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Ar Pildome Savo Pareigas Politikos Apžvalga
Vargu ar rastume kur tokį lie

tuvį kuria būtų priešingas idė
joms, išreikštoms Lietuvių Char- 
toj. Sunku būtų rasti ir tokį, ku
ris pasisakytų prieš rėmimų veik
snių, pasiryžusiai vykdančių tas 
idėjas mūsų tremties gyvenime. 
Visi prisipažįstame esant reika
lingu teikti visokeriopų pagalbų 
tam sunkiam darbui, kuris telkia 
visus mus tėvynės laisvinimo ko
vai ir artina prie galutino tikslo
— laisvos, nepriklausomos, demo
kratinės Lietuvos.

Kaip ir kuo kiekvienas mūsų 
galėtų prisidėti prie to sutelkto 
tėvynės laisvinimo darbo?

“Kiekvienos tautos laisvę ten
ka pirkti šiomis pagrindinėmis 
vertybėmis: pinigu, darbu ir krau
ju”. šiuos reikšmingus žodžius 
prieš metus laiko tarė agr. Tadas 
Šidiškis, VLIKo narys ir Tautos 
Fondo Valdytojas, savo kalboje 
transliuotoje per AB į Kraštų.

Daug lietuviško kraujo nutekėjo 
amžių būvyje. Mūsų istorija bylo
ja apie gražiausius pasišventimo 
pavyzdžius, kai lietuvis, be am
žiaus ir lyties skirtumo, liejo sa
vo kraujų už bočių žemę, už jos 
laisvę. Gal būt gražiausiu tokių 
pavyzdžių mes turėjome pastarai
siais. laikais, kada mūsų kraštas 
pateko j tokių sunkių ir žiaurių 
priespaudą, kurios ir praeity ne
buvo patirta. Tas kraujas ir da
bar ten liejamas, šių pasiryžė
lių žygiai tarnauja mums kelro
džiu į ateitį ir neleidžia pamirš
ti, kad jokia auka savo tėvynei 
nėra per didelė.

Ateitis gal vėl pareikalaus ne
maža mūsų kraujo, bet iki tas 
laikas ateis, mes turime kitomis 
išgalėmis dėtis prie tėvynės vada
vimo darbo.

Tremties sųlygose tėvynės va
davimo akcija yra| reikalinga dar
bo ir pinigo. Jei darbu gali prisi
dėti tik tam tikrų kvalifikacijų ir 
tikro ryžto asmenys, tai mažu pi
nigėliu galėtų ir turėtų prisidė
ti kiekvienas tautietis. Tas ma
žas pinigėlis visų dedamas, išaug
tų į didelį pinigų. O šioje gady
nėje pinigas daug kų gali. Jei 
ir nesilaikyti genijaus išreikštų 
žodžių — “vien tik auksas valdo 
mus”, vis tik šio gelsvo metalo 
turėtojai ir idėjinėje kovoje daug 
kų pasiekia. Jau ne kartų buvo 
įsitikinta, kad pinigų neturėjimas 
gražiausias idėjas, augščiausius 
siekius, teisingiausius reikalavi
mus sužlugdo, paverčia neįgyven
dinamomis svajonėmis. Žiauri tie
sa, bet gyvenimo tikrovės parem
ta.

Tačiau savam gyvenime susi
duriame ir su antra tikrove. Ne
žiūrint, kad veik visi mes be iš
imties laikome save dideliais pat
riotais, tėvynės mylėtojais, bet kai 
reikia tai paremti realiu veiksmu
— daugelio mūsų nelieka. Kokių 
gražių žodžių mes pareiškiame 
mūsų vargšės tėvynės adresu; o 
susirinkimuose ir kitur negailėda
mi balso šaukiame, kad anas at
kilas visuomenės darbų bedirbus 
ne taip dirba, kaip reikėtų, nemo
ka tėvynės vaduoti. Jau vien nuo 
tų “tautinių rėksnių” balso ir ai
manų, rodos, turėtų visi mūsų ne
prieteliai Išgaišti ir mūsų kraštų 
palaisvinti. Bet paklauskime juos, 
o kuo jie yra prisidėję prie šio 
darbo, ar yra pasiėmę nors ko
kių visuomeninę pareigų, ar pri
sideda prie to darbo susimokėda
mi nors nedideli solidarumo mo
kestį bei paaukodami nedidelį pi
nigėlį Tautos Fondui. Atsakymo 
i tuos klausimus mes nesulauksi
me, nes velnias kryžiaus taip ne
bijo, kaip šie valio-patriotai to

kių klausimų.
Solidarumo mokestis ir auka 

Tautos Fondui — tai dvi tremties 
piniginės prievolės, kurias kiek
vienas sųmoningas lietuvis turi 
atlikti.

Lietuviu Chartos 11 str. pasku
tinioji pastraipa taip nusako so
lidarumo mokestį: “Tautinio su
sipratimo ir lietuvių vienybės žen- 
klan, kiekvienas lietuvis moka 
nuolatinį tautinio solidarumo įna
šų”. I

Pagrindinės šio mokesčio žy
mės — a) privalomas kiekvie
nam lietuviui ir b)f jis yra nuola
tinis. Tas žymes sekant, mes ga
lime šį mokestį prasmės atžvil
giu prilyginti prie valstybinių 
mokesčių, tačiau formaliai yra di
delio skirtumo. Solidarumo mo
kesčio privalomumas reiškiasi jo 
idėjinėje prasmėje ir neturi pri

verstino išieškojimo pobūdžio, kaip 
valst. mokesčiuose. Šio mokesčio 
privalomumas remiamas lietuviš
kojo solidarumo jausmu. Todėl jis 
yra mokamas savanoriškai kiek
vieno lietuvio, kuris sųmoningai 
save tokiu laiko. Solidarumo mo
kestis yra nuolatinis, t.y. moka
mas periodiškai ir nustatyto dy
džio. Australijoje jis yra nustaty
tas labai mažas — 1 šilingas į 
mėnesį arba tik 3 pensai į savai
tę. Šį mokestį sumokėti yra pa
jėgus net neturtingiausias lietu
vis.

Jei solidarumo mokestis eina 
daugiausia vietos bendruomeni
nių organų reikalams, tai Tau
tos Fondo lėšos veik išimtinai yra 
skiriamos kovai už Lietuvos išlai
svinimų. Tautos Fondas — tai 
dar 1943 m. Lietuvoj mūsų jun
gtinės rezistencijos sukurtas iž
das. Jis atsirado tuo pat metu, 
kai pogrindyje susikūrė Vyriau
siasis Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas. Tai VLIKo iždas. Jo lėšos 
naudojamos pagal kiekvienai įs
taigai Vykd. Tarnybos paruoštų 
ir VLIKo patvirtintų sųmatų. Tos 
lėšos yra naudojamos didžiausio 
taupumo principo pagrindu ir lai
kantis griežtos kontrolės.

Tautos Fondo lėšas sudaro au
kos. Kiekvieno lietuvio yra mora
linė pareiga, pagal savo pajėgu
mų, karts nuo karto aukoti Tau
tos Fondui. Nuo Tautos Fondo 
turtingumo priklausys ir laisvini
mo akcijos pajėgumas. Todėl yra 
reikalingas nepaliaujamas ir pas
tovus aukų plaukimas į Tautos 
Fondų.

Neverta ir minėti, koks mažas 
nuošimtis mūsų bendruomenės na
rių susimoka solidarumo mokestį. 
Nelinksmas vaizdas pažiūrėjus į 
Tautos Fondo aukotojų sųrašus. 
Ačių Dievui! tų valio-patriotų, 
kuriuos aukščiau minėjau, nedaug 
turime, tai argi didelė dauguma 
kitų būtų tokie atšiaurūs saviems

UŽ GELEŽINES
UŽDANGOS

PRISIPAŽĮSTA SMUKDĘ LIE
TUVOS ŽEMES ŪKI. Ir patys 
bolševikai, susmukdę Lietuvos že
mės ūkį, gauna viešai prisipažin
ti šimtus trūkumų: melioracijos 
darbų nevykdymų ir blogų išnau
dojimų jau nusausintų plotų, st- 
dojimų jau nusausintų plotų, šta
mų žemės ūkio specialistų kolū
kiuose, baisiai mažų pieno pro
dukcijų, bulvių plano įvykdymų 
tik 78,4% ir t.t. Jeigu tokiu “sp
arčiu” bus ūkininkaujama toliau, 
tai net ir pagal dabartinius pla
nus tokio gyvenimo, kokį turėjo 
Neprikl. Lietuvos ūkininkas, pa
vergtoj tėvynėj pavyks sulaukti 

reikalams. Man rodos, mūsiškių 
negalima tuo pakaltinti. Tas ta
riamas atšiaurumas kyla ne iš jų 
pačių, bet čia kaltos gyvenimo 
sųlygos, o daugiausia, tai nevyku
si organizacija tų pinigų surinki
me. čia jau mūsų bendruomenės 
organų pareiga taip sutvarkyti, 
kad kiekvienam mūsų tautiečiui 
būtų suteikta patogios galimybės 
tas savo pareigas atlikti. Kokių 
nors specialių receptų šiuo reika
lu sunku pasiūlyti. Kiekviena vie
tovė turi savo specifiškų ypaty
bių ir prie jų reikia prisitaikinti.

Turime nemaža įvairių organi
zacijų. Tariama, kad į tokias or- 
gimnazijas buriasi pats aktyviau
sias ir labiausiai savo pareigas 
jsisųmoninęs elementas. Būtų vi
sai natūralu ir prasminga, kad 
tų organizacijų priešaky stovį as
menys ateitų talkon bendr. orga
nams ir greta nario mokesčio ko- 
lektuotų iš savo organizacijos na
rių solidarumo mokestį ir aukas 
Tautos Fondui. Per visokius mū
sų parengimus, šokių vakarėlius, 
paskaitas, minėjimus ir pan., prie 
įėjimo turėtų būtų pasiūloma at
silankiusiems atlikti tai, kas jiems 
privaloma, kaip lietuviams. Jei 
visais prieinamais būdais būtų 
primenama mūsų tautiečiui, kad 
jis savo mažu materialiniu įnašu 
gali prisidėti prie to didelio sa
vo tėvynės laisvinimo darbo ir čia 
pat jam būtų sudaromos galimy
bės tai atlikti, — vargu ar kas 
liktų nesumokėjęs solidarumo mo
kestį ir nepaukojęs Tautos Fon
dui. Nereikėtų sielotis ir dėl ke
lių atsisakiusiųjų, nes būtų išry
škinta jų tikroji vertė mūsų ben
druomenėje.

Organizuotai sutvarkius solida
rumo mokesčio ir Tautos Fondo 
aukų rinkimą, mūsų bendruomeni
nių lėšų klausimas būtų išspręs
tas. Tada ir mūsų vadovaujan

tiems organams nekiltų didelių rū
pesčių tuose darbuose, kurie 
jiems yra pavesta atlikti. Mūsų 
politinei bylai remti ir palaikyti 
atsirastų naujų galimybių, didž
iausios reikšmės turinčios mūsų 
savaitgalio mokyklos turėtų viso
kią pagalbą, būtų pasiekiamas sa
višalpos organizavimas, rastų sau 
paramos kultūriniai reikalai ir t.t. 
ir t.t. Mažas pinigėlis visų pastan
gomis pavirtęs į didelį pinigą su
darytų tvirtą pagrindą lietuvišku
mui tarpti sunkiose sąlygose.

Naujus metus pradedant, linkė
tina apylinkių valdyboms, seniū
nijoms, visų organizacijų vadovy
bėms ir visiems tauriems bendr. 
nariams taip susitvarkyti, kad 
šiais metais kuo didžiausias mū
sųjų skaičius susimokėtų solida
rumo mokestį ir kad galėtume 
pasigirti geru indėliu papildę 
Tautos Fondą.

Leonardas Karvelis

nebent c. komiteto narių Vaikų 
vaikams. Ir tai su sąlyga, jei vi
si planai bus įvykdyti....

— Bolševikai, negalėdami kaip 
reikiant paremti gausių šeimų, 
daugiavaikes motinas apdovanoja 
bent medaliais. LTSR augšč. pre
zidiumo spalio 30 d. įsaku vėl vi
sa eilė apdovanota bolševikiniais 
medaliais. Iš viso I laipsnio, to
kiais medaliais apdovanotos 245 
motinos, o II-jo laipsnio — 401.

Lėktuvo avarija 
Kolumbijoj

Keleivinis Kolumbijos lėktuvas 
su 22 keleiviais, sausio 12 d., pa
kilęs iš Mendelin skristi į Armenia 
(Kolumbija) dingo. Jo jiešką kiti 
lėktuvai pastebėjo sudužusio lėk
tuvo liekanas netoli Manizales.

NAUJA JAV STRATEGIJA
JAV Užs. Reik. min. Dulles 

paskelbė naują kryptį JAV strate
gijoje, pabrėždamas, kad nauja 
pažiūra ir politika esanti reika
linga ir būtina užtikrinti ilgalai
kio saugumo išlaikymui. Naujos 
strategijos pagrindinis bruožas 
yra išvystyti “masyvią atsilygi
namąją pajėgą” agresorių sulai
kymui. šitas sprendimas buvo 
padarytas Prez. Eisenhower ir jo 
patarėjų, kaip naujas atsakymas 
į komunistų grąsinimą.

Iki šiolei vykdyta karinė JAV 
strategija Azijoje nebuvusi pati 
geriausia. Lygiai nebuvusi tiksli 
JAV užsienio ekonominė ir pagal
bos politika be perstojo ir visą 
laiką remti užsienio kraštus. Be 
to, buvę neapibrėžtam laikui įsi
pareigota karinėse išlaidose iki 
tokio laipsnio, jog tai vedė iki 
“praktiško bankroto”.

Toliau Dulles pareiškė, jog JAV 
reikalingi sąjungininkai ir kolek
tyvinis saugumas, bet JAV naujas 
tikslas esąs padaryti santykius 
su sąjungininkais efektyvesnius 
ir mažiau kainuojančius.

Tai esą galima įvykdyti priduo- 
dant daugiau reikšmės ir pasiti
kėjimo centrinėms, pagrindinėms 
pajėgoms ir nuimant atsakomybę 
nuo lokalinių gynybos pajėgų. Ki
tais žodžiais tariant, nauja JAV 
galvosena yra parengti pajėgų 
kumštį pačiose JAV-se, laikant 
daugiau karinių jėgų namie ir 
tuo pačiu karinė pajėga kituose 
strateginiuose taškuose (Vokieti
joje ar Korėjoje) būtų tik sulai
kyti agresorių iki tam tikro lai
ko, kol pagrindinės jėgos galėtų 
duoti “Atpildo smūgį”. Naujas 
agresijos sulaikymo kelias esąs- 
norėti ir galėti stipriai ir grei
tai atsakyti agresijos taškuose, ne 
agresoriaus padiktuotuose, bet 
laisvos bendruomenės pasirinktuo
se, ir su ginklais, kokius laisvo
ji bendruomenė nutartų esant rei
kalingus panaudoti. Iki šiolei JAV 
politika reiškė, jog JAV turėjo 
išmėtyti savo ginkluotas pajėgas 
po visą pasaulį ir kovoti kiekvie
name taške, kur agresija pasirei
kštų.

KORĖJOS PROBLEMOS
Nežiūrint kiniečių įkomunistų 

min. pirmininko atsišaukimo vėl 
tęsti Panmunjon pasitarimus Ko
rėjoje, daugiau negu 22.000 Korė
jos karo belaisvių vis dar tebesė
di už spygliuotų vielų. šiaurės 
Korėjos gen. Chou savo pasiūly
mus surišo su Vakarams visiškaiKAIP SU UNIJOM?

ĮSTATYMUI ĮSIGALIOJUS
Sausio 14 d, NSW valstijoje 

įsigaliojo privalomo priklausymo 
unijoms įstatymas.

Pagal šį įstatymą pirmenybė 
gauti darbą teikiama tik unijų na
riams. Tai liečia visus nuo 18 me
tų amžiaus, kurie dirba NSW 
valstijos valdžios (State Award) 
arba privačiose registruotose įmo
nėse ir įstaigose (Industrial Ag
reement)

Išimtys yra daromos:
1. Asmenims, kurie dirba Fe

deralinės vyriausybės darbovietė
se.

2. Jaunesniems kaip 18 metų 
amžiaus.

3. Asmenims, kurie yra gavę iš 
Pramonės Registrato įstaigos (In
dustrial Registrar) atleidimo do
kumentą (Exemption Certifica
te).

4. Asmenims, kurių prašymai 

i nepriimtinais reikalavimais, to- 
: dėl Amerikos ir tuo pačiu J.T. 
atstovas Dean buvo priverstas nu
traukti pasitarimus. To pasėkoje 
Korėjoje išsivystė sunki krizė. 
Neutralių Tautų Repatriacinė Ko
misija nusprendė Korėjos karo be
laisvių sausio mėn. 22 d. - pasku
tinis terminas juos apklausinėti ir 
galutinė paleidimo diena — nepa
leisti. šis sprendimas krizę dar 
paaštrino, nes JAV sako, jog pa
gal susitarimą belaisviai turi būti 
tą dieną paleisti. Pietų korėjiečiai 
grąsina jėga juos paleisti. Komu
nistai gi reikalauja, kad belais
viai ir toliau būtų laikomi už spy
gliuotų vielų tol, kol susirinks 
Korėjos politinė konferencija ir 
nuspręs jų likimą.

Korėjos klausimo sprendimas, 
Indijos pasiulymu, turėtų būti per
duotas Jungtinių Tautų plenumui. 
Paskutiniojoje JT sesijoje, Ame
rikai užsispyrus, buvo išjungtas 
neutraliųjų dalyvavimas būsimoje 
politinėje Korėjos konferencijoje, 
bet paruošiamųjų pasitarimų me
tu Panmunjonge šitai buvo paly
ginti gana smarkiai pakeista — 
Amerikos atstovas Dean sutiko 
įsileisti neutraliuosius į konferen
ciją be balsavimo teisės. Pasku
tiniojoje JT sesijoje, svarstant 
Korėjos klausimą Amerika reika
lavo, kad Sovietai dalyvautų tik 
komunistų pusėje, gi dabar sutin
kama, kad jie bus savotiški “tre
tieji”, su pilna balsavimo teise.

* Londono laikraštis The Dai
ly Sketch paskelbė žinią, kad prieš 
savaitę Sovietų užs. reik. min. 
Molotov turėjo širdies ataką. Trys 
specialistai jį gydė ir, neatrodo, 
jog jis galėtų dalyvauti sausio 
25 d. Keturių Didžiųjų užs. reik, 
ministerių konferencijoje Berly
ne .Spėjama, kad jį pavaduos 
Gromyko.

Vakarams nusileidus prieita 
prie susitarimo; kad Berlyno kon
ferencijos vyks rytiniame ir va
kariniame Berlyne pakaitomis.

* Britų užs. reik. min. Eden 
pareiškė, kad Vakarai niekuomet 
neatsisakysią Atlanto Pakto gy
nybos organizacijos. To pakto pa
naikinimas negalėtų būti panau
dotas kaip kaina dėl susitarimo 
su Sovietais. Jo žodžiais, jeigu 
laikotarpyje tarp dviejų pasauli
nių karų būtų buvę kas nors pa
našaus į Atlanto Gynybos Sąjun
gą, tai Antras pasaulinis karas 
būtų niekuomet nekilęs.

Vyt. R.

dar nėra Industrial Registrar 
svarstyti.

5. Dirbantiesiems, kurie nėra 
paliesti pagal State Award ar 
Industrial Agreement, pav., tar
naitės ir kiti namų ruošoj dirban
tieji (domestics).

6. Asmenims, užimantiems va
dovaujamas vietas, pav., direkto
riai, vedėjai.

7. Mokiniams bei studentams.
8. Buv. karo dalyviams.
Asmenys, kurie nenori įsirašy

ti j unijas dėl religinių priežas
čių, privalo užpildyti pareiškimą, 
kurį galima gauti: Industrial Re
gistrar Office, 4th floor, A.P.A. 
Building, Martin Place, Sydney. 
Pateikiant pareiškimą jokio mo
kesčio mokėti nereikia. Prašymą 
patenkinus reikia sumokėti unijos 
nario mokesčio dydžio sumą. At
leidimo pažymėjimas (Exemption 
Certificate) reikia kasmet atnau-

ARKIVYSKUPAS JUOZAPAS 
SKVIRECKAS PER A.L.B. KRA
ŠTO VALDYBĄ ATSIUNTĖ PA
DĖKĄ AUSTRALIJOS LIETU
VIAMS UŽ SVEIKINIMUS IR 
LINKĖJIMUS 80 METŲ SUKAK
TIES PROGA. VISIEMS JJ SVEI
KINUSIEMS LINKI GAUSIOS 
DEVO PALAIMOS.

BALTOJI MIRTIS 
ALPĖSE 

..Austrijoj, .Italijoj, .Vokietijoj 
Šveicarijoj ir J.A.V. sniego pūgos 
padarė milžiniškų nuostolių ir žu
vo daug žmonių.

Alpių kalnuose sniego griūtys 
sunaikino keletą kaimų, po baltu 
mirties patalu palaidoti tų kaimų 
gyventojai bei turistai.

Pastarosiomis dienomis Austri
joje po sniego griūtimis žuvo, ar
ba ligi šiol dar nesurasta 180 žmo
nių. Šveicarijoje — 21, Italijoje 
— 3, ir Vokietijoje 2 žmonės yra 
žuvę.

Tarp Vienos ir Šveicarijos 600 
pėdų platumo sniego volas užgriu
vo geležinkelio stotį, palaidoda
mas 12 žmonių. Prie Dalaas, ne
toli Arlberg, sniego griūtis kliu
dė traukini ir jį perkirto pusiau, 
čia žuvo per 10 žmonių. Naujas 
pavojus grąso Vorarlbergui, nes 
Lutz upę užtvenkė iš kalnų nu
griuvęs sniegas ir vanduo semia 
kaimus.

Sausio 12 d., antrąją pūgos die
ną, žuvusių skaičius prašoko 100 
ir dingusių 112.

Austrijos, Šveicarijos, Italijos 
ir Vokietijos slidininkai, malūn
sparniai lėktuvai su vaistais, mai
stu ir drabužiais Alpėse jieško 
sniego užgriautųjų. Sausio 12 d. 
iš po sniego buvo atkasti 207 
žmonės. Vienas vaikas prie Blons 
po sniegu išbuvo 36 vai.

Amerikoje, šiaurės rytų valsti
jose per pūgas žuvo 68 žmonės. 
New Yorko valstijoje 30 laipsnių 
šalčio.
Lėktuvo avarijoj žuvo 35 

žmonės
Sausio 9 d., Viduržemio jūroj, 

netoli Elba salos, 30 minučių pra
ėjus po pakilimo iš Romos aero
dromo, įvyko šiurpi turbininio 
BOAC Comet lėktuvo avarija, ku
rios metu žuvo 29 keleiviai, jų 
tarpe 10 vaikų ir 6 lėktuvo įgu
los nariai.
LĖKTUVUI SPROGUS ŽUVO 16 

ŽMONIŲ
Sausio 14 d. prie Romos (Itali

ja) aerodromo besileisdamas sp
rogo 4 motorų keleivinis lėktuvas, 
žuvo 16 žmonių. Lėktuvas priklau
sė Pilipinų oro bendrovei.

A.L.B. KRAŠTO VALDYBA 
KVIEČIA VISUS TAUTIEČIUS 
ATNAUJINTI >“MŪSŲ PASTO

GES” PRENUMERATĄ 1954 ME
TAMS IR PARAGINTI ĮSIJUN
GTI'J BENDRUOMENĖS LAIK
RAŠČIO PRENUMERATORIŲ 
ŠEIMĄ TUOS PAŽĮSTAMUS IR 
KAIMYNUS, KURIE TO IKI 
ŠIOL NĖRA PADARĘ. LABAI 
PRAŠOME ATSILYGINTI UŽ 
“M.P.” TUOS GERB. SKAITYTO
JUS, KURIEMS LAIKRAŠTIS 
PRAEITAIS METAIS BUVO 
SIUNTINĖJAMAS SKOLON.

PRENUMERATOS UŽSAKY
MAI SIUNČIAMI ADRESU:

"MOŠŲ PASTOGE”, BOX 4558, 
G.P.O., SYDNEY, N.S.W.

jinti.
Dirbantysis, kuris iki sausio 14 

d. nebuvo unijos narys, arba nė
ra gavęs atleidimo pažymėjimo, 
gali būti baudžiamas iki £ 100 bau
da ir pašalintas iš darbo.

Darbdavys, \ kuris po sausio 14 
d. savo darbovietėje turės dirban
tįjį ne unijos narį, gali būti bau
džiamas iki £ 100.

1
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Sukruskime dar karta
Kiekviename žmoguje ir kiek

vienoje tautoje glūdi, šalia mate
rialinio gėrio siekimų, tiesos ir 
grožio spasiilgimas bei Tautos 
Garbės jausmas.

Tremtinių skaudus likimas vi
sų labiausiai pažeidžia Tautos 
Garbės jausmų. Jeigu užjūrio ša
lyse atskiram tautiečiui kartais 
lengvai pasiseka laimėti materia
linę gerovę, tai jautresniam lietu
viui visdėlto lieka širdyje ir min
tyse skaudžiai pažeista vieta, kad 
jis negali dalyvauti bendrame tau
tos gyvenime, didžiuotis jos pasi
sekimais ir išorinėmis tų pasie
kimų pareiškomis.

Jeigu Tėvynėje puošėme mūsų 
laikinųjų sostinę Kaunu, dabinome 
kitų Lietuvos miestų vaizdų nau
jais gražiais pastatais, o Vilnių 
atgavę suskatome kelti jo groži, 
saugoti ir kurti naujas Tautos 
šventoves, tai čia tremtyje mums 
beliko tik trupinėliai. Beliko pri
siminimas ir pasididžiavimas mū
sų Nepriklausomoje Lietuvoje su
kurtais darbais. Beliko puoselėji
mas ir didžiavimasis tremtyje iš
likusios tautos atskalos ir jos ge
resniųjų sūnų ir dukrų saugoja
momis lietuvių tautos tradicijo
mis, jos kultūriniais reiškiniais, 
meno mokslo ir krikščioniškos 
dvasios šventovių reginiais.

LETUVIŲ VASARIO 16 GIM
NAZIJA yra vienas iš pačių ryš
kiausių ir garbingiausių mūsų 
tremtyje atsidūrusios lietuvių ben
druomenės patriotinio pakilimo, 
tėvynės meilės ir jos pasiilgimo 
reiškinių. Šioji lietuvių aukomis 
išlaikoma švietimo įstaiga yra ge
riausias ginklas kovoje už Nepri
klausomų Lietuvę, geriausia prie
monė išlaikyti ir išauginti tau
tai jaunų, entuziazmo pilnų lie
tuviškų jėgų ir geriausias kelias 
parodyti pasauliui lietuvių ryžtu
mų, patriotingumę ir kutūringu- 
mų.

Jau šiandien Lietuvių Vasario 
16 Gimnazija garsina lietuvių 
vardų, jų pasiaukojimo dvasių, jų 
organizuotumų ne tik Vokietijos 
žemėje, bet vis plačiau už jos ri
bų. Šiandien mes duodame tai įs
taigai ir tinkamų pastogę, jų tvir
čiau materialiniai apsaugome nuo 
aplinkinių nepalankių svetimame 
krašte sųlygų ir net išorei duoda
me jai gražių ir garbingų išvaiz
dų.

Šie Gimnazijos Rūmai dar nėra 
apmokėti. Vokietijos Krašto Val
dybai tenka beveik kasdieninėje 
kovoje grumtis dėl šių rūmų ga
lutinio įgijimo, dėl jų parengimo

lietuvių mokslo įstaigai ir dėl 
pastogės 200 su viršum lietuvių 
vaikučių.

Viso laisvojo pasaulio lietuviai, 
o ypač užjūrio kraštuose, nuosta
biu darnumu ir ryžtumu dėjo au
kas šiai įstaigai išlaikyti. Šimtai 
pasišventėlių talkininkų nepagai
lėjo nei laiko, nei jėgų sutelkti ap
link save tūkstančius Vasario 16 
Gimnazijos rėmėjų.

Vokietijos Krašto Valdyba, de
ja, turi dar kartų apeliuoti į lais
vojo pasaulio lietuvių sąžinę, jų 
pasiaukojimo dvasių, jų gyvybiš
kumų tautos reikaluose ir prašyti 
pagalbos Gimnazijos Rūmams ap
mokėti ir tuo būdu tvirtai įkurti 
šį lietuvių švietimo židinį nors 

ant mažo gabalėlio svetimojo kraš
to žemės, paverčiant tų žemės 
sklypeli Laisvosios Lietuvos žeme.

Krašto Valdyba stengėsi, kiek 
galėdama, rasti naujų šaltinių 
svetimųjų tarpe ir pasiekė nuosta
bių rezultatų. Svetimųjų pagal

ba, be didesnės užjūrio lietuvių pa
ramos, pavyko iki šiandien atlik
ti visus pilies įrengimo ir remon
to darbus, nupirkti ir tame pa
čiame sklype pastatyti bei įrengti 
didesnį priestatų su 8 klasėmis, 
bendrabučio virtuve ir didele 200 
vaikų valgomąja sale.

Centralinio šildymo įrengimui, 
elektros instaliacijai, sanitariniam 
ir kanalizacijos įrengimui, mūro, 
tinkavimo, stalių, įstiklinimo, dai- 
lydžių ir dažymo darbams, staty
bos planavimui, priežiūrai, bal
dams ir baltiniams iki šiol reika
linga buvo DM 65.219,56 suma. 
Priestatas su pastatymu ir įren
gimu, su moderniškais virtuvės 
ir garo šildymo katilais kainavo 
36.819,65 DM. Taigi, iš viso 100. 
000 DM su viršum.

Nors tai didelė suma, bet, pri
simindami kiek Lietuvoje atsiei
davo mokyklų pastatai ir prisi
mindami, kad čia sutelpa ne tik 
9 klasių gimnazija, bet ir pra
džios mokykla bei 200 vaikučių 
bendrabutis su brangiais papildo
mais prausyklų, tualetų ir didelės 
virtuvės įrengimais, galime tvir
tinti, kad sumos su rūpestingu 
kruopštumu sumažintos kiek tik 
galima.

Be to, šie visi darbai atlikti 
svetimųjų pagalba. Inž. Stan
kaus pastangomis šveicariečių tar
pe surinkta 67.416,90 DM. Di
džiosios šveicarų organizacijos 
yra jau davusios ar pasirašiusios 
dovanojimo sutartis šioms su
moms: Šveicarijos Evangelikų 
Bažnyčios 10.000 DM, šveicarų 

Dipl. inž. B. Daukus

Klaipėdos uostas
(Žiur. Nr. 2).

Kylant uosto prekių apyvartos 
tonažiui atsirado ir nauji reikala
vimai: dažniau pareikalaudavo no
ro įplaukti laivai su didesne gre
mžia negu 7 m., bet jų uostas 
negalėdavo priimti ir todėl susi
darydavo nemaža keblumų. Dėl to 
ir buvo statoma nauja 10 m. gilu
mo krantinė.

Tačiau neužtenka turėti pakan
kamo gilumo krantinę — reikia, 
kad prie jos galėtų laivai priplau
kti ir prisišlieti. Tam reikia far- 
wtaeri (laivųvagę) ir prie kranti
nės pagilinti. Turimos žemsemės 
negalėjo tai atlikti, o žemsiurb- 
lys "Jūra” tik iš dalies. Taigi, 
lygegrečiai su krantinės statyba, 
pradėta žemsemės ir žemsiurblio 
įsigijimo reikalas svarstyti. Nusi
statyta buvo pirmoj eilėj įsigyti 
žemsemę, pajėgių gilinti iki 10 m. 
1939 m. ji turėjo būti nupirkta. 
Tačiau likimas lėmė taip, kad ne
tekome ir Klaipėdos ir uosto.

Laivų. susisiekimo patogumui 
Klaipėdos uostas turėjo savo ra
dijo stotį, o 1937 — 1938 m.m. 
įjungtos Klaipėdos ir Nidos švy
turiuose radijo — goniometrinės 
stotys. Taip pat pastatyta švy
tuojanti garsinė boja 7 jūrų my
lių atstumoj prieš Klaipėdos uos
to vartus.

Žiemos metu uostas gana stip
riai užšaldavo ir laivų judėjimas 
būdavo beveik neįmanomas. To iš
vengti buvo įsigytas ledlaužis 
"Perkūnas”, kuria buvo pajėgus 
sulaužyti ledų iki 1 m. storumo. 
Jį vadovavo prityręs jūrų kapito
nas a.a. Andžejauskas ir kuri lai

kų jo pavaduotojas jūrų kapito
nas Marcinkus, dabar sėkmingai 
plaukiojęs Australijos vandenyse. 
“Perkūnas” ne tik užšalusio uos
to ledų laužydavo, bet teikdavo 
pagalbų laivams įvairių nelaimių 
metu. Tai buvo moderniškas lai
vas su radijo stotimi ir galingais 
vandens siurbliais.

Žemsemių, locų laivų, vilkikų ir 
Balandų remontas buvo atlieka
mas savose dirbtuvėse ir ant savų 
elingų. Ant didžiojo elingo galima 
buvo iškelti laivai su gremžte 3,5 
m., tik ledlaužis ir žemsiurblis tu
rėjo gilesnes gremzles ir kai rei
kėjo jų povandeninę dalį dažyti 
Liepojos dokus juos gabendavo.

Uosto dirbtuvės buvo praplės
tos ir sumodernintos (100%), įsi
gyta papildomai, geros metalo bei 
medžio apdirbimo staklės ir tose 
dirbtuvėse buvo remontuojamos 
laivų bei žemsemių mašinos arba 
naujos dalys pagaminamos.

Išaugus prekių apyvartai buvo 
būtina krantinės mechanizuoti — 
pakelti jų pajėgumų transporto 
atžvilgiu, būtent: aprūpinti kra
nais tas krantines, kurios buvo 
labiausiai apkrautos, čia paminė
tina šiaurės krantinė ir Naujasis 
baseinas, šiaurės krantinė turėjo 
keletu kranų, jų tarpe vienų 25 
tonų keliamosios galios, bet Nau
jasis baseinas neturėjo nei vieno 
krano. Į čia ir buvo nukreiptos 
dėmesys. Buvo pastatyti penki pu
siau portaliniai — judantieji kra
nai 2—5 tonų keliamosios galios. 
Kranai buvo atvežti iš Glasgovo 
ir buvo pačios naujausios konst

Europos Pagalba 15.000 DM, švei
carų Karitas 10.000 DM, Šveica
rijos Raudonasis Kryžius 10.000 
ir žada pakelti iki 20.000' DM. 
Šveicarų Darbininkų šalpos Or
ganizacijos atstovybė, lapkričio 
mėn. apžiūrėjusi pilį ir smulkiai 
susipažinusi su darbais bei pla
navimais, su entuziazmu pasiža
dėjo projektų remti ir išrūpinti 
savo organizacijos paramų. Lau
kiama pagalbos ir iš švedų, bel
gų bei olandų, nors jos organiza
vimas pareikalauja daug laiko ir 
pastangų, kurias turi atlikti la
bai nedidelis KV bendradarbių 
būrelis.

Ikšiolinė tautiečių pagalba Gim
nazijos Namams nebuvo didelė. 
Patys neturtingiausieji Vokieti
jos tremtiniai pirmieji sudėjo 8. 
343,65 DM, tuo tarpu iš JAV gau
ta 1.282,41 DM ir Balfe yra sudė
ta apie 2.000 dolerių. Australijos 
ir Kanados aukos siekia vos ke
lis šimtus DM.

Tiesa, daug rėmėjų ir talkinin
kų, pajutę lietuviškų organizaci
jų veiklos štokų, patys pradėjo 
organizuoti pagalbų. Kanados Lie
tuvių šalpos Fondo Centro Komi
tetas ir ypatingai Šalpos Fondo 
Toronto skyrius su didele energi
ja eina į pagalbų ir trumpu lai
ku yra atsiuntęs kelis šimtus do
lerių. Tokia parama dabar, jau 
daugiau pusės metų po pilies pir
kimo, pasidarė skubi ir būtina. 
Be didelių nuostolių ir net pavo
jaus visam projektui nebegalima 
ilgiau atidėti 45.000 DM antros 
ratos mokėjimo.

šių 45.000 DM sumų reikia ke
lių savaičių bėgyje būtinai įmokė
ti, o jai įmokėti Krašto Valdyba, 
be savųjų pagalbos nebeturi jo
kių šaltinių.

Todėl visi geros valios lietu
viai prašomi sukrusti į talkų. Au
kas prašoma siųsti perlaidomis 
ar čekiais antrašu Litauisches 
Zentralkomitee, Hegelstr. 6, 
(20a) Hannover-Kleefeld, Germa
ny arba į banko suskaitę: Ham
burger Kreditbank A.G. in Han
nover, Konto Litauisches Zent- 
ralkomitee, Sonderkonto Gymna
sium, Kontonummer 51639/31.

Už kiekvienę kad ir mažiausių 
sumų Krašto Valdyba bus dėkin
ga, nes visi duodami, kad ir ne 
po daug, Budėsime šiai lietuvių 
švietimo įstaigai reikalingų su
mų.

P.L.B. VOKIETIJOS KR.

VALDYBA.

rukcijos. Jie galėjo prekes sandė
liuose paduoti į 3—4 augštę. Prie 
šios krantinės “Lietūkio” buvo pa
statytas spiacialus kranas grū
dams transportuoti iš elevato
riaus į laivų ir atbulai, čia pat 
pastatytas 5000 tonų talpumo ele
vatorius buvo moderniškai mecha
nizuotas firmos M.I.A.G. Braun
schweig ir elektros įrengimus at
liko firma Siemans Schuchers, 
Berlin. Pažymėtina skirstomoji 
lenta, kur paspaudus vienų ar kitų 
mygtukų automatiškai įsijungda
vo atitinkamas “transportierius” 
ir lentoj galėjai matyti grūdų ke
lionės kryptį.

Visiems čia suminėtietas nau
jiems darbams, uosto ir jo įrengi
mo užlaikymui, gilinimo darbams, 
laivų karavano užlaikymui bei įsi
gijimui, kas metai buvo skiriamos 
stambios sumos ir išleista bei in
vestuota apie 40.000.000 litų. 
Trumpai suglaudus, tenka pasa
kyti, kad Lietuvos laikais Klai
pėdos uoste buvo labai daug pada
ryta, bet dar daugiau teks pada
ryti. Jau pastaraisiais metais bu
vo svarstoma — studijuojama 
Klaipėdos uosto praplėtimo klau
simas. Tai labai sunkus ir suriš
tas su milžiniškomis išlaidomis 
klausimas, nes Klaipėdos uostas 
atsiduria į miestų ir neturi na
tūralių užuovėjų, o jų nesant — 
jas reikia dirbtines sukurti. Be 
to, užnešimai, kaip esu minėjęs, 
kiekvienais metais esti dideli, 
ypač iš Kuršių Marių iškišulio, 
vadinamo "Kiaulės Nugara”, pu
sės. šitai ir kelia nemažus reika
lavimus.

Tačiau visos kliūtys bus nuga
lėtos, visos problemos išspręstos, 
kad tik greičiau Lietuva būtų lai
sva su Klaipėdos uostu.

VASARIO 16 GIMNA
ZIJA NAUJOJE 

VIETOJE
Kalėdų atostogų metu Vasario 

16 Gimnazija nusikėlė į Rennhof’ą 
prie Huettenfeld’o kaimo, ties 
Mannheim’u.
Darbų ten pradėjo sausio 8 d. 
Pašto adresas:

LITAUISCHE GYMNASIUM 
(16) LAMPERTHEIM (HESSEN)

HUETTENFELD, SCHLOSS 
RENNHOF, GERMANY.

Labai prašome mielus Rėmėjus 
ii- Aukotojus nukreipti savo dėme
sį jau į naujųjų vietų.

Gimnazijos Direktorius

ATSILIEPIMAI APIE 
LIETUVOS BYLA IR 
ČIKAGOS KONGRESĄ

Eisenhowerio sveikinimų, o 
ypač J.F. Dulleso pareiškimų 
apie Pabaltijo valstybių užgrobi
mų ir jų ateities perspektyvas 
įsidėjo patys didieji JAV-bių ir 
viso pasaulio spaudos organai. 
Šį kartų apie žiaurų lietuvių, lat
vių ir estų likimų ir Dulles tar
tų jiems padrąsinimo žodį prane
šė net tokie laikraščiai ar žinių 
agentūros, kurios paprastai ven
gdavo baltus minėti. Vieni iš jų 
paskelbė tai antraštėmis, kaip 
“JAV nepripažįsta Pabaltijo už
grobimo”, kiti, kaip “New York 
Herald Tribune” Paryžiaus laidoj 
įsidėjęs didžiosios amerikiečių te
legramų agentūros UP pranešimų, 
paskelbė, kad JAV prezidentas 
“Giria lietuvius” — ir čia pat iš
samiau nusakė Eisenhowerio at
siųstojo Čikagos kongresui svei
kinimo turinį. “NYHT” New Yor- 
ko laidoj taip pat gražiai aprašė 
Čikagos kongreso darbus ir Kers- 
teno tardomojo komiteto apklausi
nėjimų rezultatus. Čikagos “Sun- 
Times” Takėlė ypač konsulo Dr. 
P. Daudžvardžio visų lietuvių 
vardu pareikštų bolševikams rei
kalavimų, kad okupantai pasitrau
ktų iš Lietuvos ir grųžintų visus 
išvežtuosius. Prezid. Eisenhowe
rio sveikinimo žodis in Dulles pa
reiškimas taip pat plačiai nus
kambėjo per radijus ir televizi
jų-

HOOVERIS APIE PA
BALTIJO RESPUBLI

KAS
Kalbėdamas Kersteno Komisi

joje liudininku apie Sovietų pas
tangas išnaikinti tautinį Baltijos 
valstybių palikimų, buvęs prezi
dentas Hooveris pareiškė tikįs, 
kad komunistų priespauda niekad 
negalės išnaikinti šių žmonių tau
tinių jausmų ir jų laisvės troš
kimo. Tos tautos sukūrė savo tau
tinę kultūrų, sakė Hooveris, kuri 
negali būti išnaikinta. Toliau Ho
overis pareiškė savo įsitikinimų, 
kad jokie susitarimai su Sovietų 
Sųjunga neduos pasauliui tikros 
taikos. Jis nurodė, kad kiekvie
nam, skaičiusiam Leninų, Stalinų 
ar Molotovų, yra aišku, jog Krem
lius laikosi sutarčių tik tol, kol 
jos atitinka Kremliaus interesus. 
Hooveris priminą, kad iki 1939 
m. Sovietų Sųjunga buvo pasira
šiusi trisdešimt šešis paktus, ku
riuos visus automatiškai panaiki
no Stalino paktas su Hitleriu. 
Herbertas Hooveris savo parody
mus baigė pareiškimu, kad tik 
tada bus taika pasaulyje, kai vi
sos tautos bus laisvos.

POLITINIO KALINIO 
DIENA

Lapkričio 7-ji šiemet pradėta mi
nėti kaip Nežinomojo pilitinio ka
linio diena. Jos metu ne tik pa
gerbiamos bolševikų ir nacių kalė
jimų aukos, bet taip pat prisime
nami milijonai kitų prispaustųjų 
ir pavergtųjų visų totalinių reži
mų. Per centrines minėjimo iškil
mes, suruoštas JAV-se New Yorko 
mieste, ta proga pagrindinę kalbą 
pasakė JAV kongreso narys Ch. 
J. Kerstenas. Drauge buvo paskel
btas manifestas ir duota priesai
ka. Jų skelbiant tautinėmis kal
bomis, tarp jų ir lietuvių, ekrane 
buvo rodomas to krašto žemėlapis 
su priverč. darbo stovyklų tinklu 
etc. Ta proga priimtų rezoliucijų 
susirinkimo pirm. V. Sidzikaus
kas drauge su Dr. J. Profoum įtei
kė J. Tautų sekretoriatui, kuris jų 
išdalino visoms JT delegacijoms.

Mokslo besiekiant
LIETUVIAI STUDENTAI MELBOURNO UNIVESITETE
Lietuvius Australijoje norėčiau 

skirstyti į tris grupes: finansi
niai beprasigyvaną, auginu šei
mas ir besiekiu mokslo. Iš' jų, be 
abejo, šiandien tvirčiausiai stovi 
pirmieji. Jie, nors sunkiai dirb
dami , uždirba nemažai ir gali 
įsigyti namus, automobilį, šaldy
tuvą ir kt. Pinigai gali suteikti 
daug patogumų. Sunkiau sekasi 
šeimoms su gausesniu prieaugliu. 
Dažnai šeimos galvos uždarbio ne
užtenka maistui ir pastogei, tad 
biudžiatui sulopyti darbo turi jieš- 
koti ir tokios šeimos motina. Ne
lengva auginti būrį vaikų, kai dar 
ir namo skola slegia pečius. Kol 
kas nelengvai gyvena ir mokslo 
siekiantis jaunimas, ypač studen
tai. Kodėl?

Dalis studentų dienos metu dir
ba įstaigose ar įmonėse, o vaka
rais lanko universitetą. Kiti stu
dijuoja dalykus, kur paskaitos už
ima visą dieną. Abiem atvejais 
vakarai ir savaitgaliai esti už
imti namų darbais, skaitymu mo
kslinių knygų ir ruošimusi meti
niams egzaminams. Kai kuriuo
se fakultetuose neišlaikius 1-2 da
lykus per metinius egzaminus, ten
ka vėl sėdėti tame pačiame kurse. 
O tai jau vėl 300-400 svarų. To
dėl rizikuoti negalima.

Taigi, studijų laikotarpis nėra 
rožėmis išklotas, tačiau mūsiškių 
būrys žengia šituo keliu, atsisakę 
greito prasigyvenimo ir kartais 
geroą tarnybos.

Kas gi skatina studentus nusi
gręžti nuo šios dienos galimybių 
neblogai uždirbti ir (paskęsti 3-6 
metų išsemenčiose studijose?

Mano galva, atsakymai yra šie: 
1. Noras dirbti savo pasirinktoj 
profesijoj. 2. Noras būti savaran
kišku žmogumi. 3. Žinių troški
mas. 4. Įgytų žinių Lietuvoj pri
taikymas. 5. Draugų studijos, 
ypač išvykusių į U.S.A. 6. Neno
ras "užsikasti” australiškame fa
brike.

Tiesa yra tai, kad nei turtas, 
nei kokios lengvatos nieko nenu
lemia, aišku, mes jų ir neturime. 
Visi esame vienodoj padėty ir sa
vo ateities gyvenimą planuojame 
kaip išmanome ir sugebame. Daž
nam mūsų netrūksta norų, tik 
stokuoja pasiryžimo.

Mokslas, palyginti, nėra bran
gus. Metams kainuoja £40-80. Kn
ygoms reikia skirti £5-15. Yra at- 
vėjų kur gaunamos negražinamos 
stipendijos, užmokamas mokestis 
už mokslų. Pradžiai studijų gali
ma pasiskolinti £100, kuriuos vė
liau reikia grąžinti.
Melbourne lietuviai studentai, su
darydami Australijos Liet. Stud. 
Sąjungos skyrių, gražiai veikia. 
Veikla kiek susilpnėja akademi

Lietuviai Vokietijoje
— Hannover-Stockeno lietuvių 

bendruomenėje negailestinga mir
tis išplėšė iš lietuvių tarpo Mar
tyną MOZŪRĄ, gimusį 1884.1.11 
Stumbrių kaime, Klaipėdos krašte, 
o tremtyje gyvenusį Stockeno sto
vykloje. Prieš kelis mėnesius mi
rė čia paralyžiumi Rengvickas, 
Liudas, kilimo iš Raseinių.

NUMATOMA DVIEJŲ METŲ 
BIĖGYJE VISOJE VOKIETIJOJE

PANAIKINTI PABĖGĖLIŲ 
STOVYKLAS

Pabėgėlių Įstaiga Hannoveryje 
informuoja, kad laike dviejų me
tų Žemutinėje Saksonijoje, kaip 
ir visoje vakarų Vokietijoje, ne
beliks nė vienos stovyklos pabė
gėliams. Manoma, kad jau kitais 
metais pačiame Hannovery esan
čios stovyklos bus likviduotos ir 
jų gyventojai perkelti į pastaty
tus naujus blokus. Kaip bus išs
pręstas nedirbančiųjų klausimas, 
kurie nepajėgs už naujas patal
pas iš gaunamos pašalpos apsi
mokėti, kol kas yra sunku pasa
kyti, bet, manoma, tam reikalui 
bus įsteigtas specialus ' paskolų 
fondas, kuris nepajėgiančius nuo
mą mokėti finansuos. Pajėgesni ir 
dirbantieji yra jau net prievar
ta į tokius naujus blokus mėgina
mi perkelti.

Stovyklų likvidavimas yra ne 
vien tik grožio ir humaniškumo 
reikalas, bet ir noras panaikinti

nių metų bėgyje (balandžio — 
lapkričio mėn.), tačiau atgyja eg
zaminams praėjus.

Dar vieneriems studijų metams 
prabėgus ir egzaminų įkarščiui 
nuslinkus, žvilgterkime kas studi
juoja Melbourne universitetuose.

BORTKEVIČIŪ LAIMA, dirba 
universitete Anatomijos Skyriuje 
sekretore. Vakarais studijuoja kal
bas, literatūrą. Vokietijoje studi
javusi Tuebingeno Universitete.

DAGIS JONAS, studijavęs Kau
ne, baigęs ekonomijos mokslus In- 
sbrucko Universitete. ' Daugeliui 
pažįstamas iš Čiurlionio ansamb
lio, vakarais studijuoja komerci
ją

GIEDRAITYTĖ DANUTĖ, lan
kiusi Meno Institutą Freiburge, 
Tamošaitienės audimo klase, Frei- 
burgo Universitete studijavusi 
meno istorijų, vėl pradėjo studi
juoti meno istorijų, prancūzų kal
bą ir muzikos istorijų. Atitrūkda
ma nuo studijų audžia tautinius 
drabužius ir kt.

KAUNAITĖ IRENA, studijuor 
ja humanitarinius mokslus. Vaka
rais lanko Danutės Nasvytytės 
šokių studiją. Pažymėtina, kad 
dirbdama anksčiau banke, sugebė
jo vakarais lankyti gimnazijų, kad 
gautų atestatų.

LA1SVĖNAITĖ IRENA, vaka
rais lanko humanitarinių mokslų 
paskaitas. Gimnazijų yra baigusi 
tremtyje ir studijavusi .Frankfur
to Universitete. Dienos metu dirba 
mašininke.

OERTERIS STEPONAS, jau 
antri metai vakarais studijuoja 
fizikų — matematikų.' Dirba uni
versiteto labaratorijoje.

RAULINAITJS JULIUS-AZIS, 
studijuoja mechanikų Inžinerijos 
Fakultete. Studijas buvo pradė
jęs Karlsruhe’s Augštojoj Tech
nikos Mokykloj, Vokietijoj.

TAMOŠAITIS VYTAUTAS, 
Studijuoja mechanikų Inžinerijos 
Fakultete. Yra, įsigijęs komercinio 
lakūno pažymėjimų. Vėliau nori 
pereiti į aeronautinę inžinerijų.

ŽILINSKIENĖ — BORTKEVI- 
ČIŪTĖ DANUTĖ, baigė gana nau- • 
ją mokslo šakų medicininę so
ciologiją (Medical Social Work). 
Tai pirma Melbourne diplomantė, 
šiuo metu baigia atlikti 3 mėn. 
neapmokamų praktikų.

MedicinijnėB sociolagijos studi
jos tęsiasi trejus metus, plačiai 
apima psichologiją, sociolagiję, 
medicinų, praktiškų darbų ir lan
kymų ligoninių, prieglaudų, vaikų 
teismų ir kt. šios studijos patar
tinos kiekvienai moteriai.

Kaip matome, melboumiškiai 
nemiega, bet veržiasi į mokslų, 
siekia augščiau ir toliau, savo ir 
tėvynės naudai.

A. žalgis

taip vadinamų naujų Europos ligų 
— stovykline psichozę.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
KREPŠININKAI LAIMĖJO
KREPŠINIO TURNYRĄ

Lapkričio 14—15 d.d. Basket- 
ball-Club Eschwege suruošė krep
šinio turnyrų, kuriame dalyvavo 
vokiečių klubas BBC-Eschwege, 
Gottingeno Universitetas ir Va
sario 16 Gimnazijos krepšininkai. 
Gimnazijos krepšininkai lengvai 
supliekė BBC-Eschwege 55:40 ir 
Gottingeno Univ. 41:24. Rezulta
tai gelėjo būti žymiai didesni, bet 
buvo duota pasireikšti ir gimn. 
jaunesniesiems žaidikams. Tuoj 
po rungtynių su Gottingenu, t.y. 
laimėjus turnyrą, buvo lošiama 
prieš kitų komandų bendrų rinkti
nę. Ir čia buvo laimėta rezultatu ■ 
72:33. Šios pastarosios rungtynės 
buvo pačios įdomiausios ir kėlė 
tiek vokiečių sportininkų, tiek 
žiūrovų susidomėjimų.

Turnyras buvo pravestas labai 
tvarkingai ir sklandžiai, Mūsų 
krepšininkai buvo priimti ir išly
dėti nuoširdžiai.

Vokietijos Kr. V-bos Inform.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.
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Lietuviai P. Amerikoj e
J Pietų Ameriką lietuviai dides

niais būriais atvyko 1926-1930 me
tais. Jie kūrėsi arčiau prie vande
nyno, kur klimatinės sąlygos pa- 
kenčiamesnės ir uždarbiai didesni.

Pilnos lietuvių registracijos nė
ra pavykę padaryti ir Pietų Ame
rikoje. Iš .viso Pietų Amerikoje 
esame apie 90.000 lietuvių, iš jų 
apie 3.000 naujųjų ateivių. Dau
giausia lietuvių yra Brazilijoje — 
per 44.000, iš kurių per 12.000 gy
vena Sao Paulo mieste. Argentinoj 
je yra apie 35.000 ir beveik visi 
yra susispietę Buenos Aires mies
te, teisingiau to miesto priemies
tyje Avelaneda (tark Avežaneda). 
Uragvajuje lietuvių tik apie 5.000 
ir beveik visi.gyvena Montevideo 
priemiestyje! Cerro. Apie 1200 lie
tuvių priskaitoma Venecueloje iri 
apie 500 Kolumbijoje. Kituose Pie
tų Amerikos kraštuose gyvena vie
na kita šeima ar pavieniai asme
nys.

Pasaulio lietuvių bendruomenė 
Pietų Amerikoje yra giliai įleidusi 
šaknis. Kiekviename krašte ir vie
toje, kur tik yra didesnis skaičius 
lietuvių, veikia patriotinės ir ki

tokio pobūdžio organizacijos, drau
gijos bei sambūriai.

Urugvajuje Lietuvių Kultūros 
Draugija, nesenai atšventusi savo 
25 metų gyvavimo sukaktį, leidžia 
žurnaliuką "Laisvoji Lietuva”. 
Argentinos letuviai turi du žino- 
mesnius laikraščius: "Argentinos 
Lietuvių Balsą” ir "Laiką". Sao 
Paulo mieste, Brazilijoje, leidžia
ma “Mūsų Lietuva”. Kolumbijos 
lietuviai turi savo “Kolumbijos 
Lietuvį", o venecueliečiai—“Tėvų 
Kelią”.

Lietuviškos mokyklos veikia Bu
enos Aires ir Sao Paulo miestuo

ATSAKYMAS DEL TAUTOS FONDO 
“ABEJOTINOS APYSKAITOS”

“Australijos Lietuvis” 1953 m. lapkričio 15 d., straip.:“ABEJO- 
TINA TAUTOS FONDO APYSKAITA”, padarė aliuziją dėl £428 
dingimo. A.L.B. Krašto Kontrolės Komisija atsakymo paaiškinimo 
“A.L." nuorašą atsiuntė ir “M.P.” , prašydama jį paskelbti. Red.

"Australijos Lietuvyje” Nr. 23/ 
134 1953 m. lapkričio mėn. 15 d. 
p, (J) iškelia keletą klausimų, 
dėl Tautos Fondo apyskaitos da
vinių, kuriuos A.L.B. Krašto Kon
trolės ■ Komisija 1953 m. lapkričio 
mėn. 2 d. paskelbė "Mūsų Pasto
gė” Nr. 238/239.

Tenka apgailestauti, kad (J) 
skelbia A.L.B. Krašto Kontrolės 
Komisijos 1953 m. gruodžio mėn. 
10 d. akte išvardintas Tautos Fon
do pajamas, tačiau skelbia ne vi
sas akte pažymėtas išlaidas. Be 
reikalo užtat išpučia balansų su
mas, pats abejoja, sukelia kitiems 
abejones ir prašo paaiškinti.

Labai įdomu, ar žinutės auto
rius (J) turėdamas Kontrolės Ko
misijos akto nuorašą sąmoningai 
skelbia balansus, ar tas sumas 
skelbia iš užrašų knygelės, kurio
je yra neteisingai užrašyti davi
niai iš pranešimo per Krašto Ta
rybos Atstovų suvažiavimą 1952 
m. gruodžio mėn. 29-30 d.d.

A.L.B. Krašto Kontrolės Komi
sija, turėdama pakankamai davi
nių, suderinusi Tautos Fondo Ats
tovybės 1952 m. gruodžio mėn. 10 
d. ir 1953 m. liepos mėn. 10 d. ak
tų balansus, skaito pareiga atsa
kyti į pagrindinius (J) klausimus. 
Aiškumo dėliai pakartosime 1952 
m. pajamas-išlaidas.

Pajamos.
a) Likutis iš 1951 m. — £ 575, 

10,9
b) Pagal aukų lapą — £ 355, 

14,2
c) Už išplatintus Liet, pasus ir 

ženklus — £ 172,7,5
Viso — £ 1103,12,4

Išlaidas.
a) Turtui įsigyti (rašom, mašin. 

ir kit.), — £ 41,17,2
b) Raštinės ir pašto išlaidos — 

£ 21,9,5
c) Pasiųsta Tautos Fondo Val

dybai — £ 200, 0,0
d) Paskola Krašto Valdybai — 

£ 386,0,0
e) Paskola skautams — £ 30, 

0,0
Viso — £ 679,6,7
Likutis 1952 ra. gruodžio mėn. 

10 d. — £ 424,5,9
Balansas — £ 1103,12,4

Jei prie 1952 m. gruodžio mėn. 
10 d. likučio £ 424,5,9 pridėsime 

se.
Puikiai susiorganizavę Venecue- 

los lietuviai. Į šiuos kraštus lietu
vių daugiau atvyko tik po II pa
saulinio karo.

ARGENTINA. — Supažindina
ma su( lietuvių menu. Per Buenos 
Aires radijo stotį Excelsior lap
kričio 29 d. ir gruodžio 6 d. per 
du pusvalandžius duota lietuviš
ka programa. Jos metu pian. A. 
Kuprevičius paskambino Čiurlio
nio, Gruodžio ir VI. Jakubėno kū

rinius, o "Dainos” choras, vadovau
jamas to paties A. Kuprevičiaus, 
padainavo visą eilę lietuviškų dai
nų. ALB-so pakviestas, Lietuvių 
Centro pirm. L.J. Mičiūdas radi
jo klausytojus supažindino su Lie
tuva ir Argentinos lietuviais, o 
pati radijo vadovybė — apie lie
tuvių liaudies meną ir lietuviško
sios muzikos grožį. Gruodžio 13 
d. transliuoti K. Petrausko, V. 
Jonuškaitės ir kt. lietuvių įdai- 
navimai.

ESTŲ, LATVIŲ IR LIETUVIŲ 
KNYGOS ARGENTINOJE

Estų ir įlatvių Argentinoje yra 
apie po 1000 žmonių, o lietuvių 
apie 40.000. Estai ir latviai savo 
knygynus turi Buenos Aires Lie
tuvių Klube, sykiu su Argentinos 
Lietuvių Balso knygynu.

Daugiausia estų kalba knygų 
išleidžiama šveddijoje. Jos turi 
nuolatinius pirkėjus Argentinoje. 
Tos leidyklos įgaliotinis veikian
tis Argentinoje Liet. Klubo patal
pose, kas mėnesis parduoda estų 
kalba knygų nemažiau kaip už 
2.000 dol., taigi apie už 25.000 
dol. per metus.

Latvių Sąjunga Argentinoje 

debitorius — £ 416,0,0 tai gausi
me £ 840,5,9. Reiškia gauname tą 
pačią sumą, kurią Tamsta mini 
kad turi būti 1952 m. gruodžio 
mėn. 10-11 d.d.

A.L.B. Krašto Kontrolės Komi
sija padariusi Tautos Fondo Ats
tovybės atskaitomybės pusmetinį 
patikrinimą, laikraštyje paskelbė 
ne visus akto davinius, bet tik 
trumpas santraukas, kad bent kiek 
painformuoti lietuvių bendruome
nę. Tokiu būdu ir yra paskelbta, 
kad 1953 m. sausio mėn. 1 dienai 
T. Fondo kasoje grynais buvo £ 
411,16,5, nes nuo 1952 m. gruod
žio mėn. 10 d. iki 1953 met. sau
sio mėn. 1 d. T. Fondo Atstovybė 
turėjo įvairių išlaidų £ 12,9,4. Nors 
Kontr. Komisijos 1953 m. liepos 
mėn. 10 d. akte debitoriai yra pa
žymėti, tačiau nebuvo skelbti, nes 
turėta galvoje, kad tiksliau bus 
paskelbti padarius metinį patikri
nimą ir išvedus atitinkamus balan
sus.

Į klausimą, kur yra dingę £ 428, 
9,4, tai galime Tamstai atsakyti, 
kad jie nėra dingę, bet yra tokio
je padėtyje:

a) Debitorių sąskaitos — £ 416, 
0,0

b) Pagal pateisinamus išlaidų 
dokumentus, skaitant nuo 1952 m. 
XII-10-31 d. — £ 12,9,4

Viso — £ 428,9,4
Tai yra ta pati suma, kurios 

Tamsta, lyg būtum pametęs, jieš- 
kai.

Be to, pranešame, kad į pasiųs
tus Tautos Fondo Valdybai £ 
400,0,0 neįeina anie £ 200,0,0, ku
rie yra pasiųsti 1952 m.

Aiškumo dėliai paminėsime ko
kiu laiku ir kokios sumos yra pa
siųstos Tautos Fondo Valdybai:

1) 1952 m. spalio mėn. 30 d.
— £ 200,0,0

2) į 1953 m. sausio mėn. 17 d. — 
£ 200,0,0

3) 1953 m. gegužės mėn. 26 d.
— £ 200,0,0

1953 m. liepos mėn. 1 d. liekana 
grynais pinigais £ 303,16,10š yra 
tikra. Į šią liekaną debitoriai ne
įeina.

Remiantis aukščiau išdėstytais 
faktais, A.L.B. Krašto Kontrolės 
Komisija skelbia, kad jokių skirtu
mų skaičiuose Tautos Fondo ne
naudai nėra, negali būti ir nebus.

Kad pagal Tautos Fondo nuos
tatų atskaitomybę tikrina A.L.B.

per metus parduoda už 23.000 
dol., taipgi Lietuvių Klubo patal
pose. I tą sumą įeina jų užsieni
niai žurnalai ir Latvių Enciklope
dijos prenumeratos.

Kiek lietuviškų knygų per me
tų laiką išperka Argentinos lie
tuviai? Skandalingai mažai! A.L. 
Balse apie už 250 dol. kas mėne
sis. Daleiskime, kad antra tiek 
parduodama kitose redakcijose ir 
draugijose;-taigi, per metų laiką 
vargiai pasieksime viso labo 5.000 
dol.

ši negerovė yra būdinga visai 
mūsų išeivijai. Prisimena vienas 
skelbimas Clevelando “Dirvoje”: 
Kas apsimokės metinę “Dirvos” 
prenumeratą tas gaus dovanų 
knygomis tiek, kiek sudaro pre
numeratos suma! Nežinome, ar 
daugelis tuo amerikonišku "bar- 
genu” pasinaudojo, bet prisimena 
vienas įvykis Buenos Aires mies
te: prieš kelioliką metų balsie- 
čiai rengė vakarą su vaidinimais 
teatre Josė Verdi. A. L. Balse bu
vo paskelbta: Kas ateis į vakarą 
ir apsimokės metinę A.L. Balso 
prenumeratą, tas gaus dovanų 
knygomis tiek, kiek verta prenu
merata. Publikos buvo pilnas tea
tras, bet tik trys tautiečiai eida
mi namo, pasiėmė knygas. (ALB)

Argentina. Argenti
nos un-tuose iki šiol mokslą bai
gė bent 10 lietuvių ir apie 100 stu
dijuoja, vidurinio mokslo įstaigose 
— mokosi apie 1000 lietuvių ir 
apie 300 jas baigė, o praded. mo
kyklose — apie 3000 lietuvių.

— Marija, ir K. Stankūnai pado
vanojo t. marijonams vasarnamį 
kalnuotoje vietoje Villa del Dique 
prie Calamuchitos ežero, 100 km. 
nuo Cordobos miesto (Cordoba nuo 
Buenos Aires yra daugiau kaip 
už 700 km.). Vasaros metu t. ma
rijonai šiame vasarnamyje kuria 
vaikų koloniją, kuriai vadovaus 
kun. A. Kleiva. Be įvairių pramo
gų, vaikai kolonijoje bus supažin
dinami ir su lituanistiniais daly
kais. Kultūrininkų ir visuomeninin
kų būrelis padėti numato pasiųsti 
ir du mokytojus.

VOKIETIJA — VLIKo narys 
ir Mažosios Lietuvos Tarybos pir
mininkas Erdmonas Simonaitis į 
Kanadą išvyksta sausio pabaigoj 
ar vasario pradžioj. Vasario 16 d. 
tikisi galėsiąs minėti drauge su 
Kanados lietuviais. Kanadoj ža
da aplankyti Montreal;, Torontą 
ir Hamiltoną, o JAV-se — visus 
svarbiausius lietuvių centrus. Ke
lionėj išbus daugiau kaip 3 mėne
sius.

LIETUVIAI 
N. ZELANDIJOJE

Naujosios Zelandijos L. B-nės 
Tarybos atstovų nepaprastas suva
žiavimas įvyko sostinėje Wel- 
lingtone sausio 3 ir 4 dienomis.

Aucklando lietuvių apylinkė iš
sirinko naują Apylinkės Valdybą. 
Pasiskirstė pareigomis sekančiai: 
Pirm. C. Liutikas, iždininkas G. 
Procuta ir sekretorius A. Milkevi
čienė. Revizijos Komisija: Cibuls
kis, V. Mitkevičius ir Palubinskas. 
Aucklando Baltų Klube lietuvius 
atstovauja: Raudonis, Senkienė ir 
Procuta.

Iš US į Hamiltoną N.Z. vieniems 
metams atvyko mokytoja Sofija 
Piežaitė. Dirba pedagoginį darbą. 
Hamiltone išbus iki elykų. Vė
liau vyks į sąlas.

Į Aucklandą atsikėlė ir apsigy
veno savo nuosavuose namuose su 
šeima senas lietuvis Vasiliūnas. 
Aucklande jau anksčiau gyveno se
nas lietuvis Raudonis. Raudonis 
aktyviai dalyvauja lietuviškam gy
venime;

— Krašto Valdybą sudaro: Pir
mininkas B. Kuzma, vice-pirmi- 
ninkas K. Stirbys, iždininkas ir 
Tautos Fondo įgaliotinis VI. Skri- 
dulaitis, meno ir kultūros vadovas 
M. Gerdvilytė — Spence, sekreto
rius — S. Jurkūnas.

Krašto Kontrolės Komisija, kuri 
nuosekliai patikrinimą atliktus 
surašo atitinkamą aktą ir vieną 
egz. bendra tvarka siunčia Tau
tos Fondo Valdybai dėl žinios.

Išvadoje tenka pažymėti, kad 
Tautos Fondo Atstovybė pavyz
dingai veda piniginę atskaitomy
bę ir jai turi būti pilnas pasitikė
jimas.
A.L.B. Krašto Kontrolės Komisija

. • PADĖKA
Visiems savaitgalio mokyklų 

ir kursų vedėjams ir mokytojams, 
visiems kultūros darbuotojams, 
rėmėjams, artistams iš širdies 
mums talkininkavusiems tariu di
delės pagarbos pareiškimą ir ačiū.

Ypatingą simpatiją reiškiu sa
vo artimiesiems bendradarbiams 
Ap. V-bos nariams J. Meiliūnui, 
A. Krausai, J. Valiui, L. Barkui;

LKF M. Sk. pirmininkui J. An
tanaičiui, Geelongo ir Adelaidės 
skyriams, p. Bertašiui iš Geelon
go, p. A. Karazijienei, p. A. Zub- 
rui, kun. P. Vaseriui, priglaudu
siam LKF savaitgalio mokyklą, 
Lituanistinius kursus ir duodan
čiam patalpas įvairiems LKF mi
nėjimams ir subuvimams ir dail. 
V. Simankevičiui.

Už gražią talką I-jam LKF 
metraščiui “Atolas” išleisti iš 
visos širdies dėkoju M. Biržiškai, 
V. Krėvei — Mickevičiui, P. And- 
riušiui, St. Kolupailai, dail. Te- 
lesf. Valiui, A. Krausai, dail. Ad. 
Vaičaičiui, A. Karazijienei, Alb. 
Zubrui, dail. A. Rukšlelei, J. Mei
liūnui, V. Civinskui ir V. Siman
kevičiui už “Atolo” meninį sukom- 
ponavimą ir iliustravimą.

Vytautas Žemkalnis.
LKF A.A. V-bos pirmininkas..

PADĖKA
Su gilia simpatija ir dideliu 

nuoširdumu dėkojame už išpildy
mą literatūros ir dainos progra
mos suruoštame LKF Australijos 
Valdybos koncerte 1953. XII. 30 
d. Melbourne šiems solistams: A. 
Gučiuvienei, E. Rūkštelienei, G. 
Vasiliauskienei ir) D. Vildovui, po
etams — rašytojams: V. Kazo
kui, J. švabaitei ir J. Žukauskui, 
išraiškos šokio mokyklos vedėjai 
D. Nasvytytei, šokėjoms J. Kau- 
naitei, E. Kesminaitei, pranešėjai 
A. Karazijienei ir akomponato- 
riui Viliui Misteriui.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame 
p. Br. Matulienei, p. Reimerienei 
ir p. D. Giedraitytei už suruoštus 
užkandžius LKF suvažiavimo da
lyviams bei skautėms ir skautams 
už paslaugą koncerto metu.

LKF AUSTRALIJOS VALDY
BA.

PADĖKA
Ponui AUGUSTINAVIČIUI 

(Melbourne), mano mielam bičiu
liui Pranui Grižui tragiškai mi
rus, sutvarkiusiam laidotuvių for
malumus ir parodžiusiam daug 
rūpestingumo laidotuvių metu; 
kun. Pr. Vaseriui, atlikusiam lai
dotuvių apeigas, kun. J. Kungiui 
suteikusiam velioniui paskutinį 
sakramentą ir visiems laidotuvė
se dalyvavusiems Melbourne lie
tuviams, , širdingai dėkoju.

Vladas Brilingas,
Bathurst

OPPORTUNITIES IN QUEENSLAND
Following my previous article 

I wish now to advise your read
ers that there are many opportu
nities for people to setttle in their 
own businesses in Queensland 
country cities and towns. For ins
tance, I have cereived information 
that several cities and towns re
quire services such as Barbers’ 
and Ladies’ Hairdressing Salons, 
Tailors’ shops, Boot Repair work
shops, Sadlery and Leather Goods 
shops, Electricians and Radio Re
pair shops, Hardware stores, 
Blacksmiths’, Delicatessen shops, 
Bakeries, Photography Studios, 
Building Contractors, Motor Me
chanic workshops, Watch Repair 
shops, Cafes, and others.

In most cases, the shops are not 
available and would have to be 
erected. The prices of suitable al
lotments vary but in most towns 
could be obtained for £ 100 — £ 
150, and the costs of building ave
rage £ 125 per 100 square feet. In 
some instances accommodation 
for a business can be rented at £1 
— £ 2 per week. There are also 
opportunities to work in a Ladies’ 
Hairdressing establishment on a 
country cities and towns provide 
50 £ 50 share in income. Usually 
good opportunities for work for 
wages for members of larger fa
milies.

Country cities and towns offer 
much better rentability of busines
ses than the Capital cities. There 
is much less or no competition and 
in general, the country population 
in Queensland is much more pros
perous than the population of

Harlem Globtrotters

Australijoje
SU BOSTONO STUDENTU KREPŠININKAIS. 

ATVYKO B. LUKŠTĄ
Neperseniausiai mus pasiekė ži

nia, kad Australijoj gyvenantiems 
krepšinio žaidimo mėgėjams bus 
proga pamatyti pasaulio garsiau
sios negrų krepšinio komandos — 
Harlem Globtrotters — žaidėjus. 
Lietuviai krepšininkai ir jų rėmė
jai jieško smulkesnių informaci

jų apie žaidimo laiką, vietą ir rung
tynių kalendorių. Lyg tyčia, re
klama buvo labai pavėluota.

Pasirodo, kad Harlem Globtrot
ters krepšininkai buvo sutarę 
plačią turnė po visą Australiją, 
suteikdami progos kiekvienam pa
matyti taip išgarsintą amerikie
čių negrų vienetą.
Kadangi jų gastrolės po Australi
ją dar nėra pasibaigusios tai iš
vardinsiu vietoves ir datas, kada 
šios garsenybės žaidžia: (Gastro
lės buvo pradėtos Melbourne, Koo- 
yong teniso centrinėje aikštėje). 
Sausio 18, 19, 20, žaidžia Sydnė- 
jaus Sports Ground aikštėse.
Sausio 21 — Lithgow, N.S.W. — 
Sports Grounds aikštėse.
Sausio 22 — Dubbo, N.S.W — 
Victoria Park Ova. aikštėje.
Sausio 23 — Broken Hill, N.S.W. 
Tennis Court aikštėje.
Sausio 24 — Woomeroj, S.A.krep- 
šinio aikštėje.
Sausio 25, 26, 27 — Adelaidėje, 
S.A. Memorial Drive Centre Court 
aikštėje.

Harjem Globtrotters gastrolių 
pradžia Melbourne buvo tikrai la
bai vaisinga, nes kas vakaras juos 
stebėjo tarp 12—15 tūkstančių 
žmonių.

Atsižvialgiant į tai, kad Aust
ralijoj krepšinis nėra labai popu
liarus, tai reikia manyti, kad šių 
negrų krepšinio festivalis gero
kai pakels šios sporto šakos popu
liarumą.

Kartu su negrais gastrolėse da
lyvauja kita, amerikiečių baltųjų 
studentų — Boston Wirlwinds — 
komanda. Abiejų komandų žaidė
jai pasižymi augštu ūgiu, dide
liu šio žaidimo supratimu, nepap
rastai geru kamuolio valdymu ir 
puikiais mėtymais. Negrai pasi
žymi ypatingai puikiu kūno val
dymu, kur jų apgaulingi kūno ju
desiai ir jumoristiniai žaidimo 
momentai iki ašarų sujaudina 
žiūrovą ir išerzina jų priešininką. 
Centro žaidėjas Robert Hali, bū
damas 6 pėdų ir 1 į colio augščio, 
be konkurencijos yra vienas iš 
geriausių krepšinio kamuolio val

larger cities. The population of 
many towns is growing very ra
pidly and most have electricity 
and other amenities of modern li
fe. There are Schools, Churches 
of all main denominations, and 
Theatres.

Anybody interested in these op
portunities is invited to write to 
me. Kindly state experience in 
your particular trade and the 
amount of capital you would be 
prepared to invest in a business 
of your own. Do not hesitate to 
approach me for any further par
ticulars which may interest you. 
If you have insufficient money to 
start on your own, I shall try to 
obtain amployment in your own 
trade so that you may be able to 
start on your own account at a 
later date. When writing, state 
also your marital status. This is 
important as it affects the prob
lem of accommodation.

In respect to settlement on the 
land, there are some possibilities 
for gardeners and fruit growers 
to work as share farmers. No ca
pital is necessary except for trav
elling money and initial expenses. 
The usual terms are on a 50 — 
50 basis but if several members of 
a family are working, the share
farmer may obtain more than 50 
percent of the income.

Anybody willing to go share 
farming, wanting to lease or pur
chase a farm, or block of land, 
should write me for advice. In the 
two latter) cases it is necessary to 
state the amount of capital you 
are prepared to invest. You will 

dytojų pasaulyje.
Pasinaudojant šia proga, pa

saulinė krepšinio sąjunga davė su
tikimą Australijos mėgėjams kre
pšininkams žaisti su negrais pro
fesionalais draugiškas rungty
nes, turint galvoj, kad tai pakels 
žaidimo lygį ir pritrauks daugiau 
mėgėjų.

Buvo sudaryta Australijos kre
pšinio rinktinė į kurią pakviesti 
geriausi N.S.W., S.A. ir Victori- 
jos krepšininkai, šiai rinktinei va
dovauti buvo pakviestas lietuvis 
Leonas Baltrūnas, kuris trejus 
metus iš eilės vaisingai trenira
vo Victorijos krepšinio rinktinę, 
išvesdamas ją tris kartus į Aus
tralijos nugalėtojus. I rinktinę pa
teko lietuvis Ignatavičius iš Ade
laidės ir trys, latvių krepšininkai. 
Visų dideliam nustebimui Aust
ralijos krepšininkai puikiai atsi
laikė prieš Harlem Globtrotters 
negrus, pralaimėdami tik devynių 
taškų skirtumu. Po šių rungtynių 
amerikietis treneris pareiškė, kad 
australų rinktinės žaidimo lygis 
mažai kuo skiriasi nuo. kitų Eu
ropos kraštų krepšinio ir gali bū
ti lygiaverčiai kandidatai būsi
moms Olimpinėms žaidynėms. Jo 
manymu, šiuo metu, po amerikie
čių, geriausi pasaulio krepšinin
kai yra argentiniečisi ir po jų se
ka filipiniečiai. Filipinuose krep
šinis yra labai populiarus, pana
šiai kaip savo laiku Lietuvoj. Lie
tuvių vardas amerikiečių krepši
ninkams yra gerai žinomas, nes 
Amerika yra turėjusi visą eilę 
žymių lietuvių krepšinio trenerių, 
iš kurių dažnas prisimena Pheel 
Krause, arba ir mums žinomą Fe
liksą Kriaučiūną. Beveik • kiekvie
na žymesnė Amerikos krepšinio 
komanda turi vieną ar kelis lietu
vius, kurie savo tikrosios tauty
bės neslepia ir kur tik gali tai 
visada pabrėžia. Taip Boston Whi
rlwinds krepšinio komandoje, kuri 
lydi Harlem Globtrotters žaidė
jus Australijos gastrolėse, žaid
žia lietuvis Bob Lukštą, kuris 
nuoširdžiai apsidžiaugė, kai Mel
bourne, žaidimo aikštėje, iš aus
tralų rinktinės pusės jį už. kalbi
no lietuviškai. Tikiu, kad ir Syd- 
nėjaus bei Adelaidės lietuviai ras 
galimybių užmegsti ryšį su šiuo 
mūsų tautiečiu, kurto kaip krepši
ninkas yra augšto pajėgumo ir 
savo komandos žaidėjų labai mė
giamas.

L.B.

also facilitate my task by .indica
ting your faming, experience and 
preference.

During negotiations in Brisbane, 
you are welcome to stay at the 
Hostel attached to this Office, at 
a reasonable tariff, provided, of 
course, the Hostel is not fully oc
cupied. In this event, my Accom
modation Officer will arrange al
ternative accommodation for the 
length of your stay ip Brisbane. 
It is necessary, of course, to give 
me good notice of arrival dates 
and time after you have been ad
vised by me to come to Brisbane.

State Migration Officer. 
Kangaroo Point.

BRISBANE.

FULL RESOURCES
Russia believes that jet fighter* 

are already outmoded and are con
centrating the full resources of 
their aviation industry on rocket 
aircraft.

Knowing that Russia faces ato- 
fic attacks, in the event of war, 
from American bombers flying 
from bases close to the Soviet bor
der, they have decided that only 
rųcket aircraft flying at fantas
tic speeds could cope adequately 
with the threat.

The idea would be to intercept 
American bomber fleets before 
they cross the Soviet frontier.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.
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nOSK PASTOGĖ
SYDNEJUS

— Gegužės 1 d. Mark Foy’s 
“Emperor” salėje ruošiamas dide
lis “Mūsų Pastogės” — spaudos 
balius.

— Sausio 9 d. susituokė Mari
jonas Juškevičius su Eugenija 
Chodeckaite. Jungtuvių apeigas 
atliko kun. P. Butkus.

— Sausio 22 d. 7 vai. įvyksta 
Lietų namams įsigyti komiteto po
sėdis. Posėdyje bus nutarta diena 
akcininkų susirinkimui šaukti.

— Vyt. Doniela per A.L.B. Kra
što Valdybų Vasario 16 Gimnazi
jai paaukojo £6. Pažymėtina, kad 
V. Doniela tik baigė studijas ir 
visai nesenai pradėjo dirbti, bet 
lietuviškam reikalui paremti ište
ko penksvarį.

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
Naujoji A.L.B. Sydnėjaus Apy

linkės valdyba pasiskirstė parei
gomis: Karosas Donatas — pir
mininkas; Astrauskas Juozas — 
vicepirm; Bučinskas Algirdas — 
sekr.; Sakalas Juozas — iždinin
kas; Sakalauskas Pranas — švie
timo ir meno vadovas.

Valdybos adresas: A. Bučins
kas, 82 Flinders St; Darling
hurst, N.S.W.

ŠVIESOS PRANEŠIMAS
Sųmbūris Šviesa Sydney sk. sau

sio 24 d., sekmadieni, ruošia iš
kilų prie George River (vienas 
sustojimas už Liverpool geležin
kelio stoties). Vykstant trauki
niu bilietus perkama iki CASULA 
stoties. Iškilos dalyviai renkasi 
Liverpool stoties II platformoje
10.45 vai. ryto. Kelionė iš Cent
rinės stoties (su grįžimu) apie 
4 šil. Patogiausia iš C. stoties 
išvažiuoti elektr. traukiniu 9.59 
vai. ryto. Esant lietui iškila nuke
liama i kitų sekmadienį. (j.p.k.)

SAUSIO 31 d. A.L.B. 
MELBOURNO APYLIN
KES SUSIRINKIMAS.

A m. sausio 31 d., (sekmadienį)
1.45 vai. St. John parapijos salė
je, E. Melbourne, šaukiamas vi
suotinis A. L. B. Melbourne Apy
linkės narių susirinkimas

Dienotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko 
rinkimas.
8. Valdybos apyskaita.
4. Kontrolės Komisijos pra
nešimas.
6. Garbės Teismo praneši
mas.
6. Liet Namų Komisijos 
pranešimas.
7. Valdybos rinkimai.
8. Kontrolės Komisijos rin
kimai.
10. Klausimai ir sumany
mai.
11. Susirinkimo uždarymas.

A.L.B. Melbourne Ap Valdyba

Bonegilla
— Bonegillos stovyklos gyven

tojų tarpe populiarus ir mėgia
mas, ilgų laikų buvęs stovyklos 
policijos pareigūnu, Šniras atsi
gulė ligoninėn. Pasireiškusi T.B. 
Gydytojai šnirui pataria ilgesnį 
poilsį ir ramybę. Ponia šnirienė 
dirba stovyklos administracijoje.

— I Bonegillos stovyklų vėl 
pradėjo plaukti emigrantai. Ligi 
kovo mėn. numatoma atvažiuos 

4000, daugiausiai vokiečiai ir grai
kai. Su vokiečių transportais at
vyksta ir lietuvių, daugiausiai iš 
Klaipėdos krašto. įdomių dalykų 
atvykusieji papasakoja apie gyve
nimų sovietų okupuotose srityse.

DAŽYMAS DEKORAVIMAS
* 26 metų patyrimas ★

J. MACIJAUSKAS, 
DAŽYTOJAS — SPECIALISTAS 

priima užsakymus.
63 MACLEAY ST., POTT'S POINT, NSW 

Patarimai ir įkainavimas feltui.

GARAŽAS
Savininkas O. MOTŪZAS, 66 Beresford Ave. N. Bankstown, 

Telef. UY 2805
Generalinis automobilių remontas. Atliekami šveicavimo 

darbai. Darbas garantuotas. Tautiečiams nuolaida.

NEWCASTLE
— Gruodžio 13 d. Broadmeadow 

katalikų salėje lietuvių vaikams 
buvo suruošta eglutė. Apylinkės 
valdybos lėšomis nupirktas dova
nas mažiesiems išdalino Kalėdų 
senelis (V, Liūgą). N. Levickaitė 
padeklamavo ir šokėjų grupė pa
šoko tautinius šokius. Tai buvo 
tikra vaikų šventė, suteikusi jiems 
ir jų motinoms tyro džiaugsmo.

— Pereitų metų gruodžio 6 d. 
Newcastle lietuviai dalyvavo Fa- 
timos procesijoje. Lietuvaitės bu
vo pasipuošusios tautiniais drabu
žiais. Šioje procesijoje dalyvavo 
dar lenkai, ukrainiečiai ir olan
dai.

Vakare Broadmeadow katalikų 
salėje lietu vartės šoko tautinius 
šokius australų publikai. Pasise
kimas buvo tikrai didelis. Ta pa
čia proga Newcastle A.L.B. Apy
linkės pirmininkas J. Viskauskas 
padėkojo Broadmeadow klebonui 
Flanagan už jo teikiamų globų 
lietuviams.

— Gruodžio 13 d., australų pu
blikai prašant, lietuvaičių šokėjų 
grupė buvo pakviesta pašokti lie
tuviškų tautinių šokių į Broad
meadow. Ir šį kartų šokėjos buvo 
sutiktos ir palydėtos karštais plo
jimais.

— Kūčių naktį kun. J Gaidelis 
Broadmeadow bažnyčioj atlaikė 
Bernelių mišias. Newcastle lietu
viai kun. J. Gaideliui už tai yra 
dėkingi ir visados jo vizitų mie
lai laukia.

— Gruodžio 26 d. Hamiltone, 
St. Peters salėje suruoštame lat
vių baliuje dalyvavo ir lietuviai. 
Apylinkės pirm. J. Viskauskas pa
sveikino latviįus Kalėdų švenčių 
proga, primindamas abiejų tautų 
kovos dėl laisvės bendrumų.

M. š.

MELBOURNAS
— Solistas D, Vildovas, sėkmin

gai dalyvavęs pereitais metais mė
gėjų varžybose ir iš 200 varžovų 
su dešimčia kitų geriausių daini
ninkų iškopęs į finalų, šiemet 
priimtas dainuoti į Melbourno ope
rų.

— Liet. Kultūros Fondo Mel
bourne sk. leidžia inž. Mieldažio 
paruoštų Lietuvos žemėlapį. Žemė
lapis bus galima gauti pas spau
dos platintojus arba užsisakyti 
paštu pas leidėjų.

— Kultūros fondo Melbourno 
sk. valdyba perka projekcinį apa
ratų, kuris bus naudojamas sa
vaitgalio mokyklose lietuviškam 
gyvenimui paveiksluose pavaiz
duoti.

Melbourne dienraščio "The He
rald” suruoštoje meno parodoje 
atvirame ore, savo darbus buvo iš
statę šie lietuviai dailininkai: A. 
Vaičaitis, T. Zikaras, J. Firinaus- 
kas ir P. Cetkauakas.

Parodų aplankė apie 170000 
žmonių. Parduota ir A. Vaičaičio 
viena litografija.
. ...........-..........—..... 1

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Br. Kive- 

riui ir visiems dvigubo kvarteto 
nariams, maloniai sutikusiems' da
lyvauti lietuviškose pamaldose 
Cabramattoj sausio 10 d. ir gra
žiomis giesmėmis bažnyčioje, o 
vėliau lietuviškomis dainomis 
Apylinkės lietuvių susirinkime, 
skaidrinusiems mūsų tremties 
nuotaikas.

A.L.B. Cabramattos Apylinkės 
Valdyba.

NAUJA CABRAMAT-.
TOS APYLINKĖS 

VALDYBA
Sausio 10 d. Cabramattoje, tuo

jau po lietuvių pamaldų, kurias 
atlaikė kun. P. Butkus, įvyko A. 
L.B. Cabramattos Apylinkės Vi
suotinis — metinis susirinkimas.

Susirinkimų atidaręs Apylinkės 
pirm. E. Migevičius prezidiuman 
pakvietė svečius: VI. Daudarų pir
mininkauti ir V. Kantonų sekre
toriauti.

Valdybos pranešimų padarė 
pirm. E. Migevičius. Apylinkės 
ribose gyvena apie 200 lietuvių. 
Pereitais metais Vasario 16 gim
nazijai ir Vokietijoje esantiems 
ligoniams pasiųsta £ 17. Tautos 
fondui surinkta £ 8.10.0. Solidaru
mo mokestį sumokėjo tik 4.

Naujon valdybon išrinkti ir pa
reigomis pasiskirstė: N. Cininas 
— pirmininkas, V. Bitinas — vi
cepirm., J.A. Skirka — sekreto
rius, E. Migevičius — iždininkas 
ir V. Deikus — kultūros ir spor
to vadovas. Kontrolės komisijon 
išrinkti: Z. Paliukonis — pirm. 
K. Bitinienė ir P. Keicorius — na
riai.

Alg. Dudaičio iškeltas namų 
įsigijimo klausimas sukėlė gyvų 
diskusijų. Pagrinde pritariama 
bendrųjų lietuviškų namų staty
bai ir nutarta šį reikalų paremti, 
tačiau neatsisakoma sumanymo ir 
vietas lietuvių reikalams tinkamų 
patalpų įsigyti. Klausimas palik
tas apsvarstyti valdybai.

Per pamaldas giedojo Br. Ki- 
erio vadovaujamas dvigubas kvar
tetas. Keletu dainų jis padainavo 
susirinkimo metu. Dainos palydė
tos karštais plojimais. Pamaldose 
dalyvavę australai Br. Kiveriui 
asmeniškai dėkojo už puikias gies
mes, kokias pirmų kartų savo ba
žnyčioje yra girdėję.

Po susirinkmo gausus būrys 
Cabramattos lietuvių dalyvavo 
dvigubam kvartetui suruoštose 
vaišėse Migevičių namuose.

J.A. Skirka.

"MŪSŲ PASTOGĖS SIENINIS 
KALENDORIUS 1954 M. "M.P.” 
PRENUMERATORIAMS DUO
DAMAS NEMOKAMAI IR JAU 
BAIGIAMAS EKSPEDIJUOTI. 
KALENDORIUS (PAS SPAUDOS 
PLATINTOJUS PARDAVINĖJA
MAS PO 4 ŠILINGUS.

ŠIA PROGA PRAŠOME KA
LENDORIUOSE IŠSITAISYTI 
KOREKTŪROS KLAIDAS: Lie
tuvos Himno autorius Vincas Ku
dirka mirė 1899.11.16 (atspausdin
ta — 1894.II.9). Kaune mirė kan. 
Juozas Tumas —i Vaižgantas 1934 
m. (atspausdinta — 1904).

PASIKEITĖ GEELON-
> GO APYLINKĖS

1 VALDYBA
A.L.B. Geelongo Apylinkės lie

tuvių visuotinis — metinis susi
rinkimas įvyko sausio 10 d. Susi
rinkimas buvo palyginti gausus 
ir gyvai diskutuoti opieji ben
druomenės reikalai.

Valdybos pranešimų padarė pir- 
min. Pelenauskas. Atlikta eilė 
didesnių parengimų: vasario 16, 
rugsėjo 8, pabaltiečių demonstra
cijos, lietuvių krepšinio pirmeny
bės. Išleistas spec. "Mūsų Pasto
gės” nr. Susirinkimas, įvertinda
mas darbų ir pastangas, valdybai 
pareiškė padėkų karštais ploji
mais.

Naujon valdybon išrinkti ir pa
reigomis pasiskirstė: A. Grigai
tis — pirmininkas, J. Pelenaus
kas vicepirm. Skėrys — iždinin
kas, V. Ališauskas — sekretorius, 
V. Vaitkus — valdybos narys.

— Geelongo lietuvių namų pro
jektas pavesta padaryti inžinie
riams J. Pelenauskui ir V. Vait
kui. Projektas bus patiektas su
sirinkimui tvirtinti artimiausioje 
ateityje.

— Vasario 16 d. minėjimas įvy
ks vasario 21 d. Numatoma plati 
meninė programa. Minėjimų ren
gia Apylinkės valdyba.

DR. J. MIKUIŽIS BAI
GĖ UNIVERSITETĄ .
Gerai pažįstamas kauniečiams 

ir britų zonos lietuviams, med. 
Dr. Jonas Mikuižis baigė Adelai
dės universitetą. Tai pirmasis 
lietuvis gydytojas dar kartų bai
gęs medicinos mokslus jau Aus
tralijoje.

Dr. J. Mikuižis Vytauto Did
žiojo universitetą yra baigęs dar 
toli prieš II-ji pasaulinį karą. Jis 
buvo gusarų pulko gydytoju, kė
liau Kaune turėjo savo kabinetą 
ir su žmona, vaikų ligų gydytoja, 
vertėsi privačia praktika.

Artinantis antrą kartą bolševi
kams, Dr. J. Mikuižis pasitrau
kė į Vovietijų. Po kapituliacijos 
gyveno britų zonoje ir buvo britų 
administruojamos igoninės direk
toriumi.

Australijoje ‘ atlikęs sutartį, 
prieš 3,5 metų įstojo į Adelaidės 
universitetą ir dar kartą baigė 
medicinos mokslus. Netrukus Dr. 
Mikuižis atsidaro savo kabinetą 
ir pradės verstis praktika.

Buvę jo pacientai sveikiname 
ir linkime sėkmės.

Plačiau apie Dr. J. Mikuižį ne
galime parašyti, nes Jūsų ben
dradarbis iš gerb. Daktaro nega
lėjo gauti jokių informacijų, ka
dangi Medikų draugija draudžia 
gydytojams teikti žinių, liečian
čių profesijų. JuRa.

TEISUTIS ZIKARAS — 
VIKTORIJOS SKULP- 
TORIU PARODOJE

Teisutis Zikaras priklauso Vik
torijos Skulptorių Sąjungai ir da
lyvauja visose Sąjungos ruošia
mose parodose. Pereitų metų pa
baigoje, Sąjungos suruoštoje me
tinėje parodoje dalyvavo apie 30 
skulptorių. Kiekvienas turėjo tei
sę išstatyti 3 darbus. T. Zikaras 
išstatė: fRūpintojėjisj“, “Sėdinti 
Moteris” ir “Kalinys”.

Kritiku atsiliepimai apie T. 
Zikaro darbus labai palankūs. 
“The Herald, vienas didžiausių 
Melbourno dienraščių, rašo: 
“T. Zikaras neginčyjamai išsis- 
kiria iš kitų savo solidžia tradi
cine praeitimi ir jo> darbuose jau
čiamas veržlumas. Dailininkas 
prabyla į mus gryna savo formų 
kalba, “DienraščioĮ The Age”, me
no kritikui iš visų parodoje iš
statytų darbų didžiausio įspūdžio 
padarė "Rūpintojėlis”, kur, pasak 
kritikos, praeities menas atspindi 
šių dienų formose, žiurnalas "The 
Post” įsidėjo T. Zikaro “Sėdinti 
moteris’.’. (j.)

GEELONGAS
— Mažosios Lietuvos Bičiulių 

Draugijos susirinkime nutarta 
pagyvinti skyr. veikla ir organi
zuoti lėšų laikraščiui “Keleivis”, 
kurį labai sunkiose sąlygose lei
džia Mažosios Lietuvos Taryba 
Vokietijoje.

Šiuo metu Geelongo gimnazijas 
ar tolygaus kurso mokyklas lan
ko 27 lietuviai. Kaikurie (Kisie
lius, Šimkus, St Karpalavičiūtė) 
yra vieni pirmųjų savo klasėse.

— Lietuviškos spaudos kios
kas, kurį įsteigė ir vadovauja 
Bertašius, per pastaruosius 9 
mėn. padarė £ 315 apyvartų. To 
paties kiosko skyr., tvarkomas 
Zenkevičiaus, padarė £ 75 apy
vartų.

Daugiausiai lietuviškos spaudos 
pirko F. Jerinkevičius už £ 30.

Kioskas veikia Kultūros Fondo 
skyr. žinioje ir visas pelnas ski
riamas kultūriniams reikalams.

— Amerikiečių zonos stovyklų 
lietuviams, ypač Wuerzburge gy
venusiems gerai pažįstamas ak
torius — režisorius (režisavo 
“Aušros Sūnūs”, "Sudrumstoji 
Ramybė” ir kt) Pr. Zenkevičius 
nepersenai atšventė savo 25- 
rių metų vedybinio gyve
nimo sukaktį, šv. Jono bažnyčio
je kun. Kungys jubilijatams davė 
palaiminimą, o vėliau Zenkevičių 
namuose susirinkęs būrelis bičiu
lių praleido keletą malonių valan
dų.

— Bratanavičienė ir Norvydas 
duoda privačiai muzikos pamokas. 
Muzikos mokosi būrelis lietuvių.

— Geelonge dar nėra savišal
pos fondo, bet gražus paprotys 
artimui nelaimėje padėti neuž
mirštas. Mirties, gaisro ar kitos 
nelaimės ištiktiems, tautiečiai sa
vo tarpe visados surenka aukų, 
kad bent iš dalies nukentėjusius 
parėmus.

— Karpuška Victorijos gatvė-

Yra Kuo Džiaugtis
KULTŪROS FONDO KONCERTE APSILANKIUS

Gruodžio 30 d. Melbourne Ni
cholas salėje įvyko Lietuvių Kul
tūros Fondo Australijos apygar
dos valdybos surengtas literatū
ros dainos ir šokio vakaras — 
koncertas. Šisai koncertas pagrį
stai galima laikyti L.K.F. ketvir
tojo suvažiavimo antrąja dalimi, 
kur kiekvienas galėjo įsitikinti, 
jog mes ne tik mokame kalbėti ir 
diskutuoti kultūrinėmis temomis 
išeivijoje, kas buvo suvažiavimo 
posėdžių metu, bet taip pat ir pa
sidžiaugti savos kultūros vaisiais 
— mūsų menininkų darbais. Rei
kia pastebėti, kad į šį koncertų 
buvo sutrauktos beveik visos ge
riausios mūsų vokalinės ir žodinės 
pajėgos Australijoje, kas prie da
bartinių sėlygų yra nepaprastai 
didelis ir reikšmingas dalykas.

Šalia melbourniškių J. švabai- 
tės (poetė), D. Vildovo (barito
nas), bei D. Nasvytytės studijos 
šokėjų J. Kaunaitės ir E. Kesmi- 
naitės dar dalyvavo iš Adelaidės 
rašytojas Pulgis Andriušis, solis
tės E. Rūkštelienė, A. Gučiuvie- 
nė ir G. Vasiliauskienė, o iš Syd
nėjaus rašytojai J. Žukauskas ir 
V. Kazokas.

Programa jau vien tik iš daly
vių sprendžiant buvo gana mišri, 
gal būt truputį perkrauta, tačiau 
mozaikiškai vieninga ir patrau
kli. Publika galėjo nusivilti tik 
Pulgiu Andriušiu, kuris dėl ligos 
asmeniškai koncerte nedalyvavo, 
bet jo trumpų ištrauką iš jumo
ristinio romano "Tipelis” nuotai
kingai perskaitė A. Krausa.

Šio koncerto branduolį sudarė 
vokalistai, padainavę lietuvių liau
dies dainų ir išpildę lietuvių ir pa
saulinių kompozitorių gerai parin
ktus kūrinius. Nekalbant apie vi

SYDNĖJAUS APYLIN. SUSIRINKIMAS
Sausio 10 d. įvyko A.L.B. Syd

ney Apylinkės lietuvių susirinki
mas. Išrinkta valdyba, kontrolės 
komisija ir garbės teismas.

Susirinkimui pirmininkavo R. 
Venclovas, sekretoriavo D. Karo
sas.

Valdybos veiklos apžvalgų pa
darė V-bos pirm. inž. F. Sipavi
čius.

Valdyba kadencijų pradėjusi 
1953 {m. sausio 21 d. tokios sudė
ties: F. Sipavičius, P. Grosas, J. 
Rugelis, P. Antanaitis ir Prancū- 
zevičius, bet pastarajam liepos 
mėn. 1 d., kaip apsigyvenusiam 
už Apylinkės ribų, iš valdybos 
pasitraukus, buvo pakviestas pir
masis kandidatas J. Zakarauskas. 
Valdyba turėjusi 12 posėdžių ir 
nemažiau įvairių pasitarimų. Pra
vedė vajų Vokietijoj pasitikusiems 
lietuviams sušelpti. Surengė tris 
minėjimus ir 3 šokių vakarus. Pi
nigais parėmė: £ 10—spec. “M.P.” 
Sydnėjaus nr. išleidimų; liet, na
mams įsigyti nupirko akcijų už 
£ 15; nupirko už £ 30 akordeonų, 
kurį paskolino Sp. Kl. Kovas; 
Krašto Valdybos ruoštai parodai 
paskyrė II premijų — 30 ginių; 
Tautinių šokių Studijai patalpoms 
nuomoti sumokėjo £ 9; Savišal
pos Fondui davė £ 10. Bankstow- 
no savaitgalio mokyklai (dovanė
lėms) — £ 2. i

Cultural Association lietuvius 
atstovavo Apylinkės valdybos de
leguota ponia Dantienė; Newset- 
tlers Liga — Kizlaitis; Baltiečių 
komitete — St. Skorulis. Darbie- 
čių partijoje — V. Saudargas. Li
beralų partijoje — V. Šliogeris, 
šitose organizacijose savo atsto
vus turi visos naujųjų australų 
bendruomenės.

Apylinkės valdybos iždininkas 
J. Zakarauskas patiekė piniginę 
apyskaitą. Valdyba pradėdama 
darbą kasoje radus nepilnus £ 9. 
ir neapmokėtų sąskaitų. Kaden
cijos metu padaryta apyvarta £ 
591-18-7Š. Tai beveik £ 200 dau
giau . negu 1952 ir £ 400 daugiau 
negu 1950 m. Naujajai valdybai 
perduodama apie £ 15. Tautos 
fondui surinkta apie £ 20 ir solida
rumo mok. apie £ 10.

je pasistatė antrų nemažų namų 
ir nuomoja kambarius.

— Vyriausi amžiumi Geelonge 
yra Sofija Dargvainienė — 72 
metų, Juozas Buckys — 71 metų 
ir Jurgis Šileris — 70 metų am
žiaus. 

siems pažįstamas solistes ponias 
E. Rūkštelienę, A. Gučiuvienę ir 
G. Vasiliauskienę, kurios ir šį kar
tą puikiai pasirodė, keletu žodžių 
norėtųsi sustoti prie D. Vildovo. 
Vildovas buvo labai šiltai sutik
tas publikos jau gal dėl to, kad 
jis buvo vienas tarp moterų, bet 
tiesa ir tai, ki.d jis turi puikų 
balsų. Jo padainuotos St. Šimkaus 
"Tamsioj naktelėj” ir “Ant ma
rių krantelio”, arba.J. Tallat— 
Kelpšos "žalioj lankelėj”, ypač 
pirmą kartų jį girdėjusiam, pa
darė tikrai gilų įspūdį, kaip nau
ja ir daug žadanti jėga.

J. Kaunaitė pašokusi Paderev- 
skio “Gracioza” ir E. Kesminai- 
tė F. Mendelshon “Tamburin”, pa
sirodė gerai pasiruošusios ir pa
jėgios išpildyti nelengvus šokius.

Žodžio menininkai paskaitę sa
vo kūrybos yra visi- mums dau
giau ar mažiau pažįstami iš an
ksčiau.

Baigiant tenka pabrėžti, kad 
dažnas mūsų nusiskundimas, kad 
mes čia nieko neturime, praranda 
bet kokį pagrindų. IŠ minimojo 
koncerto paaiškėjo, kad mes tu
rime iš tikrųjų ko pasižiūrėti ir 
ko pasiklausyti. Visai pagrįstai, 
tų vakarų išeidami iš koncerto sa
lės, žmonės kalbėjo, jog pirmų 
kartų tekę dalyvauti tokioje me
no šventėje Australijoje.

Sveikintinas buv. Kultūros Fon
do apygardos valdybos sumany
mas ir drųsa organizuoti tokio 
plataus mušto; koncertų ir džiugu, 
kad į K.F. valdybos šauksmų at
siliepė visi programos dalyviai — 
menininkai. Tas kaip tik liudija, 
kad Kultūros Fondo idėja mūsuo
se yra gyva.

Spėt.

Apylinkės valdybos narys Lietu
vių namams įsigyti komitete P. 
Grosas pranešė kaip toli yra ši
tas reikalas pastūmėtas. Komite
tas turįs pasižadėjimų akcijas 
pirkti per £1500. Netrukus bus 
šaukiamas akcininkų susirinki
mas, nes norima eiti prie konkre
čių darbų.

Kontrolės komisijos aktų pers
kaitė Miniota. Viskas rasta tvar
koj. Apylinkės valdybos apyskai
ta patvirtinta. Garbės teismas 
darbo neturėjęs.
Susirinkimas, trukęs 3 vai., pra
ėjo sklandžiai, beveik be diskusi
jų-

Susirinkimas turėjo įvykti Cam- 
perdowno parapijos salėje, bet 
parapijos klebonui griežtai nesu
tikus paskutiniu momentu buvo 
pranešta susirinkimų įvyksiant 
St. Benedikt’s parapijos salėje, į 
kur reikėjo važiuoti apie 3 min. 
autobusu arba tramvajum, ši ke
lionė, atrodo, atbaidė būrį “pa
reigingų” tautiečių, kurie galvo
trūkčiais nuskubėjo iš pamaldų į 
namus, ar į linksmesnius ir neį
pareigojančius uždarus “parengi
mus”.

Susirinkimas buvo skelbtas 4 sa
vaites, bet labai mažas skaičius 
į tai atkreipė dėmesį. Supranta
ma, atsilankius tik 35 žmonėms, 
kurių daugumas jau ir taip akty
viai dalyvauja visuomeniniame 
darbe, nauja valdyba nebuvo len
gva išrinkti. Be to, prasidėjus 
rinkimams, dar keletas labai vik
riai išnėrė pro duris, palikdami 
juos atstovauti tuščias kėdes. Po 
griaudžių pasiaiškinimų atsisa
kant kandidatuoti senimo atsto
vams — jaunimas ryžosi gelbėti 
padėtį. Puiku. Dar nesusilikvida- 
vome.

Tegul naujųjų Apylinkės Val
dybą sudaro ir jaunesniojo am
žiaus (atsiprašau p. Astrauskų — 
jis priklauso vyresniąja! kartai) 
vyrai, bet jie turi ryžto ir, svar
biausia, supranta pasiimtojo 
darbo prasmę ir reikšmę.

Naujajai Valdybai linkime sėk
mės ir ištvermės. Kl.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef. WB 1758, for the publi
sher, Justinas Vaičaitis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community, Hin
der St., Darlinghurst, Sydney, 
N.S.W.
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