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POLITINIO
KALINIO DIENA ŽIAURIOS KLAIDOS

PRENUMERATA I 
Ištisiems metams—| 

£2.10.0.
Pusei metų—£1.5.0.
Vienam mėnesiui— 

4/6.
Atskiras nr. — 1/3.

I SKELBIMAI
I Skelbimų kaina vie

nai teksto eilutei ar
ba jos vietai—1/6. 
1 colis per vieną 
skiltį—10/-

N. Zelandijoje ir 
Anglijoje kaina ta 
pati. Kituose kraš
tuose - 6 dol. me

tams.

Nuolatiniams skel
bimams teikiama 

nuolaida.
Už skelbimų turinį 

neatsakoma.

PRENUMERATA ADRESUOJAMA: 
Box 4558, G.P.O. 
Sydney, N.S.W.

No. 45 (291) šeštieji metai.
SYDNĖJUS, 1954 m. lapkričio 10 d.

Lapkričio 7-JI ■ pernai pradėta 
minėti kaip Nežinomojo politinio 
kalinio diena. Jos metu ne tik pa
gerbiamos bolševikų ir nacių kalė
jimų aukos, bet taip pat prisime
nami iniliohai kitų pavergtųjų vi
sų totalinių režimų. Ir ši diena 
šiemet jau minima visame pasau
lyje.

Lietuvių tautos ilgose kovose už 
laisvę pasireiškė kariai, ginklu 
gynę krašto laisvę atviroje kovo
je, ir pasyvios rezistencijos, ar
ba pogrindžio kovotojai.

Yra didelis skaičius karių, pra- 
liejuslų savo kraują Ir paguldžiu
sių galvas už Lietuvos laisvę. 
Laisvės kova nemaža pareikalavo 
aukų ir Iš pasyvaus pasipriešini
mo kovos dalyvių, kurie kaip po
litiniai kaliniai kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose kūno kan
čia ir mirtimi paliudijo tautos 
troškimą gyventi nepriklausomai.

Žuvusių Lietuvos laisvės kovo
se karių atminimą prasmingai pa
gerbė tėvynė simbolišku Nežino
mojo Kareivio Kapu Vytauto Did
žiojo Muziejaus sodelyje Kaune. 
Jų kūnai ilsisi numylėtos Lietu
vos žemės laukuose, o jų kapų 
kryželiai ir paminklai kovų lau
kuose, visos tautos gerbiami, kal
ba priaugančioms kartoms, kad 
laisvė perkama aukomis Ir krauju.

Lapkričio mėn. 7 d. —. pagerb
dami politinio kalinio atminimą, . 
mes neturime simbolinio jo kapo, Į 
prie kurio galėtų sustoti mūsų 
mintys. Raudonajam tvanui užlie
jus Iroūsų kraštą, kalėjimai, kaip 
pasakos slibinas, atvėrė godžius 
savo nasrus ir negrąžinamai su
rijo tūkstančius nekaltų žmonių 
vien už tai, kad jie buvo tikri 
Lietuvos patriotai. Politinių kali
nių kapai, sutrypti, išniekinti ir 
nežinomi nuklojo ne tik Lietuvos 
bet ir plačius svetimų žemių plo
tus. Nuo Kauno kalėjimo, Pra
vieniškių, Petrašiūnų Ir Rainių j 
miškelio, pro Červenę politinių ka
linių kapai nusitiesė j tolimus Ir 
nepasiekiamus šaltojo Sibiro lau
kus, į Kazachstaną ir Altajų. Nie
kas tenai nesuras Jų žymės, nie-, 
kas nepastatys kryželio ir nepadės 
gėlės ant kapo lietuvio kankinio 
atminimui.

Karo eigoje, vokiečiams okupa
vus Llstuvą, nepasibaigė lietuvių 
tautos kančios. Naciai, norėdami 
užgniaužti bet kokį pasipriešini
mą ir padaryti tautą paklusnią 
savo tikslams ir planams, masi
niai suiminėjo ir grūdo į kalėji
mus geriausius mūsų tautos sū
nus. Tūkstančių naujų politinių 
kalinių kentėjimų kelias pasisuko 
į vakarus, kur Stutthofo, kacetuo- 
se jie buvo pamažu ir žiauriai 
žudomi badu, mušimais, nepake
liamai sunkiu darbu, netalkimu 
medicinos pagalbos ligose, arba 
naikinami krematoriumuose ir 
Jų kamerose.

O kokia buvo jų kaltė?
Tik ta, kad Jie nepasidavė 

vergėjo spaudimui ir nepasidarė 
jų valios vykdymo įrankiais. Jie 
neišdavė šventų lietuvių tautos 
laisvės aspiracijų, bet gyvu žod- siminkime, 
žiu, per pogrindžio organizacijas 
ir spaudą palaikė tautiečių širdy
se laisvės mintį budrią, arba buvo 
suimti be Jokios kaltės, kaip įkai
tai naciams pasiryžus žiauriai at
keršyti lietuvių tautai.

Jų draugams, politiniams kali
niams, kuriems Vakarų sąjungi
ninkų pergalės dėka pasisekė Iš
eiti į laisvę Ir Išvengti šiurpulin
gos mirties nagų, atmintyje am
žinai pasiliko įrašyta žuvusių 
draugų kančia ir Jų mirties agoni
ja. Nors kūno Jėgomis palaužti,

(LA1C) — Kongresinio komite- ir komunizmo negins . 
t to komunistų agresijai tirti na-' 

rys kongr. P.J. Hillings, grįžęs 
iš Europos po ten. vykdytų ap
klausinėjimų, Atstovų Rūmuose 
pasakė kalbą, kurioje pareiškė, jog 
tie, kurie kalba apie taikų su ko
munistais sugyvenimą, daro pasl- konfliktui kuris gali būtų Vakarų 
baisėtiną klaidą. ] ir pralaimėtas.

Pasmerkdamas Genevos susitari-_________________________ __
mą, kuriuo komunistinei tiranljai 
buvo atiduota 12 milionų buvusių, 
laisvų žmonių, Hillings pareiškė,!
Jog šis žygis, stiprindamas komu- numatytas 12 milionų dolerių fon- 
nlstus, neabejotinai priartina tre- 1 das, '<uri Jungtinių .Tautų sociali- 
člojo pasaulinio karo dieną. Kai-' ”>1 ir humanistinių reikalų komi- 
bėtojas pažymėjo, Jog Jis tik ką s*Ja priėmė 40 balsų prieš 5 su
grįžo po Committee of Cummunist vietinio bloko Ir patvirtino JT pil- 
Agression vykdytų apklausinėj!- ] 
mų, kur liudininkai smulkmenlš-] Vokietijoj, Austrijoj 
kai atskleidė, koks gyvenimas yra , esančius pabėgėlius įkurdinti, rū- 
komunistinėse valstybėse. Jis taip Pintls JU profesiniu paruošimu ir 
pat lankėsi sovietinėj Vokietijos' -t-'“-
zonoj ir prieš pat antikomunistinę 1 
revoliuciją buvęs Guatemaloj. VI-' 
si šie Jo patyrimai jį visiškai įti
kinę, Jog bet kokia laisvojo pašau-' gėlių, buvusių jo globoj, 350.000 
llo nuolaida komunistams padidi- 1 dar nėra niekur galutinai įkurdln- 
na trečiojo pasaulinio karo pavo-' ti. Iš jų 80.000 tebegyvena Eu- 
jų. Kuo daugiau komunistams 
leidžiama stiprėti, tuo greičiau jie 
ryšis sunaikinti JAV ir visas kitas 
dar laisvas tautas.

Pidžlausi JAV sąjungininkai, 
Hilling nuomone, yra Sovietų pa-1 
vergtos tautos, kurios pažįsta pa- lavo visus pabėgėlius nieko nedel- 
sibaisėtlnas komunistinės santvar-' siant repatrijuoti atgal į jų kli
kos pasekmes. Tos tautos neap-' mės kraštus, nes toks esąs pats 

kenčia komunizmo, ir todėl Sovietai geriausias šios problemos Išspren- 
šiuo metu nenori karo, nes žino,' dlmas. Tik dėja, šitie komunistų 
Jog karo atvėju pavergtieji sukils norai nerado atgarsio.

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Lietuvių Namams 

Statyti Komitetas š.m. lapkričio 
21 d. (sekmadienį) Camperdown 
parapijos salėje, tuoj po Iktuviš- 

su-

Tačiau kalbėtojas mano, jog 
laikas dirba komunistų naudai.
Jei jie tik turės laiko. Jie ilgai- P«maldų, kviečia visuotinį
nlul sunaikins bet kokių jiems opo
zicijų ir savo padėtį konsoliduos. 
0 tuomet jie bus jau pasiruošę

TIE NORAI NEPASOTINAMI
Pabėgėlių problemai Išspręsti

natis. Iš šios sumos numatoma 
ir Italijoj

skirti nedideles paskolas įsikurti.
Jungtinių Tautų komisaras pa

bėgėlių reikalams savo pranešime 
nurodė, kad Iš 2,5 milllonų pabė-

ropoję stovyklose. Atsisakoma 
minties pabėgėlių problemų iš
spręsti emigracija į užjūrius — 
jų dauguma bus- įkurdinta 
poje.

Sovietinio bloko atstovai

AUSTRALIJA 'VISUOTINO STREIKO 
IŠVAKARĖSE

Lapkričio 2 d. Australijos Water
side Workers Federation (Uostų 
Darbininkų Federacija) paskelbė 
streikų Ir visuose uostuose darbai 
sustojo.

Streikas paskelbtas po to, kai 
Federalinė vyriausybė nutarė svar
styti j Uostų Darbininkų Federaci
jų naujų narių priėmimo nuostatų 
pakeitimų. Iki šiol į Federacijų

du.

pa-

Euro-

reika-

lijos ūkinį gyvenimų.
Vyriausybė yra .nutarusi tvirtai 

laikytis savo užsibrėžtos linijos ir 
vienų kartų išspręsti nenormaliai 
lėtai vykstančius laivų pakrovimo 
ir Iškrovimo darbus uostuose dėl 
stokos darbininkų, kurių skaičių 
Federacija nenori padidinti. Uos
tų darbininkų unijos, atrodo, nu
tarusios ginti savo Interesus. Su-

naujus narius priimti teisę turėjo sidariusi padėtis kelia didelio susi
tik šios Federacijos atitinkami va- rūpinimo, nes užsitęsęs uostų dar- 
dovaujantys organai, ir į uostus. blninkų streikas neišvengiamai at
dirbti būdavo priimami tik gerai I sllieptų visam krašto ūkiui ir fab- 
"patikrintl” asmenys. Skelbiama, I Tikai, negaudami anglies bei kl- 
kad Federacija yra vadovaujamai tų tiekimų, turėtų sustabdyti dar- 
komunistų. įstatymo pakeitimas' bus. Jau ir dabar, vos streikui 
numato, kad uostų darbams naujus ] prasidėjus, jaučiami pirmieji ūkl- 
darbininkus galės priimti ir laivi- ] n'a' sutrikimai: laikraščiai dėl 
ninkystės bendrovių sąjunga. Prieš \ poplerio stokos išeina pusiau plo

nesni, 'įvedamas kuro taupymas 
pramonės įmonėse, elektros Jėgai
nėse ir visur, kur anglies prista
tymas vyko laivais.

streikuoja 26.000

šitų pakeitimų griežtai pasisakė] 
Federacijos vadovybė ir nariai pa- ; 
skelbdami streikų. Juos parėmė ir | 
kitos, Federacijai nepriklausančios 
uostų darbininkų bei su laivinln- j Šiuo metu 
kyste surištos unijos. Uostų dar-]uost,l darbininkų. 150 laivų su pre- 
bininkų streikas, Jeigu nebus pa- kėmls stovi uostuose neiškrauti ar- 
siekta susitarimo, grųso išsiplėsti *ja laukia pakrovimo. Per tris pir- 

—’ -.mųslas streiko dienas uostų darbi
ninkai nustojo £ 270.000 algų- 
Laivininkystės bendrovės kasdien 
turi apie £ 27.000 nuostolių. Pir
miausiai uostų darbininkų streikas 
palies anglies pramonę ir visas 
įmones, kurios anglį naudoja 
kuru.

Nepersenai vykęs Anglijos

j plataus masto, gal net visuotinį 
streikų, kuris paraližuotų Austra

jie nepalūžo dvasia ir tikėjimu i 
žmoniškumo, teisybės ir laisvės 
idealus.

Nulenkdami galvas žuvusių mū
sų tautos kankinių atminimui, pri- 

kad jie mums paliko 
laisvės kovos testamentų. Jų kan
čios ir mirties akyvaizdoje įsigi
linkime į Jų aukos prasmę ir rei
kšmę. Jie mus įpareigoja suglau
dinti savo eiles ir dirbti lietuvybės 
išlaikymo frontuose, nepasiduoti 
aportunizmui ir susmulkėjimui. 
Nors žiauri priespauda vis dar 
trempia mūsų tėvynės žemę, mes 
sustiprinkime savo širdyse tikėji
mų į galutinę teisybės pergalę, 
kuri pagaliau atmes ir mūsų kraš
tui laisvę.

J.A. Jūragis.

haip

uos- 
, tų darbininkų streikas, kaip uni
jų vadovybės Anglijoje yra skel
busios, buvęs sukeltas komunistų 
ir neturėjo Jokio raalaus ekonomi
nio pagrindo.

KOMUNISTAI UŽMOKA
Komunistinė Kinija sutiko su

mokėti £ 367.000 kompensacijos 
dėl numušto britų keleivinio lėk
tuvo, kurį pašovė Kom. Kinijos 
lakūnai liepos 23 d. prie Hainano 
salos. Tada žuvo 10 žmonių: 3 
anglai, 3 amerikiečiai, 2 kiniečiai,' 
1 australas Ir 1 portugalas.

sirinklmą.
DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo atidarymas 
i susirinkimui pravesti tvarkos

statymas.
2. Prezidiumo ir balsams skai

čiuoti komisijos sudarymas.
3. Komiteto ir revizijos komisi- 

‘ jos pranešimas.
įstatų priėmimas.
5. Tarybos ir kandidatų 

mas.
6. Revizijos komisijos Ir kandi

datų rinkimas.
7. Lėšų surinkimo klausimas.
8. Sumanymai.
Visi tautiečiai, kurie 

rašę pasižadėjimus, Ir 
pritaria lietuvių namų 
sumanymui, kviečiami 
nes šis susirinkimas yra 
svarbus mūsų būsimų namų rei
kalams.

Atskirų pakvietimų nebus siun
čiama.

Kas negalėtų pats atvykti į su
sirinkimą, prašomas raštu įgalio
ti kitą atstovauti save.

Prieš susirinkimą bus priimami 
nauji pasižadėjimai, kas dar nėra 
jų pasirašęs, o taip pat priimami 
pinigai pagal pasirašytus paslžadė. 
jimus.

Susirinkimui pravesti Komitetas 
nutarė nustatyti 
tvarką:

1. Susirinkimo 
balsams skaičiuoti 
vlečia Komiteto pirmininkas.

2. Susirinkime svarstomi tik dar
botvarkėje numatyti klausimai.

3. Nuo kiekvieno pasižadėto 
įmokėti įnašo £ 1 duodamas vienas 
balsas.

4. Darbotvarkėje numatyti klau
simai sprendžiami slaptu balsavi
mu, išskiriant techniškus procedū
ros klausimus, kurie sprendžiami 
rankų pakėlimu.

5. Pasiūlymai įstatų pakeitimo 
bei atmetimo atvejais priimami 
balsavimui tik raštu ir trims daly
viams pasirašius. Pasiūlymai turi 
būti pilnoje ir galutinoje redakci
joje.

6. Kandidatams j klubo valdo
muosius organus pasiūlyti užten
ka vieno siūlytojo.

KOMITETAS.

ir 
nu-

rinki-

yra pasi- 
visi kurie 

statymo 
dalyvauti, 

labai

šią technišką

prezidiumų Ir 
komisijų pak-

Neramumai Š. Afrikoj.
Pereitą savaitę Algerljoj (š. 

Afrikoj), esančioj Prancūzijos kon
trolėje, prasidėjo plataus masto 
neramumai. Vietiniai gyventojai, 
kurie per pastaruosius dvejus me
tile buvo ramūs Ir nesišlaušė prieš 
valdžią, sukėlė riaušių Ir įvykdė 
visą eilę teroro veiksmų, panaudo
dami rankų darbo bombas ir kito
kius ginklus. Prancūzija maišti
ninkams numalšinti Ir tvarkai įgy
vendinti buvo priversta pasiųsti 
apie 500 spe<S.\ policijos dhlinių 
vyrų iš Prancūzijos, kurie gabena
mi laivais ir iš lėktuvų nuleidžiami 
parašiutais.

AMERIKOJ LAIMĖJO 
DEMOKRATŲ PARTIJA

Pereitą savaitę Amerikoj įvyko 
Kongreso ir daliniai Senato atsto
vų rinkimai. Kongrese dabar tu
rės persvarą Demokratų partija, j 
gi Senate labai nežymią persvarą 
turės respublikonai.

Prezidentas Eisenhoweris liku
sius dvejus prezidentavimo metus 
dabar turės priešingos partijos 
daugumą Kongrese Ir todėl daugelį 
įstatymų gal bus sunkiau praves
ti, negu anksčiau, kada Jo partija 

I turėjo persvarą abejuose rūmuose.

AUSTRALIJOS LIETUVIAMS
"Pasaulyje pasklidę lietuviai Komitetams 1950.V.30 d. bendra- 

sudaro vieningą Pasaulio Lietuvių! raštyJe Nr- 3- būtent: “PLB nr&-
I nai remia kiekvieną gerą lietuviš- 

Bendruomenę". ( ką iniciatyvą, ar ji eitų iš kata-
Tuos žodžius mūsų tautos pasl- llkų, ar Iš evangelikų, ar iš llau- 

ryžėliai vyrai prieš penkerius me- ] dinlnkų, ar kitų lietuviškų orga- 
tus įrašė Lietuvių Chartos pir- nizacljų ar asmenų." Būdami tei- 
muoju straipsniu ir tais pagrin- slngi, turime pasakyti, kad kun. 
dais pradėjo kurti viso pasaulio * Pr. Vaseris daugelį kartų parodė 

—i—: -------.----- fiS?g Sąm()n|ngas lietuvls-patrijo-
tas, daug gero norįs klestėjimui 
tos bendruomenės Idėjos, kurią 
taip rūpestingai puoselėja ir re
mia, neatsilikdami nuo kitų, ir 
viso pasaulio Ir įvairaus rango 

su lietuviai dvasiškiai Tačiau Jo pas-

lietuvių vienalypį organizmų. Tlej 
vyrai buvo įvairių politinių bei 
ideologinių nusistatymų, bet juos 
visus Jungė galinga Ir vienaip su- 1 
prantama lietuvybės Idėja. Toji 
idėja juos rišo j vienų bendrų šei
mų su vienokiais rūpesčiais, s 
tais pačiais džiaugsmais. Ne kl-’ kutinials veiksmais yra padaryta 
taip galvojo ir plačiai pasaulyje 
pasklidę lietuviai, kai suskato tais

tiek skaldomojo darbo mūsų ben- 
,--------, ---------- , __ ___________druomenės tarpe, Jog vienų kartų

pagrindais burtis į lietuviškas ben- ] turi būti viešai pasisakyta Ir ap- 
druomenes paskiruose kraštuose. ] sispręsta dėl tų dalykų, dėl kurių 

Australijos lietuviai vieni plr- gali atsirasti nepataisomas ply-Australljos lietuviai vieni pir
mųjų sutarė kurti savąją tautinę' šys Australijos lietuvių bendruo- 
bendruomenę. Lietuvių bendruome-1 menėje.
nė Australijoje savo darnumu,1 
vieningumu ir organizuotumu bu-' ma ir toliau išlaikyti bešališku- 
vo statoma pavyzdžiu kitų kraštų 1 mą ir rimtį, neranda galimu pati 
lietuvių tautinėms ^bendruomenėms, imtis daryti tuo reikalu viešo 

Tuo galėjome pasigirti iki 1953 sprendimo. Netrukus įvyks ALB 
m. pabaigos, kai Melbourne mies-] Krašto Tarybos atstovų suvažia- 
te pradėjo reikštis pirmosios ne-] vlmas, kuris yra vyriausias ALB 
sutarimo žymės, ir tai tokių žmo- reikalų tvarkytojas. Melbourne 
nių tarpe, kurie ne skaldyti, bet bendruomenės tarpe pasireišku- 
vlenyti mūsų žmones pašaukti bu-1 sioms negerovėms aptarti šis su-

] važaivimas yra pats kompetentin
giausias organas. Jo padaryti nu
tarimai duos teisėtą pagrindą bū
simajai Krašto Valdybai reikiama 
prasme tuos reikalus patvarkyti.

Dėl viso pasakyto ALB Krašto 
Valdyba savo 1954, m. spalių mėn. 
8

vo.
Laimei, pasireiškęs nesutarimas 

nelšsiplėtė į platesnius bendruome
nės sluogsnlus. Visi su džiaugsmu 
skaitėme viešai paskelbtą (M.P.' 
Nr. 243-1953 m.), kuriuo Melbour
ne Lietuvių Katalikų kapelionas] 
kun. Pr. Vaserls iš vienos pusės 
ir ALB Melbourne Apylinkės val
dybos pirmininkas ir įgaliotinis 
Ad. Vingis Iš kitos pusės, apgai- 
lestaudaml bendradarbiavimo nu-
trūkimų, įvykusį dėl skirtingo 
funkcijų supratimo , sutarė vyk
dyti bendradarbiavimų abipusio 
susitarimo, pagarbos Ir pasitikė
jimo principais.

Vos pusei metų praslinkus, kun. 
Pr. Vaserls paskelbė savo, leidžia
mam lapelyje "Sekmadienis” Nr. 
27. (1954. VII. 25), kad “tarp 
Melbourne lietuvių katalikų kape
liono ir ALB Melbourne Apylin
kės Valdybos bendradarbiavimo 
nėra”.

Deja, tuo nepasitenkinta. Ben
druomenė Jos paskiri organai, 
Tautos Fondas, “Mūsų Pastogė”, 
ir net paskiri asmenys, nuošird-| 
žial atsidavę dirbu visuomeninį 
ir kultūrinį darbų, susilaukė la
bai staigių ir griežtų puolimų Iš 
kun. Pr. Vaserio pusės. Užtenka 
palnmtl “Sekmadienio” neperiodi
nio priedo "švyturys” 1954 m. Nr.

matytume, kokia pradėta negraži 
Ir sisteminga akcija. Toji akcija 
vis labiau įsisiūbuoja.

ALB Krašto Valdyba, vykdyda
ma PLB tikslus — lietuvybės iš
laikymų, pilnai supranta, kad Ir 
bendruomenės organizacijai nėra 
svetimos tos ydos ir silpnybės, ku
rios lydi Ir kiekvienų žmogų. To
dėl j visus tuos pasireiškusius mū
sų bendruomenės puolimus iš kun. 
Pr. Vaserio ir jo negausių padė- 
JėJių pusės, ALB Krašto Valdy
ba ligi šiol visai nereagavo. Skau
dūs ir neteisingi buvo tie užsi
puolimai, nekartų Jie ribojosi su 
šmeižtais. Juo skaudžiau, kad visa 
tai teko susilaukti iš dvasiškio, iš 
kurio kitokių pavyzdžių norėtųsi 
matyti. ALB Krašto Valdyba nė
ra nė sykį parodžiusi, kad savo 

darbe Jie nori reikštis kokiomis nors 
partinėmis tendencijomis; šito sa
ve nusistatymo Ji laikysis ir to
liau. šia proga reikia pakartoti 
didžio lietuvio, augšto dvasiškio, 
VLIKo pirmininko prel. M. Kru
pavičiaus žodžius, parašytus PLB

ALB Krašto Valdyba, norėda

ma ir rimtį, neranda galimu pati

sprendimo. Netrukus įvyks ALB

d. posėdyje NUTARĖ:
Melbourne lietuvių bendruome
nėje pasireiškusio skilimo klau
simą įrašyti atskiru dienotvar
kės punktu ALB Krašto Tary
bos suvažiavimui, įvykstančiam 
Melbourne, 1954 m. gruodžio 
mėn. 29, 30 ir 31 d.d.
Šia proga ALB Krašto Valdyba 

kviečia visus Australijoje lietuvius 
laikytis didžiausio vieningumo Ir 
drausmės. Tik per mūsų susiklau
symą ir rimtį mes kiekviename 
lietuvyje įstengsime matyti arti
mą sau žmogų, trokši me Jam gero, 
to pat Ir Iš Jo susilaukdami.

Krašto Valdyba labai augštai 
vertina bažnyčios reikšmę tauti
niame gyvenime. Daugelis pavyz
džių mums byloja, kad stiprios pa. 
rapijos kartu yra Ir lietuviškumo 
tvirtovės tremtyje. Bendruomenės 
vadovybė niekada nebuvo tam abe
jinga ir taikia didelės svarbos tam,, 
kad Jos kontaktas su vietos lietu
viais kapelionais būtų kuoglaud- 
žiauslas. Tad paskutinieji įvykiai 
Melbourne ypač skaudūs, nes da
ro žalą ne tik tautine prasme, bet 
ir tikintiesiems, kurie tą žalą at
jaučia dar sunkiau.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS KRAŠTO 

VALDYBA.

ALB KRAŠTO 
TARYBOS 

SUVAŽIAVIMAS
š.m. gruodžio mėn. 29-31 die

nomis Melbourne, Nicholas Hall, 
Loandsdale St. (City) įvyksta ALB 
Krašto Tarybos suvažiavimas. 
Pirmasis posėdis gruodžio 29 d. 
9 vai. ryto.

Laikui sutaupyti Ir svarbiausio
ms problemoms išsiaiškinti, paski
riems klausimams kviečiami refe
rentai ir iš anksto bus sudarytos 
atitinkamos komisijos.

Suvažiavimo darbotvarkė bus Iš 
anksto išsiuntinėta visiems Kraš
to Tarybos nariams ir paskelbta 
laikraštyje.
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VINCAS KRĖVĖ SCENOJE
Melbourne teatro mėgėjų gru- gis, tik jo pažinimas Jau priartė- Elena, Juozas Ir kaimynas. Jie bu. 

pė, vadovaujama p. G. G a s i ū- ja išminčiaus įžvalgai, 
n 1 e n ė s, spalio 9 d. karmeli
tų, salėje suvaidino, patys insceni- I mui pasirinktas tinkamas skirsne- 
zavę, V. Krėvės RAGANIAUS pir- lis, ar tinkamai buvo inscenizuota, 
mąjį skyrelį “Žemaitušką”. Žiū- 
roval buvo nukelti į atgimimo 
prieaušrid laikus, į to meto lietu
višką kaimą. Turinys labai papra
stutis: gyvena kur nors Dzūkijoje 
labai jau taupus ūkininkas Gri
gas, jo žmona, sūnus ir samdinė 
mergaitė; tarp jaunųjų, girdime, 
kilus ar tai meilė, ar tik šiaip 
intymūs santykiai iš smalsumo 
vienas antram. Šis įvykis ir su
daro progos užsimegzti silpnokai 
dramatinei intrigai. Pradžią dra
matiniam momentui duoda skerd
žius Gugis, — “raganius ’, įsikiš
damas savo liežuviu, gi tėvo ka
tegoriškas pasiryžimas samdinę iš
gyvendinti tęsia Intrigą. Intrigos 
suintensyvinimui reikėtų, kad kas ' 
nors tėvui priešintųsi. Sūnus lieka į 
tačiau visiškai pasingas, tik nedrą- I 
šiai priešinasi nuskriaustoji sam-' 
dlnė, vidinis suabejojimas ir natū- ' _____ ,_________ ______
rali gera širdis prasiveržia iš mo- ( lietuviškos buities pavaizdavimas 
“ xs_i_ u.-.*., n- vargu patraukliai prakalba į mū

sų jaunimą, štai nuomonė 16-nie- 
čio Lituanistinių Kursų lankytojo 
A. Kazlausko: “Būtų pageidauti
na, kad teatro mėgėjų grupė atei
tyje suvaidintų veikalą iš kultū
ringesnių laikų, kur būtų vaizduo
jama Lietuva pažangesnė”. (Iš
trauka iš rašinio, rašyto kursuose 
aptariant vaidinimą. Dėstytojas 
savo nuomonės dar nebuvo visiškai 
pareiškęs), šiaip jau Jaunimas yra 
visad dėkingas scenai už Lietuvos 
gyvenimo pavaizdavimą.

Apskritai, atlikta didelis darbas 
■— turėta 60 repeticijų, ir vis nuo 
darbo atitrūkstant, laisvolalkį 
paaukojant. Vaidylos natūralisti
nėmis išraiškos meno priemonė
mis paliko įtikinantį įspūdį, nieko 
daugiau negalima reikalauti iš 
mėgėjų. Visai geras buvo A. La-

PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ B—NE
j vo atlikti gerai. Petro Baltučio su- 

Kyla klausimas, ar įscenizavlJ kurtas Juozas buvo "molio Motie
jaus” tipas. Gal toks ir buvo rei
kalinga!

Režisierė p. G. Gasiūnienė ir 
vaidylos gavo gėlių. Už darbą ir 
pastangas padėkojo bendruomenės 
skyriaus pirm. A. Vingis ir K.F. 
skyriaus pirm. V. Jakutis.

Teatro mėgėjų grupės organiza
ciniam darbui kruopščiai talkauja 

Antanaitis.

žiūrovų nuomonės tuo reikalu la
bai skyrėsi. Atrodo, vietoj prologo, 
reikėjo sukurti dramatinį paveiks
lų tik iš Krėvės užuominų, taigi 
sukurti paveikslą. Taip, pavyzd
žiui, galima buvo pavaizduoti Gri
go trobos šventadienio pavakarys, 
kur būtų išryškėjęs Jo šykštumas 
ar taupumas, Grigienės motiniškai 
šilta širdis samdinei Elenai, paga
liau santykių intymumas tarp sū
naus Juozo ir samdinės. Tuo bū
du, tiesa, būtų Jau nebe Krėvė 
kalbėjęs, bet efektas būtų buvęs 
didesnis. Estetiniam skoniui, atro
do, kenkė ir žodyninis natūralu
mas. Eilučių autorius manytų, kad 
pasirinkimas “Šarūno” ar “Skir- 

1 gailos” iškarpos būtų padaręs di
desnio įspūdžio. Visais atžvilgiais 

I toks pasirinkimas būtų laimingiau 
' atatikęs pedagoginiams reikalavi- 
I mams: patirštintas natūralistinis

J.
Nemo.

tlnos, nors šiaip jau ir nebūtų lin
kusi samdinės į marčias sulaukti. 
Kiek gyvumo įneša kunigo 
tuko pasirodymas, kuris 
įtampą atmegzti.

Psichologiškai, kaip ir kituose 
V. Krėvės buities vaizdeliuose, sce- 
non išvestieji asmens yra įtikiną. 
Apskritai, tai niūrus vaizdelis: 
žmonės tamsūs, materialistai, prie
taringi, Šviesos scenon įnešė kiek 
tik idealistas, apaštalaująs, net 
save medžiagiškai beslskriaudžiąs 
kunigas Žemaitukas. “Raganius”, 
t.y. skerdžius, šiaip jau veikale 
labai ryški asmenybė, čia neturėjo 
progos pasirodyti. Tačiau ir iš epi- 

. žodinio Gugio scenon įvedimo pa
grindinis Krėvės požiūris į visa
tos reiškinius žiūrovui paaiškėjo. 
Galėjai pradėti tikėti, kad skerd
žius yra aiškiaregis, raganius.

žemai- 
padeda

pats gi skerdžius bando tą iliuzi- j zauskas kunigo vaidmenyje, gerą 
ją sugriauti — Jam seniui jaunieji j Grigą suvaidino V. Baltutis. Sun- 

■ patikėję paslaptį. Bet ar šitiems kus uždavinys buvo tekęs V. Bosi- 
paaiškinimams Krėvė tiki, ar tik kiui autoriaus vaidmenyje — jo 
žiūrovas, tai jau kitas klausimas, balsas neskambėjo pakankamai pa

gaunamai salei — tuo atvėju tas 
buvo labai reikšminga, bet Gugio 
vaidmenyje Boslkis buvo visai ge
ras. Laisvai Jautėsi scenoje moti
nos rolėje V. Baltutytė, gal tik 
rankų problema vargino ją, kaip 

1 dažnai su mėgėjais atsitinka.
teturėjo

Krėvės kūryboje sutinkame žmo- ]• 
nes, kurie Jaučia Visatos ar Ap
vaizdos ritmą (Vaišnora), Lapino 
likimas susijęs su gamtos reiški- ’ 
nlu — Grainio liepa, tą Jaučia La-! 
pinas, šios rūšies dovaną Krėvė 
tačiau teprisklria paprastam žmo- i kad 
gul. Toks yra ir skerdžius Gu-1 Epizodinius valdmenlus

LITUANICUM
Korespondeneiniai lituanistikos kursai

I rankas pateko korespondencl- 
nių lituanistikos kursų du pirmie
ji sąsiuviniai, pavadinti LITHUA- 
NICUM. Abu sąsiuviniai yra kruo
pščiai parengti ir tikrai daro ge
rą įspūdį tiek pačiu temų aktua
lumu, tiek tų pačių klausimų pe
dagoginiu perteikimu, šiuo atveju 
šių kursų Iniciatorius tektų tik 
nuoširdžiai pasveikinti ir palinkė
ti sėkmingo darbo, šalia to, norė
tųsi pridėti velną kitą kritinę pas. 
tabą, kurių nelaikau esminėmis, 
bet vis dėl to be Jų negalima ap
salti.

Pirmiausia dėl tų leidinėlių for
malinės pusės. Juose nėra pažy
mėta, nei kas tuos leidinius paren
gia, nei kas leidžia. Jokios šviesos 
neįneša pirmajame sąsiuvinyje 
pasakymas, kad “darbas vykdomas 
L.K. Fondo Australijos Valdybai 
pavedus.” Iš bibliografinės pusės 
tai yra nepateisinamas dalykas. 
Dabar dėl pačių korespondencinių 
kursų. Sumanymas yra tikrai ide
alus, vis dėl to norėtųsi paklaus
ti: kam Iš tikrųjų tie kursai ski
riami ir į kur suinteresuotieji tu
rėtų kreiptis, norėdami būti tų 
kursų klausytojai? Minėtuose są
siuviniuose apie tai visaineužsimin- 
ta. O iš tikrųjų reikėtų ne vien 
tiktai kiekviename tų kursų są
siuviny paskelbti pačių kursų pil
ną metriką, bet Juo labiau tai pla
čiau pagarsinti vietinėje spaudoje. 
Pagaliau pora žodžių dėl pačios 
kursų programos. Gal būt iniciato
riams ir sunku yra užsiangažuoti 
paskelbiant vienokią ar kitokią 
programą, vis dėl to nors provi
zorinius tų kursų apmatus reikėt 
paskelbti, kad kursantas iš anksto 
galėtų susivokti, kokia tų kursų 
apimtis ir ar atitinka jo Išsilavi
nimą. Jeigu jie yra skiriami mok
slus einančiam Jaunimui, tai be ..... „

reikalo varginamas! tokiais daly-1 rinsl "Mūsų Pastogę” ir prisidėai 
kais, kaip literatūros teorijos dės- ( prie jos tobulėjimo.

tymas (žiūr. I sąs.) arba foneti
niai dalykai (ten pat), nes tai 
Jie gauna ir mokykloje. Gi Juo 
mažiau šitie dalykai reikalingi ne
simokančiam jaunimui. Ar nebūtų 
geriau vietoje tokios literatūros 
teorijos duoti kursantui esminių 
literatūrinių žinių, sakysim, apie 
kūrinio meninę vertę, literatūros 
vaidmenį apskritai tautos kultūri
niame gyvenime ir t.t. Dėl fone
tikos. Tiesa, jokioje mokykloje lie
tuvių kalbos fonetikos moksleivis 
neras, juo mažiau ją panaudos 
praktiškai kalbantysis. Ar nebūtų 
praktiškiau vietoje sauso gramati
kos bei fonetikos kurso duoti kon
krečių pavyzdžių, kaip išlaikyti 
gryną lietuvių kalbą ir kokiu bū
du praturtinti savo kalbos žodyną, 
pavz., skaitant gerų stilistų kny
gas ir pan., ypač atkreipti dėme
sį į lituanizmus, kurie ir sudaro 
pačios kalbos branduolį. Dar bū
tų galima paliesti ir vieną kitą 
straipsnį, kuriuose greičiausiai per 
neapsižiūrėjimą pasitaiko netiks
lumų ir abejotinų teigimų. Vis dėl 
to tai yra pradžia konkretaus dar
bo, kuriam linkime brandžių vai
sių.

Prancūzijos Lietuvių Bendruo
menė yra pati Jauniausioji Euro
pos bendruomenių. Formaliai ir 
legaliai susikūrė tik pereitų me-1 
tų pabaigoje, pravedus visuotinius 
rinkimus ir Ją legalizavus prancū- minėjome, sudaro lietuvybės išlai
žą valdžios įstaigose. Prancūzijos' kymas tremtyje ir įsijungimas į 
L. Bendruomenė įkurta dešimt kovą už mūsų tautos laisvę, šios 
metų veikusios L.Š. D-jos rėmuo, rūšies akcija niekuomet nebus pei
se ir, bis Draugijos įstatus pakei
tus, bendruomenė legalizuota, šie 
metai buvo daugiau vidujinio re- 
organizavimosi metai. Sutvarkyta 
vidaus ir administraciniai pagrin
dai. Kur tik randasi šiek tiek lie
tuvių didesnis būrelis — sudaryta 
apylinkės. Dabar jų yra dvylika: 
Strasburge, Mulhouse, Villerupte, 
L’Hopital, Nilvange, Nord depart
amente, Pas-de-Calais departamen
te, Bethune, Rouene, Calvados de-

I partamente, Alpes Maritimes de
partamente ir centras Paryžiuje. 
Aktyvesnis apylinkių veikimas 
įmanomas tik ten, kur yra susi- 
spietęs didesnis lietuvių būrys ir 
kur yra inteligentų. Pagrindinė 
veikla koncentruojasi Paryžiuje, 
čia yra susispietęs intelektualinių 
pajėgų būrelis, menininkai, muzi
kai, didžioji Prancūzijos lietuvių 
studentijos dalis ir Lietuvos Pa- 

| siuntinybės personalo nariai, šiaip

VASARIO 16
GIMNAZIJOS 

REIKALU
šis atsišaukimas yra tikrovės 

nušvietimas: vienintelė pilna lai-] 
svo pasaulio lietuvių gimnazija 
dabar stovi prieš žlugimo pavojų. į 
Tas mokslo ir kultūros židinys,' 
kuris priglaudė 200 puikaus lietu
viško Jaunimo, sudarančio daug 
vilčių mūsų tautos ateičiai, pas-' 
butiniais metais pateko į didelius [ 
finansinius sunkumus. Finansinė 
gimnazijos padėtis yra kritiška. 
Gimnazija jau dabar turi už mais- j 
tą, pieną, elektrą, kurą ir kitus bendruomenę sudarančių skaičius 
kasdieninius reikalus 20.000 DM siekla per tūkstantį. Suaugusiu 
skolų. Mokslo metus pradėjus tos yra 785) vaikų 211 ir kellos dešim. 
skolos ims dar smarkiau kilti, įyg lietuvių legljonierių, su kuriais 
Gimnazijos išsilaikymo pagrindas santykių palaikymas dėl karo ope- 
yra rėmėjų būreliai. Kitokių šalti- racijų Indokinijoje pastaruoju lai-

skolos ims dar smarkiau

Suaugusių

neštų naudos ir mūsų tremtinei, ir Tarptautinė Krikščionių Darbinin- 
mūsų Nepriklausomos Lietuvos kų Federacija, Krikščionių Intelek- 
motinai. tualų Tremtinių Draugija Prancū-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės I zijoje, Naujieji Tarptautiniai Eki- 
principinę veiklos .esmę, kaip Jau pal (Tarptautinė Krikšč. Demok

ratų Sąj.), Naujieji Tarptautiniai 
Jaunių Ekipai, Prancūzų Komi
tetas už Laisvąją Europą, Tarp
tautinis Komitetas Krikščioniška
jai Civilizacijai ginti, Pavergtųjų 
Tautų Gynimo Sąjunga, Prancūzų 

.... . ......... . „v.- —Baltų Draugija, Pax Christi etc...
tinkamus veiklos būdus bei kelius.] Keldami šį klausimą konstatuo- 
Prancūzijos Lietuvių Bendruome- jnme> ka(| mQsu buvimas vienoje ar 
nė plačia savo veikla Lietuvos kitoje organizacijoje leidžia lietu- 
laisvės kovų kryptimi, bendradar- vjų vardą garsinti kitų tautų tar
naudama ir bendraudama su Bal- pe> natūraliu būdu priminti mūsų 
tų tautų organizacijomis ir rep-] reikalus, rūpesčius, tautinius sie- 
rezentuodama mūsų tautą per kimus ir reprezentuoti mūsų tau- 
tarptautines, ar tautines tų kraš- tą ten, kur kartais grynai peli
tų, kur gyvenama, organizacijas, tiniams mūsų organams, ar dlplo- 
Isijungimas vykdomas arba pačios 
bendruomenės vardu, arba įkūrus 
atitinkamus sąjūdžius, arba per 
paskirus kompetetingus bendruo
menės narius.

Prancūzijos liteuviai, nors ne
gausūs, šiuo būdu yra gana daug 
pasiekę ir gana plačiai įsijungę į 
tarptautinio mąsto sambūrius bei 
pasaulines tarptautines organiza
cijas, kaip:

Laisvoji Tarptautinė Humanita
rinių ir Tiksliųjjų Mokslų Akade
mija, Europinis Sąjūdis, Euro
pos Federalistų Sąjunga, Pasauli
nė Federallstų Sąjunga, Laisvojo 
Centro ir Rytų Europos Jaunimo 
Taryba, Lietuvių Jaunimo Fede
ralistų Sekcija, Pasaulinis Motinų 
Sąjūdis, Pasaulinė Moterų Santar
vė, Laisvės Draugų Draugija, Cen
tro ir Rytų Europos buvusių ka
rių Federacija Prancūzijoje, Tarp
tautinė Laisvųjų Centro ir Rytų 
Europos žurnalistų Federacija,

principinę veiklos .esmę, kaip Jau

didelė, nors bendruomenės dar 
stipriau į ją įsijungtų, ją pagy
vintų. Tik reikia pasirinkti ati-

matinėms institucijoms yra neįma
noma, ar nepatogu.
' Be paminėtų Pr. LB veiklos 
bruožų, tenka ir jos kasdieninio 
gyvenimo aplinką paliesti. Pr. LB, 
kaip L.š. Dr-Jos Prancūzijoje įpė
dinė, turi jos palikimą — savo 
svetainę — raštinę, biblioteką, re
mia Lietuvių Katalikų Misiją, Iš
laiko apmokamą Reikalų Vedėją, 
kuris atlieka visuomeninius bei 
administracinius patarnavimus. Be 
to, kaip religinis Ir tautinis veiks
nys, veikia Lietuvių Katalikų Mi
sija Prancūzijoje, kuri varo kilnų 
darbą religinėje visuomeninėje 
plotmėje. Ateities perspektyvoje, 
Pr. L. B-nė turi platų užsimoji
mą, būtent, turėti Paryžiuje, šia
me dideliame pasaulio centre, LIE
TUVIŲ KULTŪROS. NAMUS, 
CENTRĄ, kuris čia, kaip lietuvių 
kultūros židinys, yra būtinas.

O. Bačkienė.

nių bevelk nėra. Kiekvienas moki- 
' nys turi rėmėjų būrelį. Bet 80 rė

mėjų būrelių beveik visi metai 
nesiunčia aukų arba siunčia su 

’ dideliu pavėlavimu. Vadinasi, prak
tiškai 80 mokinių neturi rėmėjų, 
šitų mokinių išlaikymas gimnazi
ją įstūmė į skolas. Dabar pasilie
ka du keliai: arba tuos 80 mokinių 
skubiai atleisti Iš gimnazijos, kas 
reikštų dalinį gimnazijos uždary
mą, arba kol kas toliau bristi į 
skolas. Bet brendant į skolas, gim
nazijos kelias neilgas: nutrauks 
kuri nors vokiečių firma maisto 
tiekimą arba išjungs elektrą, už 
kurią nesumokėta net nuo sausio 
mėnesio, ir tada gimnaziją ištiks 
katastrofa. Pavojus labai didelis. 
Tada teks 200 apvilto lietuviško 
Jaunimo išsiųsti atgal į lagerius, 
į neviltį ir nežinią. Tokiu būdu 
užges Jūsų aukomis kurstytas di
delis lietuvybės židinys ’ — Vasa
rio 16 gimnazija.

Gimnazijos išlaikymui kiekvieną 
mėnesį turi būti surinkta 20.000 
DM. Bet paskutiniais metais per 
mėnesį suplaukia vidutiniškai tik 
13.000 DM. Reiškia, kiekvieną mė
nesį gimnazijos išlaikymui trūksta 
7.000 DM.

Gimnazijos Išlaikymo pagrindas 
yra reguliarios aukos. Betkoks au
kų nudelsimas stumia į skolas, ku
rios prives gimnaziją prie žlugi
mo. Mūsų broliai Lietuvos miš
kuose, kalėjimuose Ir Sibire ant Tė
vynės aukuro deda kruvinas aukas. 
Heroiška mūsų brolių mirtis Lie
tuvos miškuose arba Sibiro taigose 
mus įpareigoja bent kukliomis pi
niginėmis aukomis prisidėti prie 
lietuvybės išlaikymo.

Gimnazija tad prašo skubiausios 
piniginės paramos. Vasario 16 gim
nazija turi būti išlaikyta. Aukų 
plaukimas turi būti sustiprintas. 
Šia proga nuoširdžiu prašymu 
kreipiuosi į visus genis valios lie
tuvius, be pažiūrų ir luomų skir
tumo: gelbėkite nuo žlugimo Vasa
rio 16 gimnaziją! Darbininkai, mo
kytojai, gydytojai, kunigai ir visų 
kitų profesijų lietuviai, nelaukda
mi aukų rinkėjų, siųskite nors 
kuklią auką gimnazijai. Mokinių 
rėmėjų būreliai, kurie dėl kurių 

nors priežasčių su aukomis atslliko- 
te, supraskite įsipareigojimo ir pa
dėties rimtumą! Nieko nelaukdami 

Vincas Kazokas, i siųskite betarpiai gimnazijai įslpa. 
relgotą sumą. Be skubios pagelbos 

j šių mokslo metų užbaigti negalė
sime, nes kiekvieną mėnesį skolų 
priaugs bent po 7.000 DM.

Yra paskleista gandų, kad mo
kytojų atlyginimai per augšti. Mo
kytojų alga siekia maždaug pusę 
to atlyginimo, kurį gauna vokie
čių mokytojai. Siekiam ir sieksi m 
didžiausio taupumo.

Aukas siųskite kaip kam pato
giau: per Balfą arba betarpiai 
gimnazijai: Litauisches Gymna

sium, Huettenfeld b. Lampertheim, 
Germany, U.S. Zone.

Dr. VL. LITERSKIS ;
GIMNAZIJOS DIREKTORIUS, i

Tautieti,
dirbi firmoje ar įmonėje, 

skelbiasi laikraščiuose, pa-
Jel 

kuri 
prašyk skelbimo ir "Mūsų Pasto
gei”.

Jei ką nors perki firmoje ar 
įmonėje, kuri jau skelbiasi “Mūsų 
Pastogėje”, mokėdamas pinigus 
ar atlikdamas kuriuos nors kitus 
reikalus, primink jiems "Mūsų 
Pastogę” ir paprašyk, kad duotų 
Jai skelbimų.

šiuo savo patarnavimu sustip-

ku buvo mažiau gyvas, žinoma, 
diena po dienos ir šis skaičius ma
žėja ryšium su emigracija. Nau
jų lietuvių Prancūzijon nebeatvy- 
ksta, o bendruomenė didėja tik 
naujagimiais, kurių skaičius nėra 
labai žymus. Bedarbių tuo tarpu 
beveik nėra, išskykrus tuos, kurie 
yra ligos Ištikti. Deja, Prancūzi
joje uždarbiai menki ir sunkiai ati
tinka gyvenimo standartui. Užtat 
mūsų tremtinių gyvenimas Pran
cūzijoje sunkus. Nelaimės atvejais 
nuoširdžiai paremia BALF’as, N. 
C.W.C. organizacija Ir CARE, o 
šiaip L. B-nės veiklą paremia E. 
L. Komitetas.

Gausiausias būrys, siekiąs apie 
porą šimtų lietuvių, yra Paryžiu
je. Visose kitose vietovėse, net 
tuose pačiuose departamentuose, 
keliolika, net kelios dešimtys kilo
metrų skiria vieną nuo kito. Tad, 
tokioje padėtyje kova už lietuvy
bės išlaikymą darosi labai sunki. 
Vargo mokyklų kūrimas yra ne
įmanomas. Be to, trūksta žmonių 
inteligentų, kurie galėtų varyti tą 
papildomąjį tautinio auklėjimo 
darbą. Pačiame Ęaryžiuje lietuviai 
taip pat dėl butų stokos gyvena 
labai toli vieni nuo kitų įvairiuo
se šio didmiesčio priemiesčiuose. 
Su baime reikia konstatuoti, Jog 
nutautėjimas su visomis savo pa. 
sekomis gyvai stojasi prieš akis.

Šeima lieka galutinis ir lenkia
mas veiksnys tautinės gyvybės Iš
laikyme ir jos ugdyme. Prancūzi
jos lietuvių bendruomenė atkrei
pė ypatingą dėmesį j Individualinį 
apaštalavimą šeimoje ir ėmėsi ak
cijos šia kryptimi. Pirmiausia, at
kreiptas dėmesys į gausias lietu
viškas šeimas ir jieškoma būdų 
jas paremti materialiai ir mora
liai, aprūpinant kiekvieną jų valkų 
laklraštėliais, tautinio auklėjimo 
vadovėliais, laikraščiais. Tai tėra 
tik graži to darbo pradžia. Jis reik
tų intensyviai stiprinti. Ypačiai 
susirūpinta motina, kaip pirmaei
le auklėtoja, jaunosios kartos for
muotoja. Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenei, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vardu, pavyko įsi
jungti į Pasaulio Motinų Sąjūdi 
Ir per jį galimai įsijungti į kovą 
už bendrą motinos gerbūvį. Šį ru
denį, po įvykstančios Bonnoje Pa
saulinio Moterų Sąjūdžio studijų 
savaitės, yra ruošiamas memoran
dumas Jungtinių Tautų Organi
zacijai motinų darbo klausimu. 
Ypač norima apdrausti motinos 
pusdienio darbo klausimas. Mūsų 
motinos tremtinės daugumoje taip 
pat dirba visą dieną fabrikuose, 
įstaigose ar kur kitur, o. vaikai 
paliekami darželiuose, mokyklose 
svetimtaučių mokytojų įtakoje. 
Taigi, tiek Prancūzijoje, tiek ki
tose bendruomenėse gal reikėtų su
sirūpinti, kad motina nors puse 
dienos galėtų pasilikti su savo vai
kučiais namuose, atsldėdama jų 
auklėjimui. Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenė per Pasaulinį Moti- i 
nų Sąjūdį stengsis, kad klausimas, , 
iškeltas tarptautiniame forume, at- ]

LIETUVE GETO ANGELAS
Sydnėjaus žydų laikraštyje “The “Kada ji apsisprendė apslgyyen. 

Sydney Jewish News”, š.m. spalio, tl Izraelyje, tai šita naujiena grei- 
17 d. numeryje atspaustas ilgas ( tai pasklido tarp Lietuvos žydų 
straipsnis, antrašte “LITHUA- Izraelyje Ir kituose kraštuose. Vls- 

NIAN POETESS CALLED “GHE
TTO’S ANGEL”. Str. autorius 
Sh. Itzhaki, laikraščio bendradar
bis Tel Avive, aprašo savo vizitą 
pas lietuvę Anna Shimeitis (Ona 
Žemaitienė? Red.), gyvenančią 
šiuo metu kukliame namelyje 
Petah — Tikvah,

"Ponia Ona Žemaitienė dar ir 
dabar kuria Ir ji yra žinoma lie
tuvių tarpe už geležinės uždangos 
ir Amerikoje”, — pradeda Sh. 
Itzhaki.

Toliau rašoma:
“Prieš keletą mėnesių ji atvyko 

į Izraelį. Keli šimtai Lietuvos 
žydų, gyvenančių įvairiose vieto
vėse, siūlė jai savo namus Ir vi- 
sokiariopą paramą. Ji pasirinko 
mažą Petah — Tikvah miestelį, 
netoli Tel Avivo, kur gyvena nuo 
nacių išgelbėtos Lietuvos žydės su 
savo vaikais. Jos kuklus namelis 
stovi prie Izraelio moterų pionie
rių namo “Beth Halutzoth”. Ją 
kasdien aplanko daugybė žmonių, 
kurie girdėjo šios puikios krik
ščionės žygdarbius. Valkai šią 
kuklią moterį vadina močiute.”

“Ona Žemaitienė gimusi Akme
nėje, mokėsi Kaune, Maskvoje Ir 
Bygoje. 1922 m. grįžo į nepriklau
somą Lietuvą ir dirbo ilgesnį laiką 
Kauno universitete Kaune.

"Ji domėjosi žydų reikalais, — 
toliau rašo laikraštis, — jų kalba 
ir papročiais. Hitlerio armijoms 
įžygiavus į Lietuvą Ir užėmus Vil
nių, Ji pasiryžo kiek galėdama 
.padėti persekiojamiems žydams.

"Po kelių mėnesių ji jau buvo 
vadinama "Ghetto angelu”. Ji su
rado prieglobstį, slėpė ir globojo 
dešimtis studenčių žydžių. I Kau
no getą, kada persikėlė į Kauną, 
ji slaptai gabeno maistą, drabu
žius, vaistus Ir net ginklus. Pir
moji iš mirties nasrų išgelbėtoji 
yra T. Sterntal Iš Vilniaus, kuri 
dabar gyvena Izraelyje.

“Vėliau Ona Žemaitienė buvo 
suimta ir kalinama Dachau kone, 
stovykloje. Būdama antikomunis- 
tė, ji atsisakė po karo grįžti į 
Sovietų okupuotą Lietuvą. Ji ap
sigyveno Paryžiuje ir dirbo žydų 
globos organizacijoje Ištisus 4 me
tus.

"Ona Žemaitienė savo eilėraščių 
yra skyrusi geto gyvenimo klai
kumams ir žydų naikinimo žiau
rumams parodyti. Kai kurie Jos 
kūriniai buvo Išversti ir atspaus
dinti prancūziškai, angliškai ir 
hebrajiškai.

kas buvo padaryta šiai kukliai 
krikščionei pagerbti ir reikalingą 
pagalbą sutiektl. Jai buvo duo
tas namas, o Moterų Sąjunga 
šiam “Geto angelui” paskyrė nuo-, 
latinę mėnesinę pašalpą”.

Laikraščio bendradarbiui Ona 
Žemaitienė pareiškusi: “Aš esu 
laiminga gyvendama Jūsų laisva
me krašte. Aš turiu čia daug 
draugų ir pažįstamų ir net, kaip 
matote, čia yra daug "mano" vai
kų. Aš tikiu, kad jie daugiau ne
bus relkalnlgl mano 
kurią Jiems sutlekiau 
metų.”

“ši tauri lietuvė,
60 metų amžiaus, teberašo eilė
raščius, mokosi hebrajų kalbos ir 
sii ilgesiu laukia išlaisvinimo Jos 
mažos , gražios tėvynės Lietuvos, 
kuri yra komunistų įsibrovėlių 
okupuota ir kenčia šiurpią pries
paudą”, — baigia savo straipsnį 
Sh. Itzhakl.

paslaugos, 
prieš 12-13

dabar Jau

B.B.— * —
Olimpiniams žaidimams 

artėjant
Į Melbourną 1956 metais suva

žiuos tūkstančiai sportininkų iš 
viso pasaulio ir daug turistų at
plauks pasižiūrėti Olimpinių žai
dimų Ir Australijos.

Sovietų Sąjunga į Melbourną 
numatoma atsiųs apie 4-600 leng- 
vaatletų. J j šiuose Olimpiniuose 
žaidimuose nori pirmiausiai išmė
ginti savo sportininkų Jėgas ir pa
skui panaudoti propogandai. Azi
jos tautos į Melbourną siųs taip 
pat žymiai didesnius sportininkų 
kontingentus, negu yra siuntę į 
Helsinkį. Toks Vietnamas žada at. 
siųsti 50 (Helsinkyje dalyvavo tik 
10), Thailandas atsiųs apie 40, 

Singapūras 61, Kong —Kongas da
lyvaus su 30 lengraatletų. Iš In
donezijos laukiam apie 30. Ame
rika atsiųs apie 295, tik 28 mažiau 
negu 1952 m. Helsinkyje. Bet Šve
dija, kuri Helsinkyje dalyvavo su 
261, atsiųs tik 82, Šveicarija tega
lės pasiųsti į Melbourną tik 30 
(Helsinkyje dalyvavo 184) ir Aus
trija — 25 (Helsinkyje dalyvavo 
142). Iš kitų valstybių žinių dar 
neturima. Nemažo skaičiaus lau
kiama iš Japonijos, Kom. Kinijos 
ir Anglijos.

Europos kraštai mažesnius kon
tingentus siunčia dėl didelių kaš
tų, kurie atsiranda ryšium su 
nuotoliais.

2



1954 m. lapkričio 10 d. MŪSŲ PASTOGĖ 8

GYVENIMO
IŠKARPOS Sporto Dienos Melbourne IŠ JAV-BIŲ

ATVIRAS LAIŠKAS JURGIUI
DAUBAI

Kodėl nutilai? Gal jau koks na- mas lietuvjų visu„menės> 3U<)rga. i 
mų savininkas bus papirkęs.' Bū- nizavo pirmąjį krepšinio turnyrą, i 
davo tik atverčiu laikraštį ir įbe- kuriame dalyvavo Melbourne, Ade. 
du nosį į tavo skiltį. Taip eilutes ]ajdįSj Sydnėjaus, Canberros lie-'

SPALIO 29-30 DIENOMIS MELBOURNE ĮVYKO AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTO ŠVENTĖ.
Prit^ 5-rius metus Melbourne t 

Sporto Klubas Varpas, padeda-
MELBOURNO "VARPAS” — 

SYDNĖJAUS “KOVAS” 38::37

prarijęs jausdavausi lyg į trim 
spalvom papuoštą veidrodį žvilg-j 
t-Z„- Z- :,„z_z z • •• • l 
sąžinęs raukšles, idant Už jų ne- 
užkllūtumei.

Aną dieną sumaniau į kaimyno | 
tautinius marškinius žvilgterėti.1 

Brolau, neklausk! Sakau, neklausk,1 
nes būtų gėda kiekvienam ir ne 
taip jau gražią ir gryną lietuviš
ką pavardę iš tėvų paveldėjusiam.

Nunešiau batams puspadžius 
prikalti ir radau jį tokį žurnalą 
“DER STERN” beskaitantį ir 
“pinigą bekalantį”.

Matau , žmogus raštingas, spau
da domisi. Pradedu šneką. Iš kur, 
kaip ir kodėl; kokiuo laivu, kada 
Ir klek. Žinai, juk, tuos pagrindi
nius mūsų klausimus, kai du tau
tiečiai sueina. Taip ir daėjome: 
mėginęs Iš Bierlingeno žmoną at
sikviesti, nesenai buvęs Melbour
ne — kvietimui sustiprinti pasiun
tęs porą čemodanų šilkų (netinka 
atsikviesti pliką...) dar ir ke
lionpinigius pasiuntęs, o dar do
vanos tėvams, kad jau tik ją iš
leistų. ..

Taip iki šios dienos belaukiąs: 
anei Gertrūdos, anei 400 svarų. Li
kęs tik dieglys paširdyje.

Nenorėdamas to dieglio judinti 
(nešiausi prie spaudos. STERN, 
sakau, not bad. O savo laikraštį 
ar skaitai... ?

— Ką? Kur? Kokį laikraštį? 
Klausimų eilė mane jau iki durų 
atpakalia nuvarė. O kai paminė
jau, kad METAMS kainuoja tik... 
dvejus puspadžius prikalti...

Brolau , nemalonu ir prisiminti, 
. ką girdėjau. Pats esi Jau nagas 

tokiems posakiams, bet jeigu bū
tumei girdėję šitą...

Vakar reikėjo puspadžių kitiems 
batams. Nuėjau pas australą. Ir 

sąžinė negraužia, kad neremiu “sa
vųjų”. Vien iš pagarbos tam aus
tralui batsiuviui: jis skaito 
laikraštį.

Brolau , rytoj kietas 
laukia. Rašyk. Nemalonūs 
nuotykiai, bet verti pasiskaityti. 
O aš tau kitą kartą parašysiu 
apie tautieti, kuris pats pas mane 
atėjo prašydamas užprenumeruoti 
“Mūsų Pastogę”. Tai vienas iš to 
Jaunimo, apie kurį čia tiek daug 
kalbama. Spaudžiu dešinę

Vytautas šamas.

Antrosios penktadienio rungty
nės buvo karščiausios ir daugiau- 

' šiai įtemptos. Susitiko Melbour- 
r>« “Varpas” Ir Sydnėjaus "Ko
vas”. Abu penketukai žiūrovų lai
komi krepšinio turnyro favoritais,

tuviai krepšininkai. Varžybų nu- 
.- «—«■— -- - - i galėtojais išėjo šeimininkai, lai-

terėjęs. Ir JyK>nį“vau mėdami Melbourne lietuvių ben- „„„„ nlt.palnl<1 lurnyro
druomenės padovanotą pereinamą- žaidimą pradeda lėtai. Pirmuosius 
Ją taurę, ši graži pradžia sporti- , taškus įmeta “Varpo” Darginavi- 
nlo bendradarbiavimo tieužgęso, čius. “Kovas” stengiasi santykį ly- 
bet buvo kiekvienais metais vis ki- I Rinti> bet, žaidžiant naujoje vie- 
tuose miestuose tęsiama. Antrą- t()Jp ni.sis,.ka metimaj. “Varpas” 
Jį turnyrą, kuris įvyko Adelaidė- v,,da visą pirmąjį pusi. Ir Jį baigia 
Je, laimėjo Adelaidės “Vytis”. Ja- ;15 sav„ naudai. Antrame pusi, 
me dalyvavo ir tolimojo Pertho -Kovas” stengiasi atsigriebti, bet 
krepšininkai. Trečiosios krepšinio -Varpas” geriau mėtydami, pusi.! Pu’ 
pirmenybės 1952 m. buvo praves- viduryj,. turi 7 taškų pėrsvarą. 
tos Sydnėjuje. Ir čia, nesuluažyda- j ‘ Kovas” po minutės pertraukos,'

bourno "Varpas” laimėjo į prieš 
Sydnėjaus “Kovą” 5:0. Adelaidė 
laimėjo prieš Geelongą 4:1. Mel- 
bournas laimėjo prieš Geelongą 
5:0 ir Sydnėjus laimėjo prieš Ade
laidę 5:0. Vyrų komandinėms rung
tynėms pasibaigus, laimėtoju tapo 
Melbourne "Varpas”, antroji vie
ta teko Sydnėjaus ‘Kovui”, trečio
ji — Adelaidės “Vyties” klubui 
ir ketvirtoji Geelongo “Vyčiai”.

Moterų stalo teniso komandinėse 
rungtynėse Sydnėjaus "Kovas” 
laimėjo prieš Melbourne “Varpą” 
4:1 Ir tuo tapo komandinių varžy
bų nugalėtoju. “Kovą atstovavo 
Gudeikaitė, Laukaitienė ir “Var-

— Kairaitytė ir Zdanavičie-

Amerikos Balsas JAV-se pas
kelbė siunčiąs lietuviškąsias tran
sliacijas jau iš Vašingtono. Ten 
gal kiek susilpnės pranešimai Iš 
llletuviškojo gyvenimo, - nes Va
šingtone nėra tiek lietuviškųjų or
ganizacijų, spaudos ir mūsų tau
tiečių, kiek jų buvo New Yorke.

Įspūdingai paminėti pavergtieji.

ISTORINĖS MEDŽIA
GOS RINKIMAS

nė.

SAVO

darbas
Tavo

ml tradicijos, pirmenybes laimėjo 
šeimininkai — Sydnėjaus “Ko
vas”. Ketvirtosios krepšinio pir
menybės buvo pravestos Geelongo. 
Čia pirmą kartą žaidė Geelongo 
"Neris” ir laimėtojais antrą kar-Į 
tą iš eilės tapo Kovo krepšininkai.' 
Geelongo pirmenybių metu buvo 
išrinktas Australijos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo v-bos pirmininku 
Vladas Daudaras, ir buvo nutarta 
krepšinio pirmenybes išplėsti į 
Australijos lietuvių sporto šventę. 

1954 metų sporto šventės prog
ramom šalia krepšinio, buvo įt
raukta vyrų, moterų stalo tenisas 
ir šachmatai, šioje šventėje daly
vavo Adelaidės “Vyties”, Sydnė
jaus “Kovo”, Geelongo “Vyties", 
ir Melbourne "Varpo” sportinin-1( 
kai.

Penktadienį, 
ryto visi dalyviai, kurių buvo apie 
50, susirinko St. Marks bažnyčios 
salėje bendriesiems pusryčiams. 
Pusryčių metu “Varpo” įgalioti
nis šiai šventei pravesti — L. 
Baltrūnas ir “Varpo” pirmininkas 
K. Miklius pasveikino svečius ir, 
supažindinęs su šventės programa, 
palinkėjo visiems sportiškos sėk
mės.

ADELAIDĖS “VYTIS” — 
GEELONGO ‘VYTIS” 50:32 
11 vai. Melbourne Shaw Grounds 

krepšinio salėje susitiko pirmo
sioms krepšinio rungtynėms Ade
laidės "Vytis” Ir Geelongo “Vytis”. 
Rungtynes pradėjo Adelaidės krep- ------ - .-----------  ---------- —.
šininkai stipriu puolimu. Jaunieji ' Geelongą — Šimkus ir Bartašius. 
Geelongo žaidėjai dengdami zona, 
parodė didelį pasipriešinimą. Bet 
Adelaidės “Vytis” baigia pirmąjį 
puslaikį 24:15. Antrajame pusi, 
geelongiečlai šiek tiek pasimeta ir 
Adelaidė baigia laimėjimu 50:32. 
Ypatingai gražiai už Geelongą 
žaidė Šimkus, o Adelaidę Jaciuns- 
kis. Taškus pelnė: Adelaidei Ja- 
ciunskis 14, Alkevičius 10, Pet- 
kūnas 8, Merūnas 8, Visockas 6, 
Kitas 4. Geelongui Šimkus 17, 
Bartašius 7, Lipčys 4, Zinkevičius 
2, Jonušas 2 .

OFICIALUS ŠVENTĖS
ATIDARYMAS

artėja prie išlyginimo. “Varpas” i 
neatleidžia ir trys minutės prieš 
galą veda 4 taškais. Paskutinės 
žaidimo minutės labai įtemptos ir 
“Varpas”, smarkiai žiūrovų palai
komas, atrodo, išplėš laimėjimą. 
Bet paskutiniu momentu “Kovo”, 
Genys gražiai
daro metimą. Įmetus dar baudą atei‘unk7usiu7uflrovus'“su k7ma‘.7 
Ir likus žaist! pusantros minutės,' d( paprašė A L B Melbour.o 
“Varpas veda 1 tašku. Ginčiaus- Apyl pirmlnlnką A vingį šią

vienas praeina ir

Penktadienio vakare krepšinio 
salėje įvyko sporto šventės oficia
lus atidarymas. Dalyvaujantieji 
sportininkai, išvedami “Kovo” ko
mandos, išsirikiavo aikštėje. L. 
Baltrūnas, supažindinęs gausiai

Člkagoje įvykusį Laisvės festiva
lį organizavo Čikagos katalikai. 
Dramatizuotu montažu įspūdingai 
buvo priminta apie pavergtąsias 
tautas anapus geležinės uždangos. 
Įspūdingai pasirodė įvairių tauty
bių — lietuvių, latvių, lenkų, če
kų, ukrainiečių ir kitų — chorai. 
Lietuviams šį kartą atstovavo Či
kagos ansamblis “Dainava”. Mon
taže dideli įspūdį padarė scena, 
parodanti partizanų kovą prieš 
pavergėjus. Baigiant buvo paro. 
dyta scena, vaizduojanti nacių ir 
bolševikų ištremtuosius bei nužu
dytuosius, kurie siaubingoje eise
noje vienu balsu maldavo: atsi
minkite mus, neapleiskite mūsų! 
Lietuvių pasirodymo organizato
riai buvo dr. P. Grigaitis, dr. V. 
Sruogienė, P. Jonikas Talala ir 
Velįčka.

Geelongo “Vyties1

spalio 29 d. 9 vai.

kas praeidamas daro metimą, bet 
sviedinys išsisuka iš lanko ir "Ko
vo” gynimui, gražiai perdavus 
sviedinį puolikams, paskutinėje 
minutėje Vasaris daro gražų meti-' 
mą, kuris ir atnešė “Kovui” taip 
sunkią pergalę. Taškus pelnė: ' 

“Kovui” Genys 17, Šutas 10, Kriau- J 
cevičius 5, Koženiauskas 4, Vasa
ris 2, Laukaitis 0, Bernotas 0. ' 
‘Varpui” Darginavičlus 12, Kun- 
caitis 9, Ginčiauskas 8, Baškus 3, 
Socha 3, Bacevičius 2.

Priešpietinėms rungtynėms pasi
baigus, visi sportininkai grįžo pa
rapijos salėn pietų. Šeimininkės 
p. Kuncaitienės vadovaujamos 

i “Varpo” merginos, tiek pusryčių, 
I tiek pietų metu, labai skaniai val- 
| šino sportininkus, už ką joms pri-. 
klauso visų dalyvių nuoširdi padė.'

STALO TENISAS

Apyl. pirmininką A. 
sporto šventę atidaryti, kuris sa
vo gražiame žodyje visus sporti
ninkus pasveikinęs Ir palinkėjęs 
geros sėkmės, 1954-jų metų Aus
tralijos lietuvių sporto šventę pa
skelbė atidaryta. Sportininkus 
sveikino Vlctorijos krepšinio są
jungos pirmininkas J. Watson, 
Aust. Liet, kultūros Fondo ir 
Skautų Sąjungos vardu A. Krau
sas Ir telegrama A.L. B. Krašto 
Valdyba.

Atkuriama šaulių Sąjunga, pri
sitaikiusi prie Amerikos sąlygų, 
sėkmingai įgyvendina šūkį: Visos 
mūsų Jėgos ir darbas — laisvai 
Lietuvai. Čikagos Lietuvių šaulių 
Klubas gausėja kasdien. Netrukus 
šaukiamas visuotinis šaulių susi
rinkimas.

SEPTYNERIŲ METŲ DARBO 
VAISIAI

Kai 1946 metais buvo pradėtas 
istorinės medžiagos rinkimo dar
bas, tai pirmas dalykas buvo gau
tas tų pačių metų paskutinę die
ną. Taigi, 1953 m. gruodžio mėn. 
31 d. suėjo septyneri metai, kai 
pluoštas po pluošto, siuntinys po 
siuntinio augina Pasaulio Lietu
vių Archyvą. Per tą laiką gauta: 
133,873 lapai archyvinės medžia
gos (mokyklų ir organizacijų pro. 
tokoląi, Istorijos Ir kronikos, moks
lo dokumentų dublikatai ir kt.); 

1,313 knygų. 12,382 egz. periodikos; 
2,761 kitų dalykų (vėliavų, ants
paudų ir štampų, žemėlapių, me
dalių, ženklelių, plokštelių, pavei
kslų, fotografijų, šarfų Ir kt.). Vi
so labo 150,329 dalykai.

Turima Istorinė medžiaga Jau 
netelpa dvylikoje spintų ir dvie
jose didelėse dėžėse. Kad būtų 
aišku, kaip Pasaulio Lietuvių Ar
chyvas auga, užtenka pažymėti, 
kad per 1953 metus archyvo tūris 
paaugo penkiomis spintomis ir 
dviejomis didelėmis dėžėmis. Atei
ty medžiagos plaukimas dar la
biau padidės, nes beveik visuose 
lietuvių gyvenamuose kraštuose 
veikia PLA įgaliotiniai, kurie tal
kininkų pagalba pasieks ne tik or
ganizuotus vienetus, bet Ir 
nlus tautiečius.

Archyvinę , bibliografinę
ziejlnę medžiagą prašoma siųsti 
šiuo adresu: Pasaulio Lietuvių Ar. 
chyvas, 2601 W. Marquette Rd., 
Chicago 29, Illinois, U.S.A.

Vincentas Liulevičius 
PLA Direktorius.

pavle-

Ir mu.

garsina. 
PLSS 

Rajono vadui — kam 
Ir “A.L.” atspaude 

— Žodis skautų va- 
šūklu "šalin partiniai

"KOVAS” — GEELONGO
"VYTIS” 53:35

Penktadienio vakare “Kovas” 
laimėjo krepšinį prieš Geelongo 
“Vytį” 53:35 (22:16). Pirmajame 
pusi. “Kovas” turėjo smarkiai pa-, 
pasitempti prieš puikų Geelongo 
jaunųjų krepšininkų zoninį dengi
mą. Antrame pusi. “Kovas” savo 
greičiu sužlugdė Geelongo “Vy
ties” zoną ir nesunkiai laimėjo. 
Taškus pelnė: “Kovui” Šutas 18, 
Genys 15, Laukaitis 10, Bernotas 

*5 , Vasaris 3, Kriaucevlčius 2, 
Koženiauskas 0. Geelongui: Bar- 
tašius 15, Aukštikalnis 10, Šim- 

IS ' Si"rjėta”vičiauZ"r Kunšaičio ‘ U, kus 4> LiP^s 4> Breneizeris 2, 
| Zinkevičius 0.

(Nukelta į 4 psl.)

Penktadieni 2 vai p.p. prasidėjo 
komandinės stalotenlso varžybos 
“Kovo” vyrai lengvai laimėjo prieš 
Geelongo “Vyti” 5:0. "Kovą” ats
tovavo Karpavičius ir Bernotas II.

I Melbourne “Varpas” susidedantis 
c c:.;.™.:::— ~",

lengvai nugalėjo Adelaidės “Vy-: 
ties” Vaišnį ir- člžauską 5:0. Mel-1

Dėl šito Kapelionas rašo: “Įspėju 
ALB Melb. Apyl. Valdybą, kad 
daugiau Jokių lapelių prie minėtos 
bažnyčios (St. Jhon J.D.) į pamal
das besirenkantiem žmonėm nepla
tintų, nes tai yra maldai nusitei
kusių žmonių kiršinimas, pamaldų 
ardymas ir sekmadienio ramybės 
drumstimas”.

Valdyba atsako: “Valdyba šį Jū- • 
sų pageidavimą patenkins ir nu- 
šio laiko “Pranešimų — žinių” j 
biuletenis bus platinamas po pa- Į 
maldų”.

Straipsnelis užbaigiantis pag- 
riaudenimu: “Reiškia, po pamaldų 
sekmadienis jau užsibaigia ir Jo ra
mybę galima drumsti. Žmones ga
lima kiršinti, nes yra jau pasi

meldę. Saliamoniškas išaiškinimas! 
Tik Melbourne Apyl. Valdyba ga
li taip sugebėti”.

Nepažįstu Melb. Apyl. valdžios 
žmonių Ir nieko negalėčiau pasa
kyti apie jų “saliamonšiką gudru- . 
mą”, bet jie, matyt, užmiršo po
sakį : "Eisi per dvarą gausi mušt | 
— neisi per dvarą gausi mušt”. 
Tai, dar iš baudžiavos laikų, bet 
mano kaimo žmonės nebuvo užmir
šę, kad ponui niekaip neįtiksi...

šiaip žurnaliukas gana linksmas: 
bendruomenės reikalai aiškinami 
asmeninių interesų ir ambicijų at
sirėmus, argumentų diskusijoms 

, Jieškoma judančiame smėlyje ir 
Reikalas, jų nesuradus, vadovaujamasi Pran- 

"• cūzijos karaliaus, velionies Liud- 
Prancūzija — tai ,

Gavau melbournlškio "Švyturio” 
4—7 nr. Pažįstami žmonės šitą 
žurnaliuką leidžia Ir redaguoja. 
Daugiausia apie pažįstamus ten 
ir rašoma.

Praleidęs “užsienio” politikos 
klausimus, visą valandą sugaišau 
"vidaus" politikos aiškinimus be
skaitydamas. štai vienur pažnaibo- 
ma “Šviesa” — kam ji savo ruo
šiamus forumus “M.P.” 
Pamoksliukas išdrožiamas 
Australijos 
jis "M.P.” 
atsišaukimą 
dams — su
pirštai nuo skautų organizacijos.” 
Dar toliau — triukšmas dėl L. 
Enciklopedijos — visiškas “nuslko- 
čiojimas į velnlaraisčius”. Mel
bourne lietuvių namų reikalu rašo
ma: “Nogi dabar gali atsirasti 
tautiečių, kurie visuomenės pasiti
kėjimo nustojusiems asmenims 
(supr. Namų komitetas ir ALB 
Apylinkės valdyba J.D.) pavestų 
atstovauti jų reikalus lietuviškų 
namų klausime”. Str.: "Ką veikia 
Melbourne Apylinkės valdyba”, 
konstatavus faktą, kad valdyba 
ruošia balius, pakalbėjus dar apie 
lietuvių bendruomenės ardytojus 
ir šūktelėjus: “štai, žiūrėkite, nau
ja Maižiešiaus lenta; senieji įsta
tymai jau sudužo”, patariama re
zoliucijas, Maižiešiaus lenta—visą 
bendruomenės Ir Melbourne liet, 
katal. kapeliono barnį perkelti į 
ALB Krašto Tarybos suvažiavi
mą. Bet įdomiausias kūrinys: 
"Valdybos gudrumas”, kuriame 
kalbama apie kapeliono kun. Pr. 
Vaserio raštą ALB Melbourne Apy
linkės valdybai Ir šios raštą — 
atsakymą kapelionui. T 
toks: Apylinkės valdyba, spren
džiant iš straipsnelio, retkarčiais viko posakiu: 
išleidžia ir šventoriuje žmonėms 
padalina savo informacinį lapelį-

AŠ.
JURGIS DAUBA.

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
rūpesčiu įsteigtas Vilniaus archy
vas, kurio vedėju paskirtas A. 
Dundulis. Į archyvo komisiją įeina 
Z. Dailldka, G. Sirutienė ir V. Šim
kus. Archyvan bus renkama viso
kia medžiaga apie Vilnių. Archyvo 
adresas: VKLS Archyvas, 2328 S. 
Lawndale Ave., Chicago 23, Ill. 
USA. I

Dėl sumažėjusio darbo pastaruo
ju metu Ir visa eilė lietuvių at
leista iš tarnybų. Atleistieji gau-1 
na po 30 dol. bedarbio pašalpą sa
vaitei. Metęsi į namų ir automobi
lių pirkl'mą mūsų tautiečiai Jau 
kiek apsiramino. Daug kas priima 
amerikiečių pilietybę. Tik skund
žiamasi, kad Jaunimas smarkiai, 
nutausta, o nemaža, palyginti, lie- 
tuvaičių išteka už amerikiečių. 
Užtat tų mūsų tautiečių, kurie yra , 
vedę vokietes, žmonos Jau beveik | 
visos gerai išmokusios lietuviškai 
ir kalba Jau velk be Jokio akcento.

PASIVAIKŠČIOJIMAS PADEBESIAIS
"ŪŽIANTYS PAUKŠČIAI”, KURIAIS SUSIDOMĖTA KORĖJOS 

KARE, ŠIANDIEN GRASINA PERVERSMU SUSISIEKIME

Prieš 45 m. I. Sikorsky, po ilgų | bėti malūnsparniais, surankiojant 
metų darbo, paleido savo pirmąjį Juos priešo teritorijoj net iš tokiu 
V S-300 malūnsparnį (helikopte
rį) į orą. Deja, vos pakilęs į orą 
“ūžiantis paukštis” vėl krito atgal 
į žemę.

Keliems mėnesiams praslinkus, 
po daugelio bandymų, Sikorskys I 
jau sugebėjo ore išsilaikyti 15 ml- 1 
nučių ir savo “ūžiantį paukštį” ga
lėjo vairuoti. Malūnsparnis laikėsi 
ore, kilo augštyn ir leidosi žemyn, 
bet, deja, negalėjo skristi pirmyn.' 
Ir ši kliūtis netrukus buvo nuga
lėta.

2 ar 3 modeliai malūnsparnių 
buvo pagaminti 1914 metų karui, 
bet Jje tegalėjo pakilti tik horizon
taliai. 1928 m. ispanas Jan de la 
Clerrra sukonstravo ‘lautožyrą”, 
kuris jau galėjo skristi statmenai. 
Technikos istoriją žiną žmonės tai 
vadino Leonardo da Vinci 1519 
metų konstruoto “vertikalaus pa
kilimo” modeliu.

“Ūžiantieji paukščiai” turėjo 
vietą užleisti moderniosios aviaci
jos lėktuvams, kurie buvo dąug 
greitesni, lengviau pagaminami ir 
ekonomiškesni. Jeigu malūnspar
niai mažai buvo anksčiau naudo
jami, dėl savo nedidelio greičio II 
pasauliniam kare nerado vietos, 
tai jie suvaidino labai reikšmingą 
vaidmenį Korėjos kare.

ORE VAIKŠČIOJANTYS
SANITARAI

Amerikos karo laivyno naudoja.' 
mais malūnsparniais Korėjoj iš 
pirmųjų apkasų, tiesiog iš po prie
šo šautuvų vamzdžių, buvo Išgel
ia 2000 sužeistų karių. 1000 ame
rikiečių lakūnų, pašovus jų lėktų-į
vus priešo užnugaryje, buvo Išgel-

VISUOTINIS MOTORISTŲ 
STREIKAS

Persijoje, Bahrein naftos rajone 
i prieš savaitę buvo sustreikavę 
į taksi, sunkvežimių ir autobusų 
šoferiai. Kad jų streikas būtų efek- 

, tyvesnis, šoferiai nutarė sustabdyti 
plentais ir keliais visų mašinų 
judėjimą, šitam jie pasirinko to
kį būdą: ant plentų ir kelių pri
mėtė 6 colių vinių, antkurių už- 
važiavusslos mašinos tuojaus su
stodavo, nes klaromis padangomis 
ir be oro net Persijoje neįmanoma 
važinėti. Priedo, streikininkai su
stojusius motoristus apmėtydavo 
akmenimis, o policijai pasirodžius 
pasislėpdavo krūmuose. Sako, kad 
ši priemonė buvusi sėkminga, nes 
Bahrein rajone keliolika dienų 
nebuvo matyti nė vieno automo
bilio.

SVEČIAI IŠSIVAIKŠČIOJO
Iš Maskvos pranešama apie ne

pasisekusius diplomatinius pietus.
Reikalas toks: Burmos ambasa-

nokus, jis po medžiais pritiesia pa
klodžių, pats sėda į malūnsparnį 
ir, skrisdamas medžių viršūnėmis,! dorius Maung Ohng Ohn suruošė 
nupurto vyšnias ant paklodžių.1 iškilmingus pietus liuksusiniame 
(Vyšnios krenta nuo malūnspar-' Soviet Kaya viešbutyje ir sukvie- 
nlo sukelto vėjo). Taip ir vyšniau-. tė visus svetimų valstybių amba- 
Ja sumanus sodininkas. sadorius Maskvoje. Garbingiausias

Malūnsparniai yra naudojami svečias buvo užsienių reikalų mi- 
potvynių aukoms gelbėti. Nusikal- nisteris Molotovas, kuris atėjo su 
tėliams gaudyti. Amerikos polici-i ministerio pirmininko pavaduotoju 
ja pastaruoju metu malūnsparnius' draugu Puškinu. Tuo metu Ame- 
naudoja ten, kur kitos susisiekimo rlkos, Anglijos, Prancūzijos, Ka- 
priemonės negali pravažiuoti. Prieš nados, Olandijos, Norvegijos ir 
keletą savaičių iš Missouri kalėji- Graikijos ambasadoriai, peržiūrė- 
mopabėgo du kaliniai. Prie kalė-' Ję ant stalų išdėstytas svečių kor- 
jimo vartų Jie nudobė sargybinį, 

surasti. 
Bet vieną dieną policininkas pa
stebėjo juodu miegančius laukuose, 
nusileido žemyn, sugavo, įsisodino 
į malūnsparni ir parvežė į kalėji
mą.

Nepersenai malūnsparnis buvo 
panaudotas "nukabinti” žmogui,! 
kuris norėdamas nusižudyti, šoko 
iš Time Square dangoraižio ir pa
kibo prie 33 augšto.

P.S. Australijoje yra planuojama 
pagaminti malūnsparnį keleivių 
susisiekimui Sydney — Catoomba 
— Lithgow — Bathurst.

14 vietų malūnsparnis kaštuoja 
£ 90.000, o 36 vietų — £ 245.000. | 
Keliaujant 14 vietų malūnsparniu ' 
už vieną mylią reiktų mokėti 8 
penus.

paklodžių.1 iškilmingus pietus liuksusiniame
__-______ — 1 Vo..n ..•.>8K..r..1« ’ — —

vietų, kur nė amerikoniški “džy- 
pai” neįvažiuotų.

Malūnsparniai labai tinka po. 
vaadeninius laivus sekti, išmėtyti 
minas, priešo pozicijas išžvalgyti, 
ginklų ir karių pervežimui bei ki
tokiems transporto reikalams. JAV 
karo ministerijos vadovai po Ko
rėjos karo susidomėjo malūnspar
niais daugiau, negu kuriuo kitu 
lėktuvu. Jau 1954 metais JAV ka
re ministerija malūnsparnių užsi-1 Ilgai bėglių nepasisekė 
sakė už keliasdešimt milionų do
lerių, gi 1955 m. šiam reikalui pa
skyrė 200 milionų dolerių. Nors 
Anglija turi mažiau pinigų, bet 
šiemet malūnsparnių užsakė už 
2,5 mil. svarų st. Ir fabrikuose 
gaminami 200 skirtingų tipų ma
lūnsparniai.

VIETOJ AUTOBUSŲ
Nustatyta, kad Amerikoj žmonės 

daugiau laiko sugaišta autobusais 
ar lengvomis mašinomis keliauda
mi į aerodromus, negu atlikdami 
tolimas keliones vėliau lėktuvais. 
Todėl numatoma, kad orinio susi
siekimo bendrovės įves pervežimą 
keleivių malūnsparniais nuo savo 
“ofisų” stogų j aerodromus.

Jau dabar 3 didelės firmos New 
Yorke, Čikagoj ir Los Angeles kas
met perveža tūkstančius tonų paš
to ir įvairių prekių malūnspar
niais. Bet dar tik viena New 
Yorko bendrovė malūnsparnius 
naudoja keleivių susisiekimui.

Vaisių augintojai Floridoje ma
lūnsparniais skraidydami apžiūri 
savo sodus. Vienas vyšnyno savi
ninkas susigalvojo malūnsparniu 
net vyšnias skinti. Vyšnioms pri-

Alg. Veblauskas.

Tikrai apsimoka
Skelbtis "MŪSŲ PASTOGĖJE” 
apsimoka, nes tai plačiausiai skai
tomas lietuviškas laikraštis Aust
ralijoje ir skelbimų kainos visiems 
prieinamos. Smulkūs skelbimai, ko. 
merciniai pranešimai, užuojautos, 
sveikinimai, padėkos, iki 10 eil. 
per vieną skiltį, tik 10 šilingų.

Norvegijos ir

teles, Ir pamatę, kad čia jų pašo
nėje sėdės Kom. Kinijos, Rytų 

Vokietijos, šiaurės Korėjos ir Mon- . 
golljos ambasadoriai, apsisuko ir 
Išvažiavo namo. •

Septyni Vakarų valstybių amba
sadoriai nepasiliko pietums dėl 
to, kad jų vyriausybės nėra pri
pažinusius nei Kom. Kinijos, nei 
Rytų Vokietijos, nei anų Azijos 
valstybių.

SOVIETAI JIEŠKO MĖSOS
A.A.P. spaudos agentūra prane

ša, kad Sovietų Sąjunga šiemet 
užsako užsieniuose 12 kartų mėsos 
ir jos gaminių daugiau negu perei
tais metais. Dabar Sovietų Sąjunga 
atsiduria trečioj vietoj (po Angli
jos ir Amerikos), kaip stambiau
sias mėsos importeris.

Mėsos užpirkimus padidino ir 
kiti Rytų Europos kraštai, šiuo 
metu esą glaudžiama sąlytyje su 
Sovietų Sąjunga.

Kraštai daugiausiai mėsos so
vietams parduodą yra Argentina, 
Australija, Danija, Prancūzija, 
Naujoji Zelandija, Pietų Afrika,

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.
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MUSU PASTOGE
PRANEŠIMAI

ALB Melbourno Apylinkės val
dyba praneša, kad valdybos adre- ' 
sas yra sekantis: V. Bosikis, 36 
Walpole St., Kew, Vic. Tel.: 
WA 6032 i

SPORTO DIENOS

Sydnėjus
VAIKŲ STOVYKLON UŽSIRA

ŠYTI DAR NE VĖLU

Canberra

E. Slonskis, Bankstowno Apy
linkės pirmininkas, kuriam yra pa- 

. vesta rūpintis Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenės organizuojamos vai
kų vasaros stovyklos (prie Nara- 
been ežerų) administraciniais rei
kalais, praneša,kad iki šiol j sto
vyklą yra užsiregistravę apie 30 
valkų. Vietos yra 52. Todėl no
rintieji savo vaikus pasiųsti į 10 
dienų vasaros stovyklą, gali dar 
juos užregistruoti, nurodydami 
vaiko amžių, lankomą mokyklą ir 
aiškiai įrašant vardą, pavardę Ir 
adresą. Užsirašyti galima pas 
Cabramattos Apyl. pirm. N. Clni- 
ną (97 Boyd Str., Cabramatta,

N.S.W.; Sydnėjaus Apyl. valdybos j 
sekr.: Vyt. Narbutą, 83 Enmore

Rd. Enmore, N.S.W. Tel: LA 4791; 
Bankstowno Apyl. valdybos pirm.: 
E. Slonskį, Lot 19, Spencer St., 
Sefton, N.S.W.

Mokestis stovyklai numatomas 
£ 5.0.0, bet plaukiant aukoms ti-1 
kimasl mokestis bus galima suma-' 
žintl. į stovyklą priimami Ir iš 
kitų N.S.W. vietų lietuviai vai-: 
kai.

IŠVYKA Į KALNUS '
_ ,, , .. .. . ., vedybų proga sveikiname ir lai-Pereitą šeštadieni LKK D-Ja . „ , .-. , , . . nnngo gyvenimo linkimesuruošė išvyką autobusu į Mėly- ° ” . _ .. , , n. i ... j i i Musų Pastoges” Redakcija,nuoslus kalnus. Ekskursijoje daly- 

’._ ________ .2,. .‘.į—
Catoomba ir kitos įdomesnės ku
rortinės vietos.

EGZAMINAI MOKYKLOSE
Jau įpusėjo egzaminai gimnazi

jose ir kitose tolygiose mokyklose. ■ 
Šiemet Sydnėjuje gimnazijas nu
matoma baigs apie 10 lietuvių. Bū-' 
relis mūsų jaunimo mokosi Canber- 

•ros, Mlttagongo ir kitose gimnazi
jose.

Krikštai:
Bankstowno kat. bažnyčiose pa

krikštyta: 23.10.54 Viktoras — 
Antanas Paltanavičius, sūnus Juo
zo ir Onos Lelešiūtės Paltanavi
čių; 7.10.54 Elena — Laimutė Za- 
borskytė, duktė Napaleono ir Emi
lijos Bonkaitės Zaborskių.

parengimas

LIETUVOS IR AUSTRALIJOS 
TEISMŲ PALYGINIMAI 

šitokia tema spalio 30 d. skaitė 
paskaitą P. Martišius Sambūrio 
šviesa rengiamų paskaitų ciklą 
pradėjus. Į CWA klubo salę su
sirinko ketvirtadalis Canberros 
lietuvių ir įdomiai paruošta pas
kaita iššaukė gyvų diskusijų.

Kitas "šviesos1
įvyks lapkričio 27 d., 7.30 vai. vak. 
su A. Gasiūno paskaita “Teatro 
praktiška nauda gyvenime”, šis 
parengimas, kaip ir kiti šiais me
tais, įvyks CWA klube, (p.)

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 19 d. 8 vai. vak.1 
Glouster patalpose (Civic Centre),! 
ruošiamas Lietuvos kariuomenės 
įsisteigimo minėjimas. Programo-1 
Je- A. Butavičlaurf paskaita, Jau
nimo deklamacijų montažas ir vy
rų balsų kvartetas.

Po oficialiosios dalies vakarienė, 
šokiai ir bufetas, (p.)

Bendradarbi
STASĮ SKORULĮ 

ir
DANUTĘ PALTAROKAITĘ,

yavo per 40 žmonių. Aplankyta 
Regionalinės 
narį 

SKORULĮ

Sambūris šviesa 
Valdybos 
STASĮ 

Ir
DANUTĘ PALTAROKAITĘ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, svei
kiname ir saulėto gyvenimo linki
me

Sambūris šviesa Regionalinė 
Valdyba.

Adelaidė
LIETUVIŲ TEATRAS 

ANGLIŠKAI
Adelaidės Lietuvių Teatras — 

Studija anksčiau yra stačiusi tris 
komedijap: prancūzo Hertri Du- 
vernois “The Bronze Lady and 
the Crystal Gentleman”, rusų ra
šytojo Čechovo “The Proposal” ir 
anglo J.M. Morton “Box and Cox” 
lietuviškai. Spalio 22 Teatras — 
Studija šias komedijas vaidino N. 
Adelaidės “Studijos Teatro” salė
je angliškai. Publikos buvo apie 
150, kurios pusę sudarė lietuviai. 
Adelaidės australų laikraščiai Te
atro — Studijos pastangas išeiti 
su savo pastatymais "į platesnius 
vandenis' 
lygiai Ir patį 
rus aktorius

Režisierius 
jos dail. A.

LIETUVIŲ CHORAS 
TARPTAUTINIAME KONCERTE

Adelaidės lietuvių choras, vado
vaujamas muz. V. Šimkaus, daly
vavo “Gerųjų Kaimynų” konferen
cijos proga suruoštame koncerte, 
padainavęs 4 dainas, šiame kon
certe pasirodė austrų, latvių, če
kų, anglų, estų, vokiečių, škotų Ir 
kitų tautybių menininkai.

— Buv. ALB Adelaidės Apy
linkės valdybos narys V. čepliaus. 
kas, išgulėjęs 5 mėnesius ligoninė
je, po sunkios ligos grįžo į namus.

NEWCASTLIO LIETUVIAMS 
(T.S. Gaidelio S.J. informacija) 
Sekančios pamaldos Newcastllo 

ir apylinkės lietuviams bus lai
komos 
vai. šv. 
medove. 
11 vai.

Po pamaldų savait. mokykla.

BALTIA PTY. LTD.
LAPKRIČIO 11 D., (ketvirtadieni)

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS,
su pilnu išlaikymu. Skambinti: 
UY 9174 (ryte).

X * Pasaulis rašo su

Oelilini!
PLUNKSNOMIS IR

PIEŠTUKAIS

Nedelsdami X 
kreipkitės į $ 
Jūsų arti- X 
miausią ra- 
šomųjų prie- .į. 
monių 1.. 
tuvę.

Prekybiniai išsiaiškinimai y 
WILLIAM, LEWIS PTY. LTD.X 

143—145 YORK STREET, X 
SYDNEY. i

prie- a 
krau-X 

*•*

atidaro
' MAISTO

modernišką

Parramattoj,
KRAUTUVĘ 
93A Argyle St.

. Australiškas ir europietlškas

maistas.

DĖMESIO! Naujas adresas.
Europietis Siuvėjas

S. SARAKULA
3 Kingsgrove Rd., Belmore, 

Sydney, N.S.W.
Tel: LF 5807

Vyriški ir moteriški kostiumai. Di
delis pasirinkimas angliškų ir aus
trališkų medžiagų.
Darbas atliekamas rūpestingai, 
skoningai ir prieinamiauslomls kai
nomis.

Susikalbame angliškai, vokiškai, 
rusiškai ir lenkiškai.

Autobusai iš Strathfield, Bur
wood, Kingsgrove sustoja prie du
rų. Kreiptis kiekvienu metu.

LOTERIJA
Jau platinami ALB Bankstowno Apylinkės Valdybos ruošiamos 

loterijos bilietai, šioje loterijoje yra proga laimėti naudingus daik
tus: radiogramą, elektr. skutimosi mašinėlė, stalo servyzas ir kt.

Išpardavus bilietus bus paskelbta loterijos traukimo data bei 
vieta. Laimėję numeriai bus taip pat paskelbti spaudoje.

Plačioji visuomenė prašoma paremti šią loteriją, kurios pelnas 
bus skiriamas įv. kultūriniams reikalams.

Bankstowno Apyl. Valdyba.

I DĖMESIO ’ • DĖMESIO $
d. X

I
 DĖMESIO
Prašom įsidėmėti mūsų naują adresą pasikeitusį nuo liepos 19

Europietis specialistas optikas

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius.

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai.

OPTO

Optical Service

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. Centr. 1819$Priešais Melbourno Town Hall.

sutiko palankiai, kaip 
vaidinimą bei atski- 
įvertino gana šiltai. 
A. Gučius. Dekoraci- 
Marčiulionlo.

lapkričio 14. dieną, 11.45 
Lauryno bažnyčioje, Brod- 
Išpažintys pradedant nuo

NEŽINOMOJO POLITINIO 
KALINIO DIENA

Lapkričio 14 d., sekmadienį, I 
Lietuvių Rezistencijos Buv. Poli
tinių kalinių Komitetas, Sydnė-' 
juje ruošia Nežinomojo politinio 
kalinio dienos minėjimą, kuris bus 
pradėtas pamaldomis šv. Benedikto j 
(Broadway) bažnyčioje 12.30 vai. 
Pamaldų metu giedos B. Kverio 
dv. mišrus kvartetas.

Tuoj po pamaldų šios bažnyčios 
salėje minėjimas vyks šia prog
rama: J.A. JJūragio paskaita ir 
meninė dalis.

Visi tautiečiai kviečiami daly
vauti pamaldose ir minėjime. Lai 
ši diena būva kiekvieno lietuvio 
rezistencine diena kovoje dėl ken
čiančios Tėvynės.

LRBPK Komitetas.

(Atkelta iš 3 psl.)
"VARPAS” — 'VYTIS” 38:35 

Paskutinėse vakaro rungtynėse 
“Varpas” laimėjo prieš Adelaidės 
"Vytį” 38:33 (5:15). Žaidimą pra
deda “Vytis” ir gražiai praeidami 
veda visą pirmąjį pusi. Pirmąjį 
pusi. "Varpas”, lydimas didelės 
nesėkmės, nepadaro metimo ir 5 
taškus surenka iš baudų. Antra
me pusi. “Vytis” stengiasi neat- 
sileisti, bet tempo neišlaiko ir 
“Varpas” pradeda santykį lyginti.

Gražiais Darglnavičiaus ir Gin- 
čiausko metimais pusi, viduryje 
“Varpas” santykį išlygina. Rung
tynių gale, dėl baudų išėjus trims 
“Vyties” žaidėjams, “Varpas” ini
ciatyvą perima j savo rankas ir 
taip sunkias rungtynes baigia lai
mėjimu. Taškus pelnė: “Varpui” 
— Darginavičius 14, Ginčiauskas 
10, Socha 5, Kuncaitis 4, Bacevi
čius 3, Kaladė 2, Baškys 0, Gaide
lis 0. "Vytis” — Merūnas 9, Ja- 
ciunskis 9, Petkūnas 6, Alkevičius 
6, Kitas 1, Visockas 1.

Antroji diena

reto

Cabra-.
7 vai.

EKSKURSIJA J MĖLYNUOSIUS 
KALNUS

š.m. gruodžio mėn. 5. d. sek
madienį, ALB Cabramattos Apy
linkės valdyba ruošia ekskursiją 
— gegužinę į Australijos Mėly
nuosius kalnus. Bus vykstama i 
Jenolan Caves apžiūrėti 
grožio požeminių grotų.

Kelionę pradėsime nuo 
mattos gel. stoties lygiai
ryto autobusais. Aplankysime Ca- , 
toomba, Jenolan Caves ir kitas 
įdomesnes vietas. Grįšime tą pa-1 
čią dlertą apie 8 vai. vak.

Vyksime autobusais ir kelionę į I 
ten ir atgal 25 šll. ,

Ekskursijoje gali dalyvauti ne kas 1, 
vien tik Cabramattos apylinkėje ~ ' 
gyveną lietuviai. Užsirašyti, įmo
kant iš anksto 25 šll., pas Cabr. 1 
Apyl. valdybos pirmininką N. I 
Cininą (97 Boyd St., Cabramat-1 
ta) ir pas valdybos narius, bet ne 
vėliau kaip iki gruodžio 1 d.

Blogam orui esant kelionė ati
dedama kitam sekmadieniui.

Cabramattos Apyl. Valdyba.

STALO TENISAS
Šeštadienio ryte prasidėjo vyrų 

ir moterų stalo tenisininkų indi
vidualines varžybos. Laimėtoju 
tapo Vlctorijos rinktinės žaidėjas 
Sirjatavičius, gražioje baigminėje 

I kovoje laimėjęs prieš Kunsaitį II. 
j III-ji vieta teko Spranaičlui. Vy- 
I rų stalo teniso meisteris Sirjatavi
čius ypatingai skiriasi savo geru 
žaidimu iš kitų žaidėjų. Jo stip
rus puolimas ir geras gynimasis 
nerado rimto priešo žaidėjų tarpe.

Moterų meisterės vardas teko 
“Varpo” žaidėjai Kairaitytei, kuri 
baigmėje po gražios kovos, laimė
jo prieš "Kovo” Gudeikaitę. Mo
terys, nors Ir negausiai dalyvavo 
varžybose, parodė gražų žaidimo 
lygi-

ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBOS RUOŠIAMAS

ŠOKIU VAKARAS — PASILINKSMINIMAS,
įvyks lapkričio 13 d., šeštadienį, 7 vai. vak.

RAYLWAY INSTITUTO SALĖJE 
prie -pat centrinės gelež. stoties.

Turtingas bufetas. Groja vokiečių kapela ‘ Pingvinai”.

ALB BANKSTOWNO APYL. V—BOS RUOŠIAMAS

ŠOKIU VAKARAS
įvyks š.m. lapkričio mėn. 20 d. Bankstowne, 14 Meredith Str., 

Friendly Society salėje.
Bufetas. “Pingvinų” orkestras. Pradžia 7 vai. vak.

PASAULIS LAUKIA RYTOJ, O MES JAU 
ŠIANDIEN TURIME NEŠIOJAMĄ

PHILIPS

KALBA UŽ SAVE!
Veikia elektra arba savo puikiai pritaikytomis 

ekonomiškomis baterijomis.

0 Pianino stiliaus viršelis įjungia bei išjungia, apsaugo 
skalę ir reguliatorius nuo nepalankaus oro ir sužalojimo.
0 Įjungus elektrą baterijos automatiškai prisipildo — 
čia nėra jokių atskirų perjungimų! Troubadour kalba už 
save metais pirmyn.
0 Įjungus elektrą garsas sustiprėja dvigubai — lygus 
radiogramai!
0 Pasirinkimas iš aštuonių spalvų.

X

(Lengvos išsimokėjimo sąlygos)

Out of 
world" ytt only' 

32 qns.

I with easy 
terms as 
well)

PHILIPS

ŠACHMATAI
Šachmatų žaidynes laimėjo “Var

pąs nugalėję Geelongą 3:2. “Var 
pui” taškus pelnė: Clvinskas 0, 
Kvietkauskas 1, Baltutis 0, Sello- 

, Balčiūnas 1. Geelongui: 
Grigaitis 1, Jonušas 0, Bratana- 
vičius 1, Plečkaitis 0, Giedrys 0. 
“VARPAS” — GEELONGO

“VYTIS” 36:8
šeštadienį 2 vai p.p. įvyko bai- 

gmlnės krepšinio rungtynės, 
bourn.o “Varpas” susitiko su 
longo “Vytini”. Geelongas 
žlal kovojo tačiau “Varpas” 
mąjį puslaikį baigė 10:7. Antrame 
pusi, jaunieji Geelongo krepši
ninkai, nors ir visas jėgas dėdami, 
neįstengė atsispirti ir rungtynės 
baigėsi 36:8 "Varpo” pergale.
“KOVAS” — ADELAIDĖS

“VYTIS” 32:30
Baigiant krepšinio varžybas su

sitiko Sydnėjus — Adelaidė. "Ko
vas” pirmą puslaikį laimi 18:13. 
Antrame pusi. "Vytis” atsigriebė 
ir po penkių minučių santykį iš
lygino. Paskutinėse minutėse “Ko
vo” Krlaucevlčius, gražiai praeida
mas, daro metimą ir “Kovas” bai
gia rungtynes laimėjimu 32:30. 
Taškus pelnė: “Kovui” — Kriau- 
cevičlus 10, Genys 9, šuats 6, Va
saris 6, Koženiauskas 1, Laukai
tis 0, Bernotas 0. ‘Vyties” klubui 
— Merūnas 7, Petkūnas 7, Ja- 
ciunskis 6, Kitas 6, Visockas 2, 
Alkevičius 2.

"Kovas”, neturėdamas pralai
mėjimo, Išėjo nugalėtoju, antroji 
vieta teko Melbourno “Varpui”, 
III-ji Adelaidei Ir IV-ji Geelon
gui. Geelongo “Vytis”, nors susi
dedanti iš Jaunių, padarė labįai 
didelę pažangą Ir ateityje jie bus 
tikrai kietas priešas kitų klubų 
seniesiems penketukams.

ŠVENTĖS UŽDARYMAS
Melbourno Apylinkės v-bos pir- 

I mininkas A. Vingis įteikė koman- 
I doms dovanas. Sydnėjaus “Kovas” 

gavo A.L.B. Melbourno Apylin
kės pereina/mąją taurę, kuri (po 
trijų laimėjimų) perėjo "Kovo” 
nuosavybėn, ALB Krašto Val- 

I dybos skirtą tarę ir Geelongo B- 
j nės pereinamąją taurę. Melbourno 
"Varpas” gavo Melbourno Apylin
kės valdybos ir choro

Į skirtas “Varpui1 
I dės “Vytis” gavo Kult.
j Melbourno skyriaus skirtą taurę, 
Geelongo “Vytis” gavo L.K. S-gos 

I “Ramovė” skirtą taurę. Austra- 
I lljos vidutinio svorio chempionas 
Pranas Mikuličiaus paskirtą tau
rę geriausiai kovojančiam žaidė
jui, specialiai komisijai išrinkus 
lalimėjo “Varpo” žaidėjas J. Baš
kys. Sporto žaidynės buvo baigtos 
Lietuvos himnu.

šeštadienio vakare puikioje sa
lėje įvyko šaunus balius sporti
ninkams pagerbti. Baliaus metu 
"Varpo” pirmininkas K. Miklius 
įteikė dovanas stalo tenisininkams 
ir šachmatininkams, kurias buvo 
paskyrę sporto klubas "Varpas”, 
Melbourno “šviesos” skyrius, Mel
bourne ateitininkų būrelis ir p.p.

Jaršovas, Butkūnas ir Vasaris.
Sekmadienį šv. Jono bažnyčio

je buvo atlaikytos kun. Vasario 
iškilmingos pamaldos, po kurių 
šventė buvo baigta ekskursija į 
kalnus.

ALFASS POSĖDIS
Australijos Lietuvių Fizinio 

Auklėjimo ir Sporto valdybos posė
dis įvyko sporto šventės metu. 
Naujuoju pirmininku išrinktas L. 
Baltrūnas. Sekanti sporto šventė 
numatyta suruošti Adelaidėje ir, 
jei sąlygos leis, Kalėdų Švenčių 
metu.

V-ji lietuvių sporto šventė pra
ėjo puikioje sportiškoje nuotaiko
je ir tikrai paliko gilų įspūdį Joje 
dalyvavusiems sportininkams ir 
juos stebėjusiems žiūrovams. Mel
bourne lietuviai labai šiltai priė
mė visus svečius ir visą žaidynių 
laiką rūpinosi jais. Nors tolimi 
atstumai tarp salių vargino žai
dėjus ir publiką, bet sportininkai 
pilnai suprato rengėjų didelį įdė
tą darbą, už kurį yra nuoširdžiai 
dėkingi “Varpo” valdybos vadovy
bei ir Melbourne lietuviams.

A.L.

Mel-
Gee- 
gra- 
pir-

"Aidas” 
taures. Adelai- 

Fondo

'KOVO” STALO TENISO 
TURNYRAS

1954 metų “Kovo” stalo teniso 
turnyras pasibaigė. Šiame turnyre 
žaidėjai buvo suskirstyti į dvi kla
ses: A Ir B. A klasės laimėtojas 
V. Karpavičius turnyrą baigė be 
pralaimėjimo. V. Karpavičius ypač ' 
didelę pažangą padaręs. Labai ge
ras yra puolimas abejomis rake
tės pusėmis. Antrą vieną laimėjo 
V. Binkauskas, su vienu pralaimė
jimu prieš meisterį. Trečia vieta 
teko E. Bernotui.

B klasės nugalėtoju tapo N. Gu- 
deikaitė. Ji turi labai stpirų puo
limą ir įgijusi daugiau žaidimo 
praktikos, turi vilčių Iškilti pir
maujančių lietuvių moterų žaidė
jų eiles Australijoje. Antrą vie
tą laimėjo šliterls.

Turnyrą pavyzdingai pravedė 
stalo teniso sekcijos vadovas V. 
Karpavičius.

FUTBOLAS ADELAIDĖJE

Vasaros turnyre dalyvauja 12 
pajėgiausių Pietų Australijjos fut
bolo komandų iš I ir II divizijos. 
Rungtynės vyksta puikiame Nor
wood stadijone vakarais prie ele
ktros šviesos.

Lapkričio 1 d. susitiko “Vytis” 
— “Enfield”.

Pirmam puslaiky už “Vytį” žai
dė Kitas, Karsteds, Synusas, Ge- 
nnari, Sadauskas, Ciampi, Lauren- 
di, čiplys, Jelenic, Young, Camp
bell. Kapitonas Kitas. Pirmas pus- 
laikis baigėsi 2:1. įvarčius įmušė 
Kitas ir Young.

Antram puslaiky Synusą pakei
tė Langevičlus ir susižeidusi Sa
dauską — Giruckas. šiame pus
laiky “Vyčiai” įvarčius pelnė 
Campbel Ir Kitas. Nelaimingai sau 
įvartį jsiridino Laurendi. Rungty
nes 4:2 laimėjo “Vytis”.

Geriausiai 'Vyties” sužaidė Ki
tas, Young ir Ciampi.

Apie šias rungtynes plačiai pa
rašė adelaldlškis “Advertiser”, iš
keldamas “Vyties” gerą suslžaidi- 
mą ir žemus padavimus bei Kitą, 
kuris nusvėrė pergalę savo koman
dai. Rungtynes stebėjo apie 2000 
žmonių. S.R.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simniškis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 19 
Carrington St., Balmain, Syd
ney, N.S.W. Telef.: WB 2000.
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