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Vargas Tau, Izraeli!
TAIP ATRODO TEISYBĖ, ŽIŪRINT I REIKALUS PRO NAFTOS

Mėginimas sustiarti dėl 
Sueso

Iš Londono pranešama, kad dau-

VAMZDŽIO KIAURYMĘ. DIDIEJI IR MAŽIEJI.

Pastaruoju metu kasdien links
niuojamas Izraelio vardas. Prie
žastis ta, kad Izraelio vyriausybė, 
kietai gindama savo interesus, ne
sutinka paklusti Jungtinių Tautų 
reikalavimo — neatitraukia savo 
kariuomenės iš Gazos iškyšulio 
Sinajaus dykumoj ir nuo Akabos 
įlankos pakrančių.

Izraelio kariuomenė, atsitrau
kusi iš Egipto žemės, kurią buvo 
užėmusi praeitų metų gale, pasi
liko tačiau Gazos iškyšulyje ir 
prie Akabos įlankos .nors Izraelio 
vyriausybė ir pripažjsta, kad ši te
ritorija priklauso Egiptui.

Kodėl Izraelis neatitraukia sa
vo kariuomenės iš šių vietų? Nagi 
todėl, kad iš Gazos išgyšulio Na- 
sero smogiamieji daliniai nuolat 
puldinėdavo Izraelio pasienin kai
mus, o Akabos uostą, kuris yra 
Izraelio, egiptėnai buvo padarę 

veik nebenaudojamu, savo karo lai
vais blokuodami įplaukimą į Aka
bos įlanką. Izraelis tad ir reika
lauja, kad prieš atitraukiant ka-

ganizacija šiandien jau nebeats- 
tovauja mažųjų tautų — ji tėra 
tik propagandos įrankos .“didie
siems”, ir ypač naudinga Maskvai. 
Ir dar dažniau girdima tariant, 
kad “didiesiems” mažųjų reikalai 
terūpi tik tiek, kiek iš jų “didie
ji” pramato sau naudos. Todėl be
ne bus teisinga ta nuomone, kad 
ir Vid. Rytuose, šiuo atveju į Iz
raelio — Egipto ginčą, žiūrima pro 
naftos vamzdžius, iš kurių tekan
tis “juodasis auksas” nusveria ir 
teisingumo svarstyklėse.

Australija, kaip ir eilė kitų ma
žesnių valstybių, yra nusistačiusi 
prieš sankcijų taikymą Izraeliui. 
Anglija siūlo, kad Izraeliui ati
traukus savo kariuomenę iš Ga
zos iškyšulio ir Akabos įlankos 
pakraščių, tučtuoj aus į ten būtų 
įvesta JTO karinės pajėgos.

Išleidžiant laikraštį, galutinis 
šiuo klausimu sprendimas dar ne
buvo žinomas.

guma jūrinių valstybių, kurioms
Sueso kanalas yra svarbi susisie-
kimo arterija, yra paruošusios lai
kinį juo naudojimosi planą, kurį 
per Jungtinių Tautų generalinį 
sekretorių patieks Egipto prezi
dentui Naserui. Plane numatoma, 
kad prieš pasirašant pastovią su
tartį, kanalu laisvai naudosis visos 
valstybės. 50% mokesčio eis Egip
to kason, o 50% bus įmokama į 
Tarptautinį banką, šį planą remia 
Prancūzija, Anglija, Amerika ir 
kitos didžiosios valstybės. Tarp 
jų nėra Sov. Sąjungos. Manoma, 
kad Egiptas šį planą priims, ligi 
bus prieita galutinio susitarimo.

ANGLIJOS KARALIENĖ 
PORTUGALIJOJE

I Portugaliją nuvyko Anglijos 
karalienė su savo vyru, kurį suti
ko pakeliui šiam grįžtant iš kelio
nės po D. Britanijos kolonijas, 
dominijas ir kitus kraštus. Portu
galijoje karališkajai porai sureng
tas iškilmingas sutikimas, o Lisa
bonoje juos pasveikinti susirinko 
visas milionas portugalų.

riuomenę, būtų suteikta tvirta ga
rantija, jog Egiptas daugiau iš 
Gazos iškyšulio nebevykdys užpul
dinėjimų ir Akabos įlankos blo
kados. Izraelis dar reikalauja, kad

Ar Keisis Maskvos Politika?
ŠEPILOVAS UŽLĘIDO “VIETĄ GROMYKUI

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAI
Geelongo Lietuviai Savuose Namuose

atidarius navigacijai Sueso kana
lą, juo galėtų plaukioti ir jo lai
vai.

Klausimas, suprantama, yra at
sidūręs Jungtinių Tautų organi
zacijoje. čia arabų valstybės, re
miamos savo draugų, primygtinai 
reikalauja Izraelį nubausti už ne
paklusnumą — siūlo ekonomines 
sankcijas. Arabams pritaria ir ke
lios didžiosios valstybės. Ameri
ka, nuo kurios priklauso ekono
minių sankcijų priėmimas ar at
metimas, kaip pareiškė preziden
tas Eisenhoweris savo kalboje per 
radiją į amerikiečių tautą, yra už 
tai, kad Izraelis turi atitraukti 

savo kariuomenę iš Egipto žemės, 
arba jam bus taikomos ekonomi
nės sankcijos. Eisenhoweris sako, 
kad Izraeliui nepaklusus, Jungti
nės Tautos negalinčios efektyviai 
vykdyti rezoliucijos, smerkiančios 
Sovietų Sąjungą dėl jos ginkluo
tos akcijos ir vykdomos priespau
dos Vengrijoje.

Šiam .reikalui prezidentas buvo 
sukvietęs kongreso partijų vadus, 
tačiau vieningos nuomonės nebuvo 
prieita.

Izraeliui sankcijų taikymo klau
simą remia ir Sov. Sąjunga.

Izraelio atvejis yra įdomus tuo, 
kad Jungtinės Tautos, kada reika
las liečia mažą valstybę, sugeba 
parodyti ir reikiamą griežtumą, Ir 
veiklumą, ir randa priemonių “ne
klaužadą” nubausti, kad jį priver
tus paklusti daugumos sprendi
mui. Betgi, kai susiduriama su 
kuriuo “didžiuoju” — Jungtinės 
Tautos tampa visai neveiksmin
gos. Puikiausias pavyzdys yra 
Vengrijos atvejis, kada Sov. Są
jungos ginkluota Ir labai žiauri 
akcija Vengrijoj, nors ir buvo pa
smerkta Jungtinių Tautų visu
mos susirinkimo absoliučia balsų 
dauguma, bet, turbūt, niekam nė į 
galvą neatėjo mintis dėl sankcijų 
taikymo Sovietų Sąjungai čia vis
kas baigėsi žodine dvikova — nie
kas net ir nesiūlė nubausti ven
grų tautos laisvės smauglį.

Pasaulyje vis dažniau pasigirs
ta balsų, kad Jungtinių Tautų or-

Sovietų Sąjungos užsienių rei
kalų ministeris Dmitri Shepilov 
pastaruoju metu sirguliavo. Dabar, 
praeitą savaitę jis iškrito iš už
sienių reikalų ministerlo kėdės, 
kurion pasodintas Andrey Gromy
ko. Užsienio politiniuose sluogs- 
niuose šis staigus šepilovo iškri
timas sukėlė gyvų komentarų. 
Prasidėjo spėliojimai, ar pasikei
tus ministeriams — pasikeis ir 
Sovietų Sąjungos užsienio politi
kos linija. Vienų nuomone, šepi- 
lovas visą savo dėmesį sukoncent
ravęs į Sov. Sąjungos įtakos iš
plėtimą Vid. Rytuose ir lyg “pri
miršęs” Europą. Vid. Rytais su
sidomėjus Amerikai, Maskva pa
sijuto prarandanti turėtas pozi
cijas, gi Europa, net satelitiniai 
kraštai, pradėjo slysti iš Maskvos 
kontrolės. Kiti teigia, kad šepi- 
lovas pasirodęs nepajėgus tvarky
ti užsienio politikos reikalų apla
mai, ir todėl, nežiūrint kad jis bu
vo Chruščevo proteguojamas, tu
rėjo pasitraukti.

Gromyko, buvo dešinioji Molo
tovo ranka, kada šis valdė užsie
nio reikalų ministeriją. Tad ir vėl 
spėliojama, ar Maskva negrįš prie 
kietos Molotovo — Stalino užsie
nio politikos. Atrodo, kad Krem
lius pradės naują užsienio politi
kos kursą, tačiau kuria kryptim 
pasuks, šiandien tegalima tik spė
lioti. Užsienio reikalų ministerių 
pakeitimo proga kalbama, kad į 
ministerių pirmininko kėdę atsi- 
sėsiąs Malenkovas, o Bulganinas 
užimsiąs senstančio Vorošilovo 
(Augščiausio Tarybos prezidiumo 
pirmininko) vietą, gi ChrušČevas 
ir toliau laikysiąs partijos vad
žias — pasiliksiąs kom. partijos 
pirmojo sekretoriaus vietoje. Kiti 
šaltiniai skelbia, kad į minlsterio 
pirmininko vietą taikstosi Chruš- 
evas.
Ką sako Sov. Sąjungos vadai? 

Chruščevas, kalbėdamas Bulgari
jos delegatų priėmime Maskvoje, 
pareiškė, kad Sov. Rusijos užsie
nio politikos linija, ryšium su 
Gromyko atėjimu, nesikeisianti, 
kadangi tą liniją nustato ne užsie

nių reikalų ministeris, bet komu
nistų partija. Chruščevo teigimu, 
Gromyko tik pritaikysiąs šepilovo 
planus praktikoj.

Gromyko yra buvęs Sovietų am
basadorium Londone, Vašingtone 
ir pastaruoju metu Jungtinėse 
Tautose. Jis laikomas geru Ame
rikos reikalų žinovu ir gerai pažįs
tančiu britus. Tai esą kietas, nie
kada nesijaudinantis ir gudrus po
litikas.

MASKVA VILIOJA 
LONDONĄ

Pastaruoju metu Maskvos radi
jas pradėjo gundyti britus, skelb
damas, kad tarp Sov. Sąjungos ir 
Anglijos tautų visados buvę ge
ri, draugiški santykiai, todėl ir 
dabar šios dvi tautos galinčios 
rasti bendrą kalbą ir sutartinai 
veikdamos padaryti tai, kad būtų 
pašalinta karo grėsmė ir užtikrin
tas saugus ir laimingas rytojus 
pasauliui.

Anglai tačiau į šiuos gundymus 
žiūri labai skeptiškai.

KAM PRIKLAUSO 
KAŠMYRAS?

Dėl Kašmyro nuo seniau niauja 
si Indija ir Pakistanas. Tik pas
taruoju metu padėtis dar labiau 
įsitempė. Indija kaltina Pakista
ną, kad šis kurstąs kašmyriečius 
prieš Indijos vyriausybę (Kašmy
rą Indija laiko savo teritorijos 

dalimi), o Pakistanas kaltina In
diją Kašmyro užgrobimu, tarda
mas, kad Kašmyro gyventojai tu
rį pasisakyti plebiscito keliu, ar 
jie nori prisijungti prie Indijos, 
ar tvarkytis kaip nepriklausomos 
valstybės piliečiai. Abi šalys skel
bia, kad jei bus atmestas kurios 
nors Jų pasiūlymas, tai galįs kilti 
ginkluotas konfliktas tarp Indijos 
ir Pakistano. Jungtinėse Tautose 
vyrauja nuomonė, kad Kašmyre 
turi būti pravestas plebiscitas, bet 
tam griežtai priešinasi Indijos vy
riausybė, kurią remia Maskva.

1957 metų vasario 16-ji Geelon
ge atšvęsta sekmadienį.

Jau iš ankstaus ryto, ne taip 
kaip kiekvieną sekmadienį, ir ne 
taip kaip kitais metais Vasario 
16-tąją minint, Geelongo lietuvių 
tarpe jaučiamas neįprastas skubė 
Jimas, sakyčiau, jaudinimasis. Vi
si tik ir kalba, kad reikia ruoštis, 
idant nepavėlavus į minėjimą...

O paslaptis viso šio “sąmyšio” 
aiški ir vieša — ALB Geelongo 
Apylinkės valdybos kvietime ats
pausta: “Visi tautiečiai renkasi 
Vasario 16-tos švęsti savuose ben
druomenės namuoie".

Štai dėl ko toks sujudimas bu
vo aną sekmadienį Geelonge!

Pirmiausiai visi sugužėjom į 
bažnyčią, kur svečias kunigas iš 
Melbourne atlaikė mišias ir pasakė 
jaudinantį pamokslą, primindamas, 
kad kas šiandien širdyje jau nebe
jaučia tėviškės miškų šlamesio, 
nebegirdi vieversėlio ir Šienpjūvių 
dainos, neprisimena saulėtekio ir 
saulėlydžio žarų, tas jau baigia 
užmiršti žemelę maitintoją, kurią 
jis paliko ir kurioje ilsisi jo tėvų, 
senelių Ir prosenelių kaulai; pri
mindamas, kad tai yra tavo žemė 
kad tai yra Lietuva. Neužmiršk!

Po pietų, apie trečią valandą, 
kas pėsčias, kas sava susisiekimo 
priemone, ar kaimyno mašinon įsi
rengęs, kas samdytam motorveži- 
myje — skuba visais keliais ir gat
vėmis į savuosius, į bendruomenės 
namus, kuriuose pirmą kartą šven
čiama Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktis.

XXX
Ir kur neskubės, kada žino, kad 

į savus namus gali kada nori atei
ti, kad kiekvienas čia gali parei
kšti save, savo džiaugsmus ir var
gus, nestebint svetimiesiems. Taip, 
daugiau Geelongo lietuviams jau 
nebereikės kampininkauti, mal
dauti salės susirinkimui, minėji
mui, pobūviui; nebereikės dau
giau aiškintis, ką veiks susirin
kę...

ALB Geelongo Apylinkės Val
dybos pirmininkas L. Bertašius, 
dar toli prieš minėjimą pradedant, 
susirūpinęs įžengė į salę. Jis be
ne daugiausia ir jaudinosi: kaip 
praeis minėjimas, kaip čia seksis, 
ar susirinks?... Ir, žiūrėk, prišo
kęs padeda ant mūsų sienos pri
tvirtinti mūsų Vytį, vėliavas; Čia 
vėl apsisukęs šluosto nuo suolų, 
nuo fisharmonijos (pianino dar 
neturime) dulkes, čia pataiso “mo
kesčių rinkėjams” skirtą stalelį. 
Privargęs sėsteli suolan ir atsi
skleidžia laikraštį, rodos, “Mūsų 
Pastogę” — skaitymu mėgina nu
siraminti.

XXX
Va, ir pirmieji minėjimo daly

viai! Visa kupeta! Ir vėl nauja 
grūstis. Dar 15 minučių iki minė
jimo, o salė jau pilna. Ir dar vis 
renkasi. Ir klausia žmogus žmo
gaus: iš kur toks punktualumas, 
Iš kur tiek daug lietuvių susira
do Geelonge?! Pristigo vietų suo
luose. Tada vyrai pakilo ir gražiai 
susodino visas moteris, o patys 
prisinešę cementinių plytų, ant jų 
sudėję nesuvartotus “ridžingus”, 
ir taip pasidarę suolus, pakraš
čiais visi dailiai sutūpė.

Pirmininkas atidarė minėjimą. 
Susijaudinęs užmiršo padėti laik
rašti ir juo mosikuodamas pasako

Jautrią kalbą. Ir kur čia žmogus 
nesijaudinsi kalbėdamas Vasario 
16-sios minėjime — atidarydamas 
savo bendruomenės namus!?

Perskaitomi ALB Krašto Val
dybos, Kultūros Fondo, Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio (Adelaidės) ir 
kitų sveikinimai. Paskaitos skai
tyti pakviečiamas VI. Jakutis, sve
čias iš Melbourne,. Jis praveria 
mūsų tautos gilios praeities už
dangą, stabteli prie dabarties, me
ta žvilgsnį į ateitį ir, atvedęs vi
sus į Karo Muziejaus sodelį Kau
ne, perskaitęs Nežinomojo kareivio 
antkapio užrašą, pareiškia, kad 
Geelongo lietuviai šį užrašą teisin
gai supratę pirmieji jį įgyvendino 
svetimojo žemėje. Savo kalbą jis 
baigia perduodamas melbourniškių 
sveikinimus, jų džiaugsmą ir... 
brolišką pavydą, kad mes juos ap
lenkėme kelionėje į savo namus.

Po oficialiosios dalies, meninę 
programą pradėjo p. Normantie
nės vadovaujamos savaitgalio mo
kyklos mokinai. Visi vaikučiai ap
sirengę tautiniais drabužiais. Jau
nutė Rita šilerytė gražiai padek
lamuoja Maironio “Mano protėvių 
žemė”. Paskui mokyklos choras, 
vedamas jaunutės dirigentės Vo- 
lodkaitės, pamokytas M. Kyman
to, padainuoja “Pajūriais”, “Leis
kit į tėvynę” ir “Ant kalno mū
rai”. Chorui daugiau apsipratus 
scenoje, paskutinė daina nuskam
bėjo geriausiai. Vėliau mažieji 
pašoko “Bitutę” ir Lenciūgėlį”. 
Arvydas Pisarskas ir V Raškaus
kas padeklamuoja po eilėraštį. I

sceną išeina jaunojo Zenkevičiaus 
vadovaujamas moterų choras. 
Dviem balsais padainuoja keletą 
skambių dainelių. Po to scenon 
įkopia Geelongo dainos veteranai: 
O. Paliulis, A. Stepanavičius ir M. 
Kymantas. Trio, vadovaujamas R. 
Norvydo, yra daug kartų girdėtas 
įvairiomis progomis, bet šį kartą, 
savoje salėje, ir šie vyrai dainavo, 
atrodė, ir jausmingiau, ir su di
desniu įsijautimu.

XXX
Minėjimas baigiamas. Salė plo

ja, džiaugiasi. Paskui apžiūrima 
kiekviena kertė, kalbama apie įren
gimus, kurie dar kaštuos nemažai 
pinigo, čia Geelongo lietuvių ben
druomenės namų statybos komite
to pirm. p. Raškauskas taria, kad 
užbaigimui dar reikį apie £ 700. 
Žmonės šypsosi, lyg norėdami pa
sakyti: — Tiek sudėjome, atsiras 
ir tie 700. Taigi, sukrapštyklme, 
kartais gal ir paburbėdami, bet 
bus reikalingi pinigai!

Ir po šio minėjimo, viską kar
tu paėmus, jaučiama ,kad Geelon
go lietuvių kultūrinis gyvenimas, 
lietuvybė aplamai, dar stipriau ir 
žymiai normaliau pradeda pulsuo
ti. Todėl norisi pakviesti visus, 
kurie dar neturi savų namų, ku
rių širdžių plakimas savajai tėvy
nei lėtėja dėl skyriojimosi sklero
ze, kad atvažiuotų į Geelongą — 
čia užteks vietos visiems ir atsi
gausiu* nuo pasibarimų bei nesu
tarimų mūsų bendruomenės namų 
pastogėje.

YLA.

ELAG U E E S TI!
ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO TRISDEŠIMT DE- 
VYNERIŲ METŲ SUKAKTIES PROGA, AUSTRALIJOS ESTŲ 
BENDRUOMENEI, KAIP IR VISAI TAUTAI, PRIE NUOŠIRDŽIŲ 
SVEIKINIMŲ, AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ JUN
GIA KARSCIAUSIUS LINKĖJIMUS, KAD VĖL NETRUKUS 
SUŠVISTŲ LAISVĖS RYTAS ESTIJAI.

Dingo 25 Divizijos
Naujas plyšys Maskvos planavimuose.

Vengrijos tautine revoliucija, be 
moralinio ir politinio smūgio, įva
rė pleištą ir į Maskvos karinius 
planavimus: Sovietų Sąjunga fak
tiškai neteko 15 gerai ginkluotų 
divizijų Europoje. Tai divizijos, 
kurias rusams buvo pastačiusi ko
munistinė Vengrijos vyriausybė, ir 
kurios “nurašytos į nuostolius”. 

Rusai neteko ne tik gerai ginkluo
tų 200.000 karių, kurie sudarė 
Vengrijos armiją prieš spalio 23 
dieną, bet dar daugiau: Maskva 
skaičiavo, kad mobilizacijos atveju 
Vengrija būtų galėjusi pasiųsti į 
kautynes net 25 divizijas.

Vengrijos, kaip ir kitų sateliti
nių valstybių, armijos ruošimas 
vyko per visą pastarąjį dešimtme
tį. Visose augštesnėse vietose 
Vengrijos armijoje sėdėjo karinin
kai, karo mokslus ėję Rusijoje. 
Karininkai ir puskarininkiai, at
rodė, gerai išmankštinti politiškai 
ir aprengti sovietinėmis uniformo
mis. Rusai politrukai tačiau visur 
kaišiojo nosis. 30-40 procentų vi
so biudžeto buvo skiriama ginkla
vimuisi.

Ir dabar viskas, rusų požiūriu,

nuėjo “šuniui ant uodegos”. Ar
mijos karininkai prisidėjo prie re
voliucionierių, ištisi vengrų pulkai 
kovojo prieš rusus ir tiekė ginklų 
civiliams gyventojams. Dabar so
vietai negali nė per nago juody
mą pasitikėti vengrų kariais, to
dėl bandoma lipdyti tik pagalbi
nius dalinius, kurie sudarytų vie
ną ar dvi divizijas. Tačiau sako
ma, kad šalia vieno vengro turės 
stovėti du mongolai,

Sovietų Sąjunga Vengriją iki 
revoliucijos laikė pajėgiausiu ka
riniu sąjungininku, ir tvirtu atra
mos tašku, tramplynu, nuo kurio 
galima smogti Vakarus. Dabar 
reikia nuo pačių vengrų gintis ir 
ju “draugystei užsitikrinti” reikia 
laikyti 20 rusiškų divizijų ir apie 
5000 tankų.

Tai tik Vengrija. O kaip būtų 
su Lenkija, Rumunija, Bulgarija, 
Čekoslovakija, Albanija, Lietuva, 
Latvija, Estija, R. Vokietija, jeigu 
prasidėtų rimti pasišaudymai tarp 
raudonųjų ir vakariečių armijų? 
Ar šitų valstybių kariai daugiau 
patikimi, negu vengrai?

1
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PULGIS ANDRIUŠIS

ŠIS IR TAS IR ANAS IŠ ADELAIDĖS (3)
Jeigu kam rūpi švietimas, tai 

neišvengiamai reikia kreiptis j V. 
Štatnicką, savaitgalio mokyklos 
organizatorių ir nudlatinį jos ve
dėją bei pedagogą. Jei kuklumą 
vis dar vadiname dorybe, tai šis 
pojaunis vyras yra doriausias 
Adelaidėje. Buv. Lietuvos kariuo
menės leitenantas, mokytojas. Mū
sų savaitgaliniai pedagogai kas 

metai keičiasi, o V. Statnickas vi
suomet lieka pastoviu dydžiu, kris
talizacijos punktu, ir tik mokslo 
metams pasibaigus prasideda jo 
bėdos: kaip sušaukti naują peda
gogų ansambli! Jau regis, viskas 
pakimba ore (visų mūsų sambū
rių Mane — Tekel), bet šis dina
miškas vyras klabena, įtikinėja, 
maldauja, graudena ir, žiūrėk, ka
peliono savaitlapyje skelbimas: 
prašom surašyt vaikus naujiems 
mokslo metams.

XXX

Baigdami praeitus metus lietu
viukai ypač atkreipė tėvų dėme
sį, surengę didelį sceninį pasiro
dymą. Laimingu atveju pedagogų 
tarpe buvo apsčiai meniškos sie
los žmonių: Baronaitė — Grėbliū- 
nienė (buv. Čiurlionio ansamblio 
šokių vadove), B. Juškevičiūte — 
Lapšiėnė (kūno kultūros pedago
gė, baigusi Vienoje mokslus), akt. 
Neverauskas, dainininkė G. Vasi
liauskienė. Mokslo baigtuvių kon
certas buvo tikra staigmena tė
vams — atrodė, kad ne mes, bet 
vaikai mus lietuvina. “Snieguolės” 
vaidinimas su dainom ir baletu, 
deklamaciniai montažai (rež. Ne
verauskas), vaikų choras (G. Va
siliauskienė), dvi šokėjų grupės 
(Baronaitės — Grėbliūnienės ir 
B. Juškevičiūtės — Lapšienės), 
mokinių originalios kūrybos skai
tymas ir t.t. Ir, svarbiausia, buvo 
matyti, kaip mažiesiems aktoriam 
patiems įdomu, nauja. Tų darbš
čių ir sutartinų rankų dėka sėdė
jom ir žiūrėjom, lyg Jablonskio 
6 komplektų mokyklos koncerte 
Kaune. Nykštukų pirkelę ir miš
ką su visais priklausiniais nupie
šė paslankusis dail. Neliubšys. Be 
čia minėtųjų pavardžų, mokykloj 
dėstė kun. P. Jatulis ir Pocienė. 
Visi pedagogai buvo gerai susigie
doję, tatai persimetė ir į sceninį 
pasirodymą. Savaitgalinės šokėjų 
grupės dažnai “išplaukia į tarp
tautinius vandenis”, kviečiamos į 
Australų iškilmes bei šventes.

XXX

Be amerikoninio negriško gas
trolių šlamšto mus kartkartėm ap
lanko geri Anglijos teatrai. Ne 
taip senai čia svečiavosi ir lon- 
doniškis Old Vic su savo žvaigž
de Helpmanu. Adelaidėje gimęs ir 
augęs, paskui tapęs anglų baleto 
garsenybe, prieš keleris metus dėl 
amžiaus pasitraukęs iš šokėjo 
amato, dabar su nemažesniu pasi
sekimu vaidina šekspyrines dra
mas.

— čia dabar kas? — paklaus 
skaitytojas.

O va kas. Adelaidės baleto stu
dijos pedagogė A. Babyčeva (ry- 
gietč), per adelaidiškius R. Help- 
mano pažįstamus ir gimines, su
siuostė su maestro ir -jam prasitarė 
tipie savo mokinę, 17 metų lietu
vaitę R. Plokštytę. Po asmeninės 
demohstracijos R. Helpmanag pa
tarė mergaitei neužkasti talento 
provincijoje ir pasižadėjo ją reko
menduoti geriausioms Londono 
baleto pedagogėms. R. PlokŠtytė, 
visos lietuvių bendruomenės svei
kinama, pernai aplink Afriką iš
plaukė Londonan ir dabar mokosi 
Mercury teatro baleto studijoje.

Nepedagogiška rašyti apie tuos, 
kurie dar kuo bus ar nebus, tačiau 
mūsų tautiečius šis faktas, pažy
mėtas australų spaudoje, atšvęs
tas jungtiniu lietuvių — australų 
išleistuviniu koncertu, nuteikė vie- 
nybiškai, nesukiršino vienos visuo
menės dalies su kita. R. Plokšty- 
tes tėvas, Lietuvoj žinomas advo
katas, visuomenininkas, nesenai 
savo vienminčių tarpe atšventė 60 
metų amžiaus sukaktį; motina — 
gailestingoji sesuo, dirba ir čia 
savo profesijoje. Busimoji baleri
na, Adelaidės lietuvių viltis, neti-

KULTŪRINIS
METŲ BALANSAS

ketai pakeitusi gimnazijos suolą 
baleto studijos barjeru, kaip teko 
patirti, nė kiek nesigaili.

XXX

Jei pastaruoju metu eisi į vai
dinimą, tai nepataikysi į kitą, kaip 
tik į J. Gučiaus Teatro — Studi
jos premjerą, nes Teatro mėgėjų 
grupė, rež. P. Rūteniui išgaravus, 
nesurengė nė vieno pasirodymo. 

J. Gučius, jau senai persimetęs i 
antrą savo veiklos penkmetį, dir
ba be sustojimo. Prieš pat Kalėdas 
parodė naują veikalą A. Gustaičio 
“Slogučius” (Žiūr. recenziją “M. 
P.” Nr. 4. Red.). P. Rūteniui su 
australų marijonečių teatru (jis 
ten šneka, dainuoja ir tampo siū
lus) išklydus gastroliuoti po visą 
kontinentą, Mėgėjų teatro grupė 
likus ant akt. Venslovavičiaus pe
čių, sako, repetuoja naują veikalą.

XXX
Jeigu kas pasidomėtų mūsų 

sportu, tai net pats nežinau, pas 
ką reiktų kreiptis, mat, sportinin
kų valdžios tokios nepastovios! 
Tik aišku, kad didelis pulkas jau
nų lietuvių yra įsivėlęs šion veik- 
lon, paskiria tam visą savo lais
valaikį. Futbolas gimė po nelai
minga žvaig6de, nors žaidikas V. 
Kitas pasidarė tarptautine žvaigž
de. Mūsų komanda ,buvo užsivariu
si į pirmą diviziją, bet dėl nesu- 
sigiedojimo ne laiku turėjo pasi
traukti (ne dėl to, kad nebūtų 
gerų žaidikų). Tad beliko jėgas su
kaupti į mūsų tautinį žaidimą — 
krepšinį, čia lietuvių P. Australi
joje dar niekas nepakaustė — jie 
ir šiais metais valstybiniai čempio
nai. Olimpinis krepšininkas Igna
tavičius taip dar čia tebegyvena.

Svarbiausia, Krepšinį mėgsta ir 
paaugliai lietuviukai, kuriems pa
tinka kraut krepšius savo amžiaus 
australiukams. Kaip seniai, taip 
mergaitės ir berniukai dirba iŠ 
peties, atrodo, jų ateitis saugi —

MODERNIOJO
MENO VERTINIMAS

tIS DAIL. A. VAIČAIČIO 
PASKAITOS)

Kaip vertiname modernųjį me
ną? šitokia tema dail. A. Vaičai
tis skaitė paskaitą šviesos Sambū
rio Melbourne skyriaus parengime 
vasario 9 d.

Paskaitininkas ,trumpai pakal
bėjęs apie visiems daugiau supran
tamą, realistinį meną, ir pt- 
reškęsf kad realistinis menas nuo 
renesanso laikų per 400 metų velk 
nieko naujo nedavė, plačiau apsi
stojo prie 19 šimtmečio naujų me
ninių idėjų. Impresionizmas, ku
rį preligentas laiko dar realistiniu 
menu, buvo pradžia posūkio į indi
vidualybę — į jausmo, sielos bū
senos, spalvos ir šviesos domina
vimą tapyboje ir dailėje aplamai.

Ekspresionizmas, fouvizmas ir 
kbstraktizmas, kūrybos procese pa
sireiškė naujomis formomis, origi
nalumu ir nebenusakomu žodžiais 
turiniu.

Spalva ir linija nustojo pirmykš
tės reikšmės apibrėžti ar imituoti 
gamtoje esančius daiktus, bet pa
virto į esmingą kūrybinę priemo
nę. Kaip muzikoje meliodija, ar
ba paukščio giesmė yra žodžiais 
nebeišreiškiamas grožis, taip spal
va ir linija, panaudojus originalią 
formą ir menininko kūrybinę jė
gą, vintą esminga, nematyta ir 
nepasikartojančia estetine naujo
ve.

Toliau preligentas iškėlė abs- 
trakčiojo meno dinamiškumą ir ak- 
tingumą, paminėdamas pirmuosius 
abstrakčioje meno praktikus ir teo
retikus (jų tarpe ir mūsų Čiurlio
nį) Europoje prieš Pirmąjį Pasau
linį karą, ir didelį menininkų su
sidomėjimą šia idėja po Antrojo 
Pasaulinio karo. Gi šiandien Ita
lijoj, Vokietijoj, Amerikoj ir ki
tuose kraštuose, labai gausu abs- 
trakčiosios minties dailininkų.

Paskaita buvo labai įdomi ir bu-

nereikės už pinigus samdytis ita
liškai kalbančių žaidikų, kaip ta
tai praktikavo futbolininkai. Spor
tininkai yra viena didžiųjų mūsų 
galybių, nors renkant klubų val
dybas ir maišosi dangus su žeme, 
o šiemet per ginčus pamiršo net 
iš viso ką nors rinkti. Bet vistiek 
pu to žaidžia.

XXX

Jeigu kam rūpi mūsų parapiniai 
pasilaikymai, kreipiamasi į kun. 
dr. P. Jatulį. Tarp garažų pačiam 
miesto vidury įsprausta šv. Juo
zapo bažnytėlė; šventorius ir ma
ža salė kolkas dar yra vienintelė 
reguliari lietuvių susirinkimo vie
ta. Kas pasimelst, kas nusipirkt 
spaudos (J. Glušausko kioskas), 
prie tvoros pakabint skelbimą, pa
sikeist skaitykloj knygą (B. Strau- 
kas), pasiteiraut darbo, na, ir pa- 
demonstruot mašiną, kokios dar 

niekas kitas neturėjo praeitą sek
madienį. Prieš Kalėdas klebonas 
kažkodėl buvo sunkiai pagauna
mas, o sutiktas atrodė toks apsi- 
lupinėjęs, nudegęs. Kilo gandai, 
kad jo draugija “Karitas” pajū
ryje nusipirko sklypą ir rengiasi 
statyti vasarnamį. Nespėjus gan
dams reikiamai išplisti, sužinojom, 
kad sklypas jau aptvertas nuo tyr
laukių, namas pastatytas ir Kalė
dų atostogoms laukia mažųjų lan
kytojų. Apylinkės valdžia šioj pa
stogėj (Christies Beach) apgyven
dino keliasdešimtis priešskautinio 
amžiaus lietuviukų, juos mokė 
dainelių, žaidimų, šnekino lietu
viškai, nedavė komikų, prausė 
“jūrelių putelėmis”.

XXX

Kaip plačiai betemptum jaučio 
odą, bet vis kas nors liktų neįra
šytas į metinius Adelaidės kultū
rinio veikimo “leistrus”, o jau kiek 
čia surašiau, atrodo, pakanka fak
tų ir pavardžių parodyti, jog pra
eitieji metai šį tą paliko mūsų at
mintyje.

Vilniun Vykti Negalima
Londono mėn. žurnalo “Encoun

ter” skiltyse Nora Beloff, Pary
žiaus “Observer” korespondentė, 
aprašo savo kelionę į Maskvą, į 
kurią vyko ryšium su Mollet ir 
Pineau oficialiu vizitu. Vyko lėk
tuvu kartu su vienu amerikiečiu 
korespondentu. Lėktuvas sustojo 

Vilniaus areodrome.
“Vilniaus aerodromas, — rašo 

Beloff, — turi naują mūro pasta
tą, pagražintą dideliais nereika
lingais pilioriais ir portikais, ku
rie erzintų net laimingesnėse ap
linkybėse. Pasiryžome aplankyti 
Vilnių. Mano kolega nekaltai pa
stebėjo, kad nėra girdėjęs Vakarų 
spaudoj apie 20 metų jokios žinios 
iš Vilniaus. Paprašėme uniformuo
tą “Inturisto” tarnautoją pakvies
ti mums taksi. Jis stengėsi mus 
įtikinti, kad mums išvažiavus, ga
li išskristi lėktuvas, tuo sudaryti 
mums nesmagumų. Bet lėktuvo 

kėlė gyvas ir ilgas diskusijas, ku
rių metu preligentas dar aiškiau 
ir plačiau pasisakė, išryškindamas 
moderniojo meno vertinimą. Buvo 
pabrėžta, kad 20 šimt. pirmosios 
pusės modernusis menas nėra pas
lapčių ar nemokančių piešti nuo
gos realybės menas, bet gyvas, 
natūraliai išaugęs kartu su nau
jais mokslo ir technikos laimėji
mais. žinoma, sunkoka vertinti 
dalyką jo nesupratus; vertinti ir 
suprasti reikia pastangų. Gi kiek
viena naujovė yra sutinkama skep
tiškai. Girti meno kūrinį, jo nesu
pratus, yra klaidinga, lygiai kaip 
ir neigti abstraktųjį paveikslą, jo 
nesupratus, irgi neteisinga.

Šviesos Sambūrio Melbourne 
'skyrius, vadovaujamas sumanaus 
pirm. Viktoro Kochanausko, savo 
parengimais įneša gyvumo į ben
druomenės gyvenimą, tik gaila, 
kad dalis visuomenės tebėra abuoji 
ir nusiskriaudžia save neatsilanky
dama į įdomias ir naudingas pas
kaitai.

J. Rima*.

MELBORNO
Pro dainos galingą aidą 
Regim mes Tėvynė* veidą,
Regim šviesą jos žvaigždė*, 
Girdim pusią jos širdies.

B. Brazdžionis.

Garsiai nuskambėjo pirmojo, 
Melb. Lietuvių Dainos Sambūrio, 
koncerto aidas, užversdamas pir
mąjį veiklos puslapį. Džiaugiasi 
Sambūrio nariai, matydami tokią 
didelę visuomenės meilę lietuviš
kai dainai, k drįsta ryžtis nau
jiems užsimojimams. Gerai žino
ma, kad kartotis negalima, todėl 
bandoma surasti naujų sumanymų. 
Tikriausiai, sekančiam koncertui, 
pasiseks paruošti bent vieno veiks
mo muzikinę operetę, gi antrajai 
koncerto daliai teks jieškoti nau
jų lietuviškų dainų. Operetė Mel
bourne būtų naujiena, nes iki šiol, 
ko nors panašaus, čia dar nebuvo. 
Kadangi Sambūrio dalyvių tarpe 
yra balsingų ir dirbusių teatruose 
bei operetėse, tikimasi, kad šį už
simojimą pasiseks įgyvendinti.

Tikriausiai daugelis galvoja, kad 
po pirmojo koncerto, Melbourne 
Lietuvių Dainos Sambūris užmi
go ant laurų. Ištikro Sambūris 
net neužsnūdo, nes mėgstančiam 
dainą visuomet yra malonu dai
nuoti, neatsižvelgiant ar tai yra 
koncertas, ar tik repeticija. Jau 
turėta eilė repeticijų, duotas kon
certas Goelonge, giedota iškilmin
gose pamaldose vasario 16-tos pro
ga, ta pačia proga duotas sutrum
pintas koncertas po minėjimo, ir 
toliau ruošiamasi iškylai į Adelai
dę, kur norima padainuoti Adelai
dės lietuviškajai visuomenei. Iki 

Šiol neturėta pastovios repeticijoms 
vietos, kas trukdė darbą ir apsun
kino veiklą. Nuo šių metų prad
žios įsigyta pastovi Sambūrio būs
tinė (išnuomota didelė patalpa p. 
čelnos bute), kur vyks repetici
jos, susirinkimai ir kt. parengi
mai. Naujosios būstinės adresas: 
279 Hoddle St., Collingwood.

Po pirmojo koncerto paaiškėjo, 
kad dainos skambesiui ir jos cha- 

kapitonas nerodė mažiausio noro 
skubėti. Tad nenusileidome ir pa
kartotinai reikalavome taksio. 
“Inturisto” tarnautojas išėjo. Po 
valandos laiko grįžęs pranešė, kad 
taksiukas buvo iššauktas, bet pa
keliui sugedo. Mes nenusiminę pa
reikalavome iššaukti kitą. Po pus
valandžio sugrįžo labai sujaudin
tas ir paprašė mus nusileisti že
myn, kur mūsų taksiukas laukia.
Išėję iš aerodromo, pamatėme, 

nukreiptus reflektorius į mažą au
tomobilį, kuriame šalia šoferio sė
dėjo saugumo policijos atstovas. 
Jis mums pasakė, kad po SSSR 
vakarų provincijas galima važinė
ti tik su specialiu leidimu. Mūsų 
vizose nurodyta tik Maskva ir Le
ningradas, tad kolėd norime lanky
ti Vilnių? Tas jo klausimas tu
rėjo grynai retorinę prasmę. Ne
paisydami mūsų argumentų, sau
gumo organai, matyti, nerado nau
dinga, kad svetimšaliai važinėtų 
po naujai užgrobtus pasienių plo
tus. Tad nieko kito nebeliko, kaip 
užsimokėti šoferiui už atvykimą 
iš Vilniaus į areodromą 24 rublius 
ar pagal oficialinį kursą 48 šilin
gus ir, grįžus atgal, spėlioti, kaip 
atrodo Vilniaus gyvenimas”.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.
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DAINORIAI
rakteriui pilnai išreikšti trūksta 
vyrų balsų, šiandien Sambūris ga
li didžiuotis naujais nariais, kurie 
pasižymi ir balsais ir didele meile 
dainai, štai jie: Petras Morkūnas, 
Juozas Petrašiūnas, Kazimieras 
Mieldažys ir Vincas Lazauskas. 

Visi jie jau iš anksčiau yra Mei- 
bournui žinomi, nes yra dainavę 
buvusiuose dainos vienetuose. Ypa
tingai Sambūris džiaugiasi sulau
kęs Petro Morkūno, nes statant 
operetę režisieriaus klausimas bus 
automatiškai išspręstas, gi daino
se solo partijoms atlikti — solis
tas bus vietoje.

Geelonge ir Vasario 16-tos mi
nėjime buvo dainuojama papildy
tu sąstatu ir todėl visų dainų 
skambesys buvo daug lygesnis ir 
pilnesnis. Malonu pabrėžti, kad 
Geelongo lietuviai labai šiltai re
agavo ir kiekviena daina buvo 
šiltai klausytojų įvertinta. Teko 
keletą dainų kartoti, gi pokoncer- 
tiniam pobūvyje neprograminėms 
dainoms ir galo nesimatė. Pobū
vio metu geelongiškiai bandė atsi
lyginti ir padainavo savo dainų. 
Jiems neblogai pasisekė, tik jų 
dainos buvo daugiau internaciona
linio pobūdžio. Kiekvienu atveju, 
geelongiškių nuoširdumas ilgai pa
siliks Melbourne Dainos Sambūrio 
dalyvių prisiminimuos, turint nau
ją programą, su malonumu ji bus 
vėl vežama į Geelongą.

Artimiausioj ateity norima dau
giau dvasiniai suartėti su Melbour
ne tautiečiais ir ta proga norima 
organizuoti grandiozinį balių, ku
ris, greičiausiai, įvyks Exhibition 
rūmų Royal Ballroom salėje. To- 
ku būdu pirmą kartą Melbourno 
lietuviai turėtų progos atsilankyti 
į vieną iš gražiausių Melbourno 
salių. §ia proga būtų specialiai 
paruošta programa, panaši į Lie
tuvoje garsėjusius muzikinius šiu
pinius.

Taigi, kaip matote, Melbourno 
“Dainoriai” juda — kruta ir, kaip 
tos btelės, be darbo būti negali.

ELBE.

Laisvinimo veikla ir mes
Dabartinė tarptautinė politine 

padėtis verčia Vyriausiąjį Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą savo 
darbą kiek galima sustiprinti. Ats
kirų Vakarų valstybių sostinėse, 
kur tik yra lietuvių išeivių kolo
nijos, VLIKas pradėjo organizuo
ti politinius komitetus, kaip tal
kininkus laisvinimo akcijoje. Tų 
komitetų uždavinys: jieškoti kon
takto su gyvenamo krašto vyriau
sybės, parlamento, politinių parti
jų, spaudos atstovais bei visuome
nės žmonėmis, ir laimėti juos Lie
tuvos laisvinimo reikalui.

Per savo delegaciją Pavergtųjų 
Europos Tautų Org. VLIKas da
lyvauja tos organizacijos sesijose 
Amerikoje ir Europoje, jos konfe
rencijose, delegacijose pas vy
riausybes ir kituose bendruose žy
giuose žadinti pavergtųjų, kartu 
ir Lietuvos išlaisvinimo reikalą 
laisvajame pasaulyje. Artimoje 
ateityje ruošiamasi kelti paverg
tųjų išlaisvinimo bylą Jungtinių 
Tautų Organizacijoje.

VLIKas pastoviai informuoja 
laisvąjį pasaulį apie padėtį Lietu
voje, apie Sovietų žygius paverg
toje tėvynėje, kelia Lietuvos iš
laisvinimo reikalą ir dedasi pre 
bolševizmo pavojaus laisvajam 
pasauliui aiškinimo. Pastoviai lei
džia ELTOS biuletenius anglų, vo
kiečių ir italų kalbomis. Jei būtų 
lėšų, būtų leidžiamas ketvirtas 
biuletenis svetima kalba — ispa
nų, tiekti informacijų lotynų res
publikoms Pietų Amerikoje.

Transliacijoms per Vilniaus ra
diją sekti, yra išlaikomas užraši- 
nėjimo punktas, kuris veikia kas
dien per visą parą. Užrašyta med
žiaga naudojama informacijos 
biuleteniams ir radijo komenta
rams paruošti. Žinios ir komenta
rai perduodami į Lietuvą per tris 
radijo stotis: Romos, Vatikano ir 
Madrido. Tą darbą atlieka pasto
vūs apmokami tarnautojai.

Dvi VLIKo sudarytos komisijos 
studijuoja Lietuvos rytų ir vaka
rų sienų problema, pasiruošiant 
jas ginti,, kai prieis tam laikas.

Spaudos puslapiuose

—- Laikrašty “Žycie Warszawy” 
prof. Wielunski (ar nebus iš Ku- 
melionių Velioniškių) stengiasi 
paskaičiuoti, kiek yra lenkų Rusi
jos teritorijoj. Mums įdomesnė jo 
ištrauka: “Vilniuje ir jo apylin
kėse gyvena apie 250.000 kalban
čių lenkiškai. Ten yra 363 lenkų 
kalba pradžios mokyklų, viena au- 
gštoji lenkų mokykla — Valstybi
nis mokytojų institutas. Yra taip 
pat mokytojų seminarija ir žemės 
ūkio technikumas. Visose šiose mo
kyklose mokoma lenkų kalba. Toj 
srity leidžiami lenkiški laikraš
čiai ir knygos. Rajonai Minsko, 
Gardino, Molodeczno turi dešim
tis tūkstančių lenkų gyventojų. 
Minsko ir Gardino rajonai neturi 
nei vienos lenkų kalba mokyklos.

— Ir norvegų spaudoje, kaip ir 
švedų, atžymėti esminiai buv. es
tų prezidento A. Rei ir Lietuvos 
ministerio Igno šeiniaus pareiški
mai. Nurodoma, jog pvz. estų 
“tautinis junginys” buvo iš Esti
jos perkeltas į Sov. Sąjungą tuoj 
po Poznanės neramumų. Dabar Es
tijoje palikti tik rusai kareiviai. 
Tas pat paadryta su latvių ir lie
tuvių vad. “tautiniais junginiais”. 
Komunistinis režimas 100.000 es
tų deportavo, o vietoj jų atgabe
no slavų ir mongolų kilmės ru
sus. Estijoje ir kituose Pabaltijo 
kraštuose stingama darbo jėgos. 
Tuo tarpu rusai per kom. spaudą 
ir radijus skelbia, kad pabaltiečial 
patys tariamai savanoriškai vyks
ta dirbti į tolimiausius nežmoniš- 
klausius užkampius Sibire ir kitur. 
Iš tikro tai yra paslėptos depor
tacijos.

Norvegų spauda su gyvu susido
mėjimu seka laisvės apraiškas Pa
baltijo valstybėse ir kituose pa
vergtuose Rytų Europos kraštuo
se. Pvz. dienr. “Norges Handels 
of Sjfarts Tidende” rašo, jog ypač 
Pabaltijo valstybėse tautinis jaus
mas yra itin stiprus. Stalino mi
to sunaikinimas padeda kilti tau
tiniam jausmui Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje.

— Pabaltijo kraštuose stiprėja 
tendencijos prieš Maskvos centra
lizmą ir prievarta brukamą rusi
fikaciją. Švedijoje gyveną pabal- 
tiečiai ir Europos žemyne pabėgė
liai turi žinių, kaip kyla ir stip
rėja antirusiškos ir antisovietinės 
nuotaikos pavergtuose kraštuose. 
Lenkų laimėjimais užkrečiami ir 
lietuviai. “Komsomolskaja Pravda” 
šį sąjūdį tarp studentų vadina “ni
hilistiniu”. Nihilizmas senojoj Ru
sijoj buvo labai stiprus. Ir dabar 
klausiama ar dabartinis sąjūdis 

nebus dar stipresnis už senąjį. O 
jei jis bus pakankamai stiprus, 
tai, dienraščio įsitikinimu, 1957 
m. 'jis gali dar reikšmingiau pasi
reikšti.

TAUTOS FONDO VALDYBA 
AMERIKOJE

Vliko Prezidiumo nutarimu, 
Tautos Fondo Valdyba perkelta i 
Ameriką. Jos būstinė dabar yra 
New Yorke. TFV pirmininku iš
rinktas prof. J. Kaminskas, na
riais — prel. J. Balkūnas ir dr. 
M. Devenis.

• Prancūzijos rašytojų delega
cija, vadovaujama žymaus litera
to Vercoris, įteikė Vengrijcs pa
siuntinybei protestą dėl Vengrijos 
rašytojų sąjungos uždarymo ir 
vengrų intelektualų areštų. Pro
testą pasirašė garsusis Jean Paul 
Saartre, o taip pat visa eilė kitų 
žymių rašytojų, jų tarpe daug ko
munistų ar buvusių komunistų 
partijos narių.

Studijų išdavoje bus paruošti ats
kirais klausimais leidiniai. Trečio
ji komisija pradėjo pasikalbėjimus 
su lenkais, tikslu išsiaiškinti da
bartinius ir ateities santykus. Jei
gu lėšos leistų, numatoma leisti 
anglų kalba informacinė. literatūra 
apie Lietuvą, jos pavergimą: ir jos 
siekimus.

Nuo pat VLIKo įsisteigimo, pra
džioje Lietuvoje, o vėliau išeivijo
je, — jo veiklos vieninteliu finan- 
sinu rėmėju buvo ir tebėra mūsų 
visuomenė. Taigi mes patys. TE.
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įsigyti įnašus įmokėjo

(žiūr. Nr. 7.)

Po £ 5.0.0 įmokėjo:
Bliokas Edv., Bllokas J., Kun. P. 
Butkus, Bogušas M., Baužė Anta
nas, Baikovas Jurgis, Bačiulis A., 
ALB Cabramattos Apylinkė, Ci- 
ninas N., čelkys K., česnavičius 
A., Doniela P., Doniela Vyt., Dau- 
daras Vladas, Daniškevičius K., 
Dudaitis Alg., Druskinis A., Do- 
nielienė K., Donlelaitė D., Danta 
V., Eirošius K., Andziulaitis K., 
Gilandis K., Grinčelis T., Gaižaus
kas J. (papild.), Kopas V., Ilčiu- 
kas J., Inkratas J., Intas K., Jakš
tas Fr., Janavičius J.» Janavičius 
(sen.), Jokantas A., Jarmalavi
čius J., Jasinskaitė J., Jankaus
kas St, Juška E., Jaselskis L., 
Jaras V., JurkŠaitienė A., Kutka 
Alb., Karvelis L., Katarais A., 
Kymantienė, Kizelis, Klygis P. 
Karpavičius E., Kuliavas J., Kopas 
V., Kanteika C., Kasiulis A„ Ka- 
siulaitis A., Kazėnas J., Lapašins- 
kas J., Liutkevičius, Makarovas

J. , Mikalauskas J., Moras V., Mi- 
gevičius, E., Morkūnas, Mrs. 
Matulis K., Miknius, Naujokas J., 
Narbutas V., Narbutienė K., Ne
krošius A., Narušis S., Pečiulis 
A., Pilipavičius A., Protas P., Pet- 
rovinas J., Pęliorinas K., Pylypas 
V., Protienė C., Radzevičienė M., 
Rimas k a J., Radzevičius St, Re- 
guson T., Simanavičius A., Skir- 
ka A., Skorulis St, Sidaravičius 
A., Sipavičius Feliksas, Stasius H., 
Stelmokaitis B., Staugirdas Z., 
Symonds M., Slonskis A., Stan
kevičius Pov., Slavėnas J., Stat
kus J.» Sakalauskas J., Sarpalius 
A., Svirplys M., Stasiukaitis V., 
Stošius H., Sambūrys “šviesa”, 
Sakalauskas M., šaltmiras B., 
Šaltini ras Bronius, Šalkauskas 
Henrikas, Šliogeris AL, Sčesnius
K. , Šapronas P., Šliogerienė E., 
Šniukšta, Šerkšnys A., Tamašaus
kas V., Turas V., Vailokas S., 

Venclovienė J., Vagnorius Pr., Vi
limas A., Vilčiauskas L., Vasaris 
M., Vasaris A., Mllnonis Edv., 
Vladička K., Veteikis J., Venclova 
Alf., Vaičiurgis V., Zabiela Pr., 
Žolynas K., Žalys B.. Po 4 svarus: 
Baltrušaitis J., Badauskas K.. Po 
3 svarus: Andriulis St, Ateitinin
kų Kuopa, Boreikienė M., Gross 
Bruno, Juodsnukaitienė, Štokas 
St, Vaseris K., Vingilis B., Žu
kas J. Po 2 svarus: Jakubėnas A., 
Janušaitis P., Jasevičius Vyt., Ka
rosas D., Liniauskas D., Pūkas 
Balys, šiurka V. Vazgelevlčius E. 
£ 2.6.0. Po 1 svarų: Bastys J., Il
gūnas J., Ilčiukas J., Jarmalavi- 
čiūtė Silva, Kazlauskas Ant, Kar
pavičius J., Masiokas V., Pažemė- 
nas Reg., Pranulis Ign., Raištutis 
V., šurka V., Viduolis Br.

įmokėjusiems savo įnašus Syd- 
nėjaus Lietuvių Namų Taryba 
nuoširdžiai dėkoja.

S.L.N. Taryba.
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LIETUVA SOVIETŲ STATISTIKOJ
Gyventojai

1956 m. Maskvoje Centrinė Sta
tistikos Valdyba išleido “SSSR 
Liaudies Ūkis” (statistikos rinki
nys); 262 pusi, knyga išimtinai 
statistikos duomenimis užpildyta. 
Nesiimdami iš esmės leidinį nag
rinėti, čia patiektam tik Lietuvę 
liečiančių duomenų.

Lietuvos teritorija, dabartinės 
sovietinės administracijos .valdo
ma, nurodyta 65.000 ketvirtainių 
kilometrų (faktiškai 65197).

Administraciškai kraštas su
skirstytas j 87 rajonus, iš kurių 
4 miestai: Vilnius, Kaunas, Klai
pėda ir Šiauliai. Iš viso miestų — 
72, iš kurių 8 yra respublikinės 
priklausomybės (podčinenia). Mie
stų vardai nepaduoti. Be to, dar 
yra 1.224 vietų (selskie) sovietai.

Gyventojų parodyta: 1940 m. — 
2,9 mil., o 1955 m. — 2,7 mil. Tai
gi, 200.000 gyventojų mažiau, ne
gu buvo prieš sovietų okupacijų. 
Kadangi per tų laikų Latvijoj pa
rodytas 100.000 gyventojų prie
auglis, Estijoj irgi 100.000 prie
auglis, o visoj Sovietų Sąjungoj 
8,5 mil. prieauglis, tai reikia spė
ti apie labai didelį Lietuvos gy
ventojų išnaikintų skaičių. Bet 
tai-------atskiros studijos reikalas.

čia tik konstatuosime kad su 
Lietuvos gyventojų parodomųjų 
statistika yra neaiškumų, dėl ku
rių tenka įnešti korektyvų. Pagal 
Lietuvos šaltinius 1940 m. prad-

žemės ūkis
Apie žemės ūkį paduoda tokius 

skaičius: 4.800.000 hektarų žemės 
naudojamos žemės ūkio reikalams, 
iš jos 3.900.000 ha naudmenų, o 
2.700.000 sėjamasis plotas.

Pagal 1938 ir 1939 m. Lietuvos 
statistikos metraščius, Lietuvoje, 
be Vilniaus krašto, žemės, naudo
jamos žemės ūkio reikalams, buvo 
4.293.310 ha. Vilniaus krašte ga
lėjo būti apie.734.000 ha, skaitant 
77% nuo viso ploto, nes tokia da
lis žemių žemės ūkio reikalams 
tenka visoj Lietuvoj. Tuo būdu 
prieš bolševikų okupacijų dabarti-

Gyvulių skaičius 1000-čiais

1941
Raguočių 1.054
Melž. karvių 782

Kiaulių 1.068
Avių 611
Ožkų 15 

šiuose skaičiuose verta dėmesio:
a) Nepaprastai didelis gyvulių 

sumažėjimas 1951-1953 m., ty. 
praėjus 6-8 metams pok aro. čia 
priežastis aiški — kolchozų įve
dimas.

b) Ožkų skaičiaus padidėjimas
— labai ryškus neturto požymis. 
1955 m. sovchozų 87

“ kolchozų 1800
” mašinų-traktorių stočių 135 

žioje Lietuvoje dabartinėse ribo
se gyventojų buvo: 3.215 tūkstan
čių. Justas Paleckis savo knygoje 
“Sovietskaja Litva’’, Valstybines 
politikos literatūros leidyklos 1949 
m. Maskvoje išleistoje, rašo:

“Pagal 1940 m. duomenis So
vietų Lietuvoje gyventojų yra — 
3.150 tūkstančių“. Galimas daik
tas, kad Paleckio parodytas skai
čius yra tikresnis ,nes 1940 m. 
pradžioje Vilniaus krašto gyven
tojai buvo paimti pagal duomenis, 
bet ne pagal surašinėjimų.

Sovietų oficialioji statistika ro
do 1940 m. pradžioje buvus — 
2.900 tūkst. šitas gyventojų skai
čius, pagal Lietuvos statistikos 
duomenis, buvo be Klaipėdos kraš
to su 154.000 gyventojų ir be tos 
Vilniaus srities dalies, apie 2.618 
kv. km. su apie 100-135.000 gyven
tojų, kurių Sovietai prie Lietuvos 
prijungė 1940 m. rugpjūčio mėn. 
Bet kai sovietai skelbia 1955 m. 
gyventojų vos 2,7 mil., tas tik pa
rodo nepaprastų Lietuvos gyven
tojų sumažėjimų.

įdomus ir Lietuvos miestų gy
ventojų skaičius. Vilniuje — 200 
tūkst., t.y. tiek pat, kiek buvo 
1940 m., o Kaune — 195 tūkst. 
(1940 m. buvo 155 tūkstančiai). 
Latvijos ir Estijos miestuose gy
ventojų prieauglis labai didelis: 
Rygoje — 565 tūkst. (prieš karų 
— 398 tūkst.) o Taline — 257 
tūkst. (kai prieš karų — 143 tūks
tančiai). Be bendrųjų skaičių nė
ra jokio gyventojų suskirstymo.

nėję teritorijoje Lietuvoje žemės 
plotas, naudojamas žemės ūkio rei
kalams, apytikriai buvo maždaug 
5.000.000 hektarų.

Sėjamasis plotas, be Vilniaus 
krašto, buvo 8.004.160 ha. Sovietai 
visame krašte rodo 2.700.000 ha. 
Tai didelis sėjamojo ploto suma
žėjimas.

Nei laukų derlingumas, nei ben
dras derlius kiekiais nerodomas, 
o tik procentais. Todėl čia verta 
paminėti, kad 1939 m., be Klaipė
dos krašto, visų grūdinių kultūrų 
derlius buvo 1.824.510 tonų, o 1955 
m. 418.000 tonų.

1951 1963 1954 1955
731 888 990 994
504 509 540 558

723 1.281 1.341 1.260
378 658 804 780
24 74 78 60

Reikia paminėti, kad 1956 m. 
gale, kaip Vilniaus radijas rug
sėjo 30 d. pranešė buvo įsteigti 
septyni nauji sovchozai, o “So

vietskaja Litva“ Nr. 232-1956 pra
nešė dar apie vieno įsteigimų. Tuo 

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

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

Rockdale stotis. TeL: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsiraokėjimui. Mes kalbame vokiikaL
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS!
Greitai — Patikimai — Pigiai 

GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 
GRĄŽINAMI! Į

Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

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

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias 

MEDŽIAGAS. RŪBUS, AVALYNĘ.
VAISTUS

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

Juo Greičiau, Tuo Geriau I

būdu sovchozų dabar būtų 94.
Pagal 1956 m. “Tiesų“ Nr. 22 

kolchozų buvo 1787. Kiek jų dabar 
konkrečiai yra, nežinia, nes jei 
steigiami nauji sovchozai, reikia 
manyti, kad naikinami kolchozai. 
Vargu naujų plotų tiek suranda
ma.

Kolchozai pagal ūkių, įjungtų j 
kolchozą, skaičių:

iki 100 ūkių .......................... 8%
101 — 200 ........................ 47,7%
201 — 300 ........................ 31,4%
301 — 500 ........................ 12,5%
per 500 .............................. 0,4%

Kolchozai pagal sėjos plotą: 
iki 500 ha .........................  21,8%
501 — 1000 .........................  49,7%
1001 — 2000 ...................... 26,3%
2001 — 5000 .......................... 2,5%

čia patiekti duomenys apie gy
ventojus ir žemės ūkį, nes kitas 
gyvenimo šakas liečia skaičiai ma
žiau būdingi. E.

Pajieškojimai
* Jono Baukaus, gim. 1922 m., 

Vilkaviškyje, pajieško brolis Al
binas. Kreiptis į “M.P.“ Redakci
ją

* Jono Dubricko, Alf. Maksvy
čio, Pr. Rakausko, Juozo Parulio, 
Kazio Šliužo, Juozo Tamašausko 
ir Jono Žilinsko pajieško Aleksan
dras Mackevičius, gyv. 6307 Supe
rior Ave., Cleveland 3. Ohio. USA.

* Zigmą Kalasevičių ir Aleksą 
Koncevičių prašo atsiliepti Domas 
Andriuška, 264, Ferry St., Ne
wark, 5N. J. U.S.A..

* Juozui Cipuliesiui yra laiškas 
iš Pasvalio. Kreiptis šiuo adresu: 
Mr. G. Davis, c/o David Jones, 
Mail Room, Box 503, Sydney, 
N.S.W. Laiškas yra registruotas ir 
gautas prieš keletu savaičių.

* P.A. Bernotui yra laiškas iš 
sesers Lilijos. Kreiptis “Mūsų 
Pastogės” Redakcijom

* Salomėją Dundulytą — Vese- 
laskienę, arba žinančius apie jų, 
prašo parašyti Alg. Bučinskas, 31 
Pyramid Ave., Padstow, N.S.W. 
Yra svarbių žinių iš giminių.

M. Lucas & Co.
BUILDERS & CONTRACTORS 

(REG.)
(Sav. M. Lukauskas)

56 Yarrara Rd., Penant Hills
Tel. WT 2272

Turime pardavimui namų Pen
nant Hills ir Marrylando apylin
kėse. čia pat turime ir laisvų 
sklypų, ant kurių statome namus 
pagal pasirinktų planą. Parūpina
me paskolas.

LAIŠKAI
REDAKCIJAI

Gerb. p. Redaktoriau,

Nors nesu sportininkas ir, tur
būt, niekada Juo nebūsiu, bet augš- 
tai vertinu mūsų sportuojantį jau
nimų, kuris daug nusipelno garsin
damas lietuvių ir Lietuvos vardų.

“M.P.“ Nr. 5 (407) š.m. vasa
rio 6 d., p. Alg. Žilinskas, rašyda
mas apie studentus, užkliuvo ir 
vieno boksininko. Tiesa, jis nemi
ni jo pavardės, bet labai lengva 
nuvokti, apie kokį asmenį kalba
ma. O mes gi žinome, kad šis bok
sininkas Australijoje buvo labai 
pagarsėjęs ir visada apie jį buvo 
rašoma ir kalbama, kaip apie lie
tuvį. Mano supratmu, kada kas 
nors kitas tiek pagarsės, nežiū
rint kurioje gyvenimo srityje, bet 
tik teigiama parsme, mes jam 
taip pat surengėme pagerbimo 
balių, kaip ir anam “menkos kla
sės” boksininkui. Gi minimas bok
sininkas neprašė, kad jam ruoštu- 
me balių, teiktume dovanas, saky
tume sveikinimo kalbas. Tai pa
darė žmonės, kurie jį pažįsta dar 
nuo vaikystės, jo draugai, pažįs
tami ir sporto bičiuliai, nes jiems 
atrodė, kad Jis vertas ir savųjų, 
ne tik kitataučių, užtarnauto pri
pažinimo ir pagerbimo.

Ir šia proga, pripažįstant moks
lo reikšmę ir svarbų bei reikalin
gumų, norisi suabejoti, ar visi bai
gę universitetus, ir bendrai su 
augštesniu išsilavinimu mūsų tau
tiečiai, pateisina į juos dedamas 
viltis lietuvybės atžvilgiu. Tad ar 
nereikėtų žmones vertinti pagalbų 
darbus ir nuopelnus, bet ne pagal 
diplomus? Manau, kad ir p. Alg. 
Žilinsko peršama mintis, jog stu
dentas, dar mokslo nebaigęs, Jau 
turi išeiti su reikalavimais ir nu
rodinėjimais, kaip jam turi būti 
reiškiama pagarba, yra priimtina 
labai atsargiai.

•
Gerb. p. Redaktoriau,

Nebegalėdamas toliau tylėti dėl 
užsitęsusio ginčo tarp p.p. Riau
bos ir Stepano, kur nešvankiai 
minimas Vlikas, aš norėčiau tik 
apgailestauti, kad buvo leista to
kiems ginčams pasireikšti mūsų 
Bendruomenės laikraštyje.

Nepriklausiau nei nepriklausau 
jokiai partijai, bet skaitau, kad 
dabartinėse mūsų sąlygose, žmo
nės susibūrę Vlike, pagal išgales 
atlieka didelį darbų Lietuvos rei
kalui. Dauguma žmonių jame su
sibūrę yra gerai žinomi seni pat
riotai — geri lietuviai, ir tų insti
tucijų šmeiždami mes pilam pa
mazgas patys sau ant galvos ir 
įduodam mūsų priešams geriausią 
įrankį prieš mus pačius.

Manau atspėsiu daugelio skai
tytojų nuomonę, kad šios rūšies 
rašiniai padaro Bendruomenei tik 
žalos. Reiškiu pagarbą

V. Skrolys.
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EUBOPIETIS SPECIALISTAS 

OPTIKAS
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštod. 9-13 vaL

9 th Floor, 109 Swanston St, Melb. C.I. Telef. 
(Priešais Melbourno Town Hall.)

Centr. 1819

MAISTAS — MEDŽIAGOS - VAISTAI
Dovanų pakietėliai siunčiami iš Anglijos j Rusiją — Lietuvą — Lat
viją   Estiją — Ukrainą B ai t gūdi ją. Muito ir visus kitus mokes
čius sumoka siuntėjas — adresatas, atsiimdamas siuntinėlį, nieko ne
moka. Paprastas siuntinys adersata pasiekia per 6-8 savaites. Siun
čiame ir oro paštu. Visi siuntiniai pilnai apdrausti. Prekių kainaras- 
tis pareikalavus. Galima pamatyti ir prekių pavyzdžius. 4

O D B A
Registered Overseas Parcel Service

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

Agentūros visose Australijos valstybėse.

Vertingi leidiniai
1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA

Kaikuriems prenumeratoriams 
išvykus į kitus kraštus, liko kelio
lika laisvų L.E. komplektų iš Aus
tralijai skirto kontingento. Norin
tieji naujai užsisakyti Lietuvių 
Enciklopedijų, prašomi paskubėti 
atsiųsti bent už 1 tomų 3.10.0 ir 
netrukus gaus visus jau pasirod
žiusius 9 tomus. Už juos galima 
palengvintam, susitartam sąlygom 
išsimokėti. Seni skolininkai prašo
mi netrukus savo skolų išlyginti 
ir pradėti tuo šį milžiniškų Lei
dyklos užsibrėžtų tikslų pasiekti. 
Kad neapsunkintų atskaitomybę, 
prašome mokėti tomais, skaitant 
už kiekvienų tomų po 3.10.0 Iš vi
so bus išleisti 21 tomas ir du pa
pildomieji.

2. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS..........

Lietuvių Enciklopedijos Leidyk
la atspausdino devyniomis spalvo
mis Lietuvos žemėlapį, kuriame 
atvaizduota Lietuvos žemė: augš- 
tumos, kalnai, lygumos, žemumos, 
ežerai, upės, upeliai, keliai. Jame 
rasi visus Lietuvos miestus, mies
telius, bažnytkaimius, buvusias ir 
tikmas sienas su kaimynais, ži
novai sako, kad tokio Lietuvos že
mėlapio dar neturėjome.

Prie žemėlapio pridėta atskira 
knygelė — vardynas su žemėlapio 
paaiškinimais ir 7000 vietovard
žių. žemėlapio kaina 1.11.6 Lietu
vių Enciklopedijos prenumerato
riams tik 0.18.0. Anksčiau užsi
sakiusiems žemėlapiai jau išsiųsti 
su L.E. 9 tomu.

3. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI.

L.E. Leidykla leidžia Vinco Krė
vės raštus (6-7 tomai). Kiekvieno 
tomo didumas apie 400 pusi. L-E. 
prenumeratoriams viso V. Krėvės 
raštų rinkinio £ 12.10.0, kitiems 
19.4.6. L.E. prenumeratoriai už 
tomų moka 2.2.3. Papiginimas ga
lioja tik užsisakiusiems visų kom
plektą. Kitiems tomas skaitomas 
po 2.14.6 ir už tų kainų gaunami 
ir paskirais tomais. Raštai bus 
spausdinami gerame popieriuje 
Lietuvių Enciklopedijos formato 
ir įrišti kietais viršeliais. Pirmas 
tomas jau pasirodė.

4. DR. VANDOS SRUOGIENĖS 
LIETUVOS ISTORIJA.

964 pusi. 4 žemėlapiai, gražiai 
įrišto. Kaina 3.10.0. Gausiai ilius
truotas veikalas, vaizdžiai nužvie
giąs mūsų tautos kelių amžių są
vartoje.

Kiekvieno lietuvio pareiga pa
žinti savas karštas, savo tautos 
gyvenimas nuo seniausių laikų, 
kad pasisemtame jėgų kovai už 
kenčiančios savo Tautos išlaisvi
nimų. Visi augščiau išvardinti lei
diniai tam patarnauja. Juos užsi
sakyti prašoma šiuo adresu: A. 
Krausas, 4 Grandview Ave., Ma- 
ribymong, W. 3, Victoria.
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MŪSŲ PASTOGE 1957 m. vasario 26 d.

HUSU PASTOSE
VASARIO 16-IOS MINĖJIMAI

NEWCASTLIS
MOKSLO KELIU

1956 metais vietines gimnazijas 
užbaigė du lietuviai: M. šeškute 
ir A. Brūzga. Ypatingai gerai bai
gusiai M. šeškutei valdžia paskyrė 
stipendiją. M. šeškutė pasižymėjo 
gamtos dalykuose. A. Brūzga stu
dijuos vakarais metalurgiją New- 
castelio University College, o die
nos metu dirbs kaip laborantas 
Lysaghts firmoje.

J. Zakarauskaite, baigusi vietos 
mokytojų seminariją, dabar dirba 
vienoje Cabramattos pardžios mo
kykloj.

E. Liūgą ruošiasi korespondenci
jos keliu komercinio menininko 
diplomui.

Intermediate Certificate įsigiju
si R. Bučyte dabar mokosi komer
cijos mokykloje sekretorės darbo.

V.L.

LIETUVIAI ATIDARĖ 
NAKTINI KLUBĄ

Veik visi Newcastlio lietuviai 
ikšiol sau pragyvenimą pelnosi 
dirbdami įmonėse ar įstaigose. Bet 
jau atsiranda ryžtingesnių, drįs
tančių žengti savarankišku keliu- 
štai prieš pat Kalėdas p-P- Jaka" 
vičiai atidarė naktinį klufef; įiHĮ 
pavadino “Bloo Moon”.

Klubas atidarytas geroje vieto
je, moderniškai įrengtas. Jo savi
ninkai bene dvejus metus ruošėsi 
klubo atidarymui, kol viską su
tvarkė ir galėjo praverti duris sve
čiams. Klubas yra 8-10 Margaret 
St., Taigs Hill.

Palinkėsime naujiems mūsų 
prekybininkams geros sėkmės.

L. B. 
'**************<***♦♦**♦♦*«♦♦♦#.

MELBOURNO LIETUVIAMS

Lietuvių Kultūros Fondo Mel
bourne skyriaus valdyba praneša, 
kad š.m. kovo 23 d. 8 vai. vak., 
Carmelite Hall, Middle Park, įvyks 
Literatūra, Dainos ir Muzikos

MENO VAKARAS

Bus turtinga ir įvairi progra
ma, kurią išpildys vietinės meni
nės pajėgos.

Kiekvienas atsilankęs į šį vaka
rą parems lietuviškąją kultūrą.

SYDNfiJUS
PASVEIKINO UKRAINIEČIUS 

IR ESTUS

Šiomis dienomis, savo valstybių 
nepriklausomybes paskelbimo su
kaktis, minėjo estų ir ukrainiečių 
bendruomenės. ALB Krašto Val
dybos pavestas, jos vicepirm. Z. 
Budrikis, mūsų bendruomenės var
du ukrainiečių ir estų bendruome
nių centro vadovybėms įtei
kė sveikinimo raštus.

New South Wales ukraiąiečiai 
ypač įspūdingų minėjimų surengė 
Assembley Hali, Sydnėjuje, o es
tai savo namuose. Programose pa
sirodė pačios geriausios meninės 
jėgos ir patys minėjimai pasižy
mėjo puikiu organizuotumu.

STUDENTIŠKA IŠKYLA

Vasario 10 d. Sydnėjaus liet, 
studentai suruošė iškylą i National 
parką. Apie 20 jaunų vyrų ir 
merginų, pasiekę George upės 
krantą, sėdo j laivelius j ieškotis 
gražios vietos pasimaudyti. Neži
nia, ar dėl nemokėjimo irkluoti, 
ar dėl noro “apsiprasti” su van
deniu, gerokai apsitaškė ir kitą 
krantą pasiekė visi apyšlapiai. 
Pietų pavalgyti reikėjo kopti į 
augštą uolą. Paskui grįžta j pa
upį. Geroj nuotaikoj leidžiant po
pietę ir nepastebėta besirenkan
čių Juodų debesų. Tik kai supoš
kėjo graiaustinis ir prakiuro tie 
juodi debesys, visi šoko jieškoti 
nuo lietaus apsaugos. Praktiški 
protai surado išeitį; buvo apvers
ta valtis ir po ja sukarutl drabu
žiai, gi jų savininkai, su Maudy
mosi kostiumais, sulindo po uo
los iškyšuliu. Lietui pilant skam
bėjo jaunas juokas ir dainos. Pa
vakariop, lietui apstojus, į Sydnė- 
jų grįžo visi apyšlapiai, bet ma
loniai praleidę dieną lietuviškoje 
draugystėje, skirstėsi į namus lin
ksmi ir patenkinti. (r).

IŠVYKO l AKADEMINI 
SAVAITGALI

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Melbourne skyrius ir šiemet su
ruošė akademini savaitgali, kuris 
prasidėjo vasario 22 d. ir truko 3 
dienas. Akad. savaitgalis suruoš
tas Nat Fitness Camp, Mt. Eve
lyn. šiemet į Ji buvo kviestas ir 
kitų miestų akademinis Jaunimas. 
Iš Sydnėjaus šiame savaitgalyje 
dalyvavo P. Daukute ir stud. R. 
Daukus.

UŽSIGAVĖK IR ARTIMUI 
PADĖK!

šitokiu šūkiu Sydnėjaus Lietu
vių Moterų Soc. Globos draugija 
kovo 2 d. ruošia Užgavėnių blynų 
vakarą, kuris įvyks Macabean 
Hali, Darlinghurste. Visas vakaro 
pelnas skiriamas šalpos reikalams.

Parduodamas
Naujas namas

Tik pastatytas (45x30, 8 miega
mieji (15x12), svetainė (18x14), 
skalbykla, 2 tualetai, virtuvė, du
jos ir elektra, 2 garažai (25x12), 
sklypas — 66x330. Kaina £ 7750. 
Apžiūrėti šeštadieniais ir skema- 
dieniais: 52 Boronia Rd., Green
acre, N.S.W. (prie Bankstowno).

Sydnėjaus Liet. Mot. Soc. Globos Draugija
ŠIŲ METŲ KOVO MĖN 2 D., ŠEŠTADIENI, KVIEČIA VISUS 1

Blynu Vakarą
KURIS ĮVYKS MACABEAN HALL, 146 DARLINGHURST RD., 

DARLINGHURST.

Turtinga loterija, Užgavėnių blynai, spurgos, žagarėliai ir gera muzika 
Pradžia 7 vai. vak. — iki 2 vai. ryto..., o gal ir dar ilgiau. 

DRAUGIJOS VALDYBA.

Adelaidėje
Minėjimas įvyko vasario 17 d., 

sekmadienį. J šv. Juozapo bažny
tėlę, kur mišias už kenčiančią Tė
vynę atlaikė ir dienai skirtą jau
trų pamokslą pasakė kun. dr. P. 
Jatulis, susirinko senai matytas 
toks didelis skaičius žmonių. Pa
maldose gražiai skambėjo lietu

viškos giesmes, o A. Uknevičijtė 
(A. Gučiuvienės mokinė) solo pa
giedojo France “Mūcke “Maldą” 
ir Bethoveno “Sanctus”. Pamal

doms pasibaigus, buvo sugiedotas 
Tautos himnas.

Vakare į “Australia” salę, kur 
buvo suruoštas iškilmingas Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo 
trisdešimt devintosios sukakties 
minėjimas ,susirinko veik visi 
Adelaidės lietuviai, čia šventę ati
darant žodį tarė ALB Adelaidės 
Apylinkės V-bos pirmininkas Sta
sys Čibiras. J. Vabolienė jautriai 
padeklamavo “Lietuvi” tųlėraštį, 

Pulgis Andriušis skaitė įdomią pa
skaitą tema: “Amžinoji Lietuva” 
ir jaunosios kartos atstovė E. Po
ciūtė padeklamavo “Mano Tėvynė 
Lietuva”.

Po trumpos pertraukos savait
galio mokykla pasirodė su akt. 
Neverausko režisuotu “Snieguolė 
ir 7 nykštukai” vaidinimu, šis 
žavus vaizdelis, kaikieno matytas 
prieš Kalėdas mokslo metų užbai
gos proga, visiems paliko malonų 

1 jspūdį ir tikėjimą, kad mūsą jau- 
himas neišklys iš lietuviškojo ke
lio. x

Po programos mažieji vaidilos 
buvo apdalinti dovanėlėmis ir gė
lėmis.

Balaian* minėjimą (ralingai nu-
Baigiant minėjimą galingai nu

skambėjo Tautos himnas, kurį 
giedojo visa salė. K.

Sydnėjuje
šv. Benedikto bažnyčioje pamal

das už kenčiančią Tėvynę atlaike 
ir jautrų pamokslą, pailiustruoda
mas faktais iš šių dienų gyveni
mo ir kovų prieš okupantą paverg
toje Lietuvoje, pasakė kun. P. 
Butkus. Pamaldose giedojo A. Plu
ko vadovaujamas “Dainos” cho
ras.

Skautams iš bažnyčios mūsų 
tautines vėliavas pemešus į salę, 
čia iškilmingą minėjimą atidarė 
Sydnėjaus Apylinkės pirm. A. Ja
saitis. Savo trumpoje kalboje jis 
priminė nepriklausomybės kovas, 
Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo laikotarpį ir mūsų pareigas 
kenčiančiai Tėvynei. Žuvusieji už 
Lietuvos laisvę pagerbti susikau
pimo minute. Minėjimas pradėtas 
Tautos himnu.

Garbės prezidiuman buvo pa

ALB MELBOURNO 
APYLINKĖS

Visuotinis susirinkimas
1957 m. kovo mėn. 3 d. (sekma

dienį), 13 vai. St John’s parapi
jos salėje. East Melbourne, šau
kiamas visuotinis ALB Melbourne 
Apylinkės narių susirinkimas šia 
darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas. 2. 
S-mo pirmininko rinkimas. 3. Val
dybos veiklos pranešimas. 4. Fi
nansinė apyskaita. 5. Kontrolės 
Komisijos pranešimas. 6. Garbės 
Teismo pranešimas. 7. Diskusijos 
dėl pranešimų ir finansinės apys
kaitos tvirtinimas. 8. Apylinkės 
Valdybos rinkimai. 9. Kontrolės 
Komsijos rinkimai. 10. Garbės 
teismo rinkimai. 11. Lietuvių Klu
bo Tarybos pranešimas. 12. Eina
mieji reikalai ir sumanymai. 13. 
Susirinkimo uždarymas.

Skelbiamu laiku nesusirinkus 
pusei pilnateisių apylinkės lietu
vių, susirinkimas įvyks ten pat 
13 vai. 30 min. ir bus teisėtas, ne
žiūrint dalyvių skaičiaus.

ALB Melbourne Apylinkės 
Valdyba.

PRIE PABĖGIŲ GAMYBOS 

Reikalingas partneris 
Geras uždarbis.

Kreiptis: V. Sopys, 25 Shepherd 
St., Broadway, Sydney.

(IWWWWWWtWWWWV

Pristatome plytas ..
Greitai ir sąžiningai pirstato 

mos statybai plytos iš “Onkapa- 
ringa Brick Works” 

LOBENTHALIUI, ADELAIDEI 
IK APYLINKĖMS

Kreiptis j firmos atstovą: B 
Dičiūnas, 6 Tenterden St., Wood
ville, S.A.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MŪSŲ PASTOGĖS” 
NETOLIMOJE ATEITYJE 16 
TAVĘS PASUVOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS.

Geras sumanymas 
AUSTRALIJOJE SIŪLOMA 
a vo-zig.tx_DEšIMTAINE__ 

ĮVESTI DEŠIMTAINĘ 
SKAIČIAVIMO SISTEMĄ

Victorijos darbdavių federacija 
(Victorian Employers’ Federation) 
nutarė pradėti plataus masto kam
paniją dėl dešimtainės skaičiavi
mo sistemos įvedimo Australijoje. 
Pirmiausiai tai liečia piniginio 
skaičiavimo klausimą. Naująjį pi
niginį vienetą, kuris būtų vertas 
dabartinių 10 šit, siūloma pava
dinti “Austrai”.

Kaip pats pasiūlymas, taip ir 
pinginio vieneto pavadinimas, turi 
šalininkų ir priešų. Už ir prieš pa
sisakymai vyksta per australų 
spaudą. Bene svarbiausias moty
vas prieš yra tai, kad skaičiavi
mo mašinų pakeitimas visoje Aus
tralijoje, ekonomistų apskaičiavi
mu, kaštuotų apie £ 40 milionų. 
Kritikuojamas ir piniginio viene
to pavadinimas, nes “Austrai”, 
esą, skamba juokingai.

Mūsų galva, pasiūlymas reiktų 
tik sveikinti ir palinkėti, kad Jis 
juo greičiau būtų įgyvendintas. Gi 
dėl vardo, tai juk jis nusako, ku
rio krašto valiutą laikome rankoje. 
Kai 1922 m. Lietuvoje buvo įves
tas litas, o Latvijoje latas, tai ir 
mums patiems, kaip lygiai ir lat
viams, pradžioje šie pavadinimai 
skambėjo neįprastai, gi vėliau vir
to visiems žinoma Ir tvirta valiuta.

“Klaros” išdaigos 
Sydnėjuje

Ciklonas vadinamas “Klara”, 
praeitą savaitę atūžęs iš vandeny
no, kur pakeliui aplamdė keletą 
laivų, Sydnėjuje vasario 19 d. po
pietėj, su smarkiu lietum nusiau
bė visą eilę priemiesčių ir dau
giausia nuostolių padarė uosto ra
jone. Dėl tropinių liūčių laikinai 
'buvo uždarytas Mascot aerodro
mas, audra beveik visiškai buvo 
paraližavusi laivų judėjimą viso
je pietinėje New South Wales pa
krantėje, daugelyje Sydnėjaus 
priemiesčių buvo sugadinti elekt
ros laidai, iki 30 pėdų augščio 
vandenyno bangos daužė Sydnė
jaus paplūdimius ir išplovė iš jų 
smėlį, audra buvo sutrikdžiusi pa
sikalbėjimus 1300 telefonų, keli 
mažesni laivai uoste buvo užsviestl 
ant krantinių, Pacific Haighway, 
tarp Taree ir Newcastlio, buvo 

{atsidūręs po vandeniu, kuris sie
kė iki 5 pėdų gylio. Plačiam rajo
ne Iškrito nepaprastai daug lie
taus. Vėjo greitis siekė iki 100 
mylių per valandą.

Metereologijos biuras “Klaros” 
siautėjimą vadina ekstra tropiki- 
niu reiškiniu, kokių retai pasitai
ko Australijoje. 

kviesti ALB Krašto Valdybos pir
mininkas, Sydnėjaus lietuvių kat. 
kapelionas, latvių ir estų bendru<»- 
menių atstovai, Lietuvos Kariuo
menės Savanorių — Kūrėjų są
jungos, Sydnėjaus, Bankstowno, 
Cabramattos apylinkių ir karių 
“Ramovės” pirmininkai.

ALB Krašto Valdybos pirminin
kas S. Kovalskis, plačiau kalbėjo 
apie Vasario 16-sios aktą, kuriuo 
buvo išreikšta tautos nepalaužia
ma valia gyventi laisvai ir nepri
klausomai nuo kitų tvarkyti savo 
gyvenimą gimtojoj žemėj, šis kons
titucinis aktas, taigi tautos valios 
išreiškėjas, nėra ir negali būti 
pakeistas be pačios tautos visuoti
nio ir laisvo pasisakymo. O šito 
nėra lietuvių tauta padariusi, to
dėl niekas neturi nei moralinės 

nei juridines teisės pakeisti, Vasa
rio 16 aktu išreikštą, mūsų tautos 
valią. Lietuvos prijungimas prie 
Sovietų Sąjungos todėl ir yra jė
gos, smurto aktas. Pirmininkas 
kvietė nepalūžti tikėjime į Lietu
vos nepriklausomybės atstatymą ir 
vieningai veikti didžiojo tikslo pri
artinimui. Savanorių — kūrėjų 
vardu žodį taręs V. Šliogeris, pri
minė, laisvės kovų laikotarpį, pa
brėždamas, kad Lietuva nepri
klausomybę prieš trisdešimt devy
nerius metus atkovota visų ben
dromis pastangomis, tačiau be gin
kluotų savo pajėgų, be karių krau
jo aukos, vien diplomatiniais žy
giais, tautai lasvės ir valstybei 
nepriklausomybės nebūtų laimėta. 
Jis ragino neužmiršti, kad ir vėl 
reikės su ginklu rankose išeiti ko
von del tėvynės laisvės. Kun. P. 
Butkus paryškino tikėjimo mo- 
Butk'us par^'SKino UkejihI<PB’'m<*” 
mentą, tardamas, kad ryžtas ir 
tikėjimas savo tautos nemirtingu
mu bei Augščiausiojo palaima grą
žins mūsų tėvynei laisvę ir ne
priklausomybę, nes Dievas pade
da kovojantiems dėl teisingo rei
kalo, gi kova dėl savo tautos lais
vės yra šventa kova. Trumpu Žod
žiu susirinkusius sveikino ir lin
kėjo vieningai dirbti, eiti susiklau
symo keliu kovojant dėl tėvynės 
išlaisvinimo, Bankstowno Apyl. 
pirm. B. Stasionis, Cabramattos 
Apyl. pirm. V. Bitinas, karių “Ra
movės pirm. N. Cininas. Sydnėjaus 
estų bendruomenės pirmininko 
sveikinimą perskaitė A. Jasaitis.

Meninėje programos dalyje bu
vo vaidinimas “Kenčianti Lietu
va”. Vaizdeli parašė E. Kapočie- 
nė, režisavo M. Osina i te, vaidino 
“Aušros Tunto skautai. “Kenčianti 
Lietuva” — tragiškų įvykių ir ken
čiančios tėvynės skausmą išreiš
kiančių dainų bei mūsų liaudies 
šokių pynė — patiekė vaizdų iš 
gyvenimo tremtyje ir okup. Lie-

UŽSIGAVĖKIME

KAUKIŲ-BLYNŲ BALIUJE
Jis įvyksta š.m. kovo 1 d., penktadienį,

PRAHRAN TOWN HALL (MELBOURNE).

Pradžia 8 vai., pabaiga 2 vai. Gros puikus orkestras.

įėjimas turintiems maskarado rūbus 10 šil.; jų neturintiems — 15 
šil. Bufete: blynai, spurgos, žagarėliai ir kt.; “šiurkštūs” ir švelnūs 
gėrimai taip pat, taigi, krepšius su buteliais ir sumuštiniais palikite 
namuose. Trims gražiausioms kaukėms vertingos premijos. Be to: 
loterija, rožių valsas, įdomios dovanos visoms kaukėms ir staigme
nos. Bilietai gaunami prieš ir po pamaldų pas k-to nares, arba įei
nant į salę.

RUOŠIA IR KVIEČIA VISUS

SOC. GLOBOS MOTERŲ D-JA MELBOURNE.

OTinmiiiiimo™

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ
c

GERIAUSIAS KELIAS PER N. BUTKŪNA
(

atstovaujantį didžiausią Europoj siuntinių firmą TAZAB & CO. Ra
šykit: 9 Cowper St., St. Kilda, Vic. Susitikti patogiausia Melb. Liet. 
Parap. Kioske, kur galima pamatyti mediagų pavyzdžiai ir platus 
vaistų sąrašas. Priimami užsakymai ir telefonu: LU 6671.

Jokio pavojaus permokėti: Kainos firmos nustatytos; prekės 
augstos rūšies. Pristatymas garantuotas. Platus lietuviškas kainoraš
tis. Vaistai siunčiama ir oro paštu, žymiai atpigintas tarifas!

Atsiminkit: tik geros medžiagos turi augštą vertę Lietuvoj bei 
Sibire!

Priimami ir jūsų pačių sudaryti siuntiniai (su pirkimo kvitais).
Pas Butkūną galite užsisakyti ir įvairiausią lietuvišką spaudą bei 

plokšteles.

tuvoje, kur Vasario 16-ją minėti 
susirinkusius raudonarmiečiai pa- 
sitinka durtuvais ir žmogžudiškais 
šūviais.

A. Hopaitė užbaigai pašoko ba
letą.

Scena buvo išpuošta didžiulėmis 
Lietuvos vėliavomis, o virš simbo
linio Gedimino pilies kuoro buvo 
iškeltas Lietuvos Vytis. Prie sce
nos papuošimo talkino ir pilies 
kuorą padirbdino E. Lašaitis ir 
St. Juraitis.

Minėjimą suruošė ALB Sydnė
jaus Apyl. valdyba, šventė praėjo 
pakilioj nuotaikoj. Pamaldose ir 
salėje dalyvavo apie 500 žmonių.

Po oficialiosios dalies sydnėjiš- 
kiai dar šnekučiavosi prie sumušti
nių ir alaus stiklo, parūpintų 
šventės rengėjų. (j)

JAUNIEJI VASARIO 16-TĄ 
MINĖJO BANKSTOWNE

ALB Bankstowno Apylinkės val
dyba Vasario 16-tos minėjimą jau. 
nimui suruošė Bankstowne, į kurį 
susirinko gana gausus būrys dau
giausiai mokyklinio amžiaus lietu
viukų su savo tėveliais.

Minėjimą trumpu žodžiu atidarė 
apylinkes valdybos pirm. Br. Sta- 
šionis, nušviesdamas Vasario 16- 
sios reikšmę mūsų tautai. Tylos 
minute pagerbti Lietuvos laisvės 
kovotojai ir per Kalėdas eismo 
nelaimėje žuvęs Bankstowno sa
vaitgalio mokyklos mokinys And
rius Bagdonavičius.

Meninėje programoje pasirodė 
D.L.K. Kęstučio ir Živilės draugo
vių skautai-ės, tautiniuose drabu
žiuose pašokę “žiogelį” ir “Kubi-

• Jaunieji deklamatoriai J. Ja- 
Ramūnė Zinkutė pa- 

a&ŽSS* Po eilėraštį, V. Stašio- 
nis, akomponuojant pianinu sesu
tei Jūratei, pagrojo smuiku. Skau- 
tai-ės dar padainavo lietuviškų 
dainų ir Rasa Zinkutė programą 
užbaigč deklamacija.

Jaunieji šventės dalyviai buvo 
pavaišinti vaisvandeniais, ledais ir 
kitokiais skanumynais. Vaišių me
tu jie suko ratelius ir žaidė. Ž.

50.000 
Jieško darbo

Iš Canberra pranešama, kad 
pastaruoju metu smarkiai padidė
jo darbo jieškančių žmonių skai
čius Australijoje. Daugiausiai tai 
baigusieji įvairias mokyklas jauni 
žmonės. Darbo jieškančiųjų skai
čius, kaip praneša darbo ministe- 
ris, kurie gauna bedarbių jSišal- 
pas, praeitų metų gruodžio 29 d. 
buvo 13.277, o š.m. vasario 2 d. 
jų skaičius pakilo iki 15.711, gi 
darbo jieškančių, užsiregistravu
sių Commonwealth’© darbo įstai
gose, per tą pati laiką pakilęs iš 
37.911 iki 52.629. Darbo pasiūlų 
tuo pačiu laiku padidėjo iš 28.791 
iki 30.120. Darbo pasiūlų padau
gėję prie vaisių surinkimo ir jų 
apdirbimo įmonėse, o taip pat ir 
metalo pramonėje. Nedarbo klau
simo aštriai paliesti angliakasiai, 
o taip pat ir statybų darbininkai.

PAMISIMO PRIEPUOLYJE 
IŠŽUDĖ DVI ŠEIMAS

Praeitą savaitę Brisbanėje lei\- 
kų tautybės imigrantas, Marean 
Majaka, psichinio priepuolio metu 
nušovė savo žmoną, 5 metų duk
terį ir uždegė namą. Po to, įsibro
vęs pas kaimyną nušovė moterį, 3 
vaikus ir padegė namą. Atvykus 
policijai pats nusišovė.

M. Majka, kaip Informuoja 
Brisbanas policija, sirgęs perse
kiojimo manija, įtarinėjęs visus 
tekalbant tik apie jį ir aplink sa
ve matęs visur šnipus, kurie norė
ję jam pakenkti. Persekiojimo 
manija išsivysčiusi j tokį laipsnį, 
kada žmogus, netekęs lygsvaros, 
nužudė ir savo artimuosius. Bris
banas lenkai sako, kad E. Majka 
jį bendruomenės gyvenime visiš
kai nedalyvavęs ir niekas apie jį 
neturėjęs žinių.

Printed by Mintis Pty. Lt<L» 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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