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Nedelskime!
ALB Krašto Valdyba yra nuta

rusi sustabdyti "Mūsų Pastogės” 
siuntinėjimų tiems skaitytojams, 
kurie iki š.m. lapkričio 1 d. nesu- 
simokės prenumeratos už šiuos

EISENHOWERIS 
ATSAKĖ 

BULGANINUI
Prezidentas Elsenhowerls, po 25 

minutes trukusio pasitarimo su už
sienių reikalų ministeriu Dulles,

į Pavergtieji Kalba
SAVO 21 PILNATIES POSĖDYJE RUGSĖJO 30 D. PAVERGTO
SIOS JUNGTINĖS TAUTOS (PJT) PRIĖMĖ ŠIĄ REZOLIUCIJĄ:

Box 4558, G.P.O.
Sydney, N.S.W.

Nr. 41 (339). šeštieji metai.

SYDNĖJUS, 1955 m. spalio 19 d.

VIENINGUMO 
ŽENKLE

MELBOURNO LIETUVIAI
TARĖSI SAVO NAMŲ REIKALU

NAUJI 
DRAUGAI

SOVIETŲ — ARABŲ BENDRA-
metus. Gerb. skolininkai maloniai 
prašomi iki to laiko prisiųsti pre
numeratos pinigus, kad nesusltruk- 
dytų laikraščio siuntinėjimas.

šia proga dar primename, kad 
yra nutarta vieną mėnesį bend
ruomenės laikraštį siuntinėti ne
mokamai visiems tautiečiams, ku
rie iki šiol jo nėra prenumeravusi, 
čia labai reikalinga skaitytojų 
talka: kiekvienas, kuris prisius 
savo kaimynei ar pažįstamo, kurio 
iki šiol nelankė “Mūsų Pastogė”, 
adresų, atliks gražų pasitarnavi- 
mų lietuviškai spaudai.

Būsime dėkingi tokius adresus 
gavę dar šį mėnesį.

Pinigus ir adresus siųsti: “Mū
sų Pastogė”, Box 4558, G.P.O., 
Sydney, N.S.W.

“M.P.” ADMINISTRACIJA.

parašė laiškų Sov. Sųjungos mi
nisterial pirmininkui maršalui 
Bulganinui, atsakydamas’į jo laiš
kų, kurį prezidentas yra gavęs 
pereitų mėnesį. Savo laiške Bul
ganinas kritikavo Eisenhowerio 
pasiūlymų Ženevoje dėl pasikeiti
mo kariniais planais su Sov. S-ga, 
o taip pat ir abiejų šalių lakūnams 
sutelkimo laisvės fotografuoti ka
rinius įrengimus iš oro. Preziden
tas nurodė, kad abipusiam susi
pratimui ir tarptautinei įtampai 
sumažinti, Amerika sutinka, kad 
būtų inspektuojami jos kariniai 
įrengimai ir kituose kraštuose.

Eisenhowerio sveikata gerėja, 
bet jis dar tebeguli ligoninėje, kur 
įvyko pasitarimas ir su užsienių 
reikalų ministeriu.

Mirė dail. P. Kiaulėnas
Amerikoje mirė gabus jaunosios 

kartos dailininkas ir architektas 
Petras Kiaulėnas, 46-rių metų am
žiaus. Mirė ilgos ligos iškankintas, 
paliko žmonų ir dukrelę.

Velionis gimė Augštaitljoje, ta
pybą studijavo Kauno Meno Mo
kykloje ir Romos Karališkojo Me
no Akademijoje. Architektūrą ir 
urbanistikų studijavo Romoje ir 
Pai*yžiuje. Studijų metu P. Kiau
lėnas yra aplankęs didžiumų Va
karų Europos miestų Ir muziejų 
ir, turbūt, turime nedaug lietuvių, 
kurie taip gerai būtų pažinoję 
Vak. Europos 
turą.

Velionis iki 
daug dirbo ir
kūręs įdomių darbų. Jis paliko di
delį kūrybos lobį, mažai težino
mą plačiajai lietuvių visuomenei. 
Apie Petrą Kiaulėną, kaip daill- 
ninką-tapytoją, užėmusį žymių 
vietą mūsų meno raidoje, bus 
daug kalbama Ir rašoma ilgus me
tus, o jo netekimas yra žymus 
nuostolis negausiai mūsų meninin- 
kųšeimai ir lietuvių tautai, (k)

menų bei architek-

paskutinio meto
Amerikoje yra su-

MARŠALAS 
MONTGOMERIS 

NEPATENKINTAS
D. Britanijos maršalas Lordas 

Montgomery, šiaurės Atlanto Są
jungos karinių pajėgų vado pava
duotojas, darydamas pranešimų D. 
Britanijos karo ministerijos sky
rių viršininkams, pasakė, kad da
bartinė Vakarų gynybos sistema 
neatitinkanti dienos reikalavimų. 
Jis nurodė, .kad turėtų būti viena 
oro pajėgų vadovybė ir Vakarų 
valstybės turėtų įsteigti vienų po
litinę Institucijų, kuriai būtų pa
vesta globalinio karo vadovavimo 
reikalai. Maršalas pabrėžė, kad 
reikalingos pajėgos busimajam ka
rui turi būti paruoštos talkos me
tu, nes moderniškame kare ap
mokymui nebūsią laiko, kadangi 
naikinamosios Jėgos smogs labai 
staiga. Jis mano, kad svarbiausias 
Vakarų dėmesys turįs būti nu
kreiptas į oro pajėgų, galingo oro 
laivyno, sukūrimą, kaip lygiai ir 
tinkamos vadovybės suorganizavi
mą.

londoniškio 
redaktorius, 

populiarus 
Muggeridge 
ir didžiuo-

Malcolm Muggeridge 
Australijoje

žymus žurnalistas, 
“Punch” žurnalo vyr. 
televizijos ir radijo 
kalbėtojais, Malcolm 
atvyksta į Australiją
šiuose miestuose padarys įdomių 
politinių pranešimų, liečiančių ypač 
Vakarų ir Rytų problemas ir ko
munistinį pavergimų.

Pirmoji jo paskaita įvyks lapk
ričio 6 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
p.p., Merrickville Town Hall.

Jį iškvietė ir jo paskaitas orga
nizuoja Australian Committee for 
Cultural Freedom.

į šią paskaitą kviečiami aust
ralai ir naujieji ateiviai, nes Mal
colm Muggeridge yra pasireiškęs 
kaip tikras Rytų Europos tremti
nių draugas D. Britanijoj, įsijun
gęs aktyvion kovon prieš komuniz
mų, pats gyvenęs Sov. Sąjungoje 
ir pažinęs iš arti to krašto valdy- 
mosi sistemų, turi daug ką naujo 
ir įdomaus pasakyti.

Kadangi pakvietimų (kaina 5 
šil.) prie įėjimo (sekmadienis) ne. 
bus galima pardavinėti, tai patar
tina jais iš anksto apsirūpinti. 
Pakvietimai gaunami sekmadienį 
Camperdowne liet, spaudos kioske, 
Carinla Record Shop — 18 Rawson 
Chambers, Rawson Place ir prieš 
pat paskaitų galima kreiptis į V. 
Saudargą.

“Molotovo Klaida”
Sovietų Sųjungos užsienių rei

kalų ministeris Molotovas, žurna
le “Komunist” pereitą savaitę at
spaude laišką, kuriame prisipažįs
ta padaręs "teoretinių ir politinių” 
klaidų, kada vasario 9 d., Malenko- 
vo atsistatydinimo metu, savo kal
boje pasakęs, jog Sovietų Sųjun
ga, kartu su kitomis demokrati
nėmis tautomis, kuria socializmų. 
Savo laiške Molotovas rašo, kad 
socializmas Sov. Sąjungoje jau 
yra įgyvendintas.

Vakarų politiniai stebėtojai ma
no, kad ši “klaida”, prie kurios 
Molotovas prisipažino po pusme
čio, vargu ar turės kokios 
jo politinei karjerai, nors 
mano, ka<į užsienių reikalų 
teriu gali būti paskirtas
žmogus. Minima ir Malenkovo pa
vardė, dabartinio elektrose jėgai
nių ministerijos valdytojo.

BRITAI MAŽINA KARIUOMENĘ
D. Britanijos minissteris pirmi

ninkas, Anthony Eden, pranešė, 
kad D. Britanija sumažinanti sa
vo kariuomenę. Iš dabar laikomų 
karinėje tarnyboje 800.000 žmo
nių, 1958 m. balandžio mėn. paliks 
680.000 vyrų ir 20.000 moterų. 
Kariuomenės mažinimas bus vyk
domas palaipsniui.

® Sovietai paskelbė 1. 
raudonąjį herojų |r jo garbei iš-* 
leidžia du naujus pašto ženklus, 
kuriais bus atžymėta "Aleksand
ro Popovo 60 metų radijo išradi
mo sukaktis”, šių žinią paskelbė 
Maskvos radijas.

įtakos 
kaikas 
minis- 

kitas

naują

* ŽINODAMOS, kad pagal Bri
tanijos, JAV, Prancūzijos Ir Sov. 
Sųjungos vyriausybių galvų spren
dimų š.m. spalio 27 d. Ženevon 
susirenka šių galybių užsienių rei
kalų ministerial svarstyti klausi
mų: (1) Europos saugumas ir Vi- 
kietija, (2) nusiginklavimas, (3) 
Rytų — Vakarų kontaktų plėti
mas;

* PATVIRT1NDAMOS savo nu
sistatymų, pareikštų š.m. liepos 4 
d. specialios sesijos Strasburge 
priimtoje deklaracijoje bei rezo
liucijoje Ženevlnės Keturių Galy
bių konferencijos išvakarėse;
* DIDŽ AI VERTINDAMOS 

JAV prezidento iniciatyvų iškelti 
Keturių Galybių konferencijoje Že
nevoje pavergtųjų Europos valsty. 
bių — Albanijos, Bulgarijos, Če- 
choslovakljos, Estijos, Latvijos, 
Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos ir 
Vengrijos — nepriklausomybės ir 
laisvės atstatymo klausimų;

* PROTESTUODAMOS 'prieš 
Sovietų Sųjungos vyriausybės gal
vos klaidinantį tvirtinimų, kad pa
vergtųjų Europos valstybių lais
vės ir nepriklausomybės atstaty
mo svarstymas sudarytų neleisti
nų kišimąsi į konferencijų nedaly
vaujančių suvereninių valstybių 
vidaus reikalus;

* PAREIKŠDAMOS, kad Cent
ro bei Rytų Europos komunistinės 
vyriausybės buvo sudarytos ir lai
kosi tik Sov. S-gos brutaliu kiši
musi j šių valstybių vidaus reika
lus, visiškai neatsižvelgiant į ati
tinkamų tautų valią;

* SUPRASDAMOS, kad Centro 
bei Rytų Europos valstybių pa
vergimas syra viena iš esminių da
bartinės tarptautinės įtampos prie
žasčių ir kad būsimos Keturių 
Galybių konferencijos darbotvar
kės dalykai yra neatskiriamai su
siję su pavergtųjų Europos vals
tybių laisvinimo problema.

(1) atkrepiti Briatnijos, J V Ir 
Prancūzijos vyriausybių dėmesį į 
faktą, kad Sovietų pasiūlytas 
tarptautinės įtampos atleidimo bū
das, be kita ko sudarant ir įveiks- 
minant europinę saugumo sistemų 
priešš pavergtųjų mūsų valstybių 
išlaisvinimų, faktiškai įamžintų 
Sovietų viešpatavimą Centro ir Ry
tų Europos pavergtosioms valsty
bėms ir sudarytų palankias sąly
gas tolimsenei komunistinei eks
pansijai Europoje ir visur kitur;

(2) tvirtai reikalauti Britanijos, 
J V ir Prancūzijos vyriausybes, 
kad neatsisakytų Albanijos, Bul
garijos, čechoslovakijos, Estijos, 
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Ru
munijos ir Vengrijos laisvės bei 
nepriklausomybės atstatymo, su
darant sąlygų, įgalinančių šiuose 
kraštuose pravesti tikrai laisvus ir 
nesuklastotus rinkimus;

(3) kviesti Britanijos, JV ir 
Prancūzijos vyriausybes nepasira
šyti su Sovietų Sųjungos vyriau
sybe jokios sutarties, kuri netie
siogiai arba įsakmiai patvirtintų 
Sovietų neteisėtus užgrobimus Cen
tro bei Rytų Europoje ir tuo bū
du pratęstų Europos dabartinį su
skaldymų ;

(4) dar kartų patvii-tlnti paver
gtųjų Europos valstybių pasiry
žimų savo laisva valia įsijungti į 
europinio saugumo sistemą, kai tik 
jų laisvė ir valstybinė nepriklau
somybė bus atstatyta ir patikrin-

• Šiaurės Atlanto Organizaci
jos vyr. Atlanto laivyno pajėgų 
vadas, admirolas Wright pareiškė, 
kad Sovietų Sųjunga pati viena 
turinti daugiau povandeninių lai
vų, negu visos kitos valstybės 
kartu.

Nurodoma, kad Sovietų karinė 
grėsmė šiandien yra didesnė, nei 
kada nors anksčiau yra buvusi.

PABĖGĖLIAI GALI BŪTI RAMŪS
Dėl Vokietijoj esančių užsienie- 

| čių pabėgėlių vokiečių telegramų 
agentūra DPA perdavė tokį iš Bon- 
nos pranešimą: “Federalinė pabė
gėlių ministerija š.m. rugsėjo 24 
d. paskelbė, kad Vokietijoje gyve
nantiems užsieniečiams pabėgė
liams Ir užsieniečiams be piliety
bės visai nėra ko baimintis dėl 
politinės prieglobos teisės ryšium 
su paskiausiais politiniais įvykiais. 
Sovietų ministeris pirmininkas 
Bulganinas per Vokiečių — Sovie
tų derybas Maskvoje pareikalavo 
federalinę vyriausybę repatrijuoti 
federalinėje Vokietijos respubliko
je gyvenančius Sovietų piliečius. 
Pabėgėlių ministerija konstatuoja: 
politinės prieglobos teisė sudaro 
konstitucinę normą, pagal 16 str. 
nuostatus “politiškai persekiotie
siems suteikiama politinė prieglo
ba” draudžia išduoti persekiotuo
sius užsieniečius. Politiškai perse
kiotuoju pripažįstamas tas, kas 
atitinka 1951 m. liepos 28 d. Že
nevos konvencijos pirmojo straips
nio sąlygas. Benamiai užsieniečiai 
1951 m. balandžio 25 d. įstatymu, 
kuriuo buvo nustatyta benamių 
užsieniečių teisinė padėtis federali
nėje Vokietijos teritorijoje, nega
li būti ištremiami”.

Taigi, tas reikalavimas teliečia 
tik Sovietų piliečius. Kaip žinoma, 
Vokietijos fed. vyriausybės nėra

pripažinusi Lietuvos okupacijos, ir 
Lietuvos piliečiai, nors ir naudoda
miesi benamiams užsieniečiams pa
gal atitinkamų įstatymų teikiama 
globa bei teisėmis, nėra Lietuvos 
pilietybės nustoję.

Spalio 9 d. Melbourne įvyko 
pirmasis lietuvių namams įsigyti 
akcininkų susirinkimas, kuriame 
dalyvavo 193 akcininkai. Susirin
kimą pravedė Laikinojo Lietuvių 
Namams įsigyti Komiteto pirmi
ninkas .Alg. Žilinskas, padedant 

Komiteto nariams p. D. Žilinskie
nei, J. Valiui ir A. Viliūnui. Sek
retoriavo p. D. Giedraitytė ir V. 
Baltutis.

Susirinkimas praėjo nuoširdaus 
vieningumo ženkle, nes Sporto 
Klubas Varpas ir Skautų Globos 
Komitetas atsisakė nuo anksčiau 
planuotų atskirų namų savo rei
kalams ir jungiasi prie bendrųjų 
lietuviškų namų statybos. Be 221 
akcininko, atskirai akcijų turi 
įsigiję: Sp. Klubas Varpas — 51, 
skautai — 10, Soc. Globos Moterų 
D-ja 5, Karių "Ramovė” 2 ir pas
kiri asmenys yra pervedą 9 akci
jas ALB Melbourne Apylinkės 
valdybai. Yra surinkta grynais pi
nigais per 1.600 svarų ir už £ 800 
pasižadėjimų pirkti akcijas. Ap
skaičiuota, kad tinkamiems na
mams reikalinga bent £ 3.000 de
pozitui.

Susirinkime laikinasis komitetas 
atsistatydino ir buvo išrinkta nau
ja valdyba: Alg. Žilinskas, Motie
jūnas, Lynikas, Antanaitis ir Sa
muolis. Revizijos komisljon: Mi
kaila, Jakutis ir čižauskas.

Susirinkimo dalyviai pasižadėjo 
iki ateinančių metų vasario 16 d. 
patys nupirkti arba išplatinti dar 
po vieną ar dvi akcijas, kad grei
čiau būtų surinkta reikalinga su
ma depozitui.

Kasmet Melbourno lietuviai Iš
moka svetimiems už sales per 200 
svarų. Turint savo salę, tie pini
gai galės būti panaudoti savų na
mų skoloms mokėti, arba kuriems 
kitiems lietuviškiems reikalams 
tenkinti, siekiant išlaikyti lietuvy
bės dvasių jaunimo tarpe.

Melbourno latviai, estai, lenkai, 
ukrainiečiai, rusai Ir kiti, jau turi 
savus namus, tik lietuviai dar 
glaustosi po svetimais stogais. Bet, 
tikėkime, tai truks neilgai.

Alb. Pocius.

DARBIAVIMAS IR VIENŲ KI
TIEMS TEIKIAMA PARAMA JU 
NGTINĖSE TAUTOSE SVAR
BIUS KLAUSIMUS DISKUTUO 
JANT BEI BALSAVIMO METU, 
IŠŠAUKĖ DIDĖJANTI SUSIRŪ
PINIMĄ VAKARŲ DIPLOMATŲ 
TARPE.

INS žinių tarnyba praneša, kad 
Sovietų ir Arabų pasaulio atstovai 
sudaro tarsi vienų blokų ir jų su
tarimas tam tikrais klausimais 
yra tiesiog nuosatbus.

Pagrindas, kodėl Sov. Rusija nu
tarė tiekti ginklus Egiptui, yra 
tas, kad Sovietai nori įkelti kojų 
į strategiškai svarbius Vidurinius 
Rytus.

Toliau rašoma, kad koloboravi- 
mas pasireiškė Jungtinėse Tauto
se šiais atvėjais:

* Arabų blokas parėmė sovie
tus Jų nesekiningose pastangose 
gauti Jungtinių Tautų Organiza
cijos pritarimų, kad priverstų po
litinius pabėgėlius grįžti į kilmės 
kraštus už geležinės uždangos.

* 14 Azijos — Afrikos tautų 
bloko rėmė Sov. Rusijos pasiūly
mų, kad nusiginklavimo klausimas 
būtų tuojaus pradėtas svarstyti, 
kai tuo tarpu Vakarų valstybės 
pasisakė už jo atidėjimų vėles
niam laikui.

Politiniai stebėtojai mano, kad 
Indija ir kitos Afrikos — Azijos 
bloko tautos, kaip lygiai ir ara
bai, tikisi paramos iš Sov. Sąjun
gos “kolonializmo” problemoms 
iškilus. Viltys jau pasiteisino, nes 
su sovietinio bloko parama Indo
nezijai pasisekė iškelti Naujosios 
Gvinėjos ginčų. Sovietai parėmė 
Azijos — Afrkos bloko pasiūlymų 
svarstyti Alžyro ir Maroko klau
simų, ko rezultate Prancūzija at
šaukė savo atstovus iš Jungtinių 
Tautų.

• A.A.P. — Reuterio spaudos 
agentūra praneša, kad tarp Va
karų ir Sov. Sųjungos diplomatų 
nuomonių skirtumai, dėl atominės 
energijos panaudojimo taikiems 
tikslams, sumažėjo. Sov. Sąjunga 
pereitą savaitę sąlygiškai patvir
tino sukūrimą pasaulinės agentū
ros, prezidento Eisenhowerio pla
nui dėl atominės energijos taikos 
tikslams peržiūrėti. Sovietų dele
gatas Jungtinėse tautose pareiškė, 
kad Kremlius šiuo klausimu yra 
nuomonės, jog prie atomo reikalų 
svarstymo turi būti prileista Kom. 
Kinija ir Rytų Vokietija.

• Iš Berlyno pranešama, kad 
Iš Rytų Vokietijos į Vakarų sek
torių pereitų mėnesį perbėgo re
kordinis Rytų Vokietijos policinin
kų skaičius — 550. 1953 m. spalio 
mėnesį Iš R. Vokietijos į Vakarų 
sektorių yra perbėgę 537 polici
ninkai.

• Australiškosios vilnos kaina 
vėl pakilo ir tebėra tvirta. Rim
čiausi pirkėjai yra Japonija, D. 
Britanija ir Europos valstybės.

— Gautosiomis žiniomis, Sibire 
mirė į jį ištremtas Pulgis Lumbis, 
>uv. Steigiamojo Seimo narys. 1955 
m. rugpjūčio 18 d. okup. Lietuvoje 
po ilgos ir sunkios ligos mirė pa
sižymėjęs lituanistas ir ilgametis 
bolševik. valstyb. leidyklos redakt. 
Jurgis Talmantas. Ir lietuvių 
spauda plačiai paminėjo šio ilgame
čio pedagogo, kalbininko ir vado
vėlių autoriaus mirtį bei nuopel
nus lietuvių kultūros gyvenime.

• Nutrūkus pasitarimams tarp 
D. Britanijos gen. gubernatoriaus 
maršalo Harding ir graikų — kip- 
rlečių archivyskupo Makarios, ku
ris atstovauja Kipro salos grai
kus, reikalaujančius prisijungimo 
prie Graikijos, iš D. Britanijos 
pasiųsta karinių pastiprinimų. Pa
dėtis Kipre tebėra labai įtempta 

ii neramumai nesiliauja.
— Vietoj atsidūrusio Lenkijoj 

egzilinio premjero Hugono Han- 
kės lenkų egzilinis prezidentas Za
leckis naujuoju premjeru paskyrė 
A. Pa jakų, buvusį lenkų seimo 
narį. Jis drauge eina ir finansų 
ministerio pareigas. Zaleckis reiš
kia įsitikinimų, kad Hugonas Han
ke buvęs jėga priverstas grįžti į 
Lenkijų.

į Imigracija Kanadon, Amerikon
Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, dar
bo — buto garantijas, etc.) parūpina Pasaulio Liet. Bendruome
nės Britų Kolumbijos Apylinkės 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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NUOMONES

PAŽVELKIME
TARPTAUTINIS ISTORIKŲ KONGRESAS

KONGRESE DALYVAVO IR LIETUVIAI, BET JIE NEATSTOTA-VO LIETUVA.

PLAČIAU
Politikavimo aistra mūsuose itin 
išbujojusi: politikuojant susirinki
muose, pobūviuose, bažnyčiose, po
litikuojame namie ir svečiuose prie 
stiklelio. O politikų, praaugusių 
parapinį horizontų, tačiau beveik 
neturime: vieni veda, “liaudį” iš 
po parapijos skraistės, kiti grąži
na ar stengiasi po Ja išlaikyti. 
Politikuojant nestinga kovas mo
mento. Dabartinėse mūsų gyveni
mo sąlygose politikavimas turi 
psichologinės reikšmės: panašė- 
damas azartiniam žaidimui, duoda 
progos imtis Ir įveikti ar kristi 
pačiam perblokštam. Tai kutena 
nervus, pasireiškia žmogaus rizi
kavimo linkimas. Tai nebloga — 
padeda žmogui gyventi, prasklai- 
do nuobodulį. Deja tik, kad visas 
mūsų politikavimas, turime galvo
je ne vien tik Melbourną, bet ir 
mūsų plačiuosius vandenis, taip 
mažu pažangos terodo, tokia nuo
bodi tematika. O būtų, berods. 
Visai prasmingi būtų studijiniai 
politiniai klubai ar sąjūdžiai. Bū
tų progos giliau įžvelgti demokra
tijos esmę ir jos formas. Mūsų 
VLIKe matome senųjų mūsų poli
tikų puoselėjimą atsikursimos 
Lietuvos politinį viedą. Duagelis 
ima jau suprasti, kad tai realia
me, gyvenime reikštų demokratijos 
palaidojimą, nes daugpartlnė po
litinė diferencijacija kraštui atneš
tų tik nelaimių. Jei Prancūzija 
dar tuo keliu eidama tebegyvena, 
tai Ji gyvena liuksusinį gyvenimą, 
kuris didelei valstybei leistinas, 
kol turi seno kapitalo. Prancūzija 
yra senas kultūros lopšys, išsilai
kyti padeda ir netolimos praeities 
politinis ir karinis garsas; Pran
cūzija yra milionų tauta, politiškai 
budri , ir šviesi, gyvena labai reikš- 
mingame.geografiniame plote. Lie. 
tuvai viso to trūksta. Mums išmin
tingiausia būtų siekti dvipartinės 
sistemos su stipria vykdomąją 
valdžia. Jokie simptomai tačiau 
bent čia emigracijoje nerodo, kad 
lietuvių sąmonė imtų persiorien
tuoti ta kryptimi. Savaime niekas 
nekyla. Jei tikrai norime kitokios 
po'itinės struktūros, tai pirma tu
ri gimti ir prigyti idėja.
Perversminės reikšmės būtų pa
krypimas . į komunalinę (savivai
dybinę) formą, pasekant Šveica
rijos pavyzdį. Santvarka labai tin
kama mažam .žemės ūkio kraštui. 
Tokioje santvarkoje mažiausiai 
vietos politinėms aistroms, domi
nuoja ūkinis! ir kultūrinis momen
tas. Centrinė valdžia šioje siste
moje. silpna, bet užtat visas svo
ris nusikelia j savivaldybinį lau
ką.
Mums būtinai reikia siekti Bal
tijos Federacijos, 
kurios nariai būtų Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos autonominės vals
tybės. Ateityje tik didesni politi
niai Junginiai tegali tikėtis JAV 
ir Anglijos paramos, o be jų ne
galime tikėtis atsikelti, šios rūšies 
politinis kūrinys turėtų didesnės 
tarptautinės reikšmės, ir Vokieti
jai bei Rusijai sunkiau būtų juo 
prekiauti bei — jis praryti. Tokia 
Baltijos Federacija turėtų bendrą 
parlamentą, federalinę valstybės 
galvą, finansų , gynybos ir užsie
nio atstovavimo ministrų bend
rą kabinetą, vieną valstybinį 
banką. Kiekviena valstybių viduje 
turėtų savo seimus, vyriausybes ir 
tvarkytus! autonomiškai, šia pro
ga planas nedetalizuojamas, o me
tama tik mintis.
Matome, kad politikavimui būtų 
medžiagos ir už parapijos ribų. 
Reikėtų tikTšdrįsti Išeiti. Jei emi
grantai neturės net politinių min
čių atkursimam kraštui tvarkyti, 
tai kuo jie kitu bus prisidėję kraš
tui vaduoti? Armijos sukūrimas 
tremtyje yra tik ligonio kliedėji
mas. Neišmintinga sakyti, kad na
muose gyvenanti tauta nuspręs 
krašto politinį likimą ir politinio 
reiškimosi veidą. Nereikia užmiršti 
kad Lietuva yra diktatūrinės for
mos okupanto valdoma: tokioje 
santvarkoje tik jau nebręsta pilie
čių politinė sąmonė, bent jau ne 
vakarietiškų politinių minčių Ir 
tradicijų prasme.

Nemo.

S.n>. rugsėjo 4-11 d.d. Romoje 
įvyko iš eilės X-sis tarptautinis 
istorijos mokslų kongresas. Ofi
cialiai jame dalyvavo atstovai iš 
32 valstybių. Pirmą kartą dalyva
vo Vatikąno ir Sovietų Sąjungos 
delegacijos. Iš viso įsirašė per 1800 
dalyvių, neskaitant svečių. Po ei
lės energingų žygių, kurie buvo pa
daryti dar 1953 m. vasarą Berlyne, 
pavergtųjų tautų istorikai tremty
je galėjo dalyvauti kongrese tik 
tuo atveju, jeigu jie buvo įrašyti 
kitų valstybių sąrašuose. JAV da
lyvių sąraše pvz. figūravo žymus 
lenkų emigracijos istorikas prof. 
O. Halecki, lenkų istorijos institu
to vedėjas Romoje mons. W. Mey- 
sztowicz buvo Italijos sąraše, kiti 
tremties (lenkai) istorikai buvo 
Prancūzijos, Anglijos istorikų są
rašuose ir t.t. Prancūzijos sąraše 
buvo dr. J. Deveikė — Navakienė 
ir prof. Z. Ivinskis. Italijos sąra
še buvo jėz. P. Rabikauskas, kun. 
R. Krasauskas. Tremtiniai istori
kai tik su vargu buvo gavę teisę 
skaityti paskaitas, juo labiau, kad 
šis kongresas vyko dar kartą iš
ryškinant “Genevos dvasią”... So
vietų Rusijos delegacijai (24 da
lyviai), kuriai vadovavo komunis
tų Istorikė A.M. Pankratova, bu
vo rodomas ypatingas dėmesys. 
Bendrame TSRS sąraše buvo ir lat
vis Žūtis, neseniai redagavęs so
viet. Latvijos istoriją. Daugiau iš 
Pabaltijo nebuvo nieko. Iš sateli
tinių kraštų tačiau figūravo ats
kirai po 5 istorikus iš Vengrijos 
ir Rumunijos, 12 istorikų iš Len
kijos (jų tarpe anksčiau daug iš 
Lietuvos istorijos rašęs ir Vilniuje 
gyvenęs H. Lowmianski), 6 iš Če
koslovakijos, 1 iš Bulgarijos, o iš 
Tito valstybės buvo 74.

Išsiskirdamos iš kitų valstybių, 
visos totalitarinių valstybių dele
gacijos atvežė kongreso dalyviams 
specialiai išspausdintus storus lei
dinius su jų istorikų referatais ir 
kitais pranešimais apie istorijos 
mokslą ir naujus tyrinėjimus tose 
valstybėse. Sovietų Sąjungos dele
gacija, kurios visi nariai kas rytą 
į kongresą atvykdavo specialiu so
vietų ambasados autobusiuku, iš
dalino masėmis kongresui specia
liai išspausdintų savo paskaitų ir 
pranešimų, išskirstytų į kelloliką 
knygučių. Tekstai buvo rusų ir 
Vakarų Europos kalbomis. Po kai 
kurių komunistų istorikų paskai
tų buvo gyvų diskusijų, kuriose

dar pasireiškė Vakarų kriticizmas 
ii- mokslinė laisvė. Daug kietos po
lemikos pvz. susilaukė A.L. Side- ’ 
rov<> paskaita apie Sovietų istori
jos mokslo išsivystymą. Žinomas 
švedų istorikas N. Ahnlund, kuris ! 
per paskaitą sėdėjo prezidiume, 
aiškiai atitaisė didelę Sidorovo ne
teisybę, jog iki komunistų Pabal-1 
tij<> kraštuose nebuvę istorijos ty- ' 
rinėjimų. Vokietis W. Hofer ener
gingai ir drąsiai atkreipė dėmesį1 
j naujausius Sovietų istorijos šal- į 
tinlų falsifikavimus, kur visai ir! 
visuotinai vis nutylima 1939.VHI.. 
23 sutartis (Molotovo — Ribben- 
tropo) Maskvoje. O pagal tą su- ' 
tartį II Pasaulinio karo priežas
čių reikia jieškoti ne Berlyne, Lon- ! 
done ar Romoje, bet tik Kremliuje. ! 
Kai kalbėtojas baigė, pirmininkau
jantis (Austrijos prof. H.E. I 
Schmid) apgailestavo tačiau tokį | 
formulavimą. Šveicarijos prof.' 
Thieme išdėstė, Jog “klasių kovą" . 
istorijos moksle esą jau seniai ' 
laikas padėti į muziejų. Sov. Są- ‘ 
jungoje tikro istorijos mokslo iš 
viso nesą. Kad jis yra tik propa
ganda pagal marksistinę liniją, 
aiškino iš Vokietijos H. Jablonows- 
ki. O JAV istorikas R. Pipes rei- ‘ 
kalavo, kad, vis kalbant apie tarp- ! 
tautinį mokslinį bendradarbiavimą,' 
ir iš Sovietų Sąjungoss reikėtų 
gauti archyvinių mikrofilmų, lan-' 
kyti archyvus ir t.t. Iš Anglijos' 
vienas emigrantas rusas (Utechin) 
reikalavo Sidorovą, paaiškinti, ko- j 
dėl jis nepaminėjęs iš viso eilės 
ankstyvesnių komunistų veikalų. 
Tokių diskusijų ir kritiškų vaka
rietiškų pastabų buvo ir po kitų 
komunistų pranešimų, bet tai bu- I 
vo tik prošvaistės bendroje orga
nizatorių Ir dalyvių tendencijoje 
džiaugtis Sov. Sąjungos pirmu da
lyvavimu tokiame kongrese.

Iš satelitinių kraštų aktyviau
siai reiškėsi lenkų delegacija. Jos j 
nariai, kurie tik vieni Varšuvos 
Lenkijai atstovavo, viešai kritika
vo (ir kartais įžūliai) lenkų trem- ' 
tinių (Haleckio, Meysztowicziaus,1 
Koczy ir kt.) paskaitas. Po lenko 
B. Lesnodorskio raudono praneši
mo apie naujus Lenkijos Istorijos 
tyrinėjimus daug kritiškų pastabų 
padarė O. Haleckis. Tarp kitų kai- ( 
bėtojų juodoje lentoje kreida buvo I 
įrašyta ir dr. Deveikės pavardė, 
pažymint skliausteliuose “Lithua
nia”. Vos tik tai pastebėjęs Sov. 
Rusijos delegacijos narys S.D. Ry

JUOZAS MIKŠTAS

“SAN MICHELE”

(parafrazė pagal Axel Munthe)

Kam jau nieko nelieka — tik laukti, 
Perskaudu, paršunku laukti tam, 
Ir paniekintam, ir užmirštam, 
Pasroviui su gyvenimu plaukti.

Bet gi lengva pakelti skausmus, 
Jei gali save patį panešti, 
Jei gali būt laimingas, ramus, 
Vienumoj begalinėj, bekraštėj.

Blunka mano auksinė diena, 
Iškankinusi širdį ir protą.
Ar ji buvo šviesos kupina — 
Tepasako naktis ašarota.

Sau šventovę sukūriau-širdim, 
Ir matau, kad ne sau ją sukūriau... 
Vien tik amžiai bus čia su manim, 
Žvilgsniu sfinkso senovę užbūrę.

Stingsta mano širdis perjautri
Vargo žmogui, ir paukščiui, ir šuniui.
Nežinios slėpinių sūkury
Sunkiai merdi svajonė klajūnė.

Apsipratęs su savo siaubu, 
Su mintim kupinom begalybės, 
Aš jaučiu, kad gyventi skubu, 
Meteoru pasauliui sužibęs.

Mane sveikins džiugia šypsena 
Ir užtars tik šventasis Pranciškus. 
O čia verks vieversėlio daina, 
I uolas Anacapri Ištiekus...

“San Michele” terasoj dažnai 
Tarantelą šoks jaunos merginos, 
Ij Jų džiaugsmo nedrums tie sapnai, 
Kurie čia mano buitį kankino.

X

bakovas reikalavo, kad užraššiusis 
“Lithuania” nutrintų. Kai tas lū
kuriavo nesiorlentuodamas, tai 
pats Rybakovas priėjo ir savo ran
ka nutrynė, pastebėdamas, jog to
kių valstybių nesą ir reikią rašy
ti tik, iš kur atvyko. Dr. Deveikė 
bandė paskui per vieną laikraštį 
Romoje išspausdinti Rybakovui at
virą laišką, bet jis nebuvo atspaus
dintas.

Kongreso metu buvo įdomi kny
gų paroda. Daugiausia vietos bu
vo skirta Sovietams. Ten buvo ir 
trys lietuviški leidiniai: monogra
fija apie Stuoką-Gucevičių, Vil
niaus Albumas ir ką tik išleistas 
storas tomas: Lietuvos istorijos 
šaltiniai (lietuviški vertimai šal
tinių nuo 13 amž. iki 19-Jo amž. 
vidurio). Savotišku incidentu pla
čiai nuskambėjo per dešiniųjų 
spaudą Romoje, kaip komunistai 
bandė slapta pašalinti (pagrobti) 
parodoje antikomunistines knygas, 
leistas Muenchene (koncentr. sto
vyklos Sov. Rusijoje etc.). Kai 
knygų grobimas išėjo aikštėn, ta
da reagavo Pankratova, reikalau
dama jas iš viso pašalinti iš paro
dos ir jos buvo iš parodos išim
tos.. .

PROF. Z. IVINSKIO PASKAI
TA 1955. IX. 6. Iš Pabaltijo trem
tinių istorikų vienintelė buvo Z. 
Ivinskio paskaita, irji buvo aps
kritai vienintelė paskaita šitame 
kongrese iš Pabaltijo istorijos 
(“Jėzuitų nuopelnai Lietuvos ka
talikybės restauracijoje”). Paskai
tos 4 psl. rėsumė yra išspausdin
ta kongreso darbų (paskaitų — 
pranešimų) 7-me tome. Paskaitos, 
kuri buvo skaitoma vokiškai, sant
rauka tuoj buvo išversta į pran
cūzų kalbą. Pirmasis norėjo kal
bėti prof. O. Haleckis, bet jis sun
kiai gavo žodį, nors pasisakė te
kalbėsiąs tik pusę minutės... Pir
mininkaujantis italas prof. Canti- 
mori (apie jį sakyta, kad jis kom. 
partijos narys!), Haleckiui, kuris 
prieš Ivinskio pranešimą buvo skai
tęs savo paskaitą, iš viso nebedavė 
paskutinio žodžio atsakyti į pada
rytus (vieno turko) priekaištus. 
Kai Haleckis skubiai ‘Ivinskiui 
energiškai pareiškė padėką ir 
džiaugsmą, su priekaištais pasiro
dė Sovietų istorikas Skaskin: 
paskaita buvusi vienašališka. Jo
je buvo užmiršta paminėti, kaip 
Jėzuitai ano meto baudžiavoje iš
naudoję liaudį. Dar buvo užsira-

' šęs kalbėti kitas sov. istorikas, 
1 Sclucov, kai tuo tarpu prie stalo 
| pasirodė veržlus Varšuvos lenkas 
[ Lesnodorski. Jis buvo jau anks- 
■ čiau, per Ivinskio paskaitą, su 
I pirmininkaujančiu ir vertėju ilgo- 
| kai taręsis ir savo garsiu kalbėji
mu klausytojams taip trukdęs, kad 

I auditorijoje kilo nepasitenkinimas, 
j Lesnodorskiui pareiškus, kad pas
kaita esanti propagandinė, Canti- 
mori prelegentui nebedavė žodžio 
atsakyti į padarytus priekaištus. 
Jis kalbėtojui privačiai pastebėjo, 
kad tas esąs du kartus užgavęs 
Sov. Sąjungą. Vienoje paskaitos 
vietoje buvo pasakyta, jog iki 
Maskvos un-to įkūrimo 18-jo amž. 
viduryje Vilniaus Akademija yra 
buvusi vienintelė augštoji mokyk
la Rytų Europoje. Dar aiškesnis 
buvo priešpaskutinis paskaitos sa
kinys, kurį skaitant pirmininkas 
pieštuku daužė į stalą... (“Ir 
šiandien, kai raudonasis tvanas už. 
liejo Lietuvos laukus, lietuvis iš
vysto rezistenciją prieš jam sve
timą dvasią labiausiai todėl, kad 
jis yra katalikas”.).

Komunistų istorikų planuose iš 
viso buvo noras prie tokios pas
kaitos neprileisti, kur drįsta kal
bėti apie “Sov. Rusijos” dalies is
toriją, ir dar apie katalikybės įsi
tvirtinimą. .. Paskaita tačiau bu
vo prieš mėnesius paskelbta, rė
sumė išspausdinta. Tad beliko ko
kiu nors akivaizdžiu būdu reaguo
ti po paskaitos, ir tuo reikalu per 
pačią paskaitą buvo tariamasi. 
Klausytojai palaikė prelegentą, 
kaip buvo matyti iš laikymosi pas
kaitą baigus. Tuoj, kaip Ir vėles
nėmis kongreso dienomis, eilė da
lyvių reiškė savo soslidarumą, ar
ba paskaitoje nebuvusieji vis tei
ravosi apie mūauktą pabaigą... 

Rytojaus dieną kongreso vadovy
bių buvo įteiktas raštu protestas 
su lenkų, vokiečių ir lietuvių pa-

VL1KO PIRMININKO
70 M. SUKAKTIS

Spalio 1 d. prelatas Mykolas j 
Krupavičius, Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas, 
atšventė savo 70 metų amžiaus 
sukaktį.

M. Krupavičius šiais metais yra 
atšventęs dar dvi sukaktis: 50 
metų, kai pradėjo reikštis lietu
viškoje spaudoje ir 10 metų, kai 
jis vadovauja Vlikui.

Sukaktuvininkas dar prieš Pir
mąjį Pasaulinį karą buvo pasi
reiškęs kaip karštas lietuvis pa
triotas. Grįžęs iš Rusijos Jis akty
viai įsijungė j visuomeninį bei po
litinį atgimstančios Lietuvos gy
venimą. Jis yra atnaujinęs krikš
čionių demokratų partiją, prave
dęs jos programą ir įsteigęs daug 
skyrių. Seimų laikais M. Krupavi
čius laikytas vienu populiariausių 
klabėtojų.

M. Krupavičiui valdant žemės 
ūkio ministeriją, Lietuvoje buvo 
pravesta žemės reforma. Aplamai, 
M. Krupavičiaus , kaip politiko 
ir visuomenininko veikla plati ir 
šakota, o jo asmenybė daugeliu at
žvilgių patraukli Ir įdomi. Sukak
tuvininko gyvenimo kelią visą lai
ką lydėjo didelė tėvynės meilė ir 
krikščionybės idealai. Jo didžiau
sias troškimas susilaukti laisvos 
Lietuvos. Todėl, kai tremtinių ban. 
ga atsidūrė Vokietijoje ir jis bu
vo išrinktas VLIKo pirmininku, 
jis šiam atsakingam darbui pas
kyrė daug energijos ir pastangų.

70 metų amžiaus sukakties pro
ga jubiliatas gavo daug sveikini
mų iš įvairiuose pasaulio kraštuo
se gyvenančių lietuvių. Vilko var
du sveikinimą pasiuntė jo vice
pirmininkas J. Kairys, Vykd. Ta
rybos vardu — K. Žalkauskas ir 
eilė organizacijų bei paskirų as
menų.

Sukaktuvininkui šia proga linki
me geros sveikatos ir juo dides
nės sėkmės bedirbant savajai tau
tai ir pavergtosios tėvynės lais
vei.

(—is).

PAS KAIMYNUS
* Latvių evangelikų dvasininkas 

Abakuks, kaip praneša “Latvija” 
Nr. 37, pasikalbėjo su Vestfalijos 
krašto vyskupu dr. Vilmu, kuris 
su evang. dvasininkų delegacija 
lankėsi Sovietų Sąjungoje ir ta 
proga buvo užsukęs ir į Rygą. I 
klausimą, ar tikros žinios, kad Ul
manis, buv. Latvijos valstybės 
prezidentas, kartu su kitais esąs 
Iš Sibiro grąžintas Latvijon, dr. 
Vilmas atsakė: “Nė vieno nėra 
Latvijoje”.

Tas pats laikraštis praneša, kad 
buv. Latvijos užsienio reikalų mi
nister! s Munters 1953 m. viename 
metalo fabrike Sovietų Sąjungoje 
ėjęs atsakingas pareigas.

* Neseniai Talino miesto valdy
ba buvo pakvietusi Kotkos mies
to Suomijoje atstovus atsilankyti 
į Estiją. Dabar estai padarė revi
zitą Kotkos miesto valdybai.

* “Der Europaeische Osten” Nr. 
9-1955 rašo, kad partizaninė veik
la Estijoje, nuo 1953 m. visiškai 
susislpnėjusi, dabar vėl pradedanti 
reikštis, šių metų pradžioje prie 
Kimos būta kruvino susidūrimo. 
Ir prie Vidruskos taip pat buvo 
kautynės. Rusų karininkus nušau
na partizanai su sovietinėmis uni
formomis. Taip š.m. kovo mėnesį 
buvęs Taline nušautas pulkininkas.

* Dancigo, Coppot Ir Gdynės 
miestai numatyti iki 1970 m. su
jungti į vieną miestą, kuris turėtų 
apie 600.000 gyventojų. Šiuo metu 
šiuose trijuose miestuose, vokiečių 
Hamburgo leidžiamo' dienr. “Die 
Welt” žiniomis, gyvena apie 300. 
000 lenkų. Prie sugriautų karo me
tu pastatų atstatymo žymiais įna
šais prisideda lenkų vyriausybė.

rašais dėl pirmininko neobjekty
vaus laikymosi per posėdį prof. 
Haleckio ir prof. Ivinskio atžvil
giu. Laikraščiuose Z. Ivinskio pa
skaita buvo paminėta nieku ne
prisimenant nutrauktų diskusijų. 
Iš lietuvių paskaitoje, be kitų, bu
vo p. V. Lozoraitienė, K. Lozorai
tis, kun. dr. V. Balčiūnas, kun. A. 
Kazlauskas (Londono lietuvių kle
bonas), dr. J. Gailius. P. Lozorai
tienė tuoj po paskaitos griežtai 
nurodė pirmininkui jo vienašališ
kumą. Elta.

KULTŪRINĖ 
INFORMACIJA

Brooklyno "Darbininkas" mini 
savo 40 metų gyvavimo sukaktį. 
Dabartiniai “Darbininko” leidėjai 
buvo surengę vaišes, į kurias bu
vo pakviesti gei. konsulas New 
Yorke J. Budrys, ALB Tarybos 
pirm. Šlepetys, New Yorke gyve
ną žurnalistai etc. “Darbininkas” 
pirmą kartą pasirodė 1915 m. rug
sėjo 19 d. Bostone kaip Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos organas. Da
bar jį redaguoja J. Brazaitis, S. 
Sužiedėlis ir P. Jurkus.

— “Dirvos" 40 m. sukaktis mi
nėta š.m. spalio 9 d. Ta proga 
suruoštas koncertas. Į Iškilmes 
atvyko kons. dr. P. Daudžvardis, 
A. Oils, solistas Brazis ir kt. 
"Dirvą” yra redagavę K.S. Kar
pius, V. Rastenis ir kt., Redaguo
ja B. Gaidžiūnas.

— K. Bradūnas atidavė spaus
dinti poezijos knygą “Devynios ba
ladės”, A. Valuckas parašė ir pats 
išleido romaną "Nemuno sūnūs”. 
Rūninamasi išleisti Steig. Sei
mo monografiją, kuri primintų 
laisvajam pasauliui ir priaugan
čioms kartoms Steigiamojo Seimo 
darbus ir pasiektuosius lietuvių 
tuoj po karo įvairiose srityse lai
mėjimus. J. Tamošiūno lėšomis iš
leistas Br. Budriūno kūrinys “Ma
no protėvių žemė”, parašytas pa
gal to paties vardo B. Brazdžio
nio eilėraštį. Jis pirmą kartą bu
vo atliktas Kalifornijoje Los An
geles mieste, kur jį labai palan
kiai įvertino amerikiečių kritikai.

— Lietuvis laikraštininkas A. 
šalčius savo būste suruošė jau
niausios New Yorke gyvenančios 
lietuvių dailininkų kartos parodą. 
Joje buvo išstatyti keramikos, ta
pybos ir grafikos darbai. Parodo
je dalyvavo Blelapetravičlus, Els- 
kus, Botyrius, Kašubienė, Urbai- 
tytė, Viesulas, Mikšys.

ETIMOLOGINIS ŽODYNAS

Leidžiamas Frankelio Lietuvių 
Kalbos Etimologinis žodynas. Jo 
bus šeši sąsiuviniai, kurių kiek
vienas kainuos po D.M. 14.50. žo
dyną leldžja Carl Winter Univer- 
sltaetsverlag. Heidelberg. Luther- 
strasse 59, Germany.

Ten pat dar galima gauti ir lie
tuvių rašomosios kalbos žodynas 
(Niedermanno, Senno ir Salio).

Be to, toje pat leidykloje dar 
galima gauti senų lituanistikos 
veikalų: Bartsch, Christian — Dai
nų Balsai (1887) ; Cappeller, Kaip 
senieji lietuvininkai gyveno (1904); 
Mosvid — Die aeltesten litauiachen 
Sprachdenkmaeler bis zum Jahre 
1570 (1923); Mitteilungen der li
tauischen llterarischen Gezell- 
schaft (1-31 sąs.) ir visa eilė kitų.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

“Varpas”, Nr. 2(9). Leidžia 
Melbourno Lietuvių Sporto Klubas 
Varpas.- Redaguoja Vladas Bosikis. 
Viršelis dail. V. Tamošaičio. Ro
tatorinis 16 psl. leidinys, skirtas 
sporto reikalams. Red. adresas: 
36 Walpole St., Kew, Cic.

PERIODINIS SPORTO 
LAIKRAŠTIS

Jaii kuris lakias Melbourno Lie
tuvių Sporto Klubas VARPAS leid
žia periodinį sporto laikraštuką. 
’’VARPAS”. Neperseniausiai pasi
keitė Jo redaktorius Ir šiandien Jau 
turime du numerius išleistus nau
jojo redaktoriaus Vlado Boeikio.

Kad ir rotatoriumi spausdintas, 
visdėlto laikraštukas sudaro kul
tūringą įspūdį. Laikraštuko tira
žas — 300 egz., iš kurių 200 iš
platinami Melbourne. Vieno nume
rio kaina — 1 šilingas.

Leidėjų yra numatyta kiekvieną 
mėnessj išleisti bent po vieną nu
merį. “Varpe” daugiausiai rašoma 
fizinio auklėjimo ir sporto bendro
mis temomis. Mažai žinių rodo, 
kad nedaug bendradarbių turima. 
Pasigendama žinių iš Australijos 
lietuvių sporto klubų veiklos.

L.B.

— S.m. rugsėjo 23 d. per Vil
niuje pasibaigusias “LTSR” leng- 
vaatletikos pirmenybes pasiekti 4 
nauji Lietuvos rekordai. Kaunie

tis Jaleiga numetė Jietj 64 m. 30 cm., 
o vilnietis A. Mikėnas sumušė net 
Sov. Sąjungos rekordą, nuėjęs 30 
km. per 2 vai. 34 min. 34,6 sek.
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I Gyvenimo | 
Iškarpos

Bičiulis, beveik supykęs, rašo: 
“Yra žmonių, kurie niekam neti
ki, visus įtarinėja, todėl ir patys 
negali įsijungti į produktingą ben
druomeninį darbą. Tokie žmonės 
yra, tarsi, neoficialūs, nesamdyti 
detektyvai...

"Ir pridaro tos rūšies žmonės 
daug žalos. Jau taip sunkiai duo
dasi koks bendruomeninio pobūd
žio uždavinys nuveikti, ypač ūki
nis, o čia dar darbą nepradėjus, 
ima kritikuoti, įtarinėti, žmonių 
sąžines perkratinėti. Visa tai — 
palikimas okupacijų, vėliau sto
vyklinio gyvenimo Vokietijoje. Tie 
žmonės, atrodo, nedrįstų balsuoti 
net dėl nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimo: juk bus reikalinga val
stybei vadovybė, o kuriems gi pa
tikėsi tokius uždavinius?’’

Toliau bičiulis lyg ir pasiguod
žia, kad , girdi, Jeigu tie žmonės 
žinotų, jog tokios jų kalbos tik 
juos pačius neigiamai charakteri
zuoja, tai susigėdę gal ir liautųsi 
taip šnekėję.

Toliau, tiesa atsargiai, kelia 
klausimą, ar tik ne dėl šitos prie
žasties toks nedidelis skaičius 
žmonių Ir prie bendrųjų namų 
įsigijimo dedasi.

Broli, mayt kalbi iš patirties. 
Man gi aišku, kad anie įtarinėto- 
jai, tie "atsarguoliai”, taip elgiasi 
todėl, kad jie jaučiasi būsią ap
vogti. Bet čia nieku negaliu padė
ti — yra žmonių, kurie visados 
apie kitus yra linkę spręsti page! 
save. Gi kuprotą, sakoma, tik 
karstas teištaisys.

(JAUNIAMS BESITUOKIANT
Ar Jie Ne Perjauni Vedyboms?

Aną savaitę skaitau Adelaidės 
lietuviškame laikraštyje vieno ade- 
laidiškio advokato kūrinį — Gast
ronomijos ir kulinarijos temomis 
— atsakymą kitam teisininkui, 
gyvenančiam dabar Melbourne. Tai 
buvo 60 metų amžiaus sukaktį at
šventusio žmogaus pareiškimai, 
kur, šalia kulinarinių dalykų, kal
bama ir apie Suvalkijos ūkininkų 
"maištą”. Ten sakoma: “Veiverių 
įvykiai tai buvo tragiškiausia tos 
bylos dalis... Veiverių miestelyje 
lietuviška policija “atliko savo pa
reigą”, nušaudama 3 tos apylinkės 
ūkininkus. Byloje buvo nustatyta, 
kad net sužeistą, pargriuvusį pri
baigė pištoleto šūviais”.

Toliau rašoma: “... saldumas, 
kaip ir klartumas, yra reliatyvus 
dalykas, kuris ne kiekvienam ir 
išlavintam politinės gastronomi
jos gomuriui vienodai pajaučia- 
mas”.

Visai teisingai, pone advokate, 
ne kiekvienam! Kai kam Tamstos 
patiektas “kokteilis” gal ir labai 
saldus, bet man paliko žiauriai 
priklų, tiesiog degutišką prieskonį. 
Ir jeigu nebūčiau gyvenęs tuo me
tu Suvalkijoje, tuos įvykius iš 
labai arti matęs, tai manyčiau, 
kad nepriklausomos Lietuvos poli
cija ūkininkus, kaip "brakonieriai’’ 
kiškius, beatodairiškai nuvydavo. 
Nieko sau gyvenimėlis nepriklau
somybės laikais mūsų tėvynėje 
buvo, ar ne,<pone advokate? Gerai 
dar, kad Tamsta Suvalkijos žemė
je negyvenai — būtų, ko gero, 
"lietuviškoji policija” prie telegraf- 
stulpio kur prigriuvusį pašovusi.

Sakoma, kai supykęs žmogus 
šaudo — velnias kulkas gaudo. Tai 
ypač atsiminti tinka rašalinių 
“muškietų” šauliams šiandien.

Aną dieną gavau tokį laišką: 
“Kaž koks J.M. iš Melbourne sa
vo tas pačias (žodis žodin) kores
pondencijas duoda “Mūsų Pasto
gei” ir “Australijos Lietuviui”, 
kas nesiderina su spaudos etika 
ir susina pačią spaudą. Ir kitų 
autorių straipsnių vienu ir tuo 
pačiu metu kartais pasirodo abie
juose laikraščiuose, žinoma, re
daktoriai negali žinoti, kad ben
dradarbis mėgsta multiplikuoti sa
vo rašinius. Ką pats dėl šito ga
lėtumei pasakyti?”

Konfiskuoti rašomąsias mašinė
les būsimųjų lietuviškų namų rei
kalams — ranka nepajėgs tiek 
nuorašų gaminti. Ypač jeigu dar 
trečias laikraštis išeis.

JURGIS DAUBA.

l PRANEŠIMAS
1955 m. Australijos Liet, 

j Sporto šventė Adelaidėje
Kaip jau mano anksčiau buvo 

skelbta, 1955 m. Australijos Lie
tuvių Sporto Šventę rengia Ade
laidės Lietuvių Sporto Klubas VY
TIES ir šventės data nustatyta š. 
m. gruodžio mėn. 27-30 d.d. Spor
to šventės programoje įtrauktos 
šios sporto šakos:
..1. Krepšinis (moterų ir vyrų), 
2. Tinklinis (moterų ir vyrų), 3. 
Stalo tenisas (moterų ir vyrų) ir 
4. šachmatai.

Visų Australijos vietovių lietu
viškieji sporto klubai arba atski
ri sporto padaliniai, norintieji da
lyvauti šių metų Sporto šventėje 
Adelaidėje, iki š.m. spalio mėn. 31 
d. turi atsiųsti raštišką registra
ciją, nurodant kokiose sporto ša
kose numato dalyvauti. Iki š.m. 
lapkričio mėn. 15 d. prisiunčlant 
vardinius dalyvių sąrašus, nuro
dyti, kokiose sporto šakose išvar
dintas sportininkas dalyvauja, šia
me vardiniame saraše turi būti 
nurodoma, kuriems sportininkams 
turi būti parūpinama nakvynė ir 
kurie sportininkai yra numatę su
stoti pas savo pažįstamus (Jų pa
vardės ir adresai).

Registracija siunčiama: Mr. B. 
Marmukonis, 27 Tynte St., Nth. 
Adelaide, S.A.

Visų vietovių lietuviškųjų spor
to klubų sportininkai laiko sau už 
garbę dalyvauti kiekvienu metu lie
tuviškoje sporto šventėje, čia 
įvairiose sporto šakose bandomos 
jėgos Ir išryškėja pranašumas ge
riau pasiruošusių. Ta pačia ■ pro
ga susipažįstama su naujomis vie
tovėmis Ir susirandama naujų 
draugų. Australijos Lietuvių 
Sporto šventė yra, metų bėgyje, 
pats didžiausias ir svarbiausias 
lietuviškojo jaunimo Australijoje 
parengimas, šios šventės rengėjai 
turi geriausią progą parodyti sa
vo organizacinius gabumus, gi vie
tos tautiečiai turi progos pamaty
ti geriausius Australijos lietuvius 
sportininkus.

LEONAS BALTRŪNAS.
Vyr. Fiz. Aukl. ir Sporto K-to 

įgaliotinis.

Su grupe užsienio žurnalistų Sov. 
Sąjungoj lankosi ir The Sydney 
Morning Herald redakcijos ats- 
stovas H.G. Kippax, kuris pa
teikia Įdomių šiandieninės Mask
vos aprašymų. Čia duodame 
būdingesnių jo straipsnių sant
raukas.

Maskva, šis pilnas priešingumų 
didmiestis, kuriame gyvena apie 
7 mllionai žmonių, kur vasarą 
esti australiški karščiai, o žiemą 
temperatūra nukrinta Iki 50 lai
psnių žemiau nubaus — šiandien, 
yra Sov. Rusijos imperijos sosti
nė, Jėgos simbolika, komunizmo 
tvirtovė, paradų laukas. Čia žmo
nės kantriai laukia eilėse prie 
tramvajų ir autobusų, čia tūks
tančiai gamybai ir komunizmo lai. 
mėjimams pavaizduoti diagramų 
ir plakatų kabo ant namų sienų.

Miestas, kuriame vasaros metu 
vargingai apsirengusios moterys, 
kurių blogai pasiūtos suknelės 
kaštuoja gerą skalbimo mašiną, 
o krautuvėje išstatyta radiogra
ma — 4 cilinderių automobilį ... 
Vakaruose.

Čia lygybės principas pritaiky
tas darbe ir moterys prie statybų 
su šiūpele ir kirstuvu, įrankiais, 
kokius j rankas Vakaruose ima tik 
tvirti vyrai, dirba greta raume
ningų spartuolių.

čia monumentalūs kelių augštų 
pastatai kyla šalia senų lūšnų ir 
puikūs bulvarai kerta siauras su
irusias gatvikes.

Čia didžiausioje Rusijos krautu
vėje — valstybinės prekybos na
muose — jūs galite pirkt viską, 
pradedant automobiliu ir baigiant 
adata, žinoma, jeigu tokių prekių 
tuo metu yra krautuvėje, jeigu 
jūs pajėgūs tai įpirkti, ir jeigu 
jūs suspėjote pirmuoju atsistoti 
eilėje.

SVERDLOVO PARKAS
Tai yra vienas įdomiausių Mas

kvos parkų, čia skiria pasimaty
mus Jauni raudonosios armijos ka
rininkai su nepilnametėmis savo 
draugėmis naktimis, o aplinkui 
viešbučiai, kavinės, gėlių parda-

ARGENTINA

Lietuvių kolonijos tautinis mu
ziejus atidarytas Avellanedoje. Ta 
proga kalbas pasakė muziejaus 
organizatorė A. Mikelionienė, 
ARLB cv pirmininkas I. Padvals- 
kis, ats. gen. T. Daukantas, LI.CA 
pirm. Z. Juknevičius ir kt. Buvo 
ir graži meninė programa. Muzie
juje sutelkta visa, kas lietuviams 
yra brangu ir artima ir kuo jie 
gali pasirodyti svetimtaučiams. 
Tikimasi, kad su laiku muziejus 
išaugs į pirmaeilę Pietų Amerikos 
kultūrinę įstaigą.

BRAZILIJA

Pietų Amerikos lietuviai šiltai 
atsiliepia apie vysk. V. Blizgio 
ir prelatų Albavlčiauss, Balkūno 
Ir Tulabos vizitus. Savo kelionės 
metu jie aplankė Braziliją, Argen
tiną, Urugvajų, Čilę Ir kitus kraš
tus. Ta proga taip pat pasitarta 
lietuvybės išlaikymo reikalais. Per 
eucharistinį kongresą, vykusį Bra
zilijoje, vysk. V. Brizgio pamoks
lai, pasakytosios kalbos ir pareiš
kimai spaudai sukėlė gyvą susido
mėjimą Lietuva ir jos likimu. Apie 
ji rašė no tik vietinė brazilų, bot 
ir kitų tautų, net lenkų ir rusų 
spauda. Prel. J. Balkūnas ypač do
mėjosi ir rūpinosi lietuvių ben
druomenėmis. Apskritai, lietuvybei 
iš tų vizitų laimėta nemaža.

ITALIJA

— š.m. rugsėjo mėn. Romoje vy
ko 10-sis tarptautinis teisės isto
rijos kongresas. Egziliniai lenkų 

< istorikai kongreso proga surengė 
■ ir knygų parodą,’ Išstatydami tarp 
kitų knygų ir lenkų Romoje leid
žiamą leidinį “Dusz pasterz polski 
za granica” (“Lenkų sielų vado
vai užsienyje”) Nr 3 (24) 1955 
m. liepos-rugpjūčio mėn. Leidinyje 
įdėtas Aušros Vartų Marijos pa

MASKVA 
ŠIANDIEN

vėjos, batų valytojos, ledų parda
vėjos, automobilių kauksmas, po
licininkų garsios pastabos nesilai
kantiems eismo taisyklių.

Tai yra taip pat centras, kur su 
automobiliais sukiojasi ne tarny
boje esą šoferiai, vežą keleivius 
už pusę taksistams nustatytos 
kainos, kur “juodosios” rinkos ap
sukrūs prekijai tamsiose gatvelė
se atlieka įvairias “biznio” ope
racijas greit Ir be ginčų, kur 
prostitutės išeina į gatves juodai 
nakčiai nusileidus.

Toliau H.G. Kippax rašo: "Aš 
stoviu čia karštą rudenio popietę 
ir maiį sovietinis vadovas aiškina, 
kad Maskva šiandien turi 30 teat
rų, kurių 24 dramos, 4 muzikiniai, 
2 lėlių. Jis man aiškina, kad Mas
kvoje yra 50 kino teatrų... Bet 
kokie apšepę pro mus praeinantys 
žmonės...

“Čia, — toliau rašoma, - mato
me plevėsuojančius kaukaziečių 
ūkininkų spalvotus drabužius. Iš 
tolo jie atrodo ištisas spalvų žai
smas. Bet kai priartėja, pama
tai, kad tie drabužiai yra nušiurę 
ir labai nešvarūs. Praeina brili- 

jantiškų spalvų drabužiais tadžikai, 
uzbekai, bet jų drabužiai persisun
kę prakaito riebalais ir atrodo 
tarsi būtų tepalu Ištepti. Europie- 
tiški drabužiai žmonių, kuriuos 
matome gatvėje, yra masinės ga
mybos, blogai pasiųti. Moterų 
suknelės nublukusių ir dar labai 
blogai suderintų spalvų. Batai 
prastos odos ir visi vienokios fab
riko gamybos, dažnai taip nudė
vėti, kad kulnų nebelikę.”

VEIDAI
Kartais veiduose minios, sku

bančios, visados skubančios, ma
tai simpatingų, kartais labai at
šiaurių bruožų. Dažniausiai tačiau 
pastebimas bukumas ir apatišku
mas, gal būt, charakteringas vi. 
siems slavams — melancholijos ir 
blausumo mišinys.

Licruimi------
PAMJLYX

veikslas Vilniuje. Įžiūrėjusi šiame 
lenkų elgesyje politinę antilietu
višką propagandą, dr. Deveikė — 
Navakas, kaip kongreso dalyvė, 
pareiškė dėl to protestą kongreso 
prezidentui prof. Ferrabino ir len
kų delegacijos pirmininkui mon
sinjorui Meysztowicziui. Būdinga, 
kad lenkai net ir tokiais atvejais 
nesiliauja reiškę savo pretenzijų 
į Vilnių.

JUNGI AMERIKOS VALST.

— Nacių ir bolševikų kalėjimuo
se kentėję lietuviai politiniai kali
niai pareiškė protestą prieš sovie
tų žvalgybos gen. Michailovo vyk
domą tarp pabėgėlių ir išeivių 
"namo grįžti” akciją.

— Lietuvė Birutė Orintaitė ruo
šiasi tapti milžiniškų keturmoto- 
rių keleivinių lėktuvų pilote.

— Los Angeles mieste tragiškai 
mirė, sulaukusi 76 m. amžiaus, 
Bronislava šėinytė — Biržiškienė, 
prof. M. Biržiškos žmona.

NAUJ. ZELANDIJA

Veikia sekmadienio mokykla, ku
rioj mokslas einamas dviem gru
pėm. Pernai N. Zelandijos lietu
viai pasiuntė didoką drabužių siun. 
tą į Vokietiją, o šiemet Aucklan- 
das ruošiasi siųsti į Austriją. Pa- 
baltiečių klubas vykusiai paminėjo 
birželio liūdnąsias dienas. Spaudo
je buvo paskelbtas aprašymas ir 
įdėta foto nuotraukų. Į bendruo
meninį gyvenimą žalingai atsilie
pia laikraštinė polemika ir veiks
nių puolimai”.

Lietuviškos plokštelės 
120 LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIU 
Gausite parašę: D. Daunoraitč, 

49 Thronton Ave., London W 4, 
England.

Bet esama ir šviesių taškų. Tai 
vaikai. Jie aprengit švariomis 
uniformomis — jaunieji pionieriai 
pilkomis, oranžinės spalvos kakla
raiščiais, komjaunuoliai rudomis 
(berniukai) ir pilkai melsvomis 
(mergaitės), pasižymi energišku- 
mu ir jų veiduose šviti sveikata.

H.G. Kippax Maskvoje atkrei
pęs dėmesį į tai, kad čia gatvės 
švarios, nėra šiukšlių. O tai esą 
todėl, kad švaros gatvėse ir par
kuose žiūri specialiai tam skirtos 
moterys, kurios, su šluota Ir krep
šiu rankose, apsiavusios x suply
šusiais batais, nudėvėtais dulki
nais drabužiais, suvargusios išvaiz
dos, rankioja krintančius medžių 
lapus ar šiaip 'šiukšles, šlavinėja 
visą laiką. Be to, čia retai kas 
numeta cigaretės nuorūką, nes 
maskviečiai gatvėje tik retas te
rūko. Niekas čia nesinešioja laik
raščių, nes juos nusipirkę (o tai 
norint padaryti, reikia stovėti ei
lėse krautuvėse), skuba j namus.

“Disciplina, kantrybė, laukimas 
eilėse, skubėjimas, skurdūs apše
pę drabužiai — charakteringa 
šiam didmiesčiui. Ir visa tai bega
lo nuobodu...”

Taip yra dieną. (kl)

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akinis 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.)

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

Prieš keletą savaičių pasaulio 
spaudoje daug vietos buvo skirta 
princesės Iros Fuerstenberg ve
dyboms su princu Alfonso Hohen- 
lohe.

šios vedybos sujungė dvi se
niausias Europos aristokratų šei
mas ir vestuvių puotai buvo iš
mesta milžiniškos sumos pinigų. 
Jaunasis laikomas vienu turtin
giausių žmonių Europoje.

Bet ne tai svarbu. Daug tur
tingų žmonių veda. Spauda šias 
vedybas plačiai paminėjo todėl, 
kad nuotaka tebuvo 15 metų am
žiaus. O Europoje šio amžiaus 
merginos ne kasdien teka.

Kas kita Kinijoje, Indijoje Ir 
aplamai pietų kraštuose, čia žmo
nės greičiau subręsta ir jauname- 
čių vedybos nėra retenybė. Im
kime ir mūsų Australiją. Mergi
nos 16 metų save laiko subrendu
siomis ir Jau tinkamomis šeimos 
gyvenimui. Daug vyrų veda taip 
pat palyginti labai jauni.

šio krašto istorijoje yra užre
gistruota atsitikimų, kada ištekė
jo 14 metų mergaitės. Bet jeigu 
manote, kad 14 ar 15 metų yra 
nepakankamas amžius tekėti, tai 
Australijoj yra 4 mergaitės, Ište
kėjusios 12 metų tesulaukusios, 
kurių vedybos užregistruotos baž
nyčiose arba valstybinėse įstaigo
se. šios mergaitės ištekėjo 1930- 
1954 metų laikotarpyje. Vienos jų 
vyras vedybų dieną turėjo 14 me
tų. Dabar jam turėtų būti 28. 

Vedybos, kada mergaitės Išteka 18 
metų, čia nėra retenybė.

Prie altoriaus savo sužadėtines 
nuvedusių “vyrų”, jaunesnių kaip 
14 metų amžiaus, Australijoje nė
ra buvę. Ir tik 2 keturiolikmečiai 
tėra parodę tiek drąsos. Statis
tikos biuro duomenimis, 11 berniu
kų moterystės ryšiais susirišo 15 
metų amžiaus per pastaruosius 
septynerius metus. Deja, neturi
ma žinių apie šių Jaunamečių šei
myninę laimę. Tik žinoma, kad kai 
kurių vedybos baigėsi skyrybų 
teismuose.

Pereitais metais tik 528 vedybos 
teįvyko, kada merginos tekėdamos 
turėjo tarp 14-18 metų, o jų jau
nikių amžius vedybų dieną buvo
tarp 16-19.

Pagal Australijos įstatymus, 
žmonės, kurie nori vesti ar ištekė
ti neturėdami 21 metų amžiaus, 
turi gaut itėvų sutikimą. Tuo at
veju, jeigu tėvai yra mirę, arba 
išsiskyrę, arba teismo iššskirti. 
sutikimą vesti (ar tekėti) gali 
duoti globėjai. Jeigu tėvai nesu
tinka nepilnamečiams duoti leidi
mo tuoktis, tai vedybinin gyveni- 
man beslveržią jauniai gali prašy
ti tokio leidimo teismo.

Kada vedybos yra laimingesnės 
— jaunamečių ar vyresnio amžiaus

Dr. Alfred Cymennan,
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 

SERVICE
134 King St., Sydney.

Telef.: BW 8597 ir BW 1186
Pilnas aprūpinimas užsakant ke
liones laivais ir lėktuvais iš Aus
tralijos ir j Australiją. Patarnavi
mas rūpestingas Ir užtikrintas. Vi
si formalumai (kaip vizos, pasai 
ir kt.) atliekama nemokamai.

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai. 

žmonėms šeimą sukūrus? Tai klau
simas, į kurį sunku atsakyti.

Štai, Vedybų Patarimų' Tarybos 
direktoriuss N.S.W., kun. WJ. 
Coghlan sako, kad labai menkas 
skaičius šeimų, kada mergina iš
tekėjo neturėdama 21 metų, o vy
ras vedė jaunesnis negu 23 metų, 
būtų “nepastovios”. Jis mano, kad 
dabartinis vidurkis, kada Austra
lijoje merginos teka 22 , o vyrai 
veda 25 metų amžiaus, nebūtinai 
yra pats geriausias amžius. Tai 
daug priklauso nuo ekonominių są
lygų. Bet jis mano, kad šešiolik
mečiams vesti, kaip ir keturiolik
metėms tekėti, nėra patartinas da. 
lykas.

NAUJAS “M.P.” 
REDAKCIJOS 

ADRESAS
Visą korespondenciją "Mūsų Pas
togės” Redakcijai prašome siųsti 
šiuo adresu: 127 Mimosa Rd., East 
Bankstown, N.S.W. Telefonai; 
UY 4581, WB 1758.

“Laukinės Moterys”
Keistas sutapimas, o gal tik 

meteorologų nuotaikos padarinys, 
bet fkatas yra tai, kad moterų 
vardai, ir tik moterų, suteikiami 
uraganams Ir taifūnams — aud
roms, kurios kasmet pridaro mil
žiniškų nuostolių.

Štai, nepersenai Ameriką nu
siaubė audros, kurias inaterologai 
vadina tokiais švelniais vardais: 
"Diana”, “Hilda”, ’’Jenet”, ”Iona", 
o taifūnas, sugriovęs tūkstančius 
namų, nužudęs šimtus žmonių ir 
iššaukęs potvynius Japonijoje, va
dinamas “Louise”.

Amerikos vienas karikatūristas 
aną dieną pavaizdavo vyrą sa
kantį savo žmonai: “Nesistebėsiu, 
jeigu Jie vieną dieną per mūs 
miestą praūžusią audrą pavadins 
tavo motinos vardu”.

Vargšės uošvės, jos ir Ameri
koje nėra labai mėgstamos.

Padėka
Nekalč. širdies Marijos liet, baž
nyčiai Urugvajuje aukojo:
£ 45.0.0 — Z. Samuolis Iš Afccot 

Vale, Vlc.
£ 45.0.0 — Liet. Kat. Moterų Bū

relis iš Melbourne per T. 
Selikonienę.

£ 30.0.0 — G.J. iš Sefton, NSW 
£ 1001.9.6 — anksčiau suaukota 

£ 1121.9.6 — iš viso
Pastaba. 1 Zenonas ir Liūra Sa
muolis!, Ir jų vaikai: Beata-Ma- 
rija, Zenonas-Rimvydas Ir Laimu
tė, paaukavę 45 svarus (žlūr. au- 
gščiau), sudarė vienų Urugvajaus 
liet, bažnyčios Fundatorių, jėzui
tų ordino amžiną Narį-Geradarj.

2. Teklė Seliokienė, Monika But
kevičienė, Ona člžausklenė, Jad
vyga Petraitienė, Monika šešta- 
kauskienė, A.A. Regina Pankevi- 
čienė, Stefanija Raudienė, Regina 
Kaunienė ir Genovaitė Šemienė su- 
telktinai įnešusios 45 svarus, tapo 
Irgi vienu Urugvajaus liet, bažny
čios Fundatorium, Jėzuitų ordino 
amžino Nario-Geradario dalininkė
mis.

3. Nors idealas yra tapti kiek- 
vienam-ai atskirai bažnyčios fun
datorium Ir jėzuitu ordino amžinu 
nariu-rėmėju, tačiau, kam tai per
sunkti, tas gali prisidėti prie kitų 
ir taip per kelis asmenis sudaryti 
vieną fundatorių, ordino narį-gera- 
darį. Tokiu būdu organizacija, ar 
šiaip koks laisvai susitelkęs būre
lis, gali pasidaryti nariu. Aišku, 
iš jų kiekvienas nebus pilnas narys 
atskirai, bet tik vieno nario dall- 
ninkas-ė visuose jėzuitų ordino 
nuopelnuose, Mišiose ir kitose mal
dose. Kas išgali, tam visuomet pa
tartina pasidaryti atskirai amžinu 
narlu-geradariu.

T.J. Bružiko SJ vardu visiems 
aukojusiems nuoširdžiai dėkoja:

S. Gaidelis SJ, 
264 Miller St., North Sydney, NSW

»♦♦♦♦♦♦♦♦ » ♦ ♦ ♦
NESAKYK, KAD ESI Iš LIETU
VOS KRAŠTO, JEI NESKAITAI 
LIETUVIŠKO RAŠTO!
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mAsu pastogė
Sydnėjus

JAUNIEJI AKTORIAI 
BUHALTERIJOS KLAIDOJE 
Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klu

bo Kovo meno mėgėjų grupė, spa
lio 15 d. išėjo j scenų su Vytauto 
Alanto 3-jų veiksmų komedija 
“Buhalterijos klaida". Režisavo 
Aldona Bernotaitė, talkininkaujant 
visai .grupei. Muzika Alg. Pluko 
Vaidino: Vyt. Bernotas, Nijolė 
Mauragytė, Dalia čelkytė, Teodo
ras Rocas, Vyt. Burokas, Guoda 
Petrauskaitė, Jurgis Baikovas ir 
Vincas Gilius.

Nuoširdžia kalba jauniesiems 
scenos mėgėjams padėkojo “Kovo" 
valdybos pirmininkas Ant. Lau
kaitis, pažadėdamas visokeriopų 
Klubo Valdybos paramų ir ateity
je, nes darbo sųlygos, neturint 
savos patalpos, yra labai sunkios, 
ir jeigu ne Bernotų namai, ku
riuose grupė vykdė repeticijas, bū
tų šiam spektakliui Ir nebuvę ga
lima pasiruošti.

.Režisierei ir aktoriams žiūrovai 
atsidėkojo karštais plojimais ir 
gražių gėlių puokštėmis.

Po spektaklio, muzikos profeso
rius, p. baritonas Phillpsborn, 
(austras) pianinu palydint Irenai 
Vilnonytei, padainavo arijų ir dai
nų angliška, vokiškai ir rusiškai, 
o “Kur tas šaltinėlis”, gražiai iš
pildė lietuviškai.

Po programos buvo šokiai, šis 
vakaras, kaip ir kiti Sydnėjaus 
sportininkų parengimai, buvo ge
ras, o pastangos išeiti j scenų 
sveikintinos ir tikrai girtinos, (k)

"ATŽALYNO” PREMJERA 
SEKMADIENI

Kazio Binkio 5 veiksmų pjesė 
"Atžalynas”, dideliu pasisekimu 
statytas Lietuvos teatruose, iš
verstas j latvių kalbų ir statyta: 
Latvijos teatrų, vėliau ma
tytas Vokietijoje, pirmų kartų bus 
suvaidintas Sydnėjuje.

"Atžalynų” stato Sydnėjaus Lie
tuvių Teatras Atžala. Režisuoja 
Julius Dambrauskas. Dalyvauja pa
čios stipriausios scenos pajėgos 
Sydnėjuje.

"Atžalyno” premjera jvyks spa
lio 23 d., sekmadienį, Independent 
Theatre, North Sydney.

NAUJA KORĖJŲ — SAVANO
RIŲ SKYRIAUS VALDYBA 

LKKS Sųjungos Australijos sky
riaus rinkimai buvo pravesti ko- 
respondenciniu būdu. Išrinkti sky
riaus valdybon ir pareigomis pa
siskirstė: V. Šliogeris — pirminin
kas, I. Garolis — Iždininkas ir J. 
Kapočius — sekretorius.

PABALTIEČIŲ BALIUS
Kaip jau buvo pranešta, Sydnė
jaus Jungtinio Pabaltiečių Komi
teto rengiamas tradicinis pabal
tiečių balius įvyks šeštadienį, spa
lio 29 dienų, Grace Bros Audito
rijos salėje, Broadway. Baliaus 
pradžia 8 vai. vak.
Palengvinti rengėjams paruošti sa
lę ir baliaus svečius patogiai su
talpinti, visi yra prašomi bilietus 
įsigyti ar užsisakyti iš anksto. 
Stalai galima užsisakyti keturių, 
šešių ar didesnio skaičiaus asme
nų grupei.
Bilietai gaunami pas Vyt. Narbu
tų, tel.: LA 4791 ir S. Skorulis, 
te!.: UY 9174. Kaina — vyrams 
£ 1.0.0, moterims 15 šil. Bilieto 
kaina apmoka ir vakarienę. Gėri
mai atsineštini, vaisvandeniai gau
nami vietoje.
Baliaus metu bus pabaltiečių dai
lininkų dovanotų paveikslų loteri
ja. Dail. V. Ratas šiai loterijai 
yra dovanojęs vienų savo darbų

SPAUDOS PRAMONĖS PARODA
Sydnėjuje atidaryta spaudos 

pramonės paroda. Ji Wynyarde 
atidaryta ir truks 12 dienų. 
Apžiūrėti galima kasdien nuo 10 
vai. ryto iki 10 vai. nakties. Pa
rodoje išstatyti modemiškiausi 
spaustuvių įrengimai, kaip lygiai 
ir pačios seniausios spausdinimo 
priemonės, kokias vartojo 1610 me
tais.

PIRMOJI KOMUNIJA
šio mėn. 9 d. Camperdowne bū

relis Sydnėjaus lietuvių vaikučių, 
vedami kapeliono, palydimi savo 
tėvelių bei skambių choro giesmių, 
tarsi angelėliai suklupę prie Vieš
paties altoriaus, su degančiom 
žvakėm rankose, o dar labiau vir
pančiom širdim giedodami "Jėzau 
pas mane ateiki” susijungė su Jė
zumi Pirmojoj Komunijoj.

Džiaugsmu ir laime spindėjo tė
velių veidai o ir visi gausiai daly
vavę tautiečiai gyveno kartu ta 
jaudinančia Ir iškilminga nuotai
ka.

Po mišių jaunieji katalikai bu
vo įrašyti į rožančių ir škaplie
rius, o paskui vėl nulydėti j salę, 
kur buvo bendri pusryčiai — vai
šės vaikučiams ir tėveliams, šių 
vaišių metu kapelionas įteikė val
kams Pirmosios Komunijos prisi
minimo paveikslus, o p. Miliauskas 
tėvų vardu įteikdamas dovanėlę 
padėkojo kapelionui kun. P. But
kui už paruošimų vaikučių šiems 
Sakramentams. Kapelionas dėkojo 
tėvams už rūpestį ir pagalbų ruo
šiant vaikučius — ypač p.p. Mi- 
šiekiams, kurie savo namuose lei
do kapelionui turėti katechetines 
pamokas per keletu mėnesių — 
Auburno , Regents Parko vaikams 
ir dar kartų priminė, kų savo pa
moksle buvo pabrėžęs, kad gilus 
ir nuoseklus religinis auklėjimas 
ir paruošimas bus didžiausias jų 
gražios ateities ir laimės laidas, 
o kuo dažnesnė šv.. Komunija bus 
jų jaunystės skaidrumo Ir džiau
gsmo šaltinis.

Pirmų Komunijų priėmė: And
rius Bagdonavičius, l'rena-Viliutė 
Brukštaitė, Ina-Irena Janušaus
kaitė, Regina ir Danutė Mišeiky- 
tės, Ramūnas Miliauskas, Tyris- 
Juozas Skrlnska ir Algimantas 
Šlyteris.

Prisiminimui foto užfiksavo Pr. 
Sakalauskas. (k.p.)

Religinė infoimacija
PAMALDOS

Šio mėn. 23 d. lietuviškos pa
maldos Wentworthvillėj St. Co- 
lumbas bažnyčioje 10.45 vai.

Spalio mėn. 23 d. Wollongong 
lietuviams pamaldų nelaikysiu, nes 
katedroj yra misijos ir 5 vai. po 
pietų bus australų mišios. Bet įp
rastu laiku prieš pamaldas bus 
mokykla vaikučiams, o tautiečiai 
kviečiami išklausyti 5 vai. laikomų 
misljonieriaus mišių.

Spalio 30 d. pamaldos St. Marys 
lietuvių kolonijai St. Marys para
pijos bažnyčioje 9 vai. ryto.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Kaip kiekvienais metais spalio 
mėnesio paskutinį sekm. Kat. Baž
nyčia ir visi tikintieji iškilmingai 
švenčia Krisatus Karaliaus — Val
dovo šventę.

Ir mūsų lietuviškų pamaldų baž
nyčioje Camperdowne ši šventė 
spalio mėn. 30 d. bus minima.

Pirmiausia kviečiami visi tikin
tieji, o ypač jaunimas dalyvauti 
gausiai pamaldose ir priimti Šv. 
Komunijų. (Išpažinčių bus klauso
ma šeštadienį — 29 d. 6-7 vai. 
vak. Ir sekmadienį 30 d. — nuo 
11 vai. Camperdowne)

Tuojau po pamaldų parapijos 
salėje minėjimas — akademija. 
Programoje: svečio kun. St. Gai
delio S.J. paskaita: "Dvejopi dva
sinių jėgų šaltiniai tremtyje”, 
sava kūryba, giesmės, deklamaci
ja ir gyvasis paveikslas.

Maloniai kviečiami visi tautie
čiai. K.P.B.

NEWCASTLIO LIETUVIAMS
(Kap. S. Gaidelio SJ. informacija) 

Pamaldos Newcastlio ir apylin
kės lietuviams bus laikomos spa
lio 23 d. 11.45 vai., šv. Lauryno 
bažnyčioje, Brodmedove.

Savaitgalio mokykla veiks prieš 
pamaldas Ir po pamaldų.

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

PRANEŠIMAI
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMŲ 

TARYBOS POSĖDIS
įvyks spalio 23 d., sekmadienį, 9 
vai. ryto, naujame ALB Krašto 
Valdybos būste — 18 Crinan St., 
Hurlstone Park — čelkių namuo
se (visai arti stoties).

VIENOS SAVAITĖS DARBAS
Sydnėjaus burmistras paskelbė, 

kad City Council paskyrė 18.800 
svarų, už kuriuos bus suteikta 
darbo prieš Kalėdas tiems žmo
nėms, kurie darbo neturi. Asme
nys, kurie norės vienų savaitę 
dirbti, kreipiasi į Sydnėjaus (City) 
savivaldybę. Darbai, kaip skelbia
ma, būsiu lengvi ir daugiau tik 
"dėl akių”, nes šiuo keliu norima 
padėti neturtingiesiems.

ATSARGIAI SU UGNIMI

Sydnėjaus ugniagesiai ir vėl su
streikavo. Reikalauja didesnių at
lyginimų. Todėl, bent streiko me
tu, elktis atsargiai su ugnimi.

Pa.iieškoiimai
* Labai svarbiu reikalu pajieš- 

komas Vincas Baltrukonis, kilęs iš 
Mokolų kaimo, Marijampolės val
sčiaus, anksčiau gyvenęs Melbour
ne. V. Baltrukonis, arba žinantieji 
jo adresų, prašomi pranešti: Alb. 
Slivinskas, Lot 1 Put.land St., St. 
Marys, N.S.W.

* Kazys Bridžius ir Ona Bridžiu- 
vienė (duktė Mato), anksčiau gy
venę Sydnėjuje, vėliau persikėlę 
į Adelaidę, rašykite šiuo adresu: 
Vokietijos Krašto Valdyba (17a) 
Weinheim, Bergstr. 28 Vokietija. 
Jums yra svarbių žinių.
♦

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

•
Rež. Julius Dambrauskas 

Dek. Dail. Vincas Stanevičius
•

Vaidina: K. Dauguvietytė, O. Mo
tuzas, A. Giniūnas, R. Stakaus- 
kas, S. Skorulis, J. Ilčiukas, O. 
Motuzienė, J. Kapočius, V. ša- 
rauskas, J. šliteris, G. Umbražiū- 
nas, Daudarienė, V. Osinaltė, i 
K. Bičiūnas, H. šliteris, V. Sta- , 
siūnaitls, V. Rauličkis, J. Damb
rauskas, G. Renigerienė, G. Giliū- 
tė, E. Lašaitis, K. Protas, J. Bai- I 
kovas, N. Penkauskaitė, D. Pet- 
nlūnaltė, O. Francaitė, A. Jurkū
naitė, N. Ivinskaitė, L. Zarem
baitė, A. Kapočius, R. Genys. V. 
Gilandis.

Rež. Padėjėjas K. Bičiūnas 
Administratorius K. Gilandis

•
Bilietai po 12/-, 10/-, 8/- ir 6/-. 
Gaunami po lietuviškų pamaldų, 

ir prie įėjimo.
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 16 
peronas iš centrinės stoties iki 

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

PAVASARIS GEELONGE
žiema pamažu slenka iš Gee-

I longo, o su šaltais vėjais ir
palšais debesimis, iškeliauja sy- ( rėjų
kiu ir apsnūdimas iš šio miesto
lietuviškų širdžių.
Pirmosios (kaip visuomet) pra

dėjo reikštis moterys. Spalio 1 d., 
su gera muzika ir putojančiu 
alučiu, jos iš snaudulio išjudino 
visus — Geelongo Lietuvių Mot. 
Soc. Skyriaus Valdybos suruoštas 
pobūvis buvo, bene, šauniausias 
Geelongo istorijoje.

O jaunimas? Jis veržiasi net už 
Geelongo rubežių — girdėjau, kad 
žadėjo “šturmuoti” Melbournų su 
kožkokių montažu.

Rimti, arba vyresnieji vyrai, 
suprato, kad būtų labai nerimta, 
jeigu visas vadžias į savo rankas 
paimtų moterys Ir jaunikliai. Tad 
sukruto, sujudo ir nutarė nepasi
duoti: posėdžiavo, pypkiavo ir pra
dėjo j ieškoti įrankių, per žiemų 
kiek parūdijusių, bet dar tinkan
čių Geelongo lietuvių namų staty
bai.

— Nėr ko laukt, snaplinėt, nes 
leidimas, girdėt, mūsų salę padi
dint atėjo, — beveik dainuote iš
dainavo vienas pažįstamas tautie
tis, pradėjus kalbų, kų su namais 
daryti.

O reikalas, mat, toks: buvo nu
tarta salę padidinti. O čia reikėjo 
atlikti eilę formalumų. Dabar sa
lė bus 72-jų pėdų ilgio ir 34 pėdų 
pločio. Formalumus valdžios įstai
gose atliko inž. J. Pelenauskas, 
šiuo metu gyvenus Dandenonge, 
bet, kaip senas geclongiškis, mie
lai bendradarbiaujųs su Geelongo 
lietuvių namų statybos komitetu.

Geelongo lietuvių namais domi
si visi Australijos lietuviai ir lin
ki geelongiškiams daug sveikatos 
ir ištvermės darbe, o taipogi at
sllIllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill 

MELBOUiNO LIETUVIŲ TEATRO MĖGĖJŲ GRUPĖ

spalio 29 d., šeštadienį, 1.30 vai. vak. 
Carmelite Hall, Middle Park, stato

PETRO VAIČIŪNO 4 VEIKSMŲ KOMEDIJĄ

TUŠČIOS PASTANGOS
Bilietai gaunami sekmadieniais šv. Jono parapijos bibliotekos salėje, 
vakaro metu prie įėjimo, arba užsisakant tel.: MX 1028.

MELBOURNO LIET. TEATRO MĖGĖJŲ GRUPE.

mažam ūkiui prižiūrėti. Ūkis — apie 8 akrai žemės, 1000 vištų, 
dvi karvės ir mažas sklypelis daržo.

Duodama butas, kuras, šviesa, daržovės, kiaušiniai ir gera alga.
Puikios sųlygos šeimai su vaikais. Ūkis yra ant pat jūros kran

to prie Morningtono, Victorijoje.
Rašyti: A. Bakaitis, Wood Associates, Mornington, Vic.
Arba skambinti: Mornington 2121 (tarp 8-5 vai. p.p.)
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 DĖMESIO! DĖMESIO!

LIET. REZISTENCIJOS BUV. POLIT. KALINIŲ KOMITETO 

TRADICINIS PAVASARIO

| VAKARAS—BALIUS
ĮVYKS s. 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. 
karna 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 

H pas vladybos narius: Juozų Ilčiukų — 76 Church St., Ryde, 
= N.S.W., St. Rutkauskų — 20 Bowes Ave. Edgeclif, N.S.W., J 
S J. Ramanauskų — Lot 3 Hillcrest Ave, East Bankstown, N.S.W. g 
§ ir Pr. Sakalauskų — 137 Wilbur St., East Bankstown, N.S.W. jg 
g Paštu užsakant siųsti Pr. Sakalausko adresu atitinkamos vertės = 
g "Postal Note”, pridedant 3į peno pašto ženkliukų. = . s50% pelno skiriama Sydnėjaus Lietuvių Namams.

Maloniai kviečiami visi tautiečiai ir jų svečiai.
LRBPK VALDYBA
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... .REIKALINGAS ŪKIO DARBININKAS ....

H. EEDLA 
. '-dMI 

Gordon Rd. "Baringa” Moorebank.
Tel.: UB 2822

EUROPIETIS SIUVĖJAS
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ SIUVĖJAS

Didžiausias pasirinkimas angliškų ir australšikų medžiagų. Siuvama 
ir iš klijento medžiagos. Darbas garantuotas. Kainos prieinamos. 
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥■

sargiai vertinti Melbourno “eks- ‘ 
pertų” patarimus. O tokių “pata- 

ekspertų”, pasirodo, esama.
i Vienas toks iš Melbourno Geelon- 
I go lietuviams patarė pradėtus na
mus nugriauti, griuvėsius išsikeis
ti į trečių sklypų ir Melbourno 
bei Sydnėjaus pavyzdžiu pradėti 
ruošti planus mažiausiai dvejiems 
namams.

Nors "eksperto” pasiūlymas ir 
labai patrauklus, bet, po ilgesnių 
tyrinėjimų įsitikinta, kad Geelon
go lietuviams reikalingi namai, o 
ne sklypai, be to, jie žada puikiau
siai išsitekti ir vienuose, kita ver
tus, nenori daryti konkurencijos 
ir skaudinti širdis kaimynams, to
dėl, nutarė pradėtus tik padidinti.

Kada rašiau šį laiškų, buvo kal
bama, kad jeigu orai bus palankūs, 
tai žiemos metu sustabdyti staty
bos darbai vėl būsiu pradėti jau 
apie spalio mėnesio vidurį.

Tikimasi, kad Geelongo lietu
viai šių vasarų “pasispaus” ir 
ateinančios žiemos lietūs jau bar
bens į pirmojo (bendro) Lietuvių 
Bendruomenės Australijoje namo 
stogų.

Buvęs.

Melbournas
“TUŠČIOS PASTANGOS”

Melbourno Lietuvių Teatro Mė
gėjų Grupė spalio 29 d. stato Pet
ro Vaičiūno 4 veiksmų komedijų 
“Tuščios Pastangos”. Režisuoja 
Gailiūtė Gaslūnlenė.

Melbourno Lietuvių Teatro Mė
gėjų Grupė darbų yra pradėjusi 
prieš penkerius metus. Per tų lai
kų jau yra davusi keletu pastaty
mų. “Tuščios Pastangos” todėl 
yra lyg ir sukaktuvinis spektaklis.

Geelongas
GEELONGO VYTIS 1 

LAIMĖJO PIRMENYBES
Rugsėjo 30 d. baigminėse A kl- 

krepšinio varžybose vytiečiai susi
tiko su Christ church krepš.inio 
komanda. Antrame puslaiky mūsiš
kiai palaužė priešo puolimų ir 
rungtynes laimėjo 45:31.

Taškus pelnė: Šimkus 12, Serch 
12, Zenkevičius 10, Bertašius 6 ir 
Lipšys 5.

Pastebėtina, kad mūsų penketu
kas ištvermingai pergalę išsikovo
jo be stiprių pakaitų -*■ Jonušo 
ir Aukštikalnio. Atrodo, kad mūsų 
didmiesčių krepšininkai, per spor
to šventę Adelaidėje, turės daug 
prakaito išlieti ir prieš geelongiš- 
klus. V.A.

KELIONĖ 
INGLEBURNAN

Ingleburne, ukrainiečių skautų 
žemėje, spalio 2 d. Sydnėjaus lie
tuviai skautai suruošė iškilų, pa
sikviesdami savo tėvelius ir svečių.

Šaltokas vėjas ir vakarykščiu! 
merkęs lietus, daugelį atbaidė 
nuo vykimo skautų iškllon, bet 
atsilankė vistiek didelis būrys sve
čių.

Sekmadienį, suvažiavus tėve
liams, buvo tartasi bendraisiais 
skautų reikalais ir diskutuota šios 
vasaros skautų stovyklos bei įs
teigimo tėvų globos komitetų prie 
draugovių klausimai.

Paskui prie improvizuoto stalo 
susėdome visi skautininko A. Plu
ko išvirtos sriubos ir ant jiešmo 
kepto kumpio paragauti. Pietūs 
buvo skanūs ir nuotaika puiki.

Po skautiškų žaidimų ir dainų 
pamokos pasivaišinome kakava. 5 
vai. p.p., atvykus dvasios vadovui 
kun. P. Butkui, įvyko iškilminga 
sueiga, kurios metu buvo perskai
tyti Sydnėjaus skautų vietininko 
ir D.L.K. Kęstučio draugovės 
draugininko įsakymai, ši draugo
vė čia paminėjo savo dviejų metų 
jsisteigimo sukaktį.

I vyresniškumo laipsnį pakelti 
šie skautai: j skiltininko-paskllti- 
ninkas G. Kišonas, į paskiltininko 
— H. Antanaitis, V. Stašionis ir 
R. Dryža. Skauto įžodį davė šie 
skautai kandidatai: A. Pūkas, A. 
Gilandis ir V. Mikutavičius. įžo
dį davusiems kaklaraištį užrišo 
sk. vyčių būrelio vadas, s.v. vyt. 
sk. V. Deikus, juos sveikino D.L. 
K. Kęstučio draugovės drauginiu 
kas R. Jaselskis ir s.v. vyr. sk. 
B. Žalys.

Religinę valandėlę pravedė dva
sios vadovas. Australiško miško 
glūdumoj nuskambėjo Marija, Ma
rija ir Lietuvos himnas. -
Paskui, suliepsnojus laužui, skau

tai dainavo ir žaidė. Skautininkas 
A. Mauragis papasakojo apie Lie
tuvoj buvusius skautų laužus ir 
skautiškųsias tradicijas. Susilauk
ta Ir svečių — iškilaujančių aust
ralų skautų grupė atėjo susipa
žinti ir mūsų laužo pasižiūrėti.

Atėjo valada, kada visi skautai 
ir svečiai, susikibę rankomis ir 
apsupę laužų gieda tradicinę gies
mę “Ateina naktis" ir po to skirs, 
tosi namo. Tik skautai pasiliko dar 
vienų naktį ir vienų dienų sto
vykloje — reikia gi tinkamai pasi
ruošti tarptautinei skautų sporto 
šventei. "Genys”

PADĖKA
Skautų dvasios vadovui kun. P. 

Butkui, už pravedimų religinės va
landėlės, p.p. Pūkams, už paauko
tą £ 1.0.0. skautų reikalams, p. 
Baravlkienei, už “kiškio pyragus" 
ir visiems, prisidėjusiems prie iš
kilos pasisekimo, nuoširdžiai dėko
ja

Sydnėjaus Vietininkija.

LAUNCESTONE REIKALINGAS 
BUTAS

Nuo lapkričio pradžios viengun
giui lietuviui reikalingas butas su 
maistu, arba sųlygomls sau mais
tų gamintis.

Siūlyti: “Launcestonišklul", Box 
4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

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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