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„M. PASTOGĖ“ 
Nemokamai

(IŠ ALB KRAŠTO VALDYBOS 
POSĖDŽIO)

Atsakymas Bulganinui
VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

KOMITETO ATSAKYMAS
Sov, Sąjungos ministeriui pirmininkui Bulganinui

PALEIDŽIA KARO 
NUSIKALTĖLIUS

Iš

.Maroke Pasipriešinimas 
Prancūzams Auga

Prancūzų valdomame Maroke, 
ypač jo šiaurinėje dalyje, kaip 

j skelbia Prancūzijos karinė vadovy
bė, neramumai ir teroro veiksmai 

I plečiasi ir įvykiai jau išsiveržę iš 
valdžios kontrolės. Sukilėlių pajė-

ALB Krašto Valdyba spalio 7 g0S yra tiek stiprios, kad svetim- 
d. posėdyje nutarė “Mūsų Pašto- šalių legiono daliniai daugelyje 
gės” siuntinėjimą sustabdyti tiems vietų buvo užpulti ir turėjo labai 
skaitytojams, kurie iki š.m. lapkri- kietas kautynes. Į neramumų vie- 
čio 1 d. nebus susimokėję prenu
meratos už 1955 metus. Išimčių ga, nes sukilėliai skaičium yra ke- 
niekam nebus daroma, todėl su- leriopal pranašesni. Maroko suki- 
delsusieji prenumeratos pinigus lėiiai skelbia, kad jie daugelyje 
prisiųsti, maloniai prašomi šitai vietų legionierių tvirtoves yra ap
galimai greičiau padaryti. . aupę jr yra padėties šeimininkai.

Kad bendruomenės laikraštis pa- Prancūzai prisipažįsta, kad padė- 
siektų kiekvieną lietuvišką šeimą t,B yra kritiška. Prancūzija slun- 
ir kiekvieną paskirą tautietį, skel- čia pastiprinimus į Maroką, 
blamas “Mūsų Pastogės” platini- Arabų vadas Aliai ei Fassi iš 
mo vajus. Talkon kviečiami visi, Kairo skelbia, kad “Alacho armi- 
laikraščio skaitytojai. Tereikia tik, j ja- Alžyre 8uaijungė 8U “Laisvės 
kad kiekvienas prisiųstų adresą sa
vo pažįstamų, kurie Iki šiol ben
druomenės laikraščio skaitytojų 
šeimon dar nėra įsijungę — jiems 
“M.P.” vieną mėnesį bus siunti
nėjama nemokamai. Tikima, kad 
su lakiraščiu susipažinę tautiečiai kratyti svetimųjų valdžias, 
vėliau ir patys Jį užsiprenume-1 
ruoš. Pageidautina, kad adresai j ® JAVi D Britanijos, Prancū-
būtų prisiųsti dar šį mėnesį. zijos ir Sov. Sąjungos užsienių

Pinigus Ir adresus siųsti “Mūsų ' reikalų • - 
Pastogė, Box 4558, G.P.O., Sydney, 1 r..-.,..,,. 
N.S.W.

Numatoma Kalėdų atostogų me
tu sukviesti ALB apylinkių val
dybų pirmininkų suvažiavimą Syd- 
nėjuje. Jo metu būtų Išgvildenti 
aktualieji Australijos Lietuvių Ben
druomenės organizaciniai ir veik
los pagyvinimo klausimai.

tas siųsti kariuomenę yra pavojln-

kovotojų” armija Maroke ir ruo
šiasi ofenzyvai, kurios tikslas iš
stumti prancūzus iš šiaurės Af

rikos. Nurodoma, kad jungtinės Al
žyro ir Maroko pajėgos teturi vie
nų ir nepakeičiamą tikslą — atei

1955 m. rugsėjo 14 d. Vilniaus, 
radijas pranešė, kad, Vak. Vokie
tijos delegacijai lankantis Maskvo
je, Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Bulganinas pareiškė 
pretenzijų, jog būtų grąžinti So
vietų piliečiai, kurie Vokietijon pa
kliuvo karo metu. Tokių “tarybinių 
piliečių” esą daugiau kaip šimtas 
tūkstančių. Jie, Bulganino pareiš
kimu, gyveną nenormaliose ir ne
žmoniškose sąlygose arba laikomi 
et kalėjimuose, šitie piliečiai, nors 

ir netinkamai pasielgę su savo tė
vyne, bet jis tikįs, kad joje pasi
taisysią ir, grįžę, būsią švelniau 
baudžiami. Gi grįžti jiems iki šiol 
sutrukdžiusi priešinga propoganda 
ir teroras.

Kadangi Sovietų Sąjungos vy
riausybė ir lietuvius laiko savo 
piliečiais, Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas dėl šito 
reikalavimo pareiškia:

1) Mūsų tautiečiai niekad 
buvo ir nėra Sovietų piliečiai,
ir pati Lietuva pateko jų režimai! 
tik dėl Kremliaus klasta, smurtu 
ir jėga įvykdytosios okupacijos.

2) Vakarų Vokietijoje lietuviai 
ir kitų tautų asmens nebuvo ir 
nėra kalinami bei persekiojsSli. Jie 
naudojasi visiška asmens laisve, 
apsauga ir socialine globa lygiai, 
kaip vietos gyventojai.

3) Nuo pat Vak. Vokietijon pa
tekimo pradžios niekas pabėgė
liams netrukdė ir netrukdo grįžti

jos

nes

“LAISVĖS BALIONAI”
Molotovui neduoda ramybės

Per Maskvoje vykusius tarp 
Sov. Sąjungos ir Vokietijos pasi
tarimus Molotovas nusiskundė, kad, 
esą, “skraidančių vidaus ir tarp
tautinėmis linijomis tarybinių la
kūnų pranešimais”, ore pastebimi 
dideli balionai su prikabintais kro
viniais, kurių krūvis sekiąs iki 

300 kg. Tais balionais j Sov. Są
jungą ir eilę kitų Europos šalių 
siunčiama propagandinė literatūra. 
Kadangi balionai “sudarą pavojų 
oro transportui”, todėl Vokietijos 
fed. respublika turėtų imtis "rei
kalingų priemonių nutraukti nuro
dytiems veiksmams ir pašalinti 
pavojų, kurį sudaro oro balionai 
lėktuvams”. Taip reikalavo Molo
tovas. Kitomis žiniomis, per pas
taruosius 18 mėnesių Laisvosios 
Europos Komitetas pasiuntė į Len
kiją, Čekoslovakiją ir kt. 350.000 
oro balionų su 200 mil. proklama
cijų. Tačiau balionai buvo taip 
įtaisyti, jog turimąjį krūvį išmestų 
tik skirtuose kraštuose, pirmoj 
eilėj — Lenkijoje ir Čekoslovaki
joje. Atrodo neįtikima, skelbia 
DPA, kad balionai būtų galėję 
skraidyti ir po Sov. Sąjungą, kaip 
nusiskundžia Molotovas.

"Latvija” š.m. rugsėjo 17 d. įsi
dėjo pasikalbėjimą su vienu rusu, 
dirbančiu rusų emigrantų NTS 
organizacijoje, kaip jiP skleidžia 
soviet, kraštuose antikomunist. 
propagandą. Jų organizacijos pa- 
daliny Švedijoje dirba ir latviškai 
suprantančių Latvijos rusų, kurie 
propagandinę medžiagą siunčia ba
lionais. Balionai Iš Švedijos per 
Baltijos jūrą skrenda maždaug 3 
km. augštyje...

1 ministerlų konferencija 
' Genevoje prasidės spalio 29 d. Ji 
[ truks apie 3 savaites.
I • Australijos iždo valdytojas 
(Sir Arthur Fadden), lankydama
sis Kanadoje susitarė dėl 15 mi- 
lionų kanadiškų dolerių paskolos. 
Tai pirmoji paskola, kurią Austra
lija yra gavusi iš Kanados. Pasko
lą reikės grąžinti per 15 metų, mo
kant 4% palūkanų.
• Sovietai iš Porkkalos bazės 

Suomijoje kraustosi pagreitintu 
tempu. Kiekvieną naktį į uostą 
įplaukia apie 60 transporto laivų. 
Kariniai įrengimai, kuriuos nega
lima išmontuoti, sprogdinami, kad 
jų statybos paslapčių nesužinotų 
suomiai.

• Žinomoji filmų žvaigždė 
Marlene Dietrich, 50 metų am
žiaus, viename amerikiečių nakti
niame klube už savo 45 minučių 
kas vakarą pasirodymus, gauna 
25.000 dolerių per savaitę.
• Augščiausiojo sovieto prezi

diumas patvirtino diplomatinių 
santykių užmezgimo sutartį su 
Vak. Vokietija. Patvirtino jį ir 
Vak. Vokietijos ministerių kabine
tas, o vėliau už jį vienbalsiai pa
sisakė ir parlamentas.

0 Australijoje 1953-1954 metais 
buvo 75 žmonės, turėjusieji dau
giau kaip £ 50.000 pajamų per me
tus. 20.040 žmonių pajamų turėjo 
£ 5000-50.000. Didžiausią skaičių 
sudaro “bledniokai”, turėjusieji 
pajamų tarp £ 500 ir £ 1000. To
kių yra apie 1.800.000.
• Japonijoj, praūžus Taifūnui, 

beveik sunaikintas Niigata mies
tas (227.000 gyv.). Kilęs gaisras 
sunaikino per 1000 namų. Audra 
sugriovė arba potvyniai sugadino 
apie 100.000 pastatų. Apie 50 žmo
nių žuvo. Keli šimtai sužeista.

j savo kilmės kraštus. Priešingai, 
jie buvo net skatinami, o grįžtan
tiems buvo teikiama medžiaginė 
pagalba, ir ji būtų teikiama net 
dabar. Terorą grįžti tenaudojo Ir 
tebenaudoja tik Sovietai.

4) Jei Maskva kalbėtų ir apie 
amnestijas pabėgėliams grįžus ar 
žadėtų jiems kitų savo patogumų 
bei malonių, šita žmonių kategori
ja tuo nepatikės, nes pabėgėliai 
žino, kad Sovietų režimas remiasi 
melu, apgaule, smurtu ir kitomis 
nežmoniškomis priemonėmis.

5) Pirmiau, nei reikalauti pabė
gėlius grįžti į savo kilmės kraš
tus, Vilkas siūlo Sovietams:

a) grąžinti i gimtinę mūsų tau
tiečius, nekaltai ištremtus į Sibi
rą ir į kitas tolimas sritis, kur 
jie mirė ir tebemiršta nuo bado, 
šalčio ir sunkaus darbo.

b) atitraukti iš Lietuvos visas 
karines pajėgas, viešąją ir slaptą 
policiją ir iš visur kitur savo žmo. 
nes. Kai iš Lietuvos pasitrauks So
vietai ir bus atstatyta visiška jos 
nepriklausomybė, tai lietuviai, ku
riuos Sovietai vadina savo pilie
čiais, ir be raginimo grįš j savo 
tėvynę.

Kol tai nebus padaryta, svetur 
gyvenąs lietuvis paliks Lietuvos 
pavergimo liudytoju ir skelbs pa
sauliui Maskvos klastą, smurtu ir 
jėga įvykdytą pavergimą, kovos 
dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Prieš kurį lakią buvo paleisti 
kalėjimo keli Japonų karo nusi
kaltėliai. Dabar iš Spandau kalė
jimo Berlyne paleistas admirolas 
Erich Raederis, 79 metų amžiaus, 
kuris 1946 m. Nuernberge tarp
tautinio tribunolo buvo nubaustas 
visą amžių kalėti.

Raederis 1935 m. Hitlerio buvo 
paskirtas Reicho karo laivyno še
fu, bet 1943 m. neteko malonės 
ir buvo iš šių pareigų nušalintas. 
Iš kalėjimo paleidimo aktą pasi
rašė JAV., D. Britanijos, Prancū
zijos ir Sov. Sąjungos atstovai. 
Oficialiai skelbiama, kad adm. 
Raederis paleistas iš kalėjimo dėl 
senyvo amžiaus ir sveikatos sto
vio.

Kiek anksčiau buvo paleistas 
buv. užsienių reikalų min. baronas 
von Neurath.

Dulles Perspėja Sovietus
Amerikos užsienių reikalų mi

nisteris (John Foster Dulles) įs
pėjo Sov. Sąjungą, kad ginklų 
tiekimas Egiptui mažiausiai tega
li pasitarnauti įtampos sumažini
mui pasaulyje. Šiuo klausimu jis 
kalbėjosi su Sov. Sąjungos užsie
nių reikalų ministerių Molotovu.

Amerikos vyriausybė mano, kad 
būsią išvengta ginklų tiekimo lenk
tynių Vid. Rytų valstybėms.

Toliau Dulles pareiškė, jog la
bai sunku esą atspėti tikruosius 
Sov. Rusijos vadų tikslus dėl gin
klų tiekimo Egiptui.

3J||

Parvykusieji Pasakoja
Pastaruoju metu į Vokietiją yra 

grįžusi visa eilė karo belaisvių ar 
civ. Internuotųjų, kurie išbuvę il
gesnį laiką Lietuvoje arba Sibire 
įvairiose stovyklose yra sutikę 
mūsų tautiečių. Tarp jų į vieną 
vietovę prie Koelno sugrįžo tiesiai 

(iš Lietuvos 36 metų rytprūsė vo
kietė, kilusi iš Prūsų Yluvos, 1947 
m. bolševikai nuteisė ją 5 metams 
darbo vergų stovyklos už tai, kad 
Ji priėmė badmečio metais dova
nų du svarus miltų iš malūno, ku
riame ji dirbo. Christa matė ir 
Šiaurės ledjūrį, ir Uralą, ir Ar
changelską. 1952 m. buvo paleista 
ir įkurdinta Alytuje. Paskiausiu 
metu dirbo prie kino statybos. 
Prie statybos darbų teuždirbdavo 
tik 280 rb. mėnesiui. Pasakoja, 
kad pragyvenimas okup. Lietuvoje 
yra toks brangus, jog iš gaunamų 
pinigų vos tegalėjo prasimaitinti. 
Pritrūkusi ko, būdavo sušelpiama 
daiktais ir drabužiais vienos lie
tuvių šeimos, prk> kurios gyveno. 
O kad turėtų už ką grįžti į tė
vynę, tai kelionei reikalingas lėšas 
sudėjo kelios lietuvių šeimos.

Grįžusioj i teigia, kad Alytuje

šiuo metu esą mažiau rusų kariuo
menės, todėl gyvenimas ten esąs 
ramesnis. Tačiau visa eilė namų 
ir ūkininkų buv. sodybų Alytaus 
apylinkėse esą tušti, be gyventojų. 
Jaunų vyrų Lietuvoje esą maža. 
Kadangi žemės apie Alytų nėra 
derlingos, tai, pasakotojos teigimu, 
ten rusai ir lenkai nekurdinami. 
Kurdinti parenkamos verčiau su 
derlingesnėmis žemėmis Marijam
polės, Vilkaviškio, Šakių apskri
tys.

Neseniai iš Lietuvos atvyko j 
Vokietiją dvi mergaitės, kurių vie
na yra išgyvenusi šiaurinėje Lie
tuvoje 10 metų, o antroji — pieti
nėje Lietuvoje 3 metus.

Vokiečių pabėgėlių iš Rytprūsių 
organas “Das Ostpreussenblatt” 
išspausdino Klaipėdos m. vokie
čio H. Masuhro atsiminimus ir įs
pūdžius iš darbo vergų stovyklų. 
Masuhro teigimu, su juo dirbęs 
lietuvis J. Vyskupaitis Ir japonas 
Ušu Mato pabėgo iš Chabarovsko 
stovyklos — ir apie juos nebuvo 
gauta daugiau jokių žinių. Atro
do, kad nepagavo.

MELBOUiNO LIETUVIŲ TEATRO MĖGĖJŲ GRUPĖ

spalio 29 d., šeštadienį, 1.30 vai. vak.
Carmelite Hall, Middle Park, stato
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RAUDONIEJI KINIEČIAI VIS 
TEBEKALBA APIE “ŠVENTĄ 

PAREIGĄ” IŠVADUOTI 
FORMOZĄ

Reuterio spaudos agentūra pra
neša apie Kinijos Liaudies Res
publikos šešerlų metų sukakties 
iškilmes Pekinge, kuriose dalyva
vo apie 500.000 žmonių. Audrin
gos ovacijos buvo sukeltos raudo
nųjų kiniečių vadui Mao Tsetun- 
gui, kada šis pasirodė tribūnoje.

Maršalui Peng Teh-huai vado
vaujant įvyko kariuomenės para
das. Dalyvavo visos ginklų rūšys. 
Paradas truko apie 4 valandas. 
Pirmosiose gretose žygiavo Korė
jos karo "savanoriai" kovoję 
prieš JT karines pajėgas. Para
duojančią armiją lydėjo 1000 vy
rų orkestras. Paskui karius žygia
vo darbininkų ir sportininkų kolo
nos, nešinos “tėvo” Stalino, Leni
no ir žymesnių Sov. Sąjungos va
dų portretus.

Kariuomenės vadas savo kalboj 
pasakė, kad Formoza yra Kinijos 
teritorijos dalis ir Kinijos kariuo
menė turi būti pasiruošusi Formo- 
zos išlaisvinimo kovai, kuri galin
ti prasidėti visai netikėtai ir labai 
greitai.

vis 
už- 
net

• Kipre riaušės ir streikai 
nesibaigia. Ginkluoti teroristai 
puldinėja policijos būstines ir 
kariuomenės įgulas. Britai į Kip
rą pasiuntė naują gubernatorių 
(Sir John Harding), kuris pradė
jo pasitarimus su vadovaujan
čiais salos asmenimis, jų tarpe 
archlvyskupu Makarios, kietai ko
vojančiu dėl Kipro prisijungimo 
prie Graikijos.

• Meksikoje, dviem sunkveži
miam, vežusioms dinamitą, susi
dūrus su traukiniu įvyko sprogi
mas, kurio metu žuvo 65 ir su
žeista 100 žmonių, jų tarpe 12 
vaikų. Kai kurie žuvusieji buvo 
nusviesti 300 metrų, o vieno sunk
vežimio motoras — 700 metrų.

• Prezidento Eisenhowerlo 
sveikatos stovis gerėja. Jis jau at. 
lieka kai kurias tarnybines parei
gas: pasirašo dokumentus, o taip 
pat priima ir pranešimus.

TUŠČIOS PASTANGOS

— Po 17 metų į Kanadą iš Lie
tuvos grįžo Kanados lietuvė Badl- 
gonienė, kurią beviešinčių Lietuvo
je 1939 m. užtiko karas. Kelionė 
lėktuvu iš Vilniaus per Maskvą 
į Kanadą truko 6 dienas. Tėvai 
dabar rūpinasi parsigabenti iš Lie? 
tuvos Ir dukrą Bronę, kuri yra 
taip pat Kanados pilietė.
• Amerika pasiūlė Egiptui par

duoti reikalingų ginklų, bet suBilietai gaunami sekmadieniais 
vakaro metu prie įėjimo, arba

MELBOURNO LIET. TEATRO MĖGĖJŲ GRUPE, rikos patarnavimą, tik prašo pas-
llllllllllilllllIinilIlllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllltt||||||||||||||ii|| l||il|l|l|lll.. .................... kolos.

šv. Jono parapijos bibliotekos salėje, i są!yga> kad Jie npbūtl) panaudoti 
užsisakant tel.: MX 1028. prieš Izraelį. Egiptas priimtų Ame.

• Vakarų valstybės kreipėsi 
j Prancūzijos vyriausybę, ragin
damas Ją grąžinti savo atstovus 
į Jungtinių Tautų Organizaciją.

Kaip žinome, Prancūzijos minls- 
terių kabinetas nutarė atšaukti 
Prancūzijos delegaciją iš JT po to, 
kai buvo nubalsuota svarstyti Ma
roko ir Alžyro klausimą. Prancū
zija mano, kad tai esąs jos vidaus 
reikalas, į kurį JT neturinčios tei
sės kištis.
• Naujoji Argentinos vyriau

sybė vienu atveju ir toliau vykdo 
Perono politiką — Jungtinėse Tau
tose jos atstovas dr.^Enriųue Pla
to pareiškė, kad Argentina laiky
sis Ir toliau Perono užimtos pozi
cijos dėl Falklando salos, kuri da
bar priklausanti D. Britanijai. Ar
gentina nepripažįstanti britams 
teisių j šią salą.

0 Egipto nutarimas pirkti gin
klų iš Sov. Sąjungos Ir jos sate
litų, gyvo susirūpinimo sukėlė D. 
Britanijoj ir JAV. šių valstybių 
spec, atstovai lankėsi Egipte ir 
turėjo pasikalbėjimus su ministe- 
riu pirmininku pik. Nasser. Egip
to vyriausybė sako, kad jos ran
kose esama dokumentų, kurie ro
do, jog D. Britanija siunčianti 
ginklų Izraeliui, kuris šiuo metu 
jau yra kariškai daug pajėgesnis 
už Egiptą. Izraelio vyriausybė 
Egipto teigimus griežtai paneigė.
• Graikijos ministeris pirmi

ninkas, 72 metų amžiaus marša
las Papagos, po sunkios ligos 
rė pereitą savaitę Atėnuose.

Maršalas Papagos 1940-41 
vadovaujamos graikų armijos
mušė italus, norėjusius įsiveržti į 
Graikiją, 1949 m. jis sutriuškino 
graikijos komunistų sukilimą, o 
1951 m. jis pradėjo politinę kar
jerą ir Graikijai davė tvirtą ir 
pastovią vyriausybę.

• Meksikoje milžiniški potvy
niai padarė neapskaičiuojamų 
nuostolių. 14 malūnsparnių lėktu
vų Tempico mieste (110.000) be 
pertraukos skraido virš miesto ir 
rankioja žmones nuo namų stogų 
ir iš medžių. Tūkstančiai išgelbėti 
iš tikro mirties pavojau!. Dar ne
žinomas žuvusiųjų skaičius. Savo 
malūnsparnius lėktuvus j Meksiką 
pasiuntė JAV.

mi-

m. 
su-

Imigracija Kanadon, Amerikon s
Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, dar- £ 
bo — buto garantijas, etc.) parūpina Pasaulio Liet. Bendruome- %

nes Britų Kolumbijos Apylinkes Valdybos pirmininkas, 
advokatas ir notaras

JONAS J. JUŠKAITIS, LL. B.
Įstaigos adresas:

SUITE 14, TUNSTALL BUILDING
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B.C., CANADA

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).
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ELTOS KRONIKA VINCAS KAZOKAS.

RELIGINĖ PADĖTIS
BAŽNYČIŲ LANKYMAS. Kaip 

jau anksčiau minėjome, bolševikai 
religijos atžvilgi!: užima naują 
liniją. Ją jie vadina — “kova su 
religijos prietarų liekanomis”, sten
gdamiesi tikinčiųjų ipso facto ne- 
indentifikuoti su “liaudies prie
šais”. Jau elgiamasi kiek švel
niau. Pvz. vienos mokyklos mergai
čių bendrabutyje per Visų Šven
tųjų šventę mokinė E.P1. (pavard
žių ir vietovių vardų sąmoningai 
neminime) užtraukė bažnytines 
giesmes. Giedojo visas bendrabu
tis. Sieniniame mokyklos laikraš
tyje šis įvykis buvo “aprašytas” 
ir pasmerktas. Atseit, paaiškinta 
mergaitėms jų “nepribrendimas”.

Kitoje mokykloje — mokytojų 
seminarijoje — sieniniame laikraš
tyje mokinys GI. mėgdavo pasisa
kyti prieš religiją ir pulti drau
gus, lankančius pamaldas. Vieną 
sykį, tokiam straipsniui pasirod
žius, ant laikraščio slapta buvo 
išpieštas kryžius. Buvo įtartas mo
kinys J.K. Policija pradėjo tardy
ti. Tačiau, nieko neįrodžius, jis 
nebuvo nubaustas. Teko tik sieninį 
laikraštį pakeisti kitu, pradedant 
“apšviečiamaisiais” žodžiais: ’’Dau
gel kartų daug kas sakė, kad re
ligija — tai blakė”.

Provincijoje žmonės bažnyčias 
lanko gausiai. Miestuose — ne vi
sur taip. Pvz. mieste T. mokiniai 
bažnyčias lanko retai, o mokyto
jai beveik visai nelanko. Taip pat 
maža atsilanko tarnautojų ir val
dininkų. Bet tai dar nereiškia, kad 
žmonės būtų atšalę nuo tikėji
mo. Kartais net ir komjaunuoliai 
nenutraukia ryšių su šiomis “pra
eities liekanomis”. Pvz. 1953 m. 
T-se tuokėsi komjaunuolis B. Nak
ties metu slaptai, esant tik dviem 
liudininkam, jaunavedžiai 
tojo religines Jungtuves 
čioje.

1953 m. vienos vidurinės
los lietuvių kalbas dėstytojas savo 
naujagimį davė giminėms pakrikš
tyti visai kitoje vietoje. Viename 
mieste 1953 m. vienas MTS poli
tinio skyriaus bendradarbis per

pakar- 
bažny-

mokyk-

muštynes buvo sunkiai sužeistas ir 
mirė. Laidotuvėse buvo daug vai
nikų. Vienas iš jų buvo aprištas j 
raudonu kaspinu. Mirusįjį laidojo 1 
su religinėmis apeigomis. Mirų- , 
siojo žmona betgi vainiko su rau- ' 
donų kaspinu į kapines nešti ne
leido. Jį išdraskė vaikai. Panašių , 
reiškinių esama daug. Bažnytinės į 
apeigos kai kur atliekamos tiesiog j 
“katakombiniu” būdu.

BAŽNYČIOS. Bažnyčių daug 
yra uždaryta. Bažnytiniuose pas
tatuose (vienuolynuose, klebonijo
se, vyskupų rūmuose etc) dažnai 
įrengiamos 
skaityklos, 
jos kunigų 
pedagoginė

Kitame mieste anksčiau buvo 4 
bažnyčios. Protestantų bažnyčią 
dar 1952 m. pavertė grūdų ir mil
tų sandėliu. 1953 m. uždarė sta
čiatikių cerkvę. Paliko veikti tik 
vieną, didžiausią katalikų bažny
čią. Klaipėdoje veikia tik viena 
katalikų bažnyčia. Pastatas nedi
delis — šiaurinėje mietso dalyje. 
Joje dirba 3 kunigai.

Už bažnytines procesijas tenka 
mokėti mokesčius miesto vykd. 
komitetui.

DVASININKAI. Antrosios oku
pacijos pradžioje bolševikai areš
tavo daug dvasininkų. Dabar kuni
gų persekiojimas kiek sumažėjo. 
Kunigų, nuėjusių dirbti bolševi - 
kams, yra labai maža. Juos žmo
nės žino ir jų nemėgsta, žemai- 
čiuosa-yra; pvz. žinomas toks eks- 
kunigis Markonis, kuris paskuti
niuoju metu buvo Telšių vidurinės 
mokyklos direktorius. Jis yra par
tijos narys, tačiau ir partiniai juo 
nelabai pasitiki, nors šis ekskuni- 
gis ir stengiasi visaip okupantams 
įsiteikti, rašydamas įvairius anti- 
rellgnius straipsnius. Markonis 
žmonių labai nemėgstamas. Sykį 
beeinant į teatrą jį užpuolė bobe
lės ir apstumdė, šaukdamos: “Se
niau rinkai bažnyčioje iš mūsų 
pinigus, tai dabar esi turtingas, 
o mes biednos. Grąžink pinigus”. 
Direktorius vos išspruko iš jų ir 
pasislėpė teatre. Elta

mokyklos, bibliotekos, 
Pvz. vienoje provinci- 

seminarjoje įrengta 
mokykla Ir spaustuvė.

PAVERGTOSIOS LIETUVOS VAIZDAI
Štai M. Rodino iš “Sovetskaja 
Litva” straipsnio “Svarbūs res
publikos augštųjų mokslo įstaigų 
uždaviniai” ištraukos:

’’Iki šiol nepakankamai išleid
žiama statybos, energetikos, že
mės ūkio mechanizacijos ir maši
nų statybos technologijos inžinie
rių, tuo tarpu daugiau negu rei
kiant parengiami Juristai, meni
ninkai, filologai, astronomai ir kt. 
Specialistų išleidimas iš vidurinių 
specialiųjų mokslo įstaigų žymiai 
atsilieka nuo specialistų išleidimo 
iš augštųjų mokslo įstaigų. Dėl 
to susidarė aiškiai nenormali pa
dėtis, kad įvairiose liaudies ūkio 
šakose eilės specialybių technikų 
yra mažiau negu inžinierių. Taip 
pvz. respublikos ministerijose ir 
žinybose 750-čiai inžinierių turi
ma tik 150 technikų, arba 5 inži
nieriams 1 technikas, tuo tarpu 
praktika moko, kad 1 inžinieriui 
reikia turėti 2-4 technikus. Moks
lo įstaigų dirbtuvės ir laborato
rijos aprūpintos, kaip taisyklė, pa
senusiais įrengimais Ir aparatūra. 
Tolesniam mokymo — auklėjimo 
proceso idėjiniam lygiui ir koky
bei kelti trukdo dar ir tai, kad 
augščiausios mokslo įstaigos nėra 
pakankamai aprūpintos augštų 
kvalifikacijų profesorių-dėstytojų 
kadrais. Pas mus maža profesorių, 
daktarų, docentų ir mokslo kandi
datų. Iš 1.485 dirbančių augšto- 
siose mokslo įstaigose dėstytojų 

žmonių neturi mokslinių 
bei vardo, ir, kas dar 
dalis jų nesirūpina pa- 
apginti disertacijas, ne-

— 1.060 
laipsnių 
blogiau, 
ruošti ir
sirūpina moksliniu tiriamuoju dar. 
bu. Partiniai ir tarybiniai organai 
turi griežtai vykdyti tarybinius 
įstatymus, pagal kuriuos asmenys, 
baigę augštųsias mokslo įstaigas 
bei technikumus, privalo ne ma
žiau kaip 3 metus dirbti tiesiogiai 
gamyboje.

Reikia pasakyti, kad kai kurios

— š.m. rugsėjo 11 d. Berlyne 
vyko “Vokiečių diena", suorgani- 
zuota įvairių vokiečių Landsmann- 

' schaftų. Vokiečių spauda ir visuo
menė minimąja diena rodė didelį 
susidomėjimą. Iš lietuvių pusės

> ir Vokie- 
J. Glem-

I kongrese dalyvavo Vliko 
• tijos kr. valdybos narys 
ža.

— J VT Informacijos 
s j atvyko bendradarbiauti 
' žurnalistas V. Alseika.

— Austrijoj Salzburgo mieste 
vyko Europos krikščionių demok
ratų atstovų suvažiavimas. Jame 
dalyvavo iš 10 Vakarų Europos 

| kraštų per 150 atstovų ir daug 
svečių, tarp jų — Austrijos vy
riausybės vadovai. Suvažiavime 
buvo taip pat atstovaujamos pa
vergtųjų Rytų Europos kraštų 
krikščionių demokratų partijos. 
Lietuvos krikščionims demokra
tams atstovavo E. Turauskas.

— Informacijos Tarnybos italų 
kalba leidžnamų Elta-Press žinių 
redakcija išleido italų kalba bro
šiūrą, parašytą F. Cavallio ir pa
vadintą “La Chiesa Cattolica Nei 
Paesi Baltici Dal 1940 Al 1955”. 
Tai yra ištraukos iš “La Civilta 
Cattolica”, išsamiai nušviečiančios 
Katalikų Bažnyčios padėtį Pabal
tijo kraštuose. ,

studentų dalies tarpe dar pastebi
mos atžagareiviškumo nuotaikos. 
Kauno ir Vilniaus augštųjų moks
lo įstaigų ir technikumų atskiri 
studentai atlieka religines prakti
kas, yra žinomi keli gėdingi fak
tai, kai studentai pateko į "blai
vintu vus”. Taip pvz. Lietuvos že
mės Ūkio Akademijos studentai 
Barzda — Bradauskas ir Derži- 
nauskas, medicinos instituto stu
dentas Pakeris ir politechnikos 
instituto keli studentai buvo mili
cijos sulaikyti už chuliganizmų”...

Pavergtos Lietuvos valdovai nuo
lat giriasi visokeriopa pažanga, 
nepaprastai išplėstu mokyklų tin
klu. Tačiau kokios tos mokyklos 
jei Jose moko ar ne du trečdaliai 
nekvalifikuotų mokytojų. Matyti, 
jie ištikimi komunistai, tačiau 
prasti mokytojai. Dėl to nenuos
tabu, kad tokie mokytojai pirmoj 
eilėj išmoko komunizmo ir chuli
ganizmo.. .

NAUJI LEIDINIAI
LITHUANICUM, Nr. 6. Mel

bourne 1955. Korespondencinis Li
tuanistikos kursas. Leidžia Lietu
vių Kultūros Fondo Australijos 
Valdyba. Redakcinė komisija: A. 
Zubras, A. Karazijienė, kun. J. 
Kungys ir J. Janulaitis. Adresas: 
J. Janulaitis, 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong, W. 3. Vic.

Ii' šiame, 28 puslapių numery
je, apstu vertingos lituanistinės 
medžiagos, įdomios kiekvienam, 
ypatingai jaunimui reikalingos.

Lithuanicum patartina išsirašyti 
visiems moksleiviams ir studen
tams, o taip pat ir kitiems, norin
tiems daugiau žinių įsigyti iš Lie
tuvos istorijos, geografijos; pa
studijuoti socialinius bei kultūri
nius klausimus ir geriau Išmokti 
gimtosioss kalbos bei taisyklingos 
rašybos.

Tarnybų 
iš JAV

Žodis Ir Knygos
Kas skaito šiandie poetą? Kas 

i nuoširdžiai ilgisi jo mozaikinių pa.
saulių, kuriais, gal būt, tik jis 
vienas tiki ir juose įžiūri grožį 
ir prasmę? Žodinės mozaikos, ir 
tačiau jos nesugriaunamai suriš
tos mintimi, kurių net Laikas ne
įstengia sutrupint, vaikiški iš ka- 

. ladėlių pastatai, bet juose telpa 
visas gyvenimas. Dievas kūrė pa- 

. šaulį irgi žodžiais, bet jo žodžiai 
i virto kūnais. Poeto kūryba at- 
• virkštinė: jo kūryba žodinė ir ji

palieka žodinė, ir dar daugiau — 
. jis daiktus vėl gražina į žodį, į 

tą jų pirmykštę būseną, kurią 
filosofai vadina idėjine realybe. 
Visi mes daugiau ar mažiau anos 
dieviškosios realybės pasiilgstame, 
visi siekiame idealiųjų gyvenimo 
formų be dulkių ir šešėlių, ir iš 
mūsų visų tik vienas poetas žino 
tą kelią į aną nuo mūsų paslėptą 
pasaulį, ir tasai kelias eina per 
žodį.

Kasdien mes praleidžiame per
savo lūpas tūkstančius žodžių. Mū- Į tai ne nuo šiandie, bet greičiausiai 
sų kasdieninis gyvenimas, sakytu- i nuo tos valandos, kada patsai že
me, mūsų socialinis gyvenimas, Į dis pasidarė žmonių socialinio gy-

■rra grindžiamas žodžiu. Jis yra į veninio krauju, štai dėl ko mes

arba liepsnojanti dvasia. Kasdie-, tininkas ir genijus 
nybėje, kaip tasai kraujas tekė- garsiųjų elegijų yra 
damas iš žmogaus į žmogų, -
yra vieniems liepsna, kitiems pele
nai, vieniems malda, kitiems keiks
mažodis, vieniems jis neša paguo
dą, kitus gi žeidžia aštriau už pei
lį. Pagaliau vieniems jie yra ke
rai, burtai, gi kitiems tik nieko 
nesaką garsai: be dvasios, be gy
vybės. Poetas pakelia jau pas jį 
atėjusį žodį pavargusį, nutrintą ir 
nudilintą, pakelia jį kaip tasai pa
sakų burtininkas visų mindžiotą 
ir sutryptą grumstelį, kuris iš jo 
rankų ir lūpų išskrenda spalvin
gu ir dyvinai giedančiu paukšte
liu. žodžio pasaulyje poetas yra 
toji nuolatos pulsuojanti širdis, į 
kurią ateina susidėvėję ir drumz
lini žodžiai ir iš jos išplaukia gai
vūs, pilni jėgos ir skambesio. Jis 
ir tiktai jis įkvepia žodžiui jo sie
lą, jo dvasią, kuri gali daryti ste
buklus. Tasai žodžio nusivalymas, 
tas katarsis yra permanentinis ir

Dail. Telesforas Valius. Grafika. Tragedija pajūryje.

JUNGT. AMERIKOS VALST.

studentų leidžiamų 
ir kt. Valdyba š.m. 
posėdyje priėmė dar- 
laikinuosius Kultūros

JAV Lietuvių Bendruomenės val
dybą sudaro šie asmenys: pirmi
ninkas St. Barzdukas, vicepirm. 
dr. A. Nasvytis, sekretorius K. 
Augulis, iždininkas J. Staniškis, 
narys švietimui Ign. Malėnas, na
rys kultūros reikalams Alf. Mi
kulskis, narys kult, informacijai 
J. Stempužis. Čikagoje sudaromos 
Kultūros Fondo, švietimo ir kitos 
tarybos. Valdyba numato smarkiai 
suintensyvinti ir išplėsti ypač kul
tūrinę veiklą bei informaciją, taip 
pat paremti
’’Lituanus” 
rugsėjo 3 d. 

i bo planą ir
Fondo nuostatus. Vyriausiąjį KF 
organą sudaro jo taryba, kurios 
narių skaičius galės būti iki 25. 
Juos 3 m. kvies bendruomenės val
dyba iš atskirų lietuvių kultūri
nių institucijų ir mokslą bei meną 
remiančių asmenų. KF valdybą 
visam kadencijos laikui rinks KF 
taryba. Valdyba vykdys prezidiu
mo funkcijas. Netrukus bus svars. 
tomi ir KF suorganizavimo klau
simai. Su dainų švente numatoma 
taip pat susieti ir Lietuvių Kultū
ros Kongresą, kuris galėtų įvykti 
tuo pačiu metu. Pasisakyta už 
PLB seimo sušaukimą JAV-se, nes 

I ten gyvena daugiausia lietuvių.

vienintelė priemonė, kuri riša arba 
išreiškia santykį tarp tų šios tik
rovės mikrokosmų, vadinamų žmo
nėmis. Tik per žodį tie mikrokos
mai sudaro vienų ir nedalomų or
ganizmų, kų mes vadiname, laips
niškai išsireiškiant, bendruomene, 
tauta arba žmonija. Žodis yra ši
tame organizme kaip kraujas, ku
ris jį padaro veiksmingu ir gyvu. 
Tačiau kaip kraujas gyvam orga
nizme ilgainiui susidrumsčia ir 
yra reikalingas restauracijos, nu
sivalymo, taip ir žodis, eidamas 
iš lūpų į lūpas, susidėvi, sukas- 
dienėja, apsitrina Ir nustoja savo 
blizgesio, net savo reikšmės. Kas
dienybė viską nublukina, ir ne vien 
tik nuklukina-ji viską subanalina: 
ir ne tik daiktus, bet ir idealus, 
meilę, garbę, net pačias idėjas. Ir 
žodis, kasdien vartojamas, susidė
vi, kaip drabužis, kuriam kaip 
kraujui, reikia nusivalymo, atsi
naujinimo. Kieno galioje šitoji 
žodžio restauracija? Kas yra ta
sai, kuris žodį pakelia iš kasdie
nybės dulkių, jam įkvepia naujos 
gyvybės, pakelia jį pamintą, net 
sutryptų, kad vėl skambėtų nau
ja, dar niekados negirdėta muzika- 
linė gaida, kad jo kerinčios galios 
veikiami patys daiktai pasidarytų 
tikresni, negu jie yra tikrovėje? 
Šitai gali padaryti tiktai poetas. 
Patsai žodis arba negyva raidė

nuolat Ir nuolat esame reikalingi 
poetų, štai kodėl mirę poetai, te
gu jie ir būtų dideli, kaip kalnai, 
šitoje žodžio transmutacijoje akty
viai jau nedalyvauja. O kalba ir 
žodis yra gyvas organizmas, ku
riam šitokio atsigaivinimo, šito 
katarsio nuolatos ir neišvengiamai 
reikia. Tik gyvas kraujas šaukia
si gyvos širdies, tik gyvas poetas 
gali žodžiui vėl grąžinti jo kerin
čią galią, jo blizgesį ir skambė
jimą. Gal būt dėl to gaji ir kū
rybinga tauta visados turi neišsen
kantį ilgesį vis naujų ir naujų 
poetų,
žodžio burtininkų nestigo.

Kasdienybėje žodis yra pigus, pi
gesnis negu kad mes manome, ne
žiūrint to, kad jis yra gyvybės 
vertės. Buvo laikų, kada žmonės 
vertino žodį visai kitokiu mastu, 
nes buvo tikima, kad žodyje glū
di nepaprasta kerinti galia, kuri 
gali laiminti ii- kenkti, gydyti, net 
užmušti, žodžiais buvo grindžia
mos burtininkų kerinčios formu
lės, žodis buvo ir šiandien tebėra 
vienintelė priemonė, įgalinanti 
žmogaus santykiavimą su Dievy
be. Ir vien, tik dėl to, kad patsai 
žodis yra dvasia,' Jis yra mūsų 
pačių dvasios tarnyboje, per jį 
yra įmanomas dvasinis žmonių ir 
Dievybės santykiavimas. Rilke, ta
sai didysis mūsų laikų žodžio bur-

tegu ir jos praeityje tų

| tininkas ir genijus vienoje savo 
i prasitaręs, 

J13 kad mūsų paskirtis žemėje yra 
įvardinti daiktus Ir juos padaryti 
nematomais. Kitaip sakant, mes tu
rime viską sudvasinti. Ir šitai tė
ra įmanoma tik per žodį, nes kaip 
jau augščiau minėjome, patsai žo
dis yra dvasia. Kadaise prancūzų 

į poetas 
realiai 
duonos 
bet be 
singai, 
nepastebime.

Su žodžiu yra 
rišta ir 
atskiras 
gos yra 
kietuose 
knygos puslapiuose, 
matome tik sukrautas knygas, ku
rios mūsų aklai atrodo tik kaip 
eiliniai kasdieniniai daiktai, bet 
tik pagalvokime, kas tuose taria
muose daiktuose slepiasi. Tai yra 
pasauliai, kuriuose yra lygiai gy
va ir kančia ir meilė, piktybė ir 
pasiaukojimas, visa, ką mes turi
me šioje realybėje, tik su tuo skir
tumu, kad mūsoje tikrovėje viskas 
yra laike, tuo tarpu knygų pasau
liai peržengę laiko ribas ir jie 
negali nė sutrupėti, nė sugriūti. 
Tai yra dvasiniai pasauliai, kurie 
stebuklingu būdu duodasi uždaro
mi knygose. Patekę į biblioteką 
bandykite įsivaizduoti, kad staiga 
visos knygos atsidaro ir 
prieš akis'tie visi pasauliai ir gy
venimai atsiskleidžia visoje pilny
bėje!

Tai gal būt yra pats nuostabiau
sias dalykas, ką žmogus savo kū
rybine galia yra padaręs. Knygoje 
įvyksta dviguba daiktų transfor
macija: pirmiausia daiktai paver
čiami j žodžius, atseit, Jiems ati
mamas materialinis pavidalas ir 
tuo pačiu perkeliama į dvasinę 
sritį, gi iš kitos pusės, tie žodžiai 
sudėti į knygas, duoda naują ma
terialinį daiktą, kuris yra ne kas 
kita, kaip dvasinio pasaulio mate
rialinis simbolis.

Niekas manęs taip baisiai nes
tebina, kaip šitas regimasis ma
terialinio ir dvasinio pasaulio 
santykiavimas. Visai nenuostabu 
yra technikos laimėjimai, nes čia 
turima reikalo tik su medžiaga ir 
jos kaita. Betgi visai kas kita 
yra knyga: čia medžiaga per žo
dį pvaerčiama dvasia ir toji dva
sia uždaroma knygoje. Tai yra 
kažkas dieviško, ką mes galime pa
vadinti augščiausia žmogaus kūry
bingumo išraiška.

Kol nebuvo knygos žmogus sta
tė didžiulius pastatus ir juose no
rėjo apgyvendinti dvasią, tačiau • 
tie pastatai ir paliko materiali
niai, dvasia juose netilpo. Gi knyga 
yra daugiau net puošnūs pastatai, 
daugiau, nei didingos viduramžių 
katedros. Ir čia man prisimena 
vienas momentas iš Victoro Hugo 
knygos “Paryžiaus Katedra”, kur 
katedros rektorius kalbasi su vie
nu studentu. Rektorius stovi prie
šais katedrą ir, rankoje laikyda
mas knygą, sako: šita užmuš aną. 
Būtent, knyga įveiks katedrą. Ir 
šitoji tegu ir fiktyvaus rektoriaus 
pranašystė įvyko. Knyga įsigalė
jo. J jos puslapius gulė šimtme
čiais brandinta žmonių išmintis, 
gražiausi meno kūriniai, žodžiu, 

I buvo rasta priemonė, kaip dvasi- 
I nes vertybes apgyvendinti pasto
viai ir nekintamai, kad jos išlik
tų ne vienai akimirkai, ir nebūtų 
saistomos laiko. Šita knygos mis
terija ir buvo savu laiku visuoti
nai priimta ir galiojanti, žmonės 
į ją žiūrėjo, kaip j kažką švento, 
idealaus ir mistiško. Ir ne dėl to, 
kad tai būtų buvus suprasta gilio
ji knygos paslaptis, bet greičiau
siai dėl to, kad ne kiekvienam ji 
buvo prieinama: vieni Jos negalė
jo pirkti, kiti gi — paskaityti. 
Eilinio žmogaus akimis tenai bu
vusi surašyta pati giliausia tiesa 
ir buvo tikima, kad ne iš gyvenimo 
tiesa buvo sunešta į knygas, bet 
pačios knygos tą tiesą skleidė gy
venimam Ir kaip tik Iš to ir kilo 
anoji pagarba knygai. Reikia pri
pažinti, kad pati knyga tos pagar
bos tikrai yra nusipelniusi, juo la
biau, kad ir pačios knygos seniau 
ir buvo rašomos visai kitokiu bū-

(Nukelta i 3 psl.)

Charles Baudelaire labai 
pastebėjo, kad žmogus be 
gali gyventi keletą dienų, 
poezijos nė vienos. Ir tei- 
nors gal mes ir patys to

neatsiejamai su-
Kaip žodis yraknyga.

daikto simbolis, taip kny- 
ištisi pasauliai, uždaryti 
viršeliuose ir suguldyti 

Bibliotekose
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— JAV-se leidžiama J. Rima-1 
šausko paruoštas dokumentacinis 
leidinys apie bolševikinę okupaci
jų, pavadintas ’’Sovietinis genoci
das Lietuvoje”. Tame daugiau kaip 
500 psl. veikale įvardijama per

I Ketvirtuosius
Melbourno Moterys Artimo Vargui Mažinti 

Tarnyboje
Sudėjusios trečiųjų metų veik- dos — £ 8.13.4. 

los, pinigines ir daiktines apys
kaitas, vyriškai ūkininkaujančios laidų £ 507.17.1. Likutis 1955 
ir moteriškai jaučiančios Sociali- rugpjūčio 21 d. — £ 290.5.6J. 
nės Globos ponios Melbourne, su- '

Sovietinio Gyvenimo
Kronika

AKADEMINIO

Pajamų turėta £ 796.2.7J, O iš- 
m.

_____  t___________ ,, Darban buvo įsijungusios tris- 
5.000 asmenų ir pateikiama arti ėJo savo metinio susirinkimo, čia dešimtis Dr-jos narių, kurių did- 
200 dokumentų bei dokumentinių’ gi PeržiQriml atIikti. darbai’ iaren- Gausia talkininkė įf. Bulakienė.
foto nuotraukų. Leidimui spec. Ikamos naujos aeimininkėa’ Paa|- 
įvadų parašė L. šimutis. Leidžia Į dali“™a 
Lietuvių buv. Politinių Kalinių1 
Sųjunga Čikagoje, autorius — J. i 
Rimašauskas.

past- Gražiai talkino ir ne Dr-jos nariai:

— Ekonomistas J. Kairys-Karec- 
kas, išleidęs "Nepriklausomos Lie
tuvos pinigus”, yra pasiryžęs iš
leisti ir kitų veikalų — “Senovės 
lietuvių pinigus”. Jį pradėjo rašyti 
prieš 17 metų ir dabar jau baigė. 
Veikalas turi apie 300 pusi, ir 
daugybę iliustracijų. Apžvelgiama 
senovės lietuvių valiuta iki XVIII 
a., kada lietuviško pinigo vietų 
užėmė okupantų pinigai.

— Pasižymėjęs amerikiečių rašy
tojai Upton Sinclair, Nobelio pre
mijos, laureatas, norėdamas padė
ti pavergtiesiems, pasiūlė Paverg
tosioms Europos Tautoms savo vei
kalo “Leany Buid Grįžimas” į 
pavergtųjų Europos tautų kalbas 
nemokamai vertimų. Jis tik pagei
dautų gauti išleistų vertimų bent 
po vienų egz. Kritikai šį veikalų 
nepaprastai brangina. Nors nese
niai išleistas, bet susilaukė dide
lio pasisekimo. Autoriaus adresas: 
Monrovia, Box 266, Corona, Cali
fornia. PET Lietuvių Delegacija 

. paskatino ir lietuvius vertėjus bei 
leidyklas juo susidomėti.

J taipgi ir su kviestais visuomenės 
atstovais. O šitų eilučių tikslas pa
informuoti ir tuos, kurių aukotas 
svaras ar šilingas įgalino darbų 
dirbti.

Sustokime prie Socialinės Glo
bos Draugijos pirmininkės p. J. 
Liutkutės — Viliūnienės apyskai- 
tinio pranešimo.

— Prof. Vacį. Biržiška praplėtė 
ir perdirbo savo didžiulę “Lietu
viškųjų bibliografijų” ir paruošė 
stambių lietuvių rašytojų bei kul
tūrininkų enciklopedijų (bibliogra
fijų). A. Rūkas parašė 3 dalių ro
manų “Sužalotieji”.

— Lietuvių Tautinis Muziejus, 
buvęs Čikagoje, visų savo rinkinį 
perdavė Pasaulio Lietuvių Archy- 

, vui (PLA).
— Apie Kanados lietuvių trečių

jų dienų šiltai atsiliepia taip pat 
kanadiečių ir Kanadoje įsikūrusių 
kitataučių spauda. Joje dalyvavo 
apie 2.000 lietuvių net iš tolimiau
sių Kanados vietovių. Pamaldos 
buvo atlaikytos katalikų ir pro
testantų šventovėse. Katalikams 
pamaldas atlaikė pats kard. Leger, 
kvietęs lietuvius būti ištikimus tė
vų kraštui — Lietuvai. Per iškil
mingų aktų buvo visais balsais 

- priimta J. Kardelio pasiūlytoji re
zoliucija pravesti Tautų Laisvės 
Peticija, kurių pasirašytų visi, rei. 
kalaujų laisvės pavergtosioms tau. 
toms. Su milionais parašų paskiau 
toji peticija būtų įteikta Jungt. 
Tautoms. Muzikinę iškilmių dalį 
atliko Gailevičiaus vadovaujamas 
“Varpo” choras ir kt. Ta pačia 
proga buvo suruošta lietuvių dai
lininkų paroda ir paminėta 50 me
tų sukaktis nuo lietuvių įsikūrimo 
Kanadoje.

— į Vasario 16 d. gimnazijų, 
prasidėjus naujiesiems mokslo me
tams, nebeatvyko 10 mokinių, ku
rie esu emigravę. Vietoj jų įstojo 
nauji, todėl moksleivių skaičius 
siekia apie 160. Su laiku, praplė- 
tus būstų, numatyta priimti dar 
daugiau mokinių. Vietoj kapeliono 
kun. dr. Paškevičiaus pakviestas 
iš Romos kun. dr. J. Petraitis, o 
mergaičių bendrabučio vedėja ir 

kūno kultūros mokytoja — L. Skei- 
vallenė.

— Prof. J. Eretas Baselyje iš- 
ledio brošiūrų, pavadintų “Ab- 
schied von Europa?” Joje išnagri
nėja aktualiąsias Europos dabar
ties problemas, nurodo Rytų grės
mę ir mirusiųjų įspėjimų visam 
laisvajam pasauliui, išryškindamas 
tikrųjų Europos bei europiečio 
misijų, jos integracijos reikalų ir 
paskirtį. Nors brošiūra pirmoj ei. 
lėj skirta šveicarams, bet savo 
aktualiomis mintimis išeina ir to
liau už jos ribų.

GLOBOJAMIEJI. Jeigu buvo 
rūpintasi vienuolika ligonių (psi
chiniai 5, plaučių du, įvairūs ke
turi), tai vieno iš jų nelaimės pa
reikalavo ypatingų pastangų.

Prieš keletu metų darbovietėje 
netekęs kojos, apatiškas viengun
gis nelaimę išgyveno tragiškai ir 
ilgus metus buvo reikalingas 
fizinio ir dvasinio gydymo. Soc. 
GI. Dr-ja, sužinojusi apie visų 
užmirštųjį tautietį, susirišo su gy
dytojais, teisininkais — atgaivino 
numarintų kompensacijos bylų. 
Daktarų pageidavimu surado ligo
niui tinkamų lankytojų. Pamažu 
buvo grųžintas pasitikėjimas sa
vimi ir tautiečiais, o gydytojai jau 
sutiko Išrašyti iš ligoninės. Tuo
met Dr-ja surado jį globojančių 
šeimų, kuriai mokėjo už pragyve
nimų, o pačiam ligoniui išrūpino 
bedarbio pašalpų. Dabar visas Dr- 
jos dėmesys buvo sukauptas į by
los kompensacijai gauti laimėji
mų. Ir byla buvo laimėta — £6000 
buvo priteisti nukentėjusiam, o 
Dr-ja, tuo pačiu bendruomenė, at
palaiduota nuo materialinės globos 
įsipareigojimų. Tokių ligonių, su 
specifinėmis problemomis, dar yra 
3. Kiti ligoniai lankyti tautinio 
sentimento pagrindu, čia vėl • — 
Kalėdų eglutės, Velykų margučiai 
žaliose avižose, knyga ar kita do
vanėlė tautinės šventės proga.

Ligonių sekcijoje ir šiais metais 
dirbusiai p. šemienei daugiausiai 
žygių teko. Savo profesiniu žino
jimu labai daug kietų riešutų per
kando p. D. Žilinskienė. Ypatingai 
gražios padėkos verta čėsnų šei- 

1 ma, priėmusi savon pastogėn be
namį. Taipogi Kalpokas, šemeta, 
Pumputis negali išvengti padėkos, 
už atliktus ligonių sekcijai vertin- 

‘ gus patarnavimus.
LĖŠOS. Jas Dr-ja šiais metais 

sukaupė suorganizavusi 4 bufe
tus, balių,' loterijų Ir vajų. Vien 
tiktai baliaus pajamos prašoko 
£ 166.

štai iždininkės p. T. Žukauskie
nės patiekta piniginė apyskaita.

Pajamos. 1) Likutis iš pereitų 
metų — £ 236.5.61, 2) Aukos — 
£ 1.12.0, 3) Iš parengimų — £ 
282.10.1, 4) Vajaus pajamos — 
£ 275.15.0.

Išlaidos. 1) Ligonių reikalams 
— £ 15.10.4, 2) Pašalpoms — 
146.9.6, 3) Vajaus pinigai — £ 
273.12.5, 4) Paskoloms — £ 45. 
0.0, 5) Kalėdų eglutei — £ 16. 
10.11, 6) Raštinės ir kitos išlai

p. Kaunienė, p. Baltutytė, Anta
naitis, Baltrūnas, Bosikis, Butkū- 
nas, čirvinskas, Karpavičius, Vyt. 
Krausa, Lazauskas, Prašmutas, 
Valaitis, Vac. Tamošaitis, žiedas. 
Druagija dėkinga Ir kun. Vaseriui 
už skelbimus "Sekmadienio” lape
lyje ir iš sakyklos, už leidimų nau
dotis parapijos sale. Labai dėko
ta “Mūsų Pastogės” ir "Aust
ralijos Lietuvio” redakcijoms, at
spausdinusioms Dr-jos skelbimus 
ir pranešimus nemokamai.

Be minėtų parengiau lėšoms 
telkti, Australijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto Tarybos 
žiavimo dalyviams Dr-jos 
ruošė pietus. Čia išlaidas 
tuometinė ALB Melbouręo 
linkės Valdyba.

— Vilniaus radijas rugsėjo 19 
d. smulkiau paaiškino “sovietinę 
amnestijų už koloboravimų su prie
šu karo metu”. Esu, paleidžiami,, 
turi būti nubaustieji iki 10 metų, 
o tiems, kurie buvo nubųusti dau
giau kaip 10 metų, bausmės su
mažintos per pusę. Amnestija ne
taikoma tiems, kurie buvo nuteis
ti už “tarybinių piliečių žudymų 

i bei kankinimų”. Iš tolimesnių nuo- 
Į statų paaiški, kad vad. “amnesti- 
i ja” palies tik nežymių dalį, nes 
daugumas nubausti iki 25 in., o 
nubaustieji iki 10 metų jau yra ir 
be amnestijos bausmę atlikę. Už
sienyje esu “tarybiniai piliečiai” 
bus amnestuoti tik tuo atveju, jei 
"jie išpirko savo kaltę vėlesne 

' patriotine veikla tėvynės labui ar
ba pripažino savo kaltę”.

JAUNIMO VEIKLA

suva- 
narės 
dengė 
Apy-

— š.m. rugsėjo 15 d. Vilniuje, 
Gedimino kalno papėdėje, pradėti 
archeologiniai kasinėjimai, kuriuos 
vykdo Mokslų Akademijos Istorijos 
Instituto archeologijos—etnografi
jos sektorius. Vadovauja Z. Kuli
kauskas. Dalyvauja taip pat kitų 
sričių specialistai: istorikai, geo
logai, botanikai, chemikai. Tyrinė
jimų itkslas — “išaiškinti kalno ir 
pilies susidarymo istorijų”. Nau
joji medžiaga bus panaudota dar
bui “Vilniaus miesto istorija”.
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pas- 
ats- 
laiš- 

27, 
Vo-

ORGANIZACINIAI REIKALAI.
Draugijos K-tas turėjo 6 bendrus 

i posėdžius ir 2 ligonių sekcijos pa
sitarimus. Dalyvauta Namų Ko
misijos ir organizacijų atstovų 
posėdžiuose. Suruošė savo narėms 
popietę su p. D. Žilinskienės 
kaita (Jos santrauka buvo 
pausta “M.P.”). Išsiųsta 30 
kų ir gauta 21, neskaitant 
gautų iš sušelptųjų lietuvių 
kietijoje.

Pusę kadencijos Dr-jos darbui 
vadovavo p. E. šemetlenė. Ji pa
sitraukė sveikatai susilpnėjus. 
Iš Jos pirmininkės pareigas per
ėmė p. J. Liutkutė — Viliūnienė, 
kuri, baigdama pranešimų, ypa
tingai dėkojo savo artimiausioms 
bendradarbėms — komiteto na
rėms: p.p. Pumputienei, šemie
nei, Žukauskienei, Prašmutienei, 
Valaitienei.

Draugijos darbais pasigėrėjęs 
kun. Vaserls, prižadėjo sklandų 
bendradarbiavimų ateityje; juos 
įvertino ALB Apylinkės Valdybos 
vicepirm. J. Mulokas, pareikšda
mas: "Jei ne jūs, šitie atsakingi 

i ir sunkūs darbai kristų ant mū
sų pečių, o gal ir ant mūsų sų- 
žlnių”; Kult. Fondo skyr. pirmi
ninkas V. Jakutis, atradęs soc. 
globos moteryje karališkųjų mie- 
laširdystės bruožų, šiuo atveju pri
dengtų tuo kukliu — artimo var
gui mažinti vardu.

Susirinkusios dar pasisakė už 
pirkimų akcijų Lietuvių Namams 
Melbourne. Ypatingai lietuviški; 
bendruomenės namų būtinumu įsi
tikino, kai tikrųjų šv. Jono para
pijos šeimininkų buvo tiesiog kel
te sukeltos nuo stalų, nuo neuž- 
baigtų svarstyti reikalų, nuo ne. 
išgertos kavos. Dėl tos pat prie
žasties p. Civinskienė netuiėjo ga
limybės sveikinti Katalikių Mote
rų vardu ir A. Krausas — per
duoti skautiškus sveikinimus.

D.š.

— Šiemet ruošiamasi iškilmingai 
minėti A. Mickevičiaus 100 mir
ties metinių sukaktį. Lietuvos kp 
ck įsakymu ji numatyta iškilmin
giau paminėti ir Lietuvoje. į lie
tuvių k. yra išversta visa eilė Mic
kevičiaus naujų kūrinių. Tačiau 
pats Mickevičius kom. lietuviškų 
laikraščių vadinamas “didžiuoju 
lenkų poetu”, nors jis pats ne Len- 
kijų, o Lietuvų vadina savo tėvy
ne ir žymiausiais savo kūriniais 
yra esmingai su ja susijęs.

— Vilniaus radijo š.m. rugsėjo 
18 d. pranešimu, Vilniuje prie Vin. 
gio parko statomas televizijos 
centras, šiuo metu baigiama na
mų statyba, o ateinančiais metais 
bus pradėti montuoti įrengimai. 
Pažadėta 1956 m. rudenį per Vil
niaus televizijos centrų rodyti ki
no filmus, spektaklius, sportines 
varžybas etc.

9 Žyminiai ženklai — Duty 
Stamps, Australijoje nuo dabar 
vieton 2 turi būti lipinami 3 pe
nai.

— Šiemet apie 500 Lietuvos 
kombainininkų buvo pasiųsti į 
Ukrainų “padėti kolūkiams nuim
ti derlių”. Dniepropetrovsko sri
ties vykdomasis komitetas dalį iš 
jų apdovanojo, būtent — Akmenės 
MTS kombainininkus Lukošių, De- 
dėnų ir Krūmėnų, Eišiškių — Ma- 
liuševičių, Aluntos — Ūdrų. “Der
liaus suimti" talkos pasiųstos ir 
į Gudijų. Panevėžio cukraus fab
rikas pasiuntė 15 automašinų Fi- 
delsko cukraus fabrikui pervežti 
cukrinių runkelių. “Į talkų” buvo 
pasiųsta visa eilė šoferių su sa
vom automašinom taip pat į “plė- 
šininių žemių įsisavinimo rajonus 
pervežti š.m. derliaus grūdų”. Lie
pos mėn. pabaigoje 17 Ukmergės 
autotransporto kontoros šoferių, 
vadovaujami autokolonos viršininko 
J. Stonio, buvo išsiųsti į Aransko 
rajonų.

DĖMESIO!
LIET. REZISTENCIJOS BUV. POLIT. KALINIŲ KOMITETO

TRADICINIS PAVASARIO

VAKARAS-BALIUS
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— žiemkenčių sėja, kaip maty
ti iš Vilniaus radijo pranešimų 
ir spaudos pasisakymų, ne visur 
įvykdoma tais “tempais”, kurių rei
kalauja kom. partija. Kai kurie 
rajonai, nusiskundžiama, "tepažen- 
gia į priekį vos vienu kitu pro
centu”. Paskutinę vietų visur uži
ma Kauno grupės rajonai. “Rim
ta padėtis” ypač Alytaus ir Laz
dijų rajonuose.

GERU LIETUVIU LIKSI IR 
NAUDOS TURĖSI, ADRESUO
DAMAS:

Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W. 
IR "MŪSŲ PASTOGĖ” NUOLAT 
LANKYSIS TAVO NAMUOSE.
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ĮVYKS Š. M. SPALIO MĖN. 29 D. MACABEAN HALL 
146 Darlinghurst. Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties. 
Baliaus programoj baletas, tautiniai šokiai ir solistai. Bus ren
kama BALIAUS KARALIENĖ, šokiams gros GERA ŠVEICA
RŲ KAPELA. Veiks didieji spalvotieji prožektoriai. Bufete 
šalti ir karšti užkandžiai bei taurieji gėrimai.
Pakvietimai: vyrams 12 šil., moterims 10 šil. Pakvietimus ga
lima gauti liet, spaudos kioske Camperdowne pas p. Stašį ir 
pas vladybos narius: Juozų Ilčiukų — 76 Church St., Ryde, 
N.S.W., St. Rutkauskų — 20 Bowes Ave. Edgeclif, N.S.W., 
J. Ramanauskų — Lot 3 Hillcrest Ave, East Bankstown, N.S.W. 
ir Pr. Sakalauskų — 137 Wilbur St., East Bankstown, N.S.W. 
Paštu užsakant siųsti Pr. Sakalausko adresu atitinkamos vertės 
“Postal Note”, prĮdedant 3J peno pašto ženkliukų.

50% pelno skiriama Sydnėjaus Lietuvių Namams. 
Maloniai kviečiami visi tautiečiai ir jų svečiai.

LRBPK VALDYBA
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— Š.m. rugpjūčio 11-12 d.d. CK 
sekretoriumi ir LKP CK biuro na
riu išrinktas Maliušys. LKP CK 
skyrių vedėjais patvirtinti: par
tinio Organizacinio sk. vedėju — 
Bieliauskas, propagandos ir agita
cijos — Oleka, mokslo ir kultūros 
— Zinkus, mokyklų — Oglntas, 
prekybinio — finansinio ir planavi
mo Kurapkovas. CK plenumas nu
tarė eilinį LKP suvažiavimų šauk
ti 1956 metais sausio 11 d. į jį 
bus siunčiami sprendžiamuoju bal
su vienas atstovas nuo 70 partijos 
narių ir vienas atstovas pataria
muoju balsu nuo 70 kandidatų į 
partijos narius.

E.

JAV-se yra arti 700 lietuvių stu
dentų, kurie parodo gražių organu 
zuotų veiklų. Kanadoje, Vokietijo. 
je, Australijoje ir kt. kraštuose 
yra lietuvių studentų, siekiančių 
mokslo tų kraštų un-tuose. Stu
dentai, būdami judrūs, pakanka
mai gerai mokėdami svetimas kal
bas, ruošdami įvairius referatus, 
turi progų susitikti su būsimai- 
siais tų šalių vairuotojais ir inte
lektualais. Lieutviai studentai lais
vas temas pasirenka apie bolševiz
mų, nurodydami jo baisumus ir 
grėsmę pasauliui.

Jaunieji akademikai amerikiečiai, 
gyvendam llaisvame krašte, ne iš 
karto patikėjo, kad gali būti žemė
jo pragaras, bolševikų sukurtas ir 
rojum vadinamas. Todėl ne kartų 
lietuviai studentai turi progų ruoš
ti paskaitas, kuriose dalyvauja ne 
tik studentai amerikiečiai, bet ir 
un-tų profesūra. Ji nori patirti iš 
tų žmonių lūpų, kurie patys per
gyveno bolševizmų, ar iš tiesų ši 
sistema tokia baisi. Kartų vyres
nio amžiaus lietuviui studentui te
ko un-to auditorijoj net baltinius 
nusivilkti, kad visi galėtų pama
tyti bolševikinių tardytojų karš
tu lygintuvu padarytus randus.

Amerikos lietuviai studentai lei
džia žurnalų anglų kalba “Litua- 
nus”, kurio paskirtis — aiškinti' 
savo kolegoms ir mokytojams, 
kas yra ir kas buvo Lietuva Ir 
koks tikrasis bolševizmo veidas. 
Prieš kiek laiko Čikagos lietuviai 
studentai išleido anglų k. žurnalų 
“Lithuanica Club”, kuris taip pat 
informuoja apie Lietuvų ir jos pa-

vergėjus. Čikagos un-te Flateris 
rengia diplom. darbų apie lietuvių 
įsikūrimų Amerikoje, o Columbijos 
un-te Šilbajoris — magistro tezę 
"Lietuvių literatūra po Sovietų 
jungu”. Ir daugiau didesnių ar 
mažesnių referatų ar diplominių 
darbų yra rašoma apie Lietuvos 
sovietinę okupacijų, štai birželio 
15 d., kurių minimas Lietuvos pa
vergimas ir jos kančios, stud. 
Kontrimas gavo Iš Fordham un-to 
stoties tai dienai paminėti pusva
landį, radijo bangomis tų dienų 
amerikiečiams studentams pavaiz
duodamas bolševizmo tikrovę.

Laisvėje esu lietuviai studentai 
papasakoja apie savo kolegų buitį 
Sovietuose. Pasakoja visiems, kad 
jie patirtų, kas yra bolševizmas 
ir kokie jo tikrieji siekimai. Se- 
nat. F. Dlrksenas yra pastebėjęs 
kad “pabaltiečių kraujas yra did
vyrių kraujas”, nes tie, kurie sie
kia laisvės ir už jų kovoja, yra 
didvyriai.

Ir Vokieitjoje gyvenų lietuviai 
studentai aktyviai prisideda prie 
savojo krašto populiarinimo. VLSS 
centro valdyboje V. Vokietijoj yra 
įsiregistravę 39 studijuoju mūsų 
tautiečiai. Jauniausias turi 20 m., 
seniausias'— 45. Iš jų daugiausia 
studijuoja laikinojoj Vokietijos 
sostinėj, Bonnos mieste, — net 12, 
Frankfurte 6, Heidelberge 5, Muen- 
chene 4, Tuebingene, Muensteryje 
ir Aachen po 2, Karlsruhej, Ham
burge ir kt. po 1. Daugiausia stu
dijuoja medicinų — net 15, tech
nikų 4, ekonom. mokslus 3 etc.

Žodis Ii Knygos
(Atkelta

du: jos nebuvo masiniu būdu ga
minamos, kaip šiandie, bet jos bu
vo kuriamos lygiai tokiu pat bū
du, kaip kad buvo statomos kated
ros. Gal dėl to jos ir pasidarė 
anomis kolonomis, kuriomis grind
žiama knygos galybė ir kurios ir 
šiandie nesusvyruodamos augštai 
dar tebelaiko visų šių dienų kny
ginę banalybę.

Gal čia tiktų palyginimas pra
eities knygos su dabartine: anks
čiau knygos buvo kuriamos, kaip 
katedros — jos buvo rašomos iš
tisais dešimtmečiais, šiandie jos 
gaminamos masiškai. Štai dėl ko 
šiandie knyga taip baisiai atpigo: 
pigiai ji išleidžiama, pigiai dažnai 
ir parašoma. Pigiai ir skaitytojo 
priimama, nes ji jau pasidarė kas
dienybe ir dar daugiau — jos pa
sidarė perteklius. O kasdienybė 
viskų subanalina. Ir kas šiandie 
žiūri į knygų anomis nuostabos 
akimis, į knygų, kurioje nuosta
biu būdu jungiasi dvasinis ir ma
terialinis pasaulis? Ir kaip tik 
šiandieninis knygos pigumas viso
keriopa prasme ir pakiša mums 
knygos žlugties mintį: gal būt jau 
atėjo metas, kad knyga bus kaž
kieno išstumta iš gyvenimo? Kas 
bus tasai, kas užmuš knygų, kas 
atsistos jso vietoje? Yra įprasta 
praeitį idealizuoti, o dabartį že- 
ninti. Vargu ar čia yra labai daug 
tiesos, juo labiau, kad visais lai
kais gyveno tas pats žmogus su 
savo didybe ir menkyste. Vis tik 
kalbant apie knygas ir jų pigumų 
susidaro skirtumas tarp praeities 
knygos ir dabartinės. Vargu ar

iš 2 psl.)

čia galima būtų prileisti, kad šių 
dienų žmogus pasidarė išmintin
gesnis ir protingesnis, kad jis ga
li parašyti knygų per savaitę ar 
per mėnesį, tuo tarpu, kai anks
čiau toji knyga buvo kuriama 
dešimtmečiais, čia gali būti kalba 
tik apie knygos kokybę'. Knygos 
kokybės smukimas kaip tik liudija 
apie mūsų gadynės seklumų. An
ksčiau rašantysis knygoje Jieškojo 
savo gyvenimo prasmės, šiandie gi 
čia dažnai jieškoma pasipelnymo. 
Štai dėl ko knyga atpigo. Skaity
tojas jau nebepasiilgsta knygos, 
bet ja bodisi. Bet gal tai tik pa
viršutiniškas sprendimas? Argi 
mes nepasigendame gerų knygų, 
kurios ir šiandie yra retos, lygiai 
kaip yra reti dideli poetai. Per
sisotinę mes esame kaip tik tais 
pigiaisiais dalykais, kurie ištikrų- 
jų visai nesotina. Greičiau jie tik 
padidina mūsų alkį. Tarp daugy
bės pigių leidinių mes visados 
jieškome didelio Ir gilaus veikalo, 
lygiai kaip mes ir ilgimės tikro 
poeto, nors pseudopoetų turime 
gana apsčiai. Knyga yra lygiai 
kaip duona: jos pasiilgstama ir 
siekiama, kai alkstama, bet nie
kad duona nėra branginama ja 
persisotinusio. Mūsų tėvai kadaise 
knygų pirko ne auksu, bet krau
ju ir gyvybe. Ir jie suprato • ir 
mokėjo įvertinti pačių knygų. Sa
kėme: atpigo knyga, bet ar ji 
per savo pigumų nepasidarė dar 
brangesnė? Pigus yra kasdienybė
je žodis, bet ar jis tuo rūpestin
giau nėra jieškomas paties poeto?

i
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Cabramattoje
4 Broomfield St. — prieš pat gelež. stotį 

ATIDARYTA MODERNIŠKA LIETUVIŠKA MAISTO 
PRODUKTŲ PREKYBA 

“R Ū T A”
Europiteiškl ir australiški maisto produktai. įpakuotos ir 
laidos prekės.
Apsi.ankę įsitikinsite, kad “Rūtoj” geriausios prekės ir 
giausios kainos. Pristatome į namus.

pa-

1
^ EUROPIETIS SPECIALISTAS 

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

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

Centr. 1819
(Priešais Melbourne Town Hall.)

pi.

3
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MŪSŲ PASTOGĖ
Sydnėjus - - - -

LITERATŪROS POPIETĖ

PAS SYDNEJAUS ATZALIECIUS

Brisbane PRANEŠIMAI
į BRISBANĖS SKAUTŲ ŠVENTĖ i ADELAIDĖS LIETUVIŲ NAMŲ '

Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 
Klubo ruoštame literatūros vaka
re, 1 
sons Point salėje, savo kūrybos tėvų ir rėmėjų, buvo kviestos vi- 
prisiuntė Alf. Gricius ir Juozas ' sos šeimos, kuriose yra priaugan- 
Mikštas, gyveną ne Sydnėjuje. I čio jaunimo.

Vakaras buvo pradėtas Bairono Nuskambėjus tautos himnui, 
poema Child Harold, kurią įspūdin- vietininkas paskt. J. Urbonas kvie- 
gai padeklamavo Kauno Dramos čia Vietininkljos globėju Brisbano 
Teatro aktorė p. K. šniukštienė — Liet. Bendruomenės Valdybą, turi- 
Dauguvietytė.

Trumpame žodyje apie Žodį ir 
knygas, rašytojas Vincas Kazo
kas išryškino ž o d ž i o rei-

Rugsėjo 10 d. “Ventos” vietinin- 
oo ruoštame literatūros vasa- 1 kija Brisbanėj minėjo 3-jų metų 
kuris įvyko spalio 1 d. Mil- Į sukaktį. Minėjiman, be skaučių-tų,

brandinta žmonijos člamas savanoris kūrėjas P.S. Reu- 
gražlausi meno kūrl- , ta, kuris paaukavo £ 5. Rėmėjams 

: V. Lorencui ir A. Norkui įteikia- 
poeziją skaitė p. Gro- mos dovanėlės. Laužo metu pasi- 
Janavičiaus — p. K. rodo tautinių šokių grupė, jaunes- 
— Dauguvietytė, Alf. 1 niosios skautės, vadovaujamos

Aną dieną vienas Kirribilli gy
ventojas ir sako:

— Užsuktume! kada į Milsons I m. 
Pointo salę — pasižiūrėtume!, pa- ■ siu.ė 
siklausytumei ir žmonėms papasa- keliu 
kotumei kas ten dedasi. Gi, pats 
mačiau, — sako tas tautietis iš 
Kirribilli, — kai į ten jauni vyrai 
ir merginos, kartais ir mudviejų 
amžiaus žmonės, laiptais j viršų 
kopia. O paskui, taipogi pats gir
dėjau, jie ten garsiai šneka, ro- 
kuojasi, pravardžiuojasl — mote
rys svetimus vyrus bara... Ir 
viskas tas vyksta dažniausiai pa
vakariais, arba šeštadieniais ir 
sekmadieniais, kada dori žmonės į 
“reises” suka, į barus gurkšnio 
alaus nugerti eina, arba savo dar
želiuose krapštosi bei kitaip poil
siauja.

Kadangi šnekėjo žmogus žils
telėjęs, taigi rimtas, susidomėjau 
ir vieną popietę patylučiais įsivo
giau į tą Milsons Pointo salę, ku
rią gerai pažįsta Sydnėjaus švie- 
sininkai, studentai, plunksnininkai, 
mažlietuviai ir kitokie lietuviai.

Dar durų nepravėręs išgirdau, 
lyg ir pažįstamą balsą: “Jasiau, 
palik sklandytuvą ant stalo! Pet
rai, daugiau jausmo!"

Įšliaužęs į salę matau: augštas 
ponas sklaidosi rankomis, o 
šalia jo stovi Stakauskas ir Gi
niūnas. Kodėl Dambrauskas juo
du Jasium ir Petru vadina? Juk 
gerai tuos vyrus pažįstu ir žinau, 

I kad jie visai kitokiais vardais 
i krikštyti.

Buv Politinių Kalinių Sąjungos ' Stai*a Dambrauskas pasisuka į

REIKALU
Adelaidės Lietuvių Namams Įsi

gyti Komisija kviečia Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos (Ine.) steigia
mąjį susirinkimą, kuris įvyks š.m. 
spalio 30 d., sekmadienį, 4 vai. p.p. 
šv. Juozapo bažnyčios salėje.

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo atl- | 
darymas, 2. Prezidiumo sudary
mas, 3. Komisijos veiklos apyskai
ta a) bendra, b) piniginė, 4. Įsto- . 
jamojo ir metinio nario mokesčio! 
nustatymas, 5. Sąjungos valdybos 1 
rinkimai, 6. Revizijos komisijos 
rinkimai, 7. Sveikinimai ir padėkos, I 
8. Sumanymai, 9. Susirinkimo už- j 
darymas.

Pasirašę steigiamojo susirinkimo 
dalyvių lape laikomi Sąjungos na- ■ 
riais — steigėjais.

Komisija kviečia dalyvauti su
sirinkime visus Adelaidėje gyve
nančius tautiečius.

mi vietininkljos pinigai pervedami 
globoti ALB Apyl. V-bos kasinin
kui. Esant gan sunkioms stovyk
lavimo sąlygoms Q-lande, paskel-

kšmę, o apie knygas kalbėjo, kaip biamas stovyklinio sklypo įsigiji- 
atskirus pasaulius, kuriuose glūdi mo vajus. Vajaus atidarymui kvie- 
šimtmečiais 
išmintis ir 
niat

J. Mikšto 
saitė, V. 
šniukštienė
Gricaius — St. Paulauskas. Savo skautės M. Vilkinaitės, pašoko suk- 
novelę apie gyvenimą mažame tinį. Jaun. skautė V. Stankūnaitė 
mieste paskaitė V. Skrlnska ir se- jr skautė N. Mališauskaitė skam- 
vo naujausios poezijos J.A. Jūra- blno pianinu. Jaun. skautė V. Kvie- 
gis ir Vincas Kazokas. 1 cinskaitė deklamavo eilėraštį. Ne-

Vakarą pravedė St. Skorulis. atsiliko ir skiltys, skautės paro-
Uždarymo žodyje klubo pirminiu- j dė vaizdelį iš stovyklos gyveni- 
kas Paulius Sirgedas pareiškė pa- > mo. Laužą pravedė skautas D. Sa- 
dėką vakaro programos dalyviams gatys.

Arbatėlės metu įsunktas Tėvų VaW ba §0 pranegti kad dar pasienyje stovinčius šlyterĮ ir Sta- 
• " šiemet įvyks rinkimai į sąjungos • 

naująją valdybą ir tam įvykdyti 
proga ■ yra sudaryta ad hoc komisija iš

dr. Bro-1
! niaus Nenicko ir Vytauto Vaitie
kūno. Komisijai taip pat pavesta 
sąjungos įstatus paruošti naujoms 
sąlygoms.

Ši komisija prašo buv. bolševi
kų ir nacių politinius kalinius, ku- ;
rių dabartiniai adresai dar nepra- | 
nešti sąjungos valdybai, i" ' “„ 
metų spalio 31 d. juos pranešti 
(Australijoj ir Naujojoj Zelandi
joj) Pr. Sakalauskui, 137 Wilbur 
St., East Bankstown, N.S.W., Aus
tralia.
- Po spalio 31 d. komisija išsiun
tinės visiems sąjungos nariams 
naujoms sąlygoms pritaikytus įs
tatus patvirtinti ir pagal juos 
pravesti sąjungos organų kores- 
pondencinius rinkimus.

Sąjungos valdybai atsiklausus, 
dauguma narių pasisakė, kad nau
josios sąjungos valdybos būstinė1 
būtų New Yorke.

Š.m. spalio 16 d. (sekmadienį) 
10 vai. Camperdowne kviečiamas 
Sydnėjaus Lietuvių Namų Revizi
jos Komisijos posėdis.

dėką vakaro programos dalyviams 
ar kitaip prie jo suorganizavimo Į 
ir pravedlmo prisidėjusiems. (1)

“ŠVIESOS” PARAMA BENDRUO
MENĖS LAIKRAŠČIUI i

Sambūrio šviesa Australijos Re- , 
gionas, įvertindamas sunkią lie
tuviškos spaudos padėtį tremtyje, 
o ypač šiame krašte, nutarė sutelk
ti bendruomenės laikraščiui kon
krečią paramą — išleisti jo vieną 
numerį, kuris išeis š.m. lapkričio 
mėn. viduryje.

IŠVYKO Į AMERIKĄ
Spalio 7 d. iš Sydnėjaus uosto 

į JAV išvyko dail. Balys Mllaknis 
su šeima. Milakniai gyveno Ade
laidėje. Tuo pačiu laivu išplaukė 
j Kanadą sydnėjiškių Batūrų 
ma.

šei-

V. ALANTAS
SYDNĖJAUS SCENOJE

Spalio 15 d. Macabean Hali 
(Darlinghurste) Sydnėjaus Liet. 
Sporto Klubo Kovo meno mėgėjų 
grupė stato Vyt. Alanto 3-jų vei
ksmų komediją “Buhalterijos Klai. 
da”. Pradžia 6 vai. vak. Po vaidi
nimo šokiai.

gele-

NAUJA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVĖ

Cabramattoje, prieš pat 
žinkelio stotį, Statkai atidarė di
delę ir labai gražiai įrengtą mais
to produktų parduotuvę.

Statkai, turėję panašią prekybą 
Lietuvoje, tikėtina, ir čia sugebės 
prisitaikyti rinkai ir jųjų preky
bos įmonė augs Ir klestės.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS 

šiemet ruošiamas lapkričio 27
Įvyks Camperdowne. Ruošia ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.

d.

ALB Sydnėjaus Apyl. V-bos 
Pirmininkas VI. Miniotas po ope
racijos pasveiko ir pradėjo eiti pa
reigas.

Melbournas
NAUJAS SOC. GLOBOS MOT.

DRAUGIJOS KOMITETAS
Soc. Globos Moterų Draugijos 

visuotiniame susirinkime išrinktas 
Komitetas pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkė — J. Viliūnienė, sekre
torė — E. Žiedienė, iždininkė — V. 
Morkūnienė. Ligonių lankymo sek
cija: M. Bulaklenė (atsakingoji), 
G. Gudelienė, O. Motiejūnienė. Pa
rengimų sekcija: A. Reimerienė 
(atsakingoji), E. Žiedienė, V. Mor
kūnienė. Revizijos Komisija: 
Šemetlenė, Civinskienė, Melliū- 
nienė.

Komiteto adresas: J. Viliūnienė, 
20 Albert St., Windsor, Vic., ar
ba — E. žiedienė, 6 Neptune St., 
Richmond, Vic.

Globos komitetas: S. Sagatys, K.
Statkus ir A. Vilkinąs.

Vietininkiją sukakties
sveikino: laišku vyr. skautn. B. | Kazimiero Brazausko, 
Dainutis ir skautų-čių tėvų vardu 
S. Sagatys. Po arbatėlės buvo šo
kiai. J.U.

Juliui Žemaičiui
mirus, 
Leonui 
kia

velionies našlei ir sūnui 
nuoširdžią užuojautą reiš-

V. ir T. Skrinskai.

Stasiui Paulauskui 
ir Šeimai,

žmonai — motinai mirus, skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučia

L.Br. Meškauskas 
E. VI. Petrėnas.

ir

• N.S.W. avių augintojų drau
gijos pirmininkas pranešė, kad 
kiekvienais metais šioje valstijoje 
pavagiama apie 100.000 avių. Jos 
vagiamos iš ganyklų.

Sydnėjaus Lietuvių Teatras 
ATŽALA

1955 m. spalio mėn. 23 d., 
sekmadienį, 5 vai. p.p.

INDEPENDENT THEATRE
269 Miller St., North Sydney

PREMJERA

ATŽALYNAS
KAZIO BINKIO 5 V. PJESĖ

Rėš. Julius Dambrauskas
Dek. Dail. Vincas Stanevičius

Bilietai po 12/-, 10/-, 8/- ir 6/-. 
Gaunami po lietuviškų pamaldų. 
(Šį sekm. prieš pam. Bankstowne) 
Iš toliau atvykstantiems labai 
svarbu bilietus užsisakyti iš anks
to prisiunčiant Postal Notes šiuo 
adresu: S.L.T. Atžala adm. 5 Eden 
St., Sydney—Crows Nest, N.S.W.

Važiuojant elektriniu traukiniu 19 
peronas iš centrinės stoties Iki 

North Sydney stoties (sekanti sto. 
tis už Milson’s Point). Nuo pat 
stoties vieną sekciją tramvajais: 
The Spit, Mosman, Balmoral. Tie 
patys tramvajai tinka ir iš Wyn- 
yard stoties. Taxi iš North Sydney 
stoties — 2 šil., 6 penai.

rR*

' siūnaitį ir sako: “Pradėkime, šūra 
1 ir Barzdžius lipkite pro langą...” 

Čia dabar, galvoju, — kada 
j šiuodu vyrai pakeitė savo pavar

des?
Prislenku prie Stasio Skorullo. 

Bet nespėjo bičiulis man į klausi
mą atsakyti, kai Dambrauskas ta
ria: “Tijūnas, Keraitienė, Žiogas 

j ir Zosė — pasiruošti.”
Ir matau: kyla nuo gretimos 

iki šių kėdės ponia šniukštienė — Daugu
vietytė — Keraitienę pašaukus, 
Tijūnu atsišaukia Skorulis, žiogu 
vadinamas Jonas Ilčlukas, Zose 
tampa Aldona Jurkūnaitė.

Beliko savo vardo ir pavardės 
neatsisakęs dali. V. Stanevičius, 
kuris ramiai dairėsi palubiais, 
tarsi visa šita maišatis jo visai 
neliestų. Jis tad man ir paaiški
no, jog čia Sydnėjaus Lietuvių 
Teatras Atžala repetuoja Kazio 
Binkio pjesę “Atžalynas”. O žmo
nėms svetimus vardus segioja re
žisierius Julius Dambrauskas. 'spalio 23 d.

Ramiai, šypsodamasis į salę įei-

na J. Gilandis, “Atžalos” aumi- 
, nistratorius. Pastovi valandėlę 
menką žiūrėdamas į tupinėjantį 

; siuvėją Žiogą, padilusiu švar-
__ i klasės auklėtoją Tijūną 
ir inžinieriaus Keraičio kėdėje sė
dintį Dambrauską, pasisuka į Sta
nevičių ir pradeda kalbą apie de
koracijas. Paskui juodu išvažiuo
ja į Independent teatrą North 
Sydney.

Kai likau vienas, mačiau triukš
maujantį klasėje atžalyną, kuris 
kiek aprimo “istorikui” atėjus, o 
musė buvo galima girdėti skren
dant, kada pasirodė gimnazijos di
rektorius (Juozas Kapočius), kuris 
pradėjo kalbą apie dingusius 100 
litų. Graudino jis mūsų atžalyną, 
prašydamas prisipažinti, bet, žino
ma, niekas neprisipažino ir kaltu 
inspektorius apšaukė Jasių (Sta- 
kauską). Čia, staiga iššoko iš 
suolo Petras (Giniūnas), pareikš
damas, kad jis tuos pinigus paė
męs. Situacija buvo griaudi, jei 
ne tragiška, todėl ir Aldonos, grei
čiausiai Petro simpatijos, šūktelė
jimas: “O. Viešpatie!”, manyklm, 
buvo nuoširdus.

Dambrauskas, vėl mostelėjęs 
ranka, pasakė, kad klasė gali iš
sivaikščioti, o jis dar norįs pakar
toti kitą sceną.

Na, argi aš čia turėčiau pasa
koti, kaip Keraitienė mokinio gra
žaus elgesio gimnazistą Petrą, kaip 
ji “šokdino” Keraitį? Tokie daly
kai šeimose pasitaiko ir, be to, 
smarkuolę poniutę netrukus pa
tys pamatysite, o taipogi ir visus 
kitus, visą puskapį atžaliečių, 
“Atžalyno” premjeroje.

Kiminas pradėjo graužti pa
širdį, važiuojant per Sydnėjaus 
jūros tįltą> ir štai kodėl: Kaip 
Dambrauskas suspės kelis vaidme
nis atlikti spektaklio metu, nes 
šioje dviejų veiksmų repeticijoje, 
jis buvo ir inžinierių Keraičiu, 
ir gimnazijos inspektoriaus parei
gas ėjo, ir gal dar kieno nors. Sa
ko, inspektorius, Keraitis ir Aldo
na negalėję ateiti į repeticijas, nes 
vestuvėse užsisėdėję. O kaip bus, 
jeigu spektaklio vakarą vėl kas 
nors iš kaimynų, gerų bičiulių am
žinais moterystės ryšiais bus su
rišti? Ir prileiskime, vėl keli at- 
žaliečiai dvi dienas kaimynuose 
užsisėdės?

O dabar , manau, anam tautie
čiui iš Kirribilli būsiu papasako
jęs ką mačiau ir girdėjau, o Jei
gu jis dar netiki, kad ten rimti 
dalykai vyksta ir atžallečial dirba 

(daug ir gerai, tai įsitikins pats

•KOVAS" LAIMI PABALTIEČIŲ
STALU TENISO VARŽYBAS

J. Alonis.

— STARKUTĖ Stasė, Kazio duk
tė, gimusi 1929 m., po kapitulia
cijos gyv. Hanau stovykloje, 1949 
m. pabaigoje atvykusi j Australi
ją, prošoma parašyti šiuo adresu: 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba, 
(17a) Weinheim, Bergstr., Mittel- 
gasse 8 — Schlusfach 233.

Yra labai svarbią-žinių.

MELBOURNO LIETUVIŲ SPORTO KL. VARPO

i.m. spalio mėn. 22 d. (ieitadienį) rengiamas

METINIS — TRADICINIS BALIUS
įvyks LEONARD cabareto patalpose St. Kildoje.

Bilietai iš anksto gaunami pas p. Cervlnską, arba vietoje, prie įėjimo.
VARPAS Valdyba.

Spalio 1-2 dienomis Sydnėjaus 
Sporto Klubas Kovas pravedė pa- 
baltiečių stalo teniso varžybas. 
Pirmą kartą šiose varžybose da
lyvavo moterys. Buvo žaidžiama 
taškų sistema.

Pirmajame susitikime “Kovo” 
moterų komanda, susidedanti iš 
Šliafertaitės, Laukaitienės . ir Gu- 
deikaitės, žaidė prieš latvių mo
terų rinktinę. Mūsiškės buvo žy
miai geresnės ir lengvai laimė
jo (11:0).

Prieš estes lietuvės laimėjo taip 
pat labai lengvai (10-1) ir šiame 
susitikime itin gerai žaidė Laukai
tienė, nepralaimėdama nė vieno 
seto. Labai gražiai žaidusi šlia- 
fertaitė tepralaimėjo tik vieną se
tą, o Gudeikaitė, gal kiek perdaug 
savimi pasitikėdama, pralaimėjo 
vieną partiją. “Kovo” moterys už
tikrintai laimėjo 1955 metų Syd
nėjaus pabaltiečių stalo teniso nu
galėtojo vardą. Antra vieta teko 
estėms, laimėjusioms prieš latv
es 7:4.

Vyrų pirmajame susitikime “Ko
vas”, atstovaujamas Zivo, Bernoto 
II ir Binkausko, po gana sunkios 
kovos laimėjo prieš latvių rinkti
nę, kuri žaidžia augščiausioje N. 
S.W. stalo teniso klasėje, 7:4. Įdo
miausios šio susitikimo rungtynės 
buvo tarp latvių meisterio Zemi- 
čio ir mūsų Zivo. Gražiu puolimu 
Zivas sužlugdė labai gerą latvio 
gynimąsi ir laimėjo 21:18, 21:15. 
“Kovui” taškus prieš latvių rink
tinę pelnė: Zivas 3, Binkauskas 1, 
Bernotas 1 ir abu dvejetai.

Spalio 2 dieną “Kovas” susitiko 
su estsų rinktine, už kurią žaid
žia N.S.W. komandos žaidėjas Kle
sman, šiuo metu skaitomas 7-tuoju 
stalo teniso žaidėju Australijoje. 
“Kovą” šiose varžybose atstovavo 
Zivas, Karpavičius ir Binkauskas. 
Po gana gražios kovps lietuviai 
laimėjo 7:4. Įdomiausias susitiki
mas buvo Klesman — Zivas. Abie
jų žaidėjų gražia kova gėrėjosi 
visi žiūrovai, nes puikus gynima
sis ir stiprus puolimas tęsėsi visą 
laiką. Būdamas taktiškai prana
šesnis, laimėjo Klesman 21:18, 21: 
16. Dvejeto varžybose gerai suko- 
vojo Zivas-Karpavičius, laimėdami 
trijų setų kovoje. Prieš estus taš
kus pelnė: Zivas 2, Karpavičius 
2, Binkauskas 2 ir vienas dvejetas.

Pirmenybėse geriausiu “Kove’ 
žaidėju buvo Zivas, kurio kovingu
mas, šaltumas ir taktiškumas, gali 
būti pavyzdžiu visiems stalo teni
so žaidėjams.

Antrą vietų vyrų varžybose lai
mėjo latviai, įveikdami estus 7:4.

Turnyro laimėtojams Sydnėjaus 
pabaltiečių sporto klubai paskyrė 
gražias pereinamąsias dovanas, ku
rios bus įteiktos spalio 15 d., Kovo 
Mėgėjų Grupės statomo Vyt. Alan
to “Buhalterijos Klaida” metu.

— 0 —

FUTBOLININKŲ DĖMESIUI!
PADĖKA

Adelaidės Lietuvių Namams Įsi
gyti Komisija nuoširdžiai dėkoja 
visiems prie lietuvių namams įsi
gyti ruošiamo pobūvio parengimo 
prisidėjusiems:

ALB Moterų Sekcijai — už pa
rengtą ir padovanotą bufetą: po
nioms: Budrienei, čepliauskienei, 
Janavičienei, Jucienei, Kalvaitie- 
nei, Matiukienei, Mikeliūnienei, 
Morkūnienei, Pacevičlenei, Nava- 
kienei, Patmaniekienei, Petruške
vičienei, Pyragienei, Reisonienei, 
Stasiškienei, Šiusterienei, Žygie- 
nei — už paramą ir takininkavi- 
mą; poniai šerelienei už padova
notą loterijai antį: ponams: Gri
goniui, Jurgaičiui, Langevičiui, 
Martinkui, Morkūnui, Petkūnui, 
Petrikui, Povilaičiui, Pusliui, Ta- 
parauskui, Tauniui, Visockiui ir 
Žalenekui — už paramą ir talką. 
Dail. Neliubšiui — už plakatą, ra
šyt. Pulgiui Andriušiui — už eilė
raštį. Kun. dr. Jatuliui, “M.P.” 
ir “A.L.” redakcijoms — už pra
nešimą tautiečiams apie ruošiamą 
pobūvį. “Vyties” krepšinio sekci
jai — už perleistą salę ir visiems 
svečiams, savo maloniu atsilanky
mu prisidėjusiems prie lietuviškų 
namų įsigijimo Adelaidėje.

Po

SYDNEJAUS SPORTO KLUBO KOVO
MENO MĖGĖJŲ GRUPĖ SPALIO 15 D., ŠEŠTADIENĮ,

Macabean Hali, 146 Darlinghurst Rd., Darlinghurste, stato

VYT. ALANTO 3-JŲ VEIKSMŲ KOMEDIJĄ

BUHALTERIJOS KLAIDA
vaidin. šokiai. Gera kapela. Puikus bufetas su karštais užkandžiais

Bilietų kainos: 12/-, 10/-, 8/-. Bilietus iš anksto galima gauti 
pas Klubo Valdybos narius ir prisiunčiant pinigus šiuo adresu: 
Sporto Klubui Kovas, 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.

Vaidinimo pradžia 6 vai. vak.
Vaidinimui prasidėjus salėn nebus įleidžiama.
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, 

Rockdale stotis.
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

N.S.W.
Tel.: LW 

metu.
1220

IIIIIIIIIUIII iiiiiiniiiiiiiiiHiiiifiminiiiiiimiiiiiiiiiuiic

Spalio 16 d., sekmadienį, (Cam
perdowne) po liet, pamaldų, įvyks 
futbolo treniruotė.

PADĖKA

Mūsų jungtuvių metu giedoju
siems Sydnėjaus Lietuvių Choio 
nariams ir dirigentui p. Algiui 
Plūkui, spaudoje sveikinusiems p. 
p. Grosams, Protams, Stasiui Pa- 
čėsai, Sporto Klubo Kovas Valdy
bai, užjūrio giminaičiams p.p. 
Lapinskams, Putriams Ir Stapu- 
lioniams, o taip pat ir visiems ki
tiems, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu pagerbė mums svarbų gyve
nimo įvykį, tariame nuoširdų padė
kos žodį.

Jurgis ir Danutė Karpavičiai.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

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 — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. Telef. MX 2120
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