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FORMOZOS SUTARTIS
Gruodžio 2 d. JAV ir Nac. Ki- rios amerikiečių karo laivyno po

nijos vyriausybės pasirašė sutar
tį, pagal kurią JAV įsipareigoja 
ginti Formozą ir kitas Pescadores 
salas.

Sutarties tekstas rodo, kad Nac. 
Kinija pasižada nesudaryti pavo

jaus pasaulio taikai, naudodama jė
gą bet kokiems ginčams išspręsti, 
kada tai būtų nesuderinta su Jung
tinių Tautų tikslais.

Ši sutartis sako, kad JAV ir 
Nac. Kinija kiekvieną ginkluotą 
užpuolimą ant Formozos, Pescado
res ar kurios kitos Vakarų Paci- 
fiko salos, esančios JAV jurisdik
cijoje, laikys pavojumi taikai ir 
saugumui ir šitokiam užpuolimui 
pasipriešins. ,

JAV gauna teisę laikyti savo 
sausumos, oro Ir laivyno pajėgas 
Formozoje ir aplinkinėse salose 
bei Pescadores salyne pagal tar
pusavio susitarimą.

Sutartyse deklaruota, kad -ją 
pasirašiusios šalys yra aiškiai 
susitarusios pasipriešinti ginkluo
tam užpuolimui Ir čia jokss agre
sorius negali turėti iliūzljų, kad 
kuri nors iš šalių Vakarų Paclflke 
užpuolimo atvėju būtų palikta vie
na kovos lauke.

Pekino komunistų radijas šią 
sutartį pavadino “gėdingu intriga- 
vlmu prieš Kinijos liaudį”.

Pasirašytoji sutartis tik forma
lus šio klausimo sutvarkymas, nes kurį sutariama pradėti 
Formozos gynybos reikalas Jau , masto ginklavimąsi, 
senai buvo nuspręstas Atoerikos j Vokietija bus apginklojama. Sov. 
vyriausybės Ir daug kartų prezi- ! Sąjungos vardu paktą pasirašė už- 
dentai Trumanas bei Eisenhowerls sienių reikalų ministeris Moloto- 
šltai yra viešai pareiškę. Tam lai- vas. Pasirašymo ceremonijose da- 
koma Formozos vandenyse ir stlp- lyvavo Ir maršalas Žukovas.

jėgos.

ITALIJA - BANDYMŲ LAUKAS ALB KRAŠTO TARYBOS 1954 M. SESIJOS 
SUDĖTIS

Žymus amerikiečių politinis žur- dovavimo valios, energijos, aiškaus 
nalistas Walter Lippman, po savo tikslo ir geros reputacijos visuo- 
kelionės Europoje, kur jis aplankė tinoj kovoj prieš komunizmą, kad 
visą eilę valstybių, paskelbė įdo- ši kova būtų efektyvi. Tiesa, par- 
mių samprotavimų apie Italiją.

Walter Lippman rašo, kad Itali
ja šiandien esąs pats svarbiausias

AUSTRALAI PRIPAŽĮSTA 
CHIANG KAI-ŠEKĄ

Beveik prieš penkerius metus 
D. Britaniją, Indija, Švedija ir ke-] 
lios kitos valstybės pripažino ko- bandymų, laukas' teorijos, jog ku- 
munistinės Kinijos vyriausybę., riame nors Europos krašte komu- 
Pripažlntl šią vyriausybę atsisa-1 nlstų partija, perimdama valdžią' 
kė JAV, Kanada, Australija, Pran-1 
cūzija ir kt.

Australijos viešosios nuomonės 
tikrinimo įstaiga, taip vadinamas] 
Gallup Poll, pareiškia, kad iš 1000 
apklaustų australų vyrų, iš kiek
vieno 100 pasisakė už pripažinimą 
Foiurtozos vyriausybės 55 už Pei- 
pingo vyriausybės (komunistinės) 
pripažinimą 28 ir neturėjo jokios 
nuomonės 17.

Moterys nebuvo apklausinėtos, 
nes nustatyta, kad jos tik reta 
turi savo nuomonę užsienio politi
kos klausimais.
Raudonasis apsiginklavi

mo paktas
Maskvos pranešama, jog 8 
Europos valstybės Sov. Są-

Iš 
Rytų 
junga, Čekoslovakija, Lenkija, Ven- I 
grija, Rytų Vokietija, Rumunija,' 
Bulgarija ir Albanija, dalyvau
jant Sov. Sąjungos min. pirm. 
Malenkovul, pasirašė paktą, pagal ] 
’ ‘ ' ”‘l plataus

jeigu Vak-

SVEIKINIMAS BROLIAMS
ATBĖGUSIŲJŲ SVEIKINIMAS PAVERGTAI TĖVYNEI

Vakarų Europą laimingai pasiekę | planai ateity? — atsakysiu trum- 
2 mūsų tautiečiai per Amerikos' pai: skubiai įsijungsime į Lietuvos 
Balsą iš Europos, tarė žodį paverg- į laisvinimo darbą ir dirbsime, kad 
toj tėvynėj esantiems broliams.

MYKOLO BAKANO ŽODIS:
“Aš esu Mykolas Bakanas iš 

Kauno, Žaliakalnio. Kai tariu šiuos 
žodžius, aš matau savo brangius 
ir ištikimus draugus — Vytautą, 
Praną ir Aleksą, išlydėjusius ma
ne ir mano kelionės bendrą Vladą 
Mironą į didelę kelionę — į lais
vąjį pasaulį. Neseniai mes išsis
kyrėme Vilijampolėje, prie “Gene- 
ralkos” tilto, tvirtu rankų pas
paudimu. Kelionėje mus globojo ir 
saugojo Augščiausiasis. Laimingai 
pasiekėme laisvuosius Vakarus ir 
šiandien galime tarti žodį iš lais
vojo pasaulio. Brangieji mano bro
liai! Skirtis su Tėvyne, kad ir 
laikinai, nėra lengva. Dažnai sun
ku ir graudu. Bet Jūs žinote, kas 
mane ir daugelį kitų tautiečių pri
vertė išsiskirti su gimtuoju kraš
tu. Aš pats esu darbininkas, Juod
žiausias proletaras. Bėgau ne nuo 
savo brangios Tėvynės, bet nuo 
tų, kurie skelbia nešą darbo žmo
nėms laimingą gyvenimą, gerovę, 
kurie sakosi dirbantį žmogų išlais
vinę nuo vargo, skurdo ir išnaudo
jimo. Ir kaip keista, kad darbinin
kas žmogus turi bėgti nuo tų “iš
laisvintojų”, kurie tariasi esą jo 
reikalų gynėjai, šviesesnės ateities 
kūrėjai. Kokion vergijon šiandien 
yra įstumti darbo žmonės, Jūs, 
kaip ir aš, gerai žinome.

Laisvuosius Vakarus pasiekėme 
neseniai. Sunku dar atsipeikėti ir 
apsiprasti laisvėje. Dar ir dabar 
mus persekioja tas baimės jaus
mas, kurį nešiojomės Lietuvoje, 
kuris lydėjo mus dienomis ir nak
timis. Vakaruose mes sutikome pui
kių žmonių, kurie mums padėjo,

vėl galėtume susijungti drauge 
laisvoje Lietuvoje. Tais troškimais 
gyvena visi laisvajame pasaulyje 
atsidūrę lietuviai, to trokštate ir 
Jūs.

Mieli broliai lietuviai! Pasiekę 
laisvuosius Vakarus, mes pasako
jome apie žiaurią dabartį Lietu
voje. Visi gėrisi tvirtu lietuvių 
laikymusi okupacijoje, stebisi ne
palūžusia lietuvių valia iškęsti 
priespaudą ir būti laisvais žmonė
mis. Laisvės diena tikrai ateis. 
Laisvojo pasaulio parama yra pa
vergtųjų ir nuskriaustųjų pusėje. 
Tad ištverkite, nesuklupkite po 
sunkia okupacijos našta. Baigda

mas savo žodį, sveikinu visus drau
gus, pažįstamus, visus laisvės troš
kimais gyvenančius lietuvius. Tvir
tybės ir ištvermės!”

— 0 —

lakūnų, jų 
ir majorų, 
Amerikai, 

kalėti visų

tarpe 1 
pakaltintų 
Kai kurie 
gyvenimą.

KALINAMŲ AMERIKIEČIŲ 
LAKŪNŲ KLAUSIMAS JT 
Prieš keliolika dienų Kom. Ki

nijos karinis teismas nuteisė 11 
amerikiečių 
pulkininką 
šnipinėjimu 
jų nuteisti
Dėl šito JAV vyriausybė Kom.. Ki
nijai įteikė griežtą protesto notą. 
Dabar klausimas atsidurs Jungti
nių Tautų Organizacijoje. Ameri
kiečiai šį klausimą įneša į Jungti
nių Tautų posėdį. Amerikiečius pa
laiko visos sąjungininkų pusėje 
kariavusios valstybės Korėjoje.

Kom. Kinija šiuos amerikiečių 
lakūnus suėmė prieš dvejus metus, 
kada jų lėktuvas, Korėjos karui 

baigiantis, buvo priverstos nusileis
ti Kinijos teritorijoje. Po dviejų 
metų įvyko teismas ir sprendimas.Kių žmonių, Kurie mums pauejo, metų ĮvyKo teismas ir sprendimas, 

■globojo ir sudarė sąlygas susirišti I Toje pačioje byloje keli kiniečiai 
su mūsų tautiečiais. Kokie mūsų nuteisti mirti.

į savo rankas, būtinai privalnti' 
turėti užnugaryje raudonąją armi
ją. I

Šitos teorijos, rašo toliau Lipp- | 
man, nesilaikoma Azijoje, kur ko- 1 
monizmas auga ant nacionalinių 
jausmų. Bet Europoje, kur ina- 

cionalfnis jausmas yra augštai iš
sivystęs kartu su laisvės tradicijo
mis, šita teorija galioja iki šian
dien.

Europoje nėra valstybės į vaka
rus nuo Sovietų Sąjungos sienų, 
kaa savanoriška! virs
tų komunistine, Išskyrus raudono
sios armijos okupacijos atvejus, ar
ba — Čekoslovakijos pavyzdys at- 

I aidurusi komunizmo kontrolėje 
grėsmėje raudonosios armijos įsi
kišimo.

Europoje galioja taisyklė, kad. 
komunistinės ekspansijos, ribos bai- ' 

i glasi ten, kur jas nustato raudo
nosios armijos praktiška akcija.

Italijos gyvenimą studijuoją 
žmonės, ypač atvykusieji iš kitur, 
todėl ir stato klausimą: ar bus ši 
taisyklė sulaužyta Italijoje?

Italijoje komunistų partija, sy
kiu su Jų “nelaisvėje” esančiais! 
Nenni socialistais, yra geriausiai] 

j organizuota, labiausiai pajėgi ir 
i gudriai vadovaujama, turtingiausia 

ir vieningiusia partija Italijoje. 
Ji dominuoja darbininkų profesines 
sąjungas, yra pastebimi auganti 
jėga tarp kaimiečių Pietų Itali-; 
Joje ir turi didelės paramos vidu- 
rlniojoj klasėj, kur jos įtaka yra 
reikšminga.

Iš kitos pusės — krikščioniui 
demokratų partia — yra atsidūrusi 
nelaimingoj padėtyj: stokoja va-

tijos viduj pradėtos reformos. Re
formaciniam judėjimui vadovauja 
Fanfani, į kurį pradedama žiūrėti' 
kaip į ateities vyrą. Bet reformos, 
manoma, truks Ilgesnį laiką, o re
zultatai nėra tikri.

Todėl besilaikant Italijoje poli
tiniam stebėtojui pirmasis įspūdis 
yra tas, kad auganti koniunistų 
partija prieš save turi besiblaš
kančias ir savo viduj neapsijun
giančias demokratines partijas.

Kai komunistai čia yra netoli to 
taško, kada jie bus pakankamai 
skaitlingi, kad galėtų perimti vald
žios vairą, padėtis yra — faktiš
kai Ir logiškai — labai krtlška.

Žinoma, rašo Walter Lippman, 
kas nors gali pasakyt, Ir gal jis 
yra teisus, kad faktinoji padėtis 
yra toli nuo galimybių Ir spėlio- j 
jimų, ir kad tai turi būti patik
rinta logišku padėties rutuliojlmu- 
Bt.

Antikomunistinės partijos kont
roliuoja biurokratišką valstybės 
aparatą, kariuomenę ir policiją, 
šitos pajėgos, sakoma, nepasiduos 
komunistams net ir tada, kai jas 
remiančių galvų skaičius neturės 
pakankamos daugumos. Ir tai to
dėl, kadangi komunistų vadas To
gliatti atvirai sako, Jog čia dau
giau niekada nebus "skaičiuoja
mos galvos”, kurios komunizmo 
priešaąns galėtų atnešti pergalę.

šitas nusistatymas dabar vald
žioje esančių pajėgų — Jeigu jis 
yra . toks tvirtas, kaip šiandien 
skelbiama — komunistai Italijoje 
negalės paimti valdžios be Jėgos 
prievartos.

Gi fizinėje kovoje jie negali įkal- 
kulluoti paramą iš Sovietų Sąjun
gos, nes, norėdama padėti Itali
jos komunistams, raudonoji armi
ja turės užimti Tito Jugoslaviją 
ir tuo pačiu pradėti pasaulinį ka
rą.

ALB Kramto Tarybos nariais yra 
išrinktieji bendruomenės susirinki
muose atstovai, ALB Krašto Val
dybos nariai, Apylinkių v-bą pir
mininkai ir seniūnijų seniūnai, 
Garbės Teismo, Krašto Kontrolės 
Komisijos, Kultūros Fondo pirmi
ninkai ir atstovai į Pasaulio lietu
vių seimą.
ALB Krašto Valdyba:
Simniškis Vytautas, Barkauskas 
Balys, Karvelis Leonardas, Grina 
Simas, K mitas Henrkas, Donlela 
Vytautas, Sipavičius Feliksas.
ALB Krašto Garbės Teismo pirm. 
Jansonas Eduardas.
ALB Krašto K-lės K-jos pirtnin. 
Pačėsa Stasys.
PL Seimo nariai:
Kalvaitis Jonas.
LKF Apygardos V-bos pirm.
Krausas Antanas.
ALB Apylinkių pirmininkai:

Melbourne — Vingis Adomas, Ade
laidės — kun. Jatulis Povilas, Syd- 
nėjaus — Mazgelis Balys, Geelon- 
go — Grigaitis Pijus, Pertho (?), 
Brisbanės — Budrys Rimgaudas, 
Bankstowno — Slonskis Eduardas, 
Cabramattos —- Cininas N., Can- 
berros — čeičys Antanas, New
castle — Viskauskas Jurgis, Wool- 
ongong — Galliūnas, Hobarto — 
Kontvllas Ant., L'auncestono — 
Krutulis J., Albury — Danta, 
Snieguotųjų Kalnų S-jos — Alyta 
Albertas, Salės S-Jos — Žemaitis 
V., Wentworthvllles S-jos — Garo-

lis.
ALB Melbourne A-kės atstovai:
Jakutis Vladas, Bosikis Vladas, 
Alekna Ignas, Kuncaitis Justinas, 
Mikaila A., Meiliūnas Jonas, Valys 
Jonas, Kaunas Izidorius, Makulis 
Juozas, Civinskas Vytautas, šeme- 
tienė Elvyra, Rindzevičius Kostas, 
Adelaidės A-kės atstovai:
Gučius Juozas, Ilgūnas Vacys, Jur
gaitis Kostas, Kuncaitis Zenonas, 
Lukavičius Bronius, Lukošiūnas 
Povilas, Maželis Antanas, Morkū
nas Antanas, Rakštelė Antanas 
Taunys Ignas, Zdanavičius Jonas, 
Vizbaras Jonas ir Zamalskis.
Sydnėjaus A-kės atstovai.
Kalakauskas Jurgis; Saudargas 
Vaclovas, Kolakauskas Emllijonas, 
kun. Butkus Petras, Petronis My
kolas, Grosas Povilas, Miniotas V. 
Geelongo A-kės atstovai: 
Bladzevičius Albertas, Kymantas 
Mečys, Zinkevičius Pranas, Pele- 
nauskas Juozas.
Bankstown A-kės atstovai:
Pačėsa Stasys, Kedys Jonas, Dau- 
kus Balys, Šliogeris Vaclovas, Sta- 
kauskas Petras.
Perth’o A-kės — kun. Kemėšys 
Laurynas.
Cabramattos A-kės — Dudaitis Al
gis. Hobarto A-kės — Kučinskas 
Viktoras. Albury A-kės — kun. dr. 
Bučinskas Petras. Newcastlio A- 
kės — Liūgą Vaclovas.
Iš viso 74 atstovai.

ALB Krašto Valdyba.

VASAROS STOVYKLA MELBOURNE

metų valkios planą užbai- 
Tuntas rengia vasaros sto. 
Melbourne ir Jo apylinkių 
lietuviškam jaunimui. Sto-

Mt.

mėn. 
ren-

Kaip kitais, taip ir šiais metais, 
Victorijos — Tasmanijos Skautų 
Tunto 
giant, 
vykią 
visam
vykia numatoma nuo š.m. gruodžio 
mėn. 28 d. iki 1955 metų sausio 
mėn. 9 dienos, gražiose Morning- 
tono apylinkėse. Tai gražus kuror
tinis Victorijos miestelis, prie pat 
jūros, 30 mylių nuo Melbourne. 
Stovykla įsikurs keturios mylios 
už šio miestelio, pakeliui į 
Martha.

Išvykimo dieną, gruodžio 
28 dieną, visi stovyklautojai
kasi prie lietuvių parapijos bažny
čios, East Melbourne, kur toje pa
čioje bažnyčioje 9. vai. ryto bus 
atlaikytos šv. Mišios išvykstan
tiems ir apie 10.30 vai., ALB Mel
bourne Skyriaus Valdybos parū
pintomis mašinomis, stovyklauto
jai išvyks į stovyklą. Virtuvės ir 
kitus paruošiamuosius darbus at
liks pionierių grupė, kuri 
su ūkio skyriaus vedėju 
Kostu Kuzmicku gruodžio

Stovykloje numatoma
susipažinti su skautavlmu, todėl 
ypač raginami tėveliai savo vaiku
čius registruoti į šią stovyklą, kur 
susipažins su skautavimo mokykla 
ir per Ją mokysis tapti geresniais 
Ir tobulesniais. Skautų obalsio 
— Dievui, Tėvynei ir Artimui — 
vedini, Jie prisiartins arčiausiai 
prie atsidavimo Ir kilnumo, kurio

jaunimas šiandien taip reikalin
gas.

Stovyklos mokestis, sustačius 
maisto lentelę, nustatytas — dir
bantiesiems £ 4.10.0, nedirbantie
siems — £ 4.0.0. visam stovykla
vimo laikui. Kad palengvinus sto
vyklos administracijai paruošia
muosius darbus, stovyklautojų tė
veliai kviečiami savo vaikus neati
dėliojant registruoti. Registraci
jos ir visais kitais stovyklos rei
kalais kreiptis į tos stovyklos vir
šininką Psktn. Algirdą Karpavičių, 
192 Leicester Str., Carlton, Vic., 
o taip pat kiekvieną sekmadienį 
pamokų metu Centrinėje Lietuvių 
Mokykloje arba prieš ir po pamal
dų prie parapijos bažnyčios.

ALKA

Išvyko
Kun. Dr. Prunskis

išvyks 
pskltn. 
27 d. 
plačiau

Dienraščio "Draugas” red. kun. 
dr. Prunskis, savaitę paviešėjęs 
Australijoje ir per tą laiką aplan
kęs Sydnėjų, Wollongongą ir Mel- 
bourną, gruodžio 6 d. Išskrido į 
Naująją Zelandiją.

Grįžęs iš Melbourne į Sydnėjų 
kun. dr. Prunskis gruodžio 5 d. 
atlaikė pamaldas Camperdowne ir 
po pietų dalyvavo Sydnėjaus atei
tininkų gegužinėje.

Prieš atvykdamas į Australiją 
red. kun. dr. Prunskis lankėsi In
dijoje, Japonijoje, Korėjoje, Indo
nezijoje ir Pilipinuose. Kiek anks
čiau atliko žurnalistinę kelionę 
Centr. Amerikos valstybėse.

Kelionės tikslas: susipažinti vie
toje su tų kraštų ūkiniu bei politi
niu gyvenimu, priminti Lietuvos 
bylą ir pateikti kelionės įspūdžių 
"Draugo” skaitytojams.

Indijoje buvo sutitikęs misijo- 
nierių kun. Svirnelį, kuris leidžia 
lietuvių kalba neperiodinį laikraš
tuką. Nors Indijoje teturi tik du 
prenumeratorius, bet iš viso šio 
laikraštuko tiražas siekiąs apie 
3500 egz. Didžioji dalis laikraštu
ko Išsiunčiama į Ameriką, Kana
dą ir keletas egzempliorių į Aus
traliją. Misijonierius Svirnelis su
aukotais lietuvių pinigais pastatęs 
Indų katalikams bažnyčią.

Australija svečiui padariusi ge
ro įspūdžio. Lygindamas čia gyve
nančių lietuvių ūkinį įsikūrimą su 
Amerikon nukilusių brolių, jis ne
radęs didesnio skirtumo. Tik kri
tę į akis tai, Jog čia lietuviai dau
giau įsigyja naujų namų, gi Amę-

rlkoje gyveną perkasi dažniau se
nus namus miestų centruose, ne 
retai kelios šeimos kartu didesnius 
namus. Svečią stebino pasakojimai 
apie darbus Australijos fabrikuose, 
apie "tytalmus” Ir visokius “liau
dies” šventes, kurios visados nu
keliamos j pirmadienius. Tokių 
švenčių amerikiečiai neturf...
v — Man buvo sakyta, kad Aus
tralijos lietuviai yra mirti (tau
tine prasme) pasmerkti, bet aš čia 
įsitikinau, kad jūs esate gerai susi
organizavę ir tautiškai esate labai 
gyvybingi. Iš Australijos Išsivežu 
pačius gražiausius įspūdžius, — 
pareiškė red. kun. dr. Prunskis at
sisveikinant.

Tris, dienas pabuvojęs N. Zelan
dijoj skris tiesiog į Ameriką.

POPIEŽIAUS SVEIKATA 
PAGERĖJO

Pereitos savaitės pabaigoj buvo 
labai pablogėjusi popiežiaus svei
kata. Vėliausios žinios skelbia, 
jog popiežius pradeda atgauti Jė
gas. Jis Jau buvo Išėjęs iš Vati
kano.

• Iš Londono pranešama apie 
sustiprintą apsaugą prie ministe- 
rio pirmininko namų, kadangi sau
gumo organai yra gavę anonimi
nį pranešimą apie ruošiamą aten
tatą prieš Churchilį.

ĮlilIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIltlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlinilllllllllHllllli: 

i ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBOS RUOŠIAMAS

ŠOKIU VAKARAS — PASILINKSMINIMAS 
įvyks gruodžio 27 d., pirmadienį, 

MASONIC HALL, STATION ST., NEWTOWN.
Veiks turtingas bufetas. Gros "Pingviną” kapela. 

Pradžia 7 vai. vak.
Apylinkės Valdyba.

tilth,

SLAPIAUSIA DIENA 
MELBOURNE

Pereitos savaitės penktadienis 
buvo Slapiausia diena Melbourne 
istorijoj. Tarp 9 vai. ryto ir 9 vai. 
vakaro iškrito tiek lietaus, kaip 
niekada praeityje. Toks pat kiekis 
lietaus buvo iškritęs 1919 metais 
bet per 24 valandas Ir tai buvo re- 
kordinis lietaus kiekis. Liūtys pa
darė žymių nuostolių.
• D. Britanijos ministeris pir

mininkas Sir Wnston Churchill at
šventė savo 80 metų amžiaus su
kaktį. šia proga jam buvo įteikta 
£ 150.000 čekis, kaip dovana, su
dėta jo gerbėjų iš viso pasaulio. 
Šie pinigai eis šalpos reikalams.
• Mulhelme (Vak. Vokietijoj) 

atidaryta pirmoji po karo parašiu
tininkų mokykla. Antroji tokia 
mokykla numatoma atidaryti prie 
Frankfurto.

• Londone miesto valdyba 
projektuoja pastatyti sporto sta
dioną, kuris kaštuos 1.797.000 
svarų sterlingų.

1
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PRAEITIES IR DABARTIES SUCEMENTAVIMAS
Nepersenal Adelaidėje prisiglau

dę Lietuvos universitetą baigusieji 
lietuviai Ir Adelaidėje studijuojąs 
mūsų Jaunimas, vienoje iš Adelai
dės universitetų salių praleido ke
lias tikrai gražias valandas. Toks 
pat susitikimas buvo ir Melbour
ne. Tai įvyko švenčiant Akademi
nio Skautų Sąjūdžio 30-ties me
tų sukaktuves, kurias surengė ši
tų miestų ASS skyriai.

Minėdamas tą lietuvių akademi
kų susibūrimą Adelaidėje, šio mie
sto dienraštis “Sunday Mail” ilius
truotu straipsniu, pažymėjo, kad 
buvę Lietuvos universiteto studen
tai turėjo progos prisiminti savo 
studijų dienas Ir gražią praeitį, 
Išdainuoti savo studentiškas dai
nas ir dabar studljuojantieirs pa
rodyti lietuvio puoselėtas tradici
jas.

Tačiau reikia pažymėti, kad tas 
susibūrimas davė kaiką daugiau. 
Jis užmezgė pirmą glaudesnį ry
šį tarp buvusių ir dabartinių lie
tuvių studentų, jis suartino Lais
vos Lietuvos universiteto auklėti
nius su tais, kurie augštojo moks
lo siekia svetimuose universitetuo
se, kur viskas, tiek forma ir-turi
nys, tiek raidė ir dvasia yra sve
timi lietuvio prigimčiai.

Tie, kurie baigė augštuosius mo
kslus Lietuvoje, savo žinių negali 
pritaikyti Australijoj. Tačiau tie, 
kurie šiandien čia studijuoja, savo 
mokslo bagažą anksčiau ar vėliau 
pargabens Lietuvon, nes tiek vieni, 
tiek ir kiti tik ten — Laisvoj Lie
tuvoj — taps pilnutiniais žmonė
mis. Jau vien tas faktas reikalau
ja nuolatinio ir glaudaus sąlyčio 
tarp studijavusiųjų ir studijuojan
čiųjų, kad kartais tarjf jų neatsi
rastų tuštuma su savo žalingom 
pasekmėm. Negali vieni pasilikti 
tik praeities žmonėmis, o kiti — 
žmonės be praeities. Ne veltui ir 
V. Stasiškis, darydamas akademi
nio skautų sąjūdžio 30-ties metų 
veiklos apžvalgą, tą vakarą užak
centavo: "Vien praeitimi gyventi 
nėra gera. Praeitis gali būti Ir 
didinga, Ir graži, ir maloni, bet 
be ryšio su dabartimi ir be žvil
gsnio j ateitį Ji tampa nepraktiš
kai sausa-, ar neprasmingai senti
mentali. Prasmingai prisimenama 
praeitis, rišant ją su dabartimi,

KAROLĖ PAŽĖRAITĖ.

MOTINA
Aldona peržvelgė Išsirikiavusią 

jaunimo eilę ir nusišypsojo:
— Kaip Jų veidai spindi!
Pro atvirą langą žvelgia bir

želio saulė. Pokši šūviai. O čia pat
— arti — žengia gatvėmis, važinė
jasi tankais, skrenda Mirtis!

— Ir Jūs nebijote m,irti, sese?
— sako Aldonai jaunuolis, gavęs 
iš Jos raščiuką. JoK žvilgsnyje pa
garba ir susižavėjimas.

Mergina ramiai pažvelgė į lig 
šiol nematytą didvyrį, einantį ko
voti, gal mirti, ir tvirtu balsu ta
rė:

— Aš taip pat, kaip Ir jūs, pri
siekiau prieš kryžių ir trispalvę... 
Sekantis? Sesės pavardė, vardas, 
užsiėmimas ?

— Birutė Kaspariūnaitė, gim
nazistė.

švelnus septynlolikinės balsas 
pagauna Aldoną. Kaspariūnaitė, 
vienintelė departamento direkto
riaus dukrelė. O kur direktorius? 
Kodėl jo šitoje tėvynės gynėjų ei
lėje nematyti ? Ar jisai, kaip ir 
daugelis augštųjų pareigūnų, dera 
kailį, nors meška dar miške tebė
ra?

’ — Ar tu su tėvų žinia čia atė
jai? — susidomėjo Aldona.

Mergaitė išraudusi nuleido akis.
— Ne... Bet prašau man leisti 

atlikti savo pareigą. Aš esu baigusi 
sanitarijos kursus ir šiandien jau 
dviem sužeistiesiems pagelbėjau...

Ką gi, vis dėlto tas išpurtęs 
medis išleido sveiką atžalą. Tų at. 
žalų atsiras ir daugiau. Lietuva 
sužaliuos, pražydės naujais ir kva
pesniais žiedais. Atgimusios Lais
vės vėjas Išsklaidys puvėsių kva
pą.

— Gerai, — ištarė Aldona.
Tegu JI eina su kitais. Tegu.
čia pat sėdintis partizanų šta

bo adjutantas, Jaunas studentas, 
ką tik priėmęs telefoninį praneši
mą, padiktavo:

su ateities siekiais bei tikslais, 
įgauna reikšmės kiekvienam pro
taujančiam žmogui.”

Akademinis skautų Sąjūdis to 
paties Stasiškio žodžiais, savo da
bartinės veiklos pagrindiniu tiks
lu laiko Lietuvos nepriklausomy
bes atstatymą ir pasirengimą dar
bui ją atstačius. Lengva tad su
prasti, kad skautai akademikai, 

rengdami šį minėjimą, ir kviesdami 
krūvon tiek studijavusius, tiek ir 
studijuojančius lietuvius, prieš akis 
turėjo šį pagrindinį tikslą. Jie 
troško, kad akademikų susibūri
mai nepraeitų be atgarsio, be ap
čiuopiamų rezultatų, kad jie pra
simuštų plačiau už Adelaidės ir 
Melbourne lietuvių kolonijų sienų.

Nėra abejonės, kad geriausių re
zultatų būtų galima pasiekti, jei 
ryšys tarp studijavusių ir studi
juojančių taptų pastoviu. Tuose 
pirmuosiuose akademikų susitiki
muose skautai yra kukliai pasisa
kę: "Dažniau, gal periodiškai, su
siburti akademikams savo tarpe, 
kad galima būtų palaikyti ir gai
vinti iš Alma Mater kūrybos ir 
šviesos dvasią, kuri ne viename 
mūsų kai kada priblėsta ar prisle
giama sunkios kasdienybės dulkių.”

I tą pirmąjį akademikų susibū
rimą, pav., Adelaidėje, susirinko 
apie 120 asmenų. Adelaidėje stu
dijuoja 25 lietuviai, o visoje Aus
tralijoje 50 čia tad ir yra pirma 
užuomina pagalvoti, kas ta prasme 
darytina ir kuriais keliais eiti, kad 
dabartis būtų sucementuota su 
praeitimi sunkiems, bet didingiems 
ateities uždaviniams, kurių nega
li ir neturi nustelbti blanki kas
dienybė, nuolatos vis tirščiau ap- 
nešama tremties dulkėmis ir sve
timybėmis. Tie patys skautai aka
demikai, propaguodami periodi
nius susitikimus, Stasiškio lūpo
mis nurodė: "Tuose susibūrimuose 
dabar studijuoją mūsų Jaunieji ko
legos galėtų įgauti specifinių lie
tuviškų tradicijų ir bruožų, kurie 
mums, vyresniesiems buvo taip ma
lonūs studijuojant Ir liko taip bran
gūs dabar. Ir dar. Lietuvos atsta
tymui turėsime dirbti visi — se
nieji Ir jaunieji. Atstatymas tu
rės daug problemų, kurioms aptar
ti ir išspręsti reikės jungti praei
ties patyrimą Ir dabarties žinias.

Tam ruoštis būtų laikas jau dabar. ’ 
Vyresniųjų ir jaunesniųjų aka

demikų nuolatiniam bendradarbia
vimui yra gražus ir kilnus turinys 
— busimoji Lietuva. Reikia tik 
surasti atitinkamas rormas tam 
bandradarbiavimul apipavidalinti, 
kad jis būtų ir studentiškai jau
natviškas ir akademiškai prasmin
gas.

V. Radzevičius.

DIDVYRIU ŽEMĖ 
\

DIDVYRIŲ ŽEMĖ. Karolė 
Pažėraitė. Leidėjas Jonas Ke- 
siūnas, Sao Paulo, Brazil, 
1954 m. Kaina 1.50 dol. Knyga 
dedikuota “Kovojantiems ir 
žūstantiems Lietuvos Didvy
riam^ — Miško Broliams”.

Daug kalbama ir rašoma apie 
pavojus mūsų tremties Jaunimui 
nutautėti. Daug visokių receptų 
siūloma ir “pamokslų” prisako
ma nuo to nutautėjimo apsaugoti. 
Bet ar tik negeriausias vaistas bus 
knyga. Miela, patraukli lietuviška 
knyga. Gyvas žodis, pakili dvasia.

Tokia knyga yra Karolės Pažė
raitės “Didvyrių žemė”. Nereikia 
aiškinti kokia žemė pavadinta tą
ja žeme. į tai atsako mūsų him
no pirmieji žodžiai. Knygos turi
nys labai tampriai surištas su šiuo 
reikšmingu pavadinimu. Jis (tu
rinys) apima pastaruosius 15 me
tų — mūsų tautos kančios metų.

Ryškūs mūsų gimtosios žemės 
vaizdai Ir žuvusių bei žūstančiųjų 
kančia, didvyriškumas, drąsa, au- 
švalstės sudaro, tarsi, kokį vienln- 
švelstės sudaro, tarsi, kokį vienin
gą audinį — minimos knygos tu
rinį. Čia motina, su žvake ranko
je, jieškodama savo sūnaus, išėju
sio priešo vyti, varto žuvusiųjų 
už tėvynės laisvę lavonus, čia se
nutė knygnešė, jau bežengianti į 
“smėlio kalnelį”, kurios aukoji
masis įprasmintas tautos laisvėj, 
naujoje kartoje, narsiai kovojan
čioje ir žūstančioje nuo kito paver
gėjo (Mažasis generolas). Toliau 
tremtinių niūrūs gyvenimas sto
vyklose, bet Ir čia jautri ir kilni 
lietuvio dvasia nepalūžta, neap- 
kerpėja. Ypač Jaunimas jautrus

— Darbininkas Jonas Narbutas , 
Ir studentas Vytautas Gaputis, 
žuvo gindami nuo susprogdinimo 
Petro Vileišio tiltą. Gimnazistas' 
Petras Juodeika sunkiai sužeistas?!

Aldona atžymėjo sąraše, jos! 
veidas apsiniaukė. Žuvusiųjų skai
čius kas valanda vis auga. ..

Ji vėl pažvelgė į nuolatos didė
jančias savanorių eiles. Nei vieno 
ši žinia nenubaido. Laisvės troš
kimas stipresnis už mlrtes baimę. 
O laisvė jau arti... Dar vienas 
spustelėjimas — ir atėjūno batai 
nebetrems gimtosios žemės.

Adjutantas, naudodamasis sutar
tu slapyvardžiu, telefonu duoda 
kažkam įsakymą, pasiųsti tilto gy
nėjams reikalingą pagalbą.

* 1
Ji buvo išleista j namus pailsė

ti. Antra naktis be miego, tačiau 
Ji nebegali sumerkti aklų. Užtvi
nusi džiaugsmu krūtinė, sukrėsti 
visi pojūčiai, neleidžia užsnūsti. 
Ir visi kiti štabo pareigūnai ne
pripažįsta poilsio. Praeitą naktį 
Jie varu išvarė adjutantą porai 
valandų nusnūsti. Jis vos bepajė
gė kalbėti, taip buvo išvargęs. Ta
čiau jo veidas tebešvietė ryžtu
mu. 1

Ne. Ji nenustygsta namuose. Ei
na atgal į štabą ir galvoja, ko
dėl jai taip lengva. Nepatirta jė
ga ją kilnoja ir neša, kaip plunks
ną. Praeivių veidai šviečia jos 
džiaugsmu. Jie pagarbiai šypsosi, 
matydami trispalvę Juostelę, pri
segtą prie jos švarko rankovės. 
Kai kurių praeivių žvilgsniai reiš
kia bamę Ir neapykantą. O ten 

tolau, Mickevičiaus gatve, vos be
pavilkdami kojas, eilėmis slenka 
belaisvių pulkai, sutriuškintos rau
donosios armijos likučiai. Pilki, 
iškankinti šešėliai.

Vytauto Didžiojo Muziejaus bo
kšte jau vėl plevėsuoja Vytis. Pas
kutinis besileidžiančos saulės spin
dulys pagerbia Nežinomojo karei
vio kapą.

“Marija, Marija, skaisčiausia le
lija...” sidabriniais garsais var
pai paskelbė vakaro maldą.

Gal Jau rytoj vėl prasidės tia
ras Nežinomojo kareivio kapo pa
gerbimas. Naujas gyvenimas vos
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ARGENTINA

Argentinos laikraščiai įsidėjo 
žinią apie atvykusią į Buenos Ai
res pasisvečiuoti lietuvę dr. R. 
Rachlinaitę, kuri yra kilusi iš Ky
bartų, un-tą baigė Berlyne, o odon
tologiją praktikavo Kaune. Ji 1941 
m. per Aziją pasiekė JAV ir da
bar yra pirmutinė dantų gydytoja 
Jų aviacijoje, turinti leitenanto 
laipsnį. Ir vokiečių dienr. “Abend
post” š.m. lapkričio 21 d. numery
je paskelbė savo bendradarbio iš 
Buenos Aires pranešimą, kaip jai 
einasi toje “Caballeros šalyje.” 
Pasirodo, kaip paaiškėjo iš Jos pa
sikalbėjimo su laikraštininkais, Ji 
yra vienintelė “mergaite su uni
forma", kuri “turi teisę pažvelg
ti savo draugams vyrams į jų 

vargstančiai tautai (Vaidilos pali
kimas). Pagaliau autorė visus mū
sų kenčiančios tautos vargus ir 
kovas nušviečia skaidria laisves 
viltimi (Gedimino sapnas).

Didvyrių žemės vaizdeliai pilni 
veiksmo, gyvumo. Stilius lengvas, 
lankstus. Vykę dialogai. Dėl šių 
ypatybių vaizdeliai lengvai gali 
būti perkeliami į sceną-vaidinimui. 
Pati autorė yra tai išbandžiusi. 
Dirbdama pedagoginį darbą Sao 
Paulo lietuvių kolonijos mokyklo
je, yra įpareigota kas dvi savai
tės duoti mokiniams kultūrinių pa
rengimų. Tarp kitų scenai buvo 
pritaikyta ir suvaidinta "Vaidilos 

, palikimas", kurį randame “Didvy- 
1 rių žemėje”. Velkaliukas turėjo 

būti pakartotas — taip patiko 
žiūrovams.

Ar nereikėtų ir Australijoje lie
tuviškų parengimų' Iniciatoriams 
atkreipti dėmesį į šiuos vaizde
lius? Juo labiau, kad scenai taip 
maža ko teturime.

“Didvyrių žemė” rekomenduoti
na visiems, o ypač jaunimui. Tarp 
kitų kalėdinių dovanėlių, ji ir tu
rėtų rasti sau vietelę.

M. Slavėnienė.

dantis”... Kai lakraštininkai pas
tebėjo, kad ji kalba angliškai vo- ’ 
kiškų akcentu, tai Miss R. Rach- 
lin atkirto, kad ji, nors yra gimu
si Karaliaučiuje, betgi yra lietu
vė. Šį kartą ji nuskrido 20.000 km. 
iš New Yorko į Buenos Aires, no
rėdama dalyvauti savo dėdės si
dabrinėse vestuvėse.

ITALIJA

— Lietuvos kr. dem. partijos 
įgaliotinis Italijoj K.V. Mincevi
čius lapkr. 10 d. padarė vizitą Ita
lijos kr. dem. partijos įgalioti
niam sekretoriui buv. premj. Fan- 
faniui. Pokalbis truko 40 minučių. 
Ta pačia proga buvo padarytas 
mandagumo vizitas ir partijos gen. 
vicesekretoriui deputatui Rumor.

— Šiomis dienomis Romoje įvy
ko “Internazionale della Liberta” 
(Laisvės Internacionalas) visuoti
nis susirinkimas, kurio metu buvo 
išrinkta nauja valdyba. Į ją vice
pirmininku išrinktas lietuvis vei
kėjas dr. Juozas Gailius. “Lais
vės Internacionalas” yra susikūręs 
prieš keletą metų Europoje. Jo 
tikslas — kovoti prieš pavergtųjų 
kraštų okupantus. Jame dalyvauja 
visų Sovietų ar komunistų domi
nuojamų kraštų atstovai esą Ro
moje.

— Šiemet vykusiame filmų fes
tivalyje Venecijoj didelį pasiseki
mą turėjo filmą “Giulietta e Ro
meo”, statyta kartu anglų ir ita
lų. Spauda labai Iškėlė pagrindi
nio artisto Laurence Harvey ga
bumus. visur pažymėdama, kad 
jis yra lietuvis.

— Lietuvė dajlininkė Sofija Pą- 
cevlčlenė, gyvenanti Romoje, bu
vo premijuota Viareggio mieste 
vykusioje itališko peizažo parodo
je, kurioje dalyvavo 12 tautų dai
lininkai. Premiją įteikė „minlste- 
ris Pontl. šį faktą pažymėjo dau
gelis Italijos laikraščių.

— Spalio mėn. Romos Operos 
teatre lankėsi anglų “Sander’s 
Wells Ballet”. Laikraščiai pažy

bei maldaujančiai žvelgė tai į Al-i 
doną, tai į popierius ant stalo.

— Nėra, — su pasigailėjimo 
gaida balse nutęsė Aldona, dar 
dartą peržvelgusi sąrašus. — Atei
kite rytoj, gal būsime gavę naujų 
žinių.

Moteris kurį laiką neryžtingai 
tylėjo.

— O kur dedami žuvusiųjų la
vonai? — pagaliau ji paklausė 
nuostabiai ramiu balsu.

Aldona krūptelėjo. Ir nenoromis 
nurodė miesto lavonines.

Moteris išėjo.
Kitą dieną JI vėl atėjo. Aldona 

ją pasišaukė be eilės Ir pasisodi
no šalia savęs.

— Na, kaip, ar atsirado sūnus?
— Motina nuo didelio nuovar

gio taip Ir sudribo kėdėje. Kai ji 
pažvelgė į Aldoną, Jos akyse ko
vojo siaubas su viltimi. Užkimu
siu balsu Ji pradėjo pasakoti:

— Per visą naktį išklaidžiojau 
po miestą jieškodama sūnaus. Jleš- 
kojau Jo gyvųjų ir mirusiųjų tar
pe. Sargybiniai mane palaikyda
vo beprote ir visur įleisdavo. Kai 
kuriems aš rodydavau Jūsų rašte
lį. Mažai besitikėdama gyvą sūnų 
atrasti, daugiau jo jieškojau tarp 
mirusiųjų. Visą naktį išvaikščio
jau lavoninėse su žvake rankose. 
Pamatau lavoną, 4r žiebiu žvakę, 
prlkišdama ją prie mirusiojo vei
do. Dažnai man rodydavosi, kad 
į mane žiūri gyvos akys. Bet tos 
akys man buvo svetimos. Kad 
žinotumei, panelyte, kiek aš lavo
nų išvartaliojau! Kiti guli knūps- 
ti. Ir va, šitomis štai rankomis 
aš paveršiu juos ir žiūriu, bene 
pažinsiu savo balandėlio bruožus. 
Ne, Jų tarpe savo sūnaus neradau. 
Gal netlkėslt man, ką aš Jums da
bar pasakysiu. Jie man visi pasi
darė tokie brangūs, tie mirusieji.

I Lyg Jie mano sūnūs būtų. Kam 
I pajėgiau, akis užspaudžiau. Ir vi- 
' sus peržegnojau, kaip mažus vai-1 
kus, ūmai sumigusius, nespėjusius 

, poterių sukalbėti. Ir tikrai, pane
lyte, Jie, kaip vakal, guli sumi
gę. Lyg jie, vargšeliai, būtų ne- 
slkankinę prieš mirtį. Kai kurie 
net šypsosi. 

teprasideda.
— Tra-ta-ta-ta... nuaidėjo gat

vėse grėsmingas klegesys. Aldona 
metė akį į gatvės sankryžą ir ins
tinktyviai pritūpė už kiosko. Na
gi, tanko vamzdis tiesiog į ją at
suktas. .. Laimė, kad nutratėjo 
pro šalį. Dar Mirtis tebekeliauja 
miesto gatvėmis. Ir jos juodieji 
sparnai dar vis rūsčiai tebeplasda 
viršum Lietuvos.

štabe adjutantas, gyvai nusitei
kęs, kalbasi telefonu. Ten pat dvi 
Aldonos draugės.

— Priešas skubiai traukiasi, — 
šnabžda viena iš trjulės Aldonai, 
ir Jos akyse nebetelpa džiaugsmas.

— Dabar galėtumėt ir kavos iš
gerti, — sako Aldona, paduodama 
adjutantui ir draugėms po puo
delį Juodos kavos.

Adjutantas tik gurkštelėjo ir 
vėl puolė prie telefono. Merginos 
taip pat tik suvilgo lūpas ir vėl 
kimba j darbą.

— Mergaitės, padėkite man su
rasti mano sūnų. Jau trys dienos 
kai nebepareina namo, — kreipiasi 
į merginas vidutinio amžiaus, var
gingai, bet švariai apsirengusi 
moteris, stovinti eilėje taj-p margo 
Jaunimo.

— Jūs manot, kad Jis taip pat 
išėjo su partizanais? — pasitei
ravo Aldona.

- — Ne tik manau, bet ir tikrai 
žinau, panelyte. Jis atsisveikino 
su manimi tardamas: “Mama, iš

einu vaduoti Lietuvą nuo "išvaduo
tojų”, Ir tu manęs nesulaikysi!” 
Aš ir nemaniau Jo sulaikyti. Tegu 
vaduoja. Bet Jis žadėjo rytojaus 
dieną bent pasirodyti. Ir jau trys 
dienos, kaip laukiu — nebesulau
kiu savo balandėlio.

Aldona paprašė ją sėstis, o pa
ti įsikniaubė į popierius. Perver
tė gyvųjų sąrašus — nerado. Ati
džiai peržiūrėjo žuvusiųjų sąsiu
vinį — tokios pavardės neužtiko.

— Mūsų štabe tamstos sūnus 
neužregistruotas, — paskelbė Ji 
motinai.

— Bet Jis, panelyte, turi būti 
drauge su kitais, jis turi būti, — 
užsispyrusi kartojo motina. JoS 
susirūpinusios akys Iklausiančlai

mėjo lietuvaitės, dabar anglų pi
lietės, Svetlanos Berosovos gražų 
pasirodymą. Florencijos dienraštis 
“Nazione Sera” įsidėjo jos foto
grafiją, pažymėdamas, kad ji yra 
gimimo lietuvė.

J Tarptautinį Marijos Kongre
są Romoje aktyviai įsijungė lietu
viškoji sekcija. Lietuvių šv. Kazi
miero Kolegijoje buvo du posėd
žiai, kuriuose buvo skaitytos kun. 
dr. Balčiūno, dr. Z. Ivinskio, kun. 
dr. J. Vaišnoros ir prof. A. Ma
ceinos paskaitos. Iškilmingoje pro
cesijoje per miestą šv. Petro ba- 
zillkon Lietuviai. dalyvavo atskira 
grupe Persekiojamosios Bažnyčios 
tautų tarpe su Aušros Vartų, Kre
kenavos, Pažaislio, Šiluvos ir Že
maičių Kalvarijos Marijos švento
vių vėliavomis.

JAV

Bendroji JAV ir Kanados lietu
vių dainų šventė numatyta plačiu 
mastu suruošti ateinančių metų 
pavasarį, šventę organizuoja tam 
tikslui iš Chicagos lietuvių chorų, 
jų dirigentų bei valdybos vargo
nininkų iniciatyva sudarytas lai
kinasis komitetas, kurio pirm, yra 
Mrs. H. Stephens, o nariai — V. 
Radžius, J. Kreivėnas, A. Dzirvo- 
nas ir J. Kudirka.

— Muzikas A. Kučiūnas, nese
niai minėjęs muzikinės veiklos 25 
metų sukaktį, buvo pagerbtas Iš
kilmingu koncertu. Kučiūnas taip 
pat pasisako už visuotinės dainų 
šventės JAV-se suorganizavimą ir 
reikalą lietuviams iškilti savai
siais kompozitorių kūriniais. Net 
ir. Amerikoje lietuviai savo kon
certais dažnai pralenkia gausin
gesnes tautas. Kučiūnas pra para
šęs veikalą apie B. Wagnerj, kito 
jo veikalo (apie Calkovskį) rank
raščiai žuvo per karą.

— Čikagoj gyvenąs Vyt. Gorinas 
baigė Alvernią konservatorijos dai
navimo klasę. Dainavimo studijas 
Jis pradėjo dar Kauno konservato
rijoje ir Lietuvoj buvo žinomas 
kaip Karo Mokyklos okteto narys, 
o Vokietijoje — pasirodydavo “Sie
tyno” ansamblyje.

— Filmininkas K. Motuzas New 
Yorke per varžytynes nupirko iš 
buv. Egipto karaliaus Faruko paš
to ženklų rinkinio “Klaipėdos rom
binius”, Išleistus Klaipėdos kraš
to grįžimui į Lieituvą atžymėti.

Aldonai, šio motinos pasakoji
mo besiklausant, ūmai blykstelėjo 
mintis: “Mirtis žudo, daug žudo, 
tačiau mirštančiojo veide spindu
lių, Tėvynės meile tviskančių, ne
pajėgia užgesinti”.

— Ir nežinau dabar, ar man rau
doti, ar džiaugtis, kad tarp tų mi
rusiųjų vaikų savo sūnaus nesu
radau, tęsė toliau motina. — Pa
nelyte, o gal Jūs kokią žinią gavo
te, gal tik nenorite sakyti?

Aldona palingavo galva.
— Gal dar sugrįš, — ramino 

motiną, pati tuo netikėdama. Juk 
mirtis dar tebeklajoja po plačiąją 
Lietuvą. Vargšės, tos mūsų mo
tinos!

— Ta! ir vėl einu jieškoti, 
tarė motina ir silpnai paspaudė 
Aldonos jai ištęstą ranką. Mergi
na instinktyviai tą ranką paglos
tė. Ir Jai pasirodė, kad tai ne ran
ka buvo, o sušalęs drebantis pau
kščiukas. Bet motinos veidas spin
dėjo ramumu.

Tą dieną gauta žinia, kad prie
šas toli nublokštas.

Pavakare ta moteris vėl pasiro
dė štabe. Ji be eilės priėjo prie 
Aldonos Ir tarė Jai šypsodamasi:

— Panelyte, mano sūnus Jau at
sirado. Gyvas, balandėlis, Ir svei
kas. Ir linksmas, kaip visuomet. 
Nebeteks šiąnakt man su žva
ke klaidžioti. “Mama, tu man 
grabnyčią žiebei... ” pasijuokė iš 
manęs Išdykėlis, kai papasakojau 
apie savo naktinį jleškojlmą. “Dar, 
mama, man ne laikas mirti. Gil
tinės dalgis atšipo, o mano kaklas 
kietas”. Na, ar ne išdykėlis, pa
nelyte, tas mano sūnus?

— Tai kur Jis buvo? — pa
klausė Aldona džiaugdamosi moti
nos laime.

— Jis su savo draugais buvo 
Fredoje. Ir tenai štabe užsirašė. 
O aš maniau čia jo vardą atrasti... 
Ir vėl aš jį išleidau, panelyte. Bet 
dabar jau esu rami. Jeigu dabar, 
neduok Dieve, Ir žūtų — perdaug 
neverkčiau. Aš taip norėjau dar 
nors kartą gyvenime jį gyvą pa
matyti. Ir pamačiau. Tegu. Tegu 
vėl veja lauk priešą. Tegu vėl sto
jasi laisvoji Lietuva.

Tokių rombo formos ženklų buvo 
išleista 13, tarp Jų buvo Klaipė
dos miesto herbas, Vytis, Birutės 
koplytėlė Palangoj, Než. Kareivio 
kapas Kaune ir kt.

PRANCŪZIJA

Krašto tarybos posėdis. PLB 
Prancūzijos krašto taryba išrinko 
naują Krašto Valdybą tokios su
dėties: min. E. Turauskas*— pir
mininkas, A. Michelevičius — Iždi
ninkas, B. Venskuvienė — sekreto
rė. Išrinkus E. Turauską, kuris Il
gi šiol buvo Krašto tarybos pir
mininku, krašto tarybos pirmininke 
išrinkta O. Bačkienė. Posėdyje da
lyvavo Lietuvos atstovas Prancū
zijoje ir LB garbės teismo pirm, 
dr. S.A. Bačkls, kuris padarė ta
rybos nariams pranešimą apie šio 
meto politinę situaciją.

KOLUMBIJA

Spalio 30-31 ir lapkričio 1 d.d. 
Medelline, L.K. K-tuI vadovaujant, 
buvo suruoštas antrasis Kolumbi
jos lietuvių suvažiavimas, kurio 
tikslas buvo pagerbti Lietuvos -že
melės globėją Mariją šventaisiais 
Metais ir paminėti lietuvių koloni
jų įsteigimo Kolumbijoje 5 metų 
sukaktį. Pats suvažiavimas pra
sidėjo spalio 28 d. atvykus vysk. 
V. Brlzgiul. Aerodroman ganyto
jo pasitikti susirinko nemažas lie
tuvių būrelis su kolumblečials, val
džios bei bažnyčios atstovai. 

Aerodrome ganytoją pasveikino 
gubernatoriaus ir burmistro atsto
vai. Lietuvių vardu pasveikinimo 
žodį tarė dr. F. Proscevlčius.

Vėliau vysk. Brizgys lankėsi Bo
gotoj ir kitose vietose, kur gyvena 
lietuvių.

• Egipto prezidentą gen. Ne- 
guib nušalinus iš pareigų, rnlnis- 
terių kabinetas nauju prezidentu 
paskelbė min. plrminlnkią pik. 
Abdel Nasser, 36 metų amžiaus. 
Buv. prezidento Naguib, kuris va
dovavo perversmui prieš karalių 
Faruką, likimas šiandien stovi 
“ant kortos”. Jis gali atsidurti ka
lėjime ”už valstybės reikalų iš
davimą”. Bet Jis turi ir stiprų ša
lininkų tinklą, ypač Sudanas pa
laiko Negulb.
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GYVENIMO 
IŠKARPOS

Bendradarbis rašo: "Gyvenimas 
klostosi pagal tam tikrus dėsnius, 
kurie keičiasi bėgant laikui ir kin
tant aplinkybėms. Nors tie dės
niai nėra kur nors surašyti, Jų 
vis viena laikomasi gana tiksliai. 
Pamėginkime pažiūrėti, kaip at
rodytų toks rašytinis statutas, ku
rio mūsuose daugelis praktiškų 
žmonių laikosi kasdieniškame gy
venime.”

PRAKTIŠKO ŽMOGAUS
GYVENIMO STATUTAS

1. Nebūk punktualus. Punktualu- 
mas-karalių ir ubagų puošmena. 
Karalium nesi, ubagu nenori išsi
duoti. Todėl vėlinkis. Tuo paro
dysi, kad turėjai svarbesnių “biz
nių” ir j šį reikalų tau tik nusis
pjaut.

2. Būk pranašesnis. Sutikęs tau
tieti nesisveikink pirmas, kad ne
pažeistam savo orumo ir pranašu
mo. Elkis taip, kaip kilminges- 
nlejl australai, su kuriais dirbi — 
jie gi niekad tavęs nesveikina pir
mi.

3. Gerbk lietuviškų vaišingumų. 
Kai bare (tark-pabe) pakalbina 
tautietis būtinai pasiūlyk išgerti. 
Jei priims, vėliau galėsi sakyti: 
"Tas tik už svetimo laka”. Jei at- 
slsakytų-visiems skelbk: “Bijo kad 
reikės “atfundyti”.

4. Palaikyk savuosius. Patarnauk 
tautiečiams reikale ir lupk dvigu
bai, tik kas kart neužmiršk pri
durti: “Kaip tau!” O jei kitas 
tautietis už patarnavimų norės 
būti atlygintas, vadink jį kiaule 
ar kaip kitaip.

5. Sugyvenk gražiai su kaimy
nais. Matydamas kaimynų kų so
dinant ar daržų laistant, visados 
paguosk: “Gražus orelis, sausre- 
lė dar pasilaikys”. O Jeigu kaimy
nę skalbiant pamatysi — dejuok 
ir tark: "Audra, pęrkūnija ir ki
tokios šlapios “pavietrės” prasi
dės netrukus”. Ir čia pat papasa
kok, kaip reumatas tave i baron- 
kų riečia. O tai esti prieš liūtis.

6. Neapkalbėk artimo savo. Bet 
Jeigu kaimyno vaikas mokosi, aiš
ku — Jis tinginys ir bijo darbo. 
Jei dirba — perkvallas mokytis 
arba tėvas — nagas: .grūda Jau
nų vaikų j fabrikų. Taip paaiš
kink pažįstamiems.

7. Draugauk su'sau lygiais. Ne
sakyk: “Su lietuviais nenoriu tu
rėti niekui bendro”. Koks neraliuo
tas tipas dar gali sukirsti, saky
damas, kad Lietuvoj buvai apsivo
gęs Ir dabar bijai būti atpažintu. 
Verčiau sakyk: “čia aplink tokia 
prasta publika suplūdo, kad sta
čiai nėra su kuo žodžiu persimesti. 
.Todėl Ir nejleškal draugystės...

8. Turėk tinkamų žodį aukų rin
kėjams. Kai tavęs paprašo paau
koti kokiam lietuviškam reikalui, 
neišsiduok esąs šykštus ar žema
žiūris. Išnaudok progų pabrėžti 

savo asmenybę. Pavyzdžiui: a) Kai 
renka lietuvių namams pinigus, ne
sakyk: “Man tų namų nereikia”. 
Koks storžievis gali patį pava
dinti aboridženu, nes, mat, ir ši
tiems sutvėrimams namų nerei
kia. Verčiau liūdnų veidų padaręs 
tark: “Duočiau, bet nepasitikiu 
namų komitetu, stačiai bijau, kad 
pavogs arba pragers, b) Kai ren
ka Vasario 16 Gimnazijai, drožk: 
“Neaukoju iš principo, nes kai 
pats mokslus lankiau, man niekas 
iš šalies net klumpėms nedavė”, 
nesvarbu, kad tie mokslai baigėsi 
pradžios mokykloj. Arba, jeigu esi 
daugiau tėvo ar valdžios lėšomis 
pasimokęs, pasišaipydamas sakyk: 
“Nemėgstu už save mokytesnių”.

9. Pabark skrudžius — netikė
lius. Parapija, yra ta organizacija, 
kuriai priklausyti atsieina pigiau
siai. Jei atėjęs į bažnyčių ir nie
ko neaukotum, tavęs iš ten neiš
mes. Bet dėl akių iš saujos pus- 
penį nuleisk j praeinančių lėkšte
lę, kad išėjęs į šventorių galėtum 
garsiai tarti: ‘ Tai ir lietuviai, 
tai ir katalikai! Net ir lietuviškas 
pamaldas taikstosi išklausyti dar
iniai. Ana, aukų lėkštelėje vieni 
variokai. Tik kur koks sldabrinio- 
kas”.

10. Būk pramatantis. Mūsų tė
vynė dabar labai nualinta. Jos at- 
kutinimul reikės daug pinigo. Tam 
reikalui tu pasiaukojai, nuspren
dęs tapti turtingu, kad galėtum

efektingai tėvynės atstatymo darbe 
dalyvauti. Todėl jau dabar tu, kaip

NETEKAU KAIRĖS RANKOS i
(LAIŠKAI Iš LIGONINIŲ IR kad sotūs ir apsirengę būdami at-

SANATORIJŲ) I simintume vargstančius brolius
| Vokietijoj, o atsiminę priderama

Iš Gautingo (Vak. Vokietija) sa- J auka jų tikrai sunkų gyvenimų

Neapsakomai yra sunkus mano be- i 
vlltiškas gyvenimas'. Aš guliu lo-l 
voje arba sėdžiu savo rankiniame 
ligonio vežimėlyje...” (priede fo
to). S.C. (Hamburg)

♦ 
“Esu senas Ir bedarbis. Pereitų

savarankiškumo, keliu

KAI 2 STOS-DAUGIAU 
PADARYS

natorijos redakcija gavo laiškų: 
prašoma perduoti tos sanatorijos 
lietuvių ligonių raštų (kurį čia 

spausdiname). Soc. Globos Moterų 
Draugijai Melbourne ir rašo: Nuo
širdžiausia padėka už brangių do
vanų — “Mūsų Pastogę”. Būkite 
malonūs, jei Išgalėsite, Ir toliau 
mums siuntinėti.”

Toliau laiškas Soc. Globos Mo
terų Draugijai Melbourne. Ten ra
šoma: “Mūsų Pastogėje" Nr. 39 
š.m. rugsėjo 29 d. pranešimų sky
riuje — “Kartų Metuose” — pra
nešta kiek prieš 12 mėn. pagal
bos išsiųsta Vokietijoj vargstan
tiems ir kt. Iš pranešimo aiškėja, 
kad Soc. GI. Moterų D-ja Melbour
ne Ir šiais metais ruošiasi į pa
galbų vargstantiems pagelbėti. 
Tarp kitų paminėta ir Gauting. 
Mūsų ligoniai perskaitę “Mūsų 
Pastogėje” minėtų pranešimų, su
sidarė viltį ir apsidžiaugė, kad, 
gal būt, ir jie nebus pamiršti...”

Toliau laiško autorius J. Vai- 
dyla nurodęs, kad jis kalba visų 
ligonių vardu, nes yra ryšininkas 
tarp šelpėjų ir ligonių, rašo:

"Čia yra daug vargų, kurių čia 
neįmanoma atvaizduoti. Gautingo 
sanatorija besigydančių lietuvių 
skaičiumi visados buvo gausiau
sia.. . Iš čia jau išleista, kaipo pa
sveikusių, 116 lietuvių. Šiuo metu 
dar yra 36 vargstantys tautiečiai, 
ši sanatorija didžiausia Europoj. 
Dabar su personalu yra 1700 žmo
nių. Maistas blogas. Norėčiau tik 
vienų pagrindinį maisto produktų 
— bulves paminėti. Jos verdamos 
visiems 1700 žmonių toj pačioj 
virtuvėj šutintuvuose. Labai ne
malonus savotiškas skonis. Valgo 
žmonės tik iš prievartos. Tuo tar
pu pačių išsivirtos (tenka gelbė- 
tis, pirkti bulvių ir virtis) — ta
rytum pati bulvė sutirpsta burnoj... 
Tas pats ir su kitokiu maistu. 
Kas jau tik turi kokių markę, per
kasi maisto, stengiasi pasveikti. 
Tačiau tik mažam skaičiui ši pa
grindinė sųlyga prieinama.

“Drabužių irgi labai trūksta, o 
ypatingai viršutinių kelnių. Bent 
kartų į metus drabužių gauname 
BALFo, bet viršutinių kelnių vi
soj siuntoj terandi vienas, dve
jas... Ligoniai negalėdami patys 
nusipirkti, šiuo atveju irgi labai 
vargsta.

“Jei Jūs Gerb. Lietuvos dukros 
Išgalėsite mums padėti, būtume 
giliai dėkingi.

“Reiškiu augštų pagarbų ir lin
kėjimus geresnės ateities Ir iš
tvermės iki mūsų tautos laisvės 
aušros.

Visų vardu pasirašo J. Valdyla. 
(13b) Gauting, Staatl. Sanatorium, 
Germany.

Redakcijos prierašas: Liaškas 
Soc. Globos Moterų Draugijai Mel
bourne persiųstas, “Mūsų Pasto
gė” ir toliau bus siuntinėjama 
Gautingo, kaip ir kitų ligoniniu 
bei sanatorijų ligoniams lietu
viams, gi laiškas paskelbtas tam,

palengvintume.

‘Netekau kairės rankos...’
Savo laiške tautietis P.B. iš Ul- 

n-o ligoninės rašo: “Netekau kairės 
rankos, taip pat dešinės akies, 
ausies būgnelis sprogęs ir kūnas 
pilnas įvairaus dydžio metalinių 
šukių. Dešinės rankos nykštys, 
smilius ir pusė didžiojo amputuo
ti... savo Jaunystės dienas leidžiu 
ligoninėse, nes Jau 13 operacijų 
turėjau...

*
"... Gimęs 1921 m., savo pa

čiuose geruose metuose dirbti ne
galiu. Maisto produktai labai bran
gūs, taigi, sviesto, mėsos kiaušinių 
negaliu įpirkti. Ką gaunu — per 
daug, kad badu mirčiau ir per ma
žai pasveikti.” M.B. (Heilbroun.)

*
“ Padalinau 50 D. 5-klems ser

gantiems Ir 5-kiems seneliams.

žiemų po 6 metų ligos mirė žmo- 
1 na. Galėsiu baigti laidojimo Išlai

das apmokėti. Sūnus mokosi Vasa- 
l rlo 16 gimnazijoj.

S.C. Hamburg).
★

šalia smulkiai tikslaus Vokieti- 
| jos Krašto Valdybos gautųjų per 
i Soc. Globos Moterų Draugijų gč- 
I rybių išdalinimo akto guli kelias- 
' dešimt šitokio ir panašaus turi

nio laiškų. Tai padėkos už praė-
I jusiu metų melbourniečių talką, 
j kada buvo surinkta £ 300.
i Šiais motais tiek dar neturim, 
todėl kviečiame visus neaukojusius 

į paskubėti su savo auka. Vajus bu- 
i vo pratęstas iki gruodžio 5 d. Bet 
galite ir betarpiškai pasiųsti. Adre
sų gausite pas Soc. GI. Mot. D-Jos 
pirmininkę E. Šemetienę, 51 Hart
wood St., E. Kcw, Vic. Prašome 
nedelsti.

Soc. GI. Mot. D-ja Melbourne.
Tai labai nukaršę ir pavargę sie
los... Linkime Jums visiems Kalė
das Australijoje leisti meilės dva
sioje. Liekame su lūkesčiu kitas 
švęsti mūsų mylimoj tėviškėj ar
ba tenai, kur mūsų tūli per mir
tį nukeliauti galime... Tenai bū 
sime amžinai prie Kristaus — nei 
vargsim, nei verksim, nei sirgsim. 
Dieve nugelbėk mus!

A.P. (Kiel). (| 
¥

“Prieš kurį laiką atsiguliau sa
natorijom Man labai gaila šeimos. 
Vienas vaikutis eina j vargo mo
kyklų, nors dar yra per mažas, 
o kita mergytė tik pusės metų.”

J.J. (Mollie).
¥ •

"... Prisideda dar ir cukraus ir 
odos ligos. Nešu tą kryžių man 
uždėtąjį kolei Augščiauslasis ma
ne laikys šiame pasaulyje. Esu
jau 87 — senas”.

A.P.
★

"... šiuo kreiptasi į Tamstą su 
padėka... Dėl savo dukters, kuri 
serga akių T.b.c. Aš pats esu be 
darbo ir už tuos 25 DM galėsiu 
jai maistų pagerinti. Norėjau vyk
ti U.S.A., bet sūnus taipgi ne
sveikas su plaučiais, tai negalim 
niekur važiuoti.”

B.T. (Streghorst).

Inž. V.S. (-) 
“šiandien gavau per mūsų cent

rinį komitetų iš Jūsų 25 DM. Be 
šitokių džiaugsmingų dovanų gy
venimas būtų visiškai neįmanomas. 
Po 5 metų sanatorijos pasidariau 
visiškai nedarbingas...”

Inž. A.F. (Pinneberg).
<•

Aš esu 54 m. visiškas invalidas.

anas vanagas iš nesvietiškų augš- 
tybių mato kurapką sniege susigū
žusią, žiūrėdamas į suvargusių 
Lietuvą pasirink taupymo kelią: 
neprenumeruok lietuviškų laikraš
čių (tikrieji šio krašto gyventojai 
laikraščių irgi neskaito, o argi jie 
blogesni australai už tave?, ne
mokėk solidarumo mokesčio, neau
kok Tautos Fondui, nepirk lietu-
vlškų knygų! Tu taupai Lietuvai, 
todėl lietuviški reikalai, gaila, — 
turės palaukti.

•
Baigdamas laišką Praktiško žmo

gaus gyvenimo statuto autorius ra
šo: “Statutų reiktų redaguoti ko
misijai, tada jis išeitų pilnesnis. 
Kadangi mūsuose būtų sunku kų 
nors į komisiją Išrinkti (visi atsi
sakinėja!) siūlau talkos-kvietimo 
būdą: pradžiai kviečiu bendradar
biais praktiško gyvenimo stebėto
jus: Jurgį Daubą ir Vyt. Šamą”.

Pasirašė: K. Peras.
Mielas bičiuli K. Petrai, paties 

laišką ir Praktiško žmogaus sta
tuto projektą skaičiau ir mielai 
pačiam, pataikausiu, šitoks statu
tas būtinai reikalingas, nes kiti, 
tik pradėjuslejl praktiškėti, kar
tais elgiasi, it akli kačiukai, net 
griaudu žiūrėti.

Taigi, vėl naujo darbo užgriu
vo.

JURGIS DAUBA.

Prekybos Bendrovės 
Baltia

Pirmosios Paraiškos
Nepersenai įsikūrė, bene, pir

moji Australijoje lietuvių preky
bos bendrovė — Baltia Pty. Ltd. 
— ir atidarė moderniškų maisto 
produktų paruotuvę Sydnėjaus 
priemiestyje (93A. Argyle St. 
Parramatta). Tai džiugi ir verta 
dėmesio mūsų atelvijos gyvenimo 
paraiška kelyje į savarankiškų 
ateitį, rodanti ko galima pasiekti 
sutelktinėmis jėgomis, nes kai du 
stos — daugiau padarys.

Dažnas mūsiškių tik beviltiškai 
žvalgomės į “australiško gyveni
mu būdo” išraizgytas paragrafu 
bei draudimų užtvaras, kliudančias 
mums, naujiesiems ateiviams, bet- 
kokį žingsnį į praeities savaran
kiškų profesijų panaudojimų, bet- 
kokį bandymų išsikovoti ekonomi-

Baltia Pty. Ltd. Darbo ir sveikatos įstaigų pareigūnai atėję parduo
tuvės patikrinti prieš atidarant, drauge su B-vės nariais vaišinasi 
arbata.

DĖMESIO! Naujas adresas.
Europietis Siuvėjas

S. SARĄKULA
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 prieinamiausiomis kai
nomis.

Susikalbame angliškai, vokiškai, 
rusiškai ir lenkiškai.

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

nį gerbūvį, o tuo pačiu lengves
nį ir labiau užtikrintą rytojų.

Todėl Ir "Baltia” bendrovės at
siradimas bei pirmieji žingsniai 
tvirtai žengiami, gali būti sektinu 
pavyzdžiu tiems, kurie ateity ban
dys veržtis į šių sritį.

"Baltia” įsigijo nuosavus dvie
jų augštų namus, judrioje preky
binėje gatvėje, prieš pat Parrama- 
ttos geležinkelio ir autobusų sto
tis. Parduotuvės didžiulė vitrina, 

moderniški vidaus įrengimai, (įjun
gta ir lietuviškų motyvų — pro
jektas K. Ankudavičiaus), ją leid
žia lyginti su didmiesčių senų bei 
turtingų firmų šios rūšies preky
bos įstaigomis.

Žinoma, visa tai atsirado ne 
magiška burtininko lazdele pamo- 
jus-tai ryžtingos iniciatyvos ir

do “Baltia”. — kalbėjo J.P. Ke
dys.

Kas gi tie Baltios akcininkai, 
drąsiai pasukę savarankiškumo ke
liu? štai Jie: J.P. Kedys, A.K. Ka. 
zakevičiai, A. Jokantas, A.L. Ma
kauskai, K.E. Sadauskai ir P. Bal
kus. Bendrovės šūkis: "Vienas už 
visus, visi už vieną!”

— Jei reikalas gerai apsvars
tytas, ryžtingai siekiamas, tai tu
ri jis Ir pavykti! — su giliu įsi
tikinimu pareiškė tūlam skeptikui 
J.P. Kedys, besikalbant apie ben- 
drovūs “Baltia” pirmųjų dienų pa
raiškas.

Degulių Paulius.
— 0 —

Mašinos, mašinos, 
mašinos.

Prof. L. Doster išrastoji maši- 
na-vertėjas, veikianti elektroniniu 
principu, Georgetowno universitete 
kalbų instituto profesoriams pade
monstravo savo vertėjiškus “ga
bumus”. ši mašina 700 rusiškų 
žodžių išvertė į anglų kalbų per 
kelias sekundes. O kai Jai vienas 
kalbininkas pakišo išversti 60 išti
sų sakinių, tai Jis vertimų gavo 
nespėjęs surūkyti cigaretės.

Susirūpinimo rodo ne tik ver
tėjai, bet ir skaičiavimo specia
listai, nes Amerikoje pradėta nau
doti elektroninė nauja skaičiavi
mo mašina, kuri'greit ir tiksliai 
išsprendžia sunkias skaičiavimo 
problemas. Tūkstančiams kompli
kuotų matematikos uždavinių, rei
kalingų radijo valruotamų sviedi
nių gamyboj, kuriuos visas būrys 
įgudusių skaičiuotojų tepajėgia iš
spręsti per 30 dienų, naujoji ma- 
šin atai atlieka per kelias minutes.

— ★ —

PRANCŪZAS “SKRAIDANČIOJ 
LĖKŠTĖJ”

Du prancūzai motociklistal Tou
lon policijai pranešė apie pasikal
bėjimų su "skraidančios lėkštės” 
lakūnu. Jie esu radę "skraidančių 
lėkštę”, ant kelio netoli Toulon Ir 
iš Jos išlipęs vidutinio ūgio vy
ras, apsivilkęs nematytos medžia
gos lakūno kostiumu, paklausęs 
kaip vadinasi ta vieta. Motoclklls- 
tai paaiškinę ir savo ruožtu jį 
paklausę iš kokios planetos jis yra 
atskridęs. Lakūnas pasakęs: “Aš 
esu prancūzas”. Paskui jis įlindęs 
į tų “skraidančių lėkštę”, lėtai, 
bet visiškai statmenai pakilęs į 
viršų ir nepaprastu greičiu išnykęs 
erdvėje, palikdamas paskui save 
oranžinės miglos pėdsakų.

PASAULIS LAUKIA RYTOJ, O MES JAU
ŠIANDIEN TURIME NEŠIOJAMĄ

> PHILIPS
S į Troubadour Į

KALBA UŽ SAVE!
Veikia elektra arba savo puikiai pritaikytomis 

ekonomiškomis baterijomis.

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

(Lengvos išslmokėjimo sąlygos)

sumanaus organizavimo rezultatas, 
kurį parode J.P. Kedys, taikau-
jant keletui bendraminčių, sudė
jusių reikalingas lėšas.

Darbas pradėtas, kaip pareiškė 
bendrovės reikalų vedėjas J.P. 
Kedys, tik po to, kai planas buvo 
gerai paruoštas, išstudijuotos są
lygos, b-vės nariams parodžius 
sutarimą, pilną pasitikėjimą, be 
ko būtų neįmanomas darbas, ypač 
komercinėje srityje.

Iš tolimesnių J.P. Kedžio pasi
pasakojimų sužinome, kad jis, tir
damas vietos gyvenimo paraiškas 
į savarankišką ateitį, įsitikino, jog

PADĖKA
Mr. Philip Geeves, Broadcasting 

Station 2CH Production Mana
ger, Miss. Aina Ozolins ir St. 
Skoruliul padėjusioms Nežinomo
jo politinio kalinio minėjimo pro
gramų per radijų (2CH) pravesti; 
Br. Klveriui ir dv. mišr. kvartetui, 
J.A. Juragiai, V. Saudargienei ir 
tautinių šokių grupei, skautams 
ir visiems darbu, aukoms parėmu- 
siems radijo valandėlės pravedimų 
bei Nežinomojo politinio kalinio 
dienos minėjimų ruošiant, nuo
širdus ačiū.

LRBP Kalinių Komitetas.

paskiram žmogui, o ypač ateiviui,
Padidinamos

“LIETUVIŲ DIENOS”
Australijoje sunku ką nors pla
tesniu mastu planuoti, veržiantis 
į prekybinę sritį. Tam esama įvai
rių kliūčių: nepakankamos lėšos, 
sindikatai, konkurencija, “senųjų” 
šnairavimas į "naujuosius” — kli- 
jentūros problema ir kt. Tik ge
rai susiorganizavusios bendrovės, 
pajėgiančios įsigyti namus ir su
dėti pakankamą pradinį kapitalų, 
registruotos valdžios įstaigose, ga
li tikėtis įveikti esamas ir atsi- 
raslančias kliūtis, užsitikrinti pa
sisekimą.

— Mėginau organizuoti lentpjū
vę, bet reikėjo keltis į “bušą” — 
neatsirado pakankamo skaičiaus 
“ukvatninkų”. Vėliau pradėjau tir
ti maisto prekybos galimumus. 
Prasidėjo pasikalbėjimai su pažįs
tamais Ir tik matytais žmonėmis. 
Gal su šimtu tautiečių per metus 
laiko esu šiuo reikalu taręsis. Ir 
tik šešetas, klausimą vispusiškai 
apsvarsčius sutarėme mesti j vie
ną kepurę turimus “grašius” — 
steigti bendrovę. Ir štai — atsira-

“Lietuvių Dienų” žurnalas, pra
dedant 1955 metų sausio mėn. nu
meriu, padidinamas: tilps daugiau 
iliustracijų ir žodinės medžiagos. 
Pranumeratos kaina Australijai 
paliekama ta pati — 4 dol. me
tams.

Kiekviename “Lietuvių Dienų” 
numeryje tilps apie 60-70 aktua
lių ir įdomių nuotraukų iš viso pa. 
Saulio lietuvių gyvenimo. Bus įdomi 
ir žodinė medžiaga: — aktualūs 
straipsniai, įdomūs pasikalbėjimai 
su žymiais mūsų politikais Ir kul
tūrininkais, lietuvių rašytojų ir 
poetų kūryba, reportažai iš pasau
lio lietuvių gyvenimo, atsiminimai 
ir kit.

Užsisakykite “Lietuvių Dienas” 
1955 metams. Duokite savo adre
sus, pinigus galėsite prisiųsti po 
mėnesio, dviejų ar trijų. Pinigus 
siųskite tiesiog administracijai, 
kurios adresas yra šis:

“Lithuanian Days”, 9204 S. 
Broadway, Los Angeles 3, Callf., 
U.S.A.
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SAVAITGALIO MOKYKLŲ

MMSU PASTOGE
Melbournas Atsisveikinom su A.A.

LIETUVIŲ GYVENIMO 
VAIZDŲ ALBUMAS

Jau pradėtas tvarkyti Melbour. j 
no lietuvių gyvenimo vaizdų al
bumas. Apylinkės valdyba prašo 
visų organizacijų Iki š.m. gruod
žio 12 d. prisiųsti trumpus jų įsi
kūrimo bei veiklos aprašymus, pri
dedant turimas nuotraukas, var
duojančias organizacijos darbą. 
Taip pat ir paskiri asmenys, tu
rintys tam. tikslui tinkamų nuot
raukų prašomi perleisti jas Apy
linkės valdybai. 
PARENGIMŲ VISA GAUSYBE

Ryšium su įvykstančiais suva
žiavimais (ALB Krašto Tarybos, 
LK Fondo, Sambūris šviesa, lie
tuvių katalikų veikėjų, Mažosios 
Lietuvių Bičiulių Draugijos), Mel
bourne įvyks visa eilė viešų paren
gimų, kuriuos ruošia Kultūros 
Fondas Ir ALB Apylinkės valdy
ba. Gruodžio 28 d. — literatūros 
ir muzikos vakaras, gruodžio 29 
d. — kamerinės muzikos vakaras, 
gruodžio 30 d. — ALB Krašto Ta
rybos nariams ruošiama Išvyka j 
Melbourne lietuvių Jaunimo stovyk
lą, o gruodžio 31 Naujų Metų su
tikimo balius.

Vincu Kairaičiu
š.m. lapkričio mėn. 22 d. negai- 

lesting mirtis išrovė iš mūsų tar
po uolų ir dprbštų lietuviškos 
bendruomenės narį, ALB Pertho 
Apylinkės valdybos pirmininką, 
Vincą Kairaitį.

Vincas Kairaitis buvo mokyto
jos Lietuvoje, o tremtyje aktyvus 
visuomenininkas, visados sieloję
sis tautos reikalais ir daug dirbęs 
lietuvybės išlaikymui, ypač rūpi
nos Jaunimo širdyse įžiebti, arba 
neleisti užgęsti teberusenančiai tė
vynės meilės liepsnelei.

Velionis Jau ilgesnį laiką sirgu
liavo ir kartais nusiskųsdavo silp
nėjančia sveikata, bet šitai jis ne
laikė rimta kliūtimi pasišalinti iš 
lietuviškos veiklos baro. Todėl Jis 
bendruomenės susirinkimuose pra
šomas sutikdavo būti renkamu i 
valdybą ir prireikus nesišalindavo 
sunkaus vadovavimo darbe.

B. Baikauskas.

RIESTAŪSIO SŪNUS
MELBOURNE

DIENA CABRAMATTOJ
Lapkričio 28 d. Cabramattoje 

susitiko Cabramattos ir Banks
towno savaitgalio mokyklų moki
niai.

Bankstowno savaitgalio mokyk
la su vedėju Bakaičiu, mokytojais . 
Ramanauskiene, Karitonu, Rama
nausku ir 39 mokiniais revizitui į 
Cabramattą atvyko autobusu. Čia 
juos sutiko Cabramatos mokyklos 
vedėja Aid. Cininienė, mokyt. Ve- 
teikis, 18 mokinių ir būrys tėvų.

Cabramattos mokyklos vedėjos 
paruoštą programą perskaitęs ir 
svečius pasveikinęs Cabramattos 
ALB Apylinkės valdybos švietimo 
ir sporto vadovas Deikus, pakvie
tė visus tylos minute pagerbti žu- 
vusus už Lietuvos laisvę. Abiejų 
mokyklų mokiniai, sugiedojus Lie
tuvos himną ii" Marija Marija, su
sikaupė pamokai.

Pirmąją pamoką pravedė Cab
ramattos mokyklos lietuvių kalbos 
mokytojas Veteikls, pasikeisdamas 
su Bankstowno savaitgalio mokyk
los mokyt. Ramanausku. Abiejų

koms pasibaigus, dienos programoj 
pasirodė Cabramattos "Margio” ir 
Bankstowno "Kęstučio” dr-vių 
skautai, ilgai rengęsi, mokęsi ir 
čia po įžodžio pasipuošę raudonais 
ir geltonais kaklaraiščiais.

Davusius įžodį skautus pasveiki
no ALB Cabramattos Apylinkės 
pirm. N. Cininas, skautų tėvų var
du J. Grudzinskas ir skautų stu
dentų vardu V. Deikus.
MOKYKLŲ MENINĖS PAJĖGOS 

SCENOJE
Mokyt. Ramanauskienės vado

vaujamas Bankstowno mokyklos 
choras padainavo tris ganą sun
kias, retai kur girdėtas liaudies 
dainas. Choras padaręs gražią pa
žangą ir jo skambių dainų beklau
sant dalyvių mintys skrido toli į 
tėviškės žaliuojančius laukus. At. 
sidėkota plojimais.

Deklamacijos, čia ypač gražiai 
pasirodė Bankstowno mokyklos 
mokinė Judita Kolakauskaitė, pa
deklamavusi "Sapnavau sapną”.

Išėjo Aid. Cininienės vadovauja
mas Cabramattos mokyklos choras. 
Tai gerai paruoštas ir savo “dainų 
skrynelėje” turįs daugybę dainų, 
tarp jų ir gana sunkių, kaip “Lie
tuva brangi” ir kt., tikrai galėtų 
pasirodyti ir platesnei Sydnėjaus 
liteuvšikai publikai. Choro dirigen
tė ir dainininkai apdovanoti karš
tais plojimais.

Cabramattos mokinių deklamaci
jos. Mažiausias ir jauniausias šios 
mokyklos auklėtinis Vidas Paulln- 
konis visus pagavo šauniai pa
deklamuotu eilėraščiu “O kodėl aš 
suklupau.”

Mokyklų šventė užbaigta bend
romis vaišėmis, lietuviškomis su
tartinėmis, šokiais ir 
čia 
kėjų 
tė.

ši
ties mažiesiems, apie Ją daug die
nų kalbės dalyvavę suaugusieji, 
malonaus pasitenkinimo ji paliko 
Ir mokytojams.

N. Kupstas.

Adelaidė
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 12 d., tuoj po liet, 
maldų , bažnyčios salėje šaukia
mas Adelaidės “Vyties” krepšinio 
ir orinio sekcijos visuotinis narių 
susirinkimas, j kurį kviečiami at
silankyti futbolo sekcijos ir buv. 
klubo nariai. Bus mėginama suda
ryti valdyba. Nepasisekus sudaryti 
klubo valdybos, bus išrinkta tik 
krepšinio ir orinio sekcijos val
dyba.

“Vytis“ Krepšinio ir Orinio 
Sekcijos.

pa

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

Ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos gruodžio 12 d. 11.45 vai. šv. 
Lauryno bažnyčioje, Brodmedove. 
Prieš Mišias pasiruošimas Kalė
doms — Išpažintys, pradedant nuo 
10 vai. ryto. Po Mišių bus dalina
mos pašventintos aplotėlės kūčių 
vakarui. Ryšium su dvasiškio atsi
lankymu Brisbane, šiemet daugiau 
pamaldų Brodmedove nebus. Apie" 
pamaldas sausio 
lūs pranešimas.

Gruodžio 12 
veiks savaitgalio

meti. bus specia-

d. po pamaldų 
mokykla.

Mes labai ir labai pasigendame 
skaitymų vaikaiųs. Dar labiau sto
kojame scenos veikaliukų mūsų 
mažiesiems. Užtat kiekviena pas
tanga šioje srityje yra nuošird
žiai sveikintina. Užgirtinos tad ir 
sveikinta,nes pastangos bei triū
sas R. Kardeliukienės, pritaikant 
scenai Stepo Zobarsko 3-jų vei
ksmų ir prologo pasaką “Riestaū- 
sio sūnus.”

Režisierė R. Kardeliukienė su 27 
mažaisiais aktoriais tikrai turėjo 
daug darbo ir parodė ’didelės iš
tvermės bei kantrybės. Užtat tiks
las pateisina darbą ir vargą, nes 
mažiesiems Parapijos Savaitgalio 
Mokyklos mokiniams, tiek akto
riams, tiek ir žiūrovams bei Jų i mokyklų mokinių atsakinėjimai į 
draugams , sutelkta didelio džiau- I klausimus, rodė juos nemažą pa- 
gsmo ir į jų mažas šridls įlašinta j žangą padarius, 
lietuvybę gaivinančių sulčių. Jau, 
tas faktas, kad “artistai” ilgesnį torijos pamoką pravedė 
laiką per repeticijas buvo privers
ti tik lietuviškai kalbėti, vaizduo- tikrai pavyzdine pamoka ir Jos me. 
darni lietuviškus riestaūsius, meš- . tu mokiniai net pasišokėdami kėlė 
kiukus, laputes, kalvius meškinus,'rankas, stengdamiesi atkreipti mo- 
katinus mizlkantus, vilkus pilkius, i kytojo dėmesį, jieškodaml progos 
peteliškes, kiškius Ir kitokius Lio* savo žinojimą išsakyti, čia moki- 
tuvos miškų ir laukų gražuolius, I nlų tėvai turėjo galimybės įslti- 
yra reikšmingesnis nei daugy- J kinti, kiek daug Jų sūneliai ir duk- 
bė, tegul ir lietuviškomis ašaro- relės mokyklose yra išmokę, kiek 
tris rašytų, pagriaudenimų, kurių, daug jie apie Lietuvą žino. Kai 
šitie valkai vistiek neskaito.

Po vaidinimo mažieji aktoriai ir 
didžiąją publikos dalį sudariusie
ji Jų draugai, laimę mėgino loteri
joj ir visi drauge dalyvavo mažų
jų puotoj. m>

Krašto pažinimo ir Lietuvos is-
Rama-

nauskas (Bankstownas). Tai buvo

| kurie tėvai tik galvas kraipė, sa-
I kydami: “Klausyk, va, apie šitą 

ir aš buvau primiršęs. O šitie pipi-
• rai “žino..

PASIRODO SKAUTAI
Po trumpos pertraukos, pamo-

žaidimais, 
gražiai pasirodė Jaunųjų šo- 
pora — Bakaitis ir Klšonal-

diena ilgai neišdils iš atmln-

Lietuvis siuvėjas
Canberra

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Lapkričio 19 d. buvo suruoštas 
kariuomenės šventės — jos įsls- 
telgimo 36-rlų metų sukakties mi
nėjimas. Paskaitą skaitė A. Buta- 
vičlus.

Šia proga negalima nepaminėti 
organizacinių klaidų, šventė buvo 
suruošata restorano patalpoj Ir Jau 
paskaitos bei kitos programos me
tu buvo leidžiama “skambinti stik
lais”. Tai trukdė tiems, kurie no
rėjo paskaitininką girdėti ir visą 
minėjimą pakilesne nuotaika pa
gyventi. Ateityje šitokių klaidų ne
reiktų kartoti.

Lietuvis siuvėjas priima užsa
kymus savo namuose:
182 Hawthorne Prd., Haberfield, 
N.S.W.

Važiuoti Iš George St. Abbots
ford ar Five Dock tramvajais ligi 
Hawthorne Canal.

Smulkesnių informacijų skam
binti vakare telefonu UA 3126.

Pasaulis rašo su j;
Sblikan t

ALB Pertho Apylinkės Valdybos Pirmininkui 
VINCUI KAIRAIČIUI

mirus, Jo šeimą skausme užjaučiame
ALB Krašto Valdyba.

ALB Pertho Apylinkės Valdybos Pirmininkui 
VINCUI KAIRAIČIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą poniai Petronėlei Kairaitienei, 
dukrai Giedrei, sūnums Algimantui ir Donatui.

ALB Pertho Apylinkės Valdyba.

• VINCUI KAIRAIČIUI
mirus, Jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Baitramonaičių šeima.

Religinė informacija
Kalėdinės Išpažintys

Camperdown — centrinių lietu
viškų pamaldų bažnyčioje Išpažin
čių bus klausoma: gruodžio 18 d. 
— šeštadienį vakare nuo 5 iki 8 
vai. ir Kūčių dienos (24) ryte nuo
8 iki 10 vai. Tomis valandomis abi 
dienąą išpažinčių klausys kun. sve- 
č’as Tėvas Gaidelis ir kun. P. But
kus. Bendros komunijos: sekmadie
nį (19 d.) per lietuviškas pamaldas 
ir Kūčių dieną per šv. mišias 10 
vai. Maloniai prašomi visi tkintie- 
Ji pasinaudoti tomis paskirtomis 
valandomis, o ypač svečio kun. at
vykimu ir atlikti Kalėdinę išpažintį, 
nes sekmadienį (19) ir per Kalėdas 
Camperdown prieš pamaldas nebus 
laiko išpažinčių klausymui.

Bankstowne, St. Brendan’s baž
nyčioje Išpažinčių bus klausoma: 
gruodžio 19 d. — sekmadienį nuo
9 vai. prieš pamaldas, gruodžio 23 
d. — ketvirtadienio vakare nuo 6 
iki 7 vai. ir prieš pamaldas Kalėdo
se (25 d.) nuo 9 iki 10 vai. tik 
tiems, kurie dėl svarbių priežasčių 
negalėtų atlikti anksčiau.

Cabramattos lietuvių kolonijai 
Išpažintys prieš pamaldas gruodžio 
12 d. (sekmadienį) Mt. Pritchard 
bažnyčioje nuo 7.30 vai.

St. Mary’s lietuvių kolonijai iš
pažintys gruodžio 22 d. — trečia
dienį St. Mary’s parapijos bažny
čioje 7 vai. vakare.

Wentworthville kolonijai išpa
žintys antrą Kalėdų dieną (26 d.) 
St. Columb’as bažnyčioje nuo 9 
vai. prieš pamaldas.

Wollongong ir apylinkių lietu
viams išpažintys antrą Kalėdų die
ną (26 d.) Wollongong katedroj 
prieš lietuviškas pamaldas nuo 4 
iki 5 vai. p. pietų. Kurie tą dieną 
eis šv. Komunijos 3 valandas prieš 
Komuniją nevalgyti ir negerti 
svaiginamų gėrimų nuo 12 vai. 
nakties.

Nouširdžial prašau visus tautie
čius šia Sakramentų praktika ir 
Dievo malone paruošti širdis Ir 
sielas Kristaus Užgimimui.

Kun. P. Butkus.

VINCUI KAIRAIČIUI
mirus, giliai užjaučiame jo liū
dinčią šeimą.

Baikauskų ir Bęitmanų
šeimos.

. Z
PASKAITA APIE TEATRO 

MENĄ
Lapkričio 27 d. Sambūris Švie

sa Canberros sk. parengime apie 
teatrą įdomiai kalbėjo A. Gašlūnas. 
Gausus tautiečių būrys gyvai da
lyvavo diskusijose. _

Sambūris Šviesa Canberros sk. 
ruošia Naujų Metų sutikimą savo 
nariams ir svečiams. Tikslus skai
čius dalyvaujančių turi būti žino
mas iki gruodžio 15 d.

Skyriaus Valdyba.

I
PLUNKSNOMIS IR

PIEŠTUKAIS

Nedelsdam I y 
,kreipkitės į.*. 
Jūsų arti-X 
miąusią ra-Y 
šomųjų prie-* 
įmonių krau-X 
tuvę. X

Prekybiniai išsiaiškinimai: $ 
WILLIAM LEWIS PTY. LTD.'( 

143—145 YORK STREET, X 
SYDNEY. X

I Europietis specialistas optikas
rūšių akinius, 

šeštad. 9-13 vai.

i

GRANDIOZINIS N. M.
SUTIKIMAS — BALIUS

Š.m. gru<>jižio mėn. 31 d. Brighton Town Hali patalpose (Wilson ir 
Carpenter gatvių kampas) North Brightone rengiamas

GRANDIOZINIS NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS — B A L I U S
j kurį visi nuoširdžiai kviečiami atsilankyti. Pradžia 8 vai. vak. Gros 
geras orkestras. Veiks Socialinės Globos Moterų Draugijos bufetas ir 
įvairių fantų paviljonas.
Bilietus platina: p. Vladas Boslkis — 36 Walpole St., Kew.; p. Leonas 
Baltrūnas — 295 Hoddle St., Collingwood, telef. — 3284 ir p. Alfonsas 
Viliūnas.

A.L.B. MELBOURNO APYL. VALDYBA.

SYDNĖJAUS LIETUV1Ų*SPORTO KLUBO KOVAS

Sydnėjus
ŠVIESOS NAUJŲ METŲ 

SUTIKIMAS
Ir šiemet Sambūris šviesa ruo

šia Mllsons Point Ennis Rd. 12-14 
Naujų Metų sutikimą tik savo na
riams, narių svečiams Ir Sambū
rio parengimų lankytojams.

Visi suinteresuotieji prašomi 
pranešti iki gruodžio 15 d. apie 
dalyvavimą bet kuriam valdybos 
nariui Ir apsimokėti už įėjimą, ku
ris nustatytas: vyrams 10 šll., mo
terims 8 šll. ir studentams bei mo. 
ksleivlams 5 šil. N. M. sutikimo 
pradžia 8 vai. vak.

SYDNĖJAUS CHORISTŲ 
DĖMESIUI

Sydnėjaus lietuvių choro seniū
nas praneša, kad repeticijos nuo 
gruodžio 12 d. pastoviai vyks kiek
vieną sekmadienį 10.30 vai. (prieš 
lietuviškas pamaldas) Camperdow- 
ne, vienuolyno salėje. Prašomi vi-

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų 
Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,

O P T O
Optical Service 

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I.

I
Telef. Centr. 1819 į 

Priešais Melboumo Town Hall.
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LIETUVIŠKOM VAIŠĖM GĖRYMAI PAGAL 
LIETUVIŠKA SKONI

Australiški ir importuoti vynai, likeriai, degtinė 
ir alus.

Adelaidėje gaminama'degtinė, zubrinė ir slyvinė.
Užsakymus priimu telefonu lietuvių kalba. Pristatau į namus 

bet kurioje miesto dalyje. Parūpinu stiklus, Indus, kėdes, suolus, 
stalus, staltieses ir kt. Maloniai teikiu patarimus užsakant gėry- 
mus, rengiant minėjimus bei pobūvius.

Skambinkit telefonu — J.A. 3284, arba užsukite asmeniškai.

LEONAS BALTRŪNAS
295 Hoddle St., Collingwood, Vic.

TRADICINIS N.M. SUTIKIMAS — BALIUS
{VYKS 1954 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

gražioje State Ballroom, Market St., City, salėje
įėjimas tik su iš anksto užsakytais pakvietimais. Pakvietimus galima 
užsisakyti pas VI. Daudarą, tel.: XB 5027, ir V. Šutą, tel. s LL4001. 

Primename: {ėjimas tik su iš anksto užsakytais pakvietimais.

Š; T H E I M P E R I A L

Lurline Street, KATOCMBA, Blue Mountains.

I PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE

§: Savininkas ED. VALEVIČIUS. |

S Puikioje vietoje, {vairus kambarių pasirinkimas. VIešbu- -į 
§: - tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va- :§ 

dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin- įį 
kės. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant H- 
butą, maistą, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu į:

S - £ 5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų S 
:•:• prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523. g:

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra- į:
žiausioje Australijos vietovėje. :g

% »
A ............................................................................................................................ . .............................

si choristai dalyvauti repeticijose. 
Bus rengiamas kalėdinis repertua
ras.

BANKSTOWNO MOKYKLA 
UŽBAIGIA MOKSLO METUS 
Bankstowno savaitgalio mokyk

los mokslo metų užbaigimo šven
tė įvyks gruodžio 11 d., šeštadienį. 
Mokyklos vedėjas maloniai prašo 
visus mokinių tėvus ir svečius da
lyvauti šioje mažųjų šventėje, 
šventė pradedama 11.30 vai. ryto 
pamaldomis. Toliau programoje 
parodomoji pamoka, meninė dalis, 
dovanų įteikimas.

PRANEŠIMAS
1. ALB Krašto Valdyba prašo 

ALB apylinkių valdybas ir seniū
nijas skubiai atsiskaityti iš su
rinkto taut, solidarumo mokesčio 
ir kitų vertybių taip, kaip pasku
tiniuose aplinkraščiuose buvo nu
rodyta.

2. "Mūsų Pastogės” įgaliotiniai 
prašomi nedelsiant grąžinti 1954 
m. prenumeratai rinkti kvitų kny
gutes.

ALB Krašto Valdybos 
Iždininkas.

FUTBOLAS ADELAIDĖJE

-Vytis” — “Lion” 4:5
Lapkričio 15 d. "Vytis” susitiko 

su gana pajėgiu priešu. Pirmos 
minutės, kada “Vytis” negailestin
gai spaudė ukrainiečius, atrodė 
atneš mūsiškiams laimėjimą. Bet 
“Lion” pradeda žaisti kietai. Su
žeidus Kitą ir šiam Iš aikštės Iš
ėjus, ukrainiečiai perima iniciaty
vą ir santykį išlygina. Kitas grįž
ta ir “Vytis” vėl pradeda spausti. 
Young su sviediniu atsiduria prie 
priešo vartų, bet prieš mušant 
įvarti sužeidžiamas ir išnešamas 
iš aikštės. Vytlečlal puslalkį baigia 
su 10 žaidėjų. Santykis 2:2.

Antram puslaiky vytiečial sau
gosi susidūrimų su priešo žaidėjais, 
nes nenori būti sužeisti. Bet Kitas 
vistiek jmuša du įvarčius. Vėliau 
“Lion” daro tris įvarčius ir rung
tynės baigas! 4-5 “Lion” naudai.

• S.K. Vytis futbolo sekcija 
dėkoja Mt. Gambier lietuviams už 
už auką £ 13.10.0 ir Zabielai už 
Inclatyvą pravedant aukų vajų.
• Sp. Kl. Vytis futbolo sekcijos 

valdybos rūpesčiu p.p. Jaunučių na. 
muose buvo suruošta jaunių ko
mandai kavutė. Atvyko Ir keletas 
kviestų svečių.

“Vytis” futbolo sekcijos pirm. 
J. Janutis pasveikino jaunuosus 
sportininkus ir visiems įteikė po 
“Vyties” ženklelį. — Įteikus fut
bolo sekcijos bendrą dovaną, 7 at
sižymėjusiems žaidėjams buvo 
įteiktos mecenatų dovanos.

Toliau futbolo sekc. pirm, pa
brėžė Jaunių komandos reikšmę, 
nurodydamas, kad jeigu neturėsi
me kas vyresniusoius sportininkus 
pakeistų, tai po kelerių metų mes, 
kaip lietuviška komanda iškrlsime 
iš žaidimų. Todėl būtina, kad tė
vai leistų savo valkus dalyvauti 
lietuviškame sporto klube.

St. Reivytis.

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