A. 
Jasaitis. Visi vaikučiai apdovanoti 
Kalėdų senelio pyragu, šventė už
baigta bendromis vaišėmis. Užbai
giant mokslo metus mokyklą lan
kė 20 vaikučių. K.P.

Pas Sydnėjaus Skautus
SKAUTAI BAIGĖ 

STOVYKLAUTI

Sydnėjaus “Aušros” Tunto va
saros stovykla buvo suruošta Ing- 
lebourne. Stovyklauti pradėta 
gruodžio 28 d. ir baigta sausio 8 
d. Stovyklavo apie 70 berniukų ir 
mergaičių.

Sydnėjaus skautai, vos pasista
tę palapines, vos tik pradėję kur
tis buvo užklupti staigaus miško 
gaisro ir turėjo skubiai keltis į 
saugesnę vietą. Visi stovyklautojai 
aktyviai dalyvavo gaisro gesinime 
kuris grėsė suryti visą “Aušros” 
Tunto sunkiai įgytą turtą.

Stovyklai po gaisro sėkmingai 
vadovavo Bronius Žalys.

Vėliau patieksime platų šios 
stovyklos gyvenimo reportažą, (n)

SYDNĖJAUS I.C.C.S.A. ŽINIOS

Sydnėjuje veikianti. Iš Už Ge
ležinės Uždangos Kraštų Skautų 
S-ga (Iron Curtain Countries 
Scouts Association, sutr. I.C.C. 
S.A.) gruodžio 8 d. Žalių bute, 
Bankstowne, turėjo savo paskutinį 
1956 m. posėdį, kuriame dalyvavo 
lietuvių, latvių, estų, rusų ir uk
rainiečių atstovai. Neatvyko ven
grai ir čekai.

Posėdyje aptartas S-gos 1957 
metų planas. Numatyta balandžio 
men. suruošti tarpt, skautų skil
čių varžybos, tarpt, skautų lau
žas, liepos mėn. — tarpt, balius, 
kuriame visos tautybės būtų pro
porcingai atstovaujamos, ir rug
sėjo mėn. skautų olimpiada, šiuo 
metu į S-gos darbą aktyviai įsi
jungia ir skautės.

Latvių skautų atst. s. Kalums 
pranešė, kad jų skautai yra disor- 
ganizaciniame stovyje, ryšium dėl 

I nesusipratimų su australų skautų 
organizacija, kurioje, jie buvo įsi
registravę. Neturį vadovo, čekų 
skautai ir šiuo metu jokios veik
los neparodą.

Rusų skautai šiais metais sto
vyklauja Lilie Vale, estai 70 my
lių už Sydnėjaus vieno estų kai
mo ribose, ukrainiečiai — nuosa
voje žemėje — Inglebume, veng
rai vyksta į bendrą vengrų skau
tų sąskrydį Melbourne.

I.C.C.S.A. veikia jau ketvirti 
metai. Jai per visą tą laiką vad. 
estų skautininkas Sarev. S-ga įs
teigta tikslu plėsti tremtyje esan
čių skautų arpusavį bendradarbia
vimą, bei rūpintis kitais skautų 
organizacijų reikalais. Lyg šiol 
S-ga suruošė 3 sporto olimpiadas, 
kelis bendrus laužus, vakarus bei 
iškilas. B.Ž.

“Kirribilli burmistrui”

SIMUI GRINAI,

“Burmistrienės”

AGNĖS GRINIENĖS 

į “valdžią” įvedimo proga, visoke
riopos laimės linki

“Kirribilli Burmistrija”.

Akademinio jaunimo 
Suvažiavimas

Australijos Lietuvių Studentų 
Sąjungos pirmasis suvažiavimas 

įvyko Sydnėjuje (gruodžio 28-30). 
Milsons Point salėje suvažiavimą 
atidarė Sydnėjaus skyriaus pirmi
ninkas Z. Budrikis.

Suvažiavimo metu įvyko studen
tų konferencijų, iškylų ir skyrių 
valdybų posėdis. Suvažiavime da
lyvavo per 50 studentų iš Adelai
dės, Melbourno, Canberos, New- 
castlio, Sydnėjaus ir Pertho. 1957 
m. gale studentų suvažiavimas 
nutarta šaukti Melbourne.

Plačiau ape suvažiavimą kitame 
numeryje.

MELBOURNAS
MIRĖ VYT. REIMERIS

Prieš Kalėdas negailestinga mir
tis nukirpo jauną mūsų bendruo
menės žiedą — Melbourne, gruod
žio 9 d. mirė septynioliktuosius 
metus einąs Vytautas Reimeris. 
Gruodžio 12 d. jo kūną priglaudė 
Fawner kapinės. Laidojimo apei
gas atliko kun. Pr. Vaseris ir kun. 
J. Kungys. Į amžinojo poilsio vie
tą Vytautą palydėjo motina,, mo
kytojai, mokyklos ir jaunystės 
draugai, skautai ir gausus ReL 
merių šeimos bičiuliu būrys.

Vytautas šiemet antruoju baigė 
technikos mokyklą ir dvejus metus 
lankė Melb. Lituanistinius Kur

sus. Buvo pavyzdingas sūnus, 
draugas, skautas ir gražiai besi- 
skleidžiąs mūsų bendruomenės 
žiedas. Negailestinga mirtis išplė
šusi Vytautą iš mūsų tarpo, gi
laus liūdesio antspaudu paženklino 
visų jį pažinojusių ir mylėjusių 
širdis. —K—

Mūsų mielam ir gabiam mokiniui 
ANDRIUI BAGDONAVIČIUI 

tragiškai žuvus, jo šeimą užjaučia giliai liūdį 
Bankstowno Lietuvių Savaitgalio 

Mokyklos Mokytojai.

IRENAI ir KOSTUI BAGDONAVIČIAMS

jų mylimam sūnui skaudžioje nelaimėje tragiškai žuvus, gilią 
užuojautą reiškia

Veteikiai ir Staugirdai.

Mielus
IRENĄ ir KOSTĄ BAGDONAVIČIUS

gilaus skausmo valandoje, tragiškai žuvus jų brangiam sūnui 
ANDRIUI, nuoširdžiai užjaučia drauge liūdį

Ona ir Kostas Žolynai.

I. ir K. BAGDONAVIČIUS
ir K. Gumeniukienę, jų sūnui ir anūkui Andriui tragiškai žu
vus, liūdesio valandoje užjaučia

Šniukštai.

VACLOVUI NARBUTUI

jo motinai Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą

Ošinu šeima.

IRENĄ ir KOSTĄ BAGDONAVIČIUS,

jų mylimam sūneliui Andriui tragiškai žuvus, užjaučiame ir 
kartu liūdime

Vincas ir Genė Bakaičiai.

IRENĄ ir KOSTĄ BAGDONAVIČIUS,

jų sūnui tragiškose aplinkybėse žuvus, nuoširdžiai užjaučia
M. Lukauskas.

; Collegą J. BINKEVIČIŲ ir šeimą,

brangiai motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia
Adelaidčs Tei8inipkai-
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Mielus

AGNĘ LUKŠYTĘ ir SIMĄ GRINĄ,

sukūrusius šeimos židinį, sveikina

ir visokeriopos laimūs linki

Ona Šalkauskienė

ir Henrikas Šalkauskas.
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Mielus prietelius

AGNĘ LUKŠYTĘ IR SIMĄ GRINĄ, 

sukūrusius jaukų lietuvišką šeimos židinį, sveikina
L. ir Z. Sipavičiai.

Mielus bičiulius

VII-ji Sporto Šventė
Pereitų metų gruodžio 28-31 die

nomis Sydnėjuje įvyko Australi
jos lietuvių tradicinė sporto šven
tė, kurioje dalyvavo Adelaidės, 
Geelongo, Canberos, Melbourno ir 
Sydnėjaus sporto klubai.

Sporto šventę atidarė ALB Kra
što Tarybos suvažiavimo prezidiu
mo pirm. B. Daukus.

Vyrų krepšinio varžybose pirmą 
vietą laimėjo Melbourno “Varpas”, 
moterų — Adelaidės “Vytis”.

Vyrų tinklinį laimėjo Melbourno 
“Varpas” ir moterų — Sydnėjaus 
“Kovas”.

Stalo teniso komandinėse var
žybose laimėjimą išsikovojo Syd
nėjaus “Kovas”. Stalo teniso in
dividualinėse varžybose 1956 m. 
nugalėtoju išėjo Sydnėjaus “Kovo”
V. Karpavičius.

šachmatų komandines varžybas 
laimėjo Sydnėjaus “Kovas” ir in
dividualines — sydnėjiškis Vyt. 
Patašius.

šioje šventėje taškų daugiausiai 
surinkęs Sydnėjaus “Kovas” lai
mėjo ALB Krašto Valdybos skirtą 
pereinamąją taurę ir Sydnėjaus 
Apylinkės valdybos vienkartinę 
dovaną (taurę).

Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Valdybos 
(ALFAS) pirmininku perrinktas

VI. Daudaras.
1957 m. sporto šventė įvyks 

Geelonge.
VII-sios sporto šventės aprašy

mą atspausime kitos savaitės nu
meryje.

GEELONGAS
NEOFICIALUS LIETUVIŲ 

NAMŲ ATIDARYMAS
Praeitų metų gruodžio 16 d. 

Geelongo lietuvių bendruomenes 
susirinkimas pirmą kartą įvyko 

Lietuvių Namų salėje, kuriuose 
jau sudėtos grindys, langai , du
rys ir pravedama elektra.

Susirinkime išsamiai painfor
muota apie atliktus darbus ir lėšų 
sunaudojimą. Namų įrengimams 
užbaigti dar trūksta pinigų, todėl 
tautiečiai, kurie ikšiol yra menkai 
parėmę namų statybą, netrukus 
gaus kvietimus savo įnašais ir 
darbu efektyviau dėtis garbingon 
talkon — atlikti tautinę pareigą, 
šia proga pareikšta padėka vi
siems, kurie pinigais ir darbu re
mia pirmųjų lietuviškų namų įsi
gijimą Australijoje. (Al.)

Mieliems Bičiuliams,
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 

mus sveikinusiems ir palinkėju
siems sėkmės ateities darbe, šir
dingai dėkojame.

“M.P.” Redakcija.

NEUZTRENKITE DURU BENDRUOMENĖS 
LAIKRAŠČIUI

PRENUMERUOKITE “MOŠŲ PASTOGĘ“ IR 1957 METAIS 
Prenumerata metams £ 3.0.0, pusei metų £ 1.10.0. Pinigus siųsti: 

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

Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos Sydnėjaus Skyrius 
rengia

KLAIPĖDOS KRAŠTO PRIJUNGIMO PRIE LIETUVOS

MINĖJIMĄ IR

ŠOKIU VAKARA 
įvyks sausio mėn. 19 d., šeštadienį, 
MASONIC HALL, BANKSTOWN.

Įdomioj programoj matysime viešnią baleriną — pianistę Ingą čuno- 
vaitę ir jauną baleriną Ramoną Rataitę.

Šokiams gros gera muzika. Bufetas. Pradžia 7 vai. vak.

AGNĘ LUKŠYTĘ ir SIMĄ GRINĄ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikiname 

ir linkime saulėto gyvenimo

V. ir A. Jablonskiai.
miiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

DOVANŲ SIUNTINIUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS 4 
siunčia prityrusi firma 5

MONITIN IMPORTERS į
& EXPORTERS, LTD. !;

39/41 James Str., London, W.I. '>
Mūsų kainos yra labiausiai prieinamos ir prekės geros kokybės, I; 
greitas pristatymas, PILNAS KIEKVIENO SIUNTINIO AP- [■ 

J DRAUDIMAS. į
■J MES TAIP PAT SIUNČIAME VAISTUS ORO PAŠTU. MIE- S 
į LAI ATSAKOME I PASITEIRAVIMUS. IĮ

Mielus
SIMĄ GRINĄ

ir

AGNĘ LUKŠYTĘ 

vedybų proga sveikina ir daug 
laimės linki

J. Kalakonis.

Mielus
AGNĘ LUKŠYTĘ

ir

SIMĄ GRINĄ '

vedybų proga svekina Ir sėkmės 
ateities gyvenime linki

V. Ir T. Simniškiai,

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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