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PASAKĖ Į LIETUVĄ TOKIO TU 
RINIO KALBĄ:

— Sveiki sulaukę šv. Kalėdų ir 
jų neatskiriamo palydovo Naujųjų 
Me.hų. Laime seniai pasitraukė iš 
mūsų gyvenimo kelių. Dėl to nega. 
llu Jūsų pasveikinti žodžiais “lai
mingai sulaukę”. Už tai prašau 
Dievą, kad ateinančiais metais lei. 
stų man Jus tais žodžiais pasvei
kinti. šventos Kalėdos mums, lie
tuviams, paprastai linksmos šven
tės, bet šiose sąlygose jos mums 
daugiau širdį spaudžia, negu šio
kioj! diena. Prie kiekvieno švento 
Kūčių vakaro stalo pasilieka daug 
tuščių vietų, ir nežinia, kur tie 
mūsų brangeiji, kuriems tos vie
tos yra skirtos. Karčios ašaros 
Dievo duonelę laisto. Ir gražios 
Kalėdų giesmės tik skausmą ir 
liūdesį žadina. Šventoji ar šiokio- 
ji diena, saulutė šviečia ar dangus 
aptemęs — viena mintis Jus tely
di: kaip ši diena išgyventi savo 
žemelėj, kaip savo tautinę sielą 
ir krikščionišką dvasią išsaugoti, 
kaip jaunimą išveržti iŠ raudono
jo' maskolio įtakos ir nesugadinta 
siela ir karšta lietuviška širdimi 
laisvosios Lietuvos sulaukus Kris
tui atiduoti.

Žudomai tautai reikia kurti 
brangiausią vertybę — žmogų, 
šiais didžiųjų pavojų laikais, kai 
tautai pastatytos kartuvės, mums 
reikia žmonių, tobulų ir pilnutinių, 
žmonių jaunų siela, sveiku protu 
ir skaisčia sąžine, o ne invalidų, 
ne lavonų, ne kapinynų ir antka
pių. Juk ne lavonais ir ne kapi
nynais atkursime laisvąją Lietuvą. 
Tik tobulas žmogus, pasirėmęs 
Kristumi, atlaikys ir ūžaujančias 
audras, ii- pasiliks savo Tėvynei 
Ištikimas Ir taurus vaikas. Mūsų 
laikų žmogus atkreipė daugiau dė. 
mesio j savo žmogišką vertybę li
esinę. Bet žmogus žmogų pažins ir 
tinkamai jį įvertins tik įbedęs akis 
į Kristų-Žmogų. Kristaus mokslo 
lobynas nepakankamai yra išnau
dotas, nes nėra pagrindinlau įsi
gilinta į Dlevo-Žmogaus pažinimą. 
Kristaus žmogiškumas lyg nublan
ko ir žmogaus sąmonėj pradėjo 
nykti.

Lietuvių tauta, atsidūrusi minti
nių pavojų akyvaizdoje, turi mo
kytis iš Kristaus-žmogaus tobulo 
žmogaus žmogiškumo savybių. 
Šventos Kalėdos geriausiai atvaiz
duoja Kristų-Žmogų ir jo žmogiš
kąsias savybes. Šventos Kalėdos 
— Kristaus-žmogaus šventė. Kris
tus gema skausmuose, kaip žmo
gus; jis persekiojamas, kaip žmo
gus; jis bėga nuo priešo j sveti
mą žemę, kaip žmogus; Jis klauso 
savo motinos ir globėjo, kaip žmo
gus; jis sunkiu amatininko darbu 
pelnosi duoną, kaip žmogus.

Šventos Kalėdos yra Kristul- 
Žmogui pažinti gera mokykla. Ge- 1 
rai pasinaudokime ja tąpti tvirta 
ir nepalaužiama atspara prieš bol
ševikų užsimojimus išnaikinti mu
myse žmogų ir kartu lietuvį. Ko
munizmas — krikščioniui ir lie
tuviui didžiausias ir pavojingiau
sias priešas. Jis siekia viso žmo
gaus. Jis nori kiekvieną jo deta- 
lytę ne tik apvaldyti, bet ir nu
dažyti savo bolševikiška spalva. 
Jis nenurims, kol to nepasieks. 
Jis pavartos visas priemones tam 
tikslui pasiekti. Ir mes nejuokais 
turim išmokti žmogiškumo savy
bių iš Kristaus. Tik lietuvis krikš
čionis — lietuvis Kristaus paveiks-

i BRITAI SUSIRŪPINO 
SAVO AVIACIJA

Britų aviacijos ekspertai atvirai 
reiškia nepasitenkinimą dėl D. 
Britanijos karo aviacijos, kuri, esą, 
atsilikusi apginklavimo ir moder
niškųjų bombonešių gamybos sri
tyje. Ministeris pirmininkas parla
mente pareiškė, kad bus daroma 
skubių žygių karo aviaciją sumo
derninti, pritaikant ją atominiam 
karui.

D. Britanija per pastaruosius 3 
metus karo aviacijai yra skyrusi 
1000 millonų svarų sterlingų. Bet 
nežiūrint į tai, D. Britanijos nak
ties gynybos aviacija esanti visai 
silpna, nes neturi elektroninių 
įrengimų. Neturima nė vieno toli
mojo skridimo moderniško bombo
nešio. Britai, esą, turi pakankamai 
smegenų pagaminti geriausius lėk
tuvus, bet gamybą pražudanti po
litika. Taip rašo “News Chronicle” 
aviacijos specialistas Ronald Wal
ker.
PRANCŪZIJA SU VO
KIETIJA SUSITARIA

Prancūzijos parlamentui ratifi
kavus sutartį dėl Vak. Vokietijos 
apginklavimo Ir sutelkimo jai pil
nos nepriklausomybės, prieš ką 
visomis priemonėmis kovojo Sovie
tų Sąjunga, tolimesnis santykių 
plėtojimasis tarp Prancūzijos ir 
Vak. Vokietijos eina Vakarų val
stybėms pageidaujama linkme.

Iš Badeno pranešama apie vi
sišką šių valstybių susitarimą dėl 
Saaro. Pasitarimai tarp Prancūzi
jos mlnisterio pirm. Mendes-Fran- 
ce Ir Vak. Vokietijos kanclerio j 
dr. Adenauerio, pasibaigę pereito 
šeštadienio naktį, rodo, kad tarp 
šių valstybių esminiai nesutarimai 
yra nugalėti. Dr. Adenauerls pa
reiškė: į

“Visi sunkumai ir kliūtys paša
lintos bendradarbiavimo dvasioje."

Mendes France žodžiai: “Mes 
dabar galime žiūrėti su pasitikėji
mu į sukūrmią jungtinės Europos, 
kurioje Vak. Vokietijos ir Prancū
zijos vaidmuo bus labai reikšmin
gas ir svarbus."
Kai prezidentai 

susipyksta
Tarp dviejų kaimyninių Pietų 

Amerikos valstybių — Nikaraguos 
ir Costa Rikos prasidėjo karo vei
ksmai. Nikaraguos kovos lėktuvai 
apšaudė iš kulkosvaidžių kelis Cos. 
ta Rikos miestus ir net sostinę 
San Jose. Esą, žemyno pajėgos 
užėmusios ir vieną nedidelį Costa 
Rikos miestelį.

Ginčo priežastis nėra aiški. Spė. 
jama, kad pasišaudymas prasidėjo 
dėl šių valstybėlių prezidentų as
meninės neapykantos. Nikaraguos 
prezidentas Somoza pasiūlė Costa 
Rikos prezidentui Figueres klau
simą spręsti revolverių dvikovėje. 
Prezidentai vienas kitą vadina me
lagiais ir kitokiais “gražiais” var- į 
dais. Pasaulinio karo dėl to nebus, i 
bet nieku dėtų žmonių gali žūti. I 

lo žmogus atsispirs bolševizmo už
simojimams ir Išvaduos ir save, ir 
Lietuvą iš raudonojo engėjo nagų.

Tebūna tad šventos Kalėdos 
mums ta mokykla. Bet tuo pat 
metu tas šventąsias dienas panau
dokime ir maldai, tokiai maldai, 
kuri kalnus kilnoja, už Lietuvos 
laisvę ir už lietuvių tautos gražų, 
laimingą ir laisvą rytojų.

Pastatę prieš naikinamąją Krem
liaus ideologiją gyvą, dinamišką, 
krikščionišką ideologiją, kuri yra 
kartu ir seniausia, ir tjkriausia 
demokratija, ir visi išsirikiavę į 
kieto plieno nepalaužiamas kovo
tojų už Lietuvos laisvę gretas, 
mes laimėsime. Laimingas rytojus 
bus mūsų. —

KivimnuiEVĖ
PIRMOJ VIETOJ

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS MELBOURNE, AP
TARĘS ESMINIUS BENDRUOMENĖS REIKALUS, .NUTARĖ, KAD LIETUVIS SAVOSIOS BEN

DRUOMENĖS INTERESUS STATO PIRMOJ VIETOJ. SUVAŽIAVIMAS TRUKO 3 DIENAS.
ALB Melbourne Apyllnikės Val

dyboj pirmiininkul A. Vingiui pa
sveikinus Tarybos suvažiavimą 
Melbourno lietuvių bendruomenes 
vardu ir Krašto Valdybos pirmi
ninkui Vyt. Simniškiui tarus ati
darymo žodį, buvo išrinktas su
važiavimo prezidiumas bei įvairios 
komisijos.

Prezidiumo pirmininkui A. Mi
kailai perskaičius Krašto Valdy
bos patelktąją darbotvarkę, buvo 
pasiūlyta ją pakeisti, Išimant 

"Melbourno lietuvių bendruomenėje

skaitytojų pageidauja, trūksta lė- 
. šų. Krašto Valdyba perėmusi “M.
P.” leisti, rado ją ir ūkiškai Ir tu
riniu nualintą. Daug darbo padėta 
norint laikraštį “ant kojų” pasta
tyti, iš skolų išbristi. Konstatuo
ta, jog pastangos duodančios vai
sių — prenumeratorių skaičius ge
rokai padidėjęs, gausus bičiulių — 
rėmėjų būrys laikraščio leidimą 
savo aukomis lengvinęs, o nuoširdi 
bendradarbių talka įgalina redak
torių turinį gerinti, čia pirminin
kas pažymėjo, kad niekam honora-

skubintl skolos gražinimą Tautos 
Fondui, mokant nustatytais ter
minais. Kontrolės Komisija siūlė 
visas apyskaitas patvirtinti.

Krašto Garbės Teismo praneši
mą, negalėjus atvykti pirm. dr. 
Jansonui, perskaitė vicepirminin
kas J. Kalvaitis. Garbės Teismas 
kadencijos metu turėjęs eilę po
sėdžių, padaręs keletą principinių 
išaiškinimų, kurių vienas yra tai, 
kad Garbės Teismo sprendžiamon 
bylon iškviesti liudininkai privalo 
atvykti ir duoti parodymus. Gar-

ALB Tarybos IV-jo suvažiavimo atstovai (keletos trūksta). Sėdi (iš kairės) Melbourno Apyl. V-bos 
pirm. Ad. Vingis, Krašto V-bos pirm. Vyt. Simniškis, suvažiavimo prezidiumo pirm. Agit. Mikaila, 

kini. P. Butkus, kun. dr. Bašinskas, prezidiumo narys Ig. Taunys. Nuotrauka Vyt. Vasario.

pasireiškusiu skilimo klausimą”, 
įrašytą į trečiosios suvažiaivimo 
dienos darbų tvarką.

Šiuo klkausimu pasisakė kele
tas atstovų. Pagrindinė diskusijų 
mintis buvo ta: I. “Melbourno ne
sutarimų” klausimas, kadangi jis 
liečia Melbourno lietuvių kat. ka. 
pelioną, suvažiavime negali būti 
svarstomas, nes suvažiavimas nė
ra kompetentingas spręsti klausi
mų, liečiančių Bažnyčią ir jos 
tvarką. 2. Suvažiavimas yra kom
petentingas ir jis privalo svars
tyti Lietuvių Bendruomenės gyve
nime pasireiškusias negeroves, ne
žiūrint į tai, kokią grupę ar gru
pes, kokį asmenį ar asmenis ši
tai liestų. Gi kapeliono veiksmai 
vienajame bendruomenės gyveni
me gali būti apspręsti, kaip ben
druomenės nario — Bažnyčios 
tvarkos ir reikalų čia ir nemano
ma liesti.

Balsuojant apsoliuti dauguma 
pasisakė už “Melbourno nesutari
mų” klausimo palikimą darbot
varkėje.

ALB Krašto Valdybos pranešimą 
padarė jos pirmininkas Vyt. Sim- 
niškis, paminėdamas svarbiausius 
bendruomenės gyvenimo momen
tus. (Pranešimo santrauka atski
rai — kitame numeryje).

Krašto Valdybos pirmininkas pa. 
darė atskirą pranešimą “Mūsų 
Pastogės” reikalu, paryškindamas 
sunkumus, su kokiais Krašto Val
dyba susidūrė laikraštį leisdama. 
Laikraščiui didinti, ko daugumas

rų nemokama, o administracinio 
darbo naštą pasiėmė valdybos na
riai dirbę be atlyginimo, savaitga
lius aukodami, sutaupę leidėjui — 
Krašto Valdybai keletą šimtų sva
rų. Administracijos darbą kruopš
čiai atlikusiems valdybos nariams: 
Henrikui Kmitui, Simui Grinai; 
ekspedicijos nuolatiniams talkinin
kams C. ir P. Protams, B. Bar
kauskui ir Petroniui pareikšta vie
ša padėka.

Krašto Valdybos, “Mūsų Pasto
gės” ir Tautos Fondo Atstovybės 
pinigines apyskaitas referavo 
Krašto Valdybos Ižd. S. Grina.

Kaip matyt iš pranešimo, 1953 
m. solidarumo mokesčio gauta 
£ 286, o 1954 jau mažiau — £ 200. 
“Mūsų Pastogės” balansas 1953 
m. buvo £ 4.609, o 1954 — £ 4. 
757.

Tautos Fondui šiemet surinkta 
mažiau negu pernai — £326. Ap
gailestauta, kad tūlų asmenų mė
ginimas pakirsti pasitikėjimą Tau
tos Fondo Atst., neigiamai atsi
liepęs į lėšų telkimą Lietuvos lai
svinimo akcijai. Puolimai buvę be 
pagrindo.

Krašto Kontrolės Komisijos ak
tus perskaitė Pov. Alekna. Kont
rolės Komisija konstatavo pavyz
dingą atskaitomybės vedimą. Kon
trolės Komisija išvadose pageida
vo: suaktyvinti solidarumo mokes
čio rinkimą, stengtis surinkti pi
nigus iš prenumeratorių, kuriems 
“Mūsų Pastogė” kreditan siunti
nėjama, Krašto Valdyba turi pa

bos Teismas iš 5 bylų tris graži
nęs apylinkių garbės teismui, o 
dviejose bylose padaręs sprendi
mus.

PAKLAUSIMAI IR
DISKUSIJOS

t

Klausimas: Kaip ir iš ko išve
date “Mūsų Pastogės” reikalų ge
rėjimą? Ir ar iš tiesų tie reikalai 
gerėja ?

Atsakymas: 1954. nutarus nebe- 
siuntineti laikraštį tiems, kurie 
už jį ilgesnį laiką neatsilygina 
(tokių buvo apie 160), tais pačiais 
metais susirado apie 150 naujų 
prenumeratorių. Pinigus prisiuntė 
ir didelė dalis “užkietėjusių” sko
lininkų. Dabar prenumeratoriai 
užsisakydami laikraštį dažniausiai 
pinigus prisiunčia už visus metus, 
mažiau už pusmetį, ir tik labai ne- ! 
daug kas užsisakinėja metų ket
virčiui. Tai rodo augantį pasiti
kėjimą bendruomenes laikraščiu. 
1954 m. Krašto Valdyba prie laik-

raščio leidimo pridėjo apie 100 
svarų, o ankstesnių metų balansai 
rodo žymiai didesnius skirtumus. 
Bloga tik tai, kad senų skolų vis 
nepajėgiama išlyginti.

Kl. Krašto Valdyba ir Sydnė- 
jaus skautai pasiskolino kelis šim
tus svarų iš Tautos Fondo. Kam 
šie pinigai buvo sunaudoti?

Ats. Krašto Valdyba (dar perei
tos kadencijos) pasiskolintus pini, 
gus panaudojo spaudos ir kultū
riniams reikalams. Skautai skoli

nosi ruošiamai tarptautinei stovyk
lai. Jie savo skolą grąžino. Kr. 
Valdyba gražino tik dalį. Pasko
loms buvo duotas sultkimas iš 
centro.

Kl. Ar Tautos Fondo Atst. yra 
padariusi kokių išmokėjimų Aust
ralijoje, pav., paskiriems asme

nims?
Ats. Taip. Tokių išmokėjimų 

padaryta Tautos Fondo Valdybai 
prašant, kada atitinkama suma 
buvo įmokėta TF Valdybos sąs- 

kaiton Vokietijoje. Tai grynai tech.
niškas reikalas — išvengta pini
gų siuntinėjimo ir formalumų.

Kl. Kas yra atsakingas už “Mū
sų Pastogės” turinį?

Ats. Už laikraščio turinį atsa
kingas redaktorius. Tai yra mora- 
linė atsakomybė prieš skaityto
jus Ir Krašto Valdybą, kaip leidė
ją. Pastaroji gi atsakinga prieš 
ALB Tarybos suvažiavimą, kaip 
augščiausią bendruomenės organą. 
Juridinę atsakomybę neša Kraš
to Valdybos pirmininkas, kurio 
vardu yra duotas leidimas laikraš
tį leisti.

Kl. Yra nusiskundimų, kad re
daktorius ne visus str. spausdina, 
o ypač tokius, kurie priešingi 
Krašto Valdybos politinei linijai?

Ats. Nespausdinami tokie strai
psniai, kurie netinka laikraštin 
dėti.

Čia paklausėjo buvo paprašyta 
I nurodyti konkrečių atsitikimų, ka
da dėl “politinės linijos” straips
niai buvo atmesti. Tokių faktų pa- 
klausėjas nepateikė.

Kl. Kokios etikos laikosi red.
tais atvejais, kada laikraštyje at- 
spaudžiama klaidinga informaci
ja apie asmenį, informacija turin
ti šmeižto pobūdį ir paliestajam
asmeniui padaroma skriauda?

Atsakyta, kad tokiais atvejais 
neteisinga žinia atšaukiama.

Paklausėjas pastebi, jog “Mūsų 
Pastogės” red. šito nepadaręs.

Paprašius faktų, paklausėjas 
pradėjo kalbėti apie 1952 m. til
pusią iniformaciją iš Melbourno...

“M.P.” red. pareiškė, kad jis 
prisiima atsakomybę tik už tą lai
kotarpį, nuo kada yra pradėjęs 
laikraštį redaguoti — nuo 1953 m. 
spalio mėn.

Toliau diskusijose dėl praneši
mų buvo paliesta keletas momentų, 
kurie būdingi tuo, jog tūlų ats
tovų buvo vis mėginama grįžti į 
seną praeitį, apie ką jau turėjo 
būti išsikalbėta prieš dvejus me
tus įvykusiame Tarybos suvažia
vime Adelaidėje.

Po diskusijų suvažiavimas Kraš
to Valdybos veiklos ir visas pini
gines apyskaitas patvirtino. Kraš
to Valdybai už atliktą darbą pa
reikšta padėka.

(Nukelta į 2 psl.)

Jau pats laikas atnaujinti

MŪSŲ PASTOGES -
PRENUMERATĄ 1955 METAMS

‘MŪSŲ PASTOGĖ” YRA PLAČIAUSIAI SKAITOMAS NEPARTI
NIS INFORMACIJOS IR KULTŪROS LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTIS 
AUSTRALIJOJE.
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2 MŪSŲ PASTOG* 1955 m. sausio 19 d.

ALB Atstovų Suvažiavimas
ANTROJI DIENA, 
(Atkelta iš 1 psl.) 

Išrinkus Krašto Valdyba, Kont
rolės Komisiją, Garbės Teismą ir 
atstovus j Pasaulio Lietuvių Sei
mą, prieš LKF Australijos Val
dybos pirm. A. Krausai skaitant 
referatą — pranešimą apie ALB 
kultūrinę veiklą, savaitgalio mo
kyklas, jaunimo kursus, stovyklas 
Ir skautus, buvo pasiūlyta, kad 
apie skautų organizaciją šiame 
pranešime nebūtų kalbama, ka
dangi yra ir daugiau organizaci
jų, kurios savo pranešimų čia. nė
ra paprašytos padaryti. Arba, jei
gu norime Išgirsti pranešimą apie 
skautus, tada reikia pakviesti ir 
kitas organizacijas padaryti pra
nešimus apie savo veiklą.

Kultūrinė veikla, saukit- 
galio mokyklos jaunimo 

stovyklos, skautai.
Išsiaiškinta, kad skautai, kaip 

visus, be politinių Ir pasaulėžiū
rinių skirtingumų apjungianti or
ganizacija, yra sykiu labiausiai 
bendruomeniška, todėl apie ją, be 
pavojaus jelti j kontraversijas, ga
lima Ir kalbėti. Prileista, kad, gal, 
esą, tikslu būtų įtraukti ir kitų 
organizacijų pranešimus, tik, ka
dangi jų yra labai daug, tai iš
klausyti visų pranešimus Ir paskui 
juos diskutuoti, reiktų suvažiavi
mui ne trijų, bet keliolikos dienų.

Pranešimą apie skautus nutarta 
daryti.

A. Krausas, kalbėdamas apie 
kultūrinę veiklą ir švietimo rei
kalus, didele dalim pakartojo Kul
tūros Fondo suvažiavime savo 
pranešimą, kuris atspaustas LKF 
suvažiavimo aprašyme, tad čia Jo 
ir nekartosime.

JAUNIMO STOVYKLOS. Jas 
Australijoje pradėjo organizuoti 
skautai. Jaunimo stovyklų reikšmė 
yra labai didelė, čia prie laužo 
jaunimas lietuviškai dainuoja, 
žaidžia, vaidina ir per visą sto

vyklavimo laiką motinos kalba kal
basi. Gražios vėliavos nuleidimo 
apeigos, bendra malda ir visų gie
damas himnas — visa tai vaikams 
ir jaunuoliams palieka neišdildo
mą įspūdį, į jų širdis grįžta Lie
tuva.

Skautai ruošia stovyklas, išky
las, bet šitai neužkerta kelio ir 
kitoms organizacijoms. Pereitais 
metais gražiai pasisekusi skautų 
stovykla buvo surengta Melbour
ne, gražiai stovyklavo jaunimas 
Adelaidės ateitininkų stovykloje, 
šiemet jaunimo stovyklas suruošė 
skautai Adelaidėje, Melbourne, Ir 
Sydnėjuje. Suruošė stovyklą ir 
Brisbanės skautai.

Baigdamas pranešimą A. Krau
sas siūlė: didinti savaitgalio mo
kyklų skaičių ir kvietė visus tė
vus leisti savo vaikus į šias mo
kyklas, o mokytojus prašė tęsti 
kilnų pedagogo — auklėtojo dar
bą; skatinti ir remti jaunimo sto
vyklavimą; remti skautų Ir kitas 
lletdviškas jaunimo organizacijas, 
besirūpinančias mūsų jaunimo iš
laikymu lietuviškoje dvasioje.

Perskaitęs LK Fondo suvažiavi
mo priimtą nutarimą dėl lėšų or
ganizavimo jaunimo švietimo ir 
auklėjimo reikalams, pranešėjas
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Lietuvą, apie koki kunigaikštį, 
brolį partizaną; apie lietuvišką 
žvėrį, gyvulį ir paukštį.

Skeklbti mokint ] ir jaunimo ra
šinių konkursus. Organizuoti mo
kyklų mažas, keletos valandų iš
kylas, su iš anksto paruošta pro
grama, aiškiu planu. Nurodyta at
sitikimų, kad vaikai jau nebesu- 
sikalba su savo tėvais, broliai su 
seserimis: motina 8 metų dukros 
paprašo atnešti lėkštę — ši pa
duoda šaukštą. Aštuonerių metų 
berniukas nebesusikalba su 6 m. 
sesute, kuri būdama namuose su 
motina, nemoka angliškai.

Diskutuojant, kaip pritraukti 
vaikus į savaitgalio mokyklas ir 
juos jose išlaikyti, pabrėžta tėvų 
atsakomybė: tėvai siunčia vaikus 
į pradinį mokyklą, nes mokslas 
privalomas — tėvai lygiai turi 
rūpintis Ir savo vaikų lietuviškos 
mokyklos lankymu. Jie turi domė
tis ir kaip jų vaikai lietuviškoje 
mokykloje mokosi.

Svarstant savaitgalio mokyklų 
tinklo plėtimo klausimą, Kultū
ros Fondo Valdybos pirmininkas 
kvietė visus prie šio darbo prisi
dėti.

Kl. Ar paskirų asmenų bei or
ganizacijų suorganizuota mokykla 
veiks savarankiškai, ar ji turės 
priklausyti Kultūros Fondo, kaip 
Lietuvoj, pav., švietimo ministeri
jos?

Ats. Ji veiks savarankiškai, tik 
mokyklos mokytojai pristatomi 
Kultūros Fondui, Jo švietimo sky
riui.

Vieningai sutarta, kad jaunimas 
yra didysis visų rūpestis ir jo lie
tuvišku auklėjimu reikia labai rim
tai susirūpinti, šį degantį reikalą 
efektingai remti.

Socialiniai reikalai
I Krašto Tarybos suvažiavimą 

neatvykus Sydnėjaus atst. V. Sau
dargui, kuris turėjo skaityti pra
nešimą apie ALB ekonominę pa
dėtį, suvažiavimui sutikus, trum
pą referatą apie Soc. Globos rei
kalus skaitė Villūnas.

Referentas nurodęs kad sociali
nės globos klausimas iki šiol Aus
tralijos lietuvių tarpe nėra pakan
kamai išplėstas, kad ALB Krašto 
V-ba nėra parodžiusi konkretaus 
vadovavimo, siūlė į šią sritį at
kreipti reikiamą dėmesį, nes šian
dien jau turime vargan patekusių 
ir reikalingų globos tautiečių ne 
tik Vokietijoje, bet ir šalia savęs.

Suvažiavimas pritarė Soc. Globos 
Moterų Draugijos Melbourne pa
siūlymui, kuris pavesta naujajai 
Krašto Valdybai perkelti gyveni
mai!. Pasiūlymas skamba taip:

1. Krašto Valdyba prašoma ko- 
ordiniuoti socialinės globos darbą 
visoje Australijoje, a) Bendro po
būdžio soc. globos darbus pra
vesti visose lietuvių kolonijose, k. 
a. vajus Vokietijoje likusiems pa
remti; b) Steigti Soc. Globos sky
rius, ar atskiras draugijas koloni
jose, kur socialinė globa dar ne
vykdoma.

2. Suvažiavimo dalyviai prašo
mi atkreipti dėmesį į tą faktą, kad 

nelaimes ištiktasis, nesulaukęs bent 
I mažos paramos (dažnai jisai lau
kia tiktai moralinės) iš bendruo
menės, pasidaro vėliau indeferen-

nepalankesnė agresingajam komu
nizmui. Savo teigimus referentas 
Iliustravo didžiųjų valstybių poli
tikų oficialiais pareiškimais ir 

I įtakingos pasaulio spaudos pasisa- 
| kymais. Kaip vieną didžiausių lai
mėjimų mūsų reikalui, nurodė Ker- 

i steno — JAV Kongreso Sovietų 
, Agresijai Tirti Komisijos pasau- 
• liui paskelbtus apklausinėjimo re- 
| zultatus. Kerstenp Komiteto re- 
j komendacijos: patvirtinti solidaru- 
I mą su komunistų pavergtomis 
; tautomis; nutraukti su sovietais 
' diplomatinius santykius; įsteigti 
teisinę komisiją NATO rėmuose 
rinkti medžiagai apie komunistų 
nusikaltimus, ,Už kuriuos jie turė
tų būti teisiami ir t.t., turį dide
lės riekšmės mūsų bylai.

Įvertinęs veiksnių atliktus dar
bus, pranešėjas reiškė nuomonę, 
kad Lietuvos reikalai, ypač propa
gandos srityje anglosaksiškuose 
kraštuose, turėtų būti daugiau dė
mesio skiriama. Išvadoje referen
tas siūlė: 1. Išplėsti Lietuvos lais
vinimo propogandą Prancūzijoje ir 
Anglijoje, 2. Aktyviau dalyvauti 
Europos Sąjūdyje, 3) Kelti Sovietų 
Sąjungai bylą, remiantis Kersteno 
Komiteto duomenimis, Jungtinių 
Tautų Organizacijoje dėl pripaži
nimo agresoriumi Baltijos valsty
bėse, 4. Baigti “nesusipratimus” 
tarp VLIKo ir Diplomatinės Tar
nybos. 5. Galimai greičiau sušauk
ti Pasaulio Lietuvių Seimą.

Mūsų bendruomenės organizaci
joms siūlyta: remti mūsų vado
vaujančius organus Lietuvos lais
vinimo kovoje, dosniau aukoti 
Tautos Fondui — Lietuvos laisvi
nimo akcijai, propoguotl Lietuvos 
bylą tarp svetimųjų, jų spaudoje 
ir įvairiomis progomis visuomenė
je.

DISKUSIJOSE dėl pranešimo 
buvo pasisakyta, kad teiktinos vi
sos jėgos ir panaudotinos visos 
priemonės kovoje dėl Lietuvos lai
svės, ypač stengiantis tai išpopu
liarinti svetimųjų tarpe. Australi
joje mes taip pat turime daryti 

. viską, kad valdžia ir visuomenė 
kuo plačiausiai būtų supažindinta 
su Lietuvos byla. Reikia pigių 
propogandinių leidinių, gal juos 
net veltui dalinti australams, siun
tinėti laikraščių redakcijoms, įta
kingesniems asmenims. Newcast- 
llo atst nurodė, kad Apylinkės 
valdyba sėkmingai bendradarbiau. 
dama su 9 pavergtų Tautų Komi
tetu, turėdama paramos iš liberalų 
partijos, ilgesnį laiką galėjo per 
vietos radiją skleisti Lietuvai nau
dingą propogandą. Pripažinta, kad 
platesnio masto ir organizuotai 
propogandai reikalingos lėšos. Kel
ta mintis, kad Lietuvos bylos gar
sinimui ir lietuviškai propogandai 
Australijoje, bei lietuvybės išlai
kymui, būtų paliktas atitinkamas 
nuošimtis iš tų lėšų, kurios čia su
renkamos Tautos Fondui.
TREČIĄJĄ SUVAŽIAVIMO DIE
NĄ buvo išklausytas L. Baltrūno 
pranešimas apie sporto klubų veik
lą ir jų reikšmę jaunimui, aptarti 
“Melbourne nesutarimai”, pateik
ta vertų dėmesnio sumanymų ir 
priimtos rezoliucijos. Apie tai ki
tame numeryje.

J. Kl.

“RINKIMAIS” DANGSTO

SUSAUKS PE SEIMĄ
LIETUVYBĖS IŠL. TARNYBOS VALDYTOJO K. ŽALKAUSKO APYSKAITINIS PRANEŠIMAS 
VLIKo POSĖDYJE 1954 M. GRUODŽIO 15—17 D.D.

PLB REIKALAI. .vengta grupines rivalizacijos. Dar Jomis praeičiau viltį stiprinančius
1955 m. atsiranda realios viltys,1 daugiau, tam tikrais atvejais šios | pavyzdžius, štai kad Ir Kolumbl- 

kad pavyks sušaukti PLB seimą. J varžytynės gali turėti Ir teigiamos joje, kurios krašto valdyba net su 
>r.._ u.-.j.. j. i._j .... LIT santykių bemaž nepalaiko, Be

gotos apylinkė labai gražiai ir in
tensyviai veikia: įsteigtos savos 
patalpos — “Lietuvių Namai”, vei
kia lietuviška vargo mokykla, lie
tuviška biblioteka ir pan. Taip pat 
ir kitos bendruomenės, su kurio
mis iki šiol saitai buvo tik atsi
tiktino pobūdžio, dabar virsta nuo
latiniais ryšiais. Kaipo pavyzdžius 
reikėtų paminėti N. Zelandiją, ku. 
rios nanujoji krašto valdyba ak
tyviai stengiasi išsimėčiusias ne
dideles šio krašto lietuvių kolo
nijas suburti į Naujosios Zelandi
jos Lietuvių Bendruomenę. Aus
trijoj naujos krašto v-bos prieša
kyje išrinktas veiklus prel. Raz
minas ir stengiasi savo negausioj 
Ir vargingoj kolonijoj neleisti už
gęsti lietuviškumui. Šiame sąryšy
je reiktų paminėti dar ir Italijos 
LB, kuri neseniai yra įsiregistra
vusi vietos įstaigose ir greitu lai
ku žada išrinkti savo valdomuo. 
sius ir vykdomuosius organus.

Per paskutinį pusmetį LIT yra 
išplatinusi pasaulio lietuvių biblio
tekoms 1.460 egz. lietuviškos lite
ratūros.
MEDŽIAGOS APIE LIETUVIŲ 

GYVENIMĄ SURINKIMAS 
šiuo metu LIT jau yra nemažai.

suplaukę duomenų apie lietuvių iš
eivius. Tačiau jie nėra pilni. No
rint baigti mūsų veiklos stadiją 
ir pereiti prie planingo darbo, yra 
būtina turėti visus duomenis apie 
lietuvius, jų gyvenimą, organiza
cijas ir pąn. Tai reikalinga tiek 
politinei veikiai, nes yra būtina 
žinoti kokiame krašte kuo galima 
remtis, tiek užsienio propagandai, 
tiek telkiant informacijas kraštui 
apie pasaulio lietuvius, ši siste
matizuota medžiaga bus naudinga 
eventualiai ir ateities Lietuvai. 
Pilnos medžiagos surinkimas yra 
susijęs su įvairiomis kliūtimis. Ta-

vengta grupines rivalizacijos. Dar Jomis praeičiau viltį stiprinančius

Tuo būdu, atrodo, kad ateinan-. įtakos, nes pagyvina visuomenės 
tieji metai bus paskutinieji LIT gyvenimą , viešos ir intensyvios 
egzistencijos metai. Jeigu šios vii- diskusijos ne tik sudomina, bet ir' 
tys vėl mūsų neapvils, tai LIT*pagilina platesnių sluogsnių ži
bus atlikus jai uždėtas pareigas—: nias apie įvairių grupių tikslus 
suorganizuoti lietuvių išeiviją f 
visiems bendrą PLB organizaciją
Tačiau konkrečių žygių seimui su-j kiras organizacijas, bet ir pavie-Į 
šaukti LIT dar nedarė, neplaukia’ nius asmenis. Visa tai yra svei- 
JAV rinkimų į krašto tarybą, kintina. Tačiau viena sąlyga visur 
JAV LB išrinkus savo konstituci-j turi būti išlaikyta: visos varžyty- 
nius organus, galima bus kalbėti nūs, rivalizacijos ar netgi kovos 

...------------------ turi vylrtj pLB rgmUl(SP) J.J res_
pektuojant, jų neliečiant. Jeigu gi 

| kokioje nors lietuviškoje kolonijo- 
I je pasiskirstoma į dvi priešingas 
■ stovyklas, kuriose konkurentai

į ir siekimus, praplatina žinių aki- 
i.' ratį, verčia pasitempti ne tik ats-

dėl paties seimo su organizacijos 
šeimininkais, JAV LB krašto val
dyba.

Kalbant apie Vyr. Valdybą, ten
ka pasakyti, kad ji perima nedė- RUI11W nvonuicnva,
kingą uždavinį. Daugelyje ben-jtampa vienas kito priešu, su kuriuo 
druomenių šiandieną vyrauja labai .........................................
nebendruomeniškos tendencijos.
Pirmoje vietoje tai yra pasaulė
žiūrinio prado į PLB organizaci
ją įnešimas, kurį seka partinė po
litika.

ši mūsų yda skirstyti visuome
nę pasaulėžiūriniu aspektu labai 
apsunkina PLB tvirtėjimą. Net 
blogiau. Kaikurios gražiai prad
žioje veikusios bendruomenės, vė
liau atsiradus pasaulėžiūriniai — 
partiniam skaldymuisi, net pradė
jo silpnėti. Didžiausia tačiau yda 
yra tam tikro tautinio drausmin
gumo stoka. Net jeigu leisime, kad 
ilgainiui tokioje masinėje organi
zacijoje, kaip PLB, pasiskirstymas 
pasaulėžiūromis ir partijomis yra 
natūralus, jeigu net sutiksime, kad 
tarp jų vykstanti rivalizacija yra 
neišvengiama, tai vis dėlto turime 
pasmerkti tuos, kurie šią rivall- 
zaciją -paverčia beatodairine ko
va, visai nepaisydami jau pačios 
organizacijos — PLB likimo.

Nemanau, kad ilgainiui! aktyves.. 
nėse bendruomenėse nepasireikštų 
pasaulėžiūriniai ar net. partiniai 
— politiniai Aspektai ir būtų iš-

nepalaikomi santykiai, tai, žinoma, 
tokia padėtis nėra toleruojama, gi 
tas kovas, kurios prie tokios padė
ties veda, tenka laikyti nesusipra
timu. Kaip valstybėje partijų ko
va negali vesti prie valstybes žlu
gimo, taip PLB rėmuose vykstan
ti politinių ar nepolitinių organi
zacijų varžytynės negali silpninti 
pačios PLB. žinoma, kaikas galė
tų, gal, prikišti, kad šie reikalai 
šioje vietoje yra dramatizuojami. 
Galima būtų nurodyti, kad įvykę 
šia prasme nesklandumai tėra lo
kalinio pobūdžio kivirčai. Į tai ten
ka pasakyti, yra tiesa, kad tuo 
tarpu minėto pobūdžio nesantai
kos vyksta dar perlferijojse, ta
čiau negalima jų bagatellzuoti. 
Toji neesantaikos ugnelė, kuri įsi
liepsnojo vienoje vietoje, labai 
greitu laiku gali virsti dideliu gai
sru, palaldojančiu savo liepsnose 
per 5 metus su dideliu pasišventi
mu daugelio patrijotų atliktą dar
bą organizuojant PLB.

Būčiau tačiau tendencingas, jei
gu darydamas įvairių kraštų ben
druomenių apžvalgą sustočiau tik 
ties neigiamais reiškiniais ir ty-

Po YOO mein

Kultūros Fondo suvažiavimo var
du ALB Krašto Tarybos prašė 
padaryti žygių, kad Tautos Fon
dui surenkamų lėšų dalis būtų pa
likta lietuvybės išlaikymo ir •kul
tūros reikalams Australijoje.

DISKUSIJOSE dėl pranešimo 
buvo pasisakyta, kad prie savait
galio mokyklų organizavimo ir jų 
administravimo būtina pritraukti 
vaikų tė\us, sudarant galimai di
desnius mokyklų tėvų komitetus- 
Praktika esą parodžiusi, kad ten, 
kur yra energingi mokyklų tėvų 
komitetai, atsiranda ir lėšų ir 
mokyklose darbas eina sklandžiau.

Kai kurie atstovai nusiskundė, 
kad savaitgalio mokyklos pradeda 
stigti mokytojų, ypač cenzūruotų. 
Siūlyta organizuoti mokytojų są
jungą, kurion susibūrę mokytojai 
galėtų pasidalinti patyrimu, iš
diskutuoti mokymo metodus. Pa
kišta mintis, kad valkams sudo
minti ir geresnių rezultatų pa
siekti, gal mokytojui reiktų pabū
ti klasėje kartais Ir “dėde pasa
korium” — gyvai, vaizdžiai ir pa
trauklia forma pasakojant apie

'tiškas tos bendruomenės reikalams. 
Ir priešingai!

3. Krašto Valdybos 1951 m. ap
linkraštyje (jis buvo išsiuntinėtas 
ALB apylinkėms, prašant steigti 
soc. globos skyrius), yra toks pa
ragrafas: "Soc. pagalba teiktina 

tik tiems lietuviams, kurie aktyviai 
reiškiasi bendruomenės gyvenime”. 
Soc. Globos Moterų Draugija siū
lo šį paragrafą pakeisti šitaip: 
“Soc. pagalba teiktina visiems, ku
rie laiko save lietuviais.”

Toliau nurodomi paragrafo pa
keitimo motyvai, pažymint, kad 
padarius pakeitimą, soc. globa tilps 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
idėjon.

POLITINE PADĖTIS
Referentas J. Kalvaitis, padaręs, 

praėjusių metų politinių įvykių 
apžvalgą, sustojo ir prie mūsų — 
laisvinimo akcijos bei vyriausių 
veiksnių veiklos. Nurodė kad Lie
tuvos byla pastaruoju metu yra 
pastūmėta gerokai j priekį ir pa
saulio viešoji nuomonė darosi vis

NAUJĄ KLASTĄ
Okup. Lietuvoje vėl vyko agi

tacinis klegesys. Jis keltas ryšium 
su tariamųjų “liaudies teisėjų 
rinkimais”. Maskvos įsakymu Lie
tuvoje ir kituose Rusijos valdo
muose kraštuose gruodžio 12 d. 
buvo renkami “liaudies teisėjai”. 
Iš viso okup. Lietuvoje išrinkta 
112 “liaudies teisėjų” ir 7.840 
“liaudies tarėjų”, kurie, Vilniaus 
radijo pranešimu, yra "geriausi iš 
geriausių liaudies sūnų ir dukrų" 
... ir prižiūrės “demokratiškiau
sios pasauly konstitucijos vykdy
mą”. Lietuvoje šie rinkimai ko
munistų partijos panaudojami dar 
papildomam žmonių šnipinėjimui 
ir jų naujam apgrobimui "naujos 
paskolos” pasirašymu. Vad. "liau
dies teisėjų” rinkimai iš esmės 
yra tik pasityčiojimas iš rinkikų. 
Dažnas Ir gerai žino, kad ne 
žmonės renka liaudies teisėjus, 
bet juos skiria partija. Daugumas 
teisėjų jau pusę metų ar net dau
giau ir be rinkimų teisėjavo. Taip 
pvz. Kaune Lagauskas, Žvirblis ir 
kiti.

1923 m. sausio 15 d. Klaipėdos 
Krašto sukilimu, dalis Mažosios 
Lietuvos, p obeveik 700 metų, grį
žo prie savo tautos kamieno, prie 
Lietuvos.

Pasaulio istorija težino tris tau
tas, kurios neatlaldžiai kovodamos 
pasiekė laisvės. Žydai, išblaškyti 
po visą pasauli, 2000 metų nenu. 
stojo tikėti Izraeliu ir šiandien 
jau turi savo nepriklausomą val
stybę. Suomiai tolimoje šiaurėje, 
visą laiką kovoję dėl savo laisvės, 
1940 m. nepabūgo pasipriešinti 
milžiniškos Sovietų Sąjungos už
puolimui, ir šiandien laisvi. Isto
rinė garbė tenka ir broliams niaž- 
lietuvlams, kuriuos veik 700 mteų 
valdė augštal civilizuota, techni
koje ir daug kur EuropoJe pirmau
janti vokiečių tauta.

700 metų! Tai daugiau negu dvi
dešimt gentkarčių. Bet mažlietu- 
viai per tuos 700 metų nenutauto 
ir, atėjus metui, ginklu sukilę pri. 
sijungč prie savo brolių.

Šiandien, kada gyvename sve
tur, kada matome, kaip greit tūli 
linkę Ištirpti nutautėjimo katile — 
mažlietuvių tautinip atsparumas 
dar kartą mus įtikina, kad ap
linka nėra nulemiantis veiksnys.

Mažosios Lietuvos, arba kaip 
seniau ją vadino Prūsų, istorija 
labai skaudi, tragiška ir liūdna. 
Europos kraštų riteriai, pralaimė
ję tris Kryžiaus karus, atsidangi
no į Prūsus tęsti kryžiaus koro 
prieš lietuvius. Prūsai ilgai ir nar
siai gynėsi, bet prieš daug galin
gesnį užpuoliką negalėjo atsispir
ti. Buvo nugalėti.

Paskui, istorijos ratui besisu
kant, įvykiai keitėsi. Keitėsi ir 
valstybių sienos. Tik nesikeitė Ma. 
žosios Lietuvos žmonių tvirtas pa
siryžimas išsivaduoti iš svetimos 
priespaudos, atgaut ilaisvę. šitą 
norą dar kurstė, žadino ir Mažvy
das, ir Bretkūnas, ir Rapagelio- 
nis, ir Kulviettis, ir Bablockas ir 
daugybė kitų Mažosioos Lietuvos 
vyrų. Karaliaučiuje, buv. tų pačių 
kryžiaus riterių centre, pasirodė 
pirmoji lietuviškoji knyga. Mažo
joj Lietuvoj gimė ir pirmasis lie
tuviškas laikraštis, dainų rinki
niai. O kada Lietuvai atėjo sun-

I
kūs priespaudos ir persekiojimą 
Muravjovo — koriko laikai, kai 
buvo uždraustas spausdintas lie
tuviškas žodis, Mažojoj Lietuvoj 
kilo lietuviška “Aušra”, suskambo 
Kudirkos "Varpas” šaukdamas 
kelkite, kelkite.

1918 metais, Lietuvai skelbiant 
nepriklausomybę, mažltetuvial ir
gi netylėjo. Susidaręs Gelbėjimo 
Komitetas siuntė prašymus Ir de
legacijas į Versalį, kur buvo spren
džiamas Europos ir pasaulio tautų 
likimas. Nors Maž. Lietuvos tada 
ir neprijungė prie Lietuvos, bet 
buvo pasiekta tai, kad Klaipėdos 
kraštas buvo atskirtas nuo Vokie
tijos Ir pavestas valdyti prancū
zams.

1922 m. Klaipėdos krašte, lenkų 
papirkti agentai (kaip Aukštuo
laitis Ir kt.), su prancūzų palai
minimu, pradėjo piršti “Frelštatą”, 
kurį, žinoma, būtų lenkai globoję. 
Tokiai padėčiai esant, klaipėdie
čiams (susitarus su Didž. Lietuva) 
nebeliko kitos išeities, kaip tik 
pakelti ginklą prieš galinguosius, 
nes krkašto interesai šito reikala
vo. Ir taip 192 m. sausio 15 d. su-1 
kilimu buvo nulemta Mažosios Lie- I 
tuvos dalies — Klaipėdos krašto | 
likimas. Tauta susijungė ir Nemul 
nas vėl ištikimai tarnavo savo 
kraštui Ir savo žmonėms, gi Lie
tuvai per Klaipėdos uostą atsira- 
rė vartai į pasaulį.

Sausio 15 yra didžiai reikšmin
ga mūsų tautai Ir jos mes nega
lime pamiršti, kaip lygiai negalime 
pamiršti ryžtingai dirbusių, kovo
jusių ir žuvusių dėl tautos laisvės. 
700 metų neužgesino mažlietuvių 
meilės Lietuvai. Ir tai rodo, kad 
vienas pastoviausių dalykų yra 
tautos širdis: jei ji nepažeista 
vienodai plaka per šimtmečius sa
vo tautai, nežiūrint kaip tauta be
būtų naikinama.

• Iš Londono pranešama, kad 
D. Britanijos ministeris pirm. 
Churchillis yra pasiruošęs susitikti 
su Sov. Sąjungos premjeru Malen- 
"kovu taip greit, kaip tik galima 
tokį susitikimą suorganizuoti.

čiau yra galima ir būtina turėti 
žinias kur, kokios organizacijos 
veikia, Jų veikimo sąlygos, tiks
lai Ir priemonės. PLB turi turėti 
duomenų apie atskirų lietuvių so
cialinę ir ekonominę padėtį, o taip 
pat ir organizuotų lietuvių veiklą, 
šie duomenys, kaip minėta, yrą 
reikalingi ne tik dabartinei pla
ningai veiklai užtikrinti, bet taip 
pat bus naudingi eventualiai ir 
atsikursiančiam kraštui.
LITUANISTINĖS MEDŽIAGOS 

PARUOŠIMAS
ŠI sritis yra labai svarbi. Atei

tyje šia kryptimi reikėtų klek dau
giau parodyti susidomėjimo. LIT 
yra numačiusi, susitarus su švie
timo komisija, nkistatyti eilę iš 
įvairių lituanistikos sričių (dai
liojo meno, muzikos, istorijos, li
teratūros etc.), kurioms būtų pa
rengti atitinkami referatai. Jau 
dabar būna iš periferijų prašymų, 
Juos ta prasme paremti, ty. pri
siųsti atskiroms organizacijoms 
ar mūsų institucijoms įvairiomis 

temomis atitinkamus referatus, nes 
vietoje, ar dėl žmonių ar atitin
kamos medžiagos stokos, tokių re
feratų paruošimas nėra įmanomas. 
Tokie apžvalginiai svarbiausiais 
reikalais referatai galėtų kaipo 
pagelbinė priemonė būti didele pa
rama atskiriems PLB veikėjams. 
Vietoje, išvertus jas į atitinkamas 
kalbas ir pritaikius prie vietos 
reikalavimų, galima būtų panau
doti per spaudą ar radiją ir tuo 
būdu paremti tinkamą mūsų kul
tūros propagandą net svetimųjų 
tarpe.

LIT SUBSIDIJUOJAMOS 
ĮSTAIGOS

Baigiant dar reiktų paminėti 
LIT subsidijuojamas įstaigas LBT 
Ir PLA. Nors anksčiau ir buvo 
VLIKo nusistatymas šias įstaigas 
perduoti JAV lietuviškoms insti
tucijoms, tačiau iki šiol tai įvyk
dyti nepavyko, šių dviejų institu
cijų velMa tačiau bet kokiam sis- 
tematingam darbui yra būtina. Jau 
dabar, pasklidus gandams, kad 
VLIKas ateity mano šioms įstai
goms nutraukti iki šiol teiktą sub
sidiją, LIT yra gavusi iš visuo
menės ląiškų, kuriuose prašoma 
neleisti žlugti toms įstaigoms. 
Be to, “Knygų Lentyna” juo toliau 
juo daugiau įgyja prenumerato
rių, todėl Jos išlaikymas ateityje 
VLIKui lengvės. E.

2
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Lietuvių Kultūros Fondo Valdy. 
bos pirmininkas A. Krausas, atida
rydamas V—tąjį LKF suvažiavimų 
Melbourne (gruodžio 28 d.), primi
nęs niokojamos tėvynės kančių ir 
tremties pavojus mums, Išrautiems 
Iš gimtosios ž,emės, pavojus mūsų 
lietuviškai sielai Ir tautinei kultū
rai, pažymėjo, kad tremtis tik ta
da galės būti pateisinta, kai ji 
virs užuovėja, kurioje išsilaikys 
vertybės, naikinamos KRAŠTE. 
Todėl šalia politinio uždavinio, — 
kovoti už sovo krašto laisvę, — 
šiandien iškyla kitas didelis užda
vinys: kovoti už tremtinių tauti
nį ir žmogiškąjį gyvastingumų.

— Tremties klajonėse mus vis 
daugiau pradeda užvaldyti tremties 
dvasia, apnešdama pragaištingomis 
dulkėmis, prislegiančiomis veržimą
si išlaikyti savo kalbų, savus pa
pročius, savo kultūrų, — kalbėjo 
LKF pirmininkas.

Toliau, priminęs reikalų nesus
tingti vietoje, bet visų laikų verž
tis pirmyn, kreipti žvilgsnį atei- 
tin ir būti kūrybiškiems, kvietė 
mūsų mokslininkus, menininkus 
įnešti savo lietuviškųjų dalį visos 
žmonijos kultūros lobynan. čia jis 
apgailestavo sunkias sąlygas, ku
riose tenka mūsų kūrėjams dirbti, 
dažniausiai grįžus po sunkaus fa
briko darbo, kuris iščiulpia jėgas, 
pakerta kūrybinį polėkį. Nurodė 
dar j tai, kad skiriant beveik vi
sus išteklius politinei kovai — kul
tūros reikalams tenumetami tik 
maži pinigėliai. _

Toliau LKF Australijos Valdy
bos pirmininkas pareiškė: — Trem
tinys gali ir net turi pasiimti Iš 
gyvenamo krašto visa, kas čia yra 
gera, kaip tai daro kiekvienas pro
tingas ir apdairus pakeleivis. Bet 
mes neturime užmiršti: mūsų Jėgos, 
mūsų Ištekliai — Lietuvai, lietu
viškai kultūrai. Tik šiuo keliu ei
dami mes darysime pažangą ir ne- 
paskęstme svetimybių bangose.

—... Neišdildomas yra musmyse 
ryšys su žeme, kurioje gimėme, 
kurioje Kūrėjo yra mums skirta 
gyventi ir atlikti savo žmogiškuo
sius uždavinius. Ar galėtume ir 
norėtume pamiršti savo gimtąją že
mę..? Ne! Nes nėra brangesnio 
žemės sklypelio plačiajame pasau
lyje už tą nedidelį plotą juodžemio, 
smėlio ir miškų, kurį nuo seniau
sių laikų Lietuva vadiname.

— Kiek įstengsime išsaugoti sa. 
vo lietuviškumą, tiek bus išsaugota 
mumyse ir pati Lietuva. Ir mes 
turime išlaikyti ją gyvą savo šir
dyse, kaip ją Išlaiko gyvą mūsų 
broliai ir seserys anapus geležinės 
uždangos tol, kol vergijos naktis 
kris ir Lietuva bus vėl laisva ir 
nepriklausoma, — baigė savo ati
darymo žodį LKF pirmininkas.

Aplink
apsidairius

Išrinkus suvažiavimo prezidiumų, 
įvairias Komisijas ir perskaičius 
sveikinimus, prezidiumo pirminin
kas pakvietė LKF Australijos Val
dybos pirmininkų padaryti Valdy
bos pranešimą.

Pranešimas neslribojo vien kon
krečių LKF Australijos Valdybos 
darbų apžvalga — plačiai buvo pa
liesta ir visas Australijos Lietuvių 
Bendruomenės kultūrinio darbo lau
kas.

I
SAVAITGALIO MOKYKLOS

Kultūros Fondas, prieš dvejus 
metus, ALB Krašto Tarybos suva
žiavimui nutarus, įsipareigojo rū
pintis ir švietimo reikalais, šis 
sunkus ir atsakingas darbas buvęs 
pirmos svarbos uždavinių sąraše. 
Buvo stengiamasi palaikyti glau. 
dus ryšys su Jau veikiančiomis sa
vaitgalio mokyklomis, (o tokių yra 
apie 15 Ir jas lanko apie 400 mo
kinių), organizuoti jas ten, kur Jų 
nėra, bet pakankamas skaičius mo. 
kyklonio amžiaus valkų yra. Pe
reitais metais naujai pradėjo veik
ti savaitgalio mokyklos Cabramat. 
toj, Altonoj ir Newcastlyje. Atnau. 
jino darbų savaitgalio mokykla 
Canberroj. Mokyklų turėtų būti 
daugiau ir mokinių skaičius leng
vai galėtų būti dvigubai didesnis. 
Mokykloms parūpinama vadovėlių 
ir mokslas einamas pagal LKF nu
statytą programą.

KULTŪRINIO DARBO BARUOSE
B IK FONDO SUVJŽ1JVIM0 MELBOURNE

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS . .
Anksčiau jų buvę daugiau. Pasta
ruoju metu liaudies šokių grupių 
sumažėjo. Dabar veikia: Alg. Kar
pavičiaus vadovaujama skautų liau. 
dies šokių grupe Melbourne, liau
dies šokių studija, vadovaujama V. 
Saudargienės, Sydnėjuje, R. Mlse- 
vičiūtės vadovaujama Canberroj, 
kuriasi liaudies šoklų gi-upė (vai
kų) Adelaidėje, vadovaujama Lap- 
šienės, retkarčiais pasirodo New- 
castlio, Geelongo Ir kitų vietų^ šo
kėjai. Būdingai tai, kad dar Vokie
tijoje šokusieji lietuviškus liaudies 
šokius jauni žmonės, čia jau “pa
biro”. Bet dabar šioj tautinio me
no šakoj pradeda reikštis naujos 
ir labai jaunos jėgos, žinoma, va
dovaujamos prityrusių, seniau su 
didele meile šiuos šokius šokusių 
asmenų. Tai rodo, kad lietuviškas 
liaudies šokis nebus užmirštas.

TEATRAI. Labai svarbi ir rei-
kalinga scenos darbuotojų parama 
kovoje dėl lietuviškos sąmonės ir 
kultūros išlaikymo. Todėl džiugu, 
kad atsiranda žmonių, kurie nuo
širdžiai, aukodami laikų ir energi
ją, buriasi į teatrinius vienetus Ir 
savo gražiais pastatymais atlieka 
visokiariopai reikšmingų darbų. 
Gražiai daug kartų yra pasirodžiu
si Adelaidės Lietuvių Teatro Stu
dija, Melbourne, Adelaidės, New
castle ir Sydnėjaus teatro mėgė
jų grupės, Sydnėjaus Lietuvių Vai
kų Teatro Studija, Melbourne atei
tininkų vaidintojų būrelis ir kt. 
Pasidžiaugta savaitgalio mokyklų 
gražiais bandymais organizuojant 
teatrinius pastatymus, o tokių yra 
buvę Adelaidėje, Melbourne ir kt.

SPAUDA. Jai pripažįstami di
deli nuopelnai lietuviškos sąmonės 
žadinime ir tautnės kultūros kėli
me visais laikais. Jos reikšmė ypač 
didelė tremtyje. Todėl ir kviesta 
visomis pastangomis remti lietu
višką knygų ir laikraštį: perkant, 
prenumeruojant, skaitant, plati
nant ir bendradarbiaujant.

CHORAI. Ir čia panaši padėtis 
kaip ir su tautinių šokių grupėmis. 
Senieji choristai pakriko, gi naujų 
ne visada pakankamai ir balsinin- 
gų susirenka. Gražiai, nors ir nebe 
sunkumų,’dirba Šimkaus vadovau
jamas Choras Adelaidėje, ten dar
yra ir Zdanavičiaus oktetas. Syd
nėjuje vėl pradėjo darbą (dabar 
Alg. Pluko vadovaujamas) mišrus 
choras. Sydnėjuje dar yra Ir Br. 
Kiverio vadovaujamas mišr. dvigu
bas kvartetas, pastaruoju metu čia 
pradėjo reikštis ir mišr. kvartetas. 
Kurį laiką tylėjęs vėl buria jėgas 
Melbourne “Aidas”, taip sėkmingai 
reoškęsis diriguojant P. Morkūnui.

Ir vėl reiktų priminti savaitgalio 
mokyklas, kur bevelk kiekviena tu
ri ir vaikų chorelį: Cabramatta 
(vad. Cininienė), Bankstownas 
(vad. Ramanauskienė,) , Adelaidė 
(vad. Šimkus), Melbourne Centr. 
mokykla (vad. Vacbergas), Clai- 
tono oktetas (vad. Antanaitis) ir 
kt. Šie jauni mokyklų choristai ne
tolimoj ateityj, tikėkime, užpildys 
choruose esamas spragas ir lietu
viška daina tremtyje nežus.

DAILĖS PARODOS. Visų Aust
ralijoje gyvenančių lietuvių daili
ninkų didžiule paroda buvo suruoš
ta Sydnėjuje. Tai ALB Krašto val
dybos nuopelnas, kuri šių parodą 
ruošė ir pinigais parėmė. Adelai
dėje buvo suruošta ten gyvenan
čių dailininkų paroda, o dabar su-« 
ruošta melbumiškių lietuvių daili-; 
ninku paroda. Savo darbų parodą,' 
jau trečią iš eilės, suruošė Adelai-
dėje A. Rūkštelė. Turėjome T. Zi-**r******

PRANEŠIMAI, PASTABOS, NUTARIMAI.karo parodą Melbourne, V. Rato — 
Rataiskio parodas Perthe. O kiek 
mūsų dailininkai yra dalyvavę įvai
riose australų dailės parodose! Tai 
rodo, kad mūsų dailininkai kuria 
ir nepalankose gyvenimo sąlygose 
jie nepalūžta.

STUDENTAI. Jaunimas siekia 
mokslo. Įvairiose augštesnėse mo- 
kyklosų (gimnazijose ir joms toly
giose mokyklose), mūsiškių yra gal 
200. Universitetuose studentų yra: 
Adelaidėje 25, Melbourne 12, Syd
nėjuje 13, Canberroj 2, Newcastlyje

2. Yra keletas Jau baigusių studi- 
jas Australijos universitetuose, tu
rime du gydytojus, kurie čia dar 
kartų baigė nstatytą kursų Euro
pos universitetus baigusiems medi
kams.

Toliau LKF Australijos Valdy
bos pirmininkas sustojo prie orga
nizacijų, pabrėždamas jų visų reik
šmingų darbų lietuvybės išlaikymu 
ir kultūros darbo bare.

ATOLAS. Kultūros Fondo Aus
tralijos Valdyba daug svarbių už
sibrėžtų darbų negalėjusi atlikti 
dėl lėšų stokos ir kitų priežasčių. 
Betgi dariusi ką galėjusi, kiek jė
gos leldusios. Vienas tokių pažy
mėtinų darbų yra Kultūros Fondo 
metraščio “Atolas” išleidimas. Jis 
buvo numatyta išleisti žymiai an
ksčiau, bet dėl lėšų stokos nega
lint atspausti spaustuvėj, — rota
toriumi spausdinimas pareikalavęs 
labai daug darbo, energijos ir lai

Melbourne savaitgalio mokyklų (Centrinės, Maribyrnongo, Altonos ir Claytono) mokiniai užbaigė 
mokslo metus. Užpakalyje stovi šių mokyklų mokytojai. Nuotrauka Vyt. Vasario.

MES NEMATĖME
LIETUVOS

PAREIŠKĖ LIETUVIAI VAIKAI LKF 
SUVAŽIAVIMO ATSTOVAMS

LKF V-tajam atstovų suvažiavi
mui Melbourne, per Claytono sa- 
vaigalio mokyklos vedėją Antanai
tį, Melbourne lietuviai vaikai at
siuntė savo prašymų, kuris taip 
skamba:

“Mes lietuviai vaikai, gyvenan
tieji Australijoje, neturime reikia
mų sąlygų auklėtis lietuviškoje 
dvasioje. Mes lankome lietuviškas 
savaitgalio mokyklos, bet to mums 
dar permaža.

“Nuo ankstaus ryto iki vėlaus 
vakaro mes esame mokykloje, kur 
negirdime lietuviško žodžio. Parė
ję į namus žaidžiame gatvėje su 
australiukais, skaitome pasakas 
angliškai, o pasišnekėti lietuviškai 
neturime su kuo, nes mūsų tėvelihi 
vėlai grįžę Iš darbo esti pavargę,

; todėl beveik visą laiką gyvename 
i svetimoje aplinkoje, iš kurios mes 
;hieko lietuviško nepatiriame.
; “Mes nematėme Lietuvos ir apie 
I ją labai mažai ką težinome, nes 
savaitgalio mokykloje genieji mo- 

; kytojai nespėja visko paaiškinti, o 
tėveliai neturi laiko papasakoti 
mums apie Lietuvą. Taip pat jie 
neturi mums knygučių, kuriose bū
tų paveiksliukų su Lietuvos žvė
reliais, paukšteliais ir gražiais 
miškais bei miestais.

“Mes norime lietCiviškų knygų

Diskusijose dėl LKF Australijos 
Valdybos pranešimo, Geelongo lie
tuviškos spaudos kiosko, kuris vei
kia LKF vardu, vedėjas Berta- 
šlus iškėlė visą eilę faktų, rodan
čių, kad lietuviška knyga ir laik
raštis Australijoje turi skaityto
jų, tik reikalinga organizuoti jų 
platinimą, kad tautietis žinotų, 
kur ir kada naują knygą ar laik
raštį gali įsigyti. Jis nurodė, kad 
Geelonge, kur tėra 400 lietuvių, 
1954 m. įvairių lietuviškų leidinių

ko. “Atolo" atspausta 200 egz.

LITHUANICUM Kultūros Fon
das, matydamas degantį reikalų, 
suorganizavo korespondenclnius li
tuanistikos kursus, kur atskirais 
sąsiuviniais paskleidžiama aktua
lios lituanistinės medžiagos. Šie 
neakyvalzdiniai kursai turi jau 
apie 40 narių. Ir netik Australijo
je. Vedėjas A. Zubras.

LITHANISTINIAI KURSAI. Jie 
jau kuris laikas sėkmingai dirba 
Melbourne A. Zubrui vadovaujant. 
Mokinių skaičius nėra didelis, bet 
beveik visą laikų pastovus. Kursai 
leidžia savo laikraštėlį “Jaunimo 
Kvieslys”, kurį redaguoja ir užpil
do patys kursantai.

Baigdamas Kultūros Fondo Aus
tralijos valdybos pranešimą, pir

mininkas kvietė visus parodyti dau
giau pasišventimo stojant kultūri
nio darbo talkon.

su daug paveiksliukų. Mes taip 
norime pamatyti, nors iš paveiks
liukų, mūsų mamyčių gimtąją že
melę.

“Mūsų tėveliai mumis rūpinasi, 
mus mažyčius gelbėjo bėgdami nuo 
pikto priešo. Mūsų tėveliai, mes 
girdėjome apie tai kalbant, viską 
palikę išsinešė mus ant savo ran
kų, šaltomis naktimis šildė prie 
savo krūtinių Vokietijos plentuose, 
saugojo nuo gyvačių ir nuodingų 
vorų šito krašto laukuose, todėl 
mes tikrai galime jums sakyti, kad 
mūsų tėveliai nepagailės pinigų 
mums spalvotų lietuviškų knygelių 
nupirkti.

“Mes tikrai žinome, kad mūsų 
tėveliai paroms jus, kada jūs kreip
sitės į juos ir pasakysite, kad jūs 
norite atspausdinti mums gražių 
lietuviškų knygučių.

“Mes todėl ir prašome jūsų: 
duokite mums daug, daug lietuviš
kų knygučių su spalvotais paveik
sliukais apie mūsų mamyčių tėviš
kėlę, kurią mes mylime, bet kurios 
mes nepažįstame, nes jos nwajne 
matę ir labai mažai ką apie ją 
težinome”.

Prašymą pasirašė: 
MELBOURNO LIETUVIAI 

VAIKAI

išplatinta 2000 egz. Pav. Zenkevi
čius, aplink turėdamas 12 lietu
viškų šeimų, per metus knygų iš
platinęs už £120, o jaunieji skautai 
pardavę už £ 80. Žmonės lietuvišką 
laikraštį ir knygą mielai įsigyja, 
tik visa bėda, kad dažnai jie neži
no, kur gauti.

Siūlo, kad LKF, vykdydamas 
1953 m. suvažiavimo nutarimą, or
ganizuotų spaudos platinimą visur, 
kur lietuviai gyvena, nes dar daug 
kolonijų neturi spaudos platintojų.

Geelongo spaudos kiosko vedėjas 
esąs užmezgęs ryšius su keliolika 
leidyklų Amerikoje, D. Britanijo
je ir Vokietijoje ir iš jų gauna 
knygų bei žurnalų, kuriuos leng
vai išplatina Geelonge ir dar sušel
pia kitus knygų platintojus (Syd
nėjuje, Canberroje ir kt.).

V. Žemkalnis, pareiškęs kultū
rininkų vardu padėkų LKF Aust
ralijos Valdybai, ir ypač pirminin
kui, už didelį darbą metraštį “Ato
las" redaguojant Ir spausdinant, 
iškėlė pageidavimą, kad LKF su
važiavimo nutarimai būtų viešai 
skelbiami spaudoje, kas atitinka
mai paveiktų lietuviškąją bendruo
menę ir kartais sulaikytų paski
rus asmenis nuo žalingų bendruo
menei1 veiksmų. Toliau jis padarė 
priekaištų -"Australijos Lietuvio” 
leidyklai, kuri tautiečių parama 
įsigijo spaustuvę, bet dabar laik
raštyje iš lietuviškų kultūrinių 
pasireiškimų dar pasišaipanti, čia

nurodė konkretų atsitikimą su
; LKF metraščiu “Atolas”, dėl ku- 
Irio “Australijos Lietuvis”, esą, pa. 
• daręs grubių palyginimų, b už 
/‘Atolo” atspausdinimą “A.L.” lel- 
I dykla paprašiusi £ 500 mokėti iš 
1 kalno.
; Atkreiptas dėmesys, kad Kul- 
; tūros Fondo Australijos Valdyba 
Ine visada palaikiusi reikiamą ryšį 
su skyriais ir savaitgalio mokyk
lomis.

Valdybos pirmininkas paaiškino, 
ka<T centralizuoti knygų platinimą 

i LKF Australijos Valdyba negalė- 
! jusi, nes iš australų atitinkamų 
įstaigų nebuvo gautas leidimas di
desniais kiekiais knygų iš užjūrio 
įsivežti. Su skyriais, savaitgalio 
mokyklomis ir, aplamai, kultūri
nėmis organizacijomis, LKF Aus
tralijos Valdyba visados stengėsi 
palaikyti kuo glaudžiausią ryšį, 
tik dažnai iš kitos pusės būdavę 

delslumo, todėl informavimasis kar- 
i tais buvęs nepakankamas.

Kalba LKF Sk. Atstovai
LKF skyrių veiklos apžvalgas 

padarė skyrių pirminlnikai.
ADELAIDĖ. A. Rakštelė pareiš

kė, kad prieš metus išrinktoji 
valdyba “išsivaikščiojusi” ir nau
joji valdyba, pasilikus iš senosios 
Mockūnui, pririnkus Rūkštelę ir 
Zdanavičių, darbą pradėjusi prieš 
du mėnesius. Per šį laiką nedaug 
kas padaryta. Pažymėtinas knygų 
vajaus organizavimas, kuris sėk
mingai vykdomas ir bus baigtas 
vasario 15 d. Tautiečiai aukoja 
knygų ir pinigų. Tai bus bendruo
menės biblioteka. Išleistas “Suk į 
ratą” — dainuojamų lietuvių liau
dies ratelių, žaidimų ir šokių rin
kinys — su tekstais ir gaidomis. 
Išleido LKF Adelaidės skyrius, 
paruošė Zdanavičius. Pravesta mu
zikos valandėlių, daugiausiai dė
mesio kreipiant į muzikinį auklė
jimą. Zdanavičiaus pastangomis 

lietuviškos muzikos kūriniai dažnai 
transliuojami per radiją. Adelai
dėje organizuojami ir netrukus 
pradės veikti lietuviškų lėlių ga
minimo ir tautinių juostų audimo 
kursai. Vadovės: Lapšienė ir Ma- 
želienč. Esama dviejų lietuviškų 

teatrų: Teatras Studija, vad. Gu- 
čius, Mėgėjų Grupė, vad. Rūtenis. 
Gražiai dirba savaitgalio mokyk
la. Skyriaus valdyba turi planų 
kultūrinę veiklą pagyvinti ir plės
ti.

GEELONGAS. Paliulis trumpai 
apžvelgė atliktus darbus. Skyrius 
talkaująs visur, kur Jo pagalba yra 
reikalinga. Visados paruošia tau- 
ninlų švenčių bei įvairių minėjimų 
meno programas. Buvo suruoštas 
muzikinis šiupinys. Veikla tautinių 
šokių grupė. Zenkevičiui režisuo
jant pastatytas “Kuprotas oželis”. 
Veikia biblioteka su 200 knygų. 
Jos lankytojai daugiausia jauni
mas. Yra savaitgalio mokyla, tik 
esama sunkumų su mokytojais — 
jų stinga. Tėvai kartais labai 
abuojus dėl savaitgalio mokyklos 
ir nesirūpina: kaip vaikai mokosi, 
kaip pamokas paruošia. Tai ap
sunkina mokytojų darbą.

MELBOURNAS. Jakutis: Su
ruošti Maironio ir Krėvės minėji
mai. Pravestas vajus bibliotekai 
plėsti, kuri dabar jau turi per 600 
tomų. Suorganizuotos 4 grupės va
sario gimnazijos mokiniams remti, 
(šiam reikalui surinkta £ 1200) 
Visokiariopai remiamos savaitgalio 
mokyklos. Suruošta Kalėdų Eglutė. 
Prie Eglutės suruošimo prisidėjo 
mokytojai, ypač Centrinės Mokyk
los vedėjas Makulls ir šios mokyk
los Tėvų Komitetas. Mokyklų mok
slo metų užbaigimo proga buvo 
suruoštas mokinių pasirodymas. 
Remiami Lituanistiniai Kursai.

Kultūrinis darbas vykęs ypatin
gose “klimatinėse" sąlygose, savo
tiško konflikto šešėlyje. Paskirų 
grupių ar asmenų kapryzai, pasi
elgimai, nesuderinami nei su Lie
tuvių Charta, nei su bendruomenės 
dvasia — vis tai kliuviniai, ku
riems įveikti reikėjo gaišti laiką ir 
eikvoti energiją.

J paklausimą, kodėl ne visos sa
vaitgalio mokyklos kartu Kalėdų 
Eglutę ruošė, apie ką buvo anks
čiau skelbta, pranešėjas nurodė, 
kad po susitarimo ruošti vieną 
Kalėdų Eglutę visiems Melbourne 
lietuvių vaikams, Išrinkus šiam 
reikalui komitetą, kurio pirmininku 
buvo Parapinės Mokyklos Tėvų 
Komiteto pirm., bet vėliau Parapi
nė Mokykla pareiškė, jog ji ruo
šianti Kalėdų Eglutę atskirai ir 
kas norįs galįs prie jos prisidėti. 
Susitarti vieną Eglute, ruošti ne
pavykę ir todėl buvo suruoštos dvi, 
skirtingomis dienomis.

Baigdamas pranešimą LKF Mel
bourne sk. pirmininkas reiškė vil- 

1 ties, jog visi nesutarimai Ir nesk
landumai bus pašalinti Ir LK Fon
das, veikiąs visos lietuviškosios 
bendruomenės pavedimu, ateityje 
susilauks ir visuotino pritarimo 
bei paramos.

ATEITIES DARBO 
GAIRES

Aptariant ateities darbo planą, 
LKF Australijos Valdybos narys 
Meiliūnas pateigė konkrečič siūly
mų, kurie ir buvo priimti, kaip 
ateities darbo gairės:

1. Daugiau savaitgalio mokyklą, 
stengiantis organizuoti jas visur, 
kur bent keletas mokyklinio am. 
žiaus vaikų gyvena. Stengtis prie 
mokymo darbo pritraukti didesnį 
skaičių mokytojų.

2. Kui-sai. Stelgtini pirmoj eilėj 
lituanistiniai kursai. Čia talkos 
reikia iš ALB vadovybių.

3. Stiprinti kultūrinę propogan- 
dą. Spaudoj ypač keltina savaitga. 
llo mokyklų reikšme ir svarba 
priaugančiai kartai.

4. Spaudos reikšmė tremtyje yra 
milžiniška. Tad būtina visokiario
pai remti lietuvišką knygą ir laik
raštį. Organizuoti plačiausiu mas
tu knygos Ir aplamai spausdinto 
lietuviško žodžio platinimą, suda
rant .tam tikrą knygnešių tinklą.

5. 1956 metais suruošti festivalį 
— meno dienas galimai platesniu 
mastu. 6. Daugiau dėmesio kultū
rinei reprezentacijai už mūsų ben
druomenės ribų.

Suvažiavimas pageidavo, kad 
būtų sušaukta savaitgalio mokyk
lų mokytojų konferencija ir, Jei 
sąlygos leistų, suruošti trumpalai
kius mokytojams kursus, kur būtų 
pasidalinta patyrimu ir apsvarsty
ti sąlygoms geriau tinką mokymo 
metodai.

Telkti lėšas vaikų literatūrai, 
(Nukelta į 4 psl.)
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Meno Dienos Melbourne
Lietuvių Kultūros Fondo Austra

lijos Valdyba, suvažiavimų proga, 
buvo suruošus! Meno Dienas Mel
bourne. J jas įėjo ketrias dienas be
sitęsusi Melbourne gyvenančių dai
lininkų darbų paroda (nuo gruo
džio 27 Iki gruodžio 31 dienos), 
literatūros ir išraiškos šokių vaka
ras (gruodžio 28 d.) bei kameri
nės muzikos koncertas (gruodžio 
29 d.) Už šį gražų ir reikšmingą 
mūsų solidaraus kultūrinio gyveni
mo išryškinimą ir puoslėjimą gili 
padėka priklauso LKF Australijos 
Valdybai. Keikia tikėtis, kad pa
našios Meno Dienos bus suruoštos 
ir kituose didesniuose miestuose, 
kur lietuviai į gausesnes kolonijas 
yra susibūrę.

— o —
Dailės paroda, kaipo jungtinis 

mūsų dailininkų pasirodymas, bu
vo phnojl Melbourne. Tik gaila, 
kad kai kurie melbourniškiai lie
tuviai dailininkai šioje parodoje 
savo kurinių neišstatė, nors visi 
buvo kviesti.

Spaudoje buvo skelbtos 11 daili
ninkų pavardės, — pavardės pa
kviestųjų parodoje dalyvauti. Gi 
su savo darbais parodoje dalyvavo 
7: J. Baukus, A. Gabecas, E. Ke- 
palaitė, V. Simankevičius, V. Uo
selis, A. Vaičaitis ir T. Zikaras. 
Neradome darbų Četkausko, Firi- 
nausko, Flrinausklenės, Grėbliūno, 
Tamošaičio ir Vingio. Kokios ne
dalyvavimo priežastys — mes ne
žinome. Gal ir čia Melbourne “kll- 
matas’t turėjo įtakos paskirų dai- 
linikų apsisprendimui, gal laiko 
stoka atsidėti kūrybiniam darbui, 
gal dar kas nors, bet Jų nedalyva
vimą tenka laikyti nuostoliu tiek 
patiems dailininkams, tiek Ir mū
sų bendruomenei.

Dailės paroda apėmė tapybą, 
skulptūrą ir grafiką, Tapybą ryš
kiausiai atstovavo E. Kepalaitė. Ji 
išstatė ketrius darbus, nelygius 
savo koloritu Ir nevienaverčius ta
pybinėje technikoje. Kaip jaunai ir 
nesenai pradėjusiai tapyti yra bū
dingas nepastovumas. Taip pat 
krinta į akla aliejinės tapybos sa
vybių pažinimo trūkumas. Tie trū
kumai, žinoma, išsilygins nusima
nančio dailininko priežiūroje. Kaip 
kiekvieno pradedančio menininko, 
taip ir dailininko įstatymas į tik
rąjį kelią yra būtina sąlyga. Kaip 
abėcėlės žinojimas yra būtinas 
kiekvienam skaitančiam, taip ele
mentarinių, pagrindinių tapybos 
ypatybių žinojimas yra būtinas dai
lininkui tapytojui, čia nesuklysiu 
sakydamas, kad tapybą mėgstan
čiam J. Baukui tų ypatybių paži
nimas yra nelšvianglamal ralkalin- 
gas. Reikalingas išeiti iš mėgijiš- 
kumo.

T. Zikaras savo skulptūra Ir 
spalvotais figūriniais piešiniais nė
ra vieningas šioje parodoje. Skulp
tūroje rodo numedžiagintą ir dau
giau grafiškai traktuotą figūrą. 
Piešiniais, priešingai, kalba apie 
apie masės ir formos išryškinimą. 
Kiek figūrinė skulptūra ištiesta į 
augštj, su polinkiu į gotiško sti
liaus liniją, tai piešiniai kalba apie 
figūrų svorį ir žemiškąjį pradą.

V. Simankevičius savo piešiniu 
rodo dar daugiau masės ir medžia
ginio figūrų svorio, negu T. Zika
ras. Jo piešinys kardais priartė- 
pa prie šaržo.

A. Vaičaičio penkios litografijos 
yra giminingos viena kitai ir pie
šiniu, ir forma ir nuotaika. Jo dar
bų esmę sudaro linija, kuriai turi 
pasiduoti net forma. A. Vaičaitis 
savo grafikoje yra pastovus, Išlai
kytas, be žymesnių pasikeitimų. 
Jo norą modemiškai trktuoti for
mas, suvaldo įprastinis piešinys Ir 
nusistovėjusi švari linija.

V. Uoselis didesnį sugebėjimą 
pjaustyti parodo kaule, negu medy
je. Taip, "Budizmas ir krikščiony
bė”, taip ir segėse jausti medžia
gos apvaldymas ir paties dailininko 
didesnė meilė darbui. Medžio skulp
tūra jau yra silpnesnė. “Biuste" 
plaukų traktavimas yra daugiau 
grafiškas, o ne skulptūriškas. Aps
kritai, Uoselį galima laikyti gabiu 
daugiau dekoratyvinės, o ne gry
nosios skulptūros atstovu.

Parodos paruošimui vadovauvęs 
dali. A. Vaičaitis ir ankštoje patal
poje pajėgė gražiai susitvarkyti. 
Darbus išdėstant, neužmiršta ap
švietimo reikšmė.

šią parodą atidarius, LKF at
stovų suvažiavimui paprašius, apie 
dailę ir pačią parodą bei jos kūri

nius paaiškinimų teikė iš Adelaidės “Obelų žiedai” ir E. Gailevičiaus
atvykęs dail. A. Rūkštelė. i “Verkė mergelė”.

— 0 — i Taip solistų įsijaustas dainavi-
Literatūros ir išraiškos šokių va- mas su puikia balsine medžiaga, 

karas praėjo nuotaikingai, dviem taip smuikininko geras tonas ir 
skirtingom meno šakom šalia vie-1 akivaizdi technika, klausytojams 
na kitos pasireiškiant. davė progos pabūti porą valandų

Vakaras buvo pradėtas literatu- augšto lygio muzikos vakare. Per
ros kūrinių skaitymu. Girdėjome 
J. Mikštą ir Kuncą — Kuncevičių
savo eilėraščius skaitant, Pulgis
Andriušis įspūdingai parskaitė Iš
trauką iš romano apie studentą 
marksistą Pridotką atostogaujantį 
kaime, V. Kazoko subtilią apysaką, 
apie’paveikslą iš senienų krautu-Į 
vės, gabiai perskaitė Karazijienė,
o A, Griciaus Ir N. Daniušytės po
eziją simpatingai perskaitė J. Liu- 
tkutė. Kiekvienas skaičiusiųjų da
vė ir perduoti stengėsi -geriau
siai, tik aišku, ne visada rašymo 
gabumas eina lygiagrečiai su skai
tymo menu. Dažnai netgi priešin
gu santykiu. Palikdami nuošaliai
literatūrinius vertinimus, galime J 
pasakyti, kad Pulgis Andriušis bu- Į 
vo orginaliausias šitame vakare — 
orginaliausias charakteringu Jam 
įprastinių žodžių kirčiavimu ir pa- I 
skirų žodžių akcentavimu.

Antroje vakaro dalyje Pulgis 
Andriušis paskaitė naujausią savo' 
humoristinį kūrinį “Labanakt”.

Danutės Nasvytytės vadovauja
mos Išraiškos šokių studijos moki- [ 
nės pašoko John Antill “Capricclo”, j 
Strauss Schutte “Valsą”; “į laisvę” 
Ir Betliejų”. Abudu pastarieji šo
kiai patraukė dėmesį orginalumu' 
ir idėjos gilumu. Ypač “Į laisvę” 
žiūrovą pagavo savo efektingumu 
Ir sukėlė asosiacijų. J

Taip pačios šokėjos, kaip išpil-' 
dytojos, taip Ir choreografija bei 
skoningi kostiumai, paliko gerą' 
įspūdį. Tik gal norėjosi matyti dau
giau pavienių šokėjų pasirodymo,1 
kur individuali kūryba ir gal dė
kingesnis temos bei turinio ryški
nimas galėjo pilniau suspindėti.

Išraiškos šokių programą išpil
dė: L Kaunaitė, E. Kesminaitė, J. 
Kesminaitė, D. Maleškaitč, B. Ma
žeikaitė, D. Valaitis ir kt.

I — o —
Kamerinės muzikos koncertą da

vė iš Adelaidės atvykę menininkai: 
solistė Elena Rukštellenė, solistas 
Paulius Rūtenis, smuikininkas Pr. 
Mariukas ir lietuvių bičiulė pianis
tė Dorothy Oldham.

Gerai parengtos programos pir
moji dalis buvo skirta išimtinai 
lietuviams kompozitoriams. E. Rūk- 
štellenė, pradėjusi kamerinės muzi
kos vakarą, dainavo St. Šimkaus

P. RŪTENIS

“Aš augau pas tėvelį”, dvi liaudies 
dainas (iš Moller rinkinio “Tautų 
liaudies dainos”) — “Vai nuku
kuok” “Aš nueisiu sodelin” ir Ta- 
Uat Kelpšos “Sakę mane šiokia”. 
Matlukas pagrojo Br. Budriūno 
“Raudą”, J. Gaidelio "Verpėją” ir 
Ant- Račiūno "Neslleiski saulele”. 
Dorothy Oldham paskambino M. K. 
Čiurlionio “Nokturną” ir VI. Ja- 
kubėno "Pasaką”. Pirmąją progra
mos dalį baigė P. Rūtenis, sudaina
vęs Vi. Jakubėno “Sutemo naktis”, 
“Piemenų raliavimas”, “Oi mergy
te” ir "Plaukia antelė”.

. Antroje dalyje tik E. Rūkštelienė 
pasiliko prie lietuviškų kompozici
jų. P. Rūtenis, pasirinkęs F. Schu- 
bertą, dainavo jo “Ašaros”, “Sere
da” ir “Bendraveidis”. P. Mariukas 
ir D. Oldham išpildė E. Griego So
nata C. Minor op. 45 smuikui ir 
pianinui. Tarp F. Schuberto Ir Grie
go sonatos E. Rūkštelienė dainavo 
J. Gruodžio “Rūta”, K. Banaičio

visą koncertą buvo jausti tamprus 
ryšys menininkų su auditorija. Tad 
Ir suprantama, koodel kiekvienas jų 
buvo iššaukti su “bisu”. Gi D. Old
ham buvo paprašyta antrą kartą 
paskambinti M. K. Čiurlionį. Jai 
daug šilmos parodyta kaip augš- 
tos klasės pianistei ir kaip lietu- ’ 
vių bičiulei. ,

Tiek literatūros ir išraiškos šo- i 
kių vakaras, ti<»k ir kamerinės mu
zikos koncertas, baigėsi karštais | 
plojimais, gėlių puokštėmis ir LKF | 
Australijos Valdybos pirmininko 
A. Krausos padėkos žodžiais meni- 1 
ninkams.

Prisiminus Meno Dienas Melbour
ne, prašyte prašosi pakišama min-

P. MATIUKAS

ris: daugiau tokių dienų ir dau
giau pastangų jų rengimui kituo
se miestuose, nelaukiant suvažiavi
mų ar kitokių dvimečių progų.

A. Samaitis

LKF FONDO 
SUVAŽIAVIMO 

NUTARIMAI 
(Atkelta iš 3 psl.)

ypač gražiai Iliustruotoms lietuviš
koms knygelėms leisti.

Lietuvių Kultūros Fondo suva
žiavimas Melbourne, praėjo dar
naus darhp nuotaikoj Ir, turėdamas 
prieš akis taurinio gyvestingumo 
išlaikymą, priėmė šią rezoliuciją: 
ALKF ATSTOVŲ

SUVAŽIAVIMAS 
turėdamas galvoje, kad kievieno 
lietuvio prievolė yra sudaryti są
lygas tautinei kultūrai tarpti, 
ir konstatuodamas,
1) kad LKF uždaviniai yra ben

druomeninio pobūdžio ir jų vykdy. 
mas vyksta bendruomenės rėmuose,

2) kad LKF organizacija talkina 
LT Bendruomenės valdomųjų orga
nų darbe, išlaikant, kuriant bei ug
dant tautinės kultūros vertybes,

3) kad savos kultūros vertingu
mo įsisąmoninimas yra reikšminga 
sąlyga lietuvybei išlaikyti,

4) kad kiekviena pastanga tau
tinei kultūrai išlaikyti, kurti bei 
ugdyti yra teigiamas veiksnys mū
sų tautos genijui apreikšti

nutaria : 
atsižveilgiant į tai, kad gyvenamo
sios aplinkybės reikalauja atkreip
ti ypatingą dėmesį į priemonių or
ganizavimą, kad sudarius reikia
mas sąlygas sėkmingesniam lietu
vių kultūros reiškimuisi, suburiant 
visas pozityviąsias jėgas bendruo
menėje. kviečiant pavienius asme
nis, organizacijas ir institucijas 
telkti bei drauge derinti savo pas
tangas kultūriniams interesams 
lenkinti, kad sutelktinėmis jėgomis 
galima būtų sėkmingiau atlikti sie
kiamuosius uždavinius.

Alonis

GERU LIETUVIU LIKSI IR 
NAUDOS TURĖSI, ADRESUO
DAMAS:
Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W. 
IR “MŪSŲ PASTOGĖ” NUOLAT 
LANKYSIS TAVO NAMUOSE.

E. RŪKŠTELIENĖ

KNYGOS BARE
•Tremties” leidykla Vokietijoje 

išleido R. Spalio “Gatvės berniuko 
nuotykių” tęsinį, pavadintą “Ant 
ribos”, taip pat atspaude Dr. J. 
Remeikos “Lietuvos Pajūrio Pada
vimus”. “Terra” JAV-se išleido 
Balio Sruogos “Milžino Paunksmę”, 
vieną iš pačių geriausių B. Sruogos 
veikalų. Jos sužetas imtas iš isto
rinės Lietuvos Vytauto D. viešpa
tavimo laikų.

Savaitgalio Mokyklos
Melbourne savaitgalio mokyklos gražiai užbaigė 

mokslo metus
Gruodžio 19 d. Melbourne savaip, 

galio mokyklos (Centrinė, Mari- 
byrnongo, Claytono ir Altonos),da. 
lyvaujant šių mokyklų mokiniams, 
jų tėvams ir mokytojams, mokslo 
metų užbaigimui susirinko prie 
Kalėdų eglutės, kuri buvo suruoš
ta Colingwoode, Centrinės mokyk
los patalpose.

Atidarymo žodį tarė LK Fondo 
Melbourne sk. pirm. V. Jakutis, 
jautria kalba paryškinęs lietuvy
bės išlaikymui svarbiuosius mo
mentus ir savaitgalio mokyklos 
uždavinius tremtyje.

Programą išpildant dalyvavo vi
sų mokyklų mokiniai. Ypač geras 
buvo C. mokyklos (Vacbergo vado
vaujamas) choras, gražiai padai
navęs keletą sunkių dainų. Clay
tono mokyklos oktetas (vad. Anta
naičio) už gražias dainas pelnytai 
susilaukė karštų plojimų. Dėl lai
ko stokos deklamuoti paruošti ei
lėraščiai turėjo būti trumpinami.

“Mūsų mokykla jauna. Mes pra
dėjome rinktis norėdami tik pasi

Sovietinis Direktorius
Kai Aleksandras Fursas pirmą 

kartą pateko į Vilijampolės vaikų t 
Invalidų namus, jam labai patiko j 
tos didžiulės įstaigos aplinka. Jis i 
susižavėjęs apžiūrinėjo mūrinį dvie-1 
jų augštų bendrabutį, domėjosi į 
stovinčiu direktoriaus kabineto ir, 
raštinės nameliu, užmetė žvilgsnį 
ir į mokyklos pastatą. Jo dėmesys 
susikoncentravo j tuojau už vartų 
prasidedantį bevelk 30 ha. vaikų 
namų pagalbinį ūkį._Neblogą per
spektyvą siūlė ir neseniai užsodin
tas daugiau kaip 120 vaismedžių 
sodas.

— čia tik geros rankos trūksta, 
sumanaus direktoriaus reikia, — 
susijaudinęs ir trindamas rankas 
kalbėjo Fursas.

— Mūsų įstaigoj labai svarbu ir 
auklėjamasis darbas, — nedrąsiai 
priminė direktoriaus pavaduotoja . 
Sadūnienė.

— Nieko jūs nesuprantate, ty
lėkite, — atšovė Fursas. Valkų na
mų darbuotojai klaupėsi nustebę ir 
nežinojo ką jam atsakyti. Jiems 
teko dar labiau nustebti, kai Alek. 
Sandras Fursas, per neilgą laiką 
pakeitęs keletą tarnybų ir niekur 
nepritapęs, šį kartą mėgino paro
dyti savo talentą vaikų auklėjimo 
srityje.

Vaikų namų auklėtiniams nerei
kėjo ilgai laukti — Furso sugebė
jimai greit paaiškėjo. Direktorius 
pasišaukęs auklėtoją Bajerčienę, 
pradėjo maždaug tokio pobūdžio 
pasikalbėjimą:

— Na, kas čia prieš mane kal
ba? Kas nepatenkintas?

Padėka
Lietuvių Kultūros Fondo Aus

tralijos Valdybos pirmininkas A. 
Krausas, baigdamas savo praneši
mą pareiškė:

“Visiems savaitgalio mokyklų 
ir kursų vedėjams ir mokytojams, 
visiems kultūros ■ darbuotojams, 
rėmėjams, artistams .iš širdies 
mums talkininkavusiems, reiškiu 
didžią pagarbą ir padėką.

Ypatingai esu dėkingas savo ar- 
timiausiems bendradarbiams Aus
tralijos Valdybos nariams J. Mei
liūnui , J. Valiui, J. Janulaičiui ir 
V. Bosikiui;

LKF Melbourne sk. pirmininkui 
Vi. Jakučiui, Geelongo ir Adelai
dės skyriams, LKF ’Australijos 
Valdybos Spaudos Kiosko vedėjui 
L. Bertašiui iš Geelongo, Kores- 
pondencinių Kursų vedėjui A. Zub- 
rui ir lektoriams.

Už gražią talką I-jam LKF met
raščiui “ATOLAS” atspausdinti, 
nuoširdžiai dėkoju J. Meiliūnui, J. 
Valiui, J. Janulaičiui, V. Bosikiui, 
dail. Simankevičiui, Iz. Geštartui, 
J. Kemešiui, Ed. Seženiui, Elenai 
Čypienei, o ypač redakcinės kole
gijos nariams A. Zubrui ir A. Ka
razijienei!

kalbėti lietuviškai. Dabar prade
dame jau mokytis rašyti ir skaity
ti” — kukliai kalbėjo prieš keletą 
savaičių darbą pradėjusios Alta
nos mokyklos vedėjas Malakūnas. 
Bet šios mokyklos mokiniai pasi
rodė visai gerai išmokę deklamuoti.

Visi mokiniai buvo apdovanoti 
Kalėdų senelio (Br. žiedas), ku
ris į salę atvyko penkių nykštu
kų lydimas. O stropiausiems Išda
linta glėbys knygų, kurias paau
kojo LK Fondas, L. Baltrūnas ir 
A. Krausas.

Vilnietei mokytojai šemienei, ku
ri ilgus metus Vilniaus krašte, 
nepabūgusi persekiojimų ir grąsi- 
nimų, žadino lietuvišką sąmonę ir 
švietė lietuvių jaunimą, o dabar 
Australijoje nepavargdama dirba 
mokytojos darbą savaitgalio mo
kykloje, Claytono mokyklos vedė
jas Antanaitis įteikė gražią dova
ną su spec. įrašu.

Soc. Globos Moterų Draugija 
įteikė dovanų 7 neturtingų tėvų 
vaikams. Dovanų mokiniams ir

Darbuotoja patraukė pečiais, nu
sistebėjo. Ji dirbanti savo darbą 
ir nieko neišmananti.

— Aha, nežinai. Reiškia, tu prieš 
mane. Aš žinau: kiekvienoj įstai
goj dalis tarnautojų prieš vadovą, 
dalis už jį. Tu, reiškia, prie tų, ku
rie prieš. Taip ir žinosiu. Gali eiti.

Tą pačią dieną direktorius su
galvojo naują vadovavimo būdą: 
išspausdino mašinėle standartinius 
pasiaiškinimų blankus ir juos įtik
davo kiekvienam šiek tiek “įtarti
nam" darbuotojui. Pirmoji, supran
tama, tokį pasiaiškinimo blanką 
gavo Bajerčienė. "Prašau pasiaiš
kinti, kodėl bėgdamas sugriuvo au
klėtinis N. N.”. — taip maždaug 
skambėjo raštas. Po to' Bajerčienė 
gavo papeikimo raštą, gavo antrą 
papeikimą ir t.t. Istorijos pabai
ga aiški:..”., atleisti auklėtoją 
Bajerčienę iš darbo, kaip netinka
mą..”.
Taip pasijuto tvirta direktoriaus 

ranka. Pasitvirtino Furso žodžiai: 
kolektyvas pasidalino į dvi dalis. 
Vieni, pasipiktinę direktoriaus sa
vivaliavimais, smerkė neteisingus 
Furso poelgius, o kiti, išsigandę, 
pradėjo jam pateikauti.

į direktoriaus kabinetą atbėgo 
susijaudinęs tarnautojas Šarka.

— Tamsta direktoriau! šoferis 
pasakoja jums vežęs lentas, kažką 
kalba apie obuolius..

— Ką? Kas apie mane kalba? 
Niekas to neįrodys. O šoferis, ro
dos išgėręs buvo, įteikti jam pa
siaiškinimo blanką. Reikės atleisti. 
O tu — pulkus vyras Sužinok, ką 

D. BRITANIJOS LIE
TUVIAI ATOSTOGAUS 
SAVO VASARVIETĖJE 

Iš Londono pranešama, kad Didž. 
Britanijos lietuviai jau įsigijo ir 
savo vasarvietę, esantį netoli Lon
dono ūkį — prieglaudą, vadinamą 
Headley Park.

Didž. Britanijos lietuvių nupirk
tas ūkis turi per 50 akrų žemės, 
gyvenamas namas — 30 kambarių, 
dar keli ūkio pastatai, plaukiojimo 
baseinas ir čia pat ežeras. Pasko
los gauta 3.300 svarų dvidešimčiai 
metų. Grynais įmokėta 3000 svarų.

Paskelbus apie vasarvietės pir
kimą Didž. Britanijos lietuviai 
šiam reikalui per kelias savaites 
prisiuntė Lietuvių Namų Bendro
vės Valdybai 2.600 svarų. Pagal 
pasižadėjimus dar neprisiųsta 300 
svarų. B.et pinigai kasdien plau
kia Ir vis naujų rėmėjų atsiranda.

Headley Park vasarvietės raktus 
Lietuvių Namų Bendrovės Valdy
ba perėmė prieš pat Kalėdas.

Anksčiau esame rašę, kad Didž. 
Britanijos lietuviai Londone įsi
gijo didelius keturių augštų na
mus, o senuosius pardavę uždirbo 
apie 2000 svarų'.

Didž. Britanijos lietuvių ben
druomenė turi savo spaustuvę, 
knygtj leidyklą.

mokytojams skyrė Kultūros Fon
das, ALB Melbourne Apylinkės 
Valdyba ir Tėvų. Komitetai. Visi 
mokytojai susilaukė gilios padėkos, 
dovanų ir gėlių.

Bendrose vaišėse, kurias paren
gė Centr. mokyklos Tėvų Komite
tas, dalyvavo Ir mokiniai, ir moky
tojai ir mokinių tėvai.

Gruodžio 26, Parapijos savaltga. 
lie mokykloje ,buvo suruošta eg
lutė šios mokyklos mokiniams. 
Programoje pasirodė Kepalaltės 
paruoštos mažosios šokėjos, buvo 
deklamujama eilėraščių. Mokyklos 
Tėvų Komiteto pirm, šalkūnas 
nuoširdžiai padėkojo mokytojams 
už darbą Ir vargą. Kalėdų sene
lis valkams pasakė Ilgą kalbą, ra
gindamas juos būti stropiais mo- 
mokykloje, gražiai elgtis namuo
se ir išlaikyti lietuvybę savo šir
dyse. Paskui jis atrišo savo maišą 
ir visus mokinius gausiai apdova
nojo. Vaišėse dalyvavo visi prie 
eglutės susirinkusieji.

Mokyklų suruoštos eglutės bu
vo tikra mažųjų šventė ir visi su 
giedria nuotaika Išsiskirstė vasa
ros atostogų.

V.V.

apie mane kalba Sadūnienė, ir atė
jęs pranešk.

Po šio sunkaus darbo Fursas pa
vargęs nuėjo į virtuvę pasistiprin
ti. Virėja Butautienė šį kartą atsi
sakė Jį pamaitinti.

— Ką? Ir tu nori išlėkti kaip 
Bajerčienė?

Virėja net paraudo iš pykčio.
— Darykit ką norit, o valkų 

skriausti aš nebeleisiu. Sąžine 
graužia. Gana.

Tą pačią dieną virėja gavo pa
siaiškinimo blanką, o už trijų die
nų, kaip netitlnkama savo parei
goms, direktoriaus įsakymu buvo 
atleista iš darbo.

Direktorius pasišaukė šarką.
— Na! Ką apie mane kalba Sa

dūnienė?
— Sako, kad Jūs savanaudis, 

rūpinatės tik savimi, o ne valkų 
namais, sako, kad nieko nesupran
tate apie pedagoginį darbą ir tik 
trukdote dirbti, sako....

— Užteks! Aš jai tuojaus pa
peikimą. ..

— Tai, kad ji pati žada išeiti. 
Jau pareiškimą parašė, šiandien 
atneš...

— Labai puiku. Vienus išvysim, 
kiti patys išeis, tada mes pagy
vensim. Svarbu nenusiminti.

Ir Fursas nenusiminė. Jis vystė 
toliau savo valdymo metodus. Pa
rodęs savo “tvirtą ranką” tarnau
tojams, Fursas griebėsi valkų.

— Uždrausti jiems Raikyti triu
šių! čia vaikų namai, o ne zologi- 
jos sodas!

— Kai auklėtojai pradėjo kal
bėti, kad gal nederėtų uždrausti 
vaikams jų taip mėgiamo užsiėmi
mo, Fursas suriko:

(Nukelta į 5 psl.)
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D. BRITANIJA.

Manchesteryje (D. Britanija) 
mirė Pranas Puodžiūnas, kilęs Iš 
Vilkaviškio apskr. Pajavonio val- 
Tai senosios kartos išeivis, bet 
karštai mylėjęs savo tėvynę ir iš
eivijoje uoliai dirbęs lietuviškose 
organizacijose, daugelio Jų buvo jei pavyksta vienų kurių nors Iš

Nemalonios okupantui paslaptys
Be abejo, sovietinio režimo vieš

pačiams — Malenkovui, Chruščio
vui, Žukovui etc — yra nemalonu,

jos metų skirstoma j 3 grupes: 1 
komunistiniai auklėtjnlai, kaip pa
tikimi, paliekami tarnauti kariuo
menėje ir apgyvendinami už LTSR

tarnauja lietuvių, spausdina suklas
totus laiškus, kuriais atsarginių 
šeimos raginamos persikelti “lai
mingai gyventi” i Altajų ar Cka-

ITALIJA

Tarptautinis Laisvės Internacio
nalas suruošė Romoje Salviati 
rūmuose manifestacijų tema: "Va
dinamas sugyvenimas tarp dviejų 
blokų ir pavergtųjų tautų”, ku
rios metu kalbėjo iš vengrų pusės 
dr. Kristof Kallay, iš lietuvių dr. 
Juozas Gailius, Iš ukrainiečių dr. 
Wasyl Fedoronczuk, Iš slovakų 
prof. Kolomar Murgus ir kinietis 
dr. Hong Tche Tsao. Dr. Gailius 
savo kalboje nušvietė Lietuvos pa
tirtį santykiuose su Sovietais, pa
žymėdamas sovietų skelbiamos 
“sugyvenimo” politikos pavojin
gumų Vakarams Ir pavergtoms 
tautoms.

— Lietuvos dailininkė Irena Pa- 
cevičiūtė, gyvenanti Romoje, išs
tatė Romos Parodos rūmuose, kar
tu su kitais penkiais Italų daili
ninkais, 21 paveikslų, kurie susi
laukė nemažo italų dėmesio. Pa
roda buvo atidaryta nuo 15 ligi 
30 gruodžio.

— Gruodžio pirmosiomis dieno
mis įvyko Romoje Antrasis Pasau
linis Katalilkiško Jaunimo Kongre
sas, kuriame dalyvavo 34 tautų 
atstovai. Lietuvų attstovavo stu
dentai Palubinskas Ir Memėnas, 
kurie per "Free Europe” radijų 
perdavė sveikinimus ir pranešimų 
apie kongreso darbus.

— Gruodžio 4-5 d.d. J.E. Vysk. 
Padolskis dalyvavo Ošimo mieste 
manifestacijoj už "Tylos Bažny
čių”, kur pasakė keturis pamoks
lus, nušviesdamas katalikų perse
kiojimus Lietuvoje ir dabartinę pa
dėtį. Taip pat pasakė vienų pa
mokslų Castelfidardo mieste gruo
džio 5 dienos vakare.
..— Vilniaus Aušros Vartų paš
to ženklai, šių metų gruodžio 7 d. 
Vatikano paštas išleido trijų ženk
lų serijų 20,35,60 lyrų vertės su 
Vilniaus Aušros Vartų Marijos, 
nuo senų laikų lietuvių garbinamu 
"Mater Misericordiae” (Gailestjn- 
gumo Motina), paveikslu. Vatika
nas išleisdamas tuos ženklus, no
rėjo pavesti pavergtųsias tautas 
globai Ir tuo pačiu pagerbti pa
vergtųjų Lietuvų. Lenkai šį pašto 
ženklų išleidimų panaudojo sava
jai propagandai, stengdamiesi įro. 
dyti, kad Jų išleidimu šv. Sostas 
norėjo pagerbti lenkiškų šventovę. 
Gruodžio 3 d. pasirodžius “L’Os- 
servatore Romano” vlenšališkai 
žinutei, paimtai Iš lenkiškų šalti
nių, j tai buvo atkreiptas Vatika
no kompetentingų įstaigų dėme
sys, kur buvo apgailestautas šis 
faktas ir patikrinta, kad ateityje 
bus stengiamasi išvengti panašių 
dalykų.

Tikslus ir greitas reagavimas 
Iš lietuvių pusės užkirto kelių to
limesnei lenkų propagandai šiuo 
reikalu Italijoj. Italijos Katalikų 
Akcijos organas, dienraštis “II 
Quotidlano”, kuris gruodžio 3 d. 
buvo parašęs klaidingai apie Vil
niaus šventovę, gruodžio 15 d. pa- 
sitalpino 63 eilučių pranešimų apie 
Vatikano pašto ženklų išleidimų, 
kuriame duodama trumpa Vilniaus 
Aušros Vartų istorija, pažymint 
aiškiai, kad Vilnius yra Lietuvos 
sostinė, ksad Vatikanas, išleisda
mas šiuos ženklus, pagerbė didvy
riškai kovojančių lietuvių tautų 
už savo tikėjimų ir ištikimybę 
Apaštalų Sostui. Pranešimas yra 
papuoštas Aušros Vartų švenčiau
sios Panelės ir kunigaikštytės Bar. 
boros Radvilaitės paveikslais, pa
žymint, kad paveikslas buvo pieš
tas Vilniuje, galimai to paties au
toriaus nupiešusio Radvilaitės por
tretus.

JA V-BĖSE
E. Kuprevičiūtės koncertai. JAV 

vieši iš Argentinos atvykusi lietu
vių smuikininkė Elena Kuprevi- 
čiūtė kurį metų buvo susirgusi. 
Šiuo metu ji vėl sėkmingai kon
certuoja liet, kolonijose. Clevelan- 
de, Ohio, jos pirmasis koncertas 
drauge su broliu pianistu Andrium 
Kuprevičium buvo surengtas lap
kričio 22 d. Koncertų, surengtų 
vietinės muzikos mokyklos, palan. 
klai įvertino amerikiečių vietos 
spauda (Cleveland Plain Dealer, 
Cl. News ir Clev. Press). Pirmų 
kartų JAV buvo atlikta J. Gaide

lio (dabar gyv. Boston, Mass) 
smuiko sonata. Ji padarė įspūdžio 
ir amerikiečiams. Gruodžio 10 d. 
Clevelande įvyko E. Kuprevičiū

tės smuiko rečitalis. Koncertas labai 
pavyko. Gruodžio mėn. smuikinin
kė su koncertu lankėsi Rochester 
mieste. Sausio mėn. 2 d. koncer
tavo Čikagoje. Vasario 19 d. pa
sirodys amerikiečių visuomenei 
New Yorke, Town Halil patalpose. 
Kovo mėn. menininkė numato grįž
ti atgal į Argentinų. Tačiau gali 
būti, kad ji, esant palankioms ap
linkybėms, išvks į Šveicarljų da
lyvauti smuikininkų ir pianistų 
jaunimo konkurse.

— Prieš Kalėdas JAV, Water
bury, Conn, mieste uždaryta tris 
savaites veikusi dail. Adomo Galdi
ko kūrinių paroda.

— Amerikos lietuviai broliai 
Motuzai kai kuriose, lietuvių kolo
nijose JAV vėl parodė savo Lie
tuvoje 1935-38 m. padarytas spal
vuotas filmas. Visų filmų rody
mas trunka apie 6 vai. Filmose 
Motuzai parodo Lietuvos vaizdus, 
miestų pastatus, įvairių Iškilmių 
vaizdus, kariuomenės paradus. La
bai plačiai ir vykusiai nufilmuota 
Lietuvoje 1948 m. buvusi sporto 
olimpiada. Nufilmuotas Ir lietuvių 
kariuomenės įžyglavimas j Vilnių 
1939 m. Vienoje iš naujesnių fil
mų "Kodėl Jie pabėgo” Motuzai 
parodo šiurpius žudynių vaizdus 
iš Pravieniškių, Rainių miškelio Ir 
kt. vietų, kur yra siautęs bolše
vikų teroras jiems 1941 m. trau
kiantis iš Lietuvos.

— Neseniai akt. Vitali Žukaus
kų New Yorke Ištiko skaudi auto
mobilio nelaimė. Visai sudaužytas 
automobilis, o jam pačiam įlauž
ti šonkauliai ir koja. V. Žukaus
kas dažnai sėkmingai reiškiasi 
įvairiuose liet parengimuose New 
Yorke ir kt. valstybėse.

steigėjas, dar I Pasaulinio karo 
metu rinkęs aukas kovojantiems 
fronte kariams, gi atsikuriančiai 
Lietuvai telkęs lėšas D. Britanijos 
lietuvių tarpe. Nepriklausomybės 
metais keletu kartų lankėsi Lietu
voje, o vienas jo sūnų iki bolše
vikų okupacijos gyveno Kaune, gi 
duktė buvo vienintelė Anglijos lie
tuvaitė, dalyvavusi kaip tenisinin
kė Kaune įvykusioje Tautinėje 
OUmpijadoje.

Dabar gi, daugiau lietuvių Man- 
chesteryje susirinkus ir lietuviškai 
veiklai išsišakojus, Pr.' Puodžiūnas 
nepraleisdavo nė vieno susirinki
mo, minėjimo ar kitokio lietuviš
ko parengimo, dar vis pabardavo 
tuos, kurie “aptingti” pradėdavo, 
gi posėdžių ar susirinkimų metu 
atvėsindavo karštuolius, kada šie 
žodines dvikovas pradėdavo.

Palaidotas Manchesterio R. Kat. 
kapuose. E.L.

VOKIETIJA
Prašo medžiagos “Žmoniškumo 

dokumentų" knygai. Kaip jau se
niau pranešta, GoetŲngeno Studi
jų Ratelis, susitaręs su PLB Vo
kietijos krašto valdyba, yra numa
tęs savo “Žmoniškumo dokumen
tų” serijoje išleisti knygų, kurio
je būtų aprašoma, kaip lietuviai 
šelpė atbėgusius iš Rytprūsių ba
daujančius vokiečius. Studijų Rate
lis pageidautų gauti lietuvių pasi
sakymų apie tai, kad, nežiūrint 
pragaištingos vokiečių politikos 
karo metu, pasitaikydavo pavie
nių vokiečių, kurie žmoniškai elgė
si su lietuviais ir jiems padėjo. 
Kam tpkle atsitikimai yra žino
mi, prašomas žinias pranešti tokiu 
adresu: Lltauisches Zentralkomi- 
tee Wenheim, Bergstr. ■ Postfach 
233.

jų stropiai saugojamų paslapčių 
atidengti ir viešai paskelbti. GI 
tikriesiems budeliams net ir Lietu
voje dėl to darosi baisu. 1954 m. 
spalio ir lapkričio mėn. mus vėl 
pasiekė LTSR žinios, lyg žaibas 
tamsių naktį nušviečiančios dalį 
Lietuvos okupacijos paslapčių. Tai
gi, kur dingsta tūkstančiai lietu
vių karių atsarginių?

Pradėsime nuo karinės prievolės 
“matematikos”, taikomos Lietuvo
je ir^kitose nerusiškose TSRS res
publikose. Kaip žinoma, Sov. Sų- 
jungoje, nors ten ir veikia “Sta
lino konstitucija”, šiandien per
dažyta faktiškai į kolektyvinę par
tijos konstitucijų, kuri turi garan
tuoti lygias teises visoms TSRS 
tautybėms, praktikoje rusai yra 
vyresnieji, o kit,i — “Jaunesnieji” 
broliai. Aiškiau tarus, be sociali
nių “klasių”, Sovietuose esama ir 
“broliškos vyresnybės klasių”. 
Žinoma, rusams, kaip “vyresnės 
klasės broliams”, partija yra pa
vedusi valdymo Ir perauklėjimo 
pareigas. Lygybės nėra nė tarp 
"jaunesniųjų brolių”: vieni, kaip 
ukrainiečiai, jau gerokai "perauk
lėti” Ir išbarstyti po “plačiųjų tė
vynę”, gi kiti, kaip lietuviai lat
viai, estai, moldavai — dar neiš
sivystę iš "žemesniosios kūdikys
tės klasės".

Tad nenuostabu, kad Ir lietuviai, 
kurie pašaukiami atlikti karinės 
prievolės, yra taip pat įskiriami 
į sovietiškų savotiškų politinę kla
sę. šioji klasė, patekusi j raudo
nosios armijos reples, stropiai per. 
košiama atsijojama, atrenkama ir 
dar stropiau Išmėtoma po tolimiau
sias Sov. Sųjungos karines apy
gardas. Lietuvos vyrai daugiausia 
siunčiami į Tol. Rytų šiaurės ir 
pietų (Kinijos pasienio) "vojokru- 
gus”. LTSR naujokus į karines 
apygardas skirsto raud. armijos 
štabas. Gi skirsto Ir “atsijoja” pa-

Pas kaimynus
• ‘LATVIJA” Nr. 46/1954 skel

bia, kad Madride lankėsi Kersten > 
komiteto narys Felghanas, kuris 
ten susitiko su Rytų Europos oku
puotu kraštų dipl. atstovais. Per 
spaudos konferencijų Feighanas 
pareiškė, kad pavergtųjų kraštų 
atstovų nusistatymas vad. “koeg
zistencijos” klausimu atitinkųs ir 
Kersteno komiteto pažiūroms. Feig
hanas toliau pažymėjo, kad komltt-- 
tas kreipėsi į JAV prezidentų, siū
lydamas sušaukti visų nekomunis
tinių valstybių konferencijų, ku
rioje būtų pasiūlytos rezoliucijos 
pritaikyti atitinkamas sankcijas 
Sovietams ir teikti realių pagalbų 
tautoms už geležinės uždangos. Be 
to, komitetas siūlo svarstyti klausi, 
mą sudaryti tautiniams kariniams 
vienetams iš t,ų tautų, kurios yra 
Sovietų pavergtos. Tokie vienetai 
sustiprintų NATO pajėgas. JAV 
kongresas ta prasme yra jau 1951 
m. priėmęs nutarimų, tik dar nėra 
įvykdytas. Pažymėtina, kad Feig
hanas pats yra griežtas “koegzis
tencijos” priešininkas.

• LATVIJA” savo prieššventi
niame numeryje plačiai aprašo įvy
kusį Sao Paulo tarptautinį žurna
listų kongresų, apie kurį jau esa
me pranešę, ir iškelia įdomų faktų, 
kad tame kongrese tarp 22 kraštų 
atstovų, kurie turėjo pilnas delega
tų ir balsavimo teises, buvo Latvi
ja ir Lietuva, tuo tarpu šešių kitų 
kraštų atstovai, jų tarpe Estijos. 
Olandijos, Danijos, Norvegijos ir 
kt. tos balsavimo teisės neturėjo. 
Laikraštis pabrėžia didelę to kon
greso reikšmę Pabaltijo tautų var
do garsinimui pasaulyje.

• "LATVIJOS” pranešimu, ke
liems Anglijoje gyvenantiems lat
viams, turintiems britų pilietybę, 
prieš kurį laiką pavykę per britų 
vyriausybę išgauti leidimų iš Sov. 
Sųjungos vyriausybės, kad leistų 
tų latvių seniems tėvams persikel- 
t’ iš Latvijos j Didž. Britanljų. Be
ne remiantis tuo precedentu, ir kai 
kurie Švedijoje gyvenų latviai, turį 
švedų pilietybę, kreipėsi per šve
dų vyriausybę į Sovietų įstaigas, 
prašydami išleisti iš Latvijos jų

tėvus, švedų valdžia pasižadėjusi 
tuo atveju latviams duoti leidimų 
atsikelti į Švedijų. Tačiau Sovie
tų įstaigos kol kas atsisakiusios tų 
prašymų patenkinai.
• Latviai Hamburge — Altano

je, Eulerstrasse 12. neseniai atida, 
rė naujų spaustuvę “Druckerei 
Runa”.

— Neseniai įvyko latvių bendruo
menės — Latvių centrinės tarybos 
rinkimai Vokietijoje. Išrinkti nau
ji tarybos nariai. 12 iš Jų buvo jau 
pereitoje taryboje, keturi Išrinkti 
naujai, tarp jų trys yra darbo kuo
pų vadai.

• OST — WEST — KURIER” 
žiniomis, latvių sostinėje, Rygos 
mieste, pastaruoju metu padidėjęs 
rusų ir mongolų antplūdis. Jakobi 
kapinės visiškai sulygintas su že
me. Užtat su atsidėjimu saugoja
mi tie istoriniai paminklai, kur ka
daise yra buvojęs Petras Didysis.

21.000 MYLIŲ BE NUSILEIDIMO
AB-47 turbininis bombonešis, be 

nusileidimo nuskridęs 21.000 my
lių, pastatė naujų Amerikos karo 
aviacijos rekordų. Skridimas tru
ko beveik dvi dienas. Benzinas 
bombonešiui buvo teikiamas ore iš 
skraidančių lėktuvų — tankų.

Amerikos karo aviacijos minis- 
teris Harold E. Talbott pareiškė, 
kad šiandien JAV bombonešiai ga
li pasiekti kiekvienų pasaulio vietų 
ii- išmetę savo krovinį grįžti, be 
nusileidimo į savo bazes.

• NAUJOSIOS ZELANDIJOS 
avių kirpėjas C. E. Oliver, per 6 
valandas nukirpęs 312 avių apalpo 
ir mirė. Oliver, dalyvaujant, trim 
teisėjams, norėjo sumušti pasauli
nį rekordų, kurį 1953 m. pastatė 
newzelandietis Ivan Bowen, per 8 
vai. nukirpęs 457 avis.

LIETUVOS LAISVINIMUI ŠIUO 
METU LABIAUSIAI REIKALIN
GA TAVO AUKA — PALAIKY
MAS SPAUSDINTO LIETUVIS. 

■KO ŽODŽIO.

ga; pranešimu, gautus iš l.lSR 
saugumo orgu-ių (MVD ir KGB) 
bei karinės KI< (kontražvalgybos). 
Tuo būdu vieni paskiriami į kari
nius padalinius, <; kiti — į lurln- 
čus atlikti sunkiuosius karinius 
darbus vienetus. Šie stato požemi, 
nius areodromus, tiesia strateginius 
geležinkelius, kasa kanalus ir sta
to naujas jūrų bazes — daugiausia 
Tol. Rytuose: Magadano — čukoc- 
ko srityse. Atlikus karinę prievolę, 
deja, ne visi mūsų tautiečiai grįž
ta namo, į Lietuvų. Dalis jų, ypač 
“gerai užsirekomandavę” koomjau- 
nuoliai ir DOSAAF nariai, kvie
čiam) palikti armijoje. Gauna atžy. 
mėjimus ir greičiau keliami į vy
resniškumo laipsnį. Jie gaili vesti 
ir gauna, palyginti, neblogas vie
tas. Lietuviai Ir iš viso pabaltie- 
čiai karinės tarnybos atlikti pir
moj eilėj skiriami Vid. Azljon, į 
Chabarovsko sritį bei pietinį Kau
kazu. Pasitaiko, kad ne vienas mū
sų tautietis taip pat “aplanko” 
Rytų Europos satelitinius kraštus. 
Likusieji Stalino režimo laikais 
būdavo paleidžiami namo, išsky
rus naujokus, kaip politiškai nepa
tikimus, paskirtus į darbo vienetus. 
Tie, jei per tų laikų nežuvo nuo 
sunkių darbų, sunkaus gyvenimo, 
ligų eta, turėjo "savanoriškai” to
liau pasilikti darbo vienetuose. Ko
kiam laikui — to niekas tikrai ne
žinojo. Sovietiniu žargonu jie va
dinami kariniais “bezsročnikais”. 
Paprastai po kelių metų tokie "bez- 
sročnikai” veik visi patekdavo tie
siog MVD žinion, kuri juos be jo
kių ceremonijų sugrūsdavo į spec, 
lagerius — ir tuo jų istorija pasi
baigdavo.

Stalinui mii-us, naujasis režimas 
iki Berijos “išvalymo,, daug iš šios 
rūšies “bezsročninkų” amnestavo. 
Bet ir jiems buvo teduotas leidi
mas apsigyventi šiaurėj: Uralo 
(Komi ASSR, NeneckIJ N.O., Ar- 
changelskaja Oblast) ir Sibiro sri
tyse. Nuvertus Beriją ir pradėjus 
propaguoti “plėšinių akcijų”, daug 
jų buvo sukrauta tiesiog į trauki
nius ir kaip gyvuliai nuvežti į 
šiaurės Kazachstano bei Altajaus 
plotus. Jie nebuvo priskirti prie 
naujai kuriamų sovchozų, bet pris
tatyti prie naujų kelių stepėse sta
tymo.

Vadinasi, lietuvių naujokų “poli
tinė klasė” nuo antrosios okupaci.

ribų. Pasitaiko, kad po kelių me
tų Jie komendiruojami į Lietuvų — 
GPU/SA tarnybon (vyr. karinė — 
politinė įstaiga). 2. Naujokai ne
partiniai — eiliniai darbininkai ir 
kolchozininkai, kaip neįtarti “na
cionalistais”, — gali grįžti namo. 
3. Politiškai įtartini naujokai at
lieka karinę prievolę ne armijoje, 
bet darbo vienetuose, tai — “bez- 
ročninkai”. Jie yra skirti išnaikin
ti.

O kokie gi tų grupių skaičiai? 
Pirmoji grupė 1945 — 48 m. kas
met apėmė nuo 800 iki 1.200 vyrų, 
1949 — 1953 m.: 1500 — 2.500 vy
rų. Antroji grupė: 1945 — 1948 m.
— daugiau kaip 38.000 vyrų, 1949
— 1953 m. iki 30.000 vyrų (dau
giau paliekama specializuotis dar 
1 — 3 Įmetama). Trečioji grupė: 
1945 — 1948 m. iki 15.000 vyrų ir 
daugiau 1949 — 1953 m. Iki 10.000
— 12.000 vyrų. Skaičiai sudaryti 
pagal LTSR Karinių Kadrų sky
riaus medžiagų (1953 m. “GUK- 
/SA po Lit. SSR”). Skaičiai api
ma ne tik lietuvius, bet taip pat 
lenkus, gudus ir kitus LTSR pilie
čius.

Kaip atrodė reikalai su 
LTSR naujokais ir atsar
giniais 1954 m. ?

Kai tik Sov. Sųjungos kp centro 
komitetas pradėjo skatinti “plėši
nių akcijų” — tuo pačiu buvo pra
dėti masiniai žmonių kilnojimai j 
Uralo, vid Sibiro, Altajaus ir Ka
zachstano naujuosius sovchozus. 
Pradėta ir Lietuvoje “atrinkinėti” 
savanoriai. Žinoma, kad didelis 
skaičius Lietuvos valstiečių ir dar
bo žmonių verčiami jėga vykti į 
Uralo Ir Altajaus sritis. Bet ne
daug kas žino, koks likimas lauka 
Lietuvos atsarginių, kurie 1963— 
1954 m. atlieka karinę prievolę. 
Čia, kaip ir prieš Stalino mirtį, tai
koma “politinių klasių” sistema. 
Lietuvoje ir kituose Pabaltijo kraš
tuose šiemet pradėjo veikti užmas
kuoji “PU biurai”. Tai yra vad. 
"Pereselničeskije Upravlenie”, 
“žmonėms perkelti skyriai”. PU 
veikia prie žemės ūkio ministerijos 
Maskvoje, o to biuro vedėjas Sie- 
mon čermuškin ėmėsi organizuoti 
savo skyrius pirmoje eilėje Lietu
voje, Latvijoje, Estijoje Ir vak. 
Ukrainoje bei Gudijoje. PU, be pla
čios šeimų perkėlimo akcijos Lie
tuvoje, specialiai domisi lietuvių 
atsarginių šeimomis. PU biurai 
Lietuvoje turi tam tikrų stmbesnį 
biudžiatų, skirtų atsarginių šei
moms surinkti ir pergabenti į “plė
šinių rajonus”. Technikinis tų per. 
kėlimų darbas yra suorganizuotas 
rajonuose prie vykd. komitetų — 
paprastai veikia kaip "darbininkų 
telkimo skyriai", "darbo kadrų sky
riai” ir panašiais titulais, kad Jų 
tikrosios užmačios par daug nekris
tų į akis. Tik viename Vilniuje vi
si siūlai iš rajonų sueina į vienų 
Mlnisterių Tarybos kabinetų, kur 
“darbuojasi” PU atsiųstas iš Mas
kvos LTSR įgaliotinis prof, sųjun- 
gų valdininkas Maticin. Jis turi 
visų eilę atsiųstų iš Maskvos pa
tarėjų Ir revizorių, tam skaičiuj ir 
raud. armijos “GUK” kadrų įskai
tos viršininkų.

KQDEL PU BIURAI VERBUOJA 
ATSARGINIŲ SEIMAS VYKTI I 
“PLĖŠINIUS” BEI DIRVOŽIA- 
MIUS?

Reikalas labai paprastas. TSRS 
kp centro komitetas yra susitaręs 
su raud. armijos štabu, kad LTSR 
ir kitų, “žemesnės politinės klasės” 
respublikų atsarginiai bus tiesiog 
iš savo dalinių “savanoriškai” at
renkami į naujus sovchozus “nau
jų plėšinių įsisavinti”. 1954 m. to. 
kia Lietuvoje “atrinktų” norma 
siekia 12.000 vyrų. 1955 m. norma 
dar nežinoma, bet reikia neužmirš
ti, kad ir 1955 m. akcija "naujiems 
plėšiniams įsisavinti” bus dar dau
giau plečiama, tad ir atsarginių 
skaičius 1955 m. turės padidėti.

Tuo tarpu raud. armijos dali
niuose, kur sugrūsti lietuviai, va
roma smarki propaganda. Kariniai 
laikraščiai — tiek Baltijos karinėj 
apygardoje, tiek kitase, kur tik

lovo sovchozus. O patys lietuviai 
atsarginiai tiesiog gauna tam tik
rus blankus, kuriuose turi tik pa
sirašyti. Be to, turi dar viešai per 
karinius laikraščius, kaip “Za Ru
dinu” arba “časovoj Rūdiny” padė
koti “už garbę”, kad pasiunčiami 
dirbti j Altajaus dykumas. Ne tik 
patys “džiaugtis”, bet ir kitus pa. 
raginti ta džiaugsmo paragauti. 
Taip sovietinis režimas čiulpia Iš 
Lietuvos žmones, įvairiais preteks
tais juos išsklaidydamas po toli
miausius Sov. Sųjungos užkampius, 
kad jie Lietuvos daugiau nebematy
tų, o būtų amžinai apgyvendinti 
Kinijos pasienyje ar apie šalčio 
polių — kur nors apie Verchojans- 
kų. Taf yra viena iš sovietinio re
žimo paslapčių. O kur kitos? (a. ž.)

— --
KAIP ATSILYGINTI UŽ ELTĄ

Atsakydami j kai kurių Eltos ga
vėjų pasiteiravimus, šiuo prane
šame, kad tie kiekvieno krašto E. 
gavėjai, kurie nėra atsilyginę Eltai 
už Jos informacijų siuntinėjimų 
faktiškųjų išlaidų, prašomi reika
lingų sumų įmokėti kiekviename 
žemyne atitinkamo krašto Tautos 
Fondo atstovybei (įgaliotiniui) ir 
apie tai painformuoti E. adminis
tracijų. Elta.

SOVIETINIS
DIREKTORIUS
(Atkelta iš 4 psl.)

—‘ Kas prieš mane! Pasiaiškini
mai 1 Papeikimai! Ir...

Toliau buvo visiems aišku. Triu
šius Išnaikino, auklėtojai tylėjo. 
Pas direktorių atbėgo išsigandęs 
šarka.

— Blogai...
- Kų? : j n
— Prieš Jus kelia ga+vų ir kom

jaunuoliai, ir profsąjungos pirmi
ninkas, ir pionierių vadovas...

— Kų jie kalba?
— Apie daug kų šneka. Šiandien 

kalba apie sardeles. Sako, vietoj 18 
kilogramų į virtuvę pateko tik de
vyni. Sako, jūs tai žinote ir tylite..

— Sardešės — smulkmena. Svar
besnių dalykų ar nežinai?

— Bėgu pasiklausyti.
— Pauostlnėk, pasakysi atėjęs. 

Aš su tomis organizacijomis grei
tai susitvarkysiu, nebijok, — šyp
sojosi Fursas.

Komjaunimo organizacija sugal. 
vojo susidomėti pajamomis ui pa
galbinio ūkio pievose ganomas mie
sto gyventojų karves. Tokių plni- 
gt; užpajamuota nebuvo.

— Tie pinigai mano žinioje. Di
rektorius turi turėti savo fdndą, 
suprantat? O koks, pagaliau, Jūsų 
reikalas?!

Visų kolektyvo pavesti, komjau
nimo organizacijos, profsąjungos 
vietas komiteto Ir pionierių vado, 
vai apie direktoriaus Furso “va
dovavimų” ir vaikų namų būklę 
parašė platų laišką ministerijai. 
"Negalėdami vietoje išspręsti klau- 
Simo, gal jie ten sėdėdami turės 
laiko daugiau susirūpinti mūsų gy. 
venimu”, — galvojo jie. Dar tą patį 
vakarų pranešė Fursui apie įvykį.

— Tegul rašo, klek nori. Aš mi
nisterijos nebijau, — išdižlal pasa
kė Fursas.

Ministerija į rimtus kolektyvo 
signalus atsakė daugiau negu keis
tu raštu: “Socialinio aprūpinimo 
ministro pavesta, pranešu, kad Vi. 
lijampolės vaikų invalidų namų di
rektoriaus pareigos atliekamos 
vienavaldiškumo principu, ir jam, 
kaip direktoriui, nei komjaunimo 
organizacijos sekretoriaus, nei vie- 
tos komiteto pirmininko nurody
mai nėra privalomi...”
Pasirašė ministerijos juriskonsul
tas Tumelytė.

— štai Jums gųsdlnti mane. Aš 
jums dar parodysiu, kaip direkto
rių skųsti! — triumfavo Fuęsas.

šis sovietinio direktoriaus, Iš' 
Maskvos prikomandiru 1o ruskelio 
Aleksandro Furso, portretas pa
imtas iš “Tiesos”. z.
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HŪSIZ PASTOGĖ ĖJO SKAUTAI STOVYKLAUTI
SYDNĖJAUS SKAUTŲ STOVYKLOJE

Pirmasis sausio sekmadienis, liais, už septynerių vartų.
Australijos saulė svilino, lyg Sa-1 Palapinių “mieste" suplevėsavo 
charoje. Bene tų dienų vienų aus- Lietuviška trispalvė, šalia jos at- 
tralė prie centrinės stoties, Syd-1 sistojo ir lietuviškas kryžius —

Sydnėjus
LIETUVIAI ŠIAIS METAIS

Canberra
TIKRAI NUOŠIRDI AUKA

ALB Sydnėjaus 
Apylinkes

BAIGŲ GIMNAZIJAS

Šiais mokslo metais Sydnėjuje 
ir kituose NSW miestuose gimna
zijas, arba tolygaus kurso mokyk
las, baigė 14 lietuvių.

G. Pureiytė (North Sydney), A. 
Grincevlčiūtė (Mittagong), J. Za- 
karauskaltė (Mayfield), R. Dum- 
šaitė (West Maitland), D. Pet- 
niūnaltė (Burwood), E. Stankevi
čiūtė (Woolvich), I. Venclovas (St. 
Patrick's, Strathfipld), JLadygla 
(St. Patrick’s, Strathfleld), K. 
Protas (Marrickville), K. Keme
šys (Marrickville), J. Kovalskis 

(Sydney), G. Danta (AlburjTHigh/ 
R. Katauskas (Canberra High).

Geriausiai egzaminus Išlaikė 
I. Venclovas ir G. Danta, gavę 
augščiausius galimus pažymius.

P.D.

PAMALDOS

Sausio 23 d. Wentworthvilles 
lietuvių kolonijai pamaldos 10 vai. 
St. Columbas bažnyčioje.

Sausio 23 d. Wollongongo apy
linkių lietuviams pamaldos 5 vai. 
po pietų Wollongong katedroj.

Sausio 30 d., St. Mary’s lietuvių 
kolonijai pamaldos 9 vai. St. Ma
ry’s parapijos bažnyčioje.

Vasario mėn. 6 d. lietuviškos 
pamaldos Bankstowne St. Bren- 
da’ns bažnyčioje 10 vai 30 min.

Kun. P. Butkus.

KETURIŲ ASMENŲ ŠEIMAI 
REIKALINGAS 

vienas arba du kambariai 
su virtuve

Siūlyti “Mūsų Pastogės” Redak
cijos adresu Pranckūnui.

Liudo Budzlnausko žmonai, ke
turių valkų motinai, susirgus,! 
Canberros lietuviai surinko kelio
lika svarų nelaimėn patekusiam' 
tautiečiui paremti. Bet L. Budzi- Į 
nauskas atsisakė priimti aukų, pa
rtekėdamas, kad nors ir sunkiai i 
beišsiverčia, bet jis ir valkai yra 
sotūs. Jam skirtų aukų jis pavedė | 
Apylinkės valdybai, kad ši pinigus | 
persiųstų Vokietijoje pasilikusiems 
seneliams ir ligoniams, kurie, esu, 
turi tikrai sunkesnį gyvenimų.

Gal tikrai teisingas lietuviškas 
posakis: tik vargan kliuvęs —1 
vargstančius atjausi.

IŠVYKO I GOOD HOPE

PAEŽERE

Sausio 23 d. Sambūris šviesa' 
Canberros sk. organizuoja išvykų 
į Good Hope paežerę. Neturį savo 
susisiekimo priemonių registruoja, 
si: 29 Westgarth St., O’Connor, 
Tel. I 1828. Esant blogam orui 
išvyka — gegužiinė nukeliama į 
vasario 6 d.

— "šviesos” ruoštas Naujų Me
tų sutikimas praėjo geroj nuotai
koj, kas Išpirko gal kiek silpnokų 
pasiruošimų.

MOKINIAI APLENKĖ SAVO

MOKYTOJĄ

Canberros savaitgalio mokyklos 
mokiniai, norėdami konkrečiu vei
ksmu parodyti padėkų savo moky
tojui J.E. Dehn, dar prieš Naujus 
Metus, atidarę savo santaupų 
“skrynias”, užprenumeravo moky
tojui “Mūsų Pastogę”. Žinoma, 
mokiniai didžiuojasi aplenkę savo 
mokytojų, o mokytojas patenkin
tas, kad jo mokiniai įsijungė į lie
tuviškos spaudos platintojų eiles.

(P)

SUSIRINKIMAS
ALB Sydnėjaus Apylinkės Vai. 

dyba, 1966 m. sausio 30 d. (sekma
dienį), 1 vai., tuoj po lietuviškų 
pamaldų, Camperdowno parapijos 
salėje šaukia visuotinį metini Apy
linkės narių susirinkimų.
SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

1. Susirinkimo atidarymas ir 
prezidiumo sudarymas.

2. Valdybos pirmininko prane
šimas.

3. Iždininko pranešimas.
4. Revizijos Komisijos praneši

mas.
5. Valdybos apyskaitos ir Revi

zijos Komisijos akto priėmimas.
6. Valdybos, Revizijos komisi

jos ir Garbės Teismo rinkimai.
7. Pranešimas iš Krašto Tarybos 

suvažiavimo.
8. Einamieji reikalai.
Prašome visus apylinkės ribose 

gyvenančius tautiečius dalyvauti 
susirinkime.

ALB SYDNĖJAUS 
APYLINKĖS VALDYBA.

ATMINTINA 
LIETUVIAMS DIENA 
HOBARTE

Naujųjų Metų diena Hobartiš- 
kiams, tiek dideliems tiek mažiems 
pasiliks ilgai atmintyje. Tų dienų 
tuoj po pietų įvyko Kalėdinė eg
lutė vaikams. Susirinko beveik vi
sa bendruomenė, vos salėje sutil
po, nes visi degė smalsumu, kų 
vaikai parodys.

Ir neapsivylė. Pirmų kartų Ho- 
barte pamatė vaikų vaidinimėlį, 
nors ir ne scenoje, be uždangos ir 
be ypatingų dekoracijų. A. Jakšto 
Ir Kantvilo pastangos nebuvo vel
tui, visiems Brazdžionio “Meškiu
kas Rudnosiukas", nepaprastai pa
tiko. Vykusios kaukės, vaidintojų

Getheffoj užtvankos dar
bai baigiami

Mūsų bendradarbis Iš Gathegos 
praneša, kad milžiniški Snowy Ri
ver, projekto pirmosios užtvankos 
darbai eina prie galo. Sausio 8 d. 
buvo uždarytas šalutinis tunelis, 
kuriuo buvo nukreiptas Snowy upės 
vanduo pro užtvankų statybai vyk
stant, ir vanduo pradėtas tvenkti 
prieš 110 pėdų augščio užtvankos 
sienų, kertančia Snowy upę prie 
Ga^iegos. Kada visi darbai bus 
baigti, o tai truks dar keletu sa
vaičių, surinktas užtvankoje van
duo bus paleistas pusketvirtos my
lios, ilgumo tuneliu į Munyange 
baigiamų statytį elektros jėgainę. 
ŠI jėgainė turi tris turbininius ge
neratorius, kurių kiekvieno pajė
gumas 30.000 kilovatų. Du gene
ratoriai, manoma, pradės veikti po 
dviejų mėnesių.

Darbai Gathegoj pradėti 1961 
metais ir juos vykdo norvegų Sel
mer Engineering Pty. Ltd. Daugu
mas specialistų, ypač pirmaisiais 
ir antraisiais metais, buvo norve
gai. čia dirbančiųjų didžiausių nuo
šimtį sudaro naujieji ateiviai. Lie
tuvių visų laikų dirbo apie 20 — 
30. Mūsiškiai daugiausia dirba kaip 
dallydės, elektrikai, šoferiai, vie
nas kitas rausė tunelius. Už
darbiai čia visų laikų buvo geri ir, 
vasaros metu vyrai uždirba iki £50 
per savaitę. ALB Snieguotųjų Kai. | 
nų seniūnijai vadovauja A. Alyta.1 
Seniūnijos vyrai visados gausiai 
remia Tautos Fondų, spaudų, Va
sario 16 gimnazijų, visi susimoka

RĖMĖJAI
Canberros numeriui išleisti au

kojo: Canberros Apylinkės Valdy
ba £ 30, po 1 svarų — čelčys, 
Dabrlega, A. Genys, V. Genys, Ke- 
raitls, B.M., Misevlčiutė, Marti
šius, Pilka, Sipavlčus, šilinis, Vel
kas, Velioniškis, Juozas Žilinskas; 
15 šil. — Labutis; po 10 šil. — 
Balsys, Blvainls, Darius, Jarašie- 
nė, F. Gružauskas, Katauskas, La
banauskas ir Perlibachas; 6 šil. — 
Daubaris; sportininkų pobūvio au
ka — £ 3.0.6.

Kitos aukos: ALB Brisbanės 
Apylinkė — ų 8.16.0, Bronte Park 
(Tasmanij.) lietuviai M. Kaltinis, 
J. Uosinis, V. Nikitinas ir V. Ri
mas) — £ 5.0.0., Sambūris švie
sa Sydnėjaus sk. — £ 3.0.0. Po 2 
svarus — B. Dirmantienė, Sydnė
jus, po 1 svarų — J Makūnas, 
Sydnėjus, Aid. Vilsonaitė, N.S.W; 
po 10 šilingų — V. Bernotas, Vak. 
Austr., S. Skapifiskas, Vic., B. 

Savickas Vic., K. Gilandis NSW, 
Z. Poškus Vic., J. Petraitis Vic., 
V. Ivaškevičius Vic.

Po 5 šilingus: V. Masiokas NSW, 
Jarumbauskas NSW, E. Remeika 
NSW, M. Galliūnas NSW, J. Ke
mešys Vic., B. Žalys NSW, J. 
Reizgys NSW. Po 2 šilingus: Alb. 
Mozūra NSW.

"Mūsų Pastogė" aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja.

PAJIEŠKOMAS JONAS URBO
NAS, pastaruoju laiku gyvenęs 
Brisbanėje, Qld. Būsiu dėkingas 
gavęs jo adresų.

Vyt. Narbutas, 93 Enmore Rd., 
Enmore, Sydney, NSW.solidarumo mokestį ir išleido spec.

“M.P.” numeri. J.

Europietis specialistas optikas |
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius.

; ; Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. X

<•* opto į
‘ I Optical Service Y
! ! 9th Floor, 109 Swanston St, Melb. C.I. Telef. Centr. 1819 f 
' ’ Priešais Melbourne Town Hall.

stropumas pavergė žiūrovus. Didie
ji gardžiai juokėsixiš senio Rud- 
nosio nelaimės, kai jį kiškeliai vi
sų bičių sugeltų vedė namo pas 

Rudnosienę, gi vaikai, akis Išpūtę, 
negalėjo atsistebėti, kaip rimtas 
varnas, pagarbiai nusilenkdamas, 
įteikė laiškų Rudnosiui. Net ir ož
kelę teko pamatyti — senų žilų be 
ragų.

Popietės didvyriais buvo A. Dil
ba — meškinas Rudnosls G. Va- 
luckaitė — Rudnoslenė, J. Milin- 
kevičiūtė — Rudnosiukas, J. Ko- 
žikas ir V, Bukevičlus — kiškeliai 
daktarėliai, A. Milinkevlčius — 
varnas mokytojo tarnas ir B. Gus
taitė, J. Milinkevlčius ir J. Kant- 
vilaitė — bitutės. A. Rederls nuo
taikingai vaidinimėlį sujungė, už- 
pildydamas nebylias scenas.

Tur būt dėl to Ir Kalėdų senelis, 
nors ir pavargęs Ir prakaituoda
mas, buvo labai patenkintas. Ma
loniai šypsojosi į baltų savo barz
dų ir plačiai atidarė savo didelį 
maišų su dovanomis. Buvo tiek juo
ko, krykštavimo, džiaugsmo, kad 
2 valandos prabėgo, kaip pasaka.

Vakare, kai mažieji pavargę mie
gojo ir sapnavo Rudnosiukų, di
dieji susirinko pasišokti, pažaisti 
bei išgerti po stiklų alučio. Dar 
niekad hobartlškial taip linksmai 
nešoko, kaip tų vakarų. Jaunosios 
lietuvaitės, pernai dar mažai kieno 
pastebėtos, žydėjo, kaip rožės. Ne 
vienas bernužėlis seilę nurijo. (O 
kad taip tie jaunuoliai įsigytų 
tautiškus drabužius, kokia graži 
tautinių šoklų grupė būtų). Lietu
viškai dainai aidint ir nevienam 
prisimenant gegužinę prie Dubysos 
ar piliakalny, linksmi Ir paten
kinti skirstėsi namo.

Džiugu, kad hobartiškiai pradėjo 
Naujuosius Metus, taip linksmai, 
draugiškai Ir tautiškai nusiteikę.

— Lietuvių delegacija (Munče- 
lis, Vaičiulevičienė, Jakštas ir 
Kantvilas) lankėsi pas Hobarto 
arkivyskupų, kad pasveikintų nau
jai atvykusį arkivyskupų G. 
YOUNG, kuris bus dabartinio Ho
barto arkivyskupo padėjėju. Lie
tuvių bendruomenės vardu, delega
cija įteikė arkivyskupui Young dro
žinėtų lietuviškų kryžių ir adresų.

Mikas.

nėjuje, ant asfalto iškepė per 35 
minutes kiaušinį. Tai karštelis!

Tai šitokių dienų, tūnodamas eu. 
kalipto šešėlyje, žvilgsniu sotl- 
nausi netoliese besitieslančiu jau
nimo skruzdėlynu — Sydnėjaus 
lietuvių skautų stovyklos (Pen- 
ritho plynėse, 1954. XII. 28 — 
1956 1. 9. d.d.) reginiu, kuris, lyg 
ir formavo miniatiūrinį Lietuvos 
paveikslo kampelį...

— Pavasaris ateina barstydamas 
žiedus ir smaigstydamas gležnas 
lapuotas šakeles... Virš didžiųjų 
klevų atskrenda gandras ir snapu 

I kalima. Kūdroje kurkia varlės. Ta- 
I da matai baltuojančius kelius. Jie 
' raitosi, slepiasi už krūmokšnių, 

lyg pasivėlinę driežai, ir skuba 
šoka ant kalnelių. Ir norisi tada 
keliaut, kažką brangaus sutikt ar 
pamatyt... Namuose, saulei leid
žiantis, žemės kvapo pilna visur, 
laukuose ir soduose. Atidarai lan
gų ir jauti, kaip viskas atbunda, 
keliasi naujam žydėjimui ir der
liui. Ir taip gerdamas lapų po la
po sieloj girdėsi: Kyla nuo Var
duvos šiltas vėjas šiurendamas so
dų... Girdėsi, kaip toli skamba 
gimtosios žemės daina.. . Ten dai
nuodamas eina jaunimas. Keliau
ja ir sustoja ant kalnų, iš kur 
(aip toli matyti. Po kojomis di
delis laukų platumas, išmargintas 
krūmais, perkirstais siaura miško 
juosta, viršuj auksinis debesėlis...

Bet čia, Penrithe, tai ne pava
saris prie Varduvos, kurį taip 
jautriai, tremtinių širdį kutenan
čiai atvaizdavo Paulius Jurkus. 
Tačiau jaunimas ir čia lietuviš
kas. Ištrūkęs nuo didmiesčio civi
lizacijos, svetimybių bei vilionių, 
su lietuviška skauto daina atėjo 
stovyklauti, Išgyventi gamtos prie
globstyje draugystės bei savaran
kiškumo momentų, prisiminti bei 
patirti, nors ir iš trumpų pasa
kojimų, tradicijų ir žaidimų tų 
mielų kraštų — paliktų toli bran
gią tėviškėlę Lietuvą.

čia sugūžėjo apie 60 Sydnėjaus 
I lietuvių skautų: sesių Ir brolių. 
Į Kai kurie tik pirmą kartų ilges- 
I niam laikui atitrūko nuo mamyčių 
! sijonų... Ir įsikūrė, lyg “negyve- 
I narnoje saloje” robinzonat: pala- 
I pinėse, prie upelio, ežeriuko pa- 
: krantčje, tėvų bei draugų pasie
kiami duobėtais keliais šunkelė-

rūpintojėlis, mūsų tautiškumo bei 
religingumo ryškieji simboliai.

Kaikas, stovyklavęs ar lankęs 
skautų stovyklas Lietuvoje, gal 
būt, galėjo pareikšti tūlų kritikų 
šios stovyklos vietos parinkimo ir 
įrengimo atžvilgiu. Tačiau šitie I 
trūkumai antraeiliai. O stovyklos I 
programa bei dienotvarkė tikrai 
užimponavo jaunuosius stovyklau-' 
tojus. Jie greit čia pamiršo miesto 
žiburius ir viliones: kinus, komikus, I 
draugus australiukus, “milkbarus” | 
Ir pan., o pamėgo kietą stovyklinę' 
tvarką, drausmę, savųjų draugys- j 
tę, vėliavos nuleidimo bei laužo 
apeigas, lietuviškas dainas ir t.t. 
Jaunatviškai džiaugėsi skaitydami 
ir stovyklkos sieninį laikraštuką 
“žiežirbos”, kur bendradarbių tar
pe atpažindavo ir savo jaunus 
draugus.

Todėl ir tūli gimdytojai, var
gais negalais “atradę” savo prie
auglį, stebėjosi, kaip vaikeliai pa
sikeitę: seniau tik pienelį gerdavę, 
mamyčių patarnavimų laukdavę, 
tik minkščiausiuose patalėliuose 

miegodavę, baltų rankelių nepaju
dindavę kojelėms nusimazgoti — 
čia be “civilizacijos” gyvendami, 
sriubą bei košę, kartais skruzdžių 
prikritusią, pilnu šaukštu kabina, 
pasigardžiuodami kerta.

— Mano dukrele, mano vargdie
nėle, nelaikysiu aš tavęs šitame 
“kacete”, — kalba močia, ašarėlę 
braukia, pamačius dukrelę blynus 
bekepančią.

— Oi sūneli mylimiausias, na
mie tik pienelį gerdavai, o čia van
deniu drungnu gerklę vilgal, — 
graudžiai kalbėjo kita motinėlė.

— Gal važiuosime mažučiai na
molio, ką Jūs čia po tuos kalnus, 
po smėlynus vaikščiosite, saulėje, 
kepsite, — sielvartingai aną sek
madienį kalbėjo kita rūpestingoji.

Deja, didžiausiam mamyčių nu
stebimui, stovyklaujantys jų val
kai pareiškė griežtą “Ne!” 

žodžiu, šita stovykla reikia lai
kyti pavykusia, nes stovyklautojai 
čia Išgyventas 10 dienų prisimena 
su džiaugsmu ir jie dar ilgai kal
bės apie tą mažą paliktos Lietuvos 
paveikslo kampelį. Šitai tad ir pa
teisina vadovų įdėtą rūpestį ir 
triūsą, jų pastangas Ir pasišven
timą.

Degulią Paulius.

STOVYKLA UGNIES RATE
LIETUVIŲ SKAUTŲ STOVYKLA ADELAIDĖS APYLINKĖJE 
LOBETHALYJE. I

Dėka energingo lietuvių skautų 
junginio Adelaidėje, vadovaujant 
dar Lietuvoje žinomiems skautams 
V. ir Z. Stasišklams, nuo 1954 m. 
gruodžio mėn. 27 d. ik 1955 sau
sio mėn. 2 d. gražioje Lobethalio 
apylinkėje įvyko skautų stovykla, 
kurioje dalyvavo ir keliolika ne 

skautų.
Apvalus, gražlaii papuoštas iš

kastas skautiškas stalas, lauža
vietė, dviem vėliavoms stiebai 
(lietuviškai ir australiškai) lietu
viškas kryžius, padarytas pačių 
skautų, tvarkingai išrikiuotos pa
lapinės, ir per upelį padaryti liep
tai (lietuvišku stilium) — sudarė 

' gražų stovyklos vaizdą ir gerą 
nuotaiką atvažiavusiems iš Ade
laidės tautiečiams.

Sausio 2-rą dieną buvo paskelb
tas baigiamasis stovyklos laužas 
su skautų pasirodymu.

Adelaidišklai ir lobethališklal 
įvairiomis susisiekimo priemonėmis 
rinkosi j baigiamąjį lietuvių skau

tų laužą kad su savo jaunuomene 
pabendravus ir Išgirdus bei pama
čius programą: lietuviškų daine
lių, pokštų ir vaidinimų.

Stovyklautojai, gražiai išsipuo- 
šę ir išsidekoravę lietuviškomis 
spalvomis, susilaukę svečių juos 
pavaišino pienu, vaisiais ir kitais 
stovykliniais skanėstais.

Deja, tą dieną Pietų Australiją 
ištiko žiauri nelaimė: nuo žiaurios 
audros (uragano) užsidegė aplink 
esantieji miškai: medžiai, krūmai, 
sausa žole, pastatai buvo nesulai
komos ugnies naikinami. Skautų 
stovykla atsidūrė pavojuje ir apie 
laužą negalima buvo net pagalvoti.

Skautų vadovai, sutramdė pani
kos kėlėjus ir visi organizuotai, 
pasiėmę savo turtą išsikraustė iš 
stovyklos.

Iš skautų vadovybės teko patir
ti, kad baigiamasis laužas įvyks 
kiek vėliau ir bus parodyta tai, 
kas buvo išmokta ir paruošta sto
vyklavimo metu. (js)

NAUJAS PR. MIKAUS 
LAIMfiJIMAS

Sausio pradžioje Australijos vi
dutinio svorio bokso čempionas 
Pr. Mikus kovojo prie to paties 
svrlo N. Zelandijos čempioną Ros^ 
Saddla, dėl Australijos — Naujo
sios Zelandijos vidutinio svorio 
čempiono vardo. Rungtynės įvyko
N. Zelandijoj. Po gražios kovos, 
kurią visą laiką vedė Pr. Mikus, 
trijų teisėjų komisija aiškiu laimė
toju pripažino Mikų. Tokiu būdu 
Pr. Mikus išsikovojo ir N. Zelan
dijos čempiono vardą.

Vasario mėn. pradžioje Pr. Mi
kus Sydnėjuje gins savo titulą, 
greičiausia prieš italą Carlo Mar- 
chini, kietą ir patyrusį varžovą.

SVEČIAI IŠ MELBOURNO
Sausio 3 d. Sydnėjuje viešėjo 

Claytono (Melbournas) “Varpas” 
krepšininkai turėjo draugiškas 
rungtynes su Sydnėjaus "Kovu”. 
Rungtynės vyko aikštelėje Ir jų 
pasižiūrėti susirinko gražus būrys 
Sydnėjaus lietuvių.

Pirmas puslaikis, po įtemptos 
kovos, kuri pradėta didele sparta, 
užbaigtas 12:10 “Varpo ” naudai. 
Antram puslaiky lygi kova vyksta 
ilgą laiką. Tik pabaigoj “Kovas” 
dar keletą gražių metimų ir rung
tynes laimi 29:27.

“Kovui” taškus pelnė: šutas 13, 
Kriaucevičius 6, Vasaris 6, Kože- 
niauskas 4, Bernotas ir Bačiulis
O. "Varpui” — Kaladė 12, Ginl- 
člauskas 9, Bacevičius 5, V. Kun- 
caitis 1, J. Kuncaitls 0.

ŠACHMATŲ TURNYRAS
Sydnėjaus “Kovas” surengė va

saros šachmatų turnyrą, kuriame 
dalyvauja 16 geriausių Sydnėjaus 
lietuvių šachmatininkų, šiuo metu 
pirmauja Patašius, Maščlnskas Ir 
Koženiauskas. Ateityje numatoma 
lietuvių rinktinę įstatyti į Sydnė
jaus australų pirmenybes. A.L.

“VYTIS” — “BIRKALA” 3:2
Prieš Kalėdas įvykusiose futbo

lo rungtynėse Adelaidės “Vytis” 
lamiėjo prieš "Birkalą”. Pirmas 
puslaikis baigėsi 2:2. Abu įvarčiai 
Kito. An|tram puslaiky Laurendl 
taikliu “šūviu” užtikrino pergalę 
“Vyčiai”.

Geriausiai! sužaidė Kitas, čip- 
lys ir Betell.

KAS LAIMĖS?
Sausio 23 d. 2 vai. p.p. Black- 

woode įvyksta "Vyties” futbolo 
sekcijos gegužinė ir visokie spor
tiniai žaidimai. Gegužinės loteri
jos pelnas skiriamas Vasario 16 
gimnazijai.

Už 11 jardų nuo gegužinės vyks 
futbolo rungtynės tarp “jaunimo” 
Ir “senimo”. Pirmųjų vienuolikę 
sudarys "jaunikliai iki 30 metų 
amžiaus, kurioos kapitonas Kitas, 
o Danesevičlaus buv. Lietuvos fut
bolo rinktinės veterano, vadovau
jamai vienuolikėj žals buv. sporto 
"žvaigždės”. Kad įvarčių bus daug

B. Reivytis.

LIETUVIAI SKAUTAISTOVYKLAUJA Q DE.
(LAIŠKAS IŠ FERNY

Gruodžio 26 d. skautų 'kirviai 
palietė Ferny Grove miškelį. Pra
dėjo dygti viena po kituos palapi
nės, kryžius, aukuras, vėliavos 
stiebas, kuriame plevėsavo 142 D. 
L.K. “Kęstučio” d-vės vėliava, at
vežta iš Wuerzburgo, Vokietijos; 
kastinis trikampio pavidalo stalas, 
laikraštėlis, į kurį rašėme visi; 
svečių knyga, kurion lankytojai 
gražių linkėjimų įrašė. Vienas iš 
j<D

— Kol Jūs, brolįai-sesės, lietu
vybės ugnelę kurstysite susibur-

GROVE MIŠKELIO)

darni šitokiose stovyklose-savo dva
sia nemirsite moliniai tėvynei. O 
kraujuojanti Lietuva to Jūs pra
šo, nes esate Lietuvos vaikai. Kas 
gi gali neklausyti motinos malda
vimų?

Sunku Q-de stovyklauti, saulė, 
vorai, gyvatės, uodai ir musės — 
didžiausi stovyklautojų priešai. 
Gruodžio 29 d. suskrido likusieji 
stovyklautojai, o sausio 9 d. išvy
kome namo. Stovyklos metu kand. 
M. Vilkinaltė ir R. Statkus davė 
įžodį. Pakelti į skiltini. laipsnį I.

Gudaitytė Ir A. Reuta, j pskltn. 
P. Kviecinskas. Stovyklai vadova
vo J. Urbonas, adjt. A. Reuta, 
maisto tiekėjai; V. Stankūnas ir 
A. Mališauskas. Stovyklos vaisti
nėlės vaistai tilpo net iš Kauno 
atvežtoji1 "V. Kudirkos” d-vės vai
stinėlėje, kurią P. Dlrkis dovano
jo. Sausio 8 d. turėjome atsisvei
kinimo laužą svečiams. Kas dien 
mokėmės po 1 vai. lietuviškai skal- 
tyti-rašyti. Didžiausia stovyklos 
pabaisa — juodomis raidėmis prie 
didžiulio medžio prikaltas šūkis:

— Angliškai žodį pasakysi-van- 
dens maišą pamatysi.
. Vandeniui nešti savanorių nerei

kėjo, bet baigiantis stovyklai ma- • 
žai angliškų žodžių bevartojome. 
Stovyklos laikas praslinko puikiai, 
nes lietaus veik nematėme, tik 
saulė, ta tropinė Q-lando saulutė, 
mus kaitino, o purvinas maudymo
si vanduo negalėjo, “nugalėti” die
nos nuovargio.

"Stovyklautojas.”
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