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NEŽINOMO POLITINIO 
KALINIO DIENA PASAULIO POLITIKOJE]

Neatsitiktinai lapkričio 7 d. yra 
pašicelbta Tarptautine Politinio 
Kalinio Diena — ji sutampa su 
Sov. Sąjungos bolševikinio per
versmo ir valdžios užgrobimo me
tinėmis. Tarptautinė politinių ka
linių federacija šią dieną, kaip 
baisiausios politinės vergijos pra
sidėjimo dieną, paskelbė Nežino
mo Politinio Kalinio Diena.

Niujorke, prie Sov. Sąjungos 
atstovybės Jungtinėms Tautoms, 
tą dieną įvyko pavergtųjų tautų 
demonstracijos su gausiais plaka
tais, gedulo vėliavomis ir kalbo
mis.

Lapkričio 7 d. vakare Politinių 
kalinių tarptautinės federacijos 
Niujorko skyrius suorganizavo ne
žinomo politinio kalinio pagerbi
mo aktą. Kalbėjo JAV-bių kongre
so narys W.R. Judd, buv. Vengri
jos sostinės burmistras Koevego, 
JAV.-bių automobilių pramonės 
darbininkų < profesinės sąjungos at
stovas E. Gray.

Kongreso narys Judd pabrėžė, 
kad laisvasis pasaulis vis dar ne
pajėgia suprasti sovietinės politi
kos tikslų ir taktikos. Jis priminė 
kiniečių patarlę, kad su tigru ga
lima koegzisencija tik tada, kai 
jau esi tigro pilve arba kai pats 
tigras yra uždarytas narve. To- Jardu. Tuo metu, kai ministerial 
liau Jis užtikrino, kad Sovietų pa- pirmininkai konferavu kabinete, 
vergtų tautų laisvės byla niekada gatvėse apie 200 prancūzų demon- 
nebus pralaimėta, nes teisės ir lai
svės sąmonė ir siekimas yra nesu
naikinami.

Budapešto buv. burmistras pri
minė Vengrijos sukilimo reikšmę 
sovietų pavergtoms tautoms, o E. 
Gray paryškino idėjinio ginklo su 
komunistine vergija svarbą.

Alžyriečiai kaskart vis labiau niečių prieš Izraelį, 
šiaušiasi prieš prancūziškąją val
džią. Išsilaisvinimo idėja vis stip
rėja ir prancūzams valdyti alžy- 
riečiuss sunkiai vyksta. Nuolati
niai sukilimai partizaninės kovos 
ir vieši susidūrimai prancūzams 
kaštuoja ne tik daug pinigo, bet 
ir gyvybių. Alžyro sukilėliai gau
na ginklų iš užsienio. Prieš kurį 
laiką prancūzų policija įvairiose 
Prancūzijos vietose areštavo 270 
alžyriečių, įtariamų priklausant 
tautinio išlaisvinimo fronto orga
nizacijai, priešiškai nusistačiusiai 
prieš prancūzus.

Amerikai ir Anglijai nutarus 
siųsti ginklus Tunisijai, Prancūzi
ja pareiškė griežtą protestą, nu
rodydama, kad tie ginklai iš Tu- 
nisijos pateks prieš prancūzus ko
vojantiems Alžyrijos sukilėliams. 
Paryžiuje įvyko prieš Angliją ir 
Ameriką nukreiptų demonstracijų. į

Prancūzijos užs. reikalų min. 
Pineau išskrido į Vašingtoną, o 
Anglijos premjeras Macmillanas 
į Paryžių, čia jis turėjo ilgai tru
kusius pasikalbėjimus su naujuo
ju Prancūzijos min. pirm. M. GalL

stravo prie JAV-bių ir Anglijos 
ambasadų. Policija areštavo ke
liasdešimt demonstranų, bet kitą 
dieną visi buvo paleisti.

Macmillan pareiškė, kad jis pa
sikalbėjimais su Prancūzijos min. 
pirmininku esąs patenkintas.

X

NAUJAS GINKLAS Amerikoje vis dažniau kalbama 
apie reikalą įrengti priešatomines 
slėptuves, nes atominės bombos 
ant amerikiečių galvų gali pradė
ti kristi labai staiga ir netikėtai. 
Slaptas priešatomines gynybos 
planas įteiktas prezidentui Eisen- 
howeriui.

Amerikiečiai mokslininkai ir po
litikai remia nuomonę, kad Ame
rika turi glaudžiai bendradarbiau
ti su savo sąjungininkais moksli
nių išradimų srityje, rizikuojant 
atidengti savo paslaptis.

SOVIETAI GALĖS 
NUTROŠKINTI AMERIKIEČIUS

IR KITUS KAPITALISTUS...
Iš Vašišngtono (BUP, AP) ži

nių agentūra skelbia žymaus ame
rikiečio mokslininko dr. Teller pa
reiškimą, kuriame sakoma, kad gal 
nepraeis nei 10 metų, kai sovieti
niai mokslininkai galės kontroliuo
ti orą ir, jeigu įsigeis, galės iš
šaukti nesibaigiančias sausras 
Amerikoje ir bet kur kitur pašau-, 
lyje ir paversti tuos kraštus dy
kuma.

Dr. Edv. Teller, kuris daug pri
sidėjo prie vandenilio (H) bom
bos pagaminimo, davė parodymus t 
Amerikos senato komitetui, kuris nisterį Fawzi į Vašingtoną. Skel- 
vykdo apklausinėjimą dėl atsitiki-. 
md raketų gamyboje.

Dr. E. Teller nurodė, kad rusai Į 
turi tolimo skridimo raketas, ku- i 
rios gali pasiekti kiekvieną Ame
rikos didmiestį. Amerika yra atsi-; 
likusi šių ginklų gamyboje nuo 
Rusijos, bet jis netikįs, kad rusai su JAV-bių politikos vairuotojais, 
būtų pasigaminę šių raketų pa- nes Egiptas nori pagerinti savo 
kankamai karo atvejui.

Egipto prezidentas Nasseras 
siuntė savo užsienių reikalų

pa_ 
mi-

biama, kad Fawzi kalbėsis su tarp
tautinio banko valdytoju ir Jung
tinių Tautų generaliniu sekreto
rium. Egiptas nori gauti paskolų, 
nes reikia išpirkti nusavinto Sue- 
so kanalo akcijas. Tikimasi, kad 
Fawzi turės progos pasikalbėti ir

SIRGULIUOJA
EISENHOWERIS

Jaunimo Suvažiavimas

MIRĖ “DEIMANTŲ KARALIUS”
Ernest Oppenheimer, Pietų Af

rikos “deimantų karalius”, žymus 
tarptautinio masto finansininkas, 
sulaukęs 77 metų amžiaus mirė 
Johannesburgo mieste. Jis kontro
liavo 95% pasaulio deimantų ga
mybos, o Rodėsi jo j jo vadovauja
ma vario pramonė pagamina apie 
15% pasaulio vario. Jo kontro
liuojamos deimantų pramonės tur
tas prašoka £ 500 milionų.

E. Oppenhelmeris gimė Vokieti
joj. 16 metų berniukas išvyko į 
Londoną, paskui į Pietų Afriką, 
kur sukūrė savo “deimantų impe
riją”.

santykius su Amerika, čia žymų 
vaidmenį vaidina ir doleris.

Jungtinių Tautų generalinis sek
retorius Hammarskjoeld pereitos 
savaitės gale išskrido į Vid. Rytus. 
Jis nori ištirti padėtį vietoje, nes 
kaimyniški santykiai tarp Jordano 
ir Izraelio vėl pablogėjo. Pasi<?- 
nyje įvyksta pasišaudymų. Arabai 
kaltina Izraelį norint užgrobti 
Jordano žemės. Izraelio vyriausy
bė kaltina Jordaną ir jį remian
čią Saudi Arabiją, kuri tebelaiko 
savo kariuomenę Jordano teritori
joj. Saudi Arabijos valdžia pa
reiškė, kad ji visados teiks pagal
bą Jordanui ir kovos salia jorda-

Didž. Britanijos lietuvių jauni
mo organizacijos klausimas jau 
senai keliamas, tik iki šiol vis dar 
nebuvo nieko konkrečiai padary
ta. Dabar nutarta šį klausimą pa
stūmėti pirmyn — įsteigti D. Bri
tanijos lietuviškojo jaunimo orga
nizaciją, kurios stikslas būtų ben
drinis, o ne siauras grupinis. Per 
tokią organizaciją jaunimas susi
pažintų su lietuviškuoju veikimu

Pagal pereitos savaitės žinias 
iš Vašingtono, prezidento Eisen
howerio sveikatos stovis nors ir 
nėra kritiškas, bet teikia rimto 
rūpesčio. Gydytojai jam patarė 
poilsį.

Jau pereitus savaitės pradžioje 
prezidentas buvo priverstas atsi
gulti i lovą, kai jis grįžo iš aerod-į 
romo, i kur buvo nuvykęs pasvei- į Britanijoje ir tuo” būdu būtų 
kinti atskridusi Maroko karalių, skatinamas neatitrūkti nuo orga- 

■ Oficialiai skelbiama, kad prcziden-1 nizuoto lietuviškumo net ir suau- 
tas nusišaldęs, bet spėjama, kad Turint tai galvoje yra suda- 
negalavimai atsiradę dėl širdies rytas organizacinis komitetas, ku- 
sutrikimo. Gydytojai teigia, kad rio uždavinys — sušaukti jaunimo 
prezidentas atgaus jėgas po kelių | 8uvažiavimiĮ, kuris numatomu 

> mėn. 4 d.
Londone, Lietuvių Namuose.

Neduoda Ramybes 
Turkijai

Reuterio žinių agentūra iš Lon
dono praneša, kad Sov. Sąjungos 
ministeris pirm, maršalas Bulgani
nas Turkijos vyriausybei įteikė 
notą, kurioje Turkija kaltinama 
dėl “pavojingos įtampos” Vid. Ry
tuose, kurią ji sudaro “nesiliaujan
čiu spaudimu į Siriją”. Bulgani
nas rašo, kad Sov. Sąjunga “nuo
širdžiai suinteresuota draugiškais 
santykiais su Turkija”, bet taip 
pat suinteresuota užkirsti kelią

““M"8 ,MMi’ “•’■•įginkluotai agresijai, kada ji grę- Amenka šiame . „__1:-: 1—I sia 1 -

bėms”. , . . .
Bulganinas priduria, kad Tur- 1°™* Daugiausiai 

kija Vid. Rytuose atstovauja Va
karų pajėgas, bet priklausymas 
šių valstybių karinei sąjungai 
(Turkija yra NATO narys), dar 
nėra nenugalima kliūti pagerinti 
Sov. Sąjungos — Turkijos santy
kiams. Užbaigai Bulganinas pri
deda: jeigu Turkija nepaklausys 
jo gerų patarimų, tai Sov. Sąjun
ga imsis “tam tikros” akcijos.

Pastaruoju metu Maskva vėl iš
vystė gązdinimo kampaniją prieš 
vakariečius, ką paprastai darydavo 

•ir anksčiau, kada šių valstybių 
politikos vairuotojai rinkdavosi 
svarbion konferencljon, kaip šį 
kartą — NATO konferencijon, ku
rioje dalyvaus 14 valstybių vyriau
sybių galvos.

Indonezija pareiškė, kad Aust
ralija ir Olandija yra sudariusios 
karinį susitarimą ir norinčios jė
ga sulaikyti pietinės Naujosios 
Gvinėjos, dabar esančios Olandi
jos valdžioje, prisijungimą jprie 
Indonezijos. Olandijos ir Austra
lijos delegatai Jungtinių Tautų 
posėdyje šitai griežtai paneigė.

Indonezija pietinę N. Gvinėjos 
dalį laiko kuone Indonezijos teri- 1 
torijos dalimi. Australija šito ne-' 
nepripažįsta, o Olandija atmeta 
Indonezijos pretenzijas kaip nie-, 
ku nepagrįstas, j 
klausime laikosi neutraliai, kas1 
vėl nepatinka Indonezijos vyriau
sybei. Ginčas senas ir, atrodo, ku
rį laiką užsitęs.

APIE LIETUVĄ PER

ŠVEICARIJOS RADIJĄ

Berno, Šveicarijos radijo prog
ramoje, aktualijų skyriuje, lapkri
čio 13 d. buvo skaitytas dr. A. 
Geručio paruoštas platus praneši
mas apie padėtį okupuotame 
balti j y. Ypač išsamiai buvo 
šviesta būklė Lietuvoje.

Šveicarijos radijo stotys 
valdinės įstaigos.

Pa- 
nu-

yra

• Japonijoje, sugriuvus anglių 
kasyklos sienai, žuvo 18 angliaka
sių.

.<ti ugieaijui, nuuu ji . auvuMaviuių, nuris
‘nepriklausomoms valsty- savaičių poilsio. Pereitos savaitės | įvyks 195g m sausj0

PAVERGTOS TAUTOS
VIENINGOS PAVERGTŲJŲ TAUTŲ IR LAISVOJO PASAULIO 
PASTANGOS NUPŪS SOVIETŲ TANKUS IR JŲ REŽIMĄ.

Spalio 23 d. Pavergtosios Eu
ropos Tautos (PET) specialiomis 
apeigomis ir specialiu Seimo po
sėdžiu atžymėjo Vengrijos sukili
mo metines.

Prie PET namų New Yorke prieš 
Jungtinių Tautų rūmus susirinko 
PET tautinės delegacijos ir nema
ža svečių iš JT ir amerikiečių. 
FET pirmininkas tarė žodį. Gro
jant tautinius himnus, viena po 
kitos kilo JT ir iki pusės stiebo 
Albanijos, Bulgarijos, Čekoslova
kijos, Estijos, Vengrijos, Latvijos, 
Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos

tik žodžiais deklaruoja, nesiryž- 
damos jų ginti, tai admirolo Bot- 
to mintis suorganizuoti pasaulinį 
visuomeninį antikomunistinį sąjū
dį, pajėgų formuoti tarptautinę 
opiniją, yra tikrai verta rimto dė
mesio.

Po svečių tarė žodį pačių ven
grų atstovas dr. Bartok ir PET 
pirmininkas dr. V. Masens. Lietu
vos delegacijos pirmininkas V. 
Sidzikauskas paskaitė PET atsi
šaukimą į vengrų tautą. Atsišauki
mas, konstatavęs vengrų ryžtą ir 
aukingumą laisvės kovai, apga’-

vėliavos. JV seržantui pučiant tri- j lestavęs Vakarų pasaulio pasyvu- 
mitą, susirinkusieji tylos minute mą, išvadoje pabrėžė, kad Sovie- 
pagorbė Vengrijos ir visų Sovietų tij tankais atremta vergija negali 
pavergtųjų tautų laisvės kovų au- būti patvari, kad laisvė yra ga- 
kas. Ceremonija buvo fotografuo- Į lingesnė 
jama radijui, televizijai ir spaudai. I «nv

Po to Carnegie Endowment pa-1 
talpose įvyko specialus PET posė-1 
dis. Jame tarė žodį Korėjos am-1 
basadorius JV, Airijos, Tautinės 
Kinijos, Italijos, atstovai JT, ir 
Tarptautinės Konferencijos P. 
Amerikos Kontinentui 
dentas admirolas Botto 
JV ambasadorius JT 
paskaitė jo atstovas, 
ambasadoriaus JV pareiškimą pa
skaitė jo patarėjas. Raštu savo 
pareiškimus atsiuntė JV vicepre
zidentas Nixonas ir New Yorko 
gubernatorius Harrimanas.

Laisvojo pasaulio atstovai atvi
rai pasisakė dėl Sov. Sąjungos 
grobuoniškos politikos ir Vakarų 
neryžtumo Sov. Sąjungos atžvil
giu, pabrėždami betgi, kad nėra 
pagrindo pavergtiesiems nusimin
ti, kad reikia tarptautinę padėtį 
atidžiai stebėti, iš- jos mokytis ir 
ją veikti. Jai JT ir demokratinės 
valstybės savo gražius principus

Ginti rezi- 
(brazilas). 
pareiškimą 
• Vietnamo

j už tironiją ir kad vienin
gos Sovietų pavergtųjų tautų ir 
laisvojo pasaulio pastangos vieną 
dieną nupūs sovietų tankus ir jų 
šešėlyje besilaikančiu! barbariš- 
kus bolševikinius režimus.

Po posėdžio PET delegacijos ir 
posėdžio svečiai aplankė tuose pat 
rūmuose esančią Vengrijos sukili
mo dokumentų parodą ir žiūrėjo 
sukilimo dokumentinį filmą.

Kiti PET pilnaties posėdžiai 
vyks š.m. gruodžio 10-11 dienomis, 
tai yra prieš pasibaigiant Jungt. 
Tautų pilnaties sesijai (gruodžio 
14 d.). Elta.

ITALAI ŠIAURĖS AŠIGALY

Vakarų Sicilijoje, Italijoje, nu
šautas paukštis, ant kurio kojos 
buvo rastas raštelis. Jame rašo
ma, kad šiaurės ašigalyje rusai 
kasyklose tebelaiko 300 italų karo 
belaisvių. Kaip žinoma, rusai senai 
skelbė, kad visiems italams buvo 
leista grįžti i namus.

■ vidury jam buvo leista pakili iš
. 1----- susirūpinimo

vienoj oficialioj kalboj pa- 
jo tarsenos sutrikimai, bet

sukėlė 
I stebėti 
1 vėliau jo kalbėjimas pagerėjęs.

Amerikoje ir visame pasaulyje 
Eisenhowerio sveikatos stovis su
kėlė gyvą susidomėjimą ir susi
rūpinimą. Gydytojai mano kad 
prezidentui reikėtų atsisakyti 
įtempto darbo ir dalį savo pareigų 
siūloma perleisti viceprezidentui 
Nixonui.

Prezidentui Eisenhoweriui ge
ros sveikatos linkėjimų telegra
mas pasiuntė Prancūzijos ir Ita- ’ 
lijos prezidentai, Anglijos ir Vak. 
Vokietijos ministerial pirmininkai 
ir kitų valstybių vyriausybių gal
vos.

šios savaitės gale prezidento 
Eisenhowerio sveikata žymiai pa
gerėjo, bet gydytojų patartas ke
letą savaičių turės susilaikyti nuo 
įtempto darbo. Jo kalbos sutriki
mas beveik pranyko — sunkiai 
beištaria tik. ilgus žodžius.

Ryšium su prezidento sveikatos 
stoviu, Vašingtone gyvai komen
tuojamas klausimas, ar Eisehowe- 
ris bus pajėgus pilnai atlikti savo 
pareigas. Viceprezidentas ir kiti 
jo artimi bendradarbiai sako, kad 
nesą jokio pagrindo kalboms apie 
prezidento pasitraukimą.

JAV-bių vyriausybė oficialiai 
paskelbė, kad į Paryžiuje įvyk- ; 
siančią šiaurės Atlanto Sąjungos 
(NATO) narių — valstybių vy
riausybių galvų konferenciją nu
tarta pasiųsti viceprezidentą Ri
chard Nixon. Buvo suprantama, 
kad į šią, labai svarbią, konferen
ciją vyks Eisenhoweris. Kad Ame
rikai atstovautų viceprezidentas, 
reikalingas kitų valstybių vyriau
sybių sutikimas. Manoma, kad 
pritarimas bus gautas ir konfe
rencija numatytu laiku įvyks. Jau 
dabar beveik neabejojama, kad 
Nixoną į Paryžių lydės Adlai Ste- * 
vensonas, JAV-bių Demokratų ; 
partijos vadas. Jis bus artimiau
sias viceprezidento patarėjas. Ad- 1 
lai Stevensono dalyvavimui teikia-* • 
ma nemažos reikšmės, nes šituo 
pasauliui būtų pademonstruotas 1

NAUJA PRANCŪZIJOS
LB KRAŠTO TARYBA

Spalio mėn. pabaigoje Prancū
zijos lietuviai korespondenciniu 
būdu rinko Pr. Lietuvių Bendruo
menės krašto tarybą ir Garbės 
teismą. Į Krašto tarybą buvo ren
kama 11 narių, į Garbės teismą 3.

Lapkričio 10 d. rinkimų komisi
ja patikrino balsavimo lapus. I 
Krašto tarybą pagal balsų daugu
mą išrinkti:

Kun. J. Petrošius, O. Bačkienė, 
R. Bačkis, Pr. Dulevičius, pulk. J. 
Lanskoronskis, min. Ed. Turaus
kas, med. gyd. E. Aleksandravi
čienė, P. Klimas jr., A. Liutkus, 
B. Venskuvienė ir M. Macevičiūtė.

Į Garbės Teismą: min. dr. St. 
Bačkis, prof. J. Baltrušaitis ir V. 
Gravelis.

TRŪKSTA VANDENS

Pereitą savaitę Sydnėjuje pa
skelbtas vandens vartojimo suvar
žymas: daržus sodus, sporto aikš
teles teleidžiama laistyti tik iš ki
biro. Water Board pirmininkas 
paskelbė, kad suvaržymai įvesti 
bijant, jeigu sausros dar ilgiau 
užsitęstų, pristigs vandens. Ji? 
nurodo, kad per 70 metų New 
South Wales nėra buvę tokių saus-

Sydnėjuje kasdien sunaudoja
ma apie 200 mil. galonų vandens.

• Iš Nicosios, Kipro salos sos
tinės pranešimą apie gaisrą britų 
atominių bombų Akrotiri bazėje. 
Tai naujausia britų bazė, kaštavu
si apie 12 mil. svarų sterlingų. 
Ugnis sunaikino vieną bombonešį 
ir žymių nuostolių padarė keliems 
turbininiams naikintuvams bei 
milžiniškam angarui. Dėl gaisro 
kaltinami Kipro sukilėliai.

abiejų partijų, tuo pačiu ir visos 
amerikiečių tautos, vieningumas, 
kada kraštui atsidūrus sunkumuo
se reikia spręsti rimtas problemas, 
negalint dalyvauti pačiam prezi
dentui.

NEUŽMIRŠKIME
MŪSŲ PA

P r e n u m

ATNAUJINTI
S T O G Ė S

e r a t o s
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MŪSŲ PASTOGĖ
1957 m. gruodžio 2 d.

LAISVES KELIU VIETOJ PASVEIKINIMO 1927-28 metais Vanagaičio tru
pė, kurios pagrindą sudarė daini
ninkas Juozas Babravičius ir mu-

Minint Sydnėjuje Lietuvos ka
riuomenės įkūrimo sukaktį, pa
grindinę paskaitą skaitė Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas — savanoris 
pik. Vaclovas Šliogeris. Priminęs, 
kad Lietuvos kariuomenės gimta
dienis skaitomas 1918 metų lapk
ričio 23 diena, kada buvo išleistas 
pirmas atgimusios Lietuvos kariuo
menei įsakymas, kalbėjo:

“Kai kas gal galvoja, kad, štai, 
Krašto apsaugos ministeris išleido 
įsakymą ir žodis stojosi kūnu. Ta
čiau taip nebuvo, nes dar nebuvo 
kariuomenės. 1918 metų lapkritis 
ir gruodis Lietuvoj buvo chaoso 
mėnesiai. Vyriausybė buvo, bet ji 
buvo bejėgė. Ji faktiškai kariuo
menės ir neorganizavo. Karas ry
tuose buvo baigtas Brastos taika. 
Karas vakaruose irgi buvo baig
tas lapkričio 11 d. vokiečių kapi
tuliacija. Bet vokiečių okupacinė 
valdžia tebebuvo Lietuvoje.

Lietuvos laikinoji vyriausybė 
neturėjo nieko: nei pinigų, nei įs
taigų, nei žmonių, nei kariuome
nės, nei policijos. Buvo paragin
tos ir susikūrė tik savivaldybės. 
Vokiečių valdžia jau nevaldė. 
Anarchija krašte didėjo.

Baigiantis 1918 metams, ir vo
kiečiams traukiantis į vakarus, 
pradėjo artėti bolševikų suorgani
zuotos vadinamos lietuvių — gudų 
raudonosios divizijos. Su jomis ke
liavo ir Kapsuko raudonoji vyriau
sybė Lietuvai.

Tuometinė vyriausybė, vadovau. 
jama Voldemaro, krašto gynybos 
reikaluose rodė maža aktyvumo. 
Atrodė, kad ir pačiai vyriausybei 
nebuvo aišku, ko reikia imtis, už 
ko griebtis. Kariuomenės ji neor
ganizavo. Nebuvo juk ir ginklų. 
Nei pinigų. Kraštą slėgė tik ką 
pergyventa vokiečių okupacija. 
Žmonės buvo prislėgti -ir pasy
vūs, jie laikė prikandę liežuvius 
ir savo nuomonės reikšti nesku
bėjo.

Taigi, labai gražiai atrodė lais
vos Lietuvos gyvenimo persspekty- 
vos, tik kaip tą laisvą Lietuvą su
organizuoti, sukurti, buvo nelabai 
aišku. Daugeliui atrodė, kad be
veik neįmanomas dalykas: tokie 
sunkūs buvo laikai, tokios atrodė 
neįveikiamos kliūtys. O priešų bu
vo daug ir aktyviausi iš jų buvo 
iš rytų komunistai ir iš pietų — 
lenkai. Visi laukė nurodymų iš 

.viršaus, bet jų nebuvo.
Krašto centre, Vilniuje, taip pat 

stigo aiškios linijos. Ten buvo 
šnekama apie amžiną Lietuvos 
neutralumą, o todėl nereikia mums 
ir kariuomenės.

Slaptas ginklas
Pagaliau, padėčiai gelbėti, buvę 

nutarta suorganizuoti naują vy-
riausybę. Antrojo ministerių "kabi
neto pirmininku buvo išrinktas 
Mykolas Šleževičius, ši vyriausy
bė jau turėjo savo programą ka
riuomenei organizuoti. Kadangi 
mobilizacijos vykdyti nebuvo įma
noma, tai ryžtasi kviesti savano
rius. Taip 1918 m. gruodžio 29 d. 
buvo išleistas istorinis atsišauki
mas į tautą, šaukiantis vyrus stoti 
į Lietuvos kariuomenę savanoriais.

Vyrai, palikę arklą,knygą, lyrą 
— išskubėjo šalies laisvės ginti. 
Savanoriais į kariuomenę įstojo 
apie 12.000 vyrų. Tai nebuvo 
daug, bet tai buvo gera pradžia 
kariuomenės užuomazgai, šie sa
vanorių pulkai, tiesa, menkai gin
kluoti, prastai aprengti ir maiti
nami, pastojo priešui* kelią; jau 
1919 m. sausio mėn. 7 d. 1 pėst 
pulko kuopa susikovė su priešu 
Alovės — Daugų — Pataronių 
ruože, t.y. į rytus nuo Alytaus. 
O sausio 13 d.» Kėdainių rajone, 
ties Kaplių kaimu, įvyko antras 
susirėmimas su bolševikais, atmu
šant jų prasiveržimą nuo Pamū
šio. Priešo pajėgos buvo žymiai 
didesnės ir geriau ginkluotos. Sa
vanorių kariuomenės buvo perma- 
ža. Todėl 1919 m. kovo 5 d. buvo 
paskelbtas pirmas naujokų šauki
mas — mobilizacjia. Ir taip ka
riuomenė augo karui tebevykstant. 
Nepriklausomybės kovų gale mūsų 
kariuomenė turėjo apie 80.000 vy-

Veikė visos ginklų rūšys, net

MINTYS IŠ KARIUOMENĖS DIENOS 
MINĖJIMO

tankų dalinys ir aviacija.
Ir taip mūsų kariuomenė dvejus 

metus narsiai besikaudama prieš 
bolševikus — rusus, bermontinin
kus — vokiečius ir lenkus pasiekė 
galutinės pergalės — Lietuva ta
po suvereninė, nepriklausoma val
stybė.

Mūsų kariuomenė laimėjo, nes 
ji turėjo “slaptą“, ir patį svarbiau
sią ginklą — tai didžią tėvynės 
meilę! šitai padėjo mūsų kariuo
menei ir visai tautai iškęsti visus 
sunkumus bei nepriteklius ir ap
ginti savo gimtąją žemę.“

V. Šliogeris, savo paskaitoje iš
kėlęs beatsikuriančios Lietuvos 
ekonominius, socialinius momen
tus; trumpai priminęs įvykdytą 
žemės reformą, kuri buvo paskelb- 
ta 1919 m. sausio 1 d., pažadant 
žemės kariams savanoriams, be
žemiams ir mažažemiams, paryš
kinęs žemės reformos reikšmę ir 
svarbą kraštui, baigdamas pabrė
žė:

“Semdamies stiprybės iš mūsų 
garbingos praeities, kaip tolimos 
kunigaikščių Lietuvos, taip ir Ne
priklausomos Lietuvos Respublikos 
laikotarpio, atsiminkime, kad atė
jus laikui,, kiekvieno ginklą galin
čio vartoti lietuvio pareiga bus 
stoti su ginklu rankose kovon dėl 
Lietuvos laisvės. Aš neabejoju, 
kad šią šventą pareigą garbingai 
atliksime!”

Po Bendruomenės 
Vėliava

ALB Sydnėjaus Apylinkės val
dybos pirm. inž. Vyt. Bukevičius, 
kariuomenės minėjime pakviestas 
tarti žodį, iškėlė kūrėjų — sava
norių ir mobilizaciniu įsakymu 
prie ginklo pakviestų vyrų pasiau
kojimą ir ryžtą, kuris įgalino Lie
tuvai atkurti savo nepriklausomy
bę ir ją išlaikyti 22 metus, tuo 
įrodant pasauliui, kad mes esame 
savistovi tauta, neišnykusi sveti
mose okupacijose, bet prisikėlusi 
naujam gyvenimui. Jis toliau kal
bėjo:

“Šiandien padėtis yra visai skir
tinga. Antrasis Pasaulinis karas 
sužlugdė mūsų nepriklausomybę. 
Ir nors dėl jos mūsų narsūs parti
zanai kovojo visu atkaklumu, šau
tuvas ir kulkosvaidis tačiau nega
lėjo sustabdyti sovietų šarvuočių 
ir tankų divizijų. Jeigu po pirmo
jo Pasaulinio karo daugelis mažų 
tautų pajuto laisvę, tai Antrasis 
Pasaulinis karas daugumai tų tau
tų atnešė vergiją.

Europos veidas visiškai pakito. 
Pasaulis pasidalino į dvi stovyklas 
— Rytų ir Vakarų. Visu spartumu 
ruošiamasi naujam konfliktui, kuSVEIKINIMAI IR JŲ TRIGUBA NAUDA

Kalėdų ir Naujų Metų sveikini
mo paprotys gyvas mūsuose ir 
tremtyje. Dažniausiai savo pažįs
tamus, bičiulius, artimuosius svei
kiname laiškais, siunčiame atspau
sdintus pasveikinimus, bet retai 
per laikraštį. O sveikinimai per, 
laikraštį, kaip rašo amerikietis 
lietuvis Juozas Bachunas, turi tri
gubą naudą, čia duodame jo su
trumpintą str. iš “Dirvos“.

...Mūsų laikraščių rašytojai 
jau daug sykių per daugelį metų 
nusiskundžia, kad lietuviams vis 
dar labai trūksta mandagumo. Ne 
tiek savo privačiame gyvenime — 
čia mes visiškai tokie pat, kaip 
ir kiti žmonės, kitos tautos. Gra
žiai ir negražiai pasielgiame, bro
liškų darbų ir šunybių pridarome, 
didelius ginčus švelniai aptaria
me, arba dėl menkniekių išsikolio- 
jame.

Kaip tie laikraščių rašytojai, 
čia turiu mintyje daugiau kitą 
mandagumą — viešąjį, arba visuo
meninį. Toje srityje mums ris dar 
tikrai daug trūksta. Mes neran
gūs laiku atsakyti į laišką, dažnai 
net visai nieko neatsakome. Nesi
laikome žodžio ir savo pažado. 
NopasiunČiame papraščiausio pa

ris turės išspręsti ar tautos gy
vens laisvos ar vergijoje.

Mes, pasirinkę laisvę, turime pa
reigą kalbėti tautos vardu nes mū
sų broliai tėvynėje ir Sibiro trem
tyje neturi laisvo žodžio, negali 
išreikšti savo valios bei troškimų. 
Jie tėra tik maži rateliai, privers
ti suktis ta kryptimi, kaip sovie
tinė karo mašina rieda.

Todėl kiekvienas lietuvis laisva
jame pasaulyje yra itin brangus 
savo tėvynei, nes būdami Vakaruo
se, laisvajam pasauliui turime pro
gos pareikšti, kad lietuvių tauta 
nėra žuvusi, išnykusi nuo žemės 
paviršiaus, bet kovoja, kenčia ir 
kantriai laukia išauštant laisvės 
ryto.

Vakarų galybės nekariaus nei 
dėl Lietuvos, nei dėl Latvijos, nei 
dėl Estijos, kaip jos nekariavo ir 
dėl Vengrijos. O mes vieni ginklu 
priešo neįveiksime. Todėl mūsų 
tikslas tremtyje ir būtų: bręsti 
valstybiškai, visuomeniškai, mo
kantis iš Vakarų demokratijų po
litinio gyvenimo ir kantriai lauk
ti tos vaalndos, kada politinė pa
dėtis bus palanki Lietuvos prisikė
limui. Turime tvarkytis taip, kad 
laikui atėjus vieningai pareikšta
me savo valią, reikalaudami lais
vės savo kraštui. Todėl mes turi
me būti sąmoningi tautiniuose sie
kimuose ir pasišventę Lietuvai.

Gėda, kad dar ir šiandien netu
rime vieningos politinės vadovy
bės Lietuvos laisvės bylai ginti. 
Mes esame susiskaldę ir skaldo
mi į partijas, į sroves, sąjūdžius 
ir nepalinkstame bendradarbiauti 
tarp savęs. Būdami skirtingų po
litinių įsitikinimų ir pažiūrų, mes 
nemokame vieningai dirbti Lietu
vos labui, bet statome savo parti
nius reikalus augščiau visko. Lie
tuviai tremtiniai turėtų išsirinkti 
savo politinę vadovybę ne parti
niu pagrindu, bet iš asmenų, nusi- 
pelnusių Lietuvai, sugebančių dirb
ti Lietuvos labui, nežiūrint jų įsi
tikinimų.“

Kalbėtojas priminęs, kad užsida
rymas vien lietuviškame kiaute, 
vengimas bendrauti su kitų tauty
bių žmonėmis nėra naudingas, nes 
mes ir iš kitų daug ko galime pa
simokyti, pažinti, o praturtinę sa
vo žinojimą būsime naudingesni ir 
savajam kraštui ir savajai ben
druomenei, kalbėjo V. Bukevičius. 
Jis baigė šiais žodžiais:

“šiandien kariuomenės šventės 
proga, pagerbdami žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės, mes pasiryžkime 
būti vieningi, padavę vienas ki
tam rankas dirbti nuoširdžiai, po 
lietuvių bendruomenės vėliava, 
Lietuvai mūtų tėvynei”.

RAŠO J.J. BACHUNAS

Tabor Farma, Sodus. Mieli.

sveikinimo savo geriems draugams, 
kada yra proga. Dar blogiau — 
į gautą iš kito pasveikinimą kar
tais nieko neatsakome...

Tokius dalykus galima rašyti 
per visą puslapį ir, nebūtų galo. 
Dėl to mes savo tarpe neturime 
daug toli prasimušusių biznierių, 
nes biznierius, be tinkamo visuo
meninio mandagumo, šiandien 

Amerikoje nebeiįmanomas. O ir ki
tose srityse yra panašiai.

Nesupykite ant manęs. Bet man 
atrodo, kad toje, iš pažiūros gal 
labai smulkutėje srityje, mums 
daugeliui, kone visiems, dar reikia 
labai rūpestingai auklėtis...

Kas to nežino!... Malonus ir 
gražus dalykas, kada draugas 
draugą pasveikina jo vardadieny 
ar gimtadieny. Dvasioje jaučiame
gražų pastiprinimą, jei kas mum* 
atsiunčia paguodos laiškutį kokiai 
didesnei nelaimei mūsų šeimoje iš
tikus.

Labai stiprus, bent Amerikoje, 
paprotys siųsti ir gauti pasveiki
nimus atėjus Kalėdoms, Naujiems

iš.m. gruodžio 8 d. atvyksta 
Amerikos lietuvių vyresniosios 
kartos pasižymėjęs veikėjas — 
kultūrininkas Juozas Bachunas
(Bačūn^s) su žmona. Australijoje 
jie išbus beveik visą mėnesį ir 
aplankys didesnius lietuvių gyve
namus centrus. Po keletą dienų 
jie pabuvos Sydnėjuje, Canberro- 
je, Melbourne, Adelaidėje ir kitur. 
Svarbiausias jų kelionės tikslas — 
susipažinti su šio krašto lietuviais, 
jų gyvenimo bei veiklos sąlygo
mis.

Bene prieš metus p.p. Bachunai 
aplankė visas didesnes lietuvių 
bendruomenes Europoje.

Amerikos lietuvių kulūtrinėj 
veikloj Juozo Bachuno vardas kar
tojasi dažnai ir nuo labai senai. 
Daugelis visokių darbų, daugiau 
ar mažiau reikšmingų, buvo arba 
pradėti paties Bachuno, arba jojo

J.J. Bachunas 
kalba į mikrofoną.

paskatinti ir palaikomi. Jis ir 
knygų leidėjas, ir pats knygas ra
šo; jis nuolatinis laikraščių ben
dradarbis, aktyvus tautinės kultū
ros puoselėtojas, nuoširdus kitų 
darbo rėmėjas ir palaikytojas. Ta
čiau kuklus, nesireklamuojąs nei 
savo darbu nei aukos dydžiu.

Netolima praeitis. Ji liečia tie
siogiai ir mus. Sakau ir mus, nes 
susiras Australijoje lietuvių, ku
rio susirašinėjo su J. Bachunu, dar 
iš stovyklų Vokietijoje, jieškodami 
kelio į Ameriką. J. Bachunas 
jiems patarė, rūpino daębo sutar
tis, butų garantijas, siuntė “afi- 
devitos”. Su Juozo Bachuno pa
galba iš Vokietijos į Ameriką nu
vyko apie 150 lietuvių, keli iš 
Italijos, keliolika iš Austrijos — 
apie 200 žmonių.

Lietuviškiems reikalams mes ne-

Metams, Velykoms.
Prisipažinsiu, kad man, kaip lio. 

tuviui, visados būdavo ir yra ma
lonu, jei gaunu pasveikinimą ir
tokiomis labai bendromis progo
mis, kaip Lietuvos Neprlkausomy- ] 
bės diena, Vasario šešioliktoji.
Ypač jei tai gaunu iš man mažai 
pažįstamo ar nepažįstamo žmo
gaus. Koks tai šiltas jausmas api
ma krūtinę, kada pajunti tokį lie
tuvišką solidarumą.

Aš manau, kad ir kiti tokius pat 
jausmus išgyvena, jeigu aš.... ne
pamirštu. juos pasveikinti, prisi
minti, džiaugsmu pasidalinti ar su 
kurio nelaime pabendrauti.

Va, artinasi Kalėdos ir Naujie
ji Metai. Prasidės patys didieji 
sveikinimai. Kaip seniau rašėme, 
taip ir vėl rašysme juos... žinau, 
kad ne vienas ir pykti pradeda
me, pasikeikiame sau: ot, čia vėl 
kiek “lyšno“ darbo, visus vakarus 
reikia gaišti, daryti išlaidas ir net 
'gana stambias, jei daug sveikini
mu turi. Ir laužyti galvą, kad ko 
nepamirštum, neaplenktum, savo 
tylėjimu neužgautam...

Kodėl negali tos pareigos ir gero 
papročio kitaip — lengviau, grei
čiau, pigiau ir plačiau atlikti? Ne

same labai dosnūs. Dažnai teisina
mos naujakuryste. J. Bachunas, 
nuo bernioko dienų, apsisprendęs 
dirbti lietuvybės išlaikymui Ame
rikoje, šalia savo paties įdedamo 
darbo, lietuviškiems reikalams ski
ria 5% savo pajamų. Tada, kai 
jis uždirbo 15 dolerių per savaitę 
— jo piniginis įnašas buvo skai
čiuojamas centais. Bet jis procen
to nesumažino ir tada, kai pradė
jo uždirbti keliariopal, daugiau. 
Žinoma, į šį procentą neįeina vien
kartinės aukos “degantiems” rei
kalams. O jos, žinantieji teigia, 
skaičiuojamos tūkstančiais

x

Juozo Bachuno vasarvietę — Ta
bor Farmą, Sodus — žino visa 
Amerikos lietuvių bendruomenė, 
čia vyksta suvažiavimai, kongre
sai, sąskrydžiai — čia išsitenka ir 
senimas ir jaunimas. Ir Bachunas 
randa vietos visiems: su gera lie
tuviška šypsena ir rūpestinga glo
bojančia ranka sutinka visus lie
tuvybės reikalais besisielojančius.

x

“Margutis“, mėnesinis Amerikos 
lietuvių žurnalas, šiemet šventė 
savo 30-ties metų sukaktį. “Mar
gutis“, tai vienas iš tų vaisių, ku
ris atsirado, išaugo ir pasiekė 30- 
ties metų amžiaus, to paties Juozo 
Bachuno pritarimu ir globa, žur
nalo redakcija šia proga kreipėsi 
į Bachuną su keleto klausimų, į 
kuriuos jis atsakė labai kukliai, 
bet negalėjo nuslėpti, kad jis au 
“Margučiu” nuo pat jo gimimo yra 
labai glaudžiai suaugęs.

Kompozitorius Ant. Vanagaitis, 
kilęs nuo šakių, 1918 m. buvo iš
vykęs muzikos studijų gilinti į 
Drezdeno konservatoriją. Jau 1921 
m. A. Vanagaitis atskubėjo Lie
tuvon ir įstojo į Dramos Teatrą 
Kaune. 1924 m. jis išvyko į Ame
riką, kur suorganizavo teatrinę 
grupę ir lankėsi lietuviškose kolo
nijose. — A. Vanagaitis, — kaip 
pareiškė J. Bachunas, — su A.A. 
Olio pagalba, buvo pirmutinis, ku
ris išvedė lietuvius iš parapinių 
skiepų ar karčiamų į dideles ir 
puošnias sales, viešbučius ir kon
certų auditorijas. Suteikė jiems 
kitą, didelį mastą, augštesnį kul
tūrinį stilių Ir didingumą. Lietu
viai su savo koncertais atėjo i 
Civic Operos rūmus, į puošnius 
viešbučius. Ir dideliais būriais, 
tūkstančiais, dešimtimis tūkstan
čių iš karto. To dar niekas ligi 
tol nebuvo nei padarę, nei rimtai 
mėginę. Duodavo lietuviškų kon
certų per Amerikos nacionalinį 
radijo tinklą. Būdavo net, kad Ir 
Amerikonai sudainuodavo lietuviš
kai per tąjį radijo tinklą, — pa
sakoja Juozas Bachunas, atsakinė
damas “Margučio” Red. klausimus.

kartą apie tai pagalvodavau. Ir 
žinau, kad toks būdas yra. Daug 
praktiškų ir žymių amerikiečių 
juo naudojasi jau seniai. Galėtume 
ir mes plačiau tuo papročiu pasi
naudoti.

Tai yra — SAVO PASVEIKINI
MĄ ATLIKTI PER LAIKRAŠTĮ. 
Jis pasiekia daug mūsų pažįstamų 
ir net nepažįstamų draugų.

Užtenka tik pagalvoti, kiek iš 
to pasidaro naudos. Nereikės pirk
ti daugybės kortelių iš krautuvių, 
rašyti adresus, klijuoti pašto žen
klus. Laikas ir pinigas susitaupys.

Sveikintojas gali surašyti savo 
draugų, giminių vardus ir adre
sus, ar sudėti bendresni sveikini
mą. Sveikinimai laikraštyje kaš
tuos daug mažiau, negu perkant 
korteles ir pašto ženklus, jau ne
kalbant apie laiko sutaupymą.

Taigi, triguba nauda — pirmiau
sia Jums, toliau tiems, kuriuos 
sveikinate, ir pagaliau Jūsų laik
raščiui, kuri paremiate. O ir ki
tiems, pašaliniams, risada yra įdo
mu tuos sveikinimus peržiūrėti, 
rasti pažįstamų pavardes, seniai 
nematytas ir pamirštas draugus.

Taigi, išplėskime tą gražų visuo
meninio mandagumo paprotį. Ir 
dar su triguba nauda — sau, ki-^ 
tiems ir mūsų laikraščiui.

zikas Jezavltas, jau buvo apkelia
vę veik visas Amerikos lietuvių 
kolonijas. Trupės reikalų vedėjai 
— Juozas Bachunas su žmona. Ir 
gimė A. Vanagaičiui ir J. Bachu- 
nui mintis įsteigti žurnalą, kuria
me būtų populiarinama lietuviška 
daina, muzika, kaip tai darė Va
nagaičio teatro trupė. Po keletas 
pasitarimų, reikalą nuodugniai iš
tyrus, išdiskutavus, nutarta išleis
ti žurnalą ir pavadinti jį Margu
čiu, kurio pirmas numeris pasirodė 
1928 metų Velykoms.

1932 m. balandžio 11 d. prasidė
jo kasdieninės Margučio radijo 
programos. Taigi, Margučio radi
jas atšventė 25-rių metų darbo su
kaktį. Čikagoje šis radijas vis te
bėra vienas iš populiariausių ir 
stipriausių gyvo leituviško žodžio 
ir minčių šaltinis.

š.m. spalio 27 d., jubiliejinė 
“Margučio“ šventė įvyko Conrad 
Hilton viešbutyje, Čikagoje, šven
tės organizaciniame komitete da
lyvavo ir Juozas Bachunas, kuris 
tuoj po to pakilo aplankyti Austra
lijos lietuvius.

J. Kl.

PO 40 METŲ
SPALIO REVOLIUCIJOS

SUKAKTIS

Sovietų Sąjunga šiemet nepa
prastu mastu minėjo Spalio revo
liucijos (lapkričio 7 d.) sukaktį. 
Lietuvoje ir kitose Sovietų Sąjun
gos respublikose vykdyta plati ma
sinė propaganda, tikslu iškelti tos 
revoliucijos “laimėjimus”. Tačiau, 
visiems yra žinoma, ką atnešė toji 
revoliucija Rusijai ir visai eilei 
kitų tautų, žmonės sukilo prieš 
caro valdžią, nuvertė ją ir tikėjosi 
susidaryti demokratišką, labiau so
cialiu teisingumu paremtą santvar
ką. Užtenka tik atsiminti, ko rei
kalavo Petrapilio sukilę miesto 
darbininkai dar 1917 m. kovo mė
nesį, sudarę savo darbininkų ta 
rybas:

“ Visiems, be jokio skirtumo, 
pilnutinė amnestija! žodžio, spau
dos, susirinkimų laisvė! Betar
piais, slaptais, visiems prieinamais 
rinkimais rinktas parlamentas! 
Vieton policijos organizuojama mi
licija turi priklausyti savivaldy
bėms! Demokratiniu būdu renka
mos savivaldybės!”

Tokius ir panašius reikalavimus 
kėlė Rusijos darbininkai revoliuci
jai prasidėjus. Reikalavo duonos 
ir laisvės. O tautos, kurios buvo 
valdomos caristinio režimo, reika
lavo laisvo apsisprendimo ir ne
priklausomybės.

Tačiau spalio 25 d. (lapkričio 
7 d.) saujelė bolševikų demagogų, 
padedama grįžtančių iš fronto ka
reivių, Jau paėmė revoliucijos vai
ravimą į savo rankas ir nuo tos 
pat pirmos dienos visi revoliuci
jos idealai, dėl kurių buvo dirbta 
ir kovota ir mirta, liko sutrypti po 
kojomis. Tai retas istorijoje atsi
tikimas, kad revoliucija taip radi
kaliai būtų nukreipta į visai at
virkščią pusę: Vietoj laisvės įsi
galėjo griežtas policinis režimas, 
vietoj parlamento atsirado siau
ros grupės diktatūra, vietoj duo
nos — badas, vietoj laukiamo ger
būvio — nuolatinis skurdas, ir 
taip per keturis dešimtis metų! E.

Lietuviškas priežodis 
sako:

Skola ne rona — neužgis

ŠITAS PRIEŽODIS PRIMENA
MAS TIEMS, KURIE DAR TE
BĖRA NESUSIMOKĖJĘ “MOŠŲ 
PASTOGĖS” PRENUMERATOS 
UŽ 1957 METUS.

TEGUL NORS MENKA 
DALIS NUO TAVO GĖRYBIŲ 
STALO TENKA VOKIETIJOJE 
VARGSTANTIEM LIETUVIAM.

■J: <
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LSS Australijos Rajono Dešimtmetis
(sks) Išvykstant pirmajam D. 

P. transportui iš Vokietijos sktn- 
B. Dainutis buvo Brolijos, Pirmi- 
jos ir Tarptautinio Skautų Biuro 
atstovo aprūpintas įgaliojimais 
organizuoti lietuvių skautus Aus
tralijoje. 1947 m. lapkričio mėn. 
28 d. laivas Gen. Heincelman įp
laukė Vakarų Australijos Freman
tle uostan ir 43 lietuviai skautai 
ir 6 skautės išlipo šio krašto kran
tam Nuo šiol prasideda LSS vei
kimas po Pietų Kryžium, kengūrų 
krašte. Jau laive plaukiant sktn.____ ______ w_ __
B. Dainutis suorganizavo mišrią Leidinys greit pasklido po visus

Pradedama kasmet stovyklauti, 
stovyklavimas pritraukia ir kitu*. 
jaunuosius į skautiškas eiles. Lie
tuvių skautų vienetai pasidaro lie- I 
tuviškumu židiniai, kuriuose skani-. 
ba gimtoji kalba, lietuviška daina.

1950 m. vyr. sktn. A. K rauso 
rūpesčiu įsteigtas pirmasis lietu
vių skautų židinys Australijoje. 
Tai nauja skautijos šaka, kurion 
buriami vyčiavimą baigusieji na
riai. Pirmojo to židinio tėvūno ir 
steigėjo pastangomis išleistas vy
čiams leidinys “Vyčiavimo Keliu”.

Mūsų mielų ir brangų LSS Australijos Rajono

Dvasios Vadų

KUN. P. BUTKŲ,

motinai Lietuvoje mirus, giliai užjaučiamo 

LSS AUSTRALIJOS RAJONO VAD1JA

vyčių vienetus įvairiuose kraštuo
se, nes iki tol neturėta vien vy
čiams skirto lietuviško leidiniu.

1952 m. gruodžio mėn. išrenka
ma nauja rajono vadovybė: rajono 
vadu vyr. sktn. A. Krausas, Broli
jos vadeiva psktn. J. Makulis.

Be skautavimo savybėje, lietu
viai skautai dalyvavo kaip repre
zentacinis LSS vienetas be minė
tosios dar dviejose džiamborėse: 
Greystanes, N.S.W. ir Clifford 
Parke, Vic. Lietuvių liaudies meno 
parodėlės, pasirodymai, būdingas 
stovykloje įsirengimas ir bendra
vimas su kitų tautų ir kraštų 
skautais nemaža išgarsimi mūsų 
tautą ir nušvietė šių dienų Jos 
kančią. Jie atliko gyvųjų ir veiks
mingųjų mūsų tautos ambasado
rių darbą.

Per pirmąjį rajono veiklos de
šimtmetį labai sustiprėjo ir pagau
sėjo skautiškosios gretos: pradėjo 
veikti 49 sąjungos nariai. Šian
dien Australijos rajone priskaito- 
ma 368 skautai — skautės. Jie 
atstovauja įvairias skautų šakas: 
jaunesniuosius skautus, skautus, 
jūros skautus, skautus akedemi- 
kus, skautininkų ramoves ir židi
nius. Prie vienetų veikia Skautų 
tėvų komitetai, kurie moraliai ir 
materialiai remia skautų veiklą. 
Pasaulio skautybės 50 metų jubi- 
lėjų ir LSS Australijos rajono de
šimtmetį atšvenčiant vadovauja 
šie rajono pareigūnai: rajono va
das vyr. sktn. A. Krausas, rajono

draugovę, kuriai jis pats ir vado
vavo šių vadijos narių talkinamas: 
psktn. J. Urbono, s.v. skltn. V. 
Janonio, s.v. skltn. A. Jakšto, s. 
v. skltn. V. Narbuto, j. psktn. A. 
Gabo ir skautės K. Brundzaitės. 
Štai pirmieji skautiškos veiklos 
skatintojai ir organizatoriai.

Vos tik išlipus krantan pasisekė 
susirišti su Vakarų Australijos 
skaučių skyriaus vedėja miss Ma
ry C. Hodskin, kurioj rūpesčiu 

buvo suorganizuotas vietos pajūry
je pirmasis laužas. Jo programa 
labai patiko šeimininkėms, kad ki
tų dieną lietuviai skautai buvo pa
kviesti išpildyti skaučių pusvalan
dį Pertho radiofone. Lietuviams 
talkino ir estai.

Iš Vakarų Australijos teko mū
sų broliams ir S4?sėms persikelti 
Victorijen, Boncgilon. čia iki 1948 
m. sausio pradžios kurį laiką pa
gyventa. Suorganizuota keletas 
tarptautinių laužų, trijų tautų 
parodėlė. Lietuviai skautai turėjo 
įruošę joje savą gausų skyrių. 
Greit visi atvykusieji emigrantai, 
jų tarpe ir lietuviai skautai buvo 
išskirstyti į darbus po visą Aust
raliją. Tokioms sąlygoms susida
rius steigėsi korespondenciniai vie
netai, gyviau reiškėsi ryšininkų 
institucija. Veikimas buvo labai 
sunkus ir negalėjo išvystyti di
desnės veiklos. Ir tokiose sąlygose 
gyvendami mūsų skautai parodė 
didelį veržlumą ir organizuotumą. 
Jie suskrenda iš visų Australijos
kampų 1948-49 metais rengiamon dvasios vadovas kun. P. Butkus, 
Pan-Pacific džiamborėn į Melbour- S»-serijo3 vadeivė psktn. Irma Lai- 
ną. čia su savo tautiečiais daly-' svėnaitė, Brolijos Vadeiva psktn. 
___i____ — j—.__ _________________ Avauja bendrose kūčiose. Reprezen
tacinio lietuvių vieneto vadovas 
sktn. B. Dainutis talkinamas pa
rodėlės vedėjo psktn. V. Neveraus- 
ko, laužavėdžių psktn. P. Morkū
no ir jūr. psktn. A. Gabo, papuo
šimų ir įrangų vadovų psktn. J. 
Urbono bei s.v. vyr. skltn. Ka

minsko, psktn. J. Jurskio ūkio “mi-! 
n isterio” padedamas atlieka didelį 
ir gražų mūsų tautos ir sąjungos 
reprezentacinį darbą. Plevėsuojan
ti mūsų trispalvė, nuotraukos ir 
aprašymai laikraščiuose, filmavi
mas, transliacijos, mūsų dainų 
per radiją maloniai nuteikė kiek
vieną tautietį.

Džiamborės m«-tu įvyksta ir mū
sų skautų vadovų pirmasis suva
žiavimas. Išrenkamas sktn. B. 
Dainutis rajono vadu, psktn. V. 
Neverauskas Brolijos Vadeiva bei 
kiti pareigūnai. 1949 m. kovo 3 
d. Seserijos Vadeivės pareigas eiti 
pakviečiama psktn. E. Laurinaitie
nė, vėliau paskiriama sktn. T. 
Reisgienė. šiuo metu eina Seseri
jos Vadeivės pareigas psktn. Irma 
Laisvėnaitė.

Darbo sutarčių laiką atidirbus 
mūsų sesės ir broliai pradeda bur
tis didesniuose centruose: Mel- : 
bourne, Sydnėjuje Adelaidėje, Bri- 
sbanėje ir Geelonge. Steigiasi 
draugovės, vietininkijos ir tuntai. t

PĖDSEKIS
Sydnėjaus Aušros Tunto Skautų 

-čių laikraštis Nr. 1(2), 1957.11.15. 
žurnalinio formato 16 psl. Spaus
tas rotatorium. Vyr Red. Br. Ža
lys. Reakcinis kolektyvas: ps. R. 
Jaselskis. s.v.v.sL A. Bučinskas, 
s.v. V. Gaidžionis. Viršelis ps. A. 
Pluko. Leidžia “Aušros” Tunto Sk. 

' Vyčių “Geležinio Vilko” Būrelis. 
: Garbės prenumerata: £2.10.0, me

tinė prenumerata: 13 šil. šio nu
merio kaina 0.1.6.

Šiame numeryje: B. Žalys rašo 
apie stovyklų reikšmę jaunimo 

I gyvenime, Tau skautininke, Vyt. 
šiaurio eilėraštis “I stovyklą”, 
Vyt. šiaurio scenai ’ paruošto Či
činsko pirmo veiksmo scena, Vyt. 
Sungailos eilėraštis, “Aušros” Tun- 
to kronika ir kt.

“Pėdsvkis”, jeigu jo leidėjai 
ir redaktoriai tesės, bus mielai 
laukiamas skautų ir aplamai jau
nimo svečias. Tik reikėtų sume
džioti daugiau bendradarbių iš tun
tų, vietininkijų, draugovių ir skil
čių. šį numerį, atrodo, užpildyti 
teko veik vienam vyr. redakto
riui. Jis, tiesa, patiekė skaitytinos 
ir įdomios medžiagos, bet vienas 
žmogus vargu beiį veiks prirašyti 
kiekvieną numerį, juo labiau, kad 
“Pėdsekį” žadama išleisti kiekvie
ną mėnesį.

Sidnėjlškių skautų pastangom 
sveikintinos ir tikėtina, kad jų 
laikraštis ateityje bus patraukles
nis išoriškai ir įvairės jo turinys.

Sėkmės. (A).

JEI NESKAITYSI IK NEPRENU- 
MERUOSI “MOŠŲ PASTOGES” 
NETOLIMOJE ATEITYJE Iš 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI- 
KAS.

STUDIJINIS DARBAS
Šie metai Adelaidės Lietuvių 

Teatrui-Studijai yra labai reikš
mingi. Naujausioji jo premjera — 
Moliere “L’Ecole dės Menines” 
(Mokykla žmonoms) bus šio ko
lektyvo studijinio darbo baigiamk*.

(PASIKALBĖJIMAS SU ADE
LAIDES LIETUVIŲ TEATRO — 
STUDIJOS REŽISIERIUM JUO
ZU GUCIUM)

BAIGTAS
ir surembėjimo, jos nenoro arti
miau su meno kolektyvais ir atski. 
rats minininkais bendrauti. Jis 
taip pat susilaikė nuo kokių nors, 
kad ir rimtai pagrįstų priekaištų

talkininkauti 
savo patarimais ir nurody- 
Tačlau visa ligšiolinė jo 
našta kolektyve turės ati- 

naujam režisieriui, kuriuo

Teatro-Studijos vadovas ir reži
sierius p. J. Gučius, pastatęs šį 
veikalą, po septynerių intensy
vaus darbo metų, žada nuo tiesio
ginio vadovavimo kolektyvui pasi
traukti. Atrodo, kad daugiausia jis 
galėtų sutikti tik 
jiems 
mais. 
darbo 
tekti
(mano asmeninis spėjimas) grei
čiausia bus p. Z. Kučinskas.

Norėdamas gauti platesnių ir iš
samesnių informacijų, liečiančių 
Teatrą-Studiją. kreipiausi į p. Gu- 
čių ir, spustelėjęs amžinai skuban
tį režisierių prie sienos, išgavau 
iš jo tikrai vertų dėmesio pasta
bų.

Užsikrėtęs darbo valandų ir 
viršvalandžių įprastine slogele, 
pirmiausia, tad, ir paklausiau:

— Kiek laiko kolektyvo nariai 
paaukojo teatriniam darbui?

— Teatro-Studija šiais metais 
baigia, laiko atžvilgiu, septintus 
darbo metus. Atmetus buvusias il
gesnes pertraukas, vistiek susida
ro nei daugiau nei mažiau kaip 
penkeri darbo metai. Vien tik lek
cijoms ir repeticijoms kiekvienas 
kolektyvo narys yra paskyręs vidu
tiniškai po 600 darbo valandų kas-

dažnai tekdavo atsisakyti įprasti
nių viršvalandžių darbovietėse. Jo 
apskaičiavimu, dažnas kolektyvo 
narys nustojo po £ 400.

— Savaime suprantama, — pri
dūrė p. Gučius, — tai apytikriai 
po tiek pinigų aktoriai neteko at
sisakydami viršvalandžių. Bet ne
galima paneigti ir to fakto, kad 
kiekvienam iš jų teko tiesiog imti 
iš savo kišenės pinigus spektak
lių surengimo išlaidoms padengti, 
nes spektaklių pajamos labai daž
nai būna mažesnės už išlaidas.

ši neperkukliausia pasikalbėji
mo pradžia, kai dabar pagalvoju, 
įgyja *r tikros prasmės. Mūsų 
visuomenei, plūduriuojančiai darbo 
valandų ir viršvalandių ežerėliuo
se, pats laikas suprasti, kad kiek
vienas visuomeninis darbas, o ypač 
meno darbas, nėra jau tik eilinė 
pramoga laisvalaikiui praleisti. 
Atrodo, kad ir p. Gučiui šios pini
ginės kalkuliacijos, labai tolimos 
jo dvasiai, padarė tam tikrą įspūdį, 
nes jis toliau kalbėjo tarsi pats 
sau:

— Septyneri studijinio ir vaidi
nimų ruošimo metai jau praeityje. 
O kas matyt tos praeities perspek
tyvoj? Klaida? O gal ir klydau. 
Gal negerai dariau, kšd varginau 
kažkaip į tą darbą įtraukęs visą

met. Toks buvo p. Gučiaus atsaky- ■ 4.jję jaunų žmonių, na, ir pats sa
mas. Režisierius toliau pripažino, ve dėlto atrodo, kad lai-
kad ryšium su tuo intensyviu stu- i kas nebuvo veltui išmestas. Visa 
dijiniu darbu daugeliui kolektyvu | ,.j|^ asmenų pasirengė sąmonin
au rių per šiuos septynerius metus gam, o tuo pačiu ir profesiniam, 
-- vaidybos menui kurti. Be to, būvu

LAIŠKAI REDAKCIJAI
šis tas duota ir lietuvių visuome
nei tremtyje. Gal vienas kitas ak
torius savo žinias, įgytas studiji
nių metų laiku, galės ateityje ir 
plačiau panaudoti, gal...

i miK-ry-A- Režisieriaus abejones pertrau- 
laukdami kiau konkrečiai užsimindamas apie

prezidiumą vie- 
pirmininką, ap- 
reikšmingas ki- 
4. Garbės pre-

A. Bakaitis. Tuntų — vietininkijų 
pareigūnai: vyr. sktn. V. Kišonas 
“Aušros” Tunto tuntininkas, sktn. 
V. Newrauskas “Vilniaus” Tunto 
tuntininkas, psktn. E. Pankevičius 
“Džiugo” Tunto tuntininkas, s.v. 
skltn. P. Stelmokas “Ventos” Vie- 
tininkijos vietininkas ir vyr. skitu. 
P. Šileris “Geelongo” Vietinlnkijos 
vietininkas.

Per pirmąjį rajonu dešimtmetį 
lietuvių skautai Australijoje išva
rė didelį barą mūsų priaugančios 
kartos auklėjime ir ugdyme, lietu
viškumo palaikyme bei savos tau
tos ircprezentavime.

J antrąjį dešimtmetį žengdami 
stengsis Brolija ir Seserija ir to
liau gyventi pagal kilnų ir gražų 
šūkį: “DIEVUI, TĖVYNEI IR 
ARTIMUI!"

Kelios pastabėles
Sydnėjuje, nors programa buvo 

ir nebloga, bet pats kariuomenės 
šventės minėjimo pravėdintas šie
met paliko nesektiną pavyzdį.

čia norisi atkreipti dėmesį į 
šiuos momentus: 1. Sudarant gar
bės prezidiumą, būtina iš anksto 
painformuoti tuos, kurie į jį numa
tomi kviesti. 2. Negalima liepti 
kalbėti žmonėms, iš anksto jų ne
įspėjus. 3. Sudarant garbės prezi
diumą, turi būti kokia nors bazė: 
netinka kviesti į 
nos organizacijos 
lenkiant tiek pat 
tas organizacijas.
zidiumo tikslas sudaryti iškilmin
gumo nuotaiką, tad nedera prezi
diumą susodinti prie nušutusio sta
lo — minėjimo organizatoriai tu
rėtų pasirūpinti kuo stalą uždeng
ti ir labai tiktų ant jo gėlės ir 
mažutė lietuviška vėliavėlė. (Už 
1 svarą tokią vėliavėlę, Geležinio 
Vilko stove, rasime jau dažname 
Sydnėjaus lietuvio name). Prane
šėjas, šį kartą buvo minėjimą 
niošusios organizacijos pirminin
kas, neturi švaistytis neapgalvo
tais žodžiais — minėjimas nėra 
šiupinys, tad privalu nuosaikumas 
ir rimtis.

šios pastabos nėra koks prie
kaištas, net tokios minties netu
rima, bet tenorima atkreipti dė
mesys, kad rimtus minėjimus rei
kia deramai ir pravesti.

Susirūpinęs.

Nelaukime raginimo
Nepriklausomoje Lietuvoje bu

vo nusistovėjusi tvarka, kad laik
raščius užsiprenumeruodavome dar 
preš Kalėdas, šitaip yra visame 
pasaulyje. Tik čia, Australijoje,

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

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

Rockdale stotis. TeL: LW 122Ū
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St-, SL Marys, N-S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokejimtri. Mm kalbame vokiškai.

tarsi prie lietuviško spausdinti* 
! žodžio pratindami, leidėjai laikraš

čius siuntinėja skolon, 1______
mimsius, kol malonus skaitytojas* buvusį kolektyvo narį L. Karmazi- 
t.iksis prenumerata apsimokėti. “4. kuri»> nuvykęs į Jungtines 
O atsitinka, kad pusę m.-tų, kar- 1 Amerikos Valstybes, įstojo į New 
tais ir metus nemokamai laikraštį — Yorko lietuvių vaidintojų bū- 
skaitęs, žmogus paskui taria: “Nei rv^i- 
aš prašiau, kad siuntinėtumėte, ’ 
nei dabar prašykite, kad aš mokė- • m<*8 
čiauz*.Ir nemoka! Ir laukia, kad ; 
kas nors duotų jo adresą kito laik- ; 
rašČio leidėjui.

Žinoma, leidėjas tokį skaitytoją 
ir skolų “nurašo j nuostolius”. Bet i tyvlnių galvojimų: 
jei tokių susiras gera kupeta,; ■ .___"
leidėjas neįstengs galus su galais kiau, iššaukė pati mūsų visuomo- 
sumt^gsti ir turės laikraštį uždary
ti, nes su nuostoliais ilgai nesiver
si.

Ir keista, kad žmogus lietuvis, 
dažnomis progomis pašnekąs labai 
patriotiškai, labai gerai suprasda
mas lietuviško laikraščio bėdas, 
žinodamas esant jį nepakeičiamu 
mūsų ryšininku, bene svarbiausiu 
lietuviškojo gyvastingumo palaiky
toju tremtyje, nesirūpina, kad 
laikraštis turėtų bent minimaliau
sias egzistencijai sąlygas. O viena 
Iš jų — laiku sumokėta prenume
rata ir skelbimai.

Aš neagituoju už tų ar kitą laik-
nerū- 

b ū -

— Jis ten tapo “žvaigžde”, nors 
—j “žvaigždžių” neruošiamo. Visi 
kolektyvo nariai buvo ruošiami 
pagal sugebėjimus aprėpti daugia
spalvius charakterius. Ir režisie
rius grįžo atgal prie savo perspek-

— Abejones, kurias čia pareiš-

nė, o ypač tam tikri jos nuomonę 
reikšti pretenduoją asmenys savo 
daugkartinėm paraiškom. Tad kam 
visa tai? Galvoju apie tai aš, bet 
norėčiau, kad ir kiti nuoširdžiai 
ta prasme pagalvotų.

Atrodo, kad p. Gučiaus kuklu* 
mas neįeiti-> jam viešai prikišti 
mūsų visuomenei jos abejingumo

suomenės nuomonės” reiškėjams, 
į viską žvelgiantiems pro savo 
siaurus grupinius akinius. Jie nei 

1 sau nei kitiems jokios naudos ne
daro. Jie daug geriau darytų, jei
gu pabandytų paj ieškoti būdų, 
kaip būtų galima sudaryti glaudes
nius ryšius tarp menininkų ir vi
suomenės. Vien tik paplojimų ne
pakanka. Ryšiai, susidarę tarp vai
dintojų scenoje, neturėtų pasibaig
ti kartu su uždangos nusileidimu.

Kaip ten bebūtų, Adelaidės Lie
tuvių Teatras-Studija išeina pasku
tiniam “paradui” ne su kasdieni
niu ar banaliu veikalu, bet su 
prancūzų klasiku Muliere. Per sa
vo studijinius metus šio kolekty
vo nariai daugeliu atvejų įrodė 
pasigėrėtinus sugebėjimus. Toli 
neklaidžiojant, per paskutinį Tau
tos šventės minėjimą Adelaidėje 
Teatro-Studijos atliktas Vinco Krė
vės “Šarūno” ištraukų skaitymas 
buvo vienas iš jo pajėgumo įrody
mų. Tų ištraukų skaitymas buvo 
vykdytas koncertinėje (jei taip 
galima pasakyti) formoje ir dėl 
to jis nesudarė spektaklio įspūd
žio. Tačiau literatūros interpreta
cijos atžvilgiu aktoriai atliko sun
kų uždavinį, kurio eiliniai mėgė
jai niekada negalėtų atlikti. O 
kad tas skaitymas giliai paveikė 
susirinkusius, niekam negali būti 
mažiausios abejonės. Todėl neabe
jotina, kad tas pats kolektyvas 
savu studijiniams egzaminams pa
sirinktą Moliere komediją pateiks 
visuomenei atitinkamoj moteriš
koj dvasioj. Tačiau aš visdėlto pa
klausiau režisierių:

— Kodėl būtent Moliere, o ne 
kitas kuris klasikus? Ir kodėl ko
medija, o ne drama?

— įprasta manyti, — atsakė re
žisierius, — kad rimtą komediją 
yra lengviau vaidinti negu rimtą 
dramą. Tačiau tikrumoje komedi
ją vaidinti yra net sunkiau, Tai 
patvirtina ir dramaturginės litera- 
tūross gradicija, būtent: tragedi
ja, komedija, drama,, piešė ir Lt. 
Mat ir komedija turi dramatinių 
momentų, o jų tinkamas atlikimas 
komiškoj formoj reikalauja iš ak
toriau^ didesnio atsakingumo ir 
didesnio pajėgumo. Be to, čia turi 
didelės reikšmės ir techninis viso 
kolektyvo pasirengimas. O paties 
Moliere pasirinkimas padarytas 
jau ir todėl, kad jis buities at
žvilgiu yra ryškus pereinamojo 
laikotarpio atstovas, atstovas tų 
laikų, kada po ilgus dešimtmečius 
vyravusios ispanų “mados” pra
dėjo įsigalėti ir, pagaliau visam 
anuometiniam pasauliui savo va
lią diktuoti, prancūziškasis l’es-

(Tąsa 4 psL)

THE GLOBĖ”
OVERSEAS PARCEL SERVICE

raštį, jų tad ir 
šiuoju — kalbu apie
t i n ą reikalą Jį išlaikyti. O Aus
tralijoj, atrodo, esame pakanka
mai pajėgūs ir du laikraščius iš
laikyti.

Tad neatidėliokime, nedelsiame 
ir susimokėkime prenumeratą iš 
anksto už visus metus, nelaukdami 
gale metų raginimų susimokėti už 
pereitą laiką skolą.

Z. Starkus, N.S.W.

Steponas Sarakula
AUGŠTAI KVALIFIKUOTAS 

SIUVĖJAS PATENKINS VISUS 
JOSŲ REIKALAVIMUS.

Rankų darbas atliekamas europie
čių specialistų priežiūroj.
Čia pat labai pigiai parduodamos 
medžiagos pasiuntimui jūsų gimi
nėms į “anapus”.

S. SARAKULA.
15 Park SU Sydney, City- 

(pirmas augitas). 
j 52525253525352525352525352525253

Naujas Adresas
10 GREY ST, EAST MELBOURNE.

Pranešame gerb. klientų dėmesiui mums pateiktus paskutinius 
prekių įkainavimus, nuo kurių skaičiuojam

1. Vilnonės medžiagos 1 yrd.
2. Medvilnė, rayon ir kt. 1 yrd.
3. Megstmiai
4w Apatiniai baltiniai (2-Jų dalių)
5. Batai, įvairūs
6. Kojinės
7. Pižamos (2-jų dalių)

8. Kepurės
9. Suknelės
10. Vilnonės kaldros

11. Vyr. marškiniai
12. Rankiniai laikrodžiai
13. Paltai moteriški ir vyriški
14. Vyriški kostiumai.

šitais įkainavimais pakietų persiuntimą
mūsų naujų katalogų.

Siuntiniu* galite pristatyti asmeniškai arba paštu, mes apmui- 
tuojam..
DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 6 vaL vakaro — 8 vai.

šeštadieniais, sekmadieniais 10 vai. ryto — 5 vai. vak.
Adresatas gauna siuntinį per 12 savaičių nieko neprimokėdamas.

Siuntiniai apdraudžiami. Siuntinių svoris iki 22 svarų.

atatinkami muitai.
7/------10/-
4/-
10/- — 15/-
8/- — 10/-

18/- — 16/-
4/6 _ 7/-
10/-
7/----- io/-

16/-
20/-
10/-
40/- — 60/-
50/-
55/-

garantuojame. Prašyki-
te
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VYTAUTAS DONIELA

LONDONO LIETUVIU NAMAI
Įdomu buvo išvysti Londono lie

tuvių namus. Kartą jų nuotrauka 
tilpo “Lietuvių Dienose”, bet visi 
juk žinome, kad tikrovė yra spal
vingesnė. Stovi jie jkalniui, dviejų 
didokų gatvių sankryžoje, Londo
no dalyje, kuri vadinasi Notting 
Hill. Iš miesto centro namai pa
siekiami kelias stotis pavažiavus 
elektriniu traukiniu, bet pro sali 
eina ir autobusas. Sydnėjuje šis 
nuotolis proporcingai prilygtų apy
tikriai Stanmore. Reikia tačiau 
prisiminti, jog Londono viešasis 
sussiekimas yra kurkas geresnis 
ir dažnesnis, negu Sydnėjuje. Po
žeminių traukinių mazgas yra ga
na platus, ir traukiniai, galima 
sakyti, vienas kitą vejasi.

Londono lietuvių namai yra gra
žus, didelis, žalsvai dažytas kapi
talinis pastatas, priklausąs tai pa
statų rūšiai, kurią anglai vadina 
“mansion” — gyvenamasis blokas, 
turįs keletą autonominių dalių. 
Dėlto ir Londono lietuviai jį įsigi
jo dalimis; iš karto tapo nupirk
tos dvi dalys, vėliau ir trečioji. 
Kadangi namas stovi įkainiui, o 
centriniai įėjimai randasi iš augš- 
čiau gulinčios gatvės, iš kiemo 

nusės prisideda dar du augštai.

Dabar šiame pastate yra susis- 
pietusios veik visos Londono lietu
vių institucijos, čia rasi Anglijos 
Lietuvių Bendruomenės raštinę, 
Europos Lietuvio redakciją bei ad
ministraciją, Nidos Knygų Leidyk
lą. Tik spaustuvė (bendra Euro
pos Lietuviui ir Nidai) namuose 
vietos dar nėra radusi. Palypėjus 
laiptais žemyn, arba įėjus tiesiog 
iš kiemo, atsiduriama valgykloje 
ir reikalui esant, bare. Antrame 
augšte yra nedidelė saliukė (apy
tikriai Sydnėjaus Milson’s Point 
salės dydžio), kurios paprastai už
tenka Londono lietuvių susirinki
mams ar pasilinksminimams, nes 
Londone jų tėra apie 400. Likusy

sis namų plotas susidaro iš kam
barių, kurio visą laiką esti išnuo
mojami.

Iš čia matyti, jog Londono lie
tuvių namai neatitiktų Australijos 
lietuvių pageidavimus. Ausralijo- 
je pirmoje eilėje dėmesys, berods, 
kreipiamas į salę bei patalpas mo
kyklai. Londono namų bazė gi yra 
kambariai, kurie jau nuo pirmos 
nupirkimo dienos potencialiai pa
deda išmokėti paskolą bei akcijas. 
Londono namai yra pirmoje eilėje 
komercinis objektas, kuris savo lai
ku kaip įrankis sudarys kapitalą 
tolimesniems užsimojimams. Taip 
pat, laikui bėgant, Londono tipo 
namuose galėtų prisiglausti ne tik 
mokykla (kuriai kaip tik atskirų 
kambarių reikalinga), bet būtų ga
lima modifikuoti ir pastato vidinę 
struktūrą salės didinimui ir tt. 
Bet tai žinoma reikalauja laiko. 
Australijos lietuvių praktiką kaip 
tik apsprendžia ne tiek komerciniai 
Išskaičiavimai, kiek salės ar mo
kyklinių patalpų reikalingumas 
priaugančiai kartai, vadinasi, rei
kalas skubus.

Stebint Londono lietuvių namus, 
natūraliai kyla klausimas, kaip 
negausus lietuvių būrys sugebėjo 
įsigyti šiuos namus (jų vertė apie 
£ 12.000), o priedo dar ir vasar
vietė (šioji vertinama £ 6.000). 
Anglijos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas p. Bajorinas maloniai 
sutiko šį reikalą paaiškinti. Pir- ■ 
kiniai buvo įsigyti lėšas telkiant' 
grynai komerciniu pagrindu, tad 
akcininkas į savo įnašą žiūri kaip I 
į paprasčiausią banko indėlį. Ak
cijų dydis įvairuoja nuo £ 1 iki 
£ 120, bet kadangi vidutiniška, 
akcija siekia keliasdešimt svarų, 
nebūta ypatingų sunkumų surinkti1 
£ 10.000 sumą. Pirkinių skaičiui 
didėjant (jų dabar jau yra trys), 
teko imtis paskolos iš banko, ta
čiau didesnioji kapitalo dalis buvo 
sunešta pačių lietuvių. Greitu lai- |

ku bus pradėta akcijas išmokėti.
Juridiniu namų savininku yra 

Lietuvių Namų Bendrovė, incorpo
rated under the Companies Act. 
Pagrindinis Bendrovės pajamų šal
tinis yra nuoma, gaunama iš nuo
lat išnuomotų keliasdešimt kam
barių. Daugumas nuomininkų yra 
lietuviai, bet esti ir svetimšalių 
ši proporcija, be abejo yra nepa
stovi. Namuose visad suras vietos 
prakeliaująs lietuvis, nes šiam at
sitikimui yra rezervuota pora kam
barių.

Kad komerciniu pagrindu tvar
komas nuosavybės įsigijimas duo
da tvirtą pagrindą tolimesnėms 
finansinėms operacijoms, matyti 
jau iš to, kad Lietuvių Namų Ben
drovė per trumpą laiką spėjo įsi
gyti dar ir vasarvietę — Headley 
Park — apie 45 mylias į pietvaka
rius nuo Londono, puškelyje link 
jūros. Tai vėl stambi nuosavybė 
(kainavo, kaip minėta, £ 6.000), 
netoli kitų garsių iškylavimo cent
rų. Jos plotas užima 56 akrus že
mės, įskaitant ir 12 akrų miško. 
Iš vienos pusės vasarvietė prieina 
prie ežero (su žuvavimo ir irklavi
mo galimybėmis), o jos ribose yra 
dar nedidelis ežerėlis ir net basei
nas. Patsai vasarvietės pastatas 
turi 35 kambarius, iš jų kaikurie 
su visais patogumais. Prie jų dar 
priskaitytina valgykla, kavinė, šo
kių salė ir baras. Kad patenkinus 
ir vasarotojų troškulį ir valdžios 
įstatymus, vasarvietėje veikia 
Headley Park Club, įsikūręs kam
barėlyje šalia šokių salės. Kiek
vienas vasarotojas, virš 18 metų, 
atvykęs vasarvietėn automatiškai 
tampa laikinu klubo nariu ir turi 
teisę įsigyti baro išteklių. Klubo 
nario mokestis esti įskaitytas ben
drame vasarvietės mokestyje. Rei
kia pridurti, kad vasarvietė žiemos 
metu turi centralinį šildymą, tad 
atostogauti ten galima bet kuriuo 
metu.

Tiek tad apie dabartinius Lon
dono lietuvių pirkinius, o kiek jų 
prisidės ateityje, šiuo metu neaiš
ku.

Studijinis Darbas
(Atkelta iš 3 psl.)

prit. Tai Liudviko XIV, meno ir 
mokslo rėmėjo, laikai.

Režisierius pastebėjo, kad did
žiuosius pasaulinės dramaturgijos 
šulus (Shakespeares, Moliere, Go
ethe, Ibsenas ir kiL) bent kiek at
sakingumo turįs teatras labai at
sargiai savo repertuaran traukia. 
Tai didelių asmenybių kūriniai. 
Tiesa, jie gali palengvinti teatrui 
laviruoti atitinkamoj meninėj augš- 
tumoj, tačiau kiekvienam aktoriui 
— menininkui jie uždeda didelę at
sakomybę prieš autorių ir prieš 
žiūrovą.

— Moliere laikai yra tolimi lai
kai ir jo komedija — epochinis vei
kalas, — aiškino p. Gučius. — Sa
vaime suprantama, kad vaidinant 
praeities gyvenimą vaizduojančius 
veikalus reikia boti to laiko sti
liaus ir dvasios. Kitaip nė veikalas 
nė vaidinimas nebus pateisinamas 
psichologine prasme. Tiesa, šiais 
toli pažengusiais laikais epochiniai 
veikalai statomi konstruktyviai, t. 
y. senienos atkuriamos ne natura-

ALBERT CAMELS
“Negaliu savo broliams daužyti veidus”

NUO PAT 1907 metų, kada No
belio literatūros premija buvo pa
skirta 41 metų amžiaus Rudyard 
Kiplingui, šita garbė dar neteko 
tokiam jaunam rašytojui, kaip šie
met 43 metų amžiaus premininkui' 
prancūzui Albertui Camus. I 
ALBERT CAMUS (tariama, maž- žmogus jau piriškai nugali tą patį 
daug, Kam;") gimė Alžyre. De-1 absurdiškumu. Iš 19 šimtmečio 
aimties mėnesių neteko tėvo, kri-1 paveldėjęs netikėjimų, racionalia-' 
tusio Mamos fronte. Jo motina ma, gyvenime įsivyraujant daiktu 
ispanė sunkiai vertėsi ir jaunasis nei kultūrai, modemus žmogus 
Camus, pats užsidirbdamas duonų, f Pasijuto pasimetęs dvasinių ver-

leido eiti mažiausio pasipriešinimo 
keliu. Atmetęs religiją, jis ne j Ma
kojo jai pakaitalo kaip Sartre ko
munizme arba kaip kitas prancū
zų mąstytojas Andre Malraux — 
meno sureliginime a la Nietzsche 
(“mes kuriame meną, kad nebūtu
mėme teisybėje...”). Albert Ca
mus drąsiai paskelbė, kad tikslas 
niekuomet negali pateisinti prie
monių: “Dėl tolimo miesto, kurio 
buvimu nesu tikras, aš juk nega- 

Camus, pats užsidirbdamas duoną, I pasijuto pasimetęs dvasinių ver-į broliams daužyti veidus”,
mokėsi, iki Alžyro universitete tybių troškuly. Albert Camus savo Akademikas Francois Mauriac nuo 
baigė filozofiją. Studijų metais 
apsirgo džiova, tačiau laimingai 
išsigydė. Kai kurie kritikai aiški
na, kad šita liga turėjusi nema
žos įtakos jo kūrybai — Camus 
intensyviai sprendžia mirties pro
blemą.
LITERATŪRINĖN arenon Albert
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ALBERT’UI CAMUS

i ‘Combat” tada rašė: “Kokias ver- to laiko Camus vadina “jaunosios
I tybes mes galime prieš pastatyti, prancūzų kartos sąžine”.
i šitai Neigiamybei (nacių terorui) ?. jo ATSISKYRIMAS nuo Sartre 
| — Jokias!” Prancūzų egzistencia- ( komunistiškojo egzistencializmo 
listai kaip tik ir buvo pirmieji šie- mokyklos savo kulminacinį tašką 
kią įprasminti tą beprasmiškumą, '

| konsekventiškai tęsiant tas
• šimtmečio tradicijas. Intelektualų

Camus Išėjo vokiečių okupacijos 
metais Paryžiuje, kur redagavo 
slaptą pogrindžio laikraštį “Com
bat”. Jis rašė ir veikė Jean Paul 
Sartre šešėlyje ir netrukus išryš
kėjo kaip vienas egzistencializmo 
vadų. Kaip ir visas intelektualinis 
avangardas, okupacijos ir pirmai
siais pokario metais, Albert Ca
mus priklausė “užsiangažavusie
siems”, t.y. iš savo parnasinių 
augštumų be jokio kui.HTomiso 
nusileidusiems į konkrečią politinę 
ir ekonominę gyvenimo realybę ir 
aktyviai veikiantiesiems. 1942- 
siais pasirodė jo “Le mythe de Si- 
o/phe, essai sur L’absurde”, kur 
autorius įrodinėjo, kad mirties ne-

Sartre, de Beauvoir, Camus veda
mi ir įkvepiami prancūzų rezis
tentai RADO prasmę priešintis ir 
kovoti, tačiau kaip tik dėl to ne
atsitiktinai “Maguis” (pagrindinė 
pogrindžio organizacija) buvo per
dėm komunistų dominuojama... 
SAVO ROMANE “Maras” (1947) 
Camus nagrinėja filozofinę rezis
tencijos problematiką, simboliškai 
vaizduodamas maro myriop pas
merktą miestą, čia Camus ypatin
gai išryškina savo, kaipo negaty
vaus mąstytojo, galią: “šitoje mū
sų žemėje siaučia marai ir maro 
aukos... mūsų užduotis yra ne
prisidėti prie maro plitimo...”
PO ŠITO romano pasirodymo pra-

pasiekė 1952-siais metais, pasirod- 
žius jo essay knygai “L’homme 
revolte”. čia autorius su didele
erudicija nagrinėja ištisos eilės 
naujųjų laikų mąstytojų mintis ir 
prieina išvadą, kad nuo pat 18 
šimtmečio vidurio iki mūsų laikų, 
visos politinės ir socialinės idėjos 
tebuvo nerealios utopijos, nes jos 
siekdamos Absoliutizmo, neišven
giamai buvo pasmerktos likti ab
surdiškomis ir tegimdė terorą bei 
legalizuotą žudymą: “Maištas ir 
revoliucija abi galų gale atsidu
ria prie tos pačios kryžkelės: po
licijos arba kvailystės” .
VISOSE savo knygose ir idėjose 
Albert Camus išeina iš prielaidos, 
kad Dievo nėra. Metams bėgant, 
kiekvienoje savo naujoje knygoje 
Camus, siekdamas žmogaus egzis-

išvengiamumas gyvenimą daro 
juokingu, o tuo pačiu ir absurdiš
ku. Žmogaus likimas čia sulygin
tas su mitologiniu graikų karžy
giu Sizyfu, kurį dievai buvo pa
smerkę risti didžiulį akmenį į kal
no viršūnę, nuo kurios akmuo vėl 
nusirisdavo iki pat laiko pabai
gos. .. Prancūzų rezistencijai sto
iško pasiryžimo kovoti prieš 
Wehrwachto ir Gestapo leteną ne
abejotinai suteikė Camus padaro
ma išvada, kad savo absurdišką Ii- : 
Rimą pažindamas ir pripažindamas,!

sideda Albert Camus lūžis su anuo
met dar neginčytinu egzistencia
lizmo vadu Sartre. Nuosekliai 
žengdamas savo “užsiangažavimo” 
žingsniais, Sartre pasirinko ma
žiausio pasipriešinimo kelią: komu
nizmą. Nors vėliau šitas tikras ir 
tipiškas senų vakarietiškų prancū
zų kultūros tradicijų kūdikis ir 
nebepajėgė sekti Kremliaus linija 
ir nuo komunizmo nusigręžė, tuo 
pačiu nustodamas ir savo intelek
tualinio integralumo. Albert Ca
mus intelektualinė sąžinė jam ne-

tencijos įprasminimo, tolsta nuo 
klasiškųjų ateizmo dėsnių. Šita 
tendencija ypatingai ryški pasku
tinėje jo knygoje “Krioklys”, kur 
Camus, rodos, iriasi prieš kriok
lio srovę, trokšdamas nenutolti 
nuo savo išpažintojo ateizmo.
1957-JŲ metų Nobelio literatūros 
premija Albert Camus buvo pas
kirta už “gilų ir rimtą mūsų laikų 
žmogaus sąžinės problemų nagri
nėjimą”. Visuose Camus raštuose 
išryškėja nuoširdus ir dinamiškas 
humanizmas, kartu su tipišku mū-

listiniu keliu, bet užuominomis, 
charakteringais aniems laikams 
bruožais.

šia proga reikėtų bent keliais 
žodžiais prisiminti ir “L’Ecole dės 
Femmes” autorių. Jean-Baptiste 
Paquelin (1622-1673), kuris litera
tūroje žinomas Moliere slapyvar
džiu, ir kurį net patys griežčiausi 
kirtikai yra sulyginę su Dante, 
Shakespeare ir Goethe, savo jau
nystėje buvo aktorius. Aktoriaus 
karjerą jis pradėjo keliaujančioje 
teatro grupėje, kurioje išbuvo 12 
metų. Tačiau jis išgarsėjo ne savo 
vaidyba, bot savo veikalais teat
rui. Kaip tik čia ir sužibėjo jo ge
nijus. Savo veikalams jis rinkosi 
visai naujas temas ir siužetus. Bū
dinga, kad Moilere pats vaidino sa
vo scenos veikaluose. Kritikai nu
rodo, kad, imdamasis vaidinti, jis 
nejieškojo išgarsėjimo, o tik norė
jo įrodyti seniems aktoriams, jog 
galima ir kitaip vaidinti.

Teatro istorijoj jis yra laiko
mas miesčioniškos dramaturigijos 
ir vaidybos pradininku. Ryškiau
siais jo pasekėjais galima laikyti 
prancūzą Diderot ir vokietį Les
sing. Paprastumas, įtikinamumas 
ir paprastai taurus natūralumas 
buvo Moliere principai, kuriuos jis 
stengėsi ir sugebėjo perduoti savo 
veikaluose. Reikia pastebėti, kad 
tuos pačius principus labai propa
gavo ir garsieji enciklopedininkai 
Montesquieu, Voltaire, Russeau ir, 
pagaliau, pats Diderot.

Moliere parašė 30 komedijų. Iš 
jų astuonios laikomos geriausio
mis, o tarp jų yra ir “L’Ecole dės 
Femmes”. Kai ši komedija buvo 
suvaidinta Liudvikui XIV, jis pa
kvietė Moliere nuolatos vaidinti 
karaliaus teatre, kurį buvo įstei
gęs kardinolas Mazarini.

ši komedija, kaip ir kitos rink
tinės jo komedijos, yra perdėm 
prancūziška. Ypač kalbos niuan
sai, posakių lankstumas. Sąmojus ' 
ir situacija meistriškai derinasi su 
įtarimais, netikėtumais ir net dvi
prasmiškumu. Kaip tik šioje plot
mėje ir reiškiasi tikras prancūzų 
dramaturgijos genijus.

J. Gučius nurodo, kad Adelai
dės Lietuvių Teatras-Studija, sta
tydama šį veikalą, turi progos pa
žini ir scenoje įgyvendinti ne tik 
siužetą ir fabulą, bet ir kurti bū
dingus charakterius anuometinės 
būties fone. Kokioje augštumoje 
aktoriams pavyks visa tai įgyven
dinti, parodys pats spektaklis, sti
lizuotas prisitaikant prie esamų 
sąlygų ir išteklių. Tokio veikalo 
pastatymas didele dalimi priklauso 
ir nuo finansinio pajėgumo.

— Atrodo, kad šis veikalas į 
lietuvių kalbą anksčiau nebuvo iš
verstas, tad kaip jis čia dabar pas 
jus atsirado?

— Tai kruopštaus ir darbštaus 
kolektyvo nario Z. Kučinsko nuo
pelnas. Tą veikalą anglų litera-

į tūroje aptiko ponia G. Matulevi- 
' čienė, o Z. Kučinskas paaukojo ke
letą ilgų vakarojimų ir jį išver
tė. Po to jau viskas ėjo įprastine 
tvarka...

— Ar tiesa, pone režisieriau, 
kad šis veikalas bus studijinio 
darbo pabaiga?

— Taip. Teatras-Studija studiji
nį darbą, bent man vadovaujant, 
jau baigia. — Trumpas ir drūtas 
p. Gučiaus atsakymas.

•
Ir veikalas, ir kolektyvas ir ju- 

bilėjinis iškilmingas vaidinimo 
charakteris kalba už tai, kad Ade
laidės lietuviams tai bus nepasi
kartojanti proga pasitraukti nuo 
pradedančios jau perdaug įkyrėti 
kasdienybės. Todėl tikrai norėtų
si, kad ši vaidinimą, kuris įvyks 
šeštadienį, gruodžio 14 d. 7 vai. 
30 min. vakare Unley Town Hall, 
pamatytų gausus žiūrovų skaičius.

Nors sunku ir skaudu tikėti, kad 
tai bus paskutinis kartas, kada 
mes matysime p. Gučiaus pasta-

tymą, bet, atrodo, kad šia ilgame
tis režisierius yra tvirtai pasiryžęs 
nuo tiesioginio vadovavimo pasi
traukti. O p. Gučių mes brangi
nome Ir branginame. Jis yra tikrai 
daug davęs ir per ilgus metus sa
vęs tikrai nesigailėjo. Atsilanky
dami i šį iškilmingą vaidinimą, 
mes pareiškiame savo nuoširdžią 
padėką ir šiam tyliam bei giliai 
subtiliam teatro meno vadovui, 
kuris visą savo gyvenimą skyrė 
vaidybiniai kūrybai. Jo gilus teat
ro meno pažinimas tą dieną viešai 
bus perleistas jo studijai, kad ji 
jau, kaip subrendęs teatro kolek
tyvas, skaidrintų dvasiniai skurd
žias mūsų tremties dienas.

V. RADZEVIČIUS

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balston St., St. Kilda, Vic. 

Tel. LB 4083.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 S'wanston St., Melb. C.l. Telef. 

(Priešais Melbourne Town IlalL)
Ccntr. 1819

d

J. S t r a u t i n s
5 AUGSTAS, 306 THE CAUSEWAY, MELBOURNE, VIC- 

Takelis (little lane) tarp Bourke ir Little Collins g-vių priešais Mayer.

DAUGAVA — PARCELS SERVICE

sų laikų skepticizmu. Per Pary
žiuje suruoštą pagerbimą, Camus 
buvo paklaustas, ko jis šiandieną 
labiausiai trokšta žmonijai. Be jo
kios dvejonės Albert Camus atsa
kė: “Laisvės!”

— R.E.M.

STOCKHOLM, ŠVEDIJA.
Standartiniai Maisto Siuntiniai:

T. — 1. £ A 6-17-3: 1,36 kg. sviesto skardinėje, 450 gr. kumpio, 1 kg. 
taukų, 1 kg. rūkytų lašinių.

E — 1. £ A 4-19-0: 450 gr. sviesto skardinėje, 1 kg. taukų, 1 kg. ga
balinio cukraus, 1,25 kg. kvietinių miltų, 200 gr. kakavos.

E — 2. £ A 8-2-0: 900 gr. sviesto skardinėje, 2 kg. taukų, 2 kg. gab. 
cukraus, 2,5 kg. kv. miltų, 400 gr. kakavos, 1 kg. ryžių.

E — 5. £ A 5-8-0: 1,8 kg. sviesto skardinėje, 2 kg. gab. cukraus. 
R — 1. £ A 5-4-6: 9 kg. smulkaus arba 8 kg. gabalinio cukraus. 
R — 2. £ A 11-14-0: 7,25 kg. sviesto skardinėje.
R — 8. £ A 5-3-6: 9 kg. kvietinių miltų.
R — 9. £ A 5-17-0: 9 kg. ryžių.
R — 10. £ A 12-12-0: 9 kg. rūkyto bekono.
R — 7. £ A 9-7-3: 9 kg. taukų.
S — 1. £ A 7-13-0: 500 gr. saldainių, 500 gr., šokolado, 500 gr. kaka

vos, 250 gr. kavos, 1 kg. gab. cukraus, 425 gr. razinkų, 450 
gr. kumpio skardinėje, 450 gr. sviesto skardinėje.

S — 2. £ A 10-16-0: 250 gr. saldainių, 250 gr. šokolado, 500 gr. ka
kavos, 250 gr. kavos, 1 kg. medaus, 1 kg. gabal. cukraus, 425 
gr. razinkų, 2,5 kg. kv. miltų, 900 gr. sviesto dėžutėje, 
450 gr. kumpio dėžutėj, 500 gr. taukų.

I standartinių maisto siuntinių kainas įeina prekių kainos, USSR 
muitai ir visi kiti kaštai. Gavėjas nieko nemoka.

REIKALAUKITE MOŠŲ PILNŲ KAINARAŠČIŲ! 
Mes taip pat siunči aie Jūsų pačių supirktus siuntinius iš Australijos 

iki 44 Ibs svorio.
; Prašome atkreipti dėmesį, kad pagal naujas USSR taisykles, maisto 
produktai tegali būti siunčiami atskirai, bet negali būti siunčiami 
viename siuntinyje su drabužiais.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii^

LLTH FOOD STORES ;! 
. Road., Kings Cross, ;! 
W. Telef.: FA 5195 ;!
a Australijoje galinti siųsti siunti- į 
į Lietuva, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. I1 
•įstatykite mums su pirkimo kvitais.
MATOTE KĄ PERKATE, O JŪSŲ ;! 
'AI, KĄ JOS PASIŲSITE. >
ustralljos pašto taisyklės), bet Jūs > 
ųsti neribotą skaičių siuntinių. / 
tintus JŪSŲ GIMINĖMS TIESIOG Į, 
1MO IR VISOS PAŠTO IŠLAIDOS ?

TIK £ 1.0.7. ;!
Jūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GRE1- 
ČIAU IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per į 
2-21 mėnesio. I;

Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORO PAŠTU. į 
ORO PAŠTO PRIMOKĖJIMAI TIK 14 ŠIL. UŽ 1 LBS. < 

Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu, I j 
MES GARANTUOJAME JOSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ I] 
ARTIMIESIEMS I U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO į 
MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys. ĮI 
JOSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes į 
ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas). .J
Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne ,Į 
LAIVAIS. I]
Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIAS!!! Jį

Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.80 vai. p.p. j! 
:'• šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vai. j|
į MOŠŲ SKYRIUS: M. & N. Pekic, Grocery Store, 143 Cabra- ! 
Į L matte Rd. (sekančios durys už Royal kino teatro), Cabramatta. i

V.W/AVAV>VAVAVAVAVAVAVAWVAVA\\v'
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NUGIRSTI PAŠNEKESIAI
MELBOURNE PO PALMĖMIS

Po eilės metų, mūsų naujaku-: 
rių gyvenimas lyg ir susinormavo. 
Tolimuose priemiesčiuose savaitga
liais jau rečiau girdėti plaktukų | 
dūžiai, nes jau savosioms šeimoms I 
gūžtas dauguma apsikalė. Todėl į 
dabar mūrinioko ar medinioko sa
vininkas, besikrapštydamas kieme, 
jau ne toks šykštus pokalbiams su 
savo artimuoju bei tolimesniu kai
mynu. Savaitgalis skiriamas rau
menų ir dvasios poilsiui; o toks 
polsis daug geresnis, kada besi- 
guosdamas su bičiuliais atitolsti' 
nuo kasdienių savo asmeninių rū- į 
pėsčių. Toks natūralus poilsio troš-1 
kimas iššaukia bendravimo norų. į 
Didesni ar mažesni susibūrimai, t 
sutelktiniai pasidalinimai minti-1 
mis, tas mintis labiau išryškina; 
ir prie aptariamojo tikslo — sie
kimo labiau paskatina.

Vienų sekmadienį, po pamaldų,' 
palmių pavėsyje šnekučiuojasi ke- ' 
Ii vyrai:

— Tai mat, brolau, skaitau lai
krašty ir negaliu pasakyti, iš. 
džiaugsmo ar iš apmaudo, bet sir- 1 
dis smarkiau sulapatavo, — adė-1 
laidiškiai ir sidnėjiškiai lietuviai 
jau nusipirko Lietuvių Namus! 
Ten, matyt, lietuviai geriau suta
ria, ar kuris galas; o gal ten mū
sų žmonės turtingesni, kad pajė
gia sutelkti daugiau pinigų šiam 
reikalui?

— Et, mielas, kalbi kaip iš de
besies iškritęs. Aš turiu ir tuose 
miestuose nemažai pažįstamų, su 
kaikuriais jų drauge ir į Australi
ją atvažiavome. Jie, kaip ir mes, 
atvažiavo čia unriniais švarkais 
pasipuošę, o kišenėse pas mus vi
sus švilpė vienodas skersvėjis; gi 
jau iš “sputniko” tikrai jiems sva
rai neiškrito. Skaitei, g*» laikraš
ty, kiek jie pirkdami namus pinigu 
kasoje turėjo? čia viską daro ne
tik pinigas, bet drąsa ir pasiryži
mas.

— Aš pasakysiu, vyrai, kad vis- 
tiek perdrąsu tokią didelę skolų 
sau ant pečių užsikrauti, tuo la
biau, kad dabar ir su tais darbais 
jau pradėjo sunkėti: ana, mano 
kaimynas jau kuris laikas darbo 
negauna, kaip gi debarbis, jei vė
liau tokių dar daugiau atsiras, 
galės Lietuvių Namų išmokėjimų 
paremti?

— Na, vyručiai, pasakykite jūs 
man, kiek bedarbių mes pažįstamų
jų tarpe turime? Be suminėtojo, 
aš daugiau dar nesu girdėjęs. Visi 
tebedirbame ir, manau, kad dar 
“juodai dienai” pas kiekvieną sva
ras, kitas guli. Kas gi, vyručiai, 
mus buvo užtikrinęs, kad visada 
darbo turėsime, kai pirkome sau 
namus?

— Taigi, ir aš sau dažnai pa
galvoju. Juk ne vienas iš mūsų 
jokių garantijų dėl pastovaus dar
bo neturėjome, bet nežiūrint to, 
nameliūkščius sau nusipirkome ir 
geroką skolos dalį už juos jau iš
mokėjome net ir seną “furnitū
rą” įstengėme pakeisti nauja — 
gražesne. Na, tarp mūsų šnekant, 
ir “cariuką”, gal jau ir ne visiems 
taip būtinai reikalingų, įsigijome; 
visgi, kaip tas sako, ir sau pato
giau, na ir prieš žmones... Jei jau 
taip būtume baiminęsi, tai tikrai 
dar ir dabar visi karavanuose gy- 
ventumėm.

— Aš pasakysiu, vyrai, ką sau 
perki tai sau, visai kitas reikalas. 
Juk kiekvienas norime gyventi 
kaip žmogus. Gerai manoji ir sa
ko: dabar be “caro” gyventi būtų 
visai neįmanoma, kaip sakant, ar 
rodoj ar bėdoj, purpt, ir atsiradai 
kur panorėjai!

— Mielas, niekas nesako, kad 
“caras” nereikalingas, bet gi nega
lima paskęsti tik savo asmeninių 
patogumų reikaluose. Reikia žvilg
terėti toliau — už savo grįčios 
slenksčio. Žiūrėk, jau mūsų “bam
bliai” paaugo. Anų dieną žiūriu, 
maniškis tepasi kažkokia alyva 
plaukus. Sakau, tai kur jau...? 
At, eisiąs su “meitu” kur nors. 
Aišku, vaikai mūsų žipono skver
no įsikibę visų laikų namuose ne
išsėdės, nors juose būtų minkš
čiausi ir patogiausi baldai. Jiems 
reikalinga nauja aplinka, bendra
amžiai draugai. Gi mums, tėvams, 
kas rūpi? Rūpi, kad toji aplinka 
ir draugai jų nuo mūsų visai ne

atitolintų. Va, ir sakau žmonai, 
turėtume /Lietuvių Namus, mūsų 
paaugliai nesistumdytų svetimuose 
pašaliuose, savoje pastogėje jie 
susirastų tinkamas pramogas sa
vųjų tarpe.

— Taigi, taip tai taip, bet, kad 
mūsiškiams su tais Lietuvių Na
mais taip ir nesiseka. Jau net pora 
buvo užpirkę ir vis išslysta iš na
gų ir gana.

—_Matai, brolau, bendruomenei 
namą nupirkt, tai ne kepurę pa
kelt, atsiranda visokių perturbaci- 
jų. Ana, dėl buvusių užpirktų na
mų kiek buvo skirtingų nuomonių. 
Vienas sporto mokovas jau net la
bai juos peikė. Sako, nupirko sa
lę! O kur gi sportininkams aikš
tės, pasportavusiems prakaitą nu
siplauti dušai? Tokie, namai, tai 
arklydė, kiti išvadino karčiama. 
Jie visai bendruomenei, girdi, ne
tinka!

— Netinka! Mes visi supranta
me, kad būtų gera bendruomenės 
namuose turėti ne tik salę, šalia 
jos daug gražių kambarių, aikš
tes, dušus, bet ir maudymosi ba
seiną. Mes seniai, kurie sportuoti 
jau nelabai tesugebame, nuosavam 
vandeny nors išbrinkusias kojas 
susirinkę pamirkytume. Bet pasa
kykite, vyrai, kur tokius prašmat
nius rūmus gauti ir už ką juos 
nupirkti? Va, susirinkime kaip 
ant delno buvo išklostyta kiek mes 
turime ir kaip mes namus remia
me. Sako, vieni, mažuma, patiesę 
po penkiasdešimtinę, o kiti, net 
rūgštų veidų rodydami, iškrapštę 
penksvarį ir daugiau — šmikšt.

S AV.
COSMOS TRADING CO

supakuojame patys.

į

A. VAITIEKŪNAS
SIUNČIAME Į LIETUVĄ IR RUSIJĄ JŪSŲ PAČIŲ 

SUDARYTUS SIUNTINIUS
Dėmesio!

Nuo spalio mėn. 1 d. galite siųsti siuntinius iki 44 Ibs!
Naujas sumažintas oro pašto tarifas: 10 iii. už ■} Ibs.
SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA 20 LAPKRIČIO MĖN. PAS
KUTINĖ SIUNTINIAMS PRIIMTI DIENA YRA 15-TO LAP
KRIČIO. ŠIUO LAIVU IŠSIŲSTUS SIUNTINIUS GAUS VA
SARIO PABAIGOJE, 1958 M.

Apmuituojame vietoje, apdraudžKame ir
Prekių pirkimo kvitų nereikia.

Kaip jau skelbta, vartoti drabužiai
ADRESATAS GAUNA SIUNTINI PER 3 
NEPRIMOKĖDAMAS.
Prisiųskite savo siuntinius paštu arba atvykite asmeniškai bet 
kuriuo laiku taip pat savaitgaliais:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Telef.: FX 2325.
Važiuoti iš Elizabeth St., Essendono tramvajumi iki 44 sustoji
mo Glass Street.

Taip pat:
300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE, C.l.

Telef.: MF 2370 kasdien 11 vai. ryto — 5.30 vakaro 
šeštadieniais: 9 vai. ryto — 12 p.p.

į

:•

I

SKYRIAI: 
Sydnėjuje

1. A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlston Park, N.S.W.
Darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vaka
ro. Sekmadieniais ir nedarbo valandomis vakarais 
Victor Ave., Picnic Point.
2. J. Statkus, “Rūta” Delicatessen, 92 Broomfield 
matte, N.S.W. Telef.: UB 3498. Vai.: 8 ryto — 6 
kiekvieną dieną išskyrus sekmadienius.

Adelaidėje
J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. (“Findon” autobu
sas 12 sustojimas). Valandos: darbo dienomis nuo 6 vai. vakaro 
iki 9 vai. vakaro; šeštadieniais nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Canberroje
A. čeičys, 11 Devonport St., Ainslie, Canberra, A.C.T.
Valandos: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 5 vai. vak. —
8 vai. vak. ir šeštadieniais — 10 vai. ryto — 5 vai. vak.

Geelonge
S. Karpatai ičius, 5 Yarran Str., North Geelong, Vic.
Valandos: Darbo dienomis nuo 5 vai. vakaro — 8 vai. vakaro.
Savaitgaliais — bet kuriuo laiku.

Brisbanėje
K. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Brisbane, Q’ld. (Stan
ley Terrace autobusu iki 21 sustojimo). Tei. U 5827.
Darbo valandos: Kasdien nuo 1 vai. p.p. — 7 vai. vak. šešta- 
dienais: nuo 11 vai. ryto — 5 vai. vak.

Perthe
M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
Darbo valandos: Kasdien nuo 4 vai. p.p. — 8 vai. vak. šešta
dieniais: nuo 11 vai. ryto — 7 vai. vak. arba iš anksto susitarus.

kreiptis: Vi

Si., Cabra- 
val. vakaro

— Taigi, mes su pačia dažnai 
pakalbame, kad tie mūsų tautie
čiai bendram, reikalui svaro per
daug gailisi. O kai pas save kokių 
“party” suruošia, tai, broleli, gė-
rimuose jaučiai galėtų maudytis 
— pinigo negaila. O ir tu “party” 
dabar, tai ne seniau, švenčiame: ir 
vardines, ir gimtadienį, ir kažko
kias “sweet sixteenth”, prisidėjo 
dar naujas vienkartinis reikalas — 
pasidarei pilnateisiu, reikia “ser- 
tyficata” aplaistyti. Mano pati, 
savo proteliu apskaičiavusi, ir sa
ko: jei šių “party” šeimoje viena 
per metus sumažėtų ir likusiose 
išvengtumėm snapso “potvynių”, 

tai kiekviena šeima, metų laikotar
py, jokio nuostolio nejusdama, 
lengviausia galėtų dešimtsvarį Lie
tuvių Namams skirti; o, kiek tai 
susidarytų pinigo!

— čia paties aritmetika labai ge
ra ir aiški. Jei kiekvienas taip 
pagalvotų ir padarytų, tai Lie
tuvių Namai su salėm ir su aikš
tėm bematant išdygtų. Dabar gi, 
dauguma mūsiškių tik jau labai 
gražiai, patrijotiškai pakalba ir be 
gražių žodžių, daugiau nieko. Gal 
reikėtų ne gražių žodelių, bet sva
relių, tada tyliai ir greit reikalas 
išsispręstų. Aš tai jau pradėda
mas šias Kalėdas paties receptu 
pasinaudosiu ir kaimynus taip da
ryti paskatinsiu.

Smalsuolis.

NAMELIAI MANO MIELI,
MAN VISUR PATOGU,
BET NIEKUR NĖR TIEK LAI

MĖS,
KAIP PO JŪSŲ STOGU —
KIEKVIENAS LIETUVIS SAVO
ĮNAŠAIS PRISIDEDA PRIE LIE
TUVIŲ NAMŲ ĮSIGIJIMO!

nebesiunėiami.
MĖNESIUS NIEKO

OJPQPTAW
Redaguoja Antanas Laukaitis.

Adresas: 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.

Sydnėjuje
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Šiais meteis Sporto Klubas Ko
vas rengia savo tradicinį Naujųjų 
Metų sutikimą, kuris įvyks State’s 
Ballroom atremontuotoje salėje, 
kurioje prieš kurį laiką buvo įren
gta modernus oro vėsinimas šaltu 
oru ir todėl svečiams neteks, nors 
ir labai karštai dienai esant, pra
kaituoti. Bus puiki vakarienė. 
Sydnėjaus sportininkai prašo sek
ti “Mūsų Pastogės” skelbimus ir, 
norint gauti geresnius staliukus, 
iš anksto juos užsisakyti. Atmin
kite, jog N. Metų išvakarėse visur 
smagu, bet pas sportininkus sma
giausia.

STEIGIAMA BURIAVIMO 
SEKCIJA

A.L.F.A.S. pirmininkaš ir vienas 
iš aktyviųjų Sydnėjaus sportinin
kų veikėjų — VI. Daudaras suėjo 
į artimą kontaktą su plačiai Syd
nėjuje žinomu australų vandens 
sporto klubu, kuris, jeigu Sydnė
juje atsiras reikiamas skaičius 
vandens sporto mėgėjų — buriuo
tojų 'ir bus sudaryta buriavimo 
sekcija prie Sporto Klubo Kovo, 
mielai sutinka šią lietuvių buriuo
tojų grupę globoti ir jai teikti vi
sas buriavimui reikalingas sąly
gas, kaip būrinius laivus ir kt. 
Sydnėjaus lietuviai, norintieji įsi
jungti į buriavimo grupę, kreipia
si pas V. Daudarą ar Kovo valdy
bos narius.

SUSIDOMĖJIMAS SPORTO 
KONKURSU

Sydnėjaus lietuviai sportininkai 
plačiai domisi “Mūsų Pastogės” 
Sporto Skyriaus paskelbtu sporto 
konkursu ir atsiuntė jau nemažai 
užpildytų lapelių. Manoma, kad šis 
konkursas ras didelio susidomėji
mo irkitų miestų sportininkų tar
pe, nes laimėtojai bus įHnomi tik 
po Geelongo sporto šventės ir 
jiems yra paskirta šešios vertin
gos dovanos.

| GEELONGĄ

Vykstantieji koviečiai į sporto 
šventę Geelonge smarkiai dirba, 
šiais meteis “Kovą” atstovaus jau 
daug ir naujų veidų iš jaunimo 
tarpo, kuriems bus ypatingai nau
dinga pirmą kartą dalyvauti tokio 
didelio masto sportinėse žaidynė
se. Be aktyviųjų sportininkų į 
Geelongą važiuoja ir keletas sve
čių — sporto mėgėjų. Sydnėjiš- 
kiai į Geelongą važiuoja savomis 
mašinomis, kurių bus iš viso apie 
septynios.

Adelaidėje
VASAROS TURNYRAS

Pirmose vasaros turnyro krep
šinio rungtynėse buvę I-sios jau
nių komandos žaidėjai, padedami 
Ignatavičiaus, Jaciunskio ir Visoc
kio, susitiko su Sth. Adelaidės ko
manda. Buvę jauniai, žaisdami su 
pirmosios divizijos žaidėjais, pasi
rodė labąi gerai, tik reikėtų dau
giau dėmesio kreipti į tikslesnes 
pasuotes. Turėdami daug atsargi
nių žaidėjų, vytiečiai žaidė didele 
sparta ir nors priešas kovojo la
bai atkakliai, jie laimėjo 66:50 
(28:19) rezultatu: Taškai: Ignata
vičius 16, Lapšys 12, Pocius ir Vi
sockis po 11, Jaciunskas 10, Ur
monas 4 ir Snarskis 2. Ateityje 
bu v. jaunių I komanda bus vadina
ma “Vytis” II, kadangi daugumas 
žaidėjų yra jau peržengę jaunių 
amžiaus ribą.

“VYTIS” (JAUNIAI) — 
“ALLENBY GARDENS” 

52:27 (28:5)
Mūsų jauniai pradėjo šį turnyrą 

taip pat su laimėjimu. Neatvykus 
laiku keliems žaidėjams į rungty
nes, jauniai turėjo žaisti be pa
mainų Ir pirmąjį puslalkį sužaidė

labai gerai, nors antrajam jautėsi 
didelis nuovargis ir puolėjai ne
grįždavo padėti gynimui, šiose 
rungtynėse puolikai žaidė per daug 
individualinį “solistinį” žaidimą, 
ko ateityje turėtų nebūti. Taškai: 
Gumbio 22, M. Statnicko 15, Ka- 
libato 11, G. Statnicko 4.

STALO TENISAS

Adelaidės lietuvių stalo tenisi
ninkų turnyro nugalėtoju tapo E. 
Kurauskas, antrojoj vietoj palik
damas A. Ignatavičių ir trecio
joj — s. Urnevičių. žinomas stalo 
tenisininkas J. Kuncaitis, kuris 
šiuo metu gyvena P. Australijoj, 
dėl savo darbo šiame turnyre ne
galėjo dalyvauti.

GEGUŽYNĖ

šių metų gruodžio mėn. 8 d. po 
pietų National Parke Adelaidės 
“Vyties” sporto klubas rengia ge- 
gužynę, į kurią kviečiami visi Ade
laidės lietuviai gausiai dalyvauti. 
Pelnas yra' sskiriamas sportinin
kų kelionės į Geelongo lietuvių 
sporto šventę išlaidų padengimui.

Gruodžio 15 d. yra numatoma 
surengti daiktinė loterija, kurios 
pelnas yra taip pat skiriamas mi
nėtoms išlaidoms padengti.

B.N.

Geelonge
“VYTIS” — GEELONGO
KREPŠINIO MEISTERIS

Baigminėse 1957 metų krepši
nio pirmenybių rungtynėse Vyties 
vyrų pirmoji komanda susitiko su 
stipria australų Y.C.W. komanda 
ir ją nugalėjo 54:48 (22:22). 
Rungtynės buvo gana augšto ly
gio ir, abiems komandoms atsar
giai žaidžiant, rezultatas keitėsi

KNYGOS JAUNIMUI
Terros leidiniai Australijos lietuviams

Grimų pasakos, gražiausių ir 
mažųjų mėgiamiausių brolių Gri
mų pasakų knyga. Iliustruota, di
desnio formato, virš 160 psl.

...................... 19/-
Jūrininko Sindbado nuotykiai, 

kaip jie papasakoti išgarsėjusioje 
arabų pasakų knygoje “Tūkstan
tis ir viena naktis”. Iliustruota, 
didelio formato...................... 13/-

Vincas Krėvė: / Rytų pasakos, 
egzotiškų pasakų iš indų, persų ir 
arabų gyvenimo ir tautosakos kny
ga. Pasaka apie indą, kuriame ka
ralius laiko geriausiąjį savo vyną, 
perlas mūsų jaunimo literatūroje.

.................. 16/-
Liudas Dovydėnas: Kaktys Ka- 

raliikiuose, puiki apyi-ika mažie
siems apie auksinę šienapjūtę Ka- 
rališkių lankose..................... 13/-

Jurgis Jankus: Senas Kareivis 
Matatutis, apysaka jaunimui apie 
nuostabų ir nepaprastą žemaitį 
Matatutį ir apie dar nepaprastes- 
nius jo žygius...................... 21/9 

GIFT PARCELS SERVICE
SAV. S. NARUŠIS

36 BERR1LLE RD., BEVERLY HILLS, N.S.W.
Siunčiu pačių suruoštus dovanų siuntinius paprastu ir oro paštu pi
giausiu ir greičiausiu keliu per Švediją. Siuntiniams ligi 11 ir 22 sva
rų tas pats persiuntimo mokestis. Pristatymas garantuotas. Siuntė
jai gaus gavėjų parašus. Kreipkitės į mane ar skyrius informacijų. 
VAŽIUOTI: EasJ Hills linija į NARWEE stotį. Iš stoties, eiti deši
nėn Merkury Str. į Berrille Rd. — 3 min. nuo stoties. ’ • *.
Priėmimo vahtrečiad. ir ketvirt. nuo 8-3 p.p., šeštad. nuo 9-6 p.p.

Skyrius CABRAMATTOJ: 75A John St., Annabelle House (už paš
to) antras augštas, 7 kamb. Valandos: darbo dienomis 10-6.30 v. 
vak., šeštadieniais 8.30-1 vai. p.p.

Skyrius NEWCASTLĖJ: A. šernas, 115 Janet St, Merewether, 
Tel. FM 1653. Priėmimo vai. darbo dien. nuo 7-9 p.p. kitu laiku susi
tarus.
x^x^^x-x^x^x-x^xs^xs^x-i^^-x^^x^xs-x^x^x*

tei vienų tai kitų naudai, sutei
kiant žiūrovams daug įdomių mo
mentų. Likus žaisti 7-nioms minu
tėms, australai vedė dviems taš
kais bet, geresnis vytiečių kondi- 
cinis pasiruošimas i rtaiklūs toli
mi metimai, nulėmė rungtynių re
zultatą. Ed. Lipšys buvo vienas iš 
geriausių žaidėjų aikštėje: jis sa
vo nenuilstamu gynimu, bei taik
liais mėtymais, daug kartų išgel
bėjo komandą iš kritiškų padėčių. 
Kiti komandos nariai taip pat su
žaidė gerai. Taškai: Šimkus 14, 
E. Lipšys 14, Jonušas 12, Zenke
vičius 10 ir Bertašius 4. Su šiuo 
laimėjimu Vytis trečius metus iš 
eilės nugalėjo savo varžovus ir 
gavo savo nuosavybėn G.A.B.A. 
skirtą taurę.

Vytiečlai krepšininkai nuošird
žiai dėkoja savo treneriui S. Gin- 
čiauskui už gerą komandos paruo
šimą ir taip pat visiems geelon- 
giškiams krepšinio mėgėjams, ku
rie per visus metus lankė rungty
nes ir savo karštais plojimais daug 
prisidėjo prie šio svarbaus laimė
jimo.

“VYTIS” — “VARPAS”

(28:25) 64:55

Lapkričio 9 dieną draugiškose 
krepšinio rungtynėse Geelonge 
“Vytis” ir vėl nugalėjo Melbourne 
varpiečius. Šį kartą varpiečiai pa
rodė tikrai gražų žaidimą ir ne
mažai baimės įvarė gvelongiškiam, 
bet rungtynių laimėti neįstengė. 
Taškai: “Vyties” — Jonušas 24, 
Bertašius 18, Šimkus 14, Zenkevi
čius 6, Lipšys 2. “Varpo”: Bace
vičius 18, Šėkas 17, Kuncaitis 12, 
Kaladė 8.

“VYTIS” — “VARPAS”

(MOTERYS) 29:28 (16:16)

Varpietės, sustiprinusios savo 
komandą iš Perth’o grįžusia Kai-- 
raityte, sukovojo gražiai ir tik pas. 
kutinėse sekundose įmestas krep- 
šis, atnešė geelongiškėms laimė
jimą. Taškai: “Vytis” — Šimkutė 
14, Bratanavičiūtė 7, Jonušaitė 5, 
Bertasiūtė 2, Bučkytė 1. “Varpo”: ' 
Lazutkaitė 12, Zableckytė 8, Ruba- 
ševičiūtė Ir Kairaitytė po 4.

Dalyvis.

Balys Sruoga: Kas bus, kas ne
bus, bet žemaitis nepražus, apy
saka apie Jonį Mažrimiuką ir apie 
tei, kaip jis 1812 m. iš Viekšnių 
Kaunan nusikraustė ir ten Napo
leoną regėjo ir kas iš to išėjo. 
Iliustruota................................... 16/-

Dr. V. Sruogienė: Lietuvos isto
rija, vadovėlis lituanistinėms mo
kykloms ir vaikams, su Lietuvos 
praeitimi susipažįstentiems na

muose...............................  21/9

Visų šių knygų kataloginės kai
nos yra apie 30% augštesnės čia 
nurodytų kainų, šias knygas gali
ma gauti arba tiesiog leidykloje, 
adresu: Terra, 3333 S. Halsted St., 
Chicago 8, Ill. USA, arba pas 
leidyklos atstovus Australijoje: 
N. Butkūną, 9 Cowper St., St. 
Kilda, Vic.; E. Stašį. 72 Canter
bury Rd., Canterbury, Sydney, 
N.S.W.; P. Lukošiūną, 1665 M 
GPO, Adelaide, S.A., arba A. Ku
bilių, 131 Crozier Ave., Adelaide, 
S.A.
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KfaH PASTOGĖ
MELBOURNO DAINORIAMS ATVYKSTANT

“M.P.” KALĖDINIS 
NUMERIS

Šiemet “Mūsų Pastogės” pas
kutinis numeris išeis gruodžio 19 
dieną. Tos dienos vakare laikraš
tis bus atiduotas i Sydnėjaus cent
rinį paštą ir, reikia tikėtis, skai
tytojai jj gaus dar prieš Kalėdas.

Kalėdiniam numeriui, kuris iš
eis padidintas, pranešimai ir skel
bimai Redakciją turėtų pasiekti 
vėliausiai iki gruodžio mėn^ 15 
dienos. Tik trumpos ir skubios in
formacijos galės patekti į kalėdinį 
numerį, jeigu jos pasieks Redak
ciją nevėliau gruodžio mėn 17 d. 
vakaro.

Kaip ankstesniais metais, taip ir 
šiemet, bus dedami
sveikinimai. ALB Apylinkių val
dybos, organizacijų vadovybės, 
verslininkai ir paskiri asmenys 
sveikinimus malonėkite prisiųsti iš 
anksto, apskaičiuojant, kad laiš
kai Redakciją pasiektų vėliausiai

SYDNĖJUS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Lietuvos kariuomenės įkūrimo 
39-jų metinių minėjimą sidnėjiš- 
kiai pradėjo pamaldomis šv. Bene
dikto bažnyčioje, kur mišias už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės at
laikė ir dienai pritaikytą pamoks
lą pasakė kun. P. Butkus. Pamal
dose gražiai giedojo sustiprėjęs 
“Dainos" choras, vadovaujamas K. 
Kavaliausko. Bažnyčioje prie vė
liavos budėjo skautai.

Salėje minėjimą atidarė ir pra
vedė jį rengusios karių ‘‘Ramovės’’ 
Sydnėjaus skyriaus pirm. N. Ci-
ninas. I garbės prezidiumą buvo 

Kalėdiniai pakviesti kalkurių organizacijų

PAS KAIMYNUS
STOVYKLOS REIKALU

Iš anksto susitarus su Adelaidės 
lietuvių skautų vadovybe, ALB 

Adelaidės Apylinkės bendruomenės 
vasaros vaikų stovykla šiemet 
ruošiama kartu su skautais, kuri 
prasidės 1958 m. sausio 2 d. Mt- 
Crawford pušyne ir truks dešimtį 
dienų. į stovyklą bus priimami vi
si lietuviai vaikai nuo 9 metų am
žiaus. Mokestis £ 4.0.0. už vaiką. 
Prašome registruotis jau dabar pas 
skautų vadovus ir Adelaidės Apy
linkės valdybos pirmininką.

Bendruomenės apylinkės valdy
ba šiemet stovyklos nerengs ir Jau- 

amžiaus
vaikams.

Ką vaikai turės pasiimti j sto
vyklą, skautų vadovybė paskelbs 
atskirai.

ALB Adelaidės Apylinkės
Valdyba.

nesniems kaip 9 metų

atstovai: Kūrėjų — Savanorių 
S-gos skyriaus pirm. pik. V. Šlio
geris, kun. P. Butkus, Sydnėjaus 
Apyl. valdybos pirm. Vyt. Bukevi- 
čius, Bankstowno Apyl. valdybos 
pirm. St. Pačėsa, Kat. Kult, drau-

Jau greitai bus dveji metai, Jcai 
Melbourne lietuviškos dainos my
lėtojai, susispietę į lietuvių dainos 
sambūrį ir, atidarę dainų skryne
lę, pradėjo traliuoti mūsų gražią
sias dainas. Ir dainavo jie Mel
bourne, ir Geelongo, ir Adelaidės 
ir, pagaliau, gražiai paprašyti, 
gruodžio 8 d. dainuos Sydnėjaus 
lietuviams.

šias eilutes rašantis žino, kad 
Melbourno dainorius nereikėjo 
daug prašyti — jie sutiko atvyk
ti, kai tik buvo pažadėta parūpinti 
koncertui salę ir choristams nakvy
nes. Taigi, nereikalavo net garanti
jos, kad kelionės kaštai būtų ap
mokėti. Nekalbant jau apie pra
rastą darbo dieną, gal net dvi, nes 
kiti dirba juk ir šeštadieniais, kiti 
turi pamaininį darbą, o nė vienas 
sambūrio narys negalės nuvykti 
į darbą pirmadienį.

Sakoma, kas gieda — dvigubai 
meldžiasi. Ar netiktų šiandien sa
kyti, kad kas lietuviškai dainuoja 
— ir už lieuviškai jau nebešne
kančius kalba? Gal taip, gal ir ne, 
bet jie juk ir gieda ir dainuoja!

Kai dainoriai davė pilną savo 
koncertą Melbourne, į salę susi
rinko apie 800 žmonių. Kiek mūs

susirinks į Australian Hall Syd- 
nėjuje? Manau, kad salė bus per 
maža visiems sutalpinti. Ir taip 
turėtų būti, nes sekmadienį šioj 
salėj susirinkę Išgirs apie 20 lie
tuviškų dainų, sidnėjiškiams ir 
negirdėtų, čia dainuos vyrai ir 
moterys kartu, dainuos vien vy
rai, ir vien tik moterys. Taigi, 
praktiškai girdėsime tris chorus. 
Mišrus choras padainuos bene 13 
dainų. O gal ir daugiau...

—■ x —
Jeigu Albertas čelna (dirigen

tas) ryžosi su savo dainoriais iš
vykti iš Melbourno kiemo, jei ri
zikavo išeiti į Adelaidės sceną, kur 
vietinis choras taip pat balsingas, 
jeigu važuoja į Sydnėjų, kur “Dai
na" dainuoja — jis, turbūt, savo 
dainorius yra gerai išmankštinęs 
ir jie jau sugeba pagauti dainos 
dvasią, išryškinti jos charakterį ir 
įvairių balsų sąskambis darniai ir 
maloniai pasiekia kalusytojų au
sis.

— x —
Dažnas tingiai rangomės, kai 

reikia vykti į bendruomenės susi
rinkimą, tautinės ar kitokios šven
tės minėjimą ir sekmadienį pamal
doms: teisinamės darbais namuo
se, blogu oru (šalčiu ar karščiu), 
nuovargiu ir kitaip dangstome sa

iki gruodžio 16 d.
Patartina skelbimus ir praneši

mus apie Kalėdų-Naujųjų Metų 
parengimus (balius, šokių vaka
rus, susirinkimus ir Lt) skelbti 
anksčiau, nes gali atsitikti, kad 
ne visus skaitytojus kalėdinis nu
meris pasieks prieš Kalėdas.

“Mūsų Pastogės" Red.

ALB Metraštis
Pastaruoju metu Australijos Lie

tuvių Bendruomenės Metraščio 
prenumeratorių skaičius padidėjo. 
Yra prisiuntusių pinigus už dvi — 
tris prenumeratas. Atrodo, kad 
daugumas Metraštį užsiprenume
ruos sykiu siųsdamas su “Mūsų 
Pastogės" prenumeratos pinigais. 
Metraštis iš anksto užsisakant, 
minkštais viršeliais kainuoja £ 
1.10.0, o kietam įrišime — £ 2.0.0. 
Paskirais egzemplioriais perkant 
kainuos minkštais viršeliais £ 
2.0.0 ir kietame įrišime — £ 3.0.0.

Melbourno ir Geelongo 
Skautai Stovyklaus 

Kartu
Šiemet Victor i jo j bus suruošta 

didžiausia lietuvių skautų stovyk
la, nes Melbourno ir Geelongo 
skautai stovyklaus kartu. Stovyk
lai vieta parinkta ant jūros kran
to, 13 mylių už Geelongo, Drys
dale, p. Bladzevičiaus ūkyje. Sto
vykla prasidės gruodžio 28 d. ir 
tęsis dvi savaites. Po Naujų Metų, 
studentai po suvažiavimo Mel
bourne, žada taip pat įsijungti į 
stovyklautojų eiles. Neabejojama, 
kad tai bus gausiausia stovykla 
Victorijoje, kokią ikšiol skautai 
čia yra surengę. Stovyklautojai 
vietoje gaus šviežią pieną, kiauši
nius, daržoves ir kitus produktus.

Tikimasi, kad skautams bičiuliš
kos organizacijos šią stovyklą šil
tai parems moraliai ir materialiai. 
Stovyklai vadovaus psktn. E. Pan- 
kevičius, “Džiugo" tunto tuntinin- 
kas. (a).

NEWCASTLIS
KALĖDŲ EGLUČIŲ PARODA

Gruodžio 3 d. Newcastlio mies
to rotušės salėje atidaroma Y.W. 
C.A. ruošiama, Kalėdų eglučių pa
roda — festivalis. Tęsis iki gruod
žio 6 dienos. Joje dalyvauja kelios 
tautybės, jų tarpe ir lietuviai. Pa
roda atidaryta nuo 8 iki 10 va’, 
vak. kiekvieną dieną. Vakarais 
vyks ir atskirų tautybių meniniai 
pasirodymai. Lietuvių pasirodymui 
skirta gruodžio 6 d., penktadienis, 
nuo 8.30 vai. vak. Mūsų pasirody
me dalyvauja tautinių šokių gru
pė ir choras.

Festivalio atidarymo dieną, ant
radienį, 2.30 per Newcastlio radijo 
stotį 2KO bu( transliujami kalėdi
niai sveikinimai. Jie dar bus pa
kartoti Kalėdų pirmą dieną tarp 
1-2 valandos.

Gruodžio 8 d., tuoj po pamaldų 
lietuviams, įvyks kariuomenės 
pvęntės minėjimas.

gijos pirm. A. Mauragis, Inžinie
rių — Arch, draugijos pirm. B. 
Daukus, sporto klubo “Kovo" vi- 
cepirm. J. Juraitis.

Trumpą, bet gerai paruoštą, 
konkrečiais faktais iliustruotą pas
kaitą skaitė V. Šliogeris. Minėji
mo vadovo pakviesti žodį tarė 
veik visi garbės prezidiumo na
riai. B. Daukus, kaip vienas iš se
niausių Lietuvos šaulių Sąjungos 
narių, sveikino šaulius, kaip arti
miausius kariuomenės talkininkus, 
įsidėmėtinų minčių pareiškė ALB 
Sydnėjaus Apyl. valdybos pirmi
ninkas.

Susikaupimo minute pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę. Sce
noje prie vėliavos budėjo skautai.

Meninėje programoje Juozas 
Almis Jūragis paskaitė 3 savo ei
lėraščius: “Pirmoji kibirkštis”, 
“Aukos gėlės" ir “Neužgesus! dai
na”. Skautų tautinių šokių šokė
jai, akordeonu palydint Alg. Plū- 
kui, pašoko “Oželį". Baritonas J. 
A b romas, pianinu palydint Larisai 
Ravinskaitei, padainavo M. Pet
rausko “Vai aš pakirsčiau” ir Tal- 
lat — Kelpšos — “Žaliojoj lanke
lė j”.

Po minėjimo pašnekesiai vyko 
prie alaus ir sumuštinių.

Minėjime dalyvavo apie 120 
žmonių. Pastebėtina, kad tą dieną 
Sydnėjuje buvo retai pasitaiką 
karščiai kas, be abejo, atsiliepė ir 
į minėjimo dalyvių skaičių.

Iš salės keliasdešimt žmonių 
nuvyko apžiūrėti naujai įsigytus 
Sydnėjaus lietuvių namus Redfer- 
ne.

MELBOURNO CHORO 
KONCERTAS

Melbourno Dainos Sambūrio 
choras į Sydnėjų atvyksta gruo
džio 7 d. rytiniu traukiniu, kuris 
pasieks Sydnėjaus Centrinę stotį 
10.50 vai. ryto. Sidnėjiškius, ku- 
rems leis sąlygos, Apylinkės val
dyba kviečia atvykti tuo laiku 1 
Centrinę stotį sutikti savo svečius.

šio choro koncertas įvyks gruo
džio 8 d., sekmadienį, 6 vai. p.p., 
Australian Hall, City.

Susidomėjimas konceru labai di
delis. Vien Soc. Globos Moterų 
draugijos narės jau pirmą savaitę 
išpardavė per 50 bilietų. Po kelias, 
dešimt bilietų išplatino Sydnėjaus, 
Bankstowno, Cabramattos apylin
kių valdybos. Koncerto dieną bi
lietų bus galima gauti lietuviškos 
spaudos kioske pas p. štašį Cam- 
perdowne ir įeinant į koncerto sa
lę.

Prieš kurį laiką Melbourno “dai
noriai’ sėkmingai koncertavo sava
me mieste, Geelonge ir Adelaidėje.

• Plunksnos klubo sueiga įvyks 
gruodžio 7 d. 5 vai. p.p., L. Karve
lio namuose, 27 Prairie Vale SL, 
Bankstowne.

VIENAS VYRAS — NE TALKA 
VIENAS ŽODIS — NE ŠNEKA 

— TAD VISI I LIETUVIŠKŲ 
NAMŲ ĮSIGIJIMO TALKĄ!

ARTĖJANČIOS PREMJEROS 
NUOTAIKOSE

Adelaidės Lietuvių Teatro-Stu- 
dijos sekantis pastatymas įvyks 
gruodžio 14 d. Unley rotušės salė
je. Statoma Moliere komedija 
“Ecole des Femmes”, kuri lietu
viškame vertime pavadinta “Mo
kykla žmonom”. Vertimą specia-,

PONIAI

ir Jos vyrui netekus 
gilią užuojautą

Mielai Draugijos Narei

MORTAI PRAŠMUTIENEI

mylimos mamytės ir uošvės, reiškiame

Socialinės Globot Moterų Draugija

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIO
KONCERTAS SYDNĖJUJE

Kučinskas.
Z. Kučinskas literatūriniame 

darbe pasireiškia nebe pirmą kar-' 
tą. Yra padaręs jau kelis dramų * 
vertimus. Be to parašė drama' Melbumiškiai i Sydnėjų atvyks gruodžio 7 d. Gruodžio 8 d. girdėsimo
"Klystkeliai”, kurią Teatras-Stu- j“05 8iedant P‘‘r pamaldas lietuviams Camperdowne. Tos pat dienos 
dija, meno vadovo Juozo Gudinus Povakare, 6 vai., Australian Hali, 148 Elizabeth Str., City (prieš 
režisūroje, prieš trejetą metų pa-1 Mark F°Xa) ivXks moterų, vyrų ir mišraus chorų 
statė Adelaidėje. Paties Z. Kučin- ---------—--------- --- ------------------ --------- — —‘
sko žodžiais: “Klystkeliai’, žino
ma, nėra be priekaištų, tačiau 
miela man šita drama, kai ją ra
šiau, miela ji man ir dabar.”

Z. Kučinskas, aplamai, yra vie
nas ryškiausių Teatro-Studijos na
rių. Juozo Gučiaus nuomonę Z. 
Kučinskas, šalia dar vieno kito, 
gali išsivystyti į stiprų režisierių. 
Studijinio darbo pabaigos proga, 
Z. Kučinskas Jūsų bendradarbiui 
labai pabrėžė visokeriopą gautą 
naudą šešeris metus dirbant Juozo 
Gučiaus vadovybėje: “Labai daug 
gavau ir teatro kultūroje apla
mai, ir kaip aktorius, labai nema
žai ir režisūriniame darbe’’. Iš 
tikrųjų Z. Kučinskas prie daugelio 
Studijos pastatymų dirbo kaip re
žisūros asistentas, dažnai pats 
pravesdamas repeticijas. (rem).

KONCERTAS
Dirigentas Albertas Čelna, pranešėja — A. Karazijienė, pianis

tė — I. Zableckytė. Administratorius — L. Baltrūnas.

šios retos progos — išgirsti Melbourno choro lietuviškų dainų kon
certą — neturėtų praleisti nei vienas Sydnėjaus lietuvis.
Bilietų kainus: suaugusiems 12/6 ir 8/6; vaikams iki 12 m. 8/6 ir 6/6.

Bilietai gaunami pas platintojus ir įeinant į salę.
ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA.

vo nepaslankumą. O čia, žiūrėk, 
beveik 30 žmonių, kurių dauguma 
turi šeimas, kiti apsikrovę mažais 
vaikais, ir dar prieš Kalėdas, ka
da namuose visokių darbų į glėbį 
nesuimsi — važiuoja apie 500 my
lių padainuoti, pagiedoti; savo bro
lių ir sesių surukusios nuotaikos 
praskaidrinti, ir, gal būt, už lie
tuviškai nekalbančius pakalbėti...

— Su daina mūsų kelias! — 
rašo Sambūrio administratorius 

Leonas Baltrūnas.
— Su daina mūsų kelias! — ta

ria, turbūt, kiekvienas Sambūrio 
narys.

— Su daina mūsų kelias! — ta
ria ir pianistė Irena Zableckytė 
ir pranešėja Alena Karazijienė, 
kuri mums papasakos, kas tai yra 
ta lietuviška daina ir kodėl ji yra 
tik lietuviška. Štai kodėl žmonės 
ryžtasi tokiam keliui!

— x —
Užbaigsiu šį pašnekės; Mel

bourno Lietuvių Dainos Sambūrio 
administratoriaus L. Baltrūno 
laiško žodžiais: “žinau gerai, kad 
daugumas mūsų dainorių vyksta į 
Sydnėjų su neramia širdim, nes 
Sydnėjus juk mūsų centras: čia 
daug menininkų, na, žinoma, ir 
kritikų daug. Bet gerai, bent kar
tą turėsime progos išgirsti, ką 
sidnėjiškiai apie mus galvoja. Tad 
iki greito pasimatymo Sydnėjuje!"

J. Kalakonis.

CANBERRA
AUDRA GEGUŽYNĖJE

Canberros Savaitgalio Mokyklos 
Tėvų komitetas ir šios mokyklos 
mokytojai, kariuomenės šventės 
proga, suruošė iškylą — gegužinę. 
Ji įvyko 19 mylių už miesto, gra
žioje Point Hut vietovėje.

Jau vai- ryto apie 80 kanb,*- 
riškių (senimas, jaunimas ir vai
kai) pajudėjo iš miesto.

Gegužynėje mokyklinis jaunimas 
vaidino, sportavo, žaidė ir Jautėsi 
labai puikiai. Senimas taip pat 
sau žaislų prasimanė. Tik apie 12 
vai., kada buvo pats smagumas, 
kilo audra — 80 mylių greičiu skri
dęs vėjas aplaužė medžius, o lūžus 
gluosniui, nukentėjo po juo stovė
ję Juozo Žilinsko ir Bivainio au
tomobiliai. Vieni pabūgę audros 
nubirbino namolio, o narsesnieji 
ir toliau žaidė ir vėjuje dainavo. 
Tik žuklautojai neturėjo progos 
pasireikšti — žuvis, mat, vėjas 
nuo jų nupūtė. («p).

APLINK SAVO NAMUS

Adelaidiškiai pradeda jau visai 
rimtai šeimininkauti Lietuvių na
muose: koją kelia skautai, spor
tininkai kulkas domisi daugiau tik 
aikštelėmis, savaitgalio mokykla 
neabejoja, kad naujus mokslo me
tus pradės Lietuvių Namuose, Mo. 
terų sekcija, daug prisidėjusi prie 
namų įsigijimo, čia, be abejo, 
koncentruos visą savo veikimą, 
dailininkai kalba apie meno paro
dos ruošimą taip pat šiuose na
muose, vaidintojai laukia, kada 
juose galės repetuoti. Inžinieriai 
— architektai planuoja naujus pa
tobulinimus, pertvarkymus.

Taip atrodo reikalai pavaikščio
jus aplink Lietuvių Namus, su 
žmonėmis pasikalbėjus.

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
valdyba, kuri šiuos namus surado, 
turi dar daug rūpesčių, nes ne
maža skola banke, o visokiems 
pertvarkymams ir vėl reikia pini
go. Tačiau tvirtai tikima, kad ir 
Šie sunkumai bus įveikti. (n).

PADĖKA

Naujosios Zelandijos (L.B. Kraš
tu Valdybai ir visiems mieliems 
tautiečiams, kurie užjautė mus 
didžioj liūdesio valandoj, staigiai 
ir netikėtai mirus mūsų brangiam 
sūnui ir mylimam broliui Algir
dui, tariame visiems gilią padėką.

Ona, Vladas ir Raimundas
Skridulaičiai.

idiaiftiinmHUuuinDiiiHiBiiunniii
LIETUVIŲ

TEATRAS — STUDIJA
Adelaidėje 
UNLEY TOWN HALL 

1957 M GRUODŽIO 14 D. 
PREMJERA

Pajieškojimai
• Zosei Obeliūnienei-Stripeikaitei, 
gim. Tveruose, Telšių apskr., yra 
žinių iš sesers Lietuvoje. Rašyti: 
Z. Makulevičionė, 52 Ardagh Str., 
Toronto 9, Ont. Canada.
• B. Skeltį prašo atsiliepti drau
gas iš Canberros (Reid House), 
pametęs Tamstos adresą.

MOKYKLA ŽMONOM
Moliere 3 veiks., 12 pav. komedija 

Pastatymas: J. GUČIAUS Dekoracijos: J. MATULEVIČIAUS

G. Matulevičienė, A. Uknevičiutė, A. Gutis, 
Z. Kučinskas, A. Petrikas, B. Rainys, 

V. Ratkevičius, A. Trinka.
Pradžia 8 v. v.

P.S. šis spektaklis atžymės Studijos darbo baigą.

Vedybinis skelbimas
44 metų, gerai atrodantis vyras, 
turįs Melbourne namus, vedybų 
tikslu nori susirašinėti su panele 
ar našle, maždaug to paties am
žiaus. Pageidaujama foto. Paslap
tis garantuojama. Rašyti: Mr. Jo
nui, Parap. Kioskas, 9 Cowper St, 
St. Hilda, Vic.

KVIEČIAME VISUS į ALB BANKSTOWNO IR CABRAMATTOS 
APYLINKIŲ VALDYBŲ RUOŠIAMĄ

KALĖDŲ BALIŲ
KURIS ĮVYKS S.M. GRUODŽIO MĖN. 27 D. 

(penktadienį, Kalėdų IlI-čią d.)

CIWIC TOWN HALL, CABRAMATTO'JE
PROGRAMOJE dalyvauja: Kauno Valstybės Teatro buv. baleto 

poniaT. PAGODINAITĖ — SKRINSKIENĖ, p.p. B. KIVE- 
A. PLŪKAS.
ta pati kapela, kuri grojo “Mūsų Pastogės” spaudos baliuje 

Veiks turtingas bufetas, loterija ir klt.
75% pelno skiriama Bankstowno Lietuvių Namams..

Jau dabar galima užsisakyti staliukus ir bilietus gauti pas ALB 
Bankstowno ir Cabramattos apyl. valdybų narius. Bilieto kaina 15 šil. 

Galima ir telefonu UY 4581.
Pradžia 7 v.v. Pabaiga 2 vai. ryto.

ALB BANKSTOWNO IR CABRAMATTOS 
APYLINKIŲ VALDYBOS.

artistė
RIS ir

Gros

———- —----- ------- -- 44444444444444444] >4444 4444*

DOVANINIAI
SIUNTINIAI

I Lietuvą, Rusiją ir kitus kraštus, 
Jūsų pačių paruošti, ar užsakyti 
mūsų firmos sandėliuose Londone, 

tvarkingai siunčiami per

Hillcrest Trading Co.
(Sa., M. Petronis ir J. Daubaras)

81 HILLCREST AVE., 
HURSTVILLE, SYDNEY, N.S.W.

TELEF-: LU 4464

Jūsų siuntinius paimame ii namų.
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Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St, Leichhardt, Sydney, 
(Td. WB 1758), for the publi
sher Vytautas Simni&kis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St, Zetland. Sydney, 
N.S.W. (TeL MX 212#).
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