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SYDNfiJUS, 1954 m. gruodžio 1 d.

Gyvenimas Lietuvoje ATMETE MASKVOS PLANA
PASKIAUSIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS žmones laukia karo, tiki.

Atvykusiųjų teigimu, yra grį
žusių į Lietuvą ir Iš Sibiro trem- 
tięs. Pasirodo, vieni išsiunčiami į 
Sibirą Ilgamečiams darbams, at
likę bausmę, ten turi pasilikti 
nuolatos ar nustatytą laiką, o kai 
kas, ypač nubaustieji mažesnėmis 
bausmėmis, faktiškai gali grįžti 
atgal į Lietuvą. Daugiausia grį. 
žusiųjų yra Jaunimo — dar iš 1940 
.metų išvežtų. Tuo būdu vaikų vie
nas kitas, ten auklėtas bolševiki
nėse priglaudose, komunlstintas ir 
rusintas, dabar Jau yra grįžęs at
gal. Pasitaiko tarp Jų ir tokių, ku
rie, grąžinti į Lietuvą, betgi ne
leidus grįžti Jų tėvams arba sve
timiesiems, paskiau patys išva
žiuoja į Sibirą — ten gyventi prie 
saviškių. Kai kurie iš grįžusiųjų 
buvo prieš tai amnestuoti. Kai ku
riuos iš Jų vykdomieji komitetai 
yra pasiuntę į darbus, bet kiti 
darbo neturi dar ir šiandien,'todėl 
turi verstis, kuo ir kaip galėdami 
— malkas pjaudami, turguje par

gintų naują visiškai subolševikin- 
1 tą kartą. Kad bent gyvenimo są

lygos būtų žmoniškesnės arba 
nors netoli tokios, kaip Vakaruo
se, tada gal bolševikai dar vieną 
kitą ir priviliotų. Ir patys komu
nistai (lietuviai) netikri dėl savo 
ateities. Lietuvių komunistų yra, 
palyginti, nedaug. Nors ir priima 
į partiją, visokiais būdais į ją 
traukia, kitiems net pasiūlo, bet 
kas gali — vengia Jon stoti. O ir 
einančių daugumas stoja dėl to, 
kad “kitaip negalima”, dėl geres
nių vietų ar darbo; bet iš įsiti
kinimo — labai mažas skaičius. 
Pagaliau, ir tarp partinių ar kom. 
jaunuolių, kuriais nebūdami ne
galėtų patekti į universitetą ar 
gauti nors kokią geresnę vietą, 
esama saviesiems padedančių.

si, KAD BUS IŠLAISVINTI
Ypač pavasarį ar pasiklausius 

radijo, ar šiaip kas paleidžia gan. 
dą, kad gali būti karas, — žiūrėk,

j Sovietų Sąjungos pasiūlymas 
sušaukti Europos valstybių konfe- 

i renciją kolektyvinio saugumo pla. 
Į nui aptarti, kurioje dalyvauti ir 
1 JAV, o stebėtoju būtų pakviesta

žmonės jau Ir pradeda džiovinti 
sausainius, kyla triukšmas ir su
syk — negausi duonos. Tokie gan
dai ypač buvo plačiai pasklidę 
Korėjos karo metu, po Stalino 
mirties ir Berijos suėmimo. Nori 
Vakarai to ar ne, bet Lietuvoje 
kiekvienas trokšta karo, nes tiki, 
kad per Jį ateis išlaisvinimas. Po 
Stalino mirties ir Berijos "sutvar
kymo” Lietuvoje žmonės laukė re
voliucijos ir galvojo: reikėjo Va
karams tik gerai paspausti — ir 
būtų viskas apvirtę augštyn ko
jomis. čia Vakarai padarė, Lie
tuvos žmonių įsitikinimu, didelę 
klaidą. Prieš pat Berijos suėmimą 

(Nukelta į 3 psl.)

PRADEDA PRAREGĖTI

AUSTRALUOS SALOSE 
BANDYS H — BOMBAS

Iš Vašingtono pranešama, kad

davinėdami senus daiktus etc. Tarp 
grįžusiųjų buvo ir buv. Respubli
kos Prezidento A. Smetonos brolis, 
kuris, grąžintas, gyveno Aleksote 
savo namuose Juozo Damijonaičio 
gatvėj. Tačiau vėliau bolševikai jį 
vėl išvežė į Sibirą, kur Jis ir mirė.
DIDŽIAUSI MASINIAI VEŽIMAI 
f SIBIRĄ BUVO 1948-49 METAIS

Per vežimus kai kurie iš mūsų 
tautiečių^ Juos nujausdami arba 
gavę laiku įspėjimą, pasišalino. 
Tada jų visas turtas, kilnojamas ir 
nekilnojamas, buvo konfiskuotas, 
tačiau jų pačių daugelis išliko net 
ir tomis pačiomis pavardėmis. Po 
vežimų žmonės iš baimės dar apie 
metus laiko slapstėsi. M. Bakano 
teigimu, laisvojo Vakarų pasaulio 
protestai dėl trėmimų iš Lietuvos 
vis dėlto veikia. Jų privengia net 
ir bolšveikaj.

VEŽAMI Į SIBIRĄ ŽMONES IR 
KITOKIAIS TITULAIS

Pav. kurie baigia mokyklas ar
ba technikinius mokslus — pasiun
čiami j Sibirą ar kitur atlikti prak
tikos ir ten turi atidirbti nusta-! 
tytąjj laiką. 1953 m. pvz. buvo 
Kaune įsteigta šoferių mokykla,! 
kur mokslas truko apie metus lai
ko ir kiekvienam lankytojui bu
vo sutelkta “stipendija”. Tačiau 
“stipendijų” ėmėsi paskiau, baigę 
mokyklą, apsižiūrėjo, koks buvo 
tų “stipendijų” tikslas: visi gavo 
paskirtį vykti į Rusiją. Nevyks 
— bus atiduoti į teismą ir už "su
tarties” sulaužymą, kaip dezerty
rai ar sabotažninkai, gali gauti 
ligi 5 ar 10 metų kalėjimo. Pana
šius “specialistus kolchozams" tu
rėjo paruošti traktoristų mokyk
la. Iš lietuvių niekas “savano-

Indijos ministeris pirmininkas 1
Nehru, apaštalavęs taikingą sugy- kovotojams. Višinskio vaidmuo ži- 
venimą su komunistiniu pasauliu,! nomas ir Baltijos kraštus sovie- 
po viešnagės Pekinge, atrodo, ne-tams okupavus, kada jis buvo. pa- 
betenka turėtų iliuzijų. Mat, Nehru skirtas “sutvarkyti” Latviją.

Jungtinėse Tautose Višinskis bu
vo pagarsėjęs savo “nlet”, bet bu
vo geras kalbėtojas.

taikingą sugyvenimą supranta: 
“Gyvenk Ir leisk kitam gyventi". 
Gi komunistinis blokas sako: “Lei
skite mums gyventi Jus valdant, o 
tada pažiūrėsim — gal ir leisime 
jums kone, stovyklose gyventi”. 
Nehrui kelia susirūpinimo Kom. 
Kinijos kalbos apie kiniečius, di
desnėmis bendruomenėmis gyve
nančius kituose kraštuose, kaip sa
vo piliečius. O tokių "piliečių” Ma
lajuose yra per 2,5 miliono, t.y. 
pusė visų gyventojų, Siame 3 mil. 
— 15% šalies gyventojų, Indoki
nijoje — 1 mil., Burmoje 300.000, 
Britų Borneo — 200.000, kas su
daro gyventojų daugumą, Filipi
nuose 120.000. O kiek dar Ameri
koje, mūsų saloje? Taigi, Jeigu Pe- 
kingas juos visus laiko Kom. Ki
nijos piliečiais, ir nesustabdys per 
Juos savo subversyvinės akcijos, 
tai anksčiau ar vėliau Tolimieji 
Rytai paklius komunistų įtakon. 
Šitai ir baimino Nehru. O kad po 
0 mėnesių ta dalis Vietnamo, kuri 
dar šiandien nėra komunistų ran
kose, pasidarys komunistinė atro- 
rodo, netenka abejoti.

Praregėjimų esama ir daugihu. 
Esama ir aiškiai suprantančių k<~ 
egsistencijos bacilos pragaištingu
mą, bet jeigu šiandien reikalas bū
tų atiduotas balsavimui, tai nie
kas negali pasakyti į kurią urną 
daugiau kortelių kristų. Tai padė
tis, kuri komunizmo klastą ir 
siaubą pažįstantį pasaulį ir ver
čia giliai susimąstyti.

rials” į Sibirą darbams nevažiuo
ja, nebent tik vienas kitas užkie
tėjęs komunistas ir komjaunuolis 
Lietuvos rusas. Kadangi niekas 
nenori vykti laisva valia, tai žmo
nės ten siunčiami prievarta.
Kokios nuotaik >s krašte? — Neko
kios, — sako M. Bakanas. — Žmo
nės vis laukia ir laukia. Kraštas 
okupantui priešinosi Ir priešinsis, 
nebent per kokius 50 metų išau-

VIŠINSKIUI MIRUS

DAR PADIDINTA IMIGRACIJOS 
KVOTA

Australijos federalinis parlamen
tas nutarė šiemet padidinti 'imi
gracijos kvotą 7.50(1.. Tokiu būdu 
1954-1955 finansinių metų imigra
cijos kvota sieks 115.000.

Imigracija plečiama, nes darbi
ninkų pareikalavimas pramonei ir 
žemės ūkiui vis auga, šiuo metu 
darbo įstaigose yra užregistruota 
per 65.000 darbo pasiūlų. Birže
lio mėn. tokių pasiūlų buvo 45.000.

• Argentinos vyriausybė ašt
rina kovą su Katalikų Bažnyčia. 
Kordobos gubernatorius pradėjo 
atleidinėti iš valdinių tarnybų ka
talikus. Šių priemonių griebtasi 
po katalikų suruoštų demonstra
cijų ir susidūrimų su policija. Ei
lė katalikų veikėjų suimta. Pre
zidentas Peronas padare aštrių 
priekaištų ir kaltinimų augštie- 
siems dvasininkams, kaltindamas 
juos valstybės tvarkos ardymu.
• Pereitą savaitę 2 kulkosvaid. 

žiais ginkluoti laivai užpuolė Ir 
paskandino 2 Japonų 65 tonų žvejų 
laivus, kurie plaukiojo Pietų Ki
nijos jūroje. 3 japonų žvejai žuvo, 
3 sužeisti ir 18 Išsigelbėjo. Mano
ma, kad šitą užpuolimą įvykdė Ki
nius nacionalistų laivai, Japonų 
žvejų laivus palaikę Komunistinės 
Kinijos pakrančių sargybos lai
vais.

Kom. Kinija, nerado pritarimo Va.
I karų bloko valstybėse.
| Šitą konferenciją Maskva siūlė 
Į lapkričio 29 d., paskui datą nu- 
' kėlė vėlesniam, laikui, bet būtinai 
norėjo, kad Jį įvykdytų prieš Pran- 

' cūzijos parlamentui Vak. Vokieti
jos apginklavimo ir įjungimo į 
Šiaurės Atlanto Sąjungą sutarties 
ratifikavimą.

Dėl šito aiškiai pasisakė Jau vi
si Vakarų sąjungininkai. Prancū
zijos ministeris pirm. Mendes — 
France, viešėdamas Amerikoje pa
darė "pareiškimų, kurie sutampa 
su D. Britanijos ir Amerikos nu
sistatymu, kad norint pasiekti tai
kos, Vakarų valstybės turi būti 
apsijungusios ir dirbti sutartinai, 
gi saugumai! užsitikrinti, reika
linga stiprinti karines pajėgas. Jis 
pabrėžė, kad pasitarimai su So
vietų Sąjunga galės būti atnau
jinti po to, kai Vak. Vokietijos 
apginklavimas, įsijungimas į Va
karų gynybos sistemą ir Jos pilnos 
nepriklausomybės atstatymas bus 
pasirašytas, patvirtintas ir įgy
vendintas.

Italijos užsienių reikalų minis
teris prof. Gaetano Martino par
lamente kalbėdamas pažymėjo, kad 
priėmimas Maskvos kvietimo kole- 
tyviifio saugumo planui svarstyti, 
būtų atmetimas Paryžiaus susita
rimų, o j tai Italija turinti trum
pą atsakymą “Ne”.

Diplomatiniai sluogsniai Londo
ne spėja, kad Prancūzijos, Ameri
kos, D. Britanijos vyriausybės ne
trukus pasiųs notas Sov. Sąjungai, 
atmesdamos Jos pasiūlytąją konfe- 
renciją.

JAV Kongreso Atominės Energi
jos Komitetas svarsto galimybę 
Australijos salas panaudoti vande
nilio (H) bombų bandymams.

Tuo pačiu metu D. Britanijos 
ministerlo Wilsono vadovaujama 
delegacija atvyko į Australiją, kur 
turės pasitarimus su vyriausybe 
dėl naujų atominių ginklų bandy
mų Australijos salose. Kur ir ka
da šitokie bandymai bus daromi, 
šiandien tik spėliojama.

Pereitą savaitę New Yorke šir
dęs liga staiga mirė Sovietų .Są
jungos delegatas Jungtinėse Tau
tose Andrei Višinskis, sulaukęs 71 
metų amžiaus.

Višinskis Sovietų Sąjungoje pa
garsėjo pasaulį sukrėtusiuose “va
lymo” bylose, kada Jis buvo vyr. 
prokuroru ir pareikalavo mirties 
bausmės eilei geriausių savo drau
gų, seniems komunistų partijos
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Šiam “Mūsų Pastogės” numeriui išleisti lėšas sudėjo grupė 
Mortlakės (Concorde) lietuvių: Juozas Kapočius, Kazys čiuras, 
Pranas Antanaitis ir Balys Mazgelis.
JUOZAS KAPOČIUS atliko didelę dalį redakcinio darbo, pats pa-1 
rašęs arba parūpinęs daugumą straipsnių antram ir trečiam pus-g 
lapiui.
Visiems, ypač J. Kapočiui, ALB Krašto Valdyba Ir “M.P.” Redak-j 
clja nuoširdžiai dėkoja. ■

• Pietų Korėjos vyriausybė lap
kričio 22 d. davė parėdymą per 
vieną savaitę išsinešdinti neutra
lių valstybių komisijos nariams 
komunistams (Čekijos ir Lenki
jos), kurie esą šalia savo tiesio
ginių pareigų, užsiima šnipinėji
mu.

• Surasti nauji uranijaus lau
kai netoli Carcoar (vakarų N.S.W.)
yra turtingiausi iki šiol surastų 
šioje valstijoje. Carcoar yra apie 
13 mylių nuo Blayney.
• Mau Mau teroristų “mar

šalas" Kaleba, vadovavęs Kenijos 
slėnių daliniams, ir kiti du negrai 
nuteisti mirties bausme už nešio
jimą revolverių ir šaudmenų be 
leidimo.
• Prancūzijos sostinė dabar 

turi 5.127.000 gyventojų. Nuo 1946 
metų Paryžius padidėjo 124.815 
žmonių.

RAUDONIESIEMS 
KINIEČIAMS 
NEPASISEKS

Lapkričio 26 d. Kom. Kinijos 
invazinės kariuomenės daliniai puo
lė Wuchiu salą, esančią 72 mylių 
atstume nuo Formozos. Išsikėlimas 
vyko iš motorinių valčių, laivyno 
ugnies priedangoje. Išsikėlimas pa
sisekė, bet vėliau salos gynėjai 
stipriu priešpuoiiu, dalyvaujant 
Nac. Kinijos aviacijai, įsiveržėlių 
sudarytą prietiltį sunaikino ir, 
kaip praneša nacionalistų vyr. ka
riuomenės vadovybė, paimta daug 
raudonųjų kiniečių j nelaisvę.

Wnchiu sala yra vienos mylios 
ilgumo ir pusės niylios platumo, 
apie 15 mylių nuo Kinijos žemyno 
ir 10 mylių nuo Nanjin salos, ku
ri yra komunistų kontrolėje, ši 
nedidelė salikė nėra labai svarbi 
strategišku požiūriu, bet ji yra vi
duryje Chiang Kai-sheko valdomų 
salų grandinės, todėl ją valdyda. 
Uįp komunistai sudarytų grėsmę 
nacionalistų kontroliuojamų Matsų 
salų grupei.

Nurodoma, kad komunistai yra 
sutelkę apie 500.000 kariuomenę 
prieš Formozą ir yra pasiruošę 
kiekvienu metu pradėti plataus 
masto invaziją j nacionalistų val
domas salas.

.Atvyko “Draugo” Red..
Kun. Dr. Prunskis

Atlikdamas žurnalistinę kelionę 
po Centr. Amerikos valstybes Ir 
Tolimuosius Rytus, dienraščio 
“Draugas” redaktorius kun. dr. 
Prunskis lapkričio 28 d. atvyko į 
Sydnėjų. Aerodrome Jį pasitiko 
Sydnėjaus lietuvių kapelionas kun. 
P. Butkus, Plunksnos Klubo pirm- 
P. Sirgedas ir kt. Svečias dalyva
vo kariuomenės šventės minėjime, 
pavakare su kun. Butkum buvo 
nuvykęs į Wollongongą, kur daly
vavo lietuviškose pamaldose, ap
žiūrėjo įdomesnes pajūrio vietas 
ir vakare buvo pakviestas į Syd- 
nėjaus Lietuvių Plunksnos Klubo 
sueigą, čia Jis papasakojo įdomių 
kelionės įspūdžių, supažindino su 
Amerikos lietuviškuoju gyvenimu, 
įvairiomis ano krašto lietuvių pro
blemomis ir atsakinėjo į nesibai
giančius klausimus. Kelios valan
dos prabėgo nuotaikoj, kokia pa
prastai esti senai nesimačiusiems, 
toli nuo vieni kitų gyvenantiems 
broliams susitikus.

Kun. dr. Prunskis buvo priim
tas Sydnėjaus arch, kardinolo Gil
roy, užmezgė kontaktus su vald
žios įstaigomis ir didžiųjų dien
raščių redakcijomis.

Gruodžio 1 d. išvyko į Melbour- 
ną susipažinti su šio miesto lie
tuvių gyvenimu. Gruodžio 4 d. vėl 
grįžta j Sydnėjų, o gruodžio 6 d. 
Išskrenda trijų dienų vizitui į Nau
jąją Zelandiją, kur aplankys gyve
nančius lietuvius.

Kun. dr. Prunskis savo kelionių 
įspūdžių pažadėjo ir “Mūsų Pas
togės” skaitytojams.

Atleistas L. Enciklopedi
jos Vyr. Redaktorius.
Amerikos lietuvių laikraščiai 

praneša apie atleidimą iš L. En
ciklopedijos vyr. redaktoriaus pa
reigų prof. Vaclovo Biržiškos ii 
redakcijos sekretoriaus rašytojo 
St. Santvaro. Kai kurie Amerikos 
lietuvių laikraščiai dėl prof. V. 
Biržiškos atleidimo daro aštrių 

priešaištų L. Enciklopedijos leidė
jui J. Kapočiui. PL Rašytojų 
Draugijos valdyba L. Enciklope
dijos leidėjui įteikė protesto pa. 
reiškimą.

Prof. Vaclovas Biržiška yra žy
mus lituanistas ir mūsų raštijos 
istorijos geriausias žinovas.

. .. .“M.P.” KALENDORIUS PRADEDAMAS ....

.... SIUNTINĖTI PRENUMERATORIAMS ....
“Mūsų Pastogės” sieninis kalendorius, kurį laikraščio prenumera

toriai gaus nemokamai, jau atspausdintas ir šią savaitę pradėtas 
siuntinėti “Mūsų Pastogę” užsiprenumeravusiems 1955 metams.

Palengvinsite darbą administracijai, kalendorių anksčiau gausite 
ir laikraščio siuntinėjimas nenutrūks — jeigu nevėluosite “M.P." 
prenumeratą ateinantiems metams atnaujinti.

O LAUKTI NĖRA KO: NAUJI METAI JAU ČIA PAT.
Prenumeratos pinigus siunčiant adresuoti:
“MOŠŲ PASTOGĖ”, BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, N.S.W.

ALB
KRAŠTO VALDYBOS. 

PRANEŠIMAS
ALB Krašto Valdybą, pasirėmu

si ALB Statuto atr. 24 ir atr. 28 
skelbia, kad ALB Krašto Tarybos 
1954 metų paprastoji sesija šaukia, 
ma 1954 metų gruodžio mėnesio 
29-31 dienomis MELBOURNE, Ni
cholas Hall, Lonsdale St., (City).

šiai sesijai ALB Krašto Valdy
ba pateikia šią 

DARBOTVARKĘ
1954 m. gruodžio 29 d. 9 vai. ryto:

1. Registracija.
2. Suvažiavimo atidarymas.
3. Prezidiumu rinkimai.
4. Komisijų sudarymas: manda

tų, sveikinimų ir rezoliucijų, sta
tuto papildymo ir kt.

5. Sveikinimai. (Tik raštu)
6. Vykdomųjų organų ataskai

tiniai pranešimai: a) ALB Krašto 
Valdybos, b) “Mūsų Pastogės", 
c) ALB Krašto Kontrolės Komi
sijos, d) ALB Krašto Garbės Teis
mo, e) Tautos Fondo Atstovybės.

7. Diskusijos dėl vykdomųjų or
ganų veiklos.

Vykdomųjų organų veiklos ir 
apyskaitų tvirtinimu.
1954 m. gruodžio 30 d.:
. .1. ALB Krašto vykdomųjų orga
nų 1955-56 tnetų kadencijai būsti
nės nustatymas.

2. ALB Krašto vykdomųjų or
ganų rinkimai: a) Krašto Valdy
bos, b) Krašto Kontrolės Komisi
jos, c) Krašto Garbės Teismo, d) 
Atstovų į ALB Seimą.

4. Pranešimas apie ALB kultū
rinę veiklą: savaitgalio mokyklos, 
jaunimo kursai, stovyklos, skau
tai.

5. Diskusijos ir nutarimai.
6. Pranešimas apie ALB ekono

minę padėtį.
7. Diskusijos Ir nutarimai.

1954 m. gruodžio 31 d.:
1. Pranešimas apie politinę pa

dėtį ir mūsų veiksnių veiklą.
2. Diskusijos ir nutarimai.
3. Pranešimas apie sporto klubų 

veiklą Ir jų reikšmę.
4. Diskusijos Ir nutarimai.

5. Melboumo lietuvių bendruome
nėje pasireiškuslo skilimo klausi
mas.

6. Sumanymai Ir einamieji rei
kalai.

7. Sveikinimų ir rezoliucijų pri
ėmimas.

8. Suvažiavimo uždarymas.
Pastaba: ši darbotvarkė priimta 
ALB Krašto Valdybos 1954 metų 
lapkričio mėn. 19 dienos posėdyje.

(pas.) V. SIMNIŠKIS.
Pirmininkas. ..

(pas.) H. KMITAS. 
Sekretorius.

— ¥ — 
NUGALĖJO

“NENUGALIMUOSIUS”
Pereitame numeryje rašėme apie 

pajėgiausios Sovietų Sąjungos fut
bolo vienuolikės — “Spartako” ko
mandos “nenugalimuosius” Lon

dono turkiškoje pirtyje, kur Jie tar. 
nautojams anglams atrodė ne
įveikiami.. .

Deja, aikštėje Wolverhamptono 
futbolininkai spartakininkams įkir. 
to ‘sausai” 4 įvarčius. Britų spau
da šį laimėjimą didžiausiomis rai
dėmis atžymėjo pirmuosiuose pus
lapiuose, kaip reikšmingiausi įvy
kį krašto gyvenime. ’

Wolverhamptone gyveną tremti
niai suruošė antlsovietlnių demon
stracijų prie viešbučio, kuriame 
"Spartako” futbolininkai buvo ap
gyvendinti. O vienas “boltas” net 
pačimae viešbutyje iškabino an- 
tisovietinį plakatėlį, nors už tai 
paskui sumokėjo vieną svarą bau
dos.

Ankstesniuose susitikimuose 
spartakinlnkai anglų futbolinin
kams buvo davę “pylos” — kelias 
svarbias rungtynes laimėjo.
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Spaudos Sietus Tebegyvenant JURGIS BALTRUŠAITIS
ku- 
gy- 
per 
ve-

Daug yra pasaulyje tautų, 
rlos kovoja už savo laisvę ir 
venimą. Taip ir mūsų tauta 
visą eilę šimtmečių garbingai
da kovą už lietuvišką žodį, už savo 
kultūrą, o svarbiausia už teisę — 
gyventi. Lietuvos žemelė daug kar
tų buvo užpulta ir trypiama sve
timų karių. Ne kartą mūsų žemė 
yra buvusi svetimų divizijų grum
tynių arena, kai buvo naikinama 
viskas, kas mūsų darbščios tautos 
buvo sukurta. Ir šiandien mūsų 
tautos vertybių ir pačių lietuvių 
naikinimas dar tęsiamas. Ne kar
tą užpuolikams yra pavykę pa
kirsti mūsų tautos fizines jėgas, 
tačiau lietuvio dvasinės galios dar 
nėra užkariavęs Jokšai priešas. 
Stipriausias mūsų kovos ginklas 
buvo ir yra — lietuviškoji knyga, 
spausdintas lietuviškas žodis, ku
rio dar Jokia galybe nepajėgė už
slopinti. Lietuvis, kaip koks ne
nugalimas didvyris, spausdintu žo
džiu skelbia pasauliui, reikalauda
mas sau lygių teisių laisvai gy
venti, kaip Ir kitos laisvosios tau
tos gyvena. Rusų caras kaip be
sistengė sunaikinti lietuvišką spau
dą, bet negelbėjo Jokios priemo
nės. Caro valdžia vertė lietuvius 
rusiškomis raidėmis spausdinti 
savo knygas (1865 m.), o už spau
sdinimą ir skaitymą kitokių lietu
viškų knygų baudė ištrėmimu ir 
kalėjimu. Dar prieš spaudos už
draudimą (1863 m.) caras įsakė 
atleisti iš pareigų visų mokyklų 
lietuvius mokytojus. Kuo didesnis 
buvo vartojimas varžymo Ir spau
dimo priemonių, tuo augščiau kilo 
lietuvių dvasia ir dar daugiau pa
didino lietuvių ryžtingumą kovoti 
už savo tautos geresnę ateitį. At
siranda slaptų ir viešų organiza
cijų, kurios dirba tautinį patrio-

priklausė Maskvos universiteto 
studentai: Leonas, Krikščiukaitis, 
Lozoraitis, Matulaitis, Jablonskis 
ir kt. Marijampolės gimnazistų 
“Akademija” leido ir platino savo 
laikraštuką “Prieaušris”, o Seinų 
Seminarijos klierikų varpinlnikų 
ratelis turėjo savo laikraštėlį 
“Knapt", o vėliau “Viltis”, šalia 
“Aušros”, ‘Lietuviškojo Balso”, 
“Šviesos”, “Ūkininko” ir kitų,

JUOZAS KAPOČIUS

niūsų kaimynais naudotis”.
Kai savo gimtąjame krašte ne

buvo sąlygų išsisaugoti nuo rusų 
žandarų persekiojimo, Tilže pasi
darė lietuviškų knygų ir laikraš
čių spausdinimo centru. Iš čia lie
tuviai pasiryžėliai — knygnešiai, 
nebodami nei gaudymo nei šaudy
mo, slaptai gabeno knygas ir laik
raščius iš Prūsų ir platino po vi
są Lietuvą ir net už jos ri.bų Ne
sumažina lietuvių pasiryžime nei 
masiniai trėmimai į Sibirą (1897 
m.) nei šaltas kalėjimas.

Teisingumo minlsteris Muravjė- 
vas rašo savo viešpačiui carui (Mi
kalojui 2-Jam) didžiausią raštą 
apie lietuvių revoliucinį veikimą. 

Į Jis rašo, kad lietuviai įsisteigę 
' daugybę slaptų organizacijų, vei- 
i kiančių prieš valdžią, spausdina 

lietuviškus laikraščius užsieny ir 
■ nlekeno nesenzūruojami rašo viso

kius dalykus, griaunančius caro 
valdžią. Atrodo, lyg Muravjevas 
#orčtų pabauginti carą ir pasiū
lyti grąžinti lietuviams uždraustą 
spaudą. Antrasis, Mirskis, buvęs 
žandarų korpo viršininkas, Vil
niaus gubernatorius, o dar vėliau 
vidaus reikalų minlsteris,
aiškiai parašė, kad Rusijos vald
žia yra bejėgė sustabdyti lietuvių 
kontrabandinės literatūros plati
nimą ir skaitymą ir kad spaudos 
draudimą reikia panaikinti. Taip 
ir įvyko. 1904 m. gegužės 7 d. 

' Rusijos caras panaikino lietuvių 
spaudos draudimą.

Tatai buvo pasiekta tik per kie-

visai

Kudirka, Leonas, Kriaučiūnas ir 
kiti (1888 m.) nutaria išleisti “Var
pą”. Iš to matyti, kad uždraudimas , 
spaudos ne tik nesulaikė lietuvio. 
sava kalba rašyti ir skaityti, bet pclolrn.bn L1K pel
dar daugiau paskatino savo tauti- | tą, lietuvišką pasiryžimą, per di
ne veiklą išplėsti. Iš Basanavi- deles kančias Ir per daugybę žmo. 
čiaus “Aušros” aiškiai iššauja nių aukų, mūsų patrijotų. Už ta! 
mintis, kad neužtenka vien tik už Į mes šiandien, matydami, kiek daug 
kalbos laisvę kovoti, reikia siekti | buvo dirbta ir- kentėta, turime vi- 
l.luflivoi loicsro i — _______ ______ .1 _ - i.: .

Dar taip nesenai didysis poetas ; 
Jurgis Baltrušaitis gyveno ir kū
rė. Bet viską paliko, kai prieš 
10 rnteų, svečioje šalyje mirtis nu
kirpo Jo gyvenimo siūlą.

Jurgis Baltrušaitis gimė 1873 
m. balandžio 20 d. Paantvardžiuose, 
Skirsnemunės vaisė. Augo ir Jau
nystę praleido savo tėvynėje. 1885- 
93 m. lanke gimnaziją Kaune. Ją 
baigęs, įstojo į Maskvos universi
tetą, kur studijavo gamtos moks
lus, kartu klausydamas ir flloso-. 
fijos fakultete, studijuodamas kal
bas. Iš pradžių Baltrušaitis daug 
vargo patyrė, pakol iškopė į gy- 
veiymo viršūnes.

Poetas mėgo keliones ir apkelia
vo daug kraštų. Jis buvo mėgiamas 
žmogus ir turėjo žymių savo drau
gų. Baltrušaitis savo dvasiniu kil
numu pralenkia kitus ir tampa 
vienu žymiausių rusų poetų sim
bolistų. Augštai vertinant J. Bal
trušaičio kūrybą ir Jo asmenį, Jis 
išrenkamas Rusijso Rašytojų S-gos 
pirmininku. Jurgio Baultrušaičio 
asmenybė didelės reikšmės turėjo 
ir jo tėvynėje. Jis paskiriamas 
Lietuvos įgaliotu ministeriu Sov. 
Sąjungai ir tas pareigas eina nuo 
1920 iki 1940 metų. J. Baltrušai
tis išrenkamas Vytauto Didžiojo 
universiteto Humanitarinių mokslų 
fakulteto garbės daktaru.

Baigęs augštuosius mokslus Ma
skvoje, ir čia begyvendamas, Bal
trušaitis niekuomet nebuvo atitrū
kęs nuo Lietuvos ir nuo savo tau
tiečių. Pirmojo Pasaulinio karo me
tu Baltrušaitis visomis išgalėmis 
padeda savo tautiečiams tremti
niams, teikdamas Jiems visokiau
sios paramos.

Tuo metu, kai mūsų tautos ža
dintojas Maironis kūrė ieituviškal, 
Baltrušaitis rašė rusų kalba bet 
lietuviškoje dvasioje. Baltrušaičio 
kūriniai pradėjo rodytis spaudoje 
apie 1899 m. Paeiliui skaitant, Jie 
turėjo šiuos pavadinimus: “žemės 
pakopos”, “Kalnų takai” ir “Le-
lija ir piautuvas”. Iš rusų kalbos 
vertimus yra padarę: Steponaitis, 
Sruoga, Radauskas ir Valaitis. Vė
lesnioji Bautrušaičio kūryba yra 
parašyta gimtąją kalba ir tie kū
riniai yra pavadinti šiais vardais: 
"Įkurtuvės”, “Ašarų vainikas" I, 
"Aukuro dūmai” ir ‘Ašarų vainikas 
11”.

Reikia pažymėti, kad poetas Bal
trušaitis kūrybos darbą tęsė Iki 
pat savo mirties ir taip “Ašarų 
vainiko” II-ją dalį pabaigė rašyti 
savo mirties metais. Šis veikalas 
dar tebėra rankraštyje. Jurgis 
Baltrušaitis mirė 1944 m. sausio 
3 d. Paryžiuje, palikdamas žmoną 
Ir sūnų Jurgį (profesorių).

Rašydamas šią trumpą apžval
gėlę J. Baltrušaičio mirties de
šimtmečiui paminėti aš su malo. 
numu prisimenu poeto Baltrušaičio 
vardą bei Jo didžius nuopelnus. 
Dar Vokietijoje būdamas arčiau 
susipažinau su kai kuriais poeto 
kūriniais Ir išleidau, kaip ir atžy- 
mėjimui didžiųjų sukaktuvių — 
1947 _ 400 lietuviškosios knygos 
sukaktuves metų Jurgio Baltru
šaičio vieną iš pirmųjų knygų — 
“Žemės pakopas”, Jono Valaičio 
verstas, šalia šio rašinėlio pride
du J. Baltrušaičio eilėraštį: Moti
na žemė”. >

J. Kapočius.

Lietuvai laisvo Ir nepriklausomo 
. _ . j gyvenimo:

tlnį darbą: Marijampolėj, Seinuo- “Mes esame, tokie pat žmonės ir 
se, Varšuvoj, Petrapily ir Maskvoj. Į norime visomis teisėmis, priklau-

sokiais būdais savo spaudą remti: 
rašyti, skaityti, platinti ir mate
rialiai palaikyti, kad lietuviškas 
spausdintas žodis per amžius bū-

MOTINA ŽEME

Slal pastarajai (slaptai) tuomet sančiomis visai žmonijai, lygiai su tų gyvas drauge su savo tauta.SAVAITGALIO MOKYKLOSE
Mūsų savaitgalio mokyklų klau-(lintas iš mokyklos. Vaikas pasis- 

simu dažnai rašoma spaudoje ir kundė mamai, bet tėvui nė puse 
šiaip įveiriomls progomis padls- žodžio neužsiminė. Mamutė, žino- 
kutuojama, bet dažniausia telie- nia, papyko ant ano “žiauraus” 
člamas klausimas, kad šių mokyk- mokytojo: Ji vaiko akyvaizdoje tą 
111 turimo rw įnašai ir nflduiiin '__i.-.x.. • ____ *._• t-j •lų turime per mažai ir padejuo
jama, kad į esamus ne visi tėvai 
savo vaikus leidžia.

Ištikrųjų, tik rt'tas lietuvis tė
vas ir motina nėra užinteresuo- 
tas, kad Jų vaikas neužmirštų jų 
gimtąją kalba skaityti ir rašyti, 
pažintų Lietuvos istoriją Ir t.t. 
Bet tiesa ir tai, kad tik labai re
tai rodoma rimtesnio susidomė
jimo ir dedama pastangų, kad sa
vaitgalio mokyklų tinklas plėstų- 
si ir per Jas priauganti karta gau
tų tai, ko dažnai šeima ir aplin
ka neduoda, arba negali duoti. O j 
taip yra dėl to, kad mes pasiten
kiname tuo,.jog, štai, atsirado nie
kada nepavargstantis mokytojas ir, 
susitaręs su vienu kitu veiklesniu

mokytoją negražiai išplūdo ir pas
kui kaimynams nusiskųsdama vis 
šnekėjo: “Aš jam gera darau sa
vo vaiką j mokyklą leisdama, o 
jis dar mano valką viešai bars... 
grąsins... ”

Na, išvadą reiktų patiems pasi
daryti: mokyt., nenorėdamas įsi
gyti daugiau priešų ir būti kone
veikiamas, pasitraukia iš moky
tojo pareigų Ir savo savaitgalius 
ramiai leidžia betriųsdamas dar
že, ramybe ir poilsiu, besidžiaug
damas. Bet ir vėl negerai: moky
tojui bus daroma užmetimų, kad 
jis nesirūpina lietuvybės išlaiky
mu ir jos skiepijimu tremty gk 
nyuslų lietuviukų širdyse.

I Savaitgalio mokyklose dirba mo. 
apylinkės tautiečiu, vienu ar kitu , kytojai iš pasišventimo ir jokio at- 
tėvu, surado kokią patalpėlę, pra- iyginlm() negauna. Niekas Jiems 
dėjo vaikus mokyti. Tėvai, dažnai net kelionės išlaidų neapmoka. Pa
tarsi kokią prievolę atlikdami, siun- Į triotlzmas ir kiti kilnūs dalykai 
čia valkus į tokią (mokyklą. Bet, ia|,a| pagirtinos dorybės, bet ko
tai Ir viskas: tėveliai tariasi at- gjta|S papuošalais turi sag- 
lieką kažkam^ didelę paslaugą lr( Btytis tik mokytojai? Argi jie lg 
visiškai nesirūpina, kaip tam mo- kitokio tautinio molio padaryti, ne- 
kytojui ar mokytojams klojasi, ‘ .. ■_
kaip vaikučiai mokosi.

Dabar norėčiau paliesti klausi
mą: ar užtenka vaikų veikiančioms 
savaitgalio mokykloms?

Atsakymas: visos savaitgalio 
mokyklos yra perpildytos ir todėl 
būtina jų daugiau steigti. Bet tai 
nėra lengvas dalykas, kada patys 

. tėvai šituo nesidomi, iniciatyvos 
nerodo, arba konkrečiai neparemia. 
Mes vis lyg laukiame, kad kas 
už mus padarytų, suorganizuotų 
ir paskui dar paprašytų nuolankiai 
vaikučius ton mokyklon leisti. Gal 
kas pasakys, jog aš perdedu, tuš
čiažodžiauju. Bet aš remiu savo 
žodžius faktais, o Jeigu kam tas 
nepatinka, tai aš nieku Jam nega
liu padėti.

Štai ir pavyzdys.
Viena pažįstama motulė leido 

savo valką į savaitgalio mokyklą, liu, o darbas savo: tie mokytojai 
bet Ji niekad nepasiteiravo mo- gauna atlyginimą už pamokas, ly
kytojo, kaip jos vaikui sekasi, kaip giai, kaip ir visi kiti už savo dar. 
jis elgiasi šitoje mokykloje. O kai bą. Nes kodėl gi, esą, tik moky- 
—«s_:.---- 1-..» i — tojas turįs būti patriotas, o vaiko

tėvas galįs būti jau ir ne patrio
tas. Jeigu mokytojas, sako, savo 
laiką skiria vaikus pamokyti, — 
tų valkų tėvai privalo jam ir at
lyginti, nes pirmoj eilėj tėvų pa-

' gu mes, miįsų vaikų tėvai. Kodėl 
jie turi mūšų vaikus mokyti savo 
laisvalaikius aukodami ir už tai 
negaudami jokio atlyginimo, ne
bent iš kokio vaiko motulės piktų 
žodžių atpildo susilaukdami?

Mokytojų atlyginimo klausimas 
pas mus ir kitus.

Savaitgalio mokyklų reikalu kal
bėjausi su kitų tautybių žmonė
mis. Štai mūsų Pietų kaimyną!, 
tokioj ChulloroJ, kur tirštai gyve
na Jų tautybės žmonių, kas sa
vaitę skiria dvi dienas mokyklai. 
Mokytojai, kurie dirba šiose mo
kyklose, iš darboviečių tiesiog vy
ksta į Chullorą pamokų dėstyti. 
Aš, žinoma, truputį nustebau ir 
tuos mokytojus pavadinau dideliais 
patriotais. Bet man buvo paaiš
kinta, kad patriotizmas savo ke-

-vaiklūkštls “įsismagino” ir į mo-j 
kytojo pastabas nekreipdamas dė- j 
mesto bei su nieku nesiskaityda- 
mas pasidarė nebesutramdoinas,, 
tai mokytojas pagrąsino, kad jei I 
taip elgsis ir toliau — bus paša- |

i reiga savo vaikų tautiniu auklė
jimu pasirūpinti, šitie mokytojai 
už pamoką gauna £ 1.10.0. Tai 
bent iš dalies atlyginamas jų var
gas Ir išlaidos. Užtat mokytojų ne
trūksta Ir tėvai po šilingą ar du 
per savaitę šiam reikalui skirdami 
nesijaučia nuskriausti. Taip man 
aiškino pažįstami lenkai apie jų 
savaitgalio mokyklas besikalbant.

Manau, kad mums taip pat lai
kas savaitgalio mokyklų mokyto
jams atlyginimo klausimą rimtai 
apsvarstyti, nes negalime reikalau
ti, kad metų metus mokytojas 
mūsų vaikus mokytų, o mes nė 
dėkui nepasakę dar tartume, kad 
mes jam malonę darome leisdami 
miįsų valkus mokyti.

O jeigu savaitgalio mokyklų 
neturėtume?

Man regis, kad visiems aišku, 
jog tada dar didesnis skaičius mū
sų valkų nebemokėtų lietuviškai, 
nekalbant jau apie skaitymą ir 
rašymą, ar bent kokias žinias apie 
Lietuvos praeitį bei dabartį apla
mai. Aplinka, kurioje gyvename, 
ir ant vyresniųjų dažnai "užneša 
svetimų dulkių”, tad ką bekalbėti 
apie vaikus, kurie vos pirmuosius 
žingsnius už namų vartų žengę, 
jau negirdi motinos kalbos. Ir 
svetima kalba paskui lydi juos per 
mokyklas, visą laiką, kur jie be
pasisuktų.

Turint prieš akis tą faktą, kad 
naujakuriais būdami stengiamės 
susidaryti ekonomišką pagrindą ir 
visi suaugusieji šeimos nariai “ka
la pinigą”, dirbdami už namų ir 
negali asmeniškai daug laiko skir- j 
tl vaikams, turime stengtis, kad 
savaitgalio mokyklų tinklas būtų 
kuo tankiausias — visur, kui- tik 
tirščiau lietuviai gyvena. Mes ne
turime gailėtis kelių šilingų per 

savaitę, kada uždirbame po kelioli
ka svarų. Juk jeigu savaitgalio 
mokykloje yra 25-40 vaikų, tai už 
kiekvieną sudedami per savaitę 2- 
4 šilingus, surinksime pakanka
mai mokytojui atlyginti ir šis tik
rai mieliau mūsų valkus ateis pa
mokyti, negu dirbs antvalandžlus.

Savaitgalio mokykla yra ne tik 
mokymo įstaiga. Dabartinėse są
lygose ji yra ir tautinio 
jlmo židinys, kur vaikai 
sirtnkę žaidžia, kalbasi 
viškų dainų pamokomi, 
savitarpio draugystę ir

auklė- 
būrin su- 
ir Hetu- 

Tai ugdo 
taip for

muojasi lietuviška sąmonė, kuri 
padės jiems išlikti lietuviais.

VI. Miniotas.

ir

Motina žeme, kryžiais nustatyta, 
{žiebė amžiai amžiams tavo rytą, 
Amžių pusnynus tvėrei tu, žiemkente, 
Kai tavo pilį amžių vargas rentė...
Menu iš tavo ašaroto veido,
Kad daugsyk tavo saulė nusileido, 
žinau, kai tu, išvargus dieną, rymai, • 
Kaip klaikūs, močia, tavo atminimai...
Dengė, ką tavo rankos kaupė, laistė, 
Kryžiuočių laužo kruvina pašvaistė, 
Pikti totoriai tavo klėtis griovė, 

veržės gudas į tavo šventovę...
daug kas, daug kas, ką tu sėjai, kūlė 
vertė gerbti svetimą krivulę, 
matė tavo drebulės ir uosiai,

Ir
Ir 
Ir 
Ir 
Kai tu vergijos pantį rūsčiai juosei...
Bet tavo aušros aušo pamažėle,
Ir tavo saulės takas neapžėlė, 
Nes tvirtos viltys guodė širdį, dvasią, 
Pergalės dienai auklėdamos dvasią, —
Todėl, kol girios aidas tebegaudžia, 
Užtraukęs dainą skambią, kad ir graudžią, 
Būties palaimos kantriai lauk, žemaiti, 
Ir krauk, kaip krovei, savo vargo kraitį...
Todėl, priverkus žemės ašarinę, 
Atpildo saulės drąsiai lauk, Tėvyne, 
Nevysta tavo rūtos ir Jurginai, 
Ir tvarūs Tavo kryžiai ąžuoliniai...

NELEISKIME ŽŪTI LIET. DAINAI
Yra sakoma, kad Lietuva dainų 

šalis. Tikrai, nes lietuvis dainos 
žodžiais Išreiškia ne tik savąjį 
džiaugsmą, bet ir beribį sielvartą: 
daina išlydimas sūnus ar brolis 
į karą, dainos žodžiais jis aprau
damas ir kritęs kovos lauke.

Daina yra neatskiriama lietuvio 
palydovė nuo žilos senovės laikų. 
Ji ištikimai lietuvį lydėjo per sun
kiuosius vergijos bei baudžiavos 

I laikus, lydėjo kovojantį dėl savo
sios Tėvynės laisvės ir teisių, pa
liko kartu ir per tą džiaugsmingą, 
bet trumpą laikotarpį, kada lietu
vis tapo laisvu savosios žemės 
šeimininku. Daina lietuvio lūpose 
ir šiuo, pačiu sunkiausiu ir bevil
tiškiausiu metu — ji stiprina ne
lygią. bet garbingą kovą kovojan
ti partizaną, Ji paguodžia ir sesę, 
apraudančią toje kovoje kritusį 
brolį. Dainoj liūdnoj sau surami
nimo jieško ir parymusi prie lango 
senutė motina, laukdama kas pa- 
slbels ir atvers duris-laukiamasis 
sūnus, ar nekviestieji svečiai... už
baigti Jos laukimo ir kančių.

Dainoje atsispindi ne tik grožis, 
ilgesys, skausmas ar meilė, bet vi. 
sas mūsų Tautos gyvenimas: troš- 
klmai, džiaugsmai bei kovos. Ne. 
sunku tad yra suprasti, kodėl lie. 
tuvis taip myli ir brangina savą
ją dainą.

lietuviškos 
knygos vajus 

ADELAIDĖJE
Šiais metais viso pasaulio lais

vieji lietuviai mini lietuviškos 
spaudos atgavimo 50 metų sukak
tį. Visa garbė atiduodama spaudos 
platintojams — knygnešiams. Jų 
pasišventimas ir sudėta kraujo 
auka įgalino lietuvių tautą švies
tis, kultūrėti, pažinti savo vertę 
kitų tautų tarpe ir išsikovoti sau 
laisvę bei nepriklausomybę, šian
dien mes turėtume statyti nepap
rastą Nežinomojo Knygnešio pa
minklą. Deja, kol mes gyvename 
svetur, to padaryti negalim, nes 
toks paminklas turi stovėti Ne
priklausomoj Lietuvoj.

Dabartinis gyvenimas mus įpa
reigoja knygnešį pagerbti lietuviš
ka knyga. Lai kiekviena knyga 
dedama prie knygos išugdo gerą 
knygyną. O toks knygynas liu
dys, kad knygnešių darbas ir au
kos nebuvo be prasmės. Paveldėję 
jų meilę spaudai bei knygai, pa
rodykim Jog mokam tai gerbti, 
vertinti ir mylėti. Suprasdami, kad 
kiekvienam visų knygų įsigyti ne
įmanoma, mes kreipiamės į savo 
tautiečius padėti Lietuvių Kultū
ros Fondo Adelaidės Skyriaus 
Valdybai sėkmingai pastatyti, 
nors ir laikiną, bet gražų pamink
lą knygnešiui — surinkti gerą 
knygyną. Kiekvienas mūsų, o ypa
tingai Jaunimas Jo pasigenda. Todėl 
sudarykime sąlygas, kad mūsų 
jaunimas bręstų ir stiprėtų lietu
viško žodžio ir lietuviškos dvasios 
patinkamoje. Duokim lietuviškų 
knygų, kol Jų jaunimas reikalau
ja ir jieško.

Kreipdamiesi į tautiečius, prašo
me kiekvieną šeimą ar pavienį as
menį dovanoti vieną-kltą knygą, 
arba paremti pinigais knygą nusi
pirkti. Kiekvienas pabūkime gar
bingu vienos knygos knygnešiu,
— knygnešiu be pavojų ir perse
kiojimų.

Lai šie, jau besibaigiantieji lie
tuviškos spaudos, atgavimo minė
jimo metai bus paženklinti ir kaip 
mūsų solidaraus bendradarbiavimo
— per knygos vajų-metat.

Aukas knygomis bei pinigais 
prašome įteikti Adelaidės Bibliote
kos Vedėjui p. J. Morkūnui biblio
tekos veikimo metu, arba adresu : 
5 Welsh St., Soutthwark, S.A.

L.K.F. Adelaidės Skyriaus 
Valdyba.

' OOO
Lietuvių Studentų S-gos centro 

valdyba atidavė -spaustuvėn savo 
pirmąjį biuletenį anglų k., kuris 
yra skirtas JAV universitetų bib
liotekoms ir studentų organizaci
joms. Biuletenį leidžia Sąjungos 
užsienio skyrius, kuris yra Urba- 
noje, Illinois, ir kuriam vadovau
ja V. Vygantas. Leidinys bus 12 
puslapių, numatoma jį išleisti ke
turis kartus per metus informuo
jant pasaulio ir JAV studentiją 
apie Lietuvą, jos tragediją, mūsų 
likimą.

Daug ko nustojome išblokšti iš 
gimtųjų namų, bet paties bran
giausio jausmo-mellės dainai-ne- 
nusloplno nei vargas, nei kova su 
mirtimi svečios šalies griuvėsiuo
se, nei tolimos kelionės, jleškant 
laisvajame pasaulyje vietos, kur 
galėtume nors laikinai pasidėti 
amžinojo keleivio lazdą.

Laikas ėjo. Naujose sąlygose, 
svetimame nepažįstamame krašte, 
vėl suskambėjo dainos žodžiais 
reiškiamas gimtųjų namų ilgesys. 
Meilės dainai vedini rinkosi bflre- 
lin ne tik gyveniman bežengią 
jaunuoliai, bet ir tie, kurių plau
kus palietė gyvenimo rudens šal
na, o veidus išpuošė pergyventas 
skausmas bei rūpesčiai.

Daug kartų gėrėjomės ir Mel
bourne skambėjusia lietuviška dai
na bei giesme, bet dabar tas skam
besys pritilo. Senieji dainos my
lėtojai pavargo, kitus gyvenimo 
aplinkybės atitraukė nuo pamėg
tos dainos. Bet visi žinome, kad 
tai tik laikinis reiškinys. Lietu
viška daina mirti negali. Mūsų 
visų pareiga ją vėl atgaivinti, 
tuo parodant, kiek JI mums bran
gi ir miela. Todėl Melb. Lieti 
Choras “Aidas” kviečia visus pri
sidėti prie lietuviškos dainos puo
selėjimo, nes tik bendromis Jėgo
mis šio tikslo atsieksime. Netu-

rime pamiršti, kad lietuviška dai
na yra reikalinga ne tik dainuo
jantiems, bet visai lietuviškai ben
druomenei. Kreipiuosi tad į visas 
Melb. lietuviškas organizacijas bei 
paskirus asmenis, kviesdamas tal
kon — atgaivinti lietuviškos dai
nos bei giesmės chorinį skambė
jimą Melbourne. Atskirai dar krei
piuosi į LKF Valdybą, Liet. Pa
rapijos kapelioną Ir Apylinkės 
Valdybą, nes šioms institucijoms 
labiausiai šitai turėtų rūpėti. Ne
kartokime praeities klaidų, chorą 
ir jo egzistavimą prisimindami tik 
tuomet, kaip norėdavome jį pama
tyti scenoje išpildant programą 
įvairių parengimų metu, ar iš
girsti lietuviškos giesmės skambesį 
bažnyčioje.

Baigdamas, kviečiu visas ir vi
sus, kurių širdyse dar neišblėso 
meilė lietuviškai dainai, burtis i 
choro “AIDAS” eiles', nes, kartoju, 
lietuviška daina mirti negali.

Repeticijos šiuo metu vyksta du 
kartu savaitėje, trečiadieniais 7 
v.v. ir sekmadieniais 10 vai. ry
to, St. John’s parapijos salėje, E, 
Melbourne.

Informacijų prašome kreiptis į 
Choro “Aldas” dirig. P. MORKŪ
NĄ, 33 Eskdale Rd., N. Caulfield, 
arba į choro vald. pirm. V. Bosikį, 
36 Walpole St., Kew, telef.: 
WA 6082.

Tad iki pasimatymo Choro “Ai
das" eilėse.

V. Bosikis.
Choro “Aldas” Vald. Pirm.
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Jie paspruko
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

PANEVĖŽIO PAĖMIMAS

(Atkelta iš 1 psl.) 
Kaune buvo atleista prokurorų Ir 
kitų rusų; žmonės kalbėjo, kad 
pasiliks tik tie, kurie moka gerai 
lietuviškai skaityti ir rašyti. Ki
ti žymesnieji rusai pareigūnai bu
vo visai pakabinę nosis, galvodami, 
jog netrukus reikės grįžti į “pla
čiųjų tėvynę”, ir buvo net jau 
kambarius žmonėms perdavę, bet, 
Beriju suėmus, viskas vėl pasi
keitė. Dingo tada ir žmonių lin
ksmumas, o jie buvo tiek vilčių 
kupini, kad nors sykį ateis viskam 
galas. Deja...
KODĖL ŽMONIŲ VILTYS SU

LAUKTI PERMAINOS KYLA 
YPAČ PAVASARĮ?

Greičiausiai todėl, kad, daugelio 
manymu, pavasaris geriausiai tin
ka žygiui. Jie mano, kad Vakarai 
žygiui į Rytus imsis tos pačios 
taktikos, kaip vokiečiai. Darbinin
kai ypač laukia amerikiečių, nes 
žino, kad tie, užėję, vis tiek duos 
visiems laisvę. Ir dabar daug kas 
atsimena amerikiečių konservus ar 
batus, nors šie iš rinkos jau dingo. 
Tačiau bolševikai ir dabar Lietu
voje tebevažinėja amerikietinčmis 
mašinomis. Lietuviai dėl to galvo
ja: matyti, tvirtai laiko, tvirčiau 
už rusiškųsias, jei Jau tiek metų 
važinėja — vis dar nesugenda. 
Okupantus, kurie iš Lietuvos vis- 
kų veža kiek tik galėdami, visi 
keikia kaip įmanydami. Tačiau 
šiaip žmonės pasidarė daugiau 

kantresni, užsigrūdino, Išmoko kęs. 
ti ir reikale vienas kitam, daugiau 
padeda, daugiau susipratę, negu 
pirmaisiais okupacijos metais. Gy
venimo praktikos pamokyti, Jau 
taip nebeslpyksta vienas su kitų, 
kaip kartais dar pasitaikydavo 
seniau, ir moka laikyti “liežuvį už 
dantų”. Ypač “garbavojami” lie
tuviai komunistai — kaip savojo 
krašto išdavikai. Tokios tai nuo
taikos krašte.

— Ar teko klausytis iš Vakarų 
lietuviškųjų radijo transliacijų?

— Kur, neteks. Amerikos Balsas 
pvz. geriausiai girdėti iš ryto. Kas 
iš Jo programos geriausiai patin
ka? Man patiko, — sako M. Baka- 
nas, pats jų nekartų klausęsis, — 
velk viskas. Man daugiausia buvo 
įdomu, kas kalbama apie Lietuvą. 
Tada lyg pasidaro širdžiai leng
viau, kad ir Vkaaruose viskų žino. 
Reiktų tiesiog vardais pavardė
mis paskelbti visų “sėbrų” dar
bus. .. ,

— Lapkričio 6-7 d. su bolševiki
niu įprastiniu triukšmingumu mi
nėta Spalio revoliucijos 37-j i me
tinė sukaktis. Didžiausios iškil
mės vyko Maskvoje, kur nors ir 

buvo pasmerkti Vakarų susitarimai 
Paryžiuje, tačiau pats Malenkovas 
pasisakė už “santykių pagerinimą 
su amerikiečiais” drauge su Chru
ščiovu girdamas Eisenhowerj, kai 
beveik tuo pat metu 2 rusų spraus- 
minial lėktuvai prie Japonijos nu
mušė amerikiečių supertvirtovę. 
Okupuotoje Lietuvoje taip pat vy
ko iškilmės, žmonės buvo suva
ryti į demonstracijas, o per įvai
rius pareiškimus buvo su įprasti
niu įžulumu puolami amerikiečiai 
ir ypač “buržuaziniai nacionalis
tai”.

Per Vilniaus radijų istorijos mo
kslo kandidatas Navickas savo pa
skaitoje minimąją Spalio revoliu
cijos sukaktį taip liaupsino: “Ir 
kur tu bebūtum, ar vaikščiotum 
miesto — didvyrio Stalingrado 
gatvėmis, ar senajame Vilniuje, ar 
tolimoje Sachalino saloje, visur 
pamatysi ir pajusi šventišką pa
kilių nuotaiką, su kuria tarybiniai 
žmonės sutinka didžiosios Spalio 
socialistines revoliucijos 37-slas 
metines...” Seniau tik “ugnimi ir 
žvėriškais žiaurumais lietuviškai 
buržuazijai ir jos užsieniniams 
šeimininkams pavyko pasmaugti 
Tarybų Lietuvos respublikų”...

Kaip iš tikro yra su tomis de-' 
monstracljomis ir kiek jos parodoi 
tikrąjį gyventojų nusistatymų? |

Į tai paklaustas M. Bakanas tik ’ 
numojo ranka, pažymėdamas: — 
Paprastai prieš Gegužės 1-sios | 
šventę ar Spalio revlliucijos minė- 1 Gegužis apsikaišęs žaliuojančių
jimų bolševikai skelbia pasauliui, ir žydinčių pievų bei sodų žiedais, 
kad, esą, žmonės su džiaugsmu ei- I neša pavasario džiaugsmų per Lia
na į demonstracijas, tačiau tuvų, o mūsų savanorių kuopos
yra visai kitaip. Vykdomasis ko- skina jai laisvės kelius, atvaduo- 
mitetas persiunčia kiekvienai dar- 1 damos iš priešų vienų sodžių po 
bovietei, o ši perduoda visokiems 
komsorgams, partorgams, profor- 
gams ir partiniam fabriko ai- įmo
nės aktyvui “pranešimų”, kad su
organizuotų “dalyvavimų demon
stracijoje”. Eitynių išvakarėse par
torgai ar kiti tos rūšies pareigūnai 
“paveda” kiekvieno skyriaus vedė
jui Ir meistrams pranešti darbi
ninkams, kad ateitų, nes tikrinami 
pagal sąrašus. O visi žino: kas 
neis — tą bus nesunku apkaltin
ti “liaudies priešu”. Kitose įstai
gose, kaip laivininkystėje, staty-1 
bos treste etc., kur viena sistema j 
pasirodytų netokia tinkama, ima
masi kitų “gudrybių”.’ tada moka
mos algos arba duodami avansai. 
Ką darys žmogus: neturi pinigų, 
Jų reikia — tad ir ateina. Paskum 
dapg kas “nusiima” eitynių metu. 
Pagaliau kitų, jei pasirodo su pra- 
stesnials drabužiais, kad nepadary
tų viešai sarmatos, ir patys pa
siunčia namo. Kas planą atlieka, 
tuos per tokias demonstracijas 
leidžia pirmuosius. Demonstracijos 
trunka neretai kelias valandas, to
dėl ne vienas, neturėdamas ką da
ryti ir gavęs pinigo, nusiperka 
“šimtagramės” ir pasidaro links
mesnis. 0 tokius kaip tik gaudo 
visokie bolševikiniai fotografai, 
paskum norėdami spaudoje pavaiz
duoti "džiugiai nusiteikusių darbo 
žmonių veidus”, šiaip daugiausia 
išrikiuojamos gretos — ir beveik 
kiekviena kolona prižiūrima; bud
ri akis atsidėjusi seka, ar kas ne
dalyvaus Ir ar ko nors nereikalin
go neprasižios. Taigi, jeigu kas 
leistų tokiose demonstracijose lais. 
vai dalyvauti ir pasakytų: kas no
rite — eikite, tai sueitų i.—... 
tik partiniai ir komjaunuoliai; ' 
klausimas, ar tada net ir visi rusai 
eitų, šiaip iš žmonių laisvai veik 
niekas neitų. Elta.

(B.d.)

kito.
Dar nepasiekus Panevėžio, Šiau

rės-Rytų fronto pajėgos paskir
stomos į tris voras: Dešinioji, Vi
durinioji ir kairioji. Pirmajai ten
ka: Panevėžio bataliono dvi kuopos, 
keturi kulkosvaidžiai ir trys pat
rankos; vadovauja karininkas Vi
dugiris. Turi pulti Jotainlų kai
mų ir toliau žygiuoti Katynės link. 
Antrai tenka: 2 pešt, pulko 3-čiojo 
bataliojo dvi ir pusė kuopos, trys 
kulkosvaidžiai, viena patranka ir 
10 raitelių; vadovauja karininkas 
Motiejūnas — Valevičius. Turi už
imti Remeisonius-Papiškius ir pul
ti Užukalnę ir Barklainius. Tre
čiąją vorą sudaro: Panevėžio ba
taliono dvi kkuopos, keturi kul
kosvaidžiai ir 10 raitelių, vadovau
ja karininkas Nastopka. Turi užim
ti Užuliaušių-Leoniškių rajoną ir 
pulti Ėriškius bei Rajūnus. Kitos 
dalys paliekamos atsargoje; Joms 
vadovauja karininkas Reikalą. Žy
gis turi būti pradėtas vienu laiku 
— gegužės 18 d. 2 vai. Tuo pačiu 
laiku Ukmergėje grupė turi pulti 
Troškūnų-Raguvos kryptimi. (x) 

Iš pat pirmųjų žingsnių mūsiš
kius lydi pasisekimas: viena vie
tovė po kitos atimama iš bolševikų 
rankų. Savanoriai linksmi ir pa
tenkinti kalbasi tarp savęs, dalinasi 
įspūdžiais ir džiaugiasi pasiektais 
laimėjimais. Kaimo mamytės, su 
džiaugsmo ašaromis akyse, neša ir 
dalina kareiviams duonos su svies
tu, sūrio, pieno ..., o merginos 
skina gėles iš savo darželių ir pa
puošia broliukus savanorius. Tuoj 

Į pat prasideda pažintys ir sustarl- 
nebent mas v6' susitikti, grįžus iš karo.

Jauni bernaičiai sukinėjasi ap
link, blizgančiomis akimis stebi 
kerelvlus ir žiūri į jų ginklus. 
Neilgai trukus ir Jie siūlosi pri- 

, imami j. kariuomenę.

— Matai, ir vėl padidėjo mūsų 
eilės visa dešimtimi — kalbasi 
tarp savęs savanoriai.

— Pažiūrėsim, kaip Jausis mū
sų naujieji kovos draugai pirmų 
krikštų gavę, — sako vienas, sa
ve laikydamas Jau senu kareiviu, 
juodų duonų, sviestu pateptų, be
valgydamas ir pienu užgerdamas. 
Čia pat naujokai gauna šautuvus 
bei “karo mokslų” ir žygiuoja 
drauge pirmyn. Tuo tarpu kovos 
vyksta toliau: dundft patrankos, 
trata kulkosvaidžiai ir šautuvai. 
Dešinysis sparnas jau užėmė Jo- 
tainius ir Janučius.. Kairiajame 
sparne bolševikai rodo didesnį pa
sipriešinimų. Kai kurios vietovės 
eina iš rankų į rankas. Priešas tu
ri stiprių artilerijų, kuri smarkiai 
veikia. Šiose kautynėse žūsta pats 
voros vadas, karininkas Nastopka. 
Mūsiškiai truputį pakrinka. Bet 
čia tuojau atvyksta karininkas 
Reikalą su dviem kuopom iš rezer
vo Ir išgelbsti padėtį. Kartu su 
Reikalą atvykęs karininkas Jurė
nas su savo 2-Ja kuopa vėl išmuša 
bolševikus ir iš mūsiškių prarastų 
vietovių Ir atsiima senas pozicijas.

Vidurinioji vora sėkmingai eina 
pirmyn, čia bežygiuojančiam su 
savo kuopa karininkui Petružiui 
vienas bolševikų komisaras pasi
duoda į nelaisvę su savo arkliu ir 
ginklais. Panevėžys jau aiškiai ma
tyti. Dabar jau atėjo laikas pra
dėti pulti ir patį Panevėžį. Grupės 
štabas įsako dešiniajai vorai už
imti Tautkūnus, Pakalniškius, Kar- 
šūnaukų Ir perkirsti kelius iš Pa
nevėžio į Rytus, o artilerija turi 
sekti priešo dalių judėjimą ir lai
ku tuos kelius apšaudyti. Vidu
rinioji vora eina per 
Lepšius ir turi pulti 
Pietų pusės. Kairioji 
Zubiškius, Malalnius
Panevėžį iš Pletų-Vakarų pusės. 
Labai tinkamas puolimo planas. 
Kovojančios dalys palaiko tarp 
savęs ryšį Ir stropiai vykdo pas
kirtus uždavinius. Priešas visur 
nesunkiai nugalimas. Panevėžys 
jau supamas iš visų pusių. Deši-

Pabalius ir 
Panevėžį iš 
vora užima 
ir eina į

nioji vora Jau siekia geležinkelį 
Ir stengiasi perkirsti. Artilerija 
smarkiai jį apšaudo, kad bolševi
kai nespėtų išbėgti: jie didžiau
sioj panikoj. Jų artilerijai Jau nė
ra laiko šaudyti, ji stengiasi tik 
pasprukti. Mūsų savanoriai, įkar
ščio apimti, grandinėmis puola 
Panevėžį, šaukdami "valio!” Visam 
Panevėžy nėra nė vieno ramaus 

kampelio. Mūsiškiams j pagelbą at
skuba Ir mūsų aviacijos eskadrilė, 
kuri nusileidus virš stogų, paleido 
į darbų savo kulkosvaidžius ir ap
mėtė bombomis iš viršaus. Bolševi
kams nebeliko nei kur bėgti, nei 
kur slėptis. Gegužės 19 d. apie 18 
vai. jau visas Panevėžys buvo už
imtas. Bolševikai prarado čia ne 
tik mūsų, kų turėjo pagrobę, bet 
ir savo daugybę karšiko turto. 
Jie per dvi dienas stengėsi apginti 
savo traukinį su karišku turtu 
7-me kilometre už Panevėžio, bet 
nepavyko: turėjo palikti ir patys 
vos spėjo pabėgti. Atrodė, kad 

Jau viskas baigta — liko tik paly
dėti priešų iki jo namų vartų ir 
laukti karo pabaigos. Mūsų dalių 
vadai sudarinėja pasižymėjusių ka
rių sąrašus pristatyti Generali
niam štabui apdovanoti juos gar
bės ženklais už narsumų. Visi žu
vusieji surenkami ir palaidojami 
tinkamose vietose, o ant jų kapų 
pastatomi mediniai kryžiai.

Bet kur tau nusiramins kraujo 
aukos išalkusi žvėris. Bolševikai 
smarkiai pasiuto už tokį didelį 
pralaimėjimų. Jie dešimteriopai 
didesnėmis Jėgomis papildo savo 
praretėjusias eiles ir vėl ryžtasi 
nešti į Lietuvų badą, skurdų ir vi
suotiną naikinimų. Mūsų jėgos, 
daug kartų silpnesnės būdamos, 
neišlaiko bolševikų naujo antplūd
žio, pasitraukia. Tai ar ne piktu
mas? Vadinasi, dar reikės gaišin
ti laikas dėl tų nevidonų. O lai
kas mums toks brangus! Pati pa
vasario darbymetė. Gi čia laukai 
nearti, javai nesėti, o vyrai turi 
mesti arę-akėję ir griebti už gink, 
lo vėl vyti lauk tuos įsibrovėlius. 
Bet neilgai truko ir priešas galu
tinai buvo išmuštas iš Panevėžio

J. Kapočius. 
Savanoris-Kūrėjas.

TUO PAČIU REIKALU
KUR ..EINAME!

šių metų “Mūsų Pastogės” Nr. 
45-291 ALB Krašto Valdyba pas
kelbė atsišaukimų į Australijos 
lietuvius.

Krašto Valdyba šituo savo at
sišaukimu atnaujino žaizdų, ku
rios ji pati nesugebėjo pagydyti 
daugiau kaip per metus laiko. 
Vargu, ar Krašto Tarybos suva
žiavimas galės ką geresnio padary
ti.

Bendradarbiavimas reikalingas 
abiejų šalių sutarimo ir talkinin
kavimo, o ne vienos katros šalies 
priverstino reikalavimo, grąsini- 
mo, rezoliucijų ir skundų rašymo. 
Manau, kad Krašto Valdyba tai 
gerai žino. Priversti negalima nei 
mylėti nei gerbti, o be meilės ir 
pagarbos ar yra galimas bendra
darbiavimas?

Krašto Valdyba, siekdama ats
tatyti nutrūkusi bendradarbiavi
mų, Jau iš anksto apkaltina kun. 
Vaserį. Minimame atsišaukime Ji 
taip rašo: “Skaudūs Ir neteisingi 
buvo tie užsipuolimai, nekartą Jie 
ribojosi su šmeižtais. Juo skaud
žiau, kad visa tai teko susilaukti 
iš dvasiškio, iš kurio kitokių pa
vyzdžių norėtųsi matyti”. Arba 
kitoje vietoje rašo: “Tačiau Jo pa
skutiniais veiksmais yra padary
ta tiek skaldomojo darbo mūsų 

bendruomenės tarpe, jog vieną kar
tą turi būti viešai pasisakyta ir 
apsispręsta dėl tų dalykų...”

Ar šitokiais skaudžiais žodžiais 
Krašto Valdyba nori pasiekti vie
nybės ir bendradarbiavimo? Aš 
sakyčiau, kad ne. Ji tik nori pri
versti bendradarbiauti, kad kun. 
Vaseris išsigandęs naujų gręsian
čių rezoliucijų ir skundų nusileis
tų. Visame atsišaukime matosi aiš
ki tendencija apkaltinti kun. Va
serį ne tik Tarybos suvažiavime, 
bet ir plačios visuomenės tarpe. 
Nei vieno pabarančio žodžio Kraš
to Valdyba nerado reikalinga pa
sakyti Melbourne Apylinkės Val
dybai .

Ką gi kun. Vaseris yra bloga pa
daręs? Prieš metus laiko jis sek- 
madienio lapelyje paskelbė, jog ne
galįs bendradarbiauti su esama 
Apylinkės Valdyba, nes Ji nesilai
kanti banžnyčios nustatytos tvar
kos. Pamaldų metu užsidariusi pa

rapijos salėje posėdžiauja ir pa
minėjo eilę kitų priežasčių dėl ko 
esąs priverstas bendradarbiavimą 
nutraukti. Tai visas turinys to gar
saus kun. Vaserio pareiškimo; na, 
visas “nusikaltimas”.

Kun. Vaseris nutraukė bendra
darbiavimą. Tas tiesa. Bet ben
dradarbiavimas yra abišalis talki
ninkavimas. Aš norėčiau paklaus
ti Melbourne Apylinkės Valdybos 
kiek Ji prisidėjo savo talkininka
vimu prie lietuvių parapijos or
ganizavimo ar apaštalavimo pa
dėdama kun. Vaseriul Jo sunkiame 
darbe? Bent iki šiol tokių darbų 
niekam neteko girdėti, priešingai 
kun. Vaseris susilaukė ne pagel
bės, bet trukdymo, Išjuokimo ir 
elementariausių mandagumo tai
syklių nesilaikymo. To bendradar
biavimo tikra žodžio prasme jau 
senai nebuvo. Bet kaip kun. Vase
ris šį faktų paskelbė sekmadienio 
lapelyje, kokia kilo audra, kiek 

straipsnių prirašyta, kiek prikalbė
ta. Kodėl, ar Melbourne Valdyba 
pasigedo bendradarbiavimo, kurio 
išviso nėra buvę? Ne. Ji pasigedo 
kunigo Vaserio pagelbės, patalpų 
ir kitokių patarnavimų, be kurių 
valdybos veikimas pasidarė sunkus 
arba ir visai neįmanomas.

Dar yra kaltinamas kun. Vase
ris, kad jis išvaręs lietuvišką mo
kyklų iš parapijos patalpų. Bet jis 
jas užleido tą pačią dieną kitai 
lietuviškai mokyklai, kuri be lie
tuviškumo dar yra ir katalikiška. 
Katalikų mokytojų prižiūrima ir 
vedama. Ko galima daugiau norėti 
ir reikalauti iš kataliko kunigo? 
Ar tai ne jo tiesioginė pareiga 
žiūrėti, kad mokykla, kuri veikia 
jo patalpose, prie bažnyčios, bū
tų katalikiškoje dvasioje?

Jei jis tos dvasios ten nerado, 
kas yra kitas kompetentingas tvir
tinti, kad toji dvasia ten buvo? 
Ar Apylinkės Valdyba, ai- Kultū
ros Fondas, ar Skautų Rajono Va. 
das gali pretenduoti j tas pare'- 
gas ir atsakomybę? Aišku, kad ne.

Tai visi kaltinimai. Aš tuose 
kaltinimuose nematau jokios kal
tės.

Tik vienas dalykas yra keista, 
kad Krašto Valdyba to nemato ir 
net dviejuose “Mūsų Pastogės” 

numeriuose rašo, kad šitas reika
las bus perduotas svarstyti Ta
rybos suvažiavimui, tarytum tai 
būtų pats svarbiausias dienotvar
kės punktas. Noriu paklausti Kraš. 
to Valdybos ar tik tuo ir reiškiasi 
mūsų veikimas ir ar tik tokie rū
pesčiai kvaršina gerbiamųjų Val
dybos narių galvas?

Kun. Vaserio lietuviškumui, jo 
patriotizmui, rodos, niekas nieko 
negali prikišti, net ir Krašto Val
dyba to negalėjo nutylėti. Taigi 

kliūčių susitarti ir bendradarbiauti, 
rodos, ir neturėtų būti. O tačiau 
Jos yra. Jos glūdi ne dalykų es
mėje, o formalinėje jų pusėje. Mel
bourne Apylinkės Valdyba nori 
“nugalėti” kunigą, ji mano turin
ti augštesnes teises tvarkyti lietu
viškus klausimus, Jos subordinaci
jai turi pasiduoti kunigo veikla, 
bažnyčia ir šventorius. Kai kun. 
Vaseris tam pasipriešino, ji ma
nė tą reikalų sutvarkyti prievar
ta: rašydama kaltinamuosius ak

APIE NEGYJANCIAS ŽAIZDAS
Su dideliu karteliu tenka skai

tyti šiandien čia pa įdėta Alek
sandro Mauragio straipsnį “Kur 
einame?”. Šis straipsnis įdėtas, 
nes tai geriausia iliustracija, ko
kia forma tęsiama pradėtoji Mel
bourne akcija prieš bendruomenės 
organizaciją ir kaip perstatomi 
faktai, kurie gerokai yra įgėlę 
širdis didesnio būrio lietuvių. Jei 
anksčiau ir buvo kai kurių abejo
nių, tai anas straipsnis galutinai 

i įtikino, kad Krašto Valdybos nu
tarimas aptarti pasireiškusias Mel

bourne lietuvių tarpe negeroves 
i Krašto Tarybos atstovų suvažia- 
I vime yra visai teisingas.

Kai kalbama apie moralę, tai 
I paprastai turima galvoje ne hoten- 
toto moralė, kai jis renkasi antrą 
žmoną pirmąją suvalgęs, ne kro- 

| kodilo moralė, kai jis lieja ašaras 
savo auka rydamas, bet krikščio- 

i niškoji moralė, kurios gražiausiu 
principu laikoma — daryk tai, ką 
norėtum, kad tau būtų daroma. 
Kai katalikų kunigas išguja iš ka
talikų bažnyčios patalpų katalikų 
tėvų vaikus ir tie randa prieglau
dą bene anglikonų bažnyčios pa
talpose, Liet. Katalikų Kult. D-Jos 
pirmininkas tų žygį pateisina, gir
di, tą pačią dienų tos patalpos 
buvo užleistos kitai lietuviškai mo

tus, rezoliucijas, kaltindama Jį 
kam Jis taip, o kitaip elgiasi. Tos 
pačios nuomonės, matomai, yra ir 
Krašto Valdyba. Ji jau iš kalno 
su kaltinamuoju aktu kreipėsi. į 
Tarybos suvažiavimą. Ir aš neabe
joju, kad bus siekiama išnešti dar 
viena rezoliucija smerkianti kun. 
Vaserį. Bet gerbiamieji, jūs visi, 
kurie manote tą teisę turį, atsa
kykite man kokie įstatymai jums 
ją suteikia ir kokiais paragrafais 
remiatės?

Aš esu giliai įsitikinęs, jei jūs 
būtumėte savo kompetencijos ribo
se, to nebūtų atsitikę ir tų rūpes
čių šiandien neturėtume. Tarybos 
suvažiavime nereikėtų svarstyti 
tų dalykų, gadinti nervus ir gaiš
ti laiko, nes būtų dienotvarkėje 
pastatyti didesnės reikšmės kultū
riniai ir tautiniai reikalai.

Bet dalykus užbaigti nėra vėlu 
ir padarytos žaizdos iš palengva 
užgyja.

Aleksandras Mauragis.

kyklai, kuri be lietuviškumo dar 
yra Ir katalikiška, tai čia iš viso 
apie moralę nebetenki kalbėti. 
Neteko girdėti, kad išvarytoji mo
kykla būtų buvusi antikatalikiš- 
ka, bet apie tai geriausiai ga
lima patirti, kaip dėl to reaguoja 
mokyklos mokytojui ir valkų tėvai.

Ne polemizuoti noriu, bet tik 
paliečiau patį skaudžiasių faktą, 
kurs buvo paminėtas aname strai
psny. Man rūpi kitas klausimas.

Savo straipsnio gale p. Maura
gis rašo: “Bet dalykus užbaigti 
nevėlu ir padarytos žaizdos Iš pa
lengva užgyja”. Jei savo Ilgoku 
straipsniu autorius gerokai tas 
žaizdas padraskė, tai vien dėl Jų 
paskutinių žodžių galima viskų at
leisti ir užmiršti.

Ar negalėtume iš tikrųjų tuos 
dalykus užbaigti, kaip pridera pa
doriems ir protingiems žmonėms? 
Arčiau Melbourne įvykių stovį 
žmonės tvirtina, kad tuos dalykus 
galima užbaigti tik su sąlyga, jei 
90% Melbourne lietuvių išsikels 
iš šio miesto, arba Melbourne lie
tuviai gaus kitą lietuvį kapelioną. 
Man rodos, tai yra perdėtas skep
ticizmas. Kiti tvirtina, kad pakan
ka turėti abiems šalims tik tru
putėlį geros valios ir gražus su. 
gyvenimas vėl grįš mūsų tarpan. 

Aš esu šalininkas šio pastarojo 
tvirtinimo. Galėčiau užtikrinti, kad 
Krašto Valdyba yra visada pasi
ryžusi tų dalykų užbaigimui iš
tiesti ranką, jei ji būtų užtikrin
ta, kad toji ranka nepakibs tuš
čiai ore. Daugelis mūsų iš savo 
gyvenimo patirties žinome, kaip 
gera ir malonu atleisti skriaudas, 
o ne džiaugtis keršto jausmo sal
dumu. Ir mums yra būtina dabar 
taip pasielgti. Ne vaidais ir bar
niais grįskime savo tarpe kylan
čius nesusipratimus, bet išmintin
gu išsiaiškinimu, o kur reikia ir 
nusileidimu.

Nėra grįčios be durnių, sakydavo 
mūsų senoliai. Ir mūsų bendruo
menės grįčioj truputis dūmų atsi
rado. Atverkime plačiai duris ir 
langus, gerai išvėdinkime ir vėl 
skaisčiai vienas kitą matysime.

Concordo Lietuviai
Viena iš didesniųjų Sydnėjaus 

darboviečių, kur tik atvykęs dau- ! 
gumas mūsų tautiečių rado darbą 
ir prieglaudą net su šeimomis, yra 
Concordo kariška ligoninė, berods, 
pati didžiausia Sydnėjuje.

Jau 1949 m. pabaigoj čia dirbo, 
atlikdami sutartį, per 60 lietuvių 
vyrų Ir moterų. Visi, kaip vyrai, 
taip ir moterys, dirbo Ir tebedir
ba, neatsižvelgiant į profesiją, pa
siruošimą, bei Išsilavinimą, tik pa
prastais darbininkais. Vyrai dau- 
giausia valytojai — sanitarai, mo
terys slaugės.

Blogiausi buvo tie laikai, kada 
tik atvykę, ir neturėdami kur pa
sidėti su šeimomis, buvo apgy

vendinti čia esančiose darbininkam 
stovyklose, atskirai moterys ir at
skirai vyrai. Pasimatymas su šei
momis galimas buvo tik laisvu nuo 
darbo laiku — gatvėje.

šiek - tiek statistinių žinių: Iš 
Lietuvoje praktikavusių medicinos 
gydytojų čia yra dirbę: gyd. Pet
rauskas, Ivinskis, Kišonas Šal
kauskienė, M. Bobinskas. Iš jų 
pirmieji du šiuo metu dirba kaip 
gydytojai Naujojo Gvinėjoj, tre
čias eina gydytojo pareigas Schey- 
wille emigracijos stovykloje, o gy
dyt. M. Bobinskas — baigia medi
cinos studijas Sydnėjaus univer
sitete.

čia bedirbant susipažino ir su
kūrė lietuviškas šeimas St. Pau

Jei labiau šį reikalą panagrinėti, 
išvysime, kad visa šioji reisgynė 
dėl niekų atsirado. Pamėginkime 
sutartinomis pastangomis visa tai 
vėl į niekų paversti. Ar galima 
tai padaryti? Galima, jei pasirįši- 
me ištiesti kits kitam rankas. Ben
druomenės rinktieji atstovai buvo 
ir tebėra šitam pasiryžę.

Leonardas Karvelis.

REDAKCIJOS PASTABA:
Melbourne nesutarimų klausimu 
paskelbus Aleksandro Mauragio 
nuomonę ir čia pat įdėjus ALB 
Krašto Valdybos nario Leonardo 
Karvelio pareiškimų, iki ALB Kra
što Tarybos suvažiavimo jokie 
straipsniai, pareiškimai ar kitokie 
rašiniai šiuo reikalu nebus spaus
dinami.

"M.P.” Redakcija.

lauskas — M. Jablonskytė, Svider- 
skis — J. Jablonskytė. Mirė K. 
Jablonskis. Buvo metas, kada čia 
dirbo ištisos šeimos: penki Karpa- 
vičiai, keturi Miniotai, trys Anku- 
davičiai.

Dirbo kartu ir studijuodami: J. 
Jurskis, žinomas šachmatininkas 
V. Patašius ir K. Ankudavičius.

Dabartiniu metu iš lietuvių pa
stoviai dar dirba 15 vyrų ir 10 
moterų. Iš jų paminėtini: baigusi 
australų seserų mokyklą gailes
tingoji sesuo E. šawronas, Sydnė
jaus lietuviams žinomas visuome
nininkas, visuomet judrus, niekad 
nenusimenantis VI. Miniota, Kauno 
konservatorijos auklėtinis A. Gl- 
landis, grojąs įvairiuose lietuviš
kuose minėjimuose ir pobūviuose, 
nuo sekančių metų pradžios žadąs 
atidaryti privačių muzikos mokyk, 
lų. Pagaliau čia dirba ir trys iš- 
leidžlantieji šį "Mūsų Pastogės” 
nr.: visuomenininkas, vienas iš lie
tuvių bendruomenės būrėjų Aust
ralijoj, buvęs Vokietijoj knygų lei
dėjas, visuomet, visur ir visiems 
kur tik prašomas padedąs J. Kapo
čius, tylus ir kuklus, visuomet kur 
tik reikalinga prisidedantis darbu 
ir aukomis Pr. Antanaitis, ir neper
seniausiai čia dirbantis, kaip spe
cialistas garo katilams, specialiai 
iškviestas iš Melbourne — K. Čiu- 
ras

J.A. Skirka.
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KARIUOMENĖS ŠVENTĖ | 
Melbourne Karių Ramove lap-' 

krlčio 21 d. surengė kariuomenės 
šventę. Ji prasidėjo pamaldomis 
šv. Jono bažnyčioje. Tautinėmis 
spalvomis ir vičiu papuoštoje sa
lėje Ramovės pirm. pulk. Kuncal- 
tis atidarė patį minėjimų pakvies
damas visus pagerbti mūsų žuvu
siuosius už Tėvynės laisvę tylos 
minute. Akordeonistas Zabiela pa
grojo žuvusiesiems maršų. J. Ja
nulaitis paskaitė įdomių ir išsamių 
paskaitų, nušviečiančių kariuome
nės reikšmę ir atliktus žygius. Me
ninę dalį išpildė akordeonistas Za
biela, ateitininkai ir skautai. Mi
nėjimas baigtas Lietuvos himnu.
SENŲJŲ SKAUTŲ SAVAITE
Australų Skautų Sųjungos B.P. 

Senųjų Skautų Gildija surengė sa
vo organizacijai praplėsti propa
gandos savaitę. Jos metu aplanky. 
ta Gilwelllo vietovė, kur statoma 
senųjų skautų vasarnamis. Įvyko 
šeimų vakaras ir iškilminga va
karienė su gubernatorium Sir Dal
las Brooks. Iškilmingoje vakarie
nėje dalyvavo ir mūsų židinio na
riai: židinio steigėjas vyr. sktn. 
A. Krausas, dabartinis židinio tė
vūnas psktn. E. Pankevičius, vyr. 
sktn. B. Dainutls Ir pora jaunes
nių narių. Gubernatorius savo kal
boje prisiminė Lietuvę,, čekoslova- 
kljų ir Vengrljų. Mat šių kraštų 
senieji skautai yra Gildijoje. Jau 
prieš keturis metus mūsų židinys 
yra registruotas ir palaiko ryšius 
su krašto šeimininkais. Pertrau
kos metu mūsų židinio steigėjas 
ir rajono vadas v.s. A. Krausas 

buvo pristatytas gubernatoriui, ku
ris palinkėjo sėkmės Australijoje 
nepamirštant skautavimo. Malonu, 
kad nuskambėjo mūsų kenčiančios 
Tėvynės vardas 250 rinktinių skau
tų ir kariuomenės pareigūnų tar
pe.

NAUJA DAILININKĖ
Mes pažįstame Elenų Kepalai tę 

kaip išraiškos šokėjų. Paskutiniai
siais metais ji nukreipė savo dėme
sį j tapybų Ir yra sukūrusi visų 
eilę kūrinių, šiais metais Ji daly
vavo CONTEMPORARY ART SO
CIETY parodoje TYES GALERI
JOJE, kur buvo išstačiusi tris 
paveikslus: Madona, Compozlcija 
ir Aktas. Ji pasižadėjo dalyvauti 
ir LKF rengiamoje Melbourne gy
venančių dailininkų darbų parodo
je š.m. 28-30 dienomis.
SUSIDOMĖJIMAS x KORESPON- 
DENCINIAIS KURSAIS AUGA

LKF Australijos Valdybos įs
teigtieji Lituanistiniai Korespon
dentiniai Kursai susilaukia vis di
desnio dėmesio. Šiuo metu kursan
tų yra: Viktorijoje — 34, NSW. — 
1, S.A. — 2, Paryžiuje — 1, Nau
joje. Zelandijoje — 1. Atkreiptas 
į šluos kursus dėmesys Vokietijoje 
Ir Amerikoje, prašoma atsiųsti 
kursų leidžiamas paskaitas atski
rais sųsiuvlnėllas. Jau Išleisti du 
sųsiuvinėllai. Kursams vadovauja 
A. Zubras. Jam padeda lektoriai: 
A. Karazijienė, kun. J. Kungys, 
ir J. Janulaitis. Į kursus užsira
šyti galima administratoriaus ad
resu: J. Janulaitis, 4 Grandview 
Ave., Maribymong, Vic. Kursai 
nemokamai.

DAILĖS PARODA
LKF Australijos Valdyba, įvai

rių suvažiavimų metu, gruodžio 
mėn. 28-30 dienomis, rengia Mel
bourne gyvenančių dailininkų dar
bų parodų. Jau pakviesti šie dai
lininkai: Baukus, četkauskas, Fi- 
rinauskas, Firinauskienė, Grėbllū- 
nas, Kepalaltė, Simankevlčlus, Ta
mošaitis, Vaičaitis, Vingis Ir Zi
karas. Parodų sutiko tvarkyti dail. 
Adolfas Vaičaitis. Ji vyks Mel
bourne, Flinders gatvės stoties rū
muose, Victorian Railways Insti
tute Ball Room, II augštas, 53 
kamb.

(k)
LKF SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Gruodžio 12 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p., Old Men Club patalpose, 
Hoddle St., Collingwood, įvyksta 
LK Fondo Melbourne sk. narių su
sirinkimas.

Darbotvarkėje: atstovų rinkimas 
j LKF suvažiavimų, einamieji rei
kalai.

Newcastlis
DISKUSIJŲ KLUBAS PRADĖJO 

DARBĄ
Newcastlio Lietuvių Diskusijų 

Klubas, įsisteigęs š.m. spalų mėn. 
jau turėjo tris susirinkimus, ku
riuose buvo aptarti klubo tikslai, 
priimtas statutas, sudarytas atei
ties veiklos planas ir išrinkti klu
bo vykdomieji organai.

Pagrndinis klubo tikslas yra 
lietuviškosios kultūros pažinimas, 
nagrinėjimas, palaikymas bei kė
limas. Tam tikslui atsiekti klubas 
ruošia paskaitas su diskusijomis, 
rengia kultūrinius pobūvius, per
ka, skaito ir aptaria laisvame pa
sauly išleistas lietuviškas knygas, 
žurnalus ir laikraščius, materia
liai remia lietuviškas kultūros ins
titucijas ir pan.

Numatyta skaityti po vienų pas
kaitų per mėnesį.

Pirmoji paskaita su diskusijomis 
įvyks š.m. gruodžio mėn. 5 d. Pas
kaitos tema: “Newcastlio lietuvių 
veikla praeity, dabarty ir ateity. ’ 
Jų skaitys Newcastlio Lietuvių 
Apylinkės vald. pirmin. J. Vis- 

kauskas. Vėlesnės paskaitos: “Aus. 
tralijos pilietybė, asimiliacija ir 
mes” (E. Kuro); “Kas pirmon vie
ton statytina — ekonominis įsikū
rimas ar lietuviškoji veikla” (B. 
Liūgus); "Lietuvių tautos kultū
riniai pagrindai" (M. šeškaus); 
"Atomo energija” (N. Kuro); “Al
koholinių gėrymų vartojimas ir Jų 
įtaka jaunimui, šeimai ir valsty
bei” (H. Lučinsko); “Religija ir 
atominio amžiaus žmogus” (?); 
Šitos paskaitos gali būti pakeis
tos kitomis.

Klubo nariai moka 3 šil. įstoja
mojo mokesčio ir 1 šll. per savai- 
tę nario mokesčio.

Klubo vedėju išrinktas M. šeš
kus, sekretorium — S. Žukas, už- 
dininku — E. Kuras. Klubo revizo
riumi išrinktas N. Kuras.

Klubas yra apolitinis Ir nepri
klausomas, savarankškas. Tačiau 

Klubas stengsis užmegsti santykius 
su kultūrinėmis lietuvių organiza
cijomis Australijoje.

Klubo nariai dirba aktyviai New
castlio Lietuvių bendruomenėj, Ir 
jie yra numatę savo įnašų visuo
meniniame Newcastlio Lietuvių 
gyvenime dar padidinti.

— S. Žukas, anksčiau dvejus 
motus studijavęs karališkoje Ko
penhagos muzikos konservatorijo
je, dabar studijuoja valstybinėje 
Newcastlio muz. konservatorijoje 
smuiko klasėje. ŠI konservatorija 
yra valstybinės N.S.W. muzikos 
konservatorijos Sydney skyrius.

— ALB Newcastlio apylinkė tu
ri 95 užsiregistravusius lietuvius. 
Be to, Newcastlio apylinkėse yra 
per 30 lietuviškų šeimų, kurios nė
ra užsiregistravusios ir kurios lie
tuviškose sueigose nedalyvauja.
PAŠVENTINTA AUŠROS VARTŲ 

MARIJOS VĖLIAVA
Kun. S. Gaidelio, buvusio ir da

bartinio bažnytinio komiteto pas
tangomis, Newcastlio lietuviai įsi
gijo ir jau pašventino Aušros Var
tų Marijos vėliavų. Vėliavų pasiu
vo ir Išsiuvinėjo p.p. Petrėnienė ir 
Barštienė. Vėliava kaštavo £ 49 ir 
šių sumų sudėjo Newcastlio lietu
viai. Vėliava su šv. Marijos pavei
kslu (dail. pieštu) pagaminta pa
gal lietuviškų bažnytinių vėliavų 
stilių.

Sydnėjus
GRAŽUS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Lapkričio 28 d. buvo suruoštas 

Lietuvos kariuomenės įsikūrimo 
36-rių metų sukakties minėjimas.

Pamaldas atlaikė ir giliai pras
mingų pamokslų pasakė svečias iš 
Amerikos kun. dr. Prunskis. Per 
pamaldas giedojo choras, J. Gai
žausko mišr. kvartetas ir smuiku 
grojo Radauskas.

Salėje minėjimų atidarė Sydnė- 
jaus Apylinkės valdybos pirm. B. 
Mazgelis, trumpai paryškinęs ka
rių savanorių žygių reikšmę Lie
tuvai. Susikaupimo minute pager
bti žuvusieji už Tėvynės lais.ve. 
Mišr. kvartetas (C. Protienė, E. 
Kapočienė, J. Gaižauskas Ir P. 
Protas), pianinu palydint Alg. 
Plūkui, minėjimų pradėjo giesme 
Žuvusioms broliams.

Kūrėjas — savanoris V. Šlioge
ris, vaizdžiai konkrečioj paskaitoj, 
atkūrė ano meto mūsų kariuome- 
'nės organizavimųsi ir didvyriškas 
nepriklausomybės kovas. Paskai
tos pagrindinė mintis-lalsvė veltui 
niekam neduodama, bet jų išsiko
voti reikia — buvo aiškus primi
nimas, kad dėl savosios šalies lais
vės turime kietai kovoti ir ruoštis 
metui atėjus ginklu dėl laisvės 
kovoti.

Meninę programų išpildė J.A. 
Jūragis, padeklamavęs savo eilė
raščių, Badauskas (smuikas), Ir. 
Vilnonytė (pianinas). Pranešėja — 
M. Osinaitė.

Minėjime dalyvavęs dienraščio 
“Draugas” red. kun. dr. Prunskis, 
padarė įdomų pranešimų iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo, apie 
apkeliautų kraštų politinius 
posūkius ir socialinę santvarkų. 
Svečias pasidžiaugė mūsų tautiniu 
gyvybingumu, palinkėdamas išlikti 
mums lietuviška sala šioje didžiu
lėje ir tolimoje svetimų vandenynų 
saloje.

Svečiui įteikta dovanėlė — Syd- 
nėjaus miesto vaizdų albumas.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu.

LIETUVOS ĮSTATIMDAVYŠTĖS 
BŪSIMOS PROBLEMOS

šitokia tema L. Karvelis lap
kričio 27 d. skaitė paskaitų Sam
būris šviesa Sydnėjaus skyriaus 
parengime. Prelegentas, kiek pla
čiau panagrinėjęs demokratines 
valdymos sistemas bei konstitucijų 
tipus, palietė problemas, su kurio
mis susidurs būsimos Lietuvos js- 
tatimda vystė.

Gerai paruošta ir įdomi paskai
ta iššaukė gyvų diskusijų, kurio
se akcentuotos demokratijos pra
našumas prieš autoritarinius bet 
kokių formų režimus, pasisakant 
už pilnutinės demokratijos įgyven
dinimų būsimoje Lietuvoje, kur 
vyrautų vienybė,* teisingumas ir 
taika tarp partijų ir žmonių, ku
riant valstybės ir tautos gerovę.

(r)..
• Vitalis Žukauskas, žinomas 

Lietuvos teatrų aktorius, nesenai 
New Yorke vaidino dviejose tele
vizijos dramose: “Empire” Ir “Call 
at Midnight”. Šį V. Žukausko de
biutų stebėtojai laiko pasisekusiu.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBO KOVAS

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

gražioje State Ballroom, Market St., City, salėje
Įėjimas tik su iš anksto užsakytais pakvietimais. Pakvietimus galima 
užsisakyti pas VI. Daudarų, tel.: XB 5027, ir V. Šutų, tel.: LL4001.

Primename: Įėjimas tik su iš anksto užsakytais pakvietimais.

? Europietis specialistas optikas i
•į- Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius. X
•į* Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. X

! o p T o |
Optical Service £

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. Centr. 1819 į
Priešais Melbourne Town Hall. X•J. X

Australijos Lietuvių Kultūros Fondo V-bos Pirmininkui 
ANTANUI KRAUSAI, 

mylimai motinai mirus, gilių užuojautų reiškia
ALB Krašto Valdyba.

Mielų Bendradarbį 
A. KRAUSĄ, 

motinai mirus, skausme užjaučia 
"Mūsų Pastogės” Redakcija.

Australijos Lietuvių Kultūros Fondo Pirmininkui 
ANTANUI KRAUSAI,

jo motinai Paulinai Krausienel mirus, nuoširdžių užuojautų 
reiškia

A.L. Kultūros Fondo Valdyba.

Maribyrnongo lituanistinės mokyklos vedėjui
A. KRAUSAI 

ir šios mokyklos mokytojai 
M. BULOKIENEI, 

gavusiems liūdnų žinių iš Lietuvos apie brangios motinos mirtį, 
Juos giliai užjaučia

Maribyrnongo mokyklos mokiniai ir jų tėvai. 
------------------------------------------------------------------------------------- -

PRANEŠIMAS
•SAVAITGALIO MOKYKLŲ 

VAIKAMS EGLUTĖ
Melbourne L.K.F. globoje esan

čių savaitgalio mokyklų (Centri
nės, Maribyrnongo, Claytono ir 
Altonos) tėvų komitetų atstovai 
nutarė suruošti bendrų Kalėdų Eg
lutę, talkininkaujant tų mokyklų 
mokytojams ir Melbourne L.K. 
Fondo Valdybai.

LAIKAS: Gruodžio mėn. 19 d. 
13.30 vai. (tuoj po lietuviškų pa
maldų).

VIETA: Centrinė Savaitgalio 
Mokykla, Old Mens Club, prie Col- 
lingwoodo Town Hall.

KVIEČIAMI dalyvauti visų mo
kyklų mokiniai, Jų broliukai, se
sutės ir visi kiti lietuvių vaikai, 
nors ir nelankų savaitgalio mo
kyklos.

REGISTRACIJA. Tėvai prašomi

užregistruoti savo vaikus pas sa
vaitgalio mokyklų mokytojus iki 
gruodžio mėn. 15 d. (galima ir 
laišku).

DOVANAS vaikams nuperka pa
tys tėvai. Gražiai supakavę aiš
kiai užrašo vaiko vardų, pavardę 
ir adresų. Dovanas prašoma pris
tatyti į Centrnę Mokyklų gruod
žio mėn. 19 d. iki 11.30 vai.

PROGRAMOJE lietuviškas Kalė
dų Senelis įteiks vaikams dova
nas. Kartu įvyksta mokslo metų 
užbaigimo pasirodymas, kuriame 
dalyvaus visų mokyklų mokiniai.

UŽKANDŽIAI. Tėvai prašomi 
atsinešti sumuštinių, pyragaičių. 
Lemonadas, ledai ir kt. bus dali
nami vietoje.

Kalėdų Eglutė — šeimos šventė, 
prašome dalyvauti Tėvelius ir pa
žįstamus.
.. Centrinės Savaitgalio Mokyklos 

Tėvų Komitetas.

UŽSIPRENUMERUOJANT "MŪSŲ PASTOGĘ” IR SIUNČIANT 
PRENUMERATOS PINIGUS AR AUKĄ LAIKRAŠČIUI, ADRE
SUOTI: "MŪSŲ PASTOGĖ” BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, N.S.W.

GRANDIOZINIS N. M.
SUTIKIMAS — BALIUS

š.m. gruodžio mėn. 31 d. Brighton Town Hall patalpose (Wilson ir 
Carpenter gatvių kampas) North Brightone rengiamas
GRANDIOZINIS NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS — B A L I U S 
į kurį visi nuoširdžiai kviečiami atsilankyti. Pradžia 8 vai. vak. Gros 
geras orkestras. Veiks Socialinės Globos Moterų Draugijos bufetas ir 
įvairių fantų paviljonas.
Bilietus platina: p. Vladas Bosikis — 36 Walpole St., Kew.; p. Leonas 
Baltrūnas — 295 Hoddle St., Collingwood, telef. — 3284 ir p. Alfonsas 
Vlliūnas.

A.L.B. MELBOURNO APYL. VALDYBA.

— JŪSŲ FOTOGRAFAS —
Portretai: vestuvių—vaiku—sporto ir 

seimu grupiu
COMERCINfi FOTOGRAFIJA

ALLAN STUDIOS
318 Smith Street, COLLINGWOOD, N.5. Vic, 
Telef.: JA 2026.

PIRMOJI CONTINENTALINE BATU
KRAUTUVE AUSTRALIJOJE

SYDNEY CENTRE (CITY) PRIE TOWN HALL 
Garsūs rankų darbo batai “VICTORIA” dabar gaunami 65 skirtingų 
europietiškų ir amerikietiškų stilių visų išmierų. Turint galvoj atpi
gintas kainas, Jūs naujų batų porų galite Išsirinkti, pradedant tokio
mis žemomis kainomis, kaip

£ 9.10.0
Už mažų primokėjimų — batai daromi pagal spec, užsakymų. Eks- 
pertlškas chirurginis ir ortopedinis pritaikymas. Batai pataisomi per 
24 valandas. Kojų patogumui batai ekspertiškal pritaikomi.

VICTORIA SCHOEŠ
3 Royal Arcade, Sydney.

(492 George St., — iš Pitt St., prieš Liberty Theatre) 
*************************************************

ISbliltagt
Plunksnos ir 
Pieštukai

i

x

PAMALDOS SYDNĖJUJE
Gruodžio 5 d. lietuviškos pamal

dos Bankstowne St. Brendan’s baž
nyčioje 10.30 vai.

Gruodžio 12 d. Cabramattos lie
tuvių kolonijai pamaldos Mt. Prit
chard bažnyčoje 8.30 vai.

Marijos Metai baigiasi gruodžio 
8 d. Tų dienų bažnyčiose bus spe
cialios pamaldos ir adoracija (Lie
tuviškų pamaldų nebus). Nuo*lap
kričio 29 d. tikintieji raginami kal
bėti novenų į Marijų (iki gruod
žio 8 d.) bei pelnyti Marijos metų 
atlaidus ir melstis už Tėvynę.

K.P.B.

AUCKLANDAS (N.Z.) 
LIETUVIŠKAS VAKARAS

Lapkričio 13 d. Auklande (N. 
Zelandija) šv. Patriko salėje Apy
linkės valdyba suruošė lietuviškų 
vakarų. Vakaro metu buvo groja
mi lietuviški šokiai, karts nuo kar
to įpinant liaudies dainelę. Velkė 
geras bufetas su sumuštiniais, 
kapsniais ir kava. Parengime da
lyvavo bene visi Aucklando lietu
viai su šeimomis. Visas vakaro iš
laidas apmokėjo Apylinkės valdy
ba ir dalyviams nekainavo nė ši
lingo.

PRAŠO ATSILIEPTI
V. Leškauskas, 76 Napier Street, 
Hamilton, Ontario, Canada, pajieš- 
ko Edvardo Kukučio, gyvenusio 
Kempteno stovykloj.
Steponas Narmuntas, 308 Queen 
Street South, Hamilton, Ontario, 
Canada, pajieško Alfonso Šlioge
rio, gyvenusio Hanau stovykloj. 
Robertas Sirutis (Sirutavičius), 68 
Margaret Ave, Kitchener, Ontario, 
Hamilton, pajieško Edvardo Du- 
chausko, gyvenusio Schwaeblsch 
Gmuendėj.
R. Dičius, 3303 Lowe Ave, Chicago 
16, Ill, U.S.A., pajieško Algirdo 
Gabeco, gyvenusio Seedorfo sto
vykloj.
E. Banionytė, 2606 W. 46th Street, 
Chicago, Ill, U.S.A., pajieško K. 
Rindzevičiaus, gyvenusio Dlephol- 
zo stovykloj.

0 O 0 
ATITAISOMOS KLAIDOS

Nr. 47. V. Kikilio “Atolo” re. 
cenzljoje atspausta: “Vietoj Pau
lius Galaunis, regis; turėjo būti 
parašyta Petras Galaunė”. Gi tu
rėjo būti: “Vietoj Pauliaus Galau
nės Jis mini Petrų Galaunę”.

šiame numeryje str.: “Panevėžio 
paėmimas atspausta: “Tuo pačiu 
laiku Ukmergėje grupė...” Turi 
būti: “Tuo pačiu laiku, Ukmergės 
grupė...”

šiame numeryje, str.: “Jurgis 
Baltrušaitis”, atspausta: “...išlei
dau, kaip Ir atžymėjimui...”. Tu
rėjo būti: "... išleidau, kaip ir 
atžymėjimui didžiųjų sukaktuvių 
— 400 lietuviškosios knygos su
kakties metų — Jurgio Baltrušai
čio vienų iš pirmųjų knygų...”

Dr. Alfred Cymerman, 
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 

SERVICE
134 King SL, Sydney.

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

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai. •

DĖMESIO! Naujas adresas.

Europietis Siuvėjas
S. SARAKULA

3 Kingsgrove Rd., Belmore, 
Sydney, N.S.W.
Tel: LF 5807

Vyriški ir moteriški kostiumai. Di
delis pasirinkimas angliškų Ir aus- ' 
trališkų medžiagų.
Darbas atliekamas rūpestingai, 

skoningai ir prieinamiausiomis kai
nomis.

Susikalbame angliškai, vokiškai, 
rusiškai ir lenkiškai.

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

garsūs visame X 
pasaulyje. X

Tardami “Linksmų Kalėdų švenčių" — įteikite PELIKAN.
Kreipkitės į artimiausių rašomųjų priemonių parduotuvę.

Prekybos-gamybos išsiaiškinimai... X
WILLIAM LEWIS PTY. LTD. 143-145 YORK ST., SYDNEY. |

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