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Nežeminkime 
Bendruomenes vardo

Perskaitęs “Mūsų Pastogėje“ p. 
Arkadijaus Augos straipsnį “Vienybė 
lietuviškoje bendruomenėje“, radau 
jame nemažai gražių minčių, ką ma
nau ir kiti patvirtins, tačiau straips
nyje iškeltus Sydnėjaus lietuvių ben
druomenei įvairiais atžvilgiais kaltini
mus skaitau be pagrindo ir todėl 
norėčiau šiuo reikalu pareikšti taip 
pat savo nuomonę.

Kad gautume tuo reikalu aiškesnį 
vaizdą, visų pirma, panagrinėkime, 
kas yra Sydnėjus, jo apylinkės, ir tas 
1000 lietuvių, kurie ten gyvena. Ma
nau, jog kiekvienam iš mūsų aišku, 
kad Sydnėjus nėra Kaunas, o jo apy
linkės, kuriose tas 1000 lietuvių gy
vena, yra išsiplėtusios 100 klm. spin
duliu. Jei pažiūrėsime iš ko susideda 
tas 1000, tai pamatysime, kad jame 
telpa ir tokio amžiaus žmonės, kurie 
jau aktyviai bendruomenės gyvenime 
dalyvauti nebegali, be to ligony s ir 
mažamečiai vaikai, šių negalinčių 
dalyvauti skaičius sudaro apie 40%, 
tokiu būdu daug tiksliau būtų ope
ruoti šiuo atveju 600-700, o ne 1000.

Atsižvelgiant į šiuos du faktorius, 
galime toliau aiškintis dėl sekančio 
užmetimo, kodėl bažnyčion lankosi 
nedidelis asmenų skaičius. Jei Sydnė- 
juje būtų viena Camperdown bažny
čia, tai jau tikrai tautiečius reiktų 
pabarti, kad neperdaug į pamaldas 
ateina, tačiau nereikia pamiršti, kad 
kun. Butkus kas sekmadienį laiko pa
maldas keliose Sydnėjaus vietovėse, ir 
dėl to negalima reikalauti, kad žmo
nės, išdirbę visą savaitę sunkų fizinį 
darbą fabrike, nustotų didesnę dalį 
dienos poilsio, vykdami į Camper
down bažnyčią, kai jie gali išklausyti 
pamaldas jiems patogesniu laiku ir 
artimesnėje bažnyčioje.

Jei į susirinkimus ateina 30-40 
žmonių, kas taip pat visiškai neata- 
tinka tikrenybei, tai čia irgi nieko 
nuostabaus. Trafaretinio pobūdžio 
susirinkimai visuomenei yra atsibodę, 
o jų metu vedamos kalbos, kurios 
dažniausiai kiršina vieną visuomenės 
dalį prieš kitą, taip pat niekam gero 
įspūdžio nedaro.

Kultūros Fondo susirinkime dalyva
vo ne 4, bet apie 20 asmenų, ir į šitą 
susirinkimą buvo kviečiama ne visuo
menė, bet tik intelektualai.

Kodėl lietuviai nedalyvavo Comen- 
wealth’o šventėje? Čia irgi truputį 
prasilenkta su tiesa, kadangi šventėje 
mus reprezentavo dvi tautiniais rū
bais apsirengusios lietuvaitės, ir to, 
mano supratimu, pilnai pakako.

Jei tautinių šokių grupė Vokietijoje 
šoko oželius, tai už tai bent gaudavo 
po plytelę šokolado, o čia prisiena 
visą laiką dykai padus trinti, gaišti 
laiką ir dar iš savo kišenės apsimokėti 
kelionių ir pragyvenimo išlaidas. 
Tačiau nežiūrint to, Sydnėjaus lietu
vių šokių grupė yra tikrai gyva ir ak
tinga.

Taigi pareikštos šiame straipsnyje 
Sydnėjaus lietuvių visuomenės atžvil
giu mintys nėra pilnai objektyvios. 
Tačiau aš, nenorėdamas perdaug 
laikraštyje užimti vietos, tolimesniais 
klausimais nediskutuosiu.

Man nesuprantama, kodėl nagrinė
jant tokį opų klausimą pasirenkamas 
vienašališkas būdas, sudarant kaltina
mąją medžiagą iš smulkmenų ir pra
leidžiant pro pirštus svarbius fakto
rius, kurie kaip tik ryškiai nušviečia, 
koks ištikrųjų yra bendruomenės 
aktyvumas Sydnėjūje.

Jei paimsime tik trumpą laikotarpį 
nuo pereitų metų rugsėjo mėnesio iki 
šių metų kovo mėnesio, tai pamaty
sime, kad suruoštose iškilmėse bei 
šventėse dalyvavo sekantis Sydnėjaus L 
tautiečių skaičius: |’

Prisiminkim knygnešystes įnikus
Kiek žinau, Nepkr. Lietuvoje mūsų 

laikraščiams ir žurnalams nebuvo 
lengva išsilaikyti, ir jie turėdavo būti 
remiami arba kurios nors organizaci
jos, ar vyriausybės. Užsieniuose, kur 
lietuvių skaičius nedidelis, šis klausi
mas yra itin opus. Australija čia 
taip pat nėra išimtis. Spaudos darbas 
Čia ypač brangus, ir vietiniai laikra
ščiai teišsilaiko tik iš skelbimų.

Paskutiniu metu “Mūsų Pastogės“ 
finansinė padėtis dar labiau pasun
kėjo. Iš praėjusių dviejų metų yra 
užsilikę keli šimtai skolos, be to, šie
met reikalinga už “M.P.” spausdini
mą mokėti, pakėlus spaustuvėms kai
nas, ne 30 svari) j savaitę, kaip ank
sčiau būdavo, bet arti 40. Tatai yra 
didelė suma, kuriai surinkti reikia 
mažiausiai 800 metinių prenumerato
rių. Be to, juk laikraštis turi ir kitas 
išlaidas: ekspedicijos, tarnautojų atly
ginimo ir t.t.

Lietuvišką savaitraštį pradėjęs leisti, 
aš puikiai žinojau, kad reikės susi
durti su piniginiais sunkumais. Ta
čiau ši aplinkybė manęs neatbaidė, 
nes juk lietuvių tautos kova reikalau
ja, kad savas spausdintas žodis neuž- 
gęstų ir tolimiausiam pasaulio kam
pely. Juk mūsų knygnešiai spaudos 
draudimo metu rizikuodavo net savo 
laisve ir gyvbe, per žandarų saugomą 
sieną nešdami lietuviškąjį raštą, o ir 
dabar mūsų narsieji partizanai iš 
miškų spaustuvių nesibijo skleisti sa
vąjį tiesos žodį pavergtoje Tėvynėje.

“Mūsų Pastogės” leidimą šiemet 
norėjau perduoti Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdybai, ta
čiau, atrodo, kad ir toliau man liki
mas lemia likti juridiniu leidėju ir 
atsakomuoju redaktorium. Neperse- 
nai gavau iš Canberros oficialų raštą, 
kuriame tarp kita ko įsakmiai pabrėž
ta, kad “M.P.” pavesta pilnai mano 
atsakomybei ir nevalia ją perleisti 
kam nors kitam, gi aplinkybė ir 
spausdinimo brangumas verčia mane 
juo greičiau pereiti į savąją spaustuvę, 
kas, reikia tikėti, įgalins papiginti

laikraščio spausdinimo išlaidas, o ir 
patį lakraštį padaryti didesnį bei įdo
mesnį. Skaitančiajai Australijos lie
tuvių visuomenei, esu tvirtai įsitikinęs, 
yra vistiek, kas laikraštį leidžia, o 
svarbu tik, kad tas laikraštis būtų ob
jektyvus, nešališkas ir įdomus. “Mūsų 
Pastogėje“, kaip rodo praeitis ir da
bartis, gali laisvai pasisakyti visos 
Australijos lietuvių organizacijos ir 
paskiri tautiečiai. Mano noru, 
“M.P.“ nedadami straipsniai, kurie 
kiršintų vieną visuomenės dalį prieš 
kitą, o spausdinama visos konstrukty
vios lietuviškosios kovos mintys ir idė
jos.

“Mūsų Pastogės” spaustuvė jau se
nai nupirkta. Depozitinė pinigų su
ma įmokėta, kiekvieną dieną laukiami 
lietuviški rašmenys iš Amerikos. Ta
čiau, žinant šio krašto darbo tempą 
ir specialistų trūkumą, spaustuvės su
montavimas ir galutinis patalpų įren
gimas dar užtruks kurį laiką. Tikiuo
si, kad vis dėl to jau š.m. liepos mėn. 
pradžioje lietuviškoji Sydnėjaus spau
stuvė pradės veikti. Tuo būdu aš 
savo pažadą skaitytojams, nors tru
putį ir suvėlavęs, vistiek žadu ištesėti.

Šiame straipsnely norėjau painfor
muoti gerb. Skaitytojus ir Bendradar
bius apie tuos sunkumus, kurie tenka 
susidurti lietuviškojo žodžio kelyje. 
Aš tikiu, kad broliai lietuviai pajus 
savo širdyse šių mano žodžių svarbu
mą ir sukrus skaitlingiau prenume
ruotis “Mūsų Pastogę”, kuri šiuo metu 
yra vienintėlis lietuvių savaitraštis 
Australijoj. Šiuo tarpu negaliu skųs
tis, kad preumeratorių eilės retėtų, 
tačiau būtų tikrai gražu, kad kiek
viena Australijos lietuvių šeima ir 
kiekvienas pavienis tautietis atsikvie
stų į savo namus ar kambarėlį lietu
viškąjį žodį, užsisakant sunkiai dėl 
savo egzistencijos kovojančią “Mūsų 
Pastogę”.

A. Bauže, 
“Mūsų Pastogės” leidėjas ir 

ats. redaktorius.

Korėjoj kaujasi toliau
Praėjusią savaitę prez. Tr u ma

nas padarė pareiškimą, kad sąjungi
ninkų armijos galinčios peržengti 38 
paralelę, jei to pareikalausią strategi
niai sumetimai. Gen. MacArthūras 
turįs visiškai laisvas rankas. Ši aplin
kybė į Korėjos konfliktą įneša šiokių 
tokių naujumų, nes atrodo, kad pagar
sėjusi paralelė vis dėl to negalės frontų 
lokalizuoti. Dabar vėl prasidėjo sąjun
gininkų ofenzyva šiauriau Seoulo. 
Pranešama, kad komunistimės pajėgos 
labai kietai priešinasi, o žymiai šiau
riau jos rengia didelę pavasario ofen
zyvą. Esant tokiai padėčiai, supran-

tama, ir sąjungininkai negali ramiai 
laukti, kas įvyks netolimoj ateityje. 
Kasdien iš Japonijos atvyksta vis nauji 
amerikiečių sustiprinimai, nauji gink
lų ir maisto transportai. Tatai rodo, 
kad Korėjos karas, nors jis ir vyksta 
siaurame ruože, nuolatos plečiasi, įsi
jungiant vis didesniems kariuomenių 
daliniams. Juk čia kovojama ne tik 
dėl strateginiai svarbios teritorijos, bet 
ir dėl prestižo. Kaip komunistai, taip 
ir vakariečiai nori pademonstruoti 
savo jėgą, nes šiuo metu tik jėgų, pu
siausvyra gali dar nutolinti visuotiną 
dviejų pasaulių susidūrimą.

ir

a. Rugsėjo 8 d. minėjime
— apie 700 žmonių,

b. Trocadero baliuje
— per 600 žmonių,

c. Vasario 16 d. minėjime
— apie 400 žmonių,

d. Šv. Kazimiero šventėje
— apie 300 žmonių,

e. Velykų Švenčių pamaldose
— apie 600 žmonių.

Šie skaičiai patys už save kalba
parodo, kad dažnai Sydnėjaus visuo
menė dalyvauja šimtaprocentiniai. 
Vasario 16 d. šventėje dalyvavo ma
žesnis tautiečių skaičius, kadangi mi
nėjimas buvo suruoštas darbo dieną 
ir ne visiems patogiu laiku.

uci Iš šių mano pateiktų pavyzdžių 
Sydnėjaus aiškiai matome, kad daromi Sydnėjaus 
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neveikios atžvilgiu yra be rimto pa
grindo. Jei ir pasitaiko tam tikrų 
spragų visuomeniniame gyvenime, tai 
kaltės, gal būt, reikėtų paieškoti kitur, 
bet neprimesti jos visai bendruome
nei, kurios nariai savo skaitlingu da
lyvavimu ruošiamose šventėse įrodo, 
kad jei mūsų valdomieji organai ką 
nors tinkamo suorganizuoja, tai jie iš 
savo pusės niekados neatsisako jų 
žygių paremti ir išpildyti tai, kas yra 
vadinama tautine pareiga.

Baigdamas noriu pabrėžti, kad mi
nėtasis p. Arkadijaus Augos straipsnis 
buvo jautrus, gerų norų kupinas, ta
čiau, gal būt, jo nežinojimas tikrosios 
padėties, nevisai teisingai nušvietė kai- 
kuriuos Sydnėjaus lietuvių bendruo
menės veiklos aspektus.

A. U s t i ] a n a u s k a s
visuomenei priekaištai neaktyvumo ir | A.L.B. Krašto Valdybos Sekretorius.

TIBETO URANIJOS IR 
PLUTONIJUS VILIOJA

Garbingos išvaizdos žilabarzdis bu
distų dvasininkas su skaisčiai raudona 
auksu siūta skraiste sėdėjo puošniuos 
Dalai Lama rūmuos Lhassoje prieš 
mažą veidrodį. Dešinėj savo rankoj 
jis laikė geltoną lazdą, kairiojoj — 
varpelį.

Jaunas kunigas užpylė keletą lašų 
Samgino (švęsto vandens) ant grindų, 
o senasis vienuolis triskart sudavė 
lazda į skambutį. Tai buvo apeigos, 
kuriomis Tibeto valdžia paskelbė 
krašte ypatingą padėtį ir įgalino ar
miją šaukti rekrutus galimam 
karui . . .

Kodėl rusai ir kinai taip susidomė
jo Tibetu? Depon Maru Tibet val
džios atstovas Hongkonge prasidėju
sią kampaniją prieš Tibetą, kuriame 
600.000 žmonių, t.y. apie penktoji 
dalis krašto gyventojų, užsidarę budi
stų vienuolynuose, aiškina tuo, kad 
vakarų Tibete rusai aptikę gausius 
uranijaus ir plutonijaus išteklius, 
kurių eksploatavimą jokiu būdu ne
nori perleisti Vakarų 'demokratijoms.

Prieš 7 mėnesius tibetiečiai atrado 
grupę rusų mokslininkų vakarų Ti
bete. (Vakari) Tibetas iš SS pasiekia
mas per 3 valandas). Grupei vadova
vo prof. A. Vinogradov, Maskvos geo
cheminio instituto direktorius. Ti
beto įstaigos konfiskavo iš ekspedici
jos aukso rūdą, bet neatkreipė dėme
sio į “purviną žemę” ir į generalinio 
štabo žemėlapį, rastą pas rusus. Ru
sai buvo nugabenti iki sienos ir įspėti, 
kad, atsitikimui pasikartojus, jie bus 
areštuoti.

Tik Tibeto Taryba, kuri valdo už 
mažametį Dalai Lamą, vėliau susi
prato, kas galėjo glūdėti per paslaptis 
anoj “purvinoj žemėj”.

Penkiolikos metų Tibeto viešpats 
Dalai Lama yra tasai, kuriame mili
jonai budistų mato įsikūnijusį Budd- 
hą. Dalai Lamai mirus, jo siela per
sikelia į kitą naujai gimusį berniuką. 
Britų gydytojas Dr. Harrap yra vie
nintelis europietis, kuris dažnai gali 
kalbėtis su Dalai Lama ir kuriam teko 
jis gydyti.

Dr. Harrap charakterizuoja Tibeto 
viešpatį kaip labai inteligentingą ber
niuką. Jis esąs smulkaus sudėjimo ir 
daug šviesesnis už eilinį tibetietį.

„M.P." prenumeratoriams
Iki šiol siuntinėjama “Mūsų Pas

togė” ir tiems prenumeratoriams, ku
rie dar neapsimokėjo už paskutinį 
praeitų metų ketvirtį ir už pirmuosius 
šių metų mėnesius. Jiems laikraštis 
buvo iki šiol siuntinėjamas, tikint, 
kad anksčiau ar vėliau apsimokės. 
Tačiau nežiūrint pakartotinų ragini
mų per laikraštį ir asmeniniais laiš
kais — pranešimais, vis dar yra tokių, 
kurie nesusitvarkė savo skolos ir ne- 
pratęsė prenumeratos.

.Šia proga įsikolinusiems prenume
ratoriams pranešu, kad jei jie greitu 
laiku nesutvarkys savo skolos, būsiu 
priverstas nuo š.m. balandžio mėn. 11 
d. (Nr. 115) laikraščio siuntinėjimą 
sustabdyti.

Be to, prašau visus, kurie keičia ad
resus ar užsisako laikraštį, aiškiau 
rašyti pavardes ir gyvenamąsias vie
tas, nes administracija gana dažnai 
gauna net ir piniginių laiškų, ku
riuose negalima išskaityti nei siuntėjo 
adresas, nei pavardė. Suprantama, 
tokie laiškai guli administracijoje, ne
duodant jiems eigos. Keičiant gi 
adresą, reikia pažymėti ir senoji gyv. 
vieta, nes pasitaiko prenumeratorių 
vienodais vardais ir pavardėmis, todėl 
nežinant senojo adreso yra sunku nu
statyti tikrąjį asmenį.

P. S t a k a u "s k a s
“Mūsų Pastogės” administratorius

1



Psi. 2 MŪSŲ PASTOGĖ, 1951m. balandžio 5d.

Melbourne Varpieciu Veikla
Krepšinis

Ištisą vasarą, kartą per savaitę, Mel
bourne lietuvių krepšininkai ištver
mingai dalyvavo Melbourne krepši
nio vasaros pirmenybėse ir iki baig
minių rungtyniij tvirtai laikėsi pajė
gumo eilutės pirmagalyje. Pusiau- 
baigminėse rungtynėse, kur turėjo 
būti išaiškinta trečiosios vietos ko
manda, Melbourne lietuviai įtempto
je kovoje nugalėjo pajėgiausi 
pirmenybių vienetą — “Reliable” 
10 taškų skirtumu ir išsikovojo sau 
teisę dalyvauti baigminėse rungtynėse 
dėl pirmenybių nugalėtojo vardo.

Pereitą antradienį, susirinkus skait
lingam tautiečių ir australų žiūrovų 
skaičiui, vyko baigminės rungtynės, 
kur Melbourno varpiečiai gražioje ko
voje įrodė savo pranašumą nugalint 
australų “Hart” komandą ir kartu 
iškovojant Melbourne vasaros pirme
nybių nugalėtojo vardą.

Šis gražus Melbourno lietuvių spor
tininkų laimėjimas dar kartą leido 
plačiai nuskambėti lietuvio vardui. 
Per visas šias vasaros pirmenybių 
rungtynes mūsų sportininkai įsigijo 
dar daugiau simpatijtj iš australų 
pusės, kas dar kartą įrodo, kad ir per 
sportą galima gražiai reprezentuoti 
mūsų tautą ir kartu Tėvynę.
Gružauskas “Varpo” 
krepšininką t r e n e r i s

Jau kuris laikas, kaip iš Sydnėjaus 
į Melbourną persikėlė, dar iš Vokieti
jos laikų gerai žinomas krepšininkas 
Gružauskas, kuris šiomis dienomis 
sutiko treniruoti Melbourno lietuvių 
krepšininkus. r Treniruotės vyksta 
ketvirtadieniais* nuo 7 vai. vak. iki 9 
vai. vak. ir sekmadieniais nuo 3 vai. 
p.p. iki 6,30 val.v., kurias gali lankyti 
visi lietuviai, kurie domisi šiąja 
sporto šaka. Treniruotės vyksta Šv. 
Jokūbo bažnyčios salėje, Wellington 
St., Collingwood.
BALTRŪNAS paskirtas Vik
torijos rinktinės krepšinio treneriu

Jau antrus metus iš eilės Viktorijos 
Krepšinio Sąjunga Viktorijos rinkti

nei paruošti Australijos krepšinio pir
menybėms Perthe pakvietė Leoną 
Baltrūną.

Atrodo, kad šiais metais į Viktori
jos rinktinę iš lietuvių užtikrintai bus 
pakviestas varpieciu centro puolikas 
Ringaudas Gasiūnas, kuris vasaros 
pirmenybių metu parodė gražią for
mą, ir Stasys Darginavičius, kuris ir 
pereitais metais Brisbanėje puikiai 
gynė Viktorijos garbę.
Gražus krepšini o 
karnavalas Melbourne

Š.m. balandžio mėn. 7 ir 8 dienomis 
Melbourne įvyksta labai įdomios 
krepšinio žaidynės, kuriose dalyvaus 
pajėgiausios Adelaidės ir Melbourno 
lietuvių ir latvių komandos. Žaidy- 
nių pradžia šeštadienį 10 vai. ryto. 
Žaidynės vyks toj pačioj salėj, kur 
pereitais metais vyko Australijos lie
tuvių krepšinio pirmenybės.

Rungtynių tvarka:
1951.4.7. 10 vai. ryto — Melb. lietu

viai — Melb. latviai.
4.7. 11 vai. ryto — Adelaidės 

lietuviai — Ad. latviai.
4.7. 4 vai. p.p. — Melb. lietu

viai — Ad. latviai.
4.7. 5 vai. p.p. — Melb. latviai 

— Ad lietuviai.
1951.4.8. 10 vai, ryto — Melb. lat

viai — Ad. latviai.
4.8. 11 vai. ryto — Melb. lietu

viai — Ad. lietuviai.
Iš šių keturių lietuvių ir latvitj 

komandų bus išrinkti geriausi žaidė
jai ir bus sudarytos dvi lietuvhj- 
latvių rinktinės, iš kurių antroji mūsų 
rinktinė sekmadienį 4 vai- p.p. žais su 
Viktorijos antrąja rinktine, gi lietu
vių-latvių pirmoji rinktinė bandys nu
galėti Viktorijos rinktinę, kuri yra 
1950-tųjų metų Australijos meisteris.

Tokiu būdu gerb. Tautiečiai turės 
progos pamatyti šešias geriausias 
Australijos komandas ir pasidžiaugti 
krepšinio menu, kuris mums lietu
viams iš visij sporto šakų buvo ir yra 
artimiausias.

Zrgs.

Ir vėl nepasisekimas
Šiomis dienomis vėl visa Paryžiaus 

spauda, išskyrus komunistinę, plačiai 
aprašė žinomo prancūzų rašytojo 
David Rousset bylų su komuni
stiniu savaitraščiu "Les Letters Fran- 
caiSes”.

Nepersenai šis laikraštis turėjo vi
same pasaulyje pagarsėjusių bylų su 
V. Kravčenko dėl jo apšmeižimo, 
kurių pralaimėjo. Šį kartų “Les Let
ters Francaises" buvo apšmeižęs pa
skutiniu metu labai pagarsėjusi prieš- 
komunistinį kovotojų Rousset, kuris, 
esu, rėmęsis sufalsifikuotais įrodymais, 
norėdamas apkaltinti Rusiją dėl pri
verčiamojo darbo stovyklų.

Savo laiku Rousset pats buvo kai
rių pažiūrų, nacių koncentracijos 
stovyklų kankinys, šiuo gi metu nusi
vylęs visa komunistine ideologija, 
energingai organizuoja pasaulio pro
testų prieš bolševikų koncentracijos 
stovyklas ir žiaurius, nežmoniškus 
metodus, naudojamus Sov. Rusijoje ir 
jos okupuotose kraštuose prieš begin
klius, suterorizuotus piliečius . . .

Teismo metu atsirado toks liudi
ninkas, kokio komunistų laikraštis 
tikriausiai nesitikėjo. Tatai buvo E 1 
Campensino, vienas iš garsiųjų 
Ispanijos komunistų sukilimo vadų. 
Komunistams pralaimėjus Ispanijoj, 
jis pabėgo j Sov. Rusiją, ten pra
džioje užimdamas net armijos genero
lo postų. Tačiau matyt, jis pamatė 
ten ne tai, ko tikėjosi ir dėl ko kovojo 
Ispanijoj, — kelius kartus viešai parei
škė nepasitenkinimų ir . . . netrukus 
atsidūrė sovietų kalėjime.

Savo “naująją karjerą" jis pradėjo 
Maskvos požeminio geležinkelio tune
lio kasimo darbuose, vėliau pereida
mas visų eilę vergų stovyklų. 1948 m. 
antikomunistinio nusistatymo sovieti
nių pareigūnrj padedamas, jis paspru
ko į vakarų Europą.

Paryžiaus teisme jis išsamiai nupa
sakojo visą Golgotos kelią, pabrėžda
mas, kad jis esąs pasiruošęs su tarptau
tine komisija vykti į Sov. Rusiją ir 
parodyti jai, kur yra kapai milijonų

žmonių, nukankintų vergų stovyklose. 
Jis galįs parodyti visas tas stovyklas, 
kur jis buvęs pats kalintas ir daugybe 
kitų, apie kurias jis esąs gerai infor
muotas. Baigdamas savo kalbą, jis 
pareiškė: “Tada visi pamatys, kad 
tariamasis komunizmas iš tikrųjų yra 
vulgariausias fašizmas. Aš nesigaliu 
kadaise kovojęs prieš fašizmą, bet nuo
širdžiai gailiuosi, kad norėjau įkurti 
komunistinį rėžimą Ispanijoj. Sov. 
Rusija yra didžiausias nusivylimas 
mano gyvenime.”

Kitas liudininkas, T. Sarikovas, 
užklaustas teisme, kodėl jis, būdamas 
sovietų piliečiu nenorįs grįžti į savo 
tėvynę, atsakė: “Ar jūs matėte kada 
nors karvę, savo noru einančią į sker
dyklą, jeigu jos niekas nevaro f”

Ištyręs dokumentus ir apklausinčjęs 
liudininkus, Paryžiaus teismas pripa
žino Rousset patiektus doukmentus 
tikrais, duodančius aiškų vaizdą to 
nusikaltimo, už kurį yra atsakominga 
Sovietu Sąjunga, laikydama priverčia
mojo darbo stovyklas. Gi komunistų 
laikraštis “Les Letters Francaises” pri
pažįstamas kaltu ir nubaudžimas. 100.- 
000 frankų, kuriuos jis turįs sumokėti 
neteisingai apšmeižtam rašytojui 
Rousset, gi jo redaktoriai nuo 15.000 
iki 20.000 frankų kiekvienas.

Be to, teismas pripažino, kad Rous
set dėl savo darbų ir savo raštų viešo
sios opinijos gali būti laikomas žmo
gaus laisvės ir žmogaus vertės bylos 
laimėtoju.

Pasisekusi B a l f o 
rinkliava

Balfo rinkliava New Yorke, įvykusi 
pr. metų pabaigoje, skaitoma nusise
kusia, nes buvo surinkta apie 10.000 
dolerių. Savanorių rinkėjų dalyvavo 
748. Rinkliavos komitetas savo dar
bų atliko, patyręs nuoširdžią lietuvi
ška talkų. Dar prieš Kalėdas buvo 
išsiųsta į Vokietiją eilė siuntinėlių 
ligoniams ir negalėjusiems išemi
gruoti.

— vSavaites Žinios
Sov. Sąjungos atominės 
bombos

Kad Sov. Sąjunga turi atominių 
bombų, yra įvairiausiu nuomonių. 
Vieni tiki, kad ir sovietai vokiečių 
mokslininkų pagalba jau yra jas pasi
gaminę, tačiau kiti tvirtina, kad jie 
tik propogandos tikslais tvirtina jas 
turį, nors tikrumoje dar esą gana toli 
nuo jų pasigaminimo.

Paskutinėmis dienomis amerikiečių 
mokslininkas Dr. Harold C. Urey 
Atėnuose pareiškė, kad Sov. Sąjunga 
tikrai turinti nemažas atsargas atomi
nių bombų. Minėtasis mokslininkas 
yra žymus Amerikos fizikas ir Nobelio 
premijos laureatas. Jis yra vienas iš 
pirmųjų, kuris padėjo Amerikai pasi
gaminti pirmąją atominę bombą. Jo 
nuomone, atominės bombos yra “pi
giausioji sprogstamoji medžiaga. Apie 
100 atominitj bombų galėtų sunaikinti 
visą Amerikos pramonę.”
R i n k i m i n ė a g i t a c i j a 
prasideda

Kaip žinome, Australijoj š.m. ba
landžio įnėn. 28 dieną įvyks rinkimai 
į seimą ir senatą. • Rinkiminė kampa
nija jau prasidėjo partijų vadų agita
cinėmis kalbomis. Min. pirm. M e n- 
z i e s ypač iškelia rimtą tarptautinę 
padėtį ir kviečia rinkikus palaikyti 
liberalų partiją, kuri kovosianti su 
komunistais ir stiprinsianti Australiją 
militariškai. ‘Tuo tarpu darbiečių 
partijos lyderis p. Chifley žada po rin
kimų, jei jo partija laimęs, sulaikyti 
kainų kilimą ir patikrinti darbinin
kams geresnį ekonominį gyvenimą.
Persijoj vis dar tęsiasi 
n eramu m ai

Persijoj opoziciniai gaivalai, dau
giausia komunistų partijos nariai, vis 
dar tęsia neramumus. Uostuose pra
sidėjo streikų banga. Nenorima 
krauti nafta, skirta D. Britanijos rei
kalams. Šia proga D. Britanija siun
čia laivyno sustiprinimus į Persijos 
įlanką. Krašto vyriausybė yra pada
riusi daug areštų Gambijos uoste.
Paryžiuje karo 
sąjungininkai 
artėja susitarimo

Keturių Didžiųjų (Prancūzijos, Sov. 
Sąjungos ir Amerikos) įgaliotiniai 
Paryžiuje, kurie kaip atsimename iš 
praeitų "M.P.” numerių, susirinko 
parengti darbotvarkę būsimai minėtų
jų valstybių užsienių reikalų ministe- 
rių konferencijai, atrodo, gali pasiekti 
susitarimą. Visi) nustebimui, Sov. 
Sąjunga padare žymių nuolaidų esmi
niuose klausimuose. Ji sutiko, svar
stant Vokietijos apsiginklavimo klau
simus, tartis ir bendrais nusiginklavi
mo klausimais.

I s t o r i n i s vizitas
Dabartinis Prancūzijos prezidentas 

Vincent A ur i o 1 išvyko į Ameriką 
tokiam vizitui, kokio nėra daręs iki 
šiol nė vienas Prancūzijos prezidentas, 
būdamas savo pareigose.

Jis vyko milžinišku transatlantiniu 
laivu Queen Mary. Praplaukiant Niu
jorko Laisvės statulą, kurią 1886 me
tais padovanojo Amerikai Prancūzija, 
prezidentas Auriol buvo sutiktas ir 
pasveikintas 21 armotų šūvių, lėktuvų 
dūzgimu ir sirenų kaukimu. Svečias 
pareiškė,' kad jis vyksta į Naująjį'Pa- 
saulį “sutvirtinti senąją draugystę ir 
ją atjauninti”. Jį lydi jo žmona ir 
Prancūzijos užsienių reikalų ministeris 
Robert Schuman.

Uoste Auriolį pasitiko specialus 
prez. Trumano traukinys, papuoštas 
Amerikos ir Prancūzijos vėliavomis. 
Vašingtone jį susitiko pats prez. Tru- 
manas ir visas Amerikos ministerių 
kabinetas. Abu prezidentai, minioms 
sveikinant, nuvyko į arministracinius 
prezidentūros rūmus, kur buvo 
Aurioliui įteiktas auksinis miesto rak
tas.
Paslaptingi lėktuvai 
ant Indijos

Pranešimu iš New Delhi, šią savaitę 
per Indiją perskrido paslaptingas 
lėktuvas, kuris skrido 40.000 pėdų 
aukštyje, paskui save palikdamas 
ilgą šviesos uodegą. Indijos kariniai 
lėktuvai' bandė jį pasivyti, tačiau jo
kiu būdu negalėjo pasiekti tokio 
aukščio. Spėjama, kad* tatai buvo 
Sov. Sąjungos karinis lėktuvas.

Raudonojoj Kinijoj 
masinės žudynės

Laikraščių pranešimais Raudonojoj 
Kinijoj vyksta milžiniškas valymas. 
Ten suiminėjama ir žudoma visi ko
munistinio rėžimo priešai, kurių pri- 
skaitoma ne šimtais, bet tūkstantimis. 
Kinijos komunistų laikraščiai šiuos 
tariamus priešus, kaip priimta komu
nistinėj terminologijoj, vadina “liau
dies priešais” ar “banditais”. Tatai 
rodo, kad Kinijos rezistencinis judėji
mas vis labiau plečiasi.

Mirė maršalas 
Manner h e i m as

Š.m. vasario mėn. 4 d. Suomijos 
sostinėje Helsinky tapo palaidotas 
žymusis Suomijos karys maršalas 
Mannerheimas, vadovavęs pastarajam 
karui su sovietais ir apgynęs savo 
mažą kraštą nuo komunistinės oku
pacijos.

Šis suomių tautos didvyris palaido
tas jo paties noru Sundudd karių ka
puose, kur ilsisi ir jo trijų karų metu 
vadovauti kareiviai.

Kuriama Maz. Lietuvos
Bičiuliu Draugija

Australijos lietuviai, sekdami Kana
dos ir J.A.V. lietuvių pavyzdžiu, ku
ria ir čia, Australijoj, Maž. Lietuvos 
Bičiulių Dr-ją. Jos tikslas yra:

1. Neišeinant iš bendrųjų Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės uždavinių, 
padėti Maž. Lietuvos Tarybai jos sun
kioje kovoje išlaikyti lietuvybę Prūsi
jos lietuvių tarpe;

2. visomis jėgomis padėti Maž. Lie
tuvos lietuviams jų kovoje už Maž. 
Lietuvos išla'isvinimą iš svetimi) jų 
jungo ir jos įjungimą į laisvą ir demo
kratinę Lietuvos valstybę;

3. moraliai ir materialiai remti į 
sunkią padėtį patekusius Prūsijos lie
tuvius, ypatingai tuos, kurie dėl lietu
vybės yra nukentėję ir

4. rūpintis Maž. Lietuvos emigraci
niais reikalais, padedant jiems emi
gruoti į Australiją, taip, kaip padėjo 
Kanados lietuviai, išgaudami iš vy
riausybės leidimą 600 Maž. Lietuvos 
lietuvitj šeimų atvykti į Kanadą.

Maž. Lietuvos Bičiulių Dr-ja yra 
nepartinė ir nepolitinė organizacija, 
apjungianti tiek Maž. tiek ir Didž. 
Lietuvos lietuvius bendram darbui. 
Draugija tvarkosi panašiais įstatais, 
kaip ir kitos draugijos, turėdama savo 
vyr. organus, skyrius ir seniūnijas, 
slaptu balsavimu renkant valdybas ir 
rev. komisijas.

Kadangi kiekviena veikla ir darbas 
yra sėkmingas ir įmanomas tik dirbant

organizuotu būdu, todėl Australijos 
Lietuvių Maž. Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Organizacinio Komiteto 
vardu, turėdami reikiamus įgalioji
mus, kviečiame visus Australijos lietu
vius, kurie supranta Maž. Lietuvos 
lietuvių kovos prasmingumą ir naudą 
mūsų tautai, organizuotis į Maž. Lie
tuvos Bičiulių Dr-ją, pranešant drau
gijos įgaliotiniui savo pilną adresą ir 
pridedant du su puse šilingo vertės 
“Postal Note” įstojamojo nario moke
sčio.

Tie, kurie prisius 5 šil. vertės “Pos
tai Note,” gaus Maž. Lietuvos lietuvių 
laikraščio “Keleivis” 2 Nr., kurio 
kaina yra trys pašto kuponai. Liku
sieji 2 šil. bus užskaityti kaip įstoja
masis nario mokestis.

Visais reikalais rašyti adresu: Mr. 
Albinas Pocius, Sutton St., 
Warragul, Vic.

Mes tikime, kad Australijos lietu
viai, kurie vieni iš pirmųjų persiorga
nizavo į P.L.B.-nę ir įkūrė Kultūros 
Fondą, aktyviai prisidės ir prie šio kil
naus darbo.

Susidarius pakankamam narių skai
čiui, bus išrinkti valdybos organai pa
gal narių valią ir didesnėse lietuvių 
susibūrimo vietovėse sudaryti skyriai 
arba seniūnijos.

M.L.B. Dr-jos Organizacinis 
Komitetas
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Outline History of
Lithuanian Literature

Lithuanian Minister Appeals 
To The United Nations

By A. Vaičiulaitis

In her stories she brings to the front 
various national, moral, and educa
tional questions. She had a deep 
knowledge of the human soul. She 
especially understood children, c.g. 
“likos Tragedija”, (The Tragedy of 
Irka). Her major work is “Sename 
Dvare” (In the Old Manor), which 
now ranks as one of the outstanding 
books in Lithuanian literature. Con
veying us to a world of romantic 
dreams and unfulfilled desires, Peč- 
kauskaitė portrays a series of lively, 
good-hearted folk and explores their 
spiritual nature with subtlety, sug
gestion, musical language, great love 
and tenderness.

X
THE NEW CENTURY AND 

NEW OBJECTIVES
The beginning of the 20th century 

brought to Lithuania important 
changes and new objectives. The dis-' 
continuance of the ban on printing in 
1904, the resolutions passed at the 
1905 Vilnius Diet demanding auto
nomy, the increase in the number of 
books and periodicals, the spread of 
organizations and libraries, the great
er accessibility of education—all these 
factors had their effect on literature, 
as evidenced by new tendencies, new 
slogans and new writers.

The principal changes in the world 
of literature were: the emergence of 
various groups with entirely divergent 
literary aims; the shifting of the 
emphasis from national motivations 
to the psychological and purely per
sonal plane; and a properly conceived 
creation of new forms.

In the light of these changes, faster 
pulsation came into evidence in the 
entire realm of literature. Opposing 
schools of thought were soon engag
ing in keen controversies with one 
another.

The loudest clamour was raised 
and many delicate literary questions 
were analysed by J. A. Herbačiauskas 
(born 1876), a man who was imbued 
with all manner of novelties — deca
dence, symbolism, and various shades 
of mysticism and spiritism — ever rest
less, of fiery imagination, and master 
of a caustic pen. His greatest antago
nist was that citadel of conservatism, 
Adomas Jakštas.

Sofija Čiurlionienė (born 1886) was 
another who sought new means of 
expression, and later to a certain ex
tent embraced realism. She wrote a 
number of comedies, including “Pini
gėliai” (Coins), and a story about life 
at the end of the 19th century, 
“Šventmarė” (Mary the Hypocrite).

XI.
SYMBOLISM. VYDŪNAS

Of all the various new techniques, 
it was symbolism that found its widest 
acceptance in Lithuanian literature. 
Like romanticism, this mode of ex
pression proved to be kindred to the 
Lithuanian spirit, producing the 
great genius in painting and music 
composition, M. K. Čiurlionis (1876- 
1911), and a host of writers both be
fore and after the World War.

Closely allied with the concept of 
symbolism is Vydūnas (Vilius Stora
sta, born 1868). Standing aloof from 
public life, he does not concern him
self with actualities, nor does he per
mit himself to be drawn into any 
groups or movements. An ardent 
theosophist and mystic, he teaches the 
dostrine of the nobility of man, of 
constant striving for perfection, of 
asceticism, of closer identity with 
God. To elucidate his philosophical 
conceptions as well as national and 
educational questions, he has written 
a considerable number of books, 
which secured for him some faithful 
followers among the youth. The 
issues Vydūnas raises in his dramatic 
mysteries and tragedies are similar to 
those in his purely abstract treatises. 
His writings are marked by a certain 
hardness, dryness, impenetrability, I

and for tha reason failed to reach 
the masses. His most important 
dramas are "Prabočių Šešėliai” 
(Shades of the Ancestors), “Amžina 
Ugnis” (The Eternal Flame) and 
“Pasaulio Gaisras” (The World Con
flagration).

We find traces of symbolism in 
“Sparnai” (The Wings) by Šiaulėniš
kis (M. Šikšnys, born 1876).

There is also one new name we 
must add to the list of earlier symbo
lists: Jurgis Baltrušaitis (born 1873), 
who earlier had achieved distinction 
in Russian literature by his writings 
in Russian and who later continued 
his writings in Lithuanian. Now he 
is publishing four book in Lithua
nian, including two collections of his 
lyric poetry. These works place him 
in the top ranks of Lithuanian writ
ers. The poetry of Baltrušaitis is 
profound in its content, of lofty senti
ment and masterly form. Ever intro
spective, he plumbs the very depths 
for the eternal verities. Great intri
cate problems are skilfully interwoven 
with simple Lithuanian scenes and 
landscapes and those common every
day characteristics from which he 
knows how to draw intense signifi
cance. In “Camomile” the poet gives 

theofvent to rapturous appraisal 
lovely flower by the wayside:

Camomile of pearly color, 
Grace the road that I must tread; 
From the dust arise in valor, 
Lift up high your lovely head.

To the path along the rye field, 
Your sweet blossom is a gift;
While you smile, I am contented; 
My worn feet are light and swift.

Pains subside and sorrows vanish;
Want and longing disappear;
To the cross-land to be banished, 
Nevermore 1 suffer fear.

While your solar goblet glitters, 
Lone I bravely march along; 
My glad heart so calmly listens 
To your spiritual song.

WE produce the following document 
on conditions in Soviet-occupied 

Lithuania which was handed over by 
the Lithuanian Minister in' the 
United States to Andrew Cordier, 
Executive Assistant to the Secretary 
General of the United Nations Secre
tariat, on October 6, 1950.

On the same occasion memoran
dums were also handed over by the 
Hon. J. Feldmans, Latvian Minister, 
and the Hon. J. Kaiv, Estonian Con
sul General in charge of Legation.
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XII.
BEFORE WORLD WAR I. 

VINCAS KRĖVĖ
While some writers laboured along 

the chartered course of symbolism, 
others were developing a kind of Folk 
Wing in the field of literature. For 
their inspiration both as to form and 
substance they drew upon folklore. 
One of the first of these writers was 
Liudas Gira (born 1886).

The chief representative of this 
style of writing and one of the ablest 
of all writers is Vincas Krėvė Mickevi
čius (born 1882). He became known 
for his “Dainavos gailės- Padavimai” 
(Legends from Dainava), written in 
almost perfect folk ballad style and 
which spoke of half-forgotten legends, 
with warriors, lads, and maidens of 
times gone by. Krėvė created a series 
of realistic episodes of village life. In 
them he speaks of persons who have £___i_ — __ -__ 1
and its mysteries. In these colourful1 
picturisations of village scenes -- 
“Skerdžius” (The Shepherd), “Silkės” 
(Herrings), and “Antanuko Rytas” 
(Little Anthony’s Morning) — the 
author has expertly combined psy
chological problems with metaphysi
cal speculations. Krėvė has also writ- , 
ten stories on Oriental themes. They 1 
are “Rytų Pasakos" (Tales of the 
Orient), in which he deftly captures 
the manner and spirit of the Oriental 1 
world.

His most ambitious works are the ( 
dramas “Šarūnas” and “Skirgaila.” 
The former has its origin in folk 1 
legends and old songs and is a picture 
of a powerful legendary prince, full of : 
cruelty, revenge and ambition, while 
“Skirgaila” can rightfully take its 
place beside the world’s greatest i 
dramas with its interweaving of psy
chological, national, and religious

Lithuania and that the Soviet type of 
elections served only as a device to 
keep the reins of government in the 
hands of a minority against the will 
of the majority of the people. The 
conscience of the civilized world, how
ever, refuses to believe that a sove
reign and independent country like 
Lithuania, a country imbued with tra
ditions of independence in the past, 
and a nation predominantly Roman 
Catholic, would voluntarily exchange 
its liberties and independence for 
foreign enslavement of the type for 
which the Soviet dictatorship is noto
rious. Human Rights, as they are 
defined in the Universal Declaration 
of Fluman Rights, arc unthinkable in 
countries under Russian Bolshevism.

Though the Soviet Union is a mem
ber of the United Nations, it has paid 
no heed to the rights of others, and 
the situation described in the above- 
mentioned memorandum, instead of 
improving, has become worse, espe
cially where the farmers are concern
ed. Permit me to recall to your at
tention certain parts of that memo
randum: “Authentic information 
from (occupied) Lithuania has pro
duced evidence of the extent of the 
crime of genocide committed by the 
Soviets. It contains lists of th people 
deported and of the people put to 
death in different parts of Lithuania. 
We are prepared to submit this mater
ial on demand (when the need 
arises).” Some of these lists have now 
reached this country.

Concerning mass deportations, the 
memorandum says: “Mass deporta
tions were carried out parallel with 
individual arrests (when the prisons 
were filled to capacity, this human 
cargo was then put into cattle cars 
and shipped eastward to remote parts 
of the Soviet Union); six waves of 
mass deportations ravaged the coun
try in the period from 1944 to the 
middle of 1949:

1. In July, August, and September, 
1945;

2. On February 16, 1946;
3. - In July-August, and October-

November, 1947;
4. On May 22, 1948;
5. On March 24-27, 1949;
6. In June, 1949.”

zAnd quoting from a recent pamphlet 
entitled: Some Aspects of the Soviet 
Russian Rule in Occupied Lithuania 
— Ten Years of Lithuania's Sufferings 
under Foreign Tyranny: “Ominous 
rumors have reached Western Europe 
and the United States that a new wave

October 4, 
The Honorable Trygve Lie, 
Secretary General of the U.N., 
Lake Success, N.Y.
Sir:

In my note to you of October 
1949, with which I transmitted a 
memorandum, dated October 3, 1949, 
from the Supreme Lithuanian Com
mittee of Liberation (unofficial, 
spokesman for the Soviet-enslaved 
Lithuanians), pertaining to the geno
cidal character of the Soviet occupa
tion of Lithuania, I stated that tire 
Lithuanian people are unanimous in 
believing that the time has come for 
the United Nations to make a deter
mined effort to prevail upon the So
viet Union to abandon its attempt to 
exterminate the Lithuanian people by 
means of brutal mass deportations, 
and to restore to the Lithuanian 
nation its fundamental rights and in
dependence of which they have been 
deprived by the unprovoked Soviet 
Russian aggression when upon the 
unilateral decision of the Kremlin the 
Red Army invaded Lithuania on 
June 15, 1940, in violation of the 
existing treaties and solemn engage
ments described in the statement of 
the United States Government of July 
23, 1940, as “devious processes.” As 
Soviet expansionism is the main cause 
of tension in various parts of the 
world today, which has resulted in 
the Korean crisis, so the same Soviet 
expansionism was responsible for the 
Baltic crisis in 1940, especially when 
in 1939 Soviet Russia and Nazi Ver- 
many joined hands in the unholy alli
ance of conspiracy. Soviet diplomacq, 
instead of complying with the prin
ciples of the Atlantic and the United, 
Nations Charters, is bending all its 
efforts on propaganda to convince dis-! 
tant countries, and to intimidate 
neighbouring countries, concerning ---------—---------------- --------.—-
the legality of the occupation and of, deportations from Lithuania took 
the anexation in 1940 of Lithuania PĮace m March, 1950. The whole of 
and the other Baltic countries which, Lithuania has been affected by these 
they accomplished by means of mili- seven deportation waves: It is esti- 
tary force and of the Soviet type of mated that about a half million 
elections which they prefer to call a People have been affected by these 
plebiscite. The plain truth is that (proceedings.
a plebiscite has never been held in (To be continued.)

31,

concicts, its heavy tragedy and the 
indelible impression made by the 
wrathful character of Skirgaila him
self.

found complete affinity with nature' For the t thirt ears vincas 
and its mvsteries. In these rnlniirnil 1 v..-..- i.__ . _ 1.2 ' .. i__ ».Krėve has been working on a l?ook 

of monumental proportions, “Dan
gaus ir Žemės Sūnus” (The Son of 
Heaven and Earth). Only a few 
excerpts of this Biblical story have 
been seen in print, but they are 
enough to establish the author as a 
great creative genius.

XIII
OTHER NOVELISTS AND POETS

J. Lindė-Dobilas (1872-1934), as a 
critic, has left us an- interesting psy
chological novel “Blūdas” (Delirium).

There were other writers who, be
side their psychological themes, en
joyed delving into social problems, 
viewing them according to humanistic

t standards.
Jonas Biliūnas (1879-1907) at first 

s I yielded to the influence of socialism,

but toward the end of his life came 
closer to idealistic philosophy, and 
this change is reflected in his writings. 
His earlier stories were not without 
agitional preachings, but along with 
the development of his talent, the 
humanistic viewpoint assumed increa
sing importance. In sombre, melan
choly colours, but with sincerity, sym
pathy, and a depth of feeling, Biliū
nas wrote quite a number of short 
stories, the loveliest of which is - 
“Liūdna Pasaka” (The Sad Story), 
which revives some very bitter memo
ries of the 1863 insurrection. His deep 
sensibility and inner warmth, the sim
plicity of his manner of story telling, 
and his ability to pluck the reader’s 
heart-strings raise these short but 
jewel-like creations to a very high 
plane.

A man of similar sensibilities as 
Biliūnas as Antanas Žukauskas Vie
nuolis (born 1882). All of this writer’s 
works mirrored the evolution of the 
spirit of the country’s intellectuals 
with their varied personalities and 
temperaments. (To be continued.)
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Psi. 4

įdėjo mūsų šokėjų nuotrauką ir šiltais 
žodžiais paminėjo šokių pasisekimą.

Kovo mėn. 18 d. ta pati šokėjų 
grupė buvo pakviesta dalyvauti Aus
tralijos Airių koncerte, kuris įvyko 
Šv. Marijos salėje. Publika, apie 600, 
daugiausia jaunimas, savo pasitenki
nimą reiškė ilgai nesiliaujančiu plo
jimu.

Pabrėžtina, kad Geelongo lietuvių 
šokėjų grupę sudaro ne senos pasi
žymėjusios “žvaigždės“, bet visai jau
nos ir jauni lietuviškai. Štai jų pa
vardės: V. čižauskas (vadovas), R. 
Barkute, D. Bertašiūtė, J. Daknytė, 
G. Starinskaitė, J. Gailius, K. Starins- 
kas, V. Starinskas ir R. Zenkevičius 
(akordeonistas).

Tikime, kad taip gražiai užsireko
mendavusi grupė ir toliau darniai 
dirbs ir prisidės prie lietuviškos dva
sios stiprinimo savųjų tarpe ir lietu
viškojo vardo populiarinimo sveti
mųjų tarpe.

• Geelongo lietuvių kolonija nuo
lat didėja. Graži vietos gamta ir paly
ginamai neblogos darbo gavimo ga
limybės čia pritraukia vis didesnį lie
tuvių skaičių.

Nuolat mūsų kolonijai augant, 
dažnai vieni kitų nebepažįstam, todėl 
B. Apyl. Valdyba šių metų balandžio 
mėn. 7 d. Cemento fabriko salėje ruo
šia susipažinimo vakarą — pobūvį.

Meninėje dalyje pasirodys vietinės 
lietuvių meninės pajėgos. Šokiams 
gros Melbourno lietuvių orkestras. 
Pobūvio pradžia 19 vai. Visi apylin
kės lietuviai kviečiami skaitlingai da
lyvauti.

• Apylinkės Valdyba yra pavedusi 
p. Zenkevičiui suorganizuoti vaidybos 
mėgėjų trupę. P. Zenkevičius jau 
ėmėsi darbo ir renka tinkamus asme
nis. Netrukus trupė pradės savo nuo
latines repeticijas.

• Jau ilgesnį laiką vykdomas karto
tekos sudarinąjimas, dar nėra galuti
nai baigtas. Visi apylinkės tautiečiai, 
kurie jaučiasi dar nesą įtraukti į 
sąrašus, prašomi apie save pranešti 
bet kuriam valdybos nariui.
C O W R A

Australai žavisi musu 
giesmėmis

Nesenai į Cowros stovyklą atvyko 
naujas anglų kalbos kursų vadovas — 
instruktorius— Mr. Lobstein.

Buvau maloniai nustebinta, kada 
jis man buvo pristatytas ir švariai lie
tuviškai tarė: "Labą dieną. Kaip 
tamsta gyvuoji?”

Kitą dieną viena mokytojų paklau
sė, ar ji galinti su p. Lobsteinu mane 
aplankyit. Gi vakare susilaukiau ma
lonių svečių su dar didesne staigmena: 
p. Logstein atsinešė lietuvišką gies
myną — "Giedanti Bažnyčia”, (tą 
giesmyną p. Lobstein’as gavo iš kun. 
Tamulio ir laiko ji didelėj pagarboj) 
ir prašė jam padėti giedoti.

Buvau tikrai sujaudinta, kada jis 
gražiai tardamas žodžius, gražiu balsu 
ir teisinga gaida, giedojo taip mielas 
mūsų širdžiai giesmes: "Pulkim ant 
kelių”, "Marija, Marija”, “Prieš Tavo 
Altorių", "Jėzau pas mane ateiki” . . . 
ir t.t.

Rekolekcijtj metu, kurias laikė kun. 
Gaidelis lietuviams, matėsi koplystė- 
lėje ir p. Lobstein’as.

Gerbiamam kun. Gaideliui, kuris 
atliko rekolekcijas ir aplanke tautie
čius jų pastogėse, Cowros lietuviai rei
škia gilią padėką.

M ELB O URNA S
Nauja, Sporto klubo Valdyba

Šiomis dienomis įvyko sporto klubo 
"Varpas” visuotinis susirinkimas, ku
riame buvo nušviesti praėjusių metų 
darbai. J. Makulis plačiai nušvietęs 
metinę veiklą, paprašė susirinkimą 
išrinkti naują klubo valdybą. Jon 
išrinkti nariai pasiskirstė pareigom 
šiaip: A. P. Raulinaitis — pirminin
ku, Alg. Liubinskas — pirm, pavad., 
sekretorium — D. Giedraitytė, kasi
ninku — Daunys ir reikalų ved. — 
Lazauskas. Kontrolės komisijom Bal
tutis, Makulis ir Alekna. Naujoji 
sporto klubo "Varpas” valdyba balan
džio 7 ir 8 dienomis Melbourne Armi
jos salėje, Batmann Avenue ruošia 
Adelaidės latvių ir lietuvių krepšinin
kų su Melbourne latvių ir lietuvių 
rinktinių susitikimą. Rungtynėse da
lyvaus ir Viktorijos australų krepši
ninkų komanda.

Leonas Baltrūnas išrinktai valdybai 
ir sportininkams palinkėjo sėkmės 
naujuose darbuose.
Elenos Kepalaitgs koncertai

Balandžio mėn. 19 d. išraiškos šokio 
šokėja Elena Kepalaitč Albury miesto 
visuomenei duos išraiškos šokių kon
certą. Reikia pabrėžti, kad Elena 
Kepalaitė be pasirodymo naujųjų aus
tralų koncerte turėjo anksčiau indivi
dualų koncertą Melbourne Town 
Hall salėje ir praėjusių metų pabai
goje Brisbanėje. Abu paskutinieji 
koncertai susilaukė tiek australų, tiek 
lietuvių spaudos didelio įvertinimo. 
Mes ją galėsime matyti LKF Melbour
ne Skyriaus ruošiamame viename 
įdomiausių šių metų koncerte Mel
bourne gegužės mėn. 12 d.
Liubinsko galvį Melbourne

Keon Parke, Melbourno priemiesty, 
esančiame 7,5 mylių atstume nuo 
miesto centro pavadinta gatvė lietu
vio Liubinsko vardu, šiame prie
miesty numatyta parduoti 800 sklypų 
nuo 50 iki 150 svarų vertės. Sklypų 
išpardavimas prasideda šiomis dieno
mis Spencerio Jacksono firmoje. Mūsų 
tautiečiai galėtų susidomauti ir įsi
kurti krūvoje apgyvendinant ištisas 
gatves.
Sv. Kazimiero minėjimas

Šv. Kazimiero minėjimą suruošė 
Melbourno Skautų Tuntas. Minėji
mas pradėtas iškilminga sueiga su 
įžodžiu. Džiugu, kad salė buvo pilna 
tėvelių su mums brangiu tautos prie
augliu. Tuntininkas psktn. J. Maku
lis savo žodyje kvietė tėvelius siųsti 
Savo vaikus į skautų eiles. Vyr. sktn. 
A. Krausas kalbėjo apie Šv. Kazimierą 
kaip apie skautų ir lietuviško jau
nimo idealų pavyzdį. Skautai suvai
dino "Sapną prie laužo”. Buvo pade
klamuota ir eilėraščių. Dekoracijos, 
Kudirkos ir Karpavičiaus padarytos, 
nukėlė mus Lietuvon, o Kardeliukie- 
nės paslauga vaizdelį statant buvo 
žymi. Apskritai minėjimas praėjo 
šventiškoje nuotaikoje atlikdamas kil
nų jaunuomenės auklėjimo ir tautinio 
ugdymo darbą.

A. K.
GEELONG'AS

SŠ-Hi. kovo mėn. 17 d. Šv. Patriko 
dienos minėjimo proga Geelongo 
sporto stadione įvyko didžiulė austra
lų sporto šventė. Joje dalyvauti buvo 
pakviesti ir Geelongo Apyl. lietuvių 
Šokėjų grupė. Stadione buvo susi
rinkę apie 4000-5000 žiūrovų. Minia 
jau iš pat pradžių atkreipė dėmesį į 
gražius lietuviškus kostiumus, o įspū
dingi lietuviški šokiai buvo priimti su 
didelėmis ovacijomis.

Sporto šventės vadovas, trumpai 
apibūdindamas Lietuvos istoriją, 
mūsų šokėjus pristatė Geelongo mie
sto burmistrui p. B. E. Pu r n e 11, 
kuris juos nuoširdžiai pasveikino.

Vientinis laikraštis “Geelong Adver
tiser“ savo kovo mėn. 19 d. numeryje

PASILINKSMINIMAS
Š.m. balandžio mėn. 7 d. — šešta

dienį - DULWICH HILL 
parapijos salėje, 536 New Canterbury 
Rd., bus linksmas ir nuotaikingas

ŠOKIŲ VAKARAS
Gros gera šokių kapela. Numato

mas turtingas bufetas. Vakaro pra
džia 6 vai. vakare.

Vakarą ruošia Sydnėjaus Lietuvių 
Parapijos Komitetas.

MŪSŲ PASTOGĖ, I951m. balandžio 5d.

VISOMS AUSTRALIJOS 
LIETUVIU SPORTO 
ORGANIZACIJOMS

Pranešame, kad Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Įgaliotinis Australijoje po
nas Leonas BALTRŪNAS iš savo pa
reigų pasitraukė ir perdavė jas A.L.B- 
nės Krašto Valdybai.

Krašto Valdyba šiuo reiškia viešą 
padėką p. L. BALTRŪNUI už jo 
atsiektus nuopelnus steigiant lietu
viškus sporto vienetus Australijoje ir 
už tinkamą vadovavimą jiems.

Tikimės, jog ponas BALTRŪNAS 
ir ateityje neatsisakys palaikyti ryšių 
su Krašto Valdyba, savo naudingais 
patarimais padedant sėkmingai tęsti 
jo pradėtą darbą šioje srityje.

Kartu kviečiame visas sporto orga
nizacijas įsijungti į A.L.B-nę, priklau
sant tiesioginiai Krašto Valdybai, kuri 
sporto reikalams tvarkyti yra paskyru
si atatinkamą asmenį.

Linkėdami sėkmės persiorganizavi
mo darbe, tikimės, jog visi be išimties 
esantieji Australijoje lietuviški sporto 
klubai pareikš norą bendradarbiauti 
su mumis.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba

Skubama sudaryti 
sutartį su Japonija

Amerikos vyriausybė yra rimtai už
simojusi juo greičiau sudaryti taikos 
sutartį su Japonija. Ji greičiausiu 
laiku išsiuntinės 15 suinteresuotų 
tautų savo sutarties projektą, kad šios 
pareikštų savo nuomonę ir pataisas. 
Iš Amerikos politinių sluogsnių pra
nešama, kad jos projektas gali susi
laukti ypatingų sunkumų, nes Austra
lija, Naujoji Zelandija ir Filipinai 
gali nesutikti su Japonijos atsiginkla- 
vimo klauzule. Taip pat manoma, kad 
ir Sov. Sąjunga gali visiškai atmesti 
tą projektą.

VA1KŲKATEKIZACIJA 
— paruošimas pirmai Šv. Komunijai 
vyks sekmadieniais tuojau po lietuvi
škų pamaldų Camperdown parapijos 
mokyklos patalpose.

Katekizacija prasidės antrą sekma
dienį po Velykų (balandžio 8 d.) ir 
tęsis iki sekmadienio po Žolinių (19 
rugpiūčio), kada ir bus vaikučių pir
moji Šv. Komunija.

Kas negalėtų lankyti šių katekizaci- 
jos pamokų, gali būti paruošiamas ir 
namuose; išlaikęs atatinkamus egzami
nus, bus prileidžiamas prie išpažinties 
ir pirmos Šv. Komunijos.

I PASAULIO LIETUVIUS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BEN

DRUOMENĖS Krašto Taryba, susi
rinkusi į pirmąjį suvažiavimą 1950 
metų gruodžio mėn. 29-30 d.d., krei
piasi į .pasaulio lietuvius ir skelbia, 
kad

Australijos lietuviai stoja solidariai 
į darnias gretas kovoje dėl Lietuvių 
tautos laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymo ir pasižada tą kovą vispusi
škai remti.

Mes kviečiame visus lietuvius, gyve
nančius įvairiuose pasaulio kraštuose, 
kuo aktyviausiai prisidėti mūsų ben
droje kovoje visomis galimomis prie
monėmis, kad mūsij bendras tikslas, 
Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė, 
būtų kuo greičiau atsiektas.

Prezidiumas J. Kalvaitis 
Pasirašė: A. Ustjanauskas, 

S. Balčiūnas.
I AUSTRALIJOS LIETUVIUS

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖS Krašto Taryba, susi
rinkusi į pirmąjį metinį suvažiavimą, 
1950 metų, gruodžio mėn. 29-30 d.d., 
sveikina visus Australijoje gyvenan
čius lietuvius ir dėkoja už gražią lietu
višką veiklą.

Tik tautinėje vienybėje, susiklausy
me ir tvirtai susiorganizavę geriausiai 
prisidėsime kovoje dėl Lietuvos Lais
vės ir Nepriklausomybės.

Mes kviečiame visus tautiečius akty
viai dalyvauti Australijos Lietuvių 
Bendruomenėje.

Prezidiumas J. Kalvaitis. 
Pasirašė: A. Ustjanauskas, 

S. Balčiūnas.
Stovyklų lankymo planas

Š-m. balandžio mėn. sekmadieniais 
lankysiu sekančias stovyklas: 8 dieną 
Villa wood stovyklą, 15 d. — Schey- 
ville šeimų stovyklą, 22 d. — Potts 
Hill-Regent’s Park stovyklą ir 29 
Wallgrove šeimų stovyklą.

Visose šiose vietovėse pažymėtomis 
dienomis 9 vai. ryto bus laikomos Šv. 
Mišios, prieš kurias bus klausoma 
išpažinčių. Į paminėtąsias lietuvių 
pamaldas kviečiami ir apylinkių lie
tuviai.

Kun. P. Butkus, 
Sydnėjaus lietuvių parapijos klebonas.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS 
DALYVIAMS

Š.m. balandžio mėn. 8 d., tuoj po 
lietuviškij pamaldų, Camperdown 
bažnyčios salėje kviečiami susirinkti 
tautinių šokių grupės dalyviai ir visi 
tautiečiai, kurie norėtų šioje grupėje 
dalyvauti.

A.L.Bendruomenės Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba

SPORTININKŲ DĖMESIUI
Sydnėjaus lietuvių krepšinio ko

mandos treniruotė vyksta kas šešta
dienį 10 vai. 30 min. iš ryto Moore 
Park (playground) aikštėje. Visi 
krepšininkai maloniai kviečiami daly
vauti treniruotėse, nes geresnis pasi
ruošimas duos galimybę išgarsinti lie
tuvių sportininkų vardą.

V. Šutas.

★Parduodamas mebliuotas garažas 
su priestatu, kuriame įrengta 2 kam
bariai, virtuvė ir vonia. Kaina 850 
svarų.

Kreiptis: Lot 205-206, High Street, 
Cabramatta, N.S.W.

★Paieškai! p. Justino Žvingelos. 
Paskutinis jo adresas buvo: Dept, of 
Puble Works New Norfolk, Tasma
nia. Prašau žinančiuosius rašyti šiuo 
adresu: Rev. Fr. S. Gaidelis, S.J., 264 
Miller St., North Sydney, NSW.

Printed by Publicity Pram (1S3S) Pte. Ltd.. Zl-75 tteaent Street, Sydney, tor Um Pnbllaher. 
Anthony Banre, S Hampden St. Hnrlatone Park, Sydney, N.S.W.
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