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Visiems yra žinoma, kad indi
vidualinei egzistencijai išlaikyti 
reikalinga ne vien tiktai maistas, 
apranga, pastogė, bet ir tam tik
ros rūšies dvasinė ramybė-harmo- 
nija. Šita dvasinė ramybė reikalin
ga kiekvienam žmogui, nežiūrint 
kokio išsilavinimo ar prigimties 
jis būtų. Žmonės, kurie mano, kad 
egzistencija, pilna to žodžio pras
me, yra pilnutinė patenkinant fi
zinius reikalavimus, yra laikinai 
apsirikę. Anksčiau ar vėliau jie 
pastebi, kad kažin ko trūksta, kad 
atsirado tuštuma, kurios negalima 
nei naujais baldais užstatyti, nei 
automobiliu, pagaliau, tos tuštu
mos negalima degtine užpilti.

Žmogus priverčiamas jieškoti 
kažin ko, neišmatuojamo, nepas
veriamo, bet malonaus ir nejučio
mis surandal patsai save. Suranda 
tai ko pirmiau neturėjo, arba bu-
vo nustūmęs i šalj. Jis pamato, 
kad ko negalėjo gauti baldų krau
tuvėje arba garažu rado knygoje, 
draugijoje, vaidinime ir t.t. žmo
gus pajunta arba tikriau sakant 
supranta, kad buvus apleista dva
sia pasisotino ir kad jis be šjto 
dvuiįįŠKSbaisto jau, negalės apsi
eiti. *

Lengvi ir suprantami bei paten
kinami Žmogaus dvasios reikalavi
mai yra ją laisvoje ir gimtoje ša
lyje. Toje šalyję, kur jis kaip me
dis miške netiktai vienodai siūbuo
ja vėjo pūčiamas, bet ir lygus na
rys medžių šeimoje. Suprantami 
yra tuomet individo troškimai, ly
giai taip pat kaip charmoningos 
šeimos troškimas.

Kiekvienas, tur būt, prisimena
me kada rudenį arba pavasarį tė
vas važiuodavo į miškų ten iška
sęs patį mažiausį ųžuoliukų par
veždavo, rūpestingai pasodindavo. 
Ar nekildavo tada mintis:, "Tėvas 
galėtų išsikasti didelį ųžuolų ir pa
sodinti. Iš karto būtų medis?"

Tik vėliau supratome, kad ir 
tvirčiausio, bet išaugusio medžio 
negalima persodinti taip, kad jis 
augtų ir žaliuotų. Tas pats ir su 
žmogumi, gyveninio audros išrau
tu iš gimtinės.

Šį kartų didžiųjų sukelta audra 
išrovė mus. Išrovę netikėtai ir ne
pasiruošus. Liko įstrigus žagrė
pradėtoje vagoje, trūko siūlas aus
tame trinytyje, tarnautojo stalčius 
paliko neužrakintas, žmonės su iš
gąstingais žvilgsniais, nešami bai
mės jėgos, išsiblaškė po pasaulį.

Gamtos taip surėdyta, kad kiek
vienoje nelaimėje jieškoma išeities. 
Išblaškyti žmonės pradėjo organi
zuotis. Suprantama, kad ko nors 
atsiekti reikėjo jungti visas pozi
tyvias jėgas. Taip gimė tautybių 
komitetai, tarybos. Jų pirmas ir 
pagrindinis tikslas buvo atstovauti 
ir ginti savo tautiečius. Tautos 
kultūrai iškelti ir parodyti susior
ganizavo ansambliai, tautinių šo
kių grupės. To paties tikslo ver
čiami žmonės, sugebą plunksną 
valdyti, suorganizavo tautinę spau- 
dą-laikraščius. Atsirado centrali
zuotas "smegenų centras" ėmęsis 
jėgų koordinacijos. Atsidūrus tarp 
svetimųjų, neįprastose gyvenimo 
sąlygose, susidurta su įvykiais, 
kurie ne visur ir visada derinosi 
su komitetų veikla.

Bendro prestižo gerovei komi
tetams kartais tekdavo teisinti ir 
tokį atskirų asmenų veiksmai, ku
rie normaliose gyvenimo sąlygose 
būtų smerktini. Be to, tiems pa
tiems komitetams, kurie daugu
moje būdavo ir tremtinių stovyk

Geelongo lietuviukai su savo mokytoju P. Mažyliu savaitgalio mokykloje.

Mokytojai kalba
S. Slavickienė. Pereitais metais 

Geelongo lietuvių savaitgalio mo
kyklų lankė tik Victorijos gatvės 
rajono vaikai. Kiti mokyklos lan- 

jv uot susisiekimo p: w>. 
mpnių ir-patalpų stokos. .

Pamokos vyko privačiame bute, 
nedideliame kambary, kur galėjo 
sutilpti tik nedidelis skaičius mo
kinių. Be trūkumo mokyklai rei
kiamos medžiagos, trūko ir vietų 
prie nedidelio stalo, taigi, nevie
nam vaikui tekdavo ir ant kelių 
pasidėjus sąsiuvinį rašyti. Tas, ži
noma, vargindavo vaikus ir kenk
davo rašto dailumui.

Pamokos vyko sekmadieniais 
nuo — 2 vai. 30 min. iki 4 vai. 
30 min. Mokinių buvo dvi grupės. 
Dėstyta: lietuvių kalba žodžiu ir 
raštu, geografija, istorija ir tiky
ba. Tikybos pamokas dėstė kun. 
Kungys.

Vaikai mokykla domėjosi, ypač 
Lietuvos istorija, iškeldami gana 
protaujančių ir įdomių klausimų. 
Daug laiko buvo sunaudota lietu
viškiems žaidimams, pasakoms, 
mįslėmis bei patarlėmis. Tas gal 
daugiausia ir paskatindavo vaikus 

lų valdomieji organai, atitekdavo 
ir labai nedėkingas šalpos bei gė
rybių paskirstymo darbas. Prasi
dėjus emigracijai darbas dar pa
sunkėjo, nes daugumas užjūrio or
ganizacijų kreipdavosi į tautybių 
komitetus sudaryti kandidatų są
rašus, išrašyti atestacijas ir t.t. 
Kai kur šis neatitinkąs paskirties 
darbas paliko juodų šešėlių visuo
menėje. Sumedžiagėjus darbui j 
komitetus greta visuomenės vei
kėjo įsiskverbė įvairių vertelgų ir 
blogesnės valios žmonių. Penktoji 
kolona į tremtinių tarpą (filtravo 
savo agentų, kurių tikslas buvo 
šmeižti ir juodinti veikėjus, drum
sti tremtinių sugyvenimą. Reika
lui esant inscenizuodavo krimina
linius nusikaltimus tremtinių sąs
kaita. Išvargę ir nuolatos tampo
mi žmonių nervai nesugebėjo at
skirti gandus nuo teisybės. Pradė
jo reikštis nepasitikėjimas, abejo
jimas. Neretu atsitikimu idealis
tas visuomenės veikėjas gavo suk
čiaus ir vertelgos vardą.

Stovyklinė padėtis negalėjo tęs
tis amžinai. Prasidėjo emigracija. 
Pasklidę po visus penkis kontinen
tus, tremtiniai atsidūrė naujose 
gyvenimo sąlygose. Reali kasdie
nybė žvelgė tiesiai į akis. Kietas 

lankyti mokyklą. Taipogi buvo 
pastebimas tėvų susirūpinimąj vai
kus auklėti lietuviškoj dvasioj ir 
kad vaikai stropiai lankytų sekma- 
dr‘''3b mokyklą. Mokinių lanky
mai, palyginus sąlygas ir laiką, 
buvo gana geras.

Tikėkimės, kad mūsų jaunoji" 
karta, augdama svetimame kraš
te ir lankydama tik sekmadieniais 
po dvi valandas lietuviškas mo
kyklas, vis dėlto, nepaluš, bet už
augs stiprioj lietuviškoj dvasioj 
su tėvynės meile širdyse ir užaugę 
padės atstatyti mūsų suvargusią 
bei nualintą brangią tėvynę Lie
tuvą.

P. Mažylis. 1953 m. gegužės mėn. 
7 d liet, savaitgalio mokyklos mo
kytojai p. Slavickienei perdavus, 
perėmiau mokyklos mokytojo pa
reigas. Tuo, tikiuos, prisėdėsiąs 
nors menka dalimi kovoje prieš 
vieną iš didžiausių mūsų tremties 
nelaimių — pavojų mūsų jaunimui 
nutautėti.

Mokyklos patalpas, Geelongo 
kapeliono kun. Kungio dėka, pavy
ko gauti vietos katalikų mokyklo

fizinis darbas liko daugelio trem
tinių vienintelė priemonė egzisten
cijai užsitikrinti. įvairūs, laisvo 
žmogaus, gyvenimo patogumai pa
nardino į materializmą, bent lai
kinai buvo užmiršta bet koks or
ganizacinis arba kultūrinis dar
bas. Tai buvo visiškai normalu. 
Išblokštas žmogus buvo pasiilgęs 
tvirtesnio pagrindo po savo kojo
mis.

Tik atsidusęs naujajame konti
nente tremtinys pastebėjo, kad 
kartu su gyvenimo patogumais, su 
nuolatiniu darbu fabrike jis pama
žu nustoja tai, kas jam buvo šven
ta, tai ką jis netiktai popieriuose 
bet ir širdyje nešiojo-jis nustoja 
savo tautiškumo. Jis pajuto, kad 
nutautėjimas, kaip lygumų upės 
vanduo,..lėtai bet nesuvaldomai ar
tėja. Jis suprato, kad jeigu nebus 
statomos stiprios užtvankos nutau
tėjimo srovei sulaikyti, nereiks 
daug laiko ir ta srovė nuneš ne 
tiktai jo prieauglį, kuris dar negal
voja pasipriešinti, bet ir jį patį. 
Jis taip pat suprato, kad vienas 
jokios užtvankos nepastatys, o 
priešintis norėjo, nes žinojo, kad 
išrautas medis niekuomet nepri- 
gyja. .

Organizacijos būtinumas pasida

je, North Geelonge. Dabart. mo
kyklą lanko 25 vaikai: 14 mergai
čių ir 11 berniukų. Yra sudarytos 
2 grupės. Pirmoj grupėj 7 berniu
kai ir 7 mergaitės, antroj - 6 mer 
gaitės ir 5 berniukai.

Pamokos dėstomos prisilaikant 
Australijos Liet. Bendruomenės 
savaitgalio mokyklų programos. 
Pamokos vyksta kiekvieną sekma
dienį ir trunka 2 valandas. Tiky
bą dėsto kun. Kungys, kas antrą 
sekmadienį. Vaikų, susidomėjimas 
liet, /mokykla palyginamai yra di
delis.

Jaučiamas labai didelis trūku
mas vadovėlių.

Dėl laiko stokos dainų ir žaidi
mų mažai temokoma, čia galėtų 

daug padėti jaunimo organizacijos, 
įtraukdamos mūsų jaunąją kartą 
į savo eiles.

Kadangi šiame krašte mūsų 
jaunimui nutautėjimo pavojus la
bai didelis, tai šituo daugiau
siai susirūpinti turėtų patys tėvai. 
Šiam reikalui gi reikia tiek ne
daug: paaukoti keletą šilingų nu
pirkti lietuvišką knygą, sudaryti 
sąlygas, kad vaikai tarp savęs kal
bėtų lietuviškai ir į mokyklą iš
leisti vaikus kiekvieną sekmadienį.

rė neišvengiamas nes, be visa ki
ta, jis pajuto ir savo dvasinį alkį, 
kuris trumpam laikui buvo nusil
pęs.

Taigi, tautinės bendruomenės or
ganizacija naujose kontinentuose 
kilo savaime ir gaivalingai. Ne
žiūrint kokiu vardu ši organizaci
ja besivadintų jos tikslas visuomet 
pasilieka tas pats: vesti tyliąją 
kovą prieš nutautėjimą, neleisti 
užmiršti papročių bei kalbos, vi
suomet ir visomis jėgomis kovoti 
už savo krašto laisvę, bei liudyti 
laisvajam pasauliui didžiąją Tė
vynės tragediją. Ji turi apimti vi
sus tautiečius. Pilnesnis užsibrėž
tų tikslų atsiekimas visuomet yra 
organizacijos — Australijos lietu
vių atveju-bendruomenės narių, bei 
jos vadovų rankose. Nė vieno mū
šio kariuomenė nelaimėjo be vado, 
arba vadas be kariuomenės.

Šių dienų mūsų vedama kova 
stato mums nepaprastai sunkias 
sąlygas: gyventi pavergtojo Kraš
to nuotaikoje neišleidžiant iš akių 
kovų vedamų Krašte, palaikyti sa
vo tarpe nuolatinę lietuviškumo 
dvasią ir ruoštis grįžimui į laisvą 
tėvynę.

P A n Ė K A
DĖKOJU VISIEMS, KURIE SAVO STRAIPSNIAIS AR KITU 
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BENDRUOMENĖS RŪPESČIAI
Bendruomenė reiškia žmonių su

sibūrimą. Susibūrimo priežastimi 
yra tautybės, religijos, pašaukimo, 
bendrų siekimų ir kitokį reikalai. 
Yra šeiminė bendruomenė — šei
ma, religinė bendruomenė — baž
nyčia, profesinės bendruomenės — 
įvairūs profesionalų susibūrimai, 
korporacijos, unijos ir t.t. Siuvėjų- 
bendruomenė, pav., reiškia visi 
siuvėjai o unija — tai tie, kurie 
yra prisirašę prie unijos. Jeigu 
visi siuvėjai priklausytų unijai, tai 
unija sutaptų su jų bendruomene. 
Tai yra retas atsitikimas.

Kai mes sakome LIETUVIŲ 
BENDRUOMENE, tai turime gal
voje ne vieną kurią lietuvių drau
giją ar organizaciją. Lietuvių ben
druomenę sudaro visi lietuviai, ne
žiūrint prisirašymo, amžftus, pro
fesijos ar religijos. Svarbiausias 
ryšys, jungiantis visus lietuvius, 
yra lietuvybė. Lietuvį su lietuviu 
riša tautos būdas, galvojimas,pa
pročiai, kalba, lietuviška ' dvasia 
ir kraujas. Tas ryšys silpnės ir 
nyks, jeigu lietuviai tarp savęs ne
bendraus. To pasėkoje dalis lietu
vių ir nutautės. Tautinis bendru
mas ir tautinė gyvybė mumyse iš
liks tik mūsų pačių bendravime.

Lietuvių bendruomenė yra sena. 
Kai tik atsirado pirmieji lietuviai 
ii- pradėjo tarp savęs bendrauti, 
kalbėti, tartis, bendrai veikti, jau 
tada prasidėjo ir jų bendruomenė. 
Lietuvių bendruomenė išnyks tada, 
kai išnyks paskutiniai lietuviai, 
arba — tarp savęs nebebendraus.

P.L. Bendruomenė organizacijos 
pradžia nėra sena. Ją įsteigė ka
ro iš savos žemės išmesti lietuviai 
Vokietijoje. Jos tikslas yra rūpin
tis lietuvių kultūriniais, tautiniais 
bei socialiniais reikalais. Senesnie
ji lietuviai išeiviai turėjo organi
zacijų, įvairiais reikalais besirū
pinančių, todėl, daug kas bendruo
menės organizaciją sutiko šalto
kai ir kritiškai, laikydami naujų
jų tremtinių išmislu. Faktinai P. 
L.B. yra visų lietuvių telkimas į 
vieną organizaciją, kurios svar
biausias uždavinys yra ne tiek šal
pa, ne tiek politika, bet lietuvybės 
išlaikymas. Dabartinis mūsų išsi
blaškymas po pasaulį ir šiandien 
mus smarkiai naikina. Mūsų laikų 
jaunimas, — su gailesčiu tenka 
konstatuoti, — žengia į nutautėji
mą ne lėtesniais žingsniais už se
nąjį. P.L.B. ir nori padėti išlaiky
ti kalbos, papročių, meno dvasią, 
lietuvišką būdą, gražias lietuviš
kas krikščioniškas tradicijas.

Tokia yra P.L.B. kūrimo prie
žastis ir reikalas. Jis buvo daugu
mos teisingai suprastas ir uoliai 
pradėtas įgyvendinti. Bendruome
nių susirinkimai buvo gausūs lie
tuviškas bendradarbiavimas dar
nus. Nutarta mokėti solidarumo 
mokesčius, sudarytos programos 
bei fondai lietuviškiems vadovė
liams leisti, žodžiu-rūpintasi vis
kuo, kas palaiko lietuviškus pap
ročius, meną, kalbą, kultūrą ir pa
čią lietuvybę.

Ką mes turime konstatuoti šian
dien? Faktas kad mūsų bendruo
menė pradeda irti. Susirinkimuo
se turime vos kelioliką žmonių 
Bendruomenė, kuri turėjo mus 

jungti, suskaldė. Susirinkimuose 
pasidarėme ne tik politiniais, bet 
ir asmeniniais “priešais". Primi
tyviai galvotume, jei sakytume, 
kad čia partijos ar organizacijos 
kaltos. Skaldymosi priežastis turi 
gilesnes šaknis. Nuvalkiojome tau
tinės vienybės žodį, kad net nepa
togu jį vartoti. Be tautinės vie
nybės, tačiau, liks tuščios mūsų 
pastangos sutelkti visus į bendruo
menę. Priešingu atveju lietuvišku
mo išlaikymas atiteks vėl pirmi
nėms svarbioms institucijoms.

Kur glūdi mūsų nesutarimo šak
nys? Jos glūdi: a) moralinio kri
kščioniškumo trukume ir p) pra
eities istorijos klaidose. Tiesa, ir 
religinė praktika gali būti tik for
mali. Mes galime save vadinti net 
praktikuojančiais, formaliniais kri
kščionimis bei katalikais, bet mums 
trūksta krikščioniškos n u o š r, 
d ž i o s praktikos. Tikrąjį k - 
kščionišką nuoširdumą parodo r > 

i tik šventadieninis, bet ir kasdieni
nis gyvenimas, ne tik bažnyčios 
lankymas, bet ir santykiai su 

' žmonėmis. Kristaus didžiausi įsa
kymai yra du: mylėti Dieną ir my
lėti artimą. Melagis būtų tas, ku
ri s,nemylėdamas artimo, sakytų 
mylįs Dievą. Mylėti artimą kaip 
save patį yra augštas idealas. Ne
tenka kalbėti apie augštų idealų 
realizavimą, kai nėra vykdoma mi- 
nimalinė programa. Kas yra tas 
mažiausias dalykas, be kurio kri
kščionis negali vadintis krikščio
niu? Tai praktikavimas papras
čiausių dorybių, kaip-teisingumas, 
objektyvumas, nežeminimas kitų, 
kantrybė ir kitos. Tos tiesos yra 
pagrindinės bet dažnai nepopulia
rios ir pačių krikščionių tarpe. De- 
j a,ta ir yra priežastis, kad blogi 
žmonių santykiai. Daugelis esame 
taip kasdieniškai nusidėvėję, savo 
klaidose apsipratę, kad savimeilę 
vadiname teisingumu, artimo nie
kinimą — objektyvumu, neapykan
tą žmogaus vadiname neapkenti- 
mu jo klaidų; teisingumo, objek
tyvumo, kantrybės reikalaujame 
iš kitų, opatys nepaisome. Ar ga
lima kajbėti apie mūsų laikų kri
kščioniškosios sąžinės jautrumą, 
kai politinių Kovų įkaršty vieni 
kitus išvadiname įvairiausiais var
dais, neatsimindami, kad esame 
katalikai, bet ir žmonnės. Nejaugi 
tik politika yra mūsų, bendravimo 
priežastys? Kur tas krikščioniško
sios dvasios minimumas? Dejuoja
me dėl susiskaldymo, dėl nevieny
bės. Deja, tie dejuotojai mato mu
sę, bet nemato dramblio. Jie ma
to politinę nevienybę, bet nema
to moralinės nevienybės, kas svar
biausia. Jie labiau vertina laiki
nus dalykus, pamiršdami amžinuo
sius. Toks nusistatymas, kai poli
tiniai reikalai statomi augščiau 
už moralinius, iš esmės nėra kri
kščioniškas Kai mes imam dary
tis nejautrūs moraliniam smuki
mui, tai, rodo, kad negyvenam tuo 
tikruoju krikščionišku nusiteiki
mu, kuriuo turėtume gyventi. Be 
tikro ir gyvo krikščioniško nusi
teikimo, kuris verčia būti teisin
gam ne tik savo draugui, bet Ir 
priešui, joks bendruomeninis gy
venimas nebus įmanomas.

(Nukelta į 2 psl.)
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V.R. ir J. P.

A.L.B. Geelongo Apylinkes
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I L N U S YRA TAS, 
URIS IR KENTĖ- 
A M A S PASILIEKA 

TVIRTAS

Istorija
Iš partizanų dainų.

1

I J. Norvydas.

ORGANIZUOTOS 
DAINOS PASIGENDAME

Dabartis tai akimirka, kurių 
vos galima užčiuopti. Praeitis, tai 
gyvenimas- paskirų asmenų, jų gru
pių, organizacijų, tautų, valsty
bių. Ateitis, tai gyvenimo numa
tomos perspektyvos, dažniausiai 
spėliojimai, viltis, svajonės. Todėl 
lengviausia kalbėti apie ateitį, 
kaip nežinomų, o būsimų gyveni
mų. Sunkiausia apie praeitį, kur 
reikia nešališkai apžvelgti įvykius 
ir jų priežųstis. Praeities faktus, 
o ypač jų priežastis teisingai nu
šviesti tepavyksta. Todėl istorijos 
dažniausiai rašomos praėjus tam 
tikram (ir netrumpam) laikui, 
kad visi įvykiai ir jų pasekmės 
duotų pilnesnį ir tikresnį vaizdų.

Šių įžangų rašau todėl, kad man 
teko išleidžiant “M.P.” Geelongo 
numerį, ši ne labai lengva tema. 
Tiesa, rašančiam gal daugiau kaip 
kitiems yra žinoma ir prisimena
ma ši istorija, bet jei skaitytojas 
kur nors pastebės subjektyvumų, 
iš anksto atsiprašau, nes tai bus 
pasakyta taip, kaip man tie įvy
kiai atrodė.

Prieš rašant apylinkės istorijų, 
pirmiausia rūpi sužinoti, koks pir
mas lietuvis Geelonge apsigyve
no? I šį klausimų nelengva atsa
kyti, turint galvoje, kad į Austra
liją lietuvių yra atvykę ne tik pa
staraisiais metais, bet ir prieš an
trų pasaulinį karų. Tuos lietuvius 
dažnai spaudoje vadina senaisiais 
lietuviais. Tokių senųjų lietuviu 
Geelonge nepavyko sutikti. Sakau 
nepavyko, bet netvirtinu, kad jų 
nėra. Iš naujųjų lietuvių, tai pir
mosios atvyko Uigšienė ir Elzė 
Uigšytė, dabar gyvenančios Mel
bourne. Pirmosios lietuvės buvo 
skirstomos į darbusligoninėse, vie
šbučiuose ir privačiai šeimose. 
Pirmieji vyrai buvo skiriami į 
mineralinių trųšų ir cemento fa
brikus.

1949 metų pabaigoje Geelonge 
jau buvo apie 80 lietuvių. Vienas 
kitas tegyveno privačiai, o dau
gumas, kurių sudarė vyrai, vadi
namuose hosteliuose. Vedusių vy
rų šeimos gyveno toli esančiose 
nuo Geelongo šeimų stovyklose, 
nes gauti butų ar kambarį buvo 
beveik neįmanoma.

PIRMOSIOS 
KALĖDOS

Artėjo 1949 metų Kalėdos. Pir
mos ne tik Geelonge, bet ir Aus
tralijoje. Grupė iniciatorių: J. ir 
V. Rekežiai, C. Volodka, K. šlm- 
kevičius, Olšauskai ir kiti pasiry
žo surengti bendras lietuvių Kū
čias. Pas šv. Petro ir Povilo pa
rapijos klebonų gavo salę ir pradė
jo ruošų. Kflčiose dalyvavo apie 
60 lietuvių. Jos turtingos skaniais 
pagamintais valgiais ir kuklios 
gėrimais, guriuos atstovavo juoda 
kava. Apsilankė ir australai ku
nigai, kurie stebėjosi mūsų gra
žiais papročiais.

Per Kūčias* man teko iškelti min
tį — įsteigti Australijos Lietuvių 
D-jos skyrių. Paleidau lapų norin
tiems įsirašyti į D-jų. Pritarimas 
buvo didelis. Tik pora dalyvavusių 
atsisakė įsirašyti, kurie ir dabar 
jokiame lietuviškame pasireiškime 
nedalyvauja. (

Turėdamas daugumos pritarimų, 
1950 m. sausio mėn. 22 d., augą- 
čižu minėtoje salėje, sušaukiau A. 
L. D-jos steigiamąjį susirinkimų. 
Susirinkimui pirmininkavo Kostas 
Mackus, sekretoriavo V. Raginis. 
Susirinkime dalyvavo 33 lietuviai 
ir už skyriaus įsteigimų balsavo 
31, O 2 susilaikė.

Pirmoji skyriaus valdyba buvo 
išrinkta ir pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas V. Raginis, sekreto
rius Stasys čižauskas, iždininkas 
Kostas Mackus ir valdybos narė 
E. Uigšytė. Pirmoji revizijos ko
misija: Kasys Rimkevičius, Vytau
tas Vaitkus ir Vaclovas Rekežius.

Pirmieji metai valdybai buvo la
bai sunkūs, nes reikėjo viskas 
naujai organizuoti, o reikalingų 
pajėgų stigo. Be to, ir patys lie
tuviai buto naujakuriai, perkrauti 
savo asmeniškais reikalais. Dau
gumai rūpėjo, kaip gauti kokį nors 
kambarį ir atsikelti šeimų iš sto
vyklų. Todėl pirmųjų metų veiki
mas ir nebuvo našus, nors dary
ta kas tik galima buvo esamomis

besikuriantis 
centras, pir- 
Darbo gauti 

vieta

sųlygomis padaryti.
Geelongas yra 

Viktorijos pramonės 
mas po Melbourne, 
lengva, uždarbiai neblogi,
graži. Apie Geelonge įsikūrimo 
galimumus pirmas viešai iškėlė 
J. Pelenauskas “Australijos Lie
tuvyje”. Tais laikais lietuviai, kapi 
ir visi naujieji australai, dar ta
da baltais vadinami, atlikinėjo 
darbo sutartis ir kiekvienas dairė
si kur įsikurti sutartį baigus. To
dėl minėtas staipsnis daugelį su
intrigavo ir į Geelongą pasipylė 
nauja banga lietuvių. ' Vieni buvo 
atsargūs ir tik smulkiau pasitei
ravę atvyko, o kiti, susikrovę sa
vo dypukiškų mantų su visa šei
ma atvažiavo ir j ieškojo minėto 

korespondento, kad duotų butų, dar
bų ir sutvarkytų persikėlimo rei
kalus darbo įstaigoje. Žinoma, pa
siliejo pykčio tulžis, kada to vis
ko nebuvo iš anksto parūpinta, 
nes ir pats korespondentas gyveno 
darbovietės stovykloje, 10 mylių 
už Geelongo. Iš pradžių vieni kei
kė, kiti dėkojo už paskelbtas in
formacijas, bet vėliau retas kuris 
buvo apsivylęs.

LIETUVIŠKA

lietuvių kolonijoje Separation g- 
vės rajone. Kad tas valdybos žy
gis rado pritarimų apylinkės lie
tuvių tarpe, rodo faktas, kad už 
sklypus išmokėta dar prieš termi
nui baigiantis.

žinoma, tuo metu kelti lietuvių 
namų statybos klausimų, kada kie
kvienas bendruomenės narys lip- 
dėsi sau lizdus, arba buvo užimtas 
kitais apsigyvenimo reikalais, at
rodė per anksti. B-nės valdyba tų 
klausimų atidėjo vėlesnei progai.

Nenuostabu, kad kartais mūsų 
spaudoje rašoma: "atseit žiūrėki
te Geelongo lietuviai jau trys me
tai šoka nuosavuose namuose”. 
Neteisybė. Geelongo lietuviai savo 
namuose dar nešoka, bet su pasi
didžiavimu gali pasigirti turį viltį 
ir su realiu pagrindu juose greitai 
šokti.

Persiorganizavus iš A.L.D-jos į

Pražydo) pirmos melsvos žibuoklės
Paukštelių dainos skrieja linksmai
Tėvynės įminti išėjo broliai, 
Tylūs, bet narsūs, kaip tie arai.

Lange parimo sena motulė, 
Ir mergužėlė liko viena.
Jinai žinojo, kai vėjai siuto, 
Kad partizano sunki dalia.

Vėjai įsiutę blaškės ir staugė, 
Raškė žibuoklių melsvus žiedus. 
Kvatojo ginklai, sprogo granatos, 
Lydėjo vėjų plačiuos laukuos.

Apgaubė kapų lieknas berželis 
žvaigždėm sužibus verkė naktis - 
Tarytum sakė sudiev mergelei, 
Jau nebučiuosiu Tavo akis.

Miegok tyliai Tu, partizane, 
Tavęs gimtoji šalis liūdės 
Pačioj jaunystėj padėjai galvų, 
Lietuvų laisvų visad regės.

KOLONIJA
Antras akstinas padidinti lietu

vių skaičių, tai buvo palyginti ne
brangūs ir geromis sąlygomis par
duodami vienoje vietoje virš 300 
sklypų. Čia jau valdybai kilo min
tis pravesti tarp lietuvių propo- 
gandų, kad kuo daugiausia lietu
vių tų sklypų išpirktų ir vėliau at
sikraustytų gyventi, tuo būdu 
tų sudaryta gausesnė lietuvių 
lonija. Apie tai kelis kartus 
vo rašyta “Mūsų Pastogėje”, 
tos vietovės, o ypač Sydnėjus į 
tai žiūrėjo kitaip (Dargužio strai
psnis). Bet daug lietuvių nupirko 
sklypų, kas patys atvykę, o kas 
pe> pažįstamus. Pirko geelongiš- 
kiai, bet pirko ir melbourniškiai 
ir sydnejiškiai, ir iš Pietų ir Va
karų Australijos. Tačiau visų 
sklypų neišpirko ir vietoje kom
paktines kolonijos gavosi mišri. 
Nei vienas nusipirkusiųjų sklypus 
nesigailėjo, nes jei ir nepasinau
dojo jais savo įsikūrimui, tai par
duodamas laimėjo dešimtį kitų, ar
ba net šimtelį svarų. Projektuoja
ma kolonija buvo tuščias dirvonas, 
kur ganėsi australų karvės. Bet 
štai į tų dirvonų atvažiuoja pir
mieji pionieriai — Jakubaitis, P. 
Riškus, Pelenauskas su Milkaus- 
ku, pasistato palapines ir prade
da lipdyti pirmuosius pastatus — 
"garažus”. Pesimistai šnairuoja 
ir juokiasi .bet pionieriai pasiry
žę ir ištvermingai lyg kregždės 
lipdoei. Ir susilipdė. O paskui 
tuos pionierius kai pradėjo augti 
būdos ir namai, tai kai grybai po 
lietaus. Po metų jau negalima bu
vo per dirvonų pereiti — tvoros 
neleido. O dabar gi baigia kurtis 
naujųjų australų (gaila kad ne 
vien lietuvių) gražus, modernus 
priemiestis, nors vargo kelis pie
tus be elektros, ir vandens, o dar 
ir dabar vargsta žiemų braidyda
mi negrįstų gatvių purvą, apie 
kurį daug kartų įvairiems parei
gūnams bei įstaigoms kalbėta ir 
rašyta ir daug pažadų gauta, bet 
žadutė-kely radutė, sako mūsų 
priežodis.

Be minėtos, čia paprastai va
dinamos Saparation kolonijos, kur 
gyvena apie 140 lietuvių, yra ant
ra dar didesnė Victorijos gatvės 
kolonija, kur gyvena apie 150 lie
tuvių. Si kolonija kūrėsi jau nor
malesnėse sąlygose, jei neminėti 
pirmųjų pionierių — Renkausko, 
šuto ir Karpuškos.

Dabar gi Geelongo lietuvių ko
lonija turi apie 500 gyventojų ir 
yra ketvirtoji savo didumu Aus
tralijoje.

SAVI NAMAI
Sparčiai augančiai Geelongo lie

tuvių kolonijai, tuometinės valdy
bos supratimu, buvo tinkamiausias 
laikas įsigyti porų nuosavų žemės 
sklypų, ant kurių, vėliau būtų ga
lima pastatyti lietuvių namus. Nu
tarta — padaryta. Du dideli ly
gūs sklypai užperkami pirmoje

bū- 
ko- 
bu- 
Ki-

"Nuvažiavo į Alvitu pirkti Jo
nui dūdų...

Jonui dūdų, Baltrui skripkų, 
Matjošiui pyragų...

Lietuviai domisi savo spauda. Pirmas iš dešinės nenuilstamas 
spaudos platintojas p. Bertašius.

A.L.B-nę, kurios nariais pagal jos 
statutų yra visi lietuviai, be ats
kirų įstojimo formalumų. Geelon- 
ge lietuvių gyvenimas dar daugiau 
pagyvėjo. Bendram susipažinimui 
A.L.B-nės valdyba 1951 metais ko
vo mėn. Cemento fabriko salėje 
suruošė susipažinimo pirmųjį lie
tuvių pobūvį. .Panašaus pobūdžio 
parengimas buvo netiktai pirmas 
Geelongo lietuvių istorijoje, bet 
ir jauno Geelongo miesto istorijo
je. Tai tvirtino keli pobūvyje da
lyvavę australai svečiai.

Tas pobūvis tapo, tartum sim
bolinė Geelongo lietuvių įsikūrimo 
data. Kiekvienais metais ir kiek
viena A.L.B-nės valdyba stengiasi 
panašiu būdu, atkartoti pirmųjį ir 
taip metinis lietuvių pobūvis virto 
ir tradiciniu.

Baigiant šių trumpų istorijų, 
tenka pastebėti, kad nuošaliau 
esanti Geelongo lietuvių kolonija, 
trumpos savo istorijos bėgyje di
desniais nesusipratimais nesudrum
stė bendruomenės gyvenimo. Visos 
pozityvios jėgos dirba darbų sklan
džiai ir tolerantiškumo dvasioje. 
Visi kdlonijos lietuviai tvirtai įsi
tikinę išvysti nepriklausomų sa
vo tėvynę LIETUVĄ.

II
Gegužėle, šį metelį
Tu anksčiau pas mus parišk,, 
apraudoki mūs vargelį, 
Našlaitėliams mums padėk.
Tu parlėkus nepažinsi 
Mūs šalelės Lietuvos, 
Neberasi, kur kukavai, 
Tos šakelės mylimos.

Ten motulė rankas laužė 
Išleisdama sūnelius,
Ten sesutė graudžiai verkė, 
Lydėdama brolelius.
Ten upeliai ir šaltiniai 
Žiedais kraujo sužydės, — 
Ak, Lietuva, Motinėle, 
Ar ilgai kentėt reikės?

šaunus šaltyčius, sakyčiau, ap
sišvietęs, kad ir ne Geelonge gy
venęs, o tik Suvalkijos paplentė
je. Grįžo jis namo, be abejo, su 
dūda, su smuiku, o gal ir dar ko
kį instrumentų pridėjo dėl šventos 
ramybės. Pasitiko jį sūnūs, kaimy
nai. Pasidžiaugė ne kokį “nagų” 
savo tarpe turį, bet protingų ir 
apsišvietusį šaltyčių, ir pradėjo 
groti.

Geelongas, kaip jau kiekvienas 
žino, nėra paplentės kaimas, o ir 
šaltyčių turi daug daugiau. Tik 
jie muzikos instrumentų savo vai
kams neperka, užtat vietiniai jonu- 
kai bei baltrukai muzikoje tiek te
išmano, kiek ožys astronomijoje. 
Nors, antra vertus, negrojančių 
ir su žiburiu nerastum: kiekvienas 
bent jau dviem instrumentais gro
ja, radiju ir gramofonu.

Ne be to, kad nebūtų ir kitokių 
(visokių yra, visokių reikia). Gir
dėjau, jog esama ir tokių, kurių 
sielos yra gyvajai muzikai jaut
rios, nesudiržusios. Esu vienas 
smuiku grojus, kitas-bandžo, keli 
akordeonu (net gi iš gaidų) pa- 
groja, vienas kitas gitarų turįs, 
netgi saksofonas kažkieno bute 
paslėptas laikomas, žodžiu muzi
kos mėgėjų lyg būtų, tik visi jie 
labai kuklūs. Jei ir groja tai tik 
sau.

Dėl to Geelonge orkestro nėra.
O kaip su daina?
Geelonge dainuojama. Ypač sa

vaitgaliais, didesniais ar niažes- 
niais būreliais. Žiūrėk, vienas na
mų užbaigė, kitas garažų, trečias 
tvorų nudažė, ar ten vėl kokia ki
ta priežastis (be priežasties nepa
togu), na ir dainuoja. Iš pradžių 
darniai, vėliau, veidams kaistant, 
narsiai o pabaigų paskirai. Bet 
taip dažnai esti su neorganizuota 
jįgina. į ; .

O kaip su organizuota, su choru?
Vienas bandė bent bažnytinį 

chorelį sulipdyti, bet nepavyko; 
kitas bandė didesnį, bet ir vėl ne
pavyko. Žmonių apie tuzinų tesu
sirinko, bet ir tie patys pradėjo 
atsargon traukti, vienam reikėjo 
namo kitam biznio žiūrėti, trečiam 
dvasinis parakas sudrėko, taip ir 
ištirpo chorelis,

Taigi, viešai prisipažįstame, Gee
longe organizuotos dainos bei mu
zikos nėra. Bet nejaugi žmonės, 
Geelongo šaltyčiai, taip jau be

muzikos ir gyvena, vaikais nesi
rūpina bei per šventes nieko ne
išgirsta? Muzikos vienas kitas mo
kosi, ypač pianinu groti, nes čia 
yra du lietuviai, kurie duoda mu
zikos pamokas; kiti mokosi groti 
akordeonu, bet susidomėjo kito
kiais instrumentais nepastebima.

Didelė laimė, kad čia gyvena di
delis dainos mėgėjas, p. D. Paliu
lis, patyręs dainininkas, kuris mie
lai talkininkauja šventes ruošiant, 
ar vienas ar kartu su p. Kyman
tu.

Bet šaltyčių dauguma mieliau 
dainos posmelį kartoja “anei dū
dos, anei skripkos, anei pyragė
lio.” Kam visas tas vargas, kam 
dar tie keli šilingai muzikos reika
lams išmesti, pagaliau čia Geelon
gas, o ne Lietuvos paplentė.

kas
Parapijinis lietuvių katalikų gy

venimas Geelong’e iki 1951 m. la
pkričio mėn. ėjo vargingų kelių. 
Visoje Melbourne vyskupijoje te
buvo tik vienas lietuvis kunigas 
— kun. P. Vaseris. Jis į Melbour- 
nų atvyko 1950 m. kovo mėn. Mel
bourne nuo to laiko reguliariai 
jis sekmadieniais laiko lietuviams 
pamaldas. Geelong’o lietuviams 
pamaldoms tekdavo rinktis šešta
dieniais. Buvo pati kūrimosi prad
žia. Lietuviai patys sau statėsi 
namus, todėl ir pamaldų lankymas 
šeštadienį nebuvo gausus.

Gyvenimas kiek pagyvėjo, kai 
iš Wagga Wagga vyskupijos Mel- 
bouman atsikėlė antras lietuvis 
kpnigas — kun. J. Kungys. Iš 
pradžių Kūrijos jis buvo paskir
tas Geelongan, St. Mary’s parapi- 
jon pavaduoti sergantį dekanų. 
Tada jau jis susipažino su Geelon-

Kun. Kungys su lietuvaitėmis Kristaus Karaliaus procesijoje.

Dievo Dievui
g’o lietuviais ir pradėjo retkarčiais 
laikyti jiems pamaldas. 1952 m. 
jis buvo apgyvendintas North 
Melbourne, šv. Mykolo parapijos 
klebonijoje ir paskirtas Melbourne 
antruoju lietuvių kapelionu ir Gee- 
long'o lietuvių kapelionu. Kurija, 
norėdama palengvinti kun. J. Kun- 
gio susisiekimų, davė jani auto
mobilį. Nuo to laiko kun. Kungys 
Geelong’e kas antrų sekmadienį 
lietuviams laikydavo pamaldas, 
sakydavo pamokslus ir sekmadie
nio mokykloje dėstydavo tikybos 
pamokas'. Nuo 1953 m. gegužės 
mėn. jam atpuolė Somers stovyklos 
aprūpinimas, todėl Geelong’e pa
maldos yra laikomos beveik kiek
vienų sekmadienį, išskiriant 4-tų 
mėn. sekmadienį, kada jis turi ki
tas pareigas. Pamaldos yra laiko
mos šv. Jono bažnyčioje, North 
Geelong, 11 vai. Šita bažnyčia yra

artimiausia Victoria str. ir Sepa
ration str. rajonams, kur daugiau
sia lietuvių gyvena. Iš- viso Gee- 
long’e lietuvių katalikų yra apie 
450. Reguliariai pamaldas lanko 
70-100 žmonių. Procentualiai imant 
tai yra mažokas skaičiusi Gal vie
na iš svarbiausių kliūčių yra susi
siekimo nebuvimas sekmadieniais 
iki pietų. Kita priežastis — lietu
vių nestropumas. žmonės galvoja: 
"Lietuvis kunigas yra, pamaldos 
laaikomos, nueisiu, kada norėsiu 
ir galėsiu”. Deja, retas tepagalvo- 
ja kitaaip: "Mažokai lietuvių te
lanko pamaldas, todėl kunigas 
jiems nebereikalingas. Jie pakan
kamai moka angliškai, ir pamal
das gali pas mus išklausyti”. Kun. 
J. Kungys tikisi, kad Geelong’o 
lietuviai padėtį ir reikalų supras 
ir lietuviškas' pamaldas ateityje 
uoliai lankys. Pamaldos juk na

BENDRUOMENES
RŪPESČIAI

i

(Atkeltu iš 1 psl.)
Bet gal pats svarbiausias mū

sų nevienybės pagrindas glūdi pra
eities istorijoje, (Plg. Vysk. F. 
Sheen “Sūnus palaidūnas", I sk.) 
Vakarų civilizacija šešioliktame 
šimtmetyje, kaip tas Šv. Rašte 
minimas jaunesnysis sūnus (palai
dūnas), kreipėsi j krikščionijos 
Dvasios Tėvų, Kristaus Vietinin
kų, ir pareikalavo iš jo paveldėji
mo turtų, to brangaus išminties 
ir tradicijų lobio, sunkiu darbu 
ir malda sukrauto per 16 šimtme
čių. Pasiėmus turtus tikėjimo tie
sų pavidale, iškeliavo, kur nebe
buvo Dvasios Tėvo, kurs tvarkytų 
ir įsakymus duotų. Liko tik už
gaidos ir nežaboti norai., Pasau
lio vaikai su pasididžiavimu kal
bėjo, kad jie nusikratė “Romos 
pančių”. Vakarų civilizacija pra
dėjo eikvoti tų turtų, kuris nepa
lyginamai brangesnis už auksų ir 
sidabrų; turtų dieviškų tiesų, Idap 
šv. Rašto įkvėpimo tiesos, sakra
mentalinio susivienijin^toH 
tumi reikalingumo, neklaidingo ato- 
toriteto reikalingumo, Kristaus 
dievybės, Dievo buvimo ir tikėji
mo reikalingumo tiesos, šimtme
tis po šimtmečio tas turtas nyko.. 
Ir šiandien, kada mes pažvelgiam 
praeitin, galime aiškiai nurodyti, 
kada, kur ir kokia dalis , to turto 
buvo išeikvota.*, šešioliktame šimt
mety pralėbauta autoriteto reika
lingumo supratimas; septyniolik
tame šimtmety nustota tikėti į 
šv. Raštų, kaip Dievo žodį, ir į 
jo autentiškumų; 18-me š. nustota 
tikėti j Kristaus dievybę, į Dievo 
malonės reikalingumų ir visų ant
gamtinę santvarkų; 19-me š. civi
lizuotieji pasaulio vaikai pralėba
vo supratimų ir tikėjimų apie Die
vo buvimų, kaip Viešpatį, Valdo
vų ir Aukščiausiųjį gyvųjų ir mi
rusiųjų Teisėjų. Mūsų dienomis 
pralėbavo paskutinį skatikų: tikė
jimo reikalingumų ir prievoles 
Dievui, štai, kur nesutarimo prie
žastys! Mes turime grįžti į Tėvo 
Namus, mes turime grįžti į tikėji
mo vienybę, mes turime morališ
kai atgimti.

Mūsų likimas šiandien dar ne 
visiems aiškus. Turėkime vilties, 
kad jis greit paaiškės. Vakarų ci
vilizacija ir žmonės supras, kad 
gėris, kurio jie jieško, yra tas 
pats gėris, kurį atmetė. Pasaulis 
greit supras, kad Bažnyčia, kuri 
buvo kaltinama varžanti žmogaus 
laisvę, ištikrųjų buvo vienintelė, 
kuri žmogaus laisvę gynė ir sau
gojo.' Ji ir šiandien tokia pat, ko
kia buvo.

Vardan lietuviškumo išlaikymo, 
| vardan vienybės, grįžkime į dar

bų per moralinį ir tikėjimo atgi
mimų. Dėl laisvės netekimo mes 
nesame kalti, bet būsime'kalti dėl 
dabar daromų klaidų.

1 Esu tikras, kad tikėjimas ir mo
ralinis jautrumas sujungs bend
ram dabarties svarbiausiajam tiks.

' lui:
1 NEI LIETUVAI, NEI SAU NE- 
' LEISTI PRAŽŪTI!

jam reikalingos. Sekmadienio pa
reigų katalikai gali kiekvienoj ka
talikiškoj bažnyčioj atlikti. Tačiau 
lietuviškos katalikiškos pamaldos 
mums reikalingos tam, kad mes 
esame lietuviai. Kol mums duoda-

(Nukelta į 6 psl.)
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JIE
Geelongo miestelio istorija ne

daug tesiskiria nuo visos Australi
jos miestų istorijos. Baltieji, kaip 
visur Australijoje, taip ir čia, at
sirado tais pačiais keliais. Kaip 
kitur taip ir čia buvo vartojami 
tie patys metodai valstybinėms bei 
savivaldybinėms institucijoms su
kurti. Kaip kitur, taip ir čia tais 
pačiais kanalais vairuojant išaug
ta į civilizuoto krašto miestų.

Miesto įsikūrimo formalių datų 
tenka skaityti 1849 m. spalio mėn. 
12 dienų. Tų dienų New South Wa
les parlamento aktu Geelongas bu
vo inkorporuotas į Victorijos vals
tijų ir įsigijo miesto teises. Tačiau 
pirmieji reikšmingi anglai pradė
jo kurtis Geelonge jau 1836 me
tais. Iš jų pažymėtini du:

Dr. Thomsonas iš profesijos gy
dytojas. Sūnus anglų laivo savi
ninko. šešis sykius vykęs į Austra- 
lijų — Tasmanijų, kaipo gydytojas 
su siunčiamais į Australijų nusi
kaltėliais. Po šeštosios kelionės 
nutarė apsigyventi Australijoje, 
įsikūrė pradžioje Hobarte — Tas- 
manijoje, vėliau nuo 1836 metų 
persikėlė gyventi į Geelongų. čia 
pasistatė pačius pirmuosius namus 
ir įsigyjo bei užvaldė apylinkėje 
ištisus žemės plotus, kuriuose pra
dėjo auginti avis. Iš Angliios vyk
damas pasiėmė su savim £ 9500, 
kas pagal dabartinę vertę sudaro 
£ 40.000 — 50.000. Jis buvo išrin
ktas pirmuoju šio miesto burmis
tru.

Kapitonas Foster Fayans, tai 
kitas reikšmingas anglas. Jis kaip 
policijos pareigūnas atvyko 1837 
metais ir buvo paskirtas pirmuo
ju policijos viršininku.

Yra skaitoma, kad šie du vy
rai ir buvo pirmieji anglų valdžios 
aparato patikėtiniai, kurie ėmėsi 
organizuoti Geelongo miesų.

Du didieji Geelongo augimo fak
toriai buvo auksas ir vilna. 1851 
metais Ballarate buvo rasta auk- 
so. Ballaratas yra apie 50 mylių 
nuo Geelongo, bet tuo metu vie
nintelis kelias į Ballaratų patekti 
buvo, per,&Geelongų. Tokiu būdu 
BaŲasų^,.auksas, kaip tuo metu 
vietinį Geelongo laikraštis rašė: 
“nepaprastai pakėlė gyventojų 
skaičių, išplėtė namų statybų ir 
sudarė sųlygas pradėti steigtis 
pramonei. Geelongo uostas visada 
buvo perpildytas laivais, keliai nuo 
Geelongo knibždėjo vežimais, o vi
si viešbučiai buvo perpildyti atvy
kusiais“.

Nuo 1846 — metų iki 1856 me
tų gyventojų skaičius padidėjo 
nuo 1900 iki 23.000 žmonių. Tuo 
metu Geelongas buvo skaitomas 
savo dydžiu trečias miestas po 
Sydnėjaus ir Melbourne visoje Aus
tralijoje.

Koks buvo reikalingas tuome
tiniams emigrantams pasiryžimas, 
galima matyti iš dviejų žinelių, 
kurias patiekia tas pats jau minė
tas tuometinis vietinis laikraštis:

1) “Laivas Lady Kennaway 584 
tonų dydžio iš Plymoutho išvyko 
1849 metais lapkričio mėn. 22 die
nų, į Geelongų atvyko 1850 me
tais vasario mėn. 25 d. Jis atga
beno 126 žmones. Pakeliui mirė du 
vaikai: berniukas 6 metų ir mer
gaitė 5 metų.

2) Laivas Sir George Seymour 
atvyko į Geelongų 1849 m. gegu
žės mėn. 14 d., po 4 mėnesių ke
lionės. Laike kelionės buvo '9 gi
mimai ir 19 mirimų. Atgabeno į 
Geelongų 302 asmenis. Laivo va
dovybės komunikate pažymėta, 
kad laike kelionės sveikatos padė
tis emigrantų buvo visupusiškai 
gera.”

Nesudarė jokios naujienos, kad 
daugelis laivų visai nepasiekdavo 
savo paskirtos vietos, o nuskesda- 
vo jūrose. Nežiūrint tokių sųlygų, 
auksas ta magiškoji jėga, traukė 
tuos, kurie ryžosi jo įsigyti. Ta
čiau, po pirmojo aukso jieškotojų 
antplūdžio, palyginamai dėl jo ma
žo kiekio, galimas daiktas, kad iš 
Geelongo būtų likęs mažas žvejų 
miestelis, jei ja mklestėti nebūtų 
atsiradę kito pastovesnio pagrindo. 
O tas pagrindas buvo vilnos. Jei
gu per paskutinius 50 metų avių 
vilnos vertė sudarė žymiausių da
lį Australijos eksporto, tai Gee
longas su savo apylinkėmis buvo 
geriausias šios vilnos atstovas. Už
jūrio pasaulinėje rinkoje Geelon
go vilna yra vertinama, kaipo au
kščiausios kokybės vilna ir todėl 
Geelongas su pasididžiavimu supa-

IR MES Sportuojame
kuotos vilnos etikėtę dažnai pažy
mi savo miesto ženklu.

šiandienų apie 60.000 gyvento
jų miestelis, su uostu, įprastu 
australišam stiliui miesto centre- 
liu ir ištysusiu priemiesčiu stovi 
Victorijos Valstijoje.

Visų kas šių dienų modemiš
kam miestui reikalinga čia randa
me. Gausus mokyklų tinklas, paš
tas, geležinkelis, tramvajus, au
tobusų susisiekimas ir eilė kitų 
valstybinių bei savivaldybinių įs
taigų. 50 mylių nuotolis nuo vals
tijos sostinės Melbourno leidžia 
jam būti patogiu susisiekimo at
žvilgiu. Jo gausi pramonė ir vil
nų pakavimo ir pardavimo sandė
liai reikalauja nemažai darbo jė
gos. Vien tik Fordo (Ford Motor 
Company) automobilių fabrike ir 
Harvesterio (International Harves
ter Company) traktorių fabrike 
dirba apie 9000 žmonių. Be to, 
Gedlongas yra svarbus centras ce
mento gamyboje, druskos, mėsos, 
virvių, pieno produktų, batų, kros
nių ir baldų. Nestebėtina kad ir 
pereitais metais įvykęs darbo su: 
mažėjimas, Geelonge nebuvo taip 
stipriai jaučiamas, kaip kituose 
Australijos miestuose.

PIRMIEJI LIETUVIAI 
GEELONGE

Pirmieji lietuviai Geelonge atsi
rado 1949 metais. Jau 4 metai, 
kaip dalis mūsiškių pastoviai įsi
kūrę gyvena vienoje vietoje. Ir 
koks didelis skirtumas tarp, aus
tralų senelių kūrimosi ir mūsų. 
Anie apleido savo tėvynę, kad ga
lėtų geriau bei patogiau medžia
giniai susitvarkyti. Jie ir čia at
važiavę rado savo kalbų, savo val
stybinį aparatų. Jie pakeitė vieto
vę, pakeitė gyvenimo sųlygas, bet 
jie nepakeitė savo valstybės, o tik 
jos teritorijos sienas praplėtė — 
perkėlė. Eiliniai^ emigrantai, kurie 
sudarė didžiausių dalį šių gyven
tojų, visai nesprendė ir jiems ne
reikėjo spręsti tautinių bei vals
tybinių problemų. Jų kelias buvo 
aiškus veržtis į patogesnį bei tur
tingesnį gyvenimų. Ne vienas šį' 
savo tikslų ir atsiekė, šiandieni
niai pramoninkai, prekybininkai, j 
stambūs žemvaldžiai ir t.t. yra • 
tų emigrantų1 ainiai.

Mes atvažiavome su skausmu ii-! 
sielvartu širdyse dėl savo tėvynės 
netekimo. Mes sukūrėme savo ben
druomenę, kurios bazė yra lietu
viškumas ir iš jo išplaukiantieji 
reikalai. Mes šį reikalų statėme 
ir statysime pagrindiniu. Supran
tama todėl, kad iš vienos pusės 
psichologinis skirtumas tarp mūsų 
ir australų yra nepaprastai dide
lis. Ar mes visada buvome teisin

METAI 1995—TIEJI
VIETOJ FELJETONO ARBA PESIMISTO PASAKA

Prieš pradedant skaityti, prašau 
malonų skaitytojų nukreipti savo 
vaizduotę ir nuskristi ateitin į 
1995 metus. Įsivaizduoti, kad tada 
jau mūsų kaikurie anūkai gy
vena brangioje tėvynėje ir savo 
anūkams pasakoja apie nelemtų 
praeitį, praleistų svečiose šalyse...

Tai buvo anais, jau mažai kam 
beatmenamais laikais, kada buvę 
didieji pasauliniai karai išstūmė 
daug žmonių iš savo tėvynių, pri
versdami juos jieškoti sau duonos 
ir prieglaudos svetur. Labiausiai 
tos suirutės palietė mus, lietuvius. 
Nerašysiu, kaip mūsų tėvynainiai, 
bučiuodami savo brangių žemelę, 
vilgindami paskutinėmis ašaromis 
apleido jų ir savo gūžtas. Nera
šysiu kaip jiems klojosi pereina
mose šalyse “egiptų žemėse", nes 
visi tų puikiai žinom. Tik noriu, 
praskleidus emigracijų metrikus, 
išnešti iš jų į šviesų dalelę pas
lapties apie mūsų senelių “titna- 
gumų” — atsarumų nutautėjimui, 
svetimuose kraštuose.

Maždaug prieš penkiasdešimt 
metų, šitame penktame pasaulio 
žemyne — po Pietų Kryžium, at
sirado ne mažas skaičius lietuvių. 
Atsiradę Australijoje pradėjo bur
tis į būrius, sukūre savo bendruo
menę. Pradėjo šokti dainuoti, idant 
nenutoltų toli nuo tautos kelio. 
Vienu žodžiu tęsė lietuviškumo iš
laikymų. Pagyvenę keletu metų 
šioje šalyje pradėjo atkusti mate
rialiai. Prisistatė namų, prisipir

A. Grigaitis.

gai suprasti nesiimu spręsti, bet 
tai ir nesvarbu, nes moralė atsa
komybė dėlto krenta ne mums. 
Mes iš savo pusės įrodėme, kad 
tėvynės meilė, ir pasiryžimas nie
kada jų neapleisti ir gyvenančiam 
kraštui lojalumas yra du neprieš
taraujantis ir suderinami būtinu
mai.

Tačiau mes turime ir fizinius 
kūnus ir jų negalime atsikratyti, 
kaip toje lietuviškoje pasakoje — 
kur račius pakabino savo pilvų me
dyje. šioje: srityje mes esame to
kie patys, kaip australai ir visi 
kiti žmonės. Todėl tik tenka kon
statuoti, jei' noras pralobti ^nustel
biant ar net paaukojant tautinį 
jausmų yra nepateisinamas ir 
smerktinas, tai normalus ekonomi
nių reikalų tvarkymas padeda žmo
gui išlaikyti lygsvarų ir sustiprė
ti dvasiniai.

Neatrodo, kad noras bei pas
tangos sutvirtėti ekonomiškai Gee
longo lietuvius būtų nutolinę nuo 
jų lietuviškų reikalų. Priešingai 
-žmonės geriau apsitvarkę med
žiaginiai atranda daugiau ir laiko 
ir pinigo paremti tam, kas visiems 
yra būtina. Vieno kito' išimtis čia 
nieko nepakeičia, nes ir tobuliau
sioje tautinėje bendruomenėje at- j 
siranda tokių, kurie išskyrus pil
vų ir medžiaginius patogumus, 
daugiau nieko nebenori matyti, j

Šiuo metu Geelonge, įskaitant 
vaikus ir senelius, esame apie 500 
lietuvių. Didžiausia dalis dirba fa
brikuose bei įvairiose įmonėse, 
kaip nekvalifikuoti darbininkai. 
Keletas yra raštinių tarnautojai, 
keletas dirba statybose, kaip ama-: 
tininkai, o 4 verčiasi savarankiš
kai: vienas prekybininkas, vienas 
fotografas ir du uždarbiauja su 
savo nuosavais sunkvežimiais.

Lietuvių dirba Harvesterio tra
ktorių fabrike apie 30%, Fordo 
automobilių fabrike apie 25%, 
vilnų fabrikuose apie 15%.; Staty
boje, batų pramonėje, stiklo pra
monėje, geležinkelyje, ligoninėje 
ir kitur dirba apie 30%.

Nuosavus namus turi įsigyje — 
62. lietuviai, nuosavus automobi
lius — 25 lietuviai, nuosavus ūkius 
— 2 lietuviai.

Pas daugumų, tiesa, nei namai 
nei automobiliai dar. nėra išmokė
ti, tačiau pagrindinis kapitalas į 
juos yra jau investuotas ir tenka 
tikėti, kad netolimoj ateityje tai 
bus visiškoje jų nuosavybėje, čia 
pavaizduoti bandymai įsikibti eko
nominiai, kaip matome dar nėra 
atnešę didesnių rezultatų, bet aiš
ku, tai rodo žmonių pastangas 
medžiaginiai įmanomai tvirčiau 
susitvarkyti, o tuo pat pasidarius 
savistovesniems, reikia tikėti, dau
giau ir bendram reikalui padėti.

ko automobilių. Vietiniai šeimi
ninkai tuos žmones, už gerų gyve
nimų pradėjo nejučiomis (jie toje 
srityje geri specialistai) kaip čia 
pasakius, čiabūvinti. Dauguma mū
sų senelių pradėjo užmiršti savo 
tėvynę, palikusius varge brolius, 
tėvus ir gimines. Džiaugėsi, kad 
vaikai tarp savęs puikiai mekena 
čiabuviškai. Suaugusieji išmoko 
alų pūsti, kiaušininius futbalus, 
arklių, šunų lenktynes lankyti. 
Jaunimas atskirai sau su vietiniais 
ar kitų tautų grupėmis draugau
ti, pradėjo “gugiuoti-mugiuoti” 
žodžiu, meilę savam mielam kraš
tui ir kalbai, už kuriuos amžiais 
lietuviškas kraujas tekėjo, iškeitė 
už gyinėjas. Ir štai kas atsitinka 
vienam miestelyje, vardu Longas. 
Tuometinė lietuvių bendruomenės 
valdyba ir keletas šviesuolių nu
tarė tą procesų, vadinamų čiabu
viškai, natūralizacijų pristabdyti. 
Pribrendo reikalas, kad būtinai bu
vo reikalinga turėti savo nuosavus 
lietuviškus namus, kuriuose nekliu
domai galima būtų kūrenti, atsi
neštų dar iš tėvynės, lietuviškumo 
ugnelę. Na ir paskelbė per bažny
čių, spaudų ir seniūnus, kad šau
kiamas didžiausias visuotinis su
sirinkimas aptarti labai svarbiems 
bendruomeniškiems reikalams. I 
išnomuotų salę, sugūžėjo iš toli
miausių miestelio “neišbrukavotų 
štritų” tautiečiai. Susirinkimų ati
darė pats bendruomenės pirminin
kas. Jis pradėjo aiškinti, kad svar

Geelongo lietuvių sporto klūbas 
"Neris” buvo įsteigtas 1953 m. ba
landžio 26 d. Tiesa, jau 1951 m. 
pradžioje buvo mėginta suburti vi
sus Geelonge gyvenančius sporti
ninkus ir mėgėjus. Buvo išrinkta 
Valdyba, bet jos pirmininkui ir se
kretoriui išvykus gyventi į Mel- 
boumų viskas iširo. Dabartinę val
dybų sudaro: A. Bratanavičius, J. 
Jonušas ir A. Bertašius.

Pei- steigiamųjį susirinkimų bu
vo nutarta suorganizuoti krepši
nio, stalo teniso, plaukimo, lengvo
sios atletikos, šachmatų lauko te
niso ir sportinio šaudymo sekci
jas. Kol kas kultivuojami tik krep
šinis stalo tenisas ir šachmatai. 
Jau prieš balandžio 26 d. mūsų 
jaunimas sudarė krepšininkų ko
mandų, kuri dalyvavo Geelongo 
australų pirmenybėse “B” klasėje, 
o kaikurie krepšininkai žaidė aus
tralų ir naujųjų australų koman
dose.

šiais metais numatoma su
daryti vien tik lietuvių komandų, 
kuri bus užregistruota “A” klasė

Vaizdas iš IV-jų Australijos lietuvių krepšinio pirmenybių

biu tikslu sušaukęs brangius tau
tiečius ir labai dėkavojo “ačiavo- 
jo” už gausų atsilankymų, aiški
nęs, kad taip ir taip, taip ir taip, 
taip ir šitaip, o ne kitaip, tik tai 
taip reikia savo nuosavų gūžtų su
sukti, kad mūsų vaikučiai turėtų 
kur savaitgalį praleisti, sportinin
kai pasportuoti, minia pašokti, dai
nininkai turėtų kur parepetuoti, 
sakė, pamėgink tik šeštadienį ba
žnyčios salėje parepituoti, žiūrėk, 
vietinukai atsineša radijų ir klau
sosi futbolo rungtynių, o jūs pamė
ginkit išmokti tada 8-tajai rugsėjo 
kokią dainą... Minioj pasigirdo 
pritarimo banga ir valio. Kai ku
rie buvo net sugraudinti ir brau
kė ašarėlę — “smutnastis” širdį 
graudino. Dalis vyrų buvo pasiruo
šę net tuojau iš salės ir pradėti ce
mentines plytas daryti. Bet kaip 
pirmininkas pridūrė, kad namai tik 
tada tuojau stovėtų, jeigu kiekvie 
nas duotų po dešimt svarų kas 
mėnesį... Na čia ir prasidėjo ko
šė. Susirinkusi minia vos neišgar
mėjo iš salės. Vienas mintyse kal
kuliavo, kad jeigu kas mėnesį mo
kėsiąs bankui po 10 svarų, tai po 
kurio laiko trečias namukas bus 
nuosavybė. Antras pradėjo skai
čiuoti, kad už tuos pinigus, metų 
gale, nupirks sūnui "birsdai” pro
ga naują Fordą, kiti vėl kitaip 
aretmitikavo. Ir taip dėl svariuko 
tautiškai gyvybinis gūžtelės sta
tymo klausimas pakibo visam lai
kui ore, iki šiai dienai.

A. Bratanavičius

je. Neturėjimas savo patalpų ir 
instruktorių stoka neigiamai atsi
liepia į mūsų sportini gyvenimų.

Numatoma užmegsti artimesnius 
santykius su Melbourno sportinin
kais. Didžiausias Sporto Klubo nu
veiktas darbas, tai IV Australijos 
lietuvių krepšinio pirmenybių pra- 
vedimas Geelonge. Pirmenybės. įvy
ko 1953 m. spalio m. 10 ir 11 die
nomis St. Mary bažnyčios salėje. 
I pirmnybes užsiregistravo 6 ko
mandos, bet dėl susidėjusių aplin
kybių Snowy River komanda "Sa
kalas” negalėjo atvykti.

Pirmenybių atidarymas ir rung
tynių aprašymas jau buvo plačiai 
paskelbtas spaudoje,, todėl šiek 
tiek statistinių davinių:

Adelaidės Vytis — Geelongo Ne
ris 68 — 28

Sydnėjaus Kovas — Melbourno 
Varpas 53 — 47

Claytono Varpas — Geelongo 
Neris 61 — 49

Sydnėjaus Kovas — Adelaidės 
Vytis 50 — 46

Melbourno Varpas — Claytono

Išeidami klausia Petras Jono:
— Kur Tu dabar eini?
— Kur eisi, ar nežinai? J nuo

savus namus, kurie jau senai sto
vi "Rairo štrito” ir kitos, siauros 
gatvelės kampe.

— A, Į Priestonų?
— O, jes, ne į Priestonų, bet į 

Prieskonį, ten ir alaus duoda.
O į Prieskonį ne vien tik Petras 

su Jonu nuėjo, bet dar geras bū
rys žmonių... Tas “Prieston Ho
tel”, “prieskoniu” pavadintas, tik
rai daug tautiečių sutraukdavo. 
Ten visuomet galėjai savųjų ras
ti. Jie dar laikėsi gana tvirtai, 
atseit, nebuvo dar kaip reikiant 
sučiabuvinti, nes užeidami į ‘‘Prie
skonį” sukdavo per užpakalines 
duris, į atskirų kambarį idant ne- 
simaišytų su “senaisiais”. Šitieji 
pumpdavo alų karčiamos fronto 
pusėje. Abi šalis skyrė bufetas ir 
storas, bet vikrus, “šinkarka”. 
čiabuviai, pro stiklinių putotus 
viršus, šnairuodami į “naujuosius” 
sakydavo: — “Na palaukit, mes 
jums greit užtaisysim naturali
zation, neištruksite jūs iš mūsų.

O tas “greit” truko apie 30-40 
metelių, bet savo padarė. Iš tų 
tautiečių, kurie anuo metu susi
rinkime dalyvavo, paliko tiek, kad 
ant pirštų galėjai suskaityti. Jų 
galvas metų, vargo, rūpesčių iš
vargintas puošė pilkos dulkės,ku
rios jau derino spalvas su žemele... 
Lazda buvo geriausias draugas ir 
ramstis senatvėje. Senovėje gar

Varpas 62 — 50
Sydnėjaus Kovas — Geelongo 

Neris 70 — 40
Claytono Varpas — Adelaidės 

Vytis 69 — 51
Melbourno Varpas — Geelongo 

Neris 75 — 50
Sydnėjaus Kovas — Claytono 

Varpas 74 — 45
Melbourno Varpas — Adelaidės 

Vytis 75 — 63
Pirmenybių laimėtojui Sydnė

jaus L.S.K. Kovas buvo įteiktos 
šios dovanos: Melbourno Apyl. per
einamoji taurė, L.A. Sųjūdžio Gee
longo skyriaus pereinamoji taurė. 
A.L.B. Krašto Valdybos skirta tau
rė pirmosios vietos laimėtojui ir 
komandos kapitonui asmeninė tau
rė.

Antrosios vietos laimėtojas Mel
bourno Varpas laimėjo Geelongo 
Apyl. skirtų taurę.

Trečioseios vietos laimėtojui, 
Claytono Varpui buvo įteikta L. 
K. Fondo skirta taurė.

Geelongo komanda Neris gavo 
Geelongo Ateitininkų skirtų tau
rę už. mažiausiai gautų baudų skai
čių.

Melbourno Apyl. skirtų asmeni
nę dovanų geriausiam pirmenybių 
žaidėjui laimėjo Urnevičius (Ade
laidės Vytis) P. Pranckūno skirtų 
taurę, daugiausiai įmetusiam krep
šių gavo Derginavičius (Melbour
no Varpas).

Pirmenybėms pasibaigus, lietu
vių rinktinė sužaidė draugiškas 
rungtynes su Geelongo miesto rin
ktine ir laimėjo 80 — 57.

Pirmenybių metu įvyko trumpas 
visų sporto) klubų vadovų • susirin
kimas, kuris, p. L. Baltrūnui pasiū
lius, išrinko Australijos lietuvių 
sporto įgal. p. Vladų Daudarų 
(Sydnėjaus Kovas)

P. Daudarui buvo pavesta suda
ryti Australijos lietuvių sporto 
įeikalanja tvarkyti vyriausiųjį or
ganų, kuris apimtų ne tik krepši
nį, bet ir kitas sporto šakas.

Per ketvirtųsias krepšinio pir
menybes daugiausia krepšių įme
tė:

1. Dargenavičius — Melb. Var
pas 75

2. Urnevičius — Vytis 72
3. Madziliauskas — Melb Var

pas 66
4. Kriaucevičius —. Kęvas 58
5. Jonušas — Neris 57
6. Ginčiauskas — Claytono Var

pas 56
7. Šutas — Kovas 56
8. Laukaitis — Kovas 51
9. Gurskis —• Vytis 49
10 Bacevičius Claytono Varpas 

47
Mažiausiai baudų gavo:
Geelongo Neris 43
Melbourno Varpas 47
Adelaidės Vytis 54
Sydnėjaus Kovas 63
Vlaytono Varpas 76
Geelongo sporto klubo vardu 

dar kartų dėkoju visiems sportinin
kams už taip gražų pasirodymų, 
o taip pat ir visiems mūsų Gee
longo bendruomenės nariams pri- 
sidėjusiems prie pirmenybių pra- 
vedimo.

sios, narsios, garbingos lietuvių 
tautos palikuonys-Vytautėnai, jau 
nyko, kaip tie paskutiniai mohika
nai. Nusikaltę jie buvo prieš savo 
tautos altorių... o kaiti dėl savo 
buvusių “fanaberijų”, dėl per dide
lio savo “aš” mylėjimo, negerbi
mo kitų nuomonės, dėl savanau
diškumo ir dėl stokos artimo mei
lės. Minėtų nuodėmių vaisiai buvo 
baisūs. Anais laikais kada lie
tuviai nutolo nuo tėvynės tik ke
liais metais jau matėsi pavargimas 
tėviškėlės sargyboje. Kaip lietu
viškų namų statymo atveju, pa
gailėta svaro. Prisilaikyta prie pi
nigų maišelio, pagal šykštuolį ma
lūnininkų iš užkeikto malūno... 
už grašį, kad maišelis būtų pilnes
nis pardavė savo vaikus ir anūkus 
svetimiesiems ir svetimai kultū
rai.

Ir... O likimo ironija. Anūkai 
savo senelių nepamiršo. Jie sene
liams padėjo, savo supratimu, jų 
karšinčiaus buitį, palengvino. Su
sirinko jie kartų “Prieskonyje”, 
kuris mūsų senelių dėka, dabar jau 
vadinasi “Preston Rojai Hotel”. 
Skaitykim anūkus iš pavardžių, 
kaip antai: Buvęs pagal senelį Mi
kas Simutis — Mik Smith, Stasys 
Jakubėnas — Stivens Jecobson, 
Juozas Daudžvardis — Jorge Dog- 
de, mažiausiai pasidavę tai Skilan
dis ir Pusdešris — Skailendes ir 
Sousidžes.

— Eh, hau ar ju. Pol?
(nukelta į 4 psl.)
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J. Pelenauskas

Jaunimo Problemos
Bendruomene j e

Nekartą teko girdėti nusiskun
dimai, kuriais lietuviškos veiklos 
šulai prisipažįsta, kad jų veikimas 
randa labai mažų atgarsį jaunimo 
tarpe. Daugumoje vietų, su tam 
tikra "pompa” pradėti jaunimo 
kursai likvidavosi pirmojo semes
tro pradžioje. Ne tik sausiems teo
riniams dalykams jaunimas pama
žu tampa abejingas, bet ir tokioms 
specifinėms šakoms kaip sportas, 
žaidimai etc. jis nerodo ypatingo 
jautrumo. Nors ir esant tokiai pa
dėčiai, bet visas mūsų rūpestis 
baigdavosi tik dejavimu, kuris 
tampa bendriniu visame lietuviš
kos bendruomenės kultūriniame 
gyvenime.

Tebūna man leista pasinaudo
jant šio laikraščio skiltimis nors 
suglaustai paliesti šių aktualią te
mų. Kalbant apie lietuviškų jauni
mų, esantį mūsų tarpe, noromis 
ar nenoromis tenka jį skirti į dvi 
grupes: organizuotų ir neorgani
zuotų. Organizuoto jaunimo sąvo
ką turi apimti tų jaunimo dalį, ku
ri aktyviai dalyvauja lietuviškose 
jaunimo specifinės paskirties, ide- 
aloginėse arba neidealoginėso or
ganizacijose. Visos šios organiza
cijos, sambūriai, rateliai, klubai, 
jeigu ir jie netarnauja mūsų prie
šams, jaunimų veikia pozityviai. 
Neorganizuoto jaunimo sąvoką tu
ri apimti tų jaunimo dalį, kurios 
nariai yra pasyvūs bet kokiai jau- 

' nimo ir bendrai lietuviškai veiklai.
Žiūrint iš tautinio taško, pastaroji 
jaunimo dalis sudaro pasyviųjų 
jaunimo grupę. Nors ir labai ma
žas pasyviųjų skaičius būtų, netu
rėtų sumažinti pastangų padaryti 
visų jaunimų aktyvų. Pažiūrėję į 
civilizuotų tautų gyvenimų mato
me kokios milžiniškos sumos ski
riamos jaunajai kartai. Tautos ku
rios pirmosios suprato, kad šalia 
militarinės tvirtovės turi būti pas
tatytos kultūrinės šventovės, ku
riose jų jaunoji karta ruošis gyve
nimui, šiandien dominuoja pasau
lyje.

Ar mūsų buvusios vyriausybės 
skyrė šiam reikalui prideramų dė
mesį čia nediskutuosime. Svarbu, 
kad tremties gyvenimo dienas lei
džianti mūsų jaunuomenė, nepasi
liktų viena, nenutoltų nuo tautos 
siekimų ir būtų pajėgi užimti į 
pensijų išėjusių ar išeinančių vei
kėjų vietas. Visa tai atsiekti klau
simas turi būti dažnai judinamas, 

.nagrinėjamas, nesivaržant pasisa
kyti, kad dėl jaunimo abejonių 
mūsų darbais kartais ne vien pats 
jaunimas kaltas, žemiau dedamas 
mintis laikau diskusinėmis, todėl 
jeigu kur suklysiu tikiuos kas nors 

.ii; kada nors pataisys.
Jaunimo organizacijos bendruo

menėje. Kalbant apie organizuoto

1995-TIEJI METAI
(atkelta iš 3 pel.)

— 01 rait, Mik, Thenks.
— Nišą weather, is it Rom?
— 0 yes, very nise.
Taip sveikinosi žmonės, kuriuo

se tekėjo lietuviškas kraujas, bet 
galvoje buvo kita. Ir jie, žinoma, 
dėl to nebuvo kalti...

Bliomberis Mik Jacobson atida
rė susirinkimą: (kalbėjo čiabuviš- 
kai)

— Gerbiamieji čia susirinkusie
ji, kalbėsiu trumpai, noriu jus dar 
pavarginti mūsų "grandfatherių” 
reikalu. Kaip žinote kokie jie yra 
storaodžiai. Pamanykite, dar ir da
bar jie nenori kalbėti mūsų čiabu- 
viška kalba — pasaulio kalba. Dar 
vis mekena savaip, net suprasti 
juos negalima. Aš manau, kad Jūs 
visi pajutote, kiek mes turime keb
lumo ir gėdos patirti. Pav. mano 
žmonos motina su vyru pas mus 
nesilanko, kad senis Jakubėnas juos 
kalbina lithuaniškai. Jūs žinote ko
kie mano uošviai nervuoti, jie tie
siog neperneša svetimų kalbų. Ir 
aš del to turiu labai kompromi- 
tUotiff, ypač darbe, nes mano uoš
vis yra blomberių unijos sekreto
rius. Ir tikiu, kad Jūsų dauguma 
taip pat turi daug nemalonumų 
dėlei senelių. Siūlau senelius izo
liuoti, neduodant jiems tai supras
ti — neužgaunant. Jie visą gyveni
mą troško turėti nuosavus bendrus 
pamuš, tai ir pastatykim jiems se

jaunimo dalį savaime turime pa-, 
liesti ir jaunimo organizacijas. į 
Vienos iš jų pasaulėžiūrinės — ide
aloginės, kitos ne. Dėl paskutinių
jų niekur nesiginčijama, jos yra 
priimtinos visiems. Idealoginės or
ganizacijos visuomenėje skirtingai 
sutinkamos. Yra išsidirbusi savo
tiška nuomonė, kuria išsireiškiamą, 
kad kiekvienos idealoginės organi
zacijos, nors ji būtų grynai jau
nimui skirta, gimimas sukelia ne- 
susitarimų ir nesugyvenimo sūku
rius. Toki vienybės šalininkai 
įžiūri pavojų vienybei tokios orga
nizacijos kilmėje, kuri neatitinka 
jų "vienybei”. Teisinga yra rūpi
nantis tautos ir bendruomenės vie
ningumu, gilinti mūsų visuomeni
nę kultūrų, o ne naiviai laikytis 
tokios vienybės, kuri tebūtų pa
grįsta pasaulėžiūriniu abejingumu. 
Be abejo, atsiradus idealoginėms 
organizacijoms, atsiras ir rivali- 
zacija, bet jeigu ši rivaiizacija pa
siliks tik tarp organizacinė — ji 
bus sveikas reiškinys mūsų jauni
mo tarpe. Koordinuojant jaunimo 
idealoginės organizacijas, mūsų 
vyr. veiksniams turėtų iškilti šie 
uždaviniai.

1. Sugestionuoti, kad idealoginės 
organizacijos vykdytų savo narių 
pasaulėžiūrinį brandinimų, o ne iš
virstų vien žaidimų bei pramogų 
rengėjos.

2. Daboti, kad skirtingų organi
zacijų santykiavimas reikštųsi tik
rai tolerantiškoje bendradarbiavi
mo formoje.

3. Stengtis kad kiekvienas lietu
vis jaunuolis būtų kurios nors or
ganizacijos aktyvus narys.

Jaunimo sųskridžiai. Kas yra 
kartu dirbęs su jaunimu, tas pat
virtins, kad jauniklis idealizuoja 
vadus, bet labiausiai nepaklusnus 
jų įsakymams. Toks vadovas, ku
ris išeina iš patariamosios formos 
jaunimo būna greitai užmirštas. 
Patyrusiam vadovui taip pat yra 
žinoma, kad jaunimas stropiai pil
do jam patikėtus uždavinius ir yra 
geras sumanymų vykdytojas, bet 
tam pačiam vadovui žinoma, kad 
jaunimas, tik išimtinais atvėjais 
būna sumanymų kūrėjas. Sumany
mų “gimdytojai” beveik visuomet 
yra senesnės kartos atstovai.

Po svetimu dangumi atsidūrę, be 
to, išblaškyti ir užsiėmę, mes da
žnai užmirštame savo pareigas 
jaunimui. Vietoj buvę jaunimo 
"spiritus movens” — dejuojame 
neveiklumu.

Prieš kurį laikų teko stebėti 
TV-Sias lietuvių krepšinio pirme
nybes Geelonge ir būti dalinu jų 
rengėju. Iš karto atrodė, kad Gee
longo kolonija, tokia palyginamai 
maža, negalės viena išnešti jai 
skirto uždavinio, bet su kolonijos 

nelių prieglaudą ir “no mor treb
le”.

— “Jes, jes, jes” — pasigirdo 
pritarimo banga, nes daug kam 
kabojo “Damoklo kardas nuo gran- 
tfatherių” profesijos atžvilgiu. Nu
tarta — padaryta. Susirinko viso
kio plauko amatininkai: bliombe- 
riai, karpenteriai, džioineriai, ele- 
ktrišiai, painteriai ir namai buvo 
greit baigti. Namūkščio išvaizda 
buvo nebloga. Viduje — vidury 
nayno prie languotos sienos, šlie
josi didesnis kambarys— salė. Ap
link ją— gyvenamieji kambariu
kai. Salė lyg tyčia, atrodė tinkan
ti kaip tik susirinkimams daryti. 
O svarbiausiai, tai ar senių pasi
tyčiojimui, ar jų likimo ironijai 
pastiprinti, salės kampe matėsi 
įrengta puiki krepšio lenta... .bra- 
vissimo, anūkai viską parūpino se
niams.

Atėjo laikas ir senukams. Prie 
kiekvienų namų privažiavo puikus 
‘ busas”. Jame jau sėdėjo bliombe- 
rio senelis. Pats blimberis, su są
sajų rankose, rinko seniokus. Jie 
nesipriešino. Savo amželyje ne kar
tą teko imtis kuprinės, medinės 
dėžės ir lazdos ir keliauti kur ko
jos neša, kur akys mato. Išlipdami 
iš "buso” pastebėjo ant namų du
rų iškabą "Old people home”.

— Antanai, kas čia parašyta, 
nes nematau, klausia Anūpras.

• gyventojų šimtaprocentiniu prita
rimu ’ir kelių žmonių pasišventi
mu viskas gerai pavyko. Kai su lie
tuviška trispalve priešakyje salėje 
išsirikiavo gražus būrelis jauni
mo, tiek rengėjai tiek žiūrovai pa
juto, kad dėl tų sveikatos ir iš
tvermės pilnų jaunų veidų negai
la įdėto darbo ir lėšų.

Žinoma, į pirmenybes susirinko 
tik sportininkai iš kitų kolonijų ir 
jie negalėjo sudaryki jaunimo sąs- 
kridžio vaizdo. Mano supratimu 
kas metai ir kitoje kolonijoje tu
rėtų būti organizuojami viso lie
tuviško jaunimo sųskridžiai. Jau
nimo sąskridžių programa turėtų 
iš anksto būti paruošta pačio jau
nimo vadovų dalyvaujant pataria
muoju balsu ii* senesniosios kar
tos atstovams. Toks sąskridis tu
rėtų būti paįvairintas menine da
limi, sportinėmis pramogomis ku
rios sutrauktų neorganizuoto jau
nimo dalį. Organizacijos to sąs
krydžio metu galėtų rengti viešus 
ir diskusinius forumus, kuriuose 
susikryžiuotų keletas pažiūrų ir 
diskutuojamas dalykas kultūringo
je dvasioje būtų išgvildentas.

Paviršutiniškai žiūrint toks sąs- 
kridis atrodo fantastinis dalykas, 
jau vien dėl to, kad jis būtų skir
tingas nuo buvusių tėvynėje jauni
mo sąskrydžių, kur rinkdavosi tik 
vienos idėjos jaunimas. Jeigu dar 
pridėsime organizacinius sunku
mus, tai nieko daugiau neliks, kaip 
tik sudėjus rankas dejuoti jauni
mo neveiklumu.

Peržvelgę savo darbus pamaty
sime, kad mes jaunimo reikalais 
konkrečiai labai mažai rūpinomės. 
Keletas sausų paskaitų paruoštų 
jaunimo kursams nepateisinamai 
maža. Norint turėti aktyvų jauni
mą ir iš jo laukiant pakaito visuo
meniniame darbe, reikia visų pir
ma jam savęs daug paaukoti.

Idealoginių pažiūrų skirtingumai 
niekuomet netrukdys jaunimui ben
dradarbiauti lygiai, kaip toks pat 
pažiūrų skirtumas netrukdo dvie
jų jaunų žmonių draugystei.

Mūsų pareiga duoti jaunimui 
visa tai ką mes galime. Joks dar
bas neturėtų būti persunkus, juk 
dirbama pačiam sau-mūsų pačių 
ateičiai.

Pabaigoje siūlau:
1. Sušaukti visų jaunimo orga

nizacijų atstovų suvažiavimą.
2. Vietą ir laiką turėtų nustaty

ti Krašto Bendruomenės Valdyba.
3. Prieš šaukiant jaunimo atsto

vų suvažiavimą išdirbti provizo
rinę suvažiavimo darbotvarkę.

4. Skirti tam tikrą pinigų sumą 
jaunimo reikalams iš bendruome
nės pajamų, įsteigiant jaunimo 
reikalams fondą.

Antanas perskaitė — jo lūpos su
drebėjo. Sugužėjo senukai į vidų, 
tempdami mantą. Viduje pradėjo 
dairytis. Plakė, amžiaus pasityčio
jimo, nežmoniškumo ir visokių var
gų išvargintos širdys. Juto jos, 
kad pasidarė pasaulyje niekam ne
reikalingi, juto, kad gyvenimo ko
va pralaimėta, neištesėti pažadai 
tėviškėlei.

— Ak, miela tėviškėle, šiuo aki
mirksniu būtų daug geriau, kad 
tavo smėlis mūsų akeles užpiltų, 
kaulelius priglaustų....

Prie krepšinio lentos sukinėjosi 
senukas. Matyt entuziastas. Atsi
mena jis 1938 metus, vaizdai aki
mirksnių praslenka, mato save, kai 
uždeda paskutinius du taškus. Lie
tuvai garantuotas meisterio var
das. Galvoje ūžia, žmonės išneša 
juos ant rankų....ak.

Pakelia senis kauluotą, išvargin
tą, mėlynomis iššokusiomis gyslo
mis papuoštą ranką — joje svie
dinys. Senis stengiasi atsitiesti, 
pakelia sviedinį stenėdamas ir me
ta jį krepšin. Bet sviedinys, neat-i 
simušdamas nei į lanką, nukrinta 
ant žemės ir nurieda į tolimiausią 
kampą. Senio lūpos susispaudžia, 
pamėlsta, galva svaigsta.... jun
ta, kad jo gyvenimas nuriedėjo 
taip, kaip tas sviedinys, nepasiek
damas tikslo....

Po kurio laiko paskutiniai Longo 
lietuviai, iš senelių prieglaudos 
pradėjo apleisti šią ašarų pakalnę. 
Kai kurių paskutiniai norai buvo,

Tautiniams Šokiams Vadovaujant
“Mūsų Pastogės” numeriui iš

leisti, buvau paprašytas parašyti 
straipsnį apie mūsų nuveiktą dar
bą. Sako, girdi, visur šoka ir apie 
tai rašo, tai kaip čia dabar Geelon- 
gas atsiliks.

Ir iš tikrųjų, pavarčius laikraš
čius, visur randi kuklius pačių šo
kėjų pasisakymus bei vienokį ar 
kitokį atsiliepimą apie juos. Įspū
dis gaunasi bendras: pradžioje bė
dos ir vargai, vėliau pasisekimai 
ir katučiai. Be abejo, mes čia taip 
pat turėjome vargo ir džiaugsmo 
valandėlių, šokome sau ir sveti
miems, tačiau viso to aprašymas 
tai būtų tik kartojimas jau anks
čiau buvusių straipsnių, todėl ne
norėdamas būti nuobodžiu apie tai 
ir neminėsiu. Norėčiau geriau ta 
proga pasidalintimin timis bei įs
pūdžiais patirtais bebūnant kartu 
su jaunimu.

Iš tikrųjų yra labai malonu bū
ti su jais. Jų energija bei nerūpes
tingumas išblaško kiekvieną rūpes
tį ir sukelia garą ir nuoširdžią nuo

Organizuoti lietuviai
ATEITININKAI s M

Dalis Geelongo jaunimo yra su
sispietę į Ateitininkų sambūrį. Sam
būris Geelonge yra įsisteigęs dar 
neseniai. Veikla iki šiol tebuvo 
grynai organizacinė: turėjo porą 
susirinkimų bei pobūvių. Sambūris 
ateityje stengsis plėstis ir apjung 
ti kuo daugiau besimokančiojo ir 
tremtyje negalinčio mokytis jauni
mo.

Pereitų metų lapkričio 15 d. Gee
longo ateitininkai suruošė meno— 
šokių vakarą. Buvo atvykę Mel
bourne ateitininkai su programa. 
Buvo statoma operetinio pobūdžio 
vaidinimas “Senbernio Teismas” ir 
kupletai. Tai pirmas didesnis atei
tininkų pasirodymas. Į jį buvo 
kviesta ir Geelongo lietuviška vi
suomenė, kpri labai skaitlingai ja
me dalyvavo;

“Visą atnaujinti Kristuje, tar
naujant Dievui ir Tėvynei” yra 

kad jųkaulai kada nors būtų par
vesti tėviškėn ir palaidoti į jud- 
žemj, iš kurio jie buvo kilę....

Europa išsilaisvino. Krito vergi
jos pančiai. Teisybė paėmė viršų, 
tada ir Lietuvos valstybė atsikūrė. 
Atsikūrė, susitvarkė ir pradėjo 
naują laisvą ir gražų gyvenimą. 
Pasaulio lietuviai, kurių širdyse 
dar ruseno Lietuvos aukuro ugnelė, 
kalėsi vėl dėžes, traukė supeliju
sias senelių kuprines, valė jas ir 
ruošėsi keliauti taip toli, toli.... 
Atsirado entuziastų, kurte net po 
keletą mėnesių nakvojo ant vande
nynų krantų, belaukdami galimy
bių išvažiuoti. Lietuvos vyriausy
bė išsiuntinėjo daug keleivinių lai
vų (kuriuos gavo reparacijų sąs- 
kaiton) gabenti lietuviams į tė
vynę. Atplaukė toks laivas ir į ken
gūrų žemę. Bet čia vaizdas buvo 

liūdnokas. Daug bendruomenės apy
linkių buvo išmirusių, subirėjusių... 
bet, vis tiktai, dar atsirado kele
tas anūkų, kurių širdyse dar ruse
no, dainomis, pasakomis, padavi
mais kurstyta tėviškės meilė. To
kių nedaug. Jie mėtę savo bliom- 
berystes, karpenterysteš' ir t.t. sė
do laivan vardu “Palanga” ir iš
plaukė palikdami viską kas juos 
čia rišo, tikėdami nauju rytojum 
ir laisvos tėvynės nemirštama dva
sia.

Yla 

taiką. Jautiesi laimingas- matyda
mas, jog tai judriai besiveržian
čiai gyvybei gali suteikti savo pa
tarimų bei žinių. Visuomet jaučiu 
malonumą mano grupei šokant. 
Tačiau, deja, beveik visuomet jau
čiu širdyje kartelį, nes matau, kad 
šokama nevisiškai tobulai. Mačiau 
kelis kartus šokant ir kitų artimes
nių apylinkių grapes, tačiau pilno 
nusiraminimo neradau ir ten. Vis, 
atrodo yra kas taisyti ir gana. 
Nežinau kaip šokama Adelaidėj, 
Sydnėjuje bei kitur, bet pasiskai
čius laikraščiuose beveik visur ran
di mažesnių ar didesnių nusisun- 
dimų, kas leidžia manyti jog pilno 
tobulumo nėra nei ten. Tai man 
ir sugestijonavo minti, kad mūsų 
tautinių šokių išpildymas čia, Aus
tralijoje nėra augštame lygyje. Be 
abejo, tai nėra gerai, nes nuo to 
juk priklauso ne tik koncerto pa
sisekimas, bet ir apskritai mūsų 
tautinių šokių reprezentacija.

Kodėl taip yra?
Apkaltinti vadovą nesugebėjimu, 

ateitininkų šūkis. Tai gi;yip»ij( ka
talikiškojo ir patrijotiškąjp auklė
jimo organizacija. Kai kas labai bi
jo partijų ir partinį antspalvį me
ta ateitininkams. Iš tikrųjų atei
tininkai niekad nėra buvusi par
tinė organizacija. Ji turi labai gra
žią ir garbingą istoriją.

Jaunesnieji at—kai nedalyvauja 
jokiame politiniame judėjime. Vy
resnieji, kaip pilnateisiai piliečiai 
gali eiti ir į politinį darbą.

Moksleivių At—kų Sąjungos tik
slas yra: “ruošti savo narius veik
liais darbingais Lietuvių Tautos ir 
žmonijos gyvenimui atnaujinti pa
gal Kristaus mokslą ir išauklėti 
juos pilnutinėmis asmenybėmis”. 
Jaunimo kelias yra Kristaus seki
mo kelias, jo dabartinio gyvenimo 
prasmė ir užduotis — pasiruoši
mas Tėvynės atstatymui. Ateitinin
ko principai: katalikiškumas, tau
tiškumas, šeimyniškumas, visuome
niškumas inteligentiškumas ir pa
reigingumas padės kiekvienam lie
tuviui jaunuoliui pasiruošti ir kur
ti ateities gyvenimą. (K)

LIETUVOS ATGIMIMO 
SĄJŪDIS

įsisteigė šių metų pradžioje. J sa
vo eiles yra subūręs dalį tautie
čių. Iš veiklos pažymėtina 1953 m. 
gegužės mėn. suruoštas balius ir 
drauge su Maž. Liet. Bič. D—ja 
dr. Vydūno mirties minėjimas.

Vienas iš Sąjūdžio steigėjų Gee
longe ir skyriaus pirmininkas p. V. 
Raginis šiomis dienomis apleido 
Geelongą persikeldamas gyventi ki
tur. (R).

MAŽOSIOS LIET. BIČ. D—JA
Draugijos skyrius įsisteigė 1951 

metų pabaigoj, nenuilstamo dar
buotojo ir veikėjo Normanto ini
ciatyva. Skyrius 1952 metais sau
sio mėn. 15 d. surengė Klaipėdos 
prijungimo prie Lietuvos minėjimą. 
Pereitais metais drauge su L.A. 
Sąjūdžiu surengė Dr. Vydūno mir
ties minėjimą. Visą laiką uoliai 
platina Maž. Liet, lietuvių laik
raštį “Keleivį”. (R)

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

M. Davalga

tiesa galima, dar pridėti kelis gry
nai techniškus sunkumus, kaip tai 
salės, laiko bei pagaliau ir žmonių 
trūkumą tai ir būtų viskas savęs 
pateisinimui, tačiau mano nuomo
ne tai dar nėra viskas. Yra dar 
vienas, žymiai gilesnis ir prasmin
gesnis momentas, tai yra noro ir 
entuziasmo stoka. Kartą besikal
bant su vienu šokėju įstrigo at
mintin jo pasisakymas. Atseit, sa
ko, “pasiryžau, tai šiuos metus ir 
ištesėsiu”. Teisybė gražu yra — 
kai žmogus kam nors ryžtasi ir au
kojasi, tačiau turiu prisipažinti, 
kad kai aš šokau mari pasiryžimo 
nereikėjo. Man pilnai pakako noro. 
Ryžtis man, ir aš manau, visiems 
ano meto jaunuoliams, nereikėjo, 
nes siekimas pirmyn buvo mums 
tiesiog įgimtas dalykas. Ar tai mes 
gavome iš savo mokytojų, ar grei
čiau tai bus gražaus ir būdingo mū
sų tautai bruožo, sveikos iniciaty
vos ir veržlumo požymis, tačiau 
mums jaunuoliams šokti tautinius 
šokius, dainuoti choruose bei ginti 
savo spalvas sporto stadijonuose 
ryžtis nereikėjo. Mes tai atlikda
vome su tikru noru, meile ir net
gi pasididžiavimu. Vokietijos ir šių 
dienų jaunimas tokio tautiniai cha
rakteringo auklėjimo negalėjo gau
ti ir negavo. Negauna jo nei da
bar, nes tai ką mes patys pergyve
nome ir praktiškai pajutome, jiems 
tas gali būti tik atpasakota. Tai 
yra didelis skirtumas. Juo labiau, 
kad jaunimas čia, svetur, jieško ir 
randa daug naujų faktorių bei idė
jų kas, be abejo, daro jiems įtakos 
ir tuo pačiu blaško mūsų tautinį 
impulsą. Nenustabu todėl, kad mū- 
sų.jaunuoliai tautinius šiKius šok-

i • ■ az-ai prisiversdami patys 
:ve. Skaudu tik, kad visą matan, 

dar ir dabar per mažai daroma 
kas suteiktų jiems ryškesnės sa
vigarbos bei stipresnio tautinio 
jausmo.

IŠ MŪSŲ VEKSNIU.
VEIKLQS 4 ,•

Šiomis dienomis gauta linui, kad 
Strasburge leistu įregistruoti,LES
TA (Europinio Sąjūdžio Lietuvos 
Taryba). Jau iš seniau Strasbur
ge yra numatytas sukurti šios ta
rybos gen. sekretoriatas, kuris tu
rėtų stebėti visą Europos apjungi
mo darbą ir dėtų pastangų, kad 
mes galėtume tinkamai įsijungti į 
Europinį Sąjūdį ir. kiek galint bū
tume atstovaujami įvairiose to Są
jūdžio organizacijose. Tuo būdu, 
šį leidimą gavus, prie didesnių 
įvairių kraštų mūsų bendruomenių 
galės būti baigti organizuoti Eu
ropinio Sąjūdžio vienetai, įgali
nant šias bendruomenes efektin
giau įsijungti į visą Naujosios Eu
ropos kūrimo vyksmą, ta proga ke
liant ir mūsų išlaisvinimo reika
lus. LESTOS įregistravimas Stras- 
burge laikytinas žingsniu į prie
kį

Koordinacinio centro steigimas. 
Vienas iš aktualiausių šio meto 
URT uždavinių yra galutinai iš
siaiškinti vad. Koordinacinio Cent
ro įkūrimą Europoje iš atstovų tų 
valstybių, kurios ligi Antrojo Pa
saulinio karo buvo nepriklausomos 
ir dabar yra atsidūrusios už gele
žinės uždangos ribų. Vis labiau ai- 
škėjant, kad kova už tų valstybių 
išlaisvinimą gali būti efektyvesnė, 
kai veikiama ne pavieniai, bet ben
dromis jėgomis, prieita išvada, jog 
yra pribrendęs reikalas kurti šių 
valstybių atstovų Koordinacinį 
Centrą Europoje. Tokio Centro už
davinys būtų periodiškai aptarti 
dabartinę politinę padėtį ir žygius, 
kurie yra reikalingi apsaugoti sa
vo interesams. Kai Europa sten
giasi apsijungti, tai ir įvairių tau
tų egziliniai veiksniai turi būti 
vieningi in bandyti atitinkamu ke
liu apsaugoti savo interesus.

Reikia pastebėti, kad'JAV-se jau 
iš seniau rūpinamasi sudaryti to
kį Koordinacinį Centrą ir esama 
arti jo įsteigimo, tačiau tokio cent
ro nepakanka, nes jis visai tiks 
ginti įvairių kraštų reikalus JAV 
tačiau sunkiai galėtų savo uždavi
nį atlikti Europoje., šią vasarą į 
Europą atvykus LLK pirmininkui, 
su juo buvo išsiaiškinta ir sutarta, 
kad iš Europos būtų sunkiau va
dovauti Amerikoje vedamai akci
jai ir atvirkščiai.
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Lietuvio tremtinio teismas ELEVEN YEARS IN SOVIET PRISON CAMPS
1954. m. spalio min. 4 d. ir lap- 

kričfo min. 8 dienomis, Adelaidė
je, įvyko Pietų Australijoje gyve
nančio lietuvio — tremtinio teis
mas. Teisėju sąstatu sudarė: pir
mininkas p. V. Požėla, nariai: kun. 
Dr. P. Jatulis, E. Garbaliauskas, 
M. Navakienė ir inž. V. Kmitas. 
Kaltintojai buvo: teisin. V. Stasiš
kis, ir teisin. J. Kalvaitis; gi lie
tuvį tremtini gynė teisin. E. Rei- 
ąpnienė ir rašytojas P. Andriušis. 
Sekretoriavo teisin. V. Radzevi
čius ir teisin. L. Martinkus.

Apklausinėjant ištisą eilę liudy
tojų, paaiškėjo tokie reikalai, ku
rie buvo užmiršti arba apleisti. 
Ypač plačiai buvo paliestas moky
klos klausimas, jaunuomenės auk
lėjimas, choro, teatro, tautinių šo
kių, sporto ir kiti reikalai. Teismo 
posėdžio metu buvo stiprokai pa
liestas Kultūros Fondas kurio ži
nioje turėtų būti visi augsčiau iš
vardinti reikalai.

Salių ginčai buvo” labai gyvi. 
Teisin. V. Stasiškis savo kaltina
moje kalboje palietė visus mūsų 
netobulumus ir, remdamasis šven
tuoju Raštu b(ei Lietuvių Charts, 
prašė Lietuvį — Tremtinį, gyve
nantį pietų Australijoje, pripažin
ti kaltu. Kaltintojas teisin. J. Kal
vaitis, palaikydamas Stasiškio nuo
monę, iš savo pusės daugiau pa
lietė spaudos reikalus. “Australijos 
Lietuvio” redaktoriui p. J. Glūšau- 
skui paliudijus, kad jb laikraštis 

Motyvuotas Sprendimas
1953 metais spalio 4 d. ir lapkri

čio 8 dienomis, Adelaidės Apylin
kės Bendruomenės Teismas iš pir
mininko V. Požėlos, narių: M. No- 
vakienės, Kun. P. Jatulio, L. Gar- 
baliausko ir V. Kmito, Adelaidėje 
nagrinėjo lietuvio tremtinio, gyve
nančio. Pietų Australijoje baudžia
mąją bylą.

Kaltinamuoju aktu, Bendruome
nės Prokuratūros surašytu 1953 
metais rugsėjo 12 dieną. Lietuvis 
Tremtinis kaltinamas:

1. Kad jis tremties metu, gyven
damas Pietų Australijoje, sąmo
ningai statė savo asmens reikalus 
pirmoje vietoje ir atsisakė nuo sa
vo lietuviškų reikalų;
• 2. kad jis, ten būdamas, sąmo
ningai nepalaiko lietuviškos spau
dos ir knygos;

3. kad jis, ten pat gyvendamas, 
sąmoningai boikotuoja kultūrines 
Įstaigas;

4. kad jis, ten pat būdamas, są
moningai neprižiūri priaugančios 
kartos, gerai žinodamas, jog tai 
kenkia lietuviškumui ir skatina į 
nutautėjimą, nes:

a) jaunimas nesidomi savomis 
organizacijomis,

b) neleidžia priaugančios kartos 
j savaitgalio mokyklą ir

c) pramokęs svetimos kalbos, 
įneša j savo kalbą visokių sveti
mybių, tuo teršdamaa lietuvių kal
bą;- ir

5. kad jis, ten pat gyvendamas, 
sąmoningai neužsimoka solidaru
mo ir kitų mokesčių.

Prokuratūra palaikė kaltinamą
jį aktą, teisiamojo Gynyba nepri
pažino jo kaltu.

Išklausęs šalių liudytojų paro
dymus ir apsvarstęs visas bylos 
aplinkybes, Adelaidės Apylinkės 
Bendruomenės Teismas rado;

Gyvą, šalių-dėmesį sukėlė teisia
mojo asmens reikalai. Mažesni ar 
didesni būdami, jie — sako Pro
kuratūra — sudarę Visa jo gyve
nimą, o visuomenės reikalams ne
belikę vietos. Tačiau savo nuomo
nės ji neįrodė. Mūsų bendruomenė 
— kaip teisingai pastebėjo Gyny
ba — yra maždaug tokio didumo, 
kaip Lietuvos vidutinė parapija — 
apie 2000 žmonių. Ji turi chorą, 
teatrą, koncertus, sporto, šokių ir 
kitas organizacijas. Ar rasi visa 
tai parapijoje? Tenka abe
joti. Ar gerai ar blogai vedamos 
tos organizacijos — jų yra 16 — 
kitas dalykas. Bet abejoti netenka, 
kad be teisiamojo jos neapsieina. 
Jis yra tarpe tų 60 nuošimčių, ku
rie dalyvauja visose bendruomenės 
organizacijose.

Nepamiršo teisiamasis nei savo 
spaudos — laikraščių su knygo
mis.- Liudytojas parodė, kad “AUS
TRALIJOS LIETUVI” skaito 600 
•700 žmonių, Ly. apie 38 nuošim
čius,, ir "MŪSŲ PASTOGĘ” apie 
15 nuošimčių. (Čia turima gal
voj.. Adelaidė. “M-P.” red.) 
Perkama ir knygų. Vienų daugiau,

išsilaiko iš prenumeratos ir kad 
tas laikraštis yra privatus, palin
kėjo jam laimės.

Tuo tarpu “Mūsų Pastogė” to
liau pareiškė J. Kalvaitis, yra 
mūsų visų laikraštis — ALB or
ganas, ir nuo mūsų pačių priklau
so jo tolimesnė ateitis.

Palietęs kitas organizacijas ir 
išvardinęs jų trūkumus, kalbėto
jas baigė, kviesdamas tautiečius 
pašalinti tuos trūkumus ir siūlė 
visiems užsiprenumeruoti savąjį 
laikrašti — “Mūsų Pastogę”.

Teisin. E. Reisonienė gražioje 
gynybos kalboje išreiškė mintis, 
kurios buvo nukreiptos prieš kalti
namąjį aktą. Pripažino, kad mūsų 
tarpe yra daug trūkumų, bet tie 
trūkumai daugiau vyrauja orga
nizacijų vadovybių tarpe, gi juos 
pašalinus, galima būtų tikėtis 
sklandesnio bendruomeninio veiki
mo.

Kaip nekaltą Tremtinį — Lietu
vį, gyvenanti pietų Australijoje, 
prašė išteisintį.

Gynėjos E. Reisonienė kalba au
ditorijos buvo priimta karštu 
rankų plojimu.

Antrasis gynėjas P. Andriušis i 
antrąjį posėdį negalėjo atvykti ir 
dėl to neteko išgirsti jo ginamo
sios kalbos. Teismas pastatęs kal
tės klausimus, išeinančius iš kal
tinamojo akto, paskelbė tokį nuta
rimą: 

kitų, mažiau — Žiūrint, kokios jos. 
Pulgio Andriulio, pavyzdžiui, “Su
diev Kvietkeli” nupirko visi 25 
nuošimčiai. Enciklopedijos užsisa
kė 33 nuošimčiai,. M. Biržiškos 
"Lietuvos Istorija” išpirko visą. 
Iš kitų kraštų Pietų Australija 
daugiausiai domisi literatūra.

Prokuratūra taip pat neįrodė ir 
savo nuomonės apie boikotą — 
būk teisiamasis sąmoningai ven
giąs kultūrinių organizacijų. Ta
čiau jose, kaip liūdytojai parodė, 
netrūksta žmonių. Chore, pavyzd
žiui 29 žmonės, šokių grupėje 11 
(anksčiau buvo net 18), sporto 
klube pradžioje laivo 82 (vėliau 
narių skaičius sumažėjo dėl mokes
čių nemokėjimo). Biblioteką lan
ko 60 skaitytojų. Visi varžosi dėl 
naujos knygos, kurią perskaito 
200-250 žmonių. Per metus priau
ga skaitytojų iki 50 nuoš. Į kon
certus, geriau paruoštus, ateina 
iki 500 žmonių. Teatrai, paskaitos 
taip pat lankomi, nors jiems sun
kiau. Parengimai vyksta su pagal
ba žmonių, atitrūkusių nuo kas
dieninio darbo ir reikalingų ge
resnės paruošos ir prityrimo. Di
džiausia priežastis —■ pati visuo
menė, dar nepasiekusi augštesnio 
kultūros lygio. Išvada — tikslin
giau priėjus mūsų vadovaujan
tiems veiksniams prie visuomenės, 
išjudinti ją ir pakelti.

Negalima sutikti su Prokuratū
ra ir dėl jaunimo — būk jis nesi
domįs savo organizacijomis. Iš by
los paaiškėjo, kad be skautų, sam
būrio "šviesa” ir “Ateities” yra 
daiį ir kitų besiformuojančių gru
pių. Gal to dar mažai. Bet atsa
komybė už tai tenka pačiai bend
ruomenei jos iniciatyvai ir darbui. 
Ir dirvonai, giliau ariami, virsta 
gera žeme.

Negalima kaltinti jaunimo ir 
dėl svetimybių terpimo į savo kal
bą. Ar Lietuvos okupacija neturė
jo ir neturi to paties? Prie vokie
čių priviso vokiškų žodžių, prie 
bolševikų-rusiškų. Visokie “socai” 
ir "komai” — sako liūdytojas — 
kaip dulkės apnešė mūsų kalbą. 
Bet neivienas visuomennės teismas 
dar neteisė tėvų už tai. Tenka ko
voti su ta, kad ir laikina mūsų 
gyvenimo yda, bet priemonėmis ne 
pavienių asmenų, bet visos bend
ruomenės.

Bet reikia sutikti su Prokuratū
ra dėl mūsų šeštadienio mokyklos. 
JI apleista. Iš 200 mokslo amžiaus 
vaikų teužregistruota vos 78, gi 
pamokas telanko apie 30 — pirmo
je grupėje 5 nuoš., antroje — 14 
nuoš. Mokytojų yra 30. Mokestį 
temoka 37 šeimos iš 40, nors visos 
sutiko. Ir daugiau lėšų būtų, jei 

be parapijos dar kuri nors kita or
ganizacija jas tvarkytų. Teisingai 
Prokuratūra kaltina teisiamąjį ir 
dėl mokesčių nemokėjimo. Per pu
sę metų surinkta solidarumo mo
kesčio tik apie 3,5 nuoš. 
Tautos Fondo pasų parduo

ta 226, Genocido ženklelių 157 už 
4 sv. 9 šit 8 p.. Sporto "Vytis” 
klūbas turėjo išbraukti apie 60 
savo narių dėl mokesčių nemokė
jimo. Kitų organizacijų kasos — 
taip pat mažos, jei na visai tuš
čios. Negali pasidžiaugti savo ka
sa ir Apylinkės Valdyba. Reikalų 
daug; Opių ir skaudžių reikalų, o 
pinigų mažai. Niekas jų neduos 
mums, jei mes patys jų nesudisi- 
me. Skirdami savo turto dalį, mes 
ne tik atliekame savo kultūros rei
kalus, bet ir tvirtiname bendruo
menės organizaciją, suteikdami jai 
sąlygas — veikti ir augti. Teisia
masis nusikalto, parodęs nepakan
kamo rūpesčio dėl mokesčių mo
kėjimo.

Pereidamas prie įvertinimo ža
los, teisiamojo visuomenei padary
tos; Bendruomenės Teismas randa, 
kad jis nėra sunkiai nusikaltęs, 
kaip mano Prokuratūra. Nors mo
kesčiai ir mokykla labai svarbios 
tautinei kultūrai sąlygos, bet jos 
daug priklauso nuo pačios bend
ruomenės. Ji pati padarė ne viską, 
ką galėjo ir turėjo padaryti. Ji ne
parodė mokyklos Ir mokesčių klau
simuose reikiamo dėmesio, rūpes
čio ir organizacijos. Tiesa — tei
siamasis čia kaltas ne daugiau, 
kaip pati bendruomenė. Taip esant, 
teisinga bus nubausti jį įspėjimu. 
Dėl to, kas išdėstyta, Adelaidės 
Apylinkės Bendruomenės Teismas, 
vadovaudamasis Lietuvių Tautos 
gyvybiniais siekimais,

NUSPRENDĖ

Pietų Australijos Lietuviui Trem
tiniui pareikšti įspėjimą:

1. dėl nepakankamo rūpestingu
mo leisti savo vaikus j šeštadie
nio mokyklą, ir 2. dėl to pat ne
rūpestingumo mokėti solidarumo 
ir kitus mokesčius, gi dėl visų ki
tų kaltinimų jį išteisinti.

Teismas nutarė: teismo bylos 
vedimo išlaidas uždėti Apylinkės 
Bendruomenei.

(Continued from No 245-6.)

It must have been about mid
night when we squeezed our way 
in through the door. We got no 
farther The entire floor, was 
strewn with sleeping bodies. The 
plank platforms, which were ar
ranged in two tiers along both 
the long walls of the barracks, 
were bowed under the weight of 
the women who lay pressed to
gether on them from wall to edgf. 
The barrack ordarly made her way 
over the sleepers and told us she 
could not assign us places because 
there were none. Nevertheless, a 
few kindly women squeezed toge
ther on the floor to make a little 
room for the newcomers.

Having been the last to come 
in, I found no place at all. Now 
and then someone stepped gingerly 
among the bodies and went out to 
the latrine in the yard. Since I was 
standing by the door, I was in 
the way each time, and finally I 
went out into the yard also. For 
the first time in 16 months I en
joyed the sensation of being able 
to open and shut a door.

The weather had cleared. Now 
a brilliant, starry sky, wanderful- 
ly tranquil, stretched above watch
towers, and barracks, guards and 
prisoners. The moonlight, howe
ver, was superfluous; its gentle 
glow was outmatched by the blin
ding glare of the floodlights;

I walked back and forth in the 
yard, from one barbed-wire wall 
to the other. Each time I passed 
the barrack I looked and felt for 
a suitable nail, but when I looked 
up along the wall I saw the glint 
of a bayonet in the watchtower. 
So I would get nowhere trying to 
hang myself.

Finally the cold drove me back 
into the barrack, where I found a 
space on the floor and fell asleep.

THE HOAD BACK
Along the side of the ship, tiny 

dark creatures crawled upward, 
people dimbing the almost verti
cal rungs of the iron gangplank. 
Nervously, hesitantly. I placed one 
foot after another upon the nar
row rungs.

Keep in mind that you are trav
eling on orders from Moscow! 
Where to? No information given. 
What for? No information given. 
Was I on the road to freedom? 
But the guards did not for a mo
ment leave our small group of 
prisoners- We were finally stow
ed away in a hold of the ship.

Here was- a» hall where people 
fought with one another for a 
drink of water. I looked around at 
the grey-faced male prisoners in 
our locked storeroom, seasick, vo
miting from the planks on the 
flor or doubled over the battered 
pail where they must also relieve 
themselves before the eyes of the 
two women who were locked up 
with them.

I looked at them lying above 
and on top of one another. Their 
hands had stubs where fingers had 
been frozen off; their legs were 
covered with sores. There was 
one young boy with the noe of a 
hkeleton in a living face: the nose 
had been frozen off. They stared 
lustfully at the women; for seven 
years they had not seen a woman. 
At night I cowered in my little 
space, unable to sleep for fear, 
fending off the hungry beasts 
with my feet, my elbows, my re
pugnance of them.

Voyage to freedom ? We arrived 
only at Bukhta Nakhodka, a day’s 
journey north of Vladivostok, 
where a place on the floor awai
ted us in the overcrowded bar
racks for prisoners in transit. 
Conditions there did not depart 
from tradition. The barracks were 
bug-ridden and overcrowded, the 
food repulsive, the water in ter
ribly short supply.

I ate farewell soup of rotten 
potatoes which smelled of sewage. 
Then a short march and we stood 
— at the railroad station! There 
was a locomotive, a genuine loco
motive, the first one I had seen 
for eight years. I wished I could 
pat it. But my feelings of tender
ness vanished when I entered the 
prison car.

It had been an ordinary passen- 
ger car originally. The outside 
windows were barred, a close

.VOKIETIJOS JUNGI
MO SĄLYGOS

BERLINAS. — Ryšium su 
komunistinės valdžios sudary
mo R. Vokietijoje 4-rių metų su
kaktimi, Grotewohl vyriausybė pa
diktavo Vokietijos suvienijimo są
lygas, kurių svarbiausi punktai 
yra šie:

L R. Vokietijoje esančios lais
vės ir demokratijos tipo išplėti
mas visoje Vokietijoje;

2. pramonės ir prekybos suval- 
stybinimaa V. Vokietijoje;

3. žemės reforma V. Vokietijo
je;

4. įvedimas V. Vokietijoje to
kios mokesčių sistemos, kuri jau 
yra ir R. Vokietijoje.

Už tos programos įvykdymą. 
Vokietijoje kovos Grotewohl vy
riausybė. Po ta pareiškimo links 
tama manyti, kad Maskva davė 
Vakarams suprasti, jog nesitikė
tų nuolaidų dėl Vokietijos suvie
nijimo kalbantis; Kokį vaidmenį 
turi vaidinti R. Vokietijos vyriau
sybė griaunant pasiūlytą keturių 
konferenciją Vokietijos reikalu, 
buvo aptarta Maskvoje su Ulbri- 
chtu, kuris šiuo metu ten tebesė
di.

\!kWr ■■■1—■■■

Vytis — Polonia 2 : 2

Gruodžio 7 d. Adelaides Vyties 
futbolininkai susitiko su Polonios 
futbolo komanda, šį kartą rung
tynės baigėsi lygiomis.

Pradžioje vytiečiai išvysto smar
kų puolimą, bet Virbos gražų šū
vį lenkų vartininkas sulaiko. Po
lonia greitais praėjimais bando 
pasiekti Vyties vartus, bet atsi
muša į kietą gynimą. Nelaimin
gas kampinis, kamuolys atsimu
ša į Vyties žaidėją — įvartis. An
tram puslaikyje Kitas iš baudos 
išlygina santykį, žaidimas įgauna 
šiurkštumo ir vienas Polonios 
žaidėjų išnešamas iš aikštės. Pet
raška pakeičia sužeistą Langevi- 
čių, bet ir pats greitai sužeidžia
mas.

Polonia vėl pakelia santykį. Mū
siškių pastangos nevaisingos, ta
čiau gavę kampinį, iš kurio lenkai 
padarė baudą, Kito gražiu šūviu 
santykį išlygina, švilpukas užbai
gia kietą kovą. 

meshwork of iron rodz. Guards 
paced up and down the corridor. 
The barred iron doors were kept 
locked throughout the journey.

Each compartment contained 
there vertical tiers of wooden ben
ches. Into such a compartment as 
many as 25 people were crammed. 
An officer from the Bukhta Nak
hodka transit camp threw us a 
last look as we sat there like 
animals in a cage. Something in 
his look couraged us.

"Where are we going, Citizen 
Officer?”

"To Kazakhstan,” he replied in 
a low voice.

“How long will we be travel
ing?”

He hesitated for a moment. 
“Aboi^t 12 days,” he said, and loo
ked away.

By
ELINOR LIPPNER

How could a man have such 
honest eyes and lie so? We suf
fered the torments of prison cars 
and transit prisons for more than 
two months before we reached 
Kazakhstan.

It was not the congestion in 
the compartments or the hunger 

'that bothered us most; it was 
thirst. We screamed ourselves 
boarse for a drop of cold water, 
while the food and the steaming 
teakettle fo the guards were car
ried along the corridor past us. 
There was water at every station, 
but not for us.

AAs in ordinary railroad cars, 
there was a toilet at ’either end 
of the car. In the corridor stood 
the guards, yawning with bore
dom. It was only a few steps 
from the door to the toilet. The 
prisoners pleaded, begged, shout
ed, screamed:

"Let us out, let us out!”
Many were sick, many suffer

ing from diarrhea from their diet 
of black bead, salt fish and un
boiled water. But the prisoners 
were allowed out to the toilet on
ly twice every 24 hours- Those 
were the regulations.

And so the prisoners whimper
ed and whined, howled and cursed, 
as they were transported like 
wild beasts from one prison cell 
to the next. And when, they could 
no longer endure it. and were for
ced to relieve themselves in the 
compartment, they were kicked 
and beaten with rifle butts.

A colorful band of prisoners

Koordinacinis Komitetas
(Iš veiksnių veiklos)

Aiškinantis Koordinacinio Cent
ro reikalais ir užmegzti reikiamą 
kontaktų š.m. lapkričio 12-14 d.d. 
j Muencheną buvo nuvykę VLIKo 
Vykd. Tarybos pirmininkas K. 
Žalkauskas ir URT valdytojas Dr. 
P. Karvelis. Iš pasikalbėjimų su 
įvairių tautų atstovais paaiškėjo, 
kad dirva tokio Koordinacinio 
Centro sudarymui jau yra pribren
dusi. Gruodžio mėn. pradžioje 
buvo sukviestas antras pasikal
bėjimas. Greičiausia, kad tokio Ko
ordinacinio Centro būstinė bus ne 
Vokietijoje, bet kurioje kitoje Vak. 
Europos valstybėje.

LIETUVOS PASAS — PAGRIN
DINIS ’DOKUMENTAS. VLIKo 
pastangos Vokietijoje, kad konsula- 
rinių įstaigų išduoti Lietuvos už
sienio pasai turėtų galią Europo
je, įrodant asmens tapatybę ir at
liekant keliones, atnešė teigiamų 
vaisių. Per įvykusius pasitarimus 
su Vokietijoje federalinės vyriau
sybės atstovais Bonnoje, kuriuose 
dalyvavo URT valdytojas ir lat
vių dipl. atstovas min. Liepini, 
buvo sutarta, kad pagrindinis do
kumentas vokiečių fed. respubliko
je bus Baltijos valstybių naciona
liniai pasai, o esant reikalui įro
dyti pabėgėlių teises (tais atve
jais, kai norim pasinaudoti Didžio
sios Pabėgėlių Chartos ar vokie
čių įstatymo, liečiančio vad. “Hei- 
matloser Auslaender”, privilegijo
mis ir teisėmis) Baltijos valsty
bių piliečiai turės teisę gauti dar 
tos Chartos numatytą dokumentą. 

Toliau URT valdytojas nurodė, 
kad yra paruoštas raštas Juridinių 
ir Administratyvinių Klausimų 
Komisijos Prezidentui prie Euro- dinį dokumentą.

rode with us. Some of them were 
Japanese in fantastic high fur caps 
and long, fur-trimmed coats; the 
rest were juvenile delinquents bet
ween the ages of 12 and 16. They 
were pallid, thin, stuned children 
Almost all of them were to serve 
three-year sentences for theft.

Twice a day, like ail the rest, 
they were let out in pairs to go 
to the toilet. On the way there 
the tormented little fellows ran 
aa fast as they could. They tried 
to prolong the short walk back 
through the corridor, especially 
when they passed the women’s 
cages, for they hoped to be given 
a scrap of bread or a. little tobac
co. Fifty paira of youthful eyes 
looked in on us with curiosity 
and expectancy, some impudent, 
some pleading, all hungry. Long, 
tattered trousers hung down over 
their torn shoes; their little gray 
hands were invisible inside the 
sleeves of men’s jackets that rea
ched down below their knees. 
Then they disappeared behind their 
own barred door, where they 
fought for places, and where now 
and then a small boy who could 
not defend himself bawled loudly.

The train stopped at the rail
road station in Khabarovsk. One 
after the other the boys, jumped 
down from the high step to the 
snow-covered platform. They ware 
not burdened by a bundle, for 
they had no possessions at aM. 
Their hands buried in their long 
sleeves aa in a. muff, they crou
ched in the snow side - by side, 
with bower heads, aa they had 
been ordered to do. Those whose 
ears were not covered with a rag 
turned blue with cold.

And only a few houses away 
from the prison, there hung a 
touching placard that is encoun
tered again and again throughout 
the Soviet Union. It shows. Stalin 
with a little girl in his arms, and 
below there is the inscription: 
"Thank you, Comrade Stalin, for 
a happy childhoood."

It wes nearly a year and a 
half later, after moving through 
seven more camps, that the day 
came when I rolled across, the 
frontier in a cattle car; We were 
finally unloaded in Frankfurt on 
the Oder. Next I passed through 
the gates of three different re
patriation camps in the Russian 
zone of Germany.

And then, one brilliant June 
day in 1948, a flight in an Ame
rican plane finally ended my- 11 
years of confinement in Soviet 
prisons and camps.

pos Tarybos Strasburge, prašant, 
kad visos lengvatos, teikiamos dėl 
vizų ir-kitų keliones suprastinan
čių priemonių, būtų automatiškai 
taikomos visiems pabėgėliams, o 
ypač Baltijos valstybių piliečiams. 
Tuo būdu Baltijos valstybių pilie
čiai su savo nacionaliniais pasais, 
liekančiais pagrindiniu dokumentu 
tapatybei įrodyti ii* kelionėms at
likti, galėtų naudotis ir tomis* len
gvatomis, kurios sutartos* taikyti 
tarp atskirų Europos valstybių.

Praktiškai tat reikštų, jog Bal
tijos valstybių piliečiai J daugu
mą Europos valstybių galėtų vykti 
tik su lietuvišku pasu ir be jokių 
vizų.

Prieš įteikiant minėtajai' Komi
sijai Strasburget prašymą, šis raš
tas bus pateiktas susipažinti ir 
pareikšti savo nuomonei mūsų di
plomatiniams atstovams ir suinte
resuotoms bendruomenėms. Tuo 
būdu, patenkinus mūsų pageidavi
mus, būtų sudaryta proga Lietu
vos valstybei reikštis kaip gyvai 
ir esančiai.

Ta proga verta pastebėti, kad iŠ 
vokiečių įstaigų pusės buvo nori
ma, jog* Baltijos valstybių pilie
čiai optuotų. — ar jie pasilieka 
sau tautinį pasą ir tuo pačiu atsi
sako nuo "Heimatloser Auslaen- 
der” teisių, arba pasisako už pa
bėgėlių pasą ir tuo nustoja savo 
nacionalinio paso. Nušvietus ypa
tingą Baltijos valstybių tarptau
tinę padėti, vokiečių federalinės 
vyriausybės sluogsniai, norėdami 
parodyti savo ypatingą palanku
mą, yra pasisakę už Baltijos val
stybių užsienio pasus, kaip pagrin-
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W&SU PASTOGĖ
Pr. Zenkevičius

Kaip vyrai, be baimes...
.A. L. B. SYDNĖJAUS. 

APYLINKĖS
SUSIRINKIMAS

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės Val
dyba, 1954 m. sausio mėn. JO d., 
sekmadienį, 1 vai. Camperdown pa
rapijos salėje, šaukia visuotinį 
metini apylinkės bendruomenės 
narių susirinkimų.

Susirinkimo darbų tvarka:
1) ' Susirinkimo atidarymas ir 

Susirinkimo pirmininko rinkimas,
2) Valdybos pranešimas,
3) Revizijos komisijos praneši

mas,
4) Valdybos apyskaitos priėmi

mus,
5) Valdybos, Revizijos komisi

jos, Garbės teismo rinkimai,
6) Einamieji reikalai ir susirin

kimo uždarymas.
A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 

' Valdyba

SYDNĖJUS
— Sausio 8 d., Canterbury, Ro

bert St., įvyksta Sydnėjaus lietu
vių namams įsigyti Komiteto po
sėdis.

— Pirmųjų Kalėdų dienų per 
lietuvių- pamaldas Camperdowne 
giedojo Br. Kiverio dvigubas kvar
tetas. Pamaldose dalyvavo labai 
daug tautiečių. Gausiai lietuviai 
dalyvavo savo pamaldose ir Banks- 
towne.

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO 
MINĖJIMAS SYDNĖJUJE

Minėjimų rengia Maž Lietuvos 
Bičiulių D-ja. Minėjimas įvyks 
sausio 16 d. (šeštad.) 19 vai. Mil
lson’s Point salėje (Ennis Rd. 12-
14).

Paskaitų minėjime skaitys tei
sininkas p. Kovalskis. Meninės da
lies programoje dalyvaus ponia 
Rauličkienė,, p. Paulauskas ir p. 
Zakarevičius.

Salės papuošimui M. Jankaus 
portretų piešia dail. p. Meškėnas.

Visi Mažosios Lietuvos bičiuliai 
su savo svečiais kviečiami daly
vauti.

A.L.B. .CABRAMATTOS 
APYLINKĖS VALDY

BOS PRANEŠIMAS
A.L.B CABRAMATOS Apylin

kės Valdyba praneša, kad š.m. sau
sio 10 d., tuojau po lietuvių pa
maldų Mt. Pritchard bažnyčioje 
(pamaldos 8.30 vai.) ten pat šau
kiamas visuotinis-metinis apylin
kės susirinkimas.

Darbotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas ir 

prezidiumo sudarymas.
2. Vaidybos pranešimas ir at

sistatydinimas.
3. Valdybos ir Kontrolės komi

sijos rinkimai.
4. Einamieji reikalai.
5. Br. Kiverio vadovaujamas 

dvigubas kvartetas padainuos lie
tuviškų dainų.

6. Susirinkimo uždarymas.
Pamaldų metu giedos dvigubas 

kvartetas.
Prašome apylinkėje gyvenančius 

tautiečius (suaugusius ir jauni
mų) galimai skaitlingiau atvykti 
į pamaldas ir dalyvauti susirinki
me.

Apylinkės Valdyba.

BANKSTOWNO LIETUVIAI 
NUSIPIRKO SKLYPĄ

Bankstowno ir apylikės lietuviai, 
kur gyvena netoli ketvirtadalis vi
sų . Sydnėjaus lietuvių, jau prieš 
metus pradėjo kalbėti apie nuosa
vų namų įsigijimų Bankstowne. 
Tam reikalui ir pinigų yra kelis 
šimtus £ surinkę. Prieš Kalėdas 
Bankstowno Lietuvių namams sta
tyti komitetas užpirko didelį skly
pų 60 x 200 pėdų, apie 6 min. nuo 
Bankstowno gelež. stoties. Sklypas 
kaštuoja £ 750. —s—

PADĖKA
ALB Canberros Apylinkės Val

dyba dėkoja apylinkės lietuviams, 
gausiai parėmusiems pinigais Vo
kietijoje pasilikusius tautiečius.

ALB Canberros Apyl. Valdyba.

ŠI “M.P.” NR. IŠLEIDO ALB GEELONGO APYLINKES VAL
DYBA. 1,2,3,4, IR Iš DALIES 6 PSL. REDAGAVO A. GRIGAITIS.

ALB KRAŠTO VALDYBA IR “M.P.” REDAKCIJA GEELONGO 
APYLINKĖS VALDYBAI, REDAKTORIUI IR VISIEMS GEELONGO 
LIETUVIAMS, PRISIDĖJUSIEMS pRIE ŠIO “M.P.’’ NR. IŠLEI
DIMO, NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA.

30 METU SCENOS 
DARBO

Adelaidės lietuvių Teatro studi
ja prieš Kalėdas į scenų išėjo su 
trimis komedijomis. Spektaklis su
tapo su teatro studijos vadovo — 
režisoriaus Juozo GUC1AUS 30 
metų scenos darbo ir 50 metų am
žiaus sukaktimi. Po vaidinimo 
kultūrininkų ir visuomenininkų ko
misija: Pulgis Andriušis, V. Šim
kus, J. Kalvaitis, J. Zdanavičius 
ir Z. Kučinskas pasveikino sukak
tuvininkų. Gėlės, organizacijų bei 
paskirų asmenų dovanos simboli
zavo bent moralinį atpildų už jo 
įdėtų darbų ii- pasišventimų.

Jubiliatas, dėkodamas už sveiki
nimus ir linkėjimus adelaidiškiams, 
ta pačia proga padėkojo ir savo 
žmonai solistei A. Gučiuvięnei ku
ri daug prisidėjusi prie sumany
mų įvykdymo ir lengvinusi sunkų 
teatralo darbą, ypač tremtyje.

Ilgiausių metų ir kiti nuoširdūs 
lietuviški linkėjimai buvo pareikš
ti per suruoštų jubiliatui pagerbti 
pobūvį, kuriame dalyvavo per 50 
teatro bičiulių.

PIRMOJI KOMUNIJA 
ADELAIDĖJE

Gruodžio 5 d. Šv. Juozapo baž
nytėlėje mūsų mažiesiems buvo 
suteikta pirmoji šv. Komunija.

Į gražiai išpuoštų bažnytėlę, pro 
didijį įėjimų įėjo baltai pasipuo
šę mergytės su rūtų vainikėliais 
ant galvų ir berniukai su rūtelė
mis ant krūtinių. Juos lydėjo li
turginiais rūbais vilkįs kun. dr. 
P. Jatulis, paruošęs vaikučius tai 
iškilmei.

“Pulkim ant kelių”... praskam
bėjo iš vaikučių krūtinių nemir
štama Strazdelio giesmė ir juos 
nuteikė maldai.

Kun. dr. P. Jatulis pasakė pri
taikintų pamokslų.

Po pamaldų buvo nusifotogra
fuota, gi ALB Adelaidės Apyl. 
Moterų Sekcijos ir priėmusių pir
mųjų Šv. Komunijų vaikučių tėvų 
dėka, buvo, suruošti pusryčiai, ku
rie praėjo gražioje lietuviškoje 
tradicijoje.

■GARAŽAS
Savininkas O. MOTUZAS, 65 Beresford Ave. N. Bankstown, 

Telef. UY 2805
Generalinis automobilių remontas. Atliekami šveicavimo 

darbai. Darbas garantuotas. Tautiečiams nuolaida.

<************************************************
ADELAIDĖS SPORTININKU GEGUŽINĖ

įvyks š. m. sausio mėn 17 d. (sekmadienį)
BLACK WOODE

Numatoma įvairi sportinė programa su dovanomis.
Pasišokimas ir pasidainavimas.
Atsigaivinimui — šaltakošė ir gėralai.
“Vyties” sporto klubo valdyba ir sportininkai kviečia dalyvauti 

visus tautiečius.
•★**★★★*★★★★★★*★**★★★★★**★*★*★★***★★*****★★*★★*•**-

GERIAUSIA DOVANA — PRAKTIŠKA 
DOVANA

Todėl nepraleiskite progos — apžiūrėkite mūsų elektros prekes
Tarp gausaus pasirinkimo, kaip:

“RITEMP”
“XCEL”
“G.E.C.”

Elektrinės krosnys;
“RADIOLA”

•“MULARD”
Radijo aparatai:

“Kelvinator” — šaldytuvai •
“ STAMCO”

“NAGO”, 
“WASHRITE” 

>‘TRAY WAY”
Skalbimo mašinos:

“Hoover” — siurbliai
Rasite ir skalbimo mašinų, kuri per vaiandą_laiko 

LENGVIAU, ŠVARIAU IR PIGIAU 
(negu paprastu būdu) išskalbia 5 asmenų šeimos baltinius.

Tam įsitikinti priimami užsakymai nemokamam demonstravimui.
F. Purchell ir Co. ,7 Malop St., Geelong.

Kas Dievo Dievui
(atkelta iš 2 psl.) 

ma proga ir teisė tokias pamaldas 
turėti, turėtume tai gerai suprasti 
ir uoliai jas lankyti.

Paskutiniu metu Geelong’e kun. 
J. Kungys, norėdamas pagyvinti 
parapijinį lietuvių gyvenimų, su
darė parapijos tarybą. Tarybon 
įeina: L. Bertašius, V. Bindokas, 
A. Grigaitis, V. Jankus, S. Slavic
kas V. Starinskas ir S. šutas. 
1953 m. spalio 18 d. Taryba suruo
šė J.E. Arkivysk. J. Skvirecko 80 
m. amžiaus sukakties minėjimų — 
akademijų. Pamaldas, Jubiliato in
tencija atlaikė kun. J. Kungys. Ta 
proga bažnyčioje buvo surinktas 
“maldų vainikas” ir skirta II-ji 
rinkliava. Pamaldų metu giedojo 
solistas D. Paliulis ir smuiku gro
jo svečias iš Melbourne A. Sa
dauskas. Jiems akomponavo muz. 
Norvydas. Akademija įvyko 3 vai. 
p. p. šv. Petro ir Povilo parapijos 
salėje. Minėjimą pradėjo Parapi
jos Tarybos vardu A. Grigaitis 
atidaromuoju žodžiu. Po to buvo 
sugiedota “Marija, Marija”. Tu
riningų ir plačių paskaitą apie J. 
E. Arkivyskupą J. Skvirecką skai
tė svečias B. Zumeris, nušviesda
mas Jubiliato darbus Lietuvos Ba
žnyčiai ir Tautai. Kun. J. Kungys 
papasakojo savo atsiminimus apie 
J. Ekscelenciją ir perskaitė Gee- 
long’o lietuvių katalikų pasveiki
nimų Jubiliatui. Oficialioji dalis 
buvo baigta Lietuvos Himnu. Me
ninėje dalyje, kurių pravedė V. 
Bindokas, pasiftdė V. Šutaitė ir 
R. Slavickas su deklamacijomis, 
R. Zenkevičius — akordeonu, sve
čias smuikininkas — A. Radaus
kas ir solistas D. Paliulis; akom
panavo muz. Norvydas. Parapijos 
taryba yra numačiusi ateityje dau
giau darbų, ypatingai talkininkau
ti kapelionui.

Kiekvienais metais Geelong’e 
katalikai organizuoja procesijų su 
Šv. Sakramentu Kristaus Karaliaus 
gabei. Procesijoje tarp organizuo
tų australų dalyvauja ir įvairios 
tautybės. Labai gausiai ir stropiai 
šitoje procesijoje dalyvauja ir lie
tuviai su tautine vėliava ir dalis 
pasipuošę lietuviškais rūbais. Tai 

.ne tik religinė, bet ir tautinė re
prezentacija, kurių lietuviai pui
kiai atlieka. Lietuvių grupės nuo
traukos dažnai talpinamos spaudo
je. Ateičiai norima dar geriau šiai 
eisenai pasiruošti ir pasigaminti 
lietuviškų ženklų ir insignijų. Ka
pelionas Kungys į lietuvius jau 
antras kartas po procesijos tarp 
kitų pamokslininkų prabyla lie
tuviškai. Australai gerai žino, kad 
tarp ateivių yra ir lietuvių nema
žas būrys. Tikimasi, kad lietuviai 
Geelong’e ateityje visi ir visur da
lyvaus uoliai ir atiduos “Kas Die
vo, Dievui, kas Lietuvos, Lietu
vai”. (K)

GEELONGE 
1953 METAIS

1) Vasario mėn ,8 d. — Liet, 
savaitgalio mokyklos metų užbai
gimas. (Suruošė Kultūros Fondo 
Valdyba).

2) Vasario mėn. 15 d. — Vasa
rio 16 d.” minėjimas su menine 
dalimi (Minėjimų suruošė Apyl. 
Valdyba).

3) Kovo mėn. 1 d. — Melbour
ne Chorol “Aidas” koncertą#. (Su
ruošė kun. Kungys, talkininkau
jant Apyl. Valdybai).

4) Kovo mėn. 23 d. —• Dr. Vy
dūno mirties minėjimas. (Suruošė 
M.L.B. D-ja ir L.A.S-dis).

5) Baflandžio mėn.. 14 d. — Iš
kila į gamtą. (Suruošė Geelongo 
Ateitininkai).
1 6) Gegužės mėn. 2d. — Balius. 
(Suruošė Apyl. Valdyba). '

7) Gegužės mėn. 9 d. — Balius. 
(Suruošė LA.S-dis)'.

8) Gegužės mėn. 10 d. — Mo
tinos dienos minėjimas su menine 
dalimi. (Suruošėė Apyl. Valdyba).

9) Birželio mėn. 5 d. — Y.W. 
C.A. suruoštoj meno parodoje bu
vo įrengtas lietuviškas kampelis. 
(Įrengė Apyl. Valdyba).

10) Birželio mėn. 14 d. — Bir
žulio. 14 d. proga vainiko uždėji
mas ant žuvusio kareivio kapo ir 
iškilmingas minėjimo aktas. (Su
ruošė Apyl. Valdyba).

11) Rugpjūčio' mėn. 22 d. — 
Spaudos Balius. (Suruošė baliui 
ruošti komisija).

12) Rugsėjo 13 d. — Tautos 
šventės minėjimas su menine dali

TRAUKINIAMS SUSI
DŪRUS SUŽEISTAS 

LIETUVIS
Gruodžio 19 d. 12.15 vai. Syd

enham stotyje (Sydney) elektrinis 
traukinys užlėkė ant kito stovin
čio traukinio. Susidūrimas buvo 
if>ks stiprus, kad stovėjusio trau
kinio paskutinis ir užvažiavusiojo 
pirmutinis vagonai buvo visiškai 
sumalti. Smarkiai aplaužyti ir 
gretimi vagonai, žuvo 4 keleiviai 
ir sužeista apie 200, jų tarpe gana 
sunkiai nukentėjo ir sydnėjiškis 
Antanas Statkus: sužalota galva, 
rankos, pečiai ir skaudžiai suspaus
ti vidurThi. Dar tebeguli ligoninė
je.

Visus namų dažymo ir dekora
vimo darbus sųžiningai ir pigiai 
atlieka lietuviška firma

B.I.K.S. — PAINTING AND 
DECORATING CO.

Kreiptis: J. Bistrickas, 67 Wig
ram Rd. Glebe, Sydney.
■♦**sr*<se*«**^r**********#s»***^r

VL. PETKEVIČIUS
PRAŠOMAS ATSILIEPTI

Prieš keletą dienų "M.P.” Red. 
persiųstas laiškas Vladui Petkevi
čiui, gyvenusiam Danijoje. Laiš
kas rašytas iš Tejšių. žinantieji 
VI. Petkevičiaus adresų prašomi 
jį painformuoti, arba rašyti tie
siog redakcijai.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas Alg. Liubinskas, 

kauniškis, gyvenęs Hanau stovyk
loje. Prieš metus grįžęs iš Sydney 
kalėjimo gyveno Melbourne- ir dar 
apgavęs keletu tautiečių su šeima 
išsikėlė į Perth.

Tautiečiai žinantieji jo adresų 
prašau pranešti man. Paslaptis ga
rantuota. Kartu įspėju visus tau
tiečius būti atsargiems, nes jo ap
gautų žmonių yra labai daug.

J. Pečiulis.
41 Albert SV, East Melbourne, 

Vic.

jau nemažai metų praėjo nuo 
tų dienų, kai žmogaus bestija, 
užvaldžiusi pasaulį, tarytum tas 
pasakų daugiagalvis smakas ry
jąs karalaites, pražiojo nasrus ir 
pareikalavo aukų.

Ir rijo-naikino, ką tik pasiekti 
galėjo. O tų pasiekiamųjų skai- 
čiun pirmon eilėn ir pateko vie
na gražiausių Baltijos karalaičių 
— mūsų Tėvynė Lietuva.

Gražus žemės kampelis, Aug- 
ščiausiojo nuo amžių mūsų protė

viams paskirtas, gražiais pušynais, 
srauniais upeliais ir žydinčiomis 
sodybomis pasipuošęs, kur kiekvie
nas pakeleivis, turtingas ar varg- 
šas-elgeta prieglaudą rasdavo, da
bar gedulo šydu padengtas, gele
žine tvora nuo laisvojo pasaulio 
atitvertas: kad nei žmogus nepra
eitų, nei paukštis neperskristų, 
nei kankinių skundas laisvųjų ne
pasiektų.

Nebegaudžia ten bažnyčių var
pai, tikinčiuosius Dievulio garbin
ti kviesdami, nutilo daina ir gies
mės šventos. Gūdi tyla, šalta žie
ma sukaustė mūsų gimtą šalį.

Išskridome, išsiblaškėme, mes 
tremtiniai, po platųjį pasaulį, ne 
savu noru, tik skaudžios nedalios 
vejami: išskridome, kaip tie pau
kščiai žiemos šalčių pabūgę.

Išskridome... nors, nekartą su 
Maironiu kartojome... Tas ne lie
tuvis, kurs Tėvynę bailiai, kaip 
kūdikis, apleis.

Ir priglaudė mus svetimieji. 
Nenoromis. Prieš tai, kaip ir pri
dera geriems pirkliams, pasilygę 
ir tinkamai apžiūrėję.

Ne jiems' suprasti mūsų vargus, 
nors šiaip, pasaulis atrodo gana 
jautrus ir jaudinasi dėl menko 
nieko. Ar arklį nesėkmė lenkty
nėse ištiko, ar mylimas šuniuke 
išgaišo, ar pralaimėjo populiarus 
bokso čempionas: užuojautos be 
galo.

Niūrūs svetimos šalies dangus, 
nors ir saulėtas, karti duonelė, 
kad ir balta.

Ir štai pačiame Australijos pa- 
kraštin Geelongo miestan, ben
dras likimas atbloškė būrelį mū
sų tautiečių. ^Gražus > miestelis. 
Aplink fabrikai, o prie kryžkelių 
ir centre barai taip ir masina už
eiti, unksmingi medžiai pavėsin 
vilioja, gražios jūros bangos pap- 
laukyti kviečia.

Bet už miesto stūksd fabrikai, 
o tenai tarp krosnių karštų, die
ną ir naktį mūsų žaliųjų laukų 
vyrukai darbuojasi. Ilsta rankos, 
veidas prakaitu rasoja. Susimąs
to gal ne vienas tėvynėj praeitį 
atminęs. Bet kaukdami sukasi ma
šinų ratai, dunda kūjai, skamba 
daužomas plienas ir diena po die
nos, beveik kiekvienas, nors pats 
dar gal to ir nesupranta, bet pa
mažu, pamažu bevaliu • automatu 
tampa.

O aplink pasaulis, gražus ir vy
lingas ir kaip upės verpetas 
klastingas išskėtė savo tinklą, 
kad tave žmogeli suviliotų ir nu- 

V. PRANCKŪNAS
FOTOGRAFAS

4 ORCHARD ST. EAST GEELONG 
Tele/. 4529

Išaiškina filmas, didina, spalvuoja ir perfotografuoja senas 
nuotraukas.

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

mi. (Suruošė Apyl. Valdyba).
13) Rugsėjo mėn. 26 d. — Spor

to balius. (Suruošė sporto klubas 
Neris ir Apyl. Valdyba.)

14) Spalio mėn. 10 ir 11 d.d. 
— IV Australijos lietuvių krepši
nio pirmenybės. (Suruošė sporto 
klūbas Neris ir Apyl. Valdyba).

15) Spalių mėn. 18 d. — J.E. 
Arkivyskupo Skvireckio 80 metų 
sukakties minėjimas. (Suruošė 
Parapijos Taryba).

16) Spalių irfėn. 25 d.- — Kris
taus Karaliaus garbei procesija. 
(Organizavo kun. Kungys).

17) Lapkričio mėn. 15 d. — MeJ 
no — šokių vakaras. Programoje 
operetinio pobūdžio vaidinimas ir 
kupletai, kuriuos išpildė Melbour
ne Ateitininkai. (Suruošė Geelon
go Ateitininkai).

18) Lapkričio mėn. 27 d. — D. 
Nasvytytės grupės išraiškos šo
kiai. (Suruošė pati šokių vedėja 

gramzdintų, antros rūšies piliečiu 
amžinu to krašto ‘ workeriu” pa
darytų.

Ir norėtųsi tada kartu su rašy
tojo Puidos dramos “Undinė” he
rojumi inž. Garšva tarti — Par
neški “Garse” gandą tėvynėn ir 
papasakok kaip žūstam svetimoj 
ir paprašyk atleidimo kad tokie 
silpni esame ir žmonėmis tik žmo
nėmis, įstengiame būti.

Bet gi mes esame lietuviais gi
mę, tokiais turime ir norimd* bū
ti. Ir tą tiesą, mums priminė tau
rus svetimtautis, giliai pažinęs 
mūsų tautą. Tad,

“šalin nusiminę dūsavimai skau
dūs,

Jie silpnina dvasią paikai.
Ar mums, kaip mergaitei, raudo

ti nuraudus,
Nors spaudžia nelaimės, vargai”.
Drąsiai tarkime drauge su mū

sų tautos atgimimo pranašu Mai
roniu ir “Stokim į kovą kaip mil
žinai”. Ak, ištikrųjų, tik pažvel
kime.. Mes nesame jau tokie pa
sigailėjimo verti, kaip kai kam 
atrodytų. Tiesa, mes neskaitlingi, 
neturime turtų, netekę tėvynės. 
Bet apleisdami tėvynę pasiėmėme 
turtų už pinigus nenuperkamų. O 
tai mūsų skambi lietuviška kalba, 
gražiosios dainos, papročiai ir tra
dicijos, gilus religingumas bei do
rovės jausmas, tikies grožio su
pratimas, blaivi galvosena ir pa
liktos tėvynės ilgesys. Tai yra 
mūsų vienintelis brangus,- neįkai- 
liuojamas turtas ir dėl jo apsau
gojimo ir padidinimo tupime “ko
voti kaip milžinai”.

Džiugu konstatuoti, kad ir Gee
longo lietuviai, nors ir neperskait- 
lingiausiai, bet ton kovon jungia
si. Štai prieš tris metus įsisteigė 
L.K. Fondo skyrius, nors, pakol 
kas, daugiau garsėjęs projektais 
— ne darbais, štai sekmadieniais, 
po pamaldų vaikučiai lietuviškon 
mokyklon skuba ir mokytojo- Ma
žylio priežiūroje lietuvišką žodį 
skaityti bei rašyti bando.

O ten, miesto pakrašty taurus 
žemaitis Bertašius knygnešių ta
kais bando žengti ir lietuviškas 
knygas ir spaudą bemokto, uždar
bio platina. Čia auga .gražus jau
nimo knygynėlis rūpestingai Bal
trūnų globojamas. Ten vėl jauni
mas rikiuojasi tautinį šokį sušok
ti. Ir'judrus kultūrininkas Narvy
das pirmon eilėn ne namą, tik pia
niną nusipirkęs visiems paruoši
mams gražiai talkininkauja ir jau
nimą muzikos moko.

O Kultūros fondo valdyba rim
tai nusiteikus, K. Šimkui pirmi
ninkaujant posėdžiauja.

Tai nepilnai išvardintas gražus 
lietuvių kultūrininkų Geelongo at
žalynas, nepalūžęs bandymų me
tais, o išleidęs gražius daigus 
duoda drąsos su Maironiu sušukti:

— Kaip vyrai, be baimės mes 
stokim į kovą,

Kaip milžinas amžių baisus,
O meilė tėvynės tebūnie vadovu 
Ir Dievas kur valdo visus.

p. D. Nasvytytė.)
Tenka pažymėti, kad visų Apyl. 

Valdybos suruoštų minėjimų me
ninės dalys, dažniausiai buvo pa
ruoštos Kultūros Fondo Geelongo 
skyriaus ir Tautinių šokių grupės. 
Be to, Tautinių šokių grupė 2 sy
kius šoko australų visuomenėje, 
šokiai buvo aprašyti vietinėje aus
tralų spaudoje.

Vasario 16 d. Birželio 14 d. ir 
Rugsėjo 8 d. progomis Apyl. Val
dybos iniciatyva buvo parašyti 
straipsniai australų spaudoje. Be 
to, lietuviškos plokštelių dainos 
transliuojamos naujųjų australų 
pusvalandžio metu per Geelongo 
radio stotį. Transliacijas paruo
šia Apyl. Valdyba.

SOTUS IR APSIRENGĘS BO
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.
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