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SESERĮ metai
Lygiai prieš šešerius metus — 

1949 m. sausio 26 d. — buvo iš
leistas pirmasis “Mūsų Pastogės” 
numeris. Tai buvo sykiu ir pirma
sis lietuviškas leidinys Australi
joje, atspaustas spaustuvėje.

“Mūsų Pastogė" atsirado tuome
tinio Australijos Lietuvių Draugi
jos pirmininko Antano Baužės ir 
rašytojo Juozo Žukausko iniciaty
va. Laikraštis buvo leidžiamas 
Australijos Lietuvių Draugijos. 
Pirmuoju redaktorium ilgesnį lai
kų buvo Juozas Žukauskas. Vėliau 
“Mūsų Pastogę” redagavo Julius 
Veteikis, Aleksandras Mauragis ir 
Bronius Zumeris. Formaliai “Mū
sų Pastogės” leidimų perėmusi 
ALB Krašto Valdyba, redaktorium 
pakvietė J. Žukauskų, gi jam pa
sitraukus, nuo 1953 m. spalio 
mėn., redaguoja J. Kalakauskas.

Jau pirmajame numeryje, re
dakcijos pasisakyme — Pradedant 
— skaitome, kad “Mūsų Pastogė” 
pirmuoju savo uždaviniu laiko tar
nauti Austrailijos Lietuvių Ben
druomenei... Pabrėžiama, kad bus 
gerbiamas kiekvienas politinis įsi
tikinimas, kuris tik neprieštaraus 
tremties bendruomenės tikslams 
Ir Lietuvos laisvei ir lygiai res
pektuojama kiekviena krikščioniš
koji religija bei religiniai įsiti
kinimai. Gi tvirta vienybė, tikras 
noras pasitarnauti bendram mūsų 
labui, gera valia ir pagarba žmo
gui — svarbiausieji principai, ku
riais grindžiamas tiesus Ir aiškus 
bendradarbiavimo kelias.

Šių principų ir tikslų iš aklų 
neišleidžia ir šiandien “M.P.” re
dakcija. Tuo kečiu eiti nuoširdžiai 
kviečiami Ir visi Lietuvių Bendruo
menės nariai Australijoje.

Per tris šimtus savaičių Jus 
lankiusi “Mūsų Pastogė” — lan
kys Jus Ir toliau, nežiūrint sunku
mų, kuriuos reikia ir reikės nu
galėti. Didėjantis prenumeratorių 
skaičius Ir augantis bendradarbių 
būrys rodo, kad laikraštis eina tik
ru keliu ir jis yra reikalingas.

Tikėtina, kad gražiai vykęs ben
dradarbiavimas bus dai- glaudesnis 
j septintuosius metus įžengus. O 
už nuoširdžių lietuviškų talkų ir 
bendrojo reikalo supratimų, gili' 
padėka Visiems laikraščio bičiu
liams.

“Mūsų Pastogė".

Lietuviškos transliacijos 
per Madrido radija.

Jau anksčiau Inf. Tarnyba su
sitarė ir pastoviai transliuojama 
lietuviškos programos per Romos 
ir Vatikano radijus, šios progra
mos skirtos pavergtai Lietuvai. 
Buvo mėginta tokias valandėles 

gauti Belgijos, Prancūzijos ir Olan
dijos radiofonuose. Deja, iš to nie
ko neišėjo. Užtat sėkmingai pasi
baigė pasitarimai su Madrido tau
tiniu radiofonu, Radio Nations de 
Espana.

Lietuviams leista kalbėti 7 kar- 
tus per savaitę (po 10 minučių) 
lietuviškai j pavergtųjų tėvynę. 
Pirmasis per Madrido radiją lie
tuviškai prabilo ten lankęsis š.m. 
sausio 2 d. vysk. V. Padolskis. 
VLIKas jau yra paskyręs šios 
stoties transliacijų vedėjų ir pro
gramas redaktorių. Dabar jau kas 
vakaras lietuviškas laisvas žodis 
radijo bangomis siunčiamas į Tė
vynę iš Madrido — vienos galin- 
glaasių Europos stočių. Translia
cijos baigiamos šūkiu: “Lietuvi, 
nenustok tikėjęs Lietuvos laisve!"

• Traukinio katastrofoje šiau
rės Brazilijoje žuvo 50 žmonių. 
Trakinys nusirito nuo bėgių-

SVEIKINIMAI 
PAVERGTAI 

TĖVYNEI
Naujųjų Metų proga sveikini

mus pavergtai Lietuvai pasiuntė 
radijo bangomis VLIKo pirminin
kas Krupavičius, Vykdomosilos Ta
rybos ir Lietuvybės Išlaiykmo 
Tarnybos valdytojas K. Zaikaus
kas ir Pavergtųjų Jungtinių Tau
tų Seimas, kuriame dalyvauja ir 
Lietuvos atstovai.

Sveikinimuose išreikštas tvirtas 
tikėjimas, kad pavergtoji tėvyne 
bus išlaisvinta, nes Vakarų laisva
sis pasaulis neužmiršo pavergtųjų 
ir nepripažįsta mūsų krašto už
grobimo- ir neįteisino jo laikymo 
pančiuose.

9 Naujųjų Metų proga Romos 
radijo stoties transliacijos lietu
vių kalba buvo perduoti Italijos 
respublikos prezidento L. Einaudi 
ir Lietuvos diplomatijos šefo S. 
Lozoraičio pareiškimai.

PRENUMERATA
Ištisiems metams— 

£ 3.0.0.
Pusei metų—£ 1.10.0 
Vienam mėnesiui— 

6 šll.
Atskiras nr. — 1/3.
N. Zelandijoje ir 
Anglijoje kaina ta 
pati. Kituose kraš
tuose - 6 dol. me

tams.

PRENUMERATA

SKELBIMAI
Skelbimų , kaina vie
nai teksto eilutei ar
ba jos vietai—1/6. 
1 colis per vienų 
skilti—10/-

Nuolatiniams skel
bimams teikiama 

nuolaida.
Už skelbimų turini 
neatsakoma.

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

No. 3 (301). Septintieji metai.

SYDNĖJUS, 1955 m. sausio 26 d.

(Bendruomenes reikalų sargyboj
ALB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMO 

TREČIOJI DIENA, GRUODŽIO 31.
ALB Krašto Tarybos trečioji 

diena turėjo prasidėti pamaldomis, 
kurias netoli esančioje bažnyčioje, 
suvažiavimui prašant, buvo paža
dėjęs atlaikyti suvažiavime daly, 
vavę mūsų kapelionai. Tarybos na
riai sutartų valandų susirinkę į 
nurodytų bažnyčių, tegalėjo iš
klausyti australo kunigo laikomų 
mišių.

SOVIETAI VIS DAR 
MĖGINA...

Kiek Sovietų Sąjungai nemalo
nus yra Vakarų susitarimas ir 
Vak. Vokietijos apginklavimas, ro
do ir tai, kad nepasisekus paveikti 
Prancūzijos parlamentų, Ir šiam 
ratifikavus Paryžiaus susitarimus, 
dabar sovietų propogandos ašme
nys atsikreipė į Vak. Vokietijų ir 
Belgiją.

Sovietų Sąjungos užsienių reika
lų ministerija pareiškė, kad So
vietų Sąjunga, jeigu Vak.. Vokie
tijos' parlamentas ratifikuos Pa
ryžiaus susitarimus, sustiprins 
savo ryšius su Rytų Vokietija ir 
sujungs pastangas su kitais komu
nistiniais kraštais, kad talka Eu
ropoje būtų išsaugota. Be to, Sov. 
Sąjunga pagrąsino nutraukti bet- 
kokius diplomatinius santykius su 
Vak. Vokietija.

I šiuos Maskvos grąsinimus Vak. 
Vokietija greitai reagavo ir pa
reiškiama, kad Sovietų S-gos poli
tiniai manevrai nesustabdys Vak. 
Vokietijos pasiryžimo atkurti pil
nų nepriklausomybę ir su savo ka
rinėmis pajėgomis dalyvauti Vak- 
Europos Gynybos Sąjungoje.

Rytų Vokietijos parlamento že
mųjų rūmų prezidiumas kreipėsi 
j Belgijos parlamentų, prašyda
mas neratifikuoti Paryžiaus su
tarties, nurodydamas Belgijai, 
kaip mažai valstybei, gręsiantį pa
vojų iš apsiginklavusios Vak. Vo
kietijos.

Pusnys ir liūtys Europoj
Iš Londono pranešama apie ne

paprastas žiemos audras ir snie
go griūtis Anglijoje ir Škotijoje.

Škotijoje ištisi kaimai ir mies
tai buvo užversti sniegu ir atkirs
tas susisiekimas keliais. Maistas, 
drabužiai, degalai, vaistai buvo iš
metami parašiutais iš lėktuvų. 
Daugelyje vietų sniego iškritęs 
sluogsnis siekė 20 pėdų. Plentuo
se šimtai automobilių užversti 
sniegu. Kai kuriose vietose iš po 
sniego žmonės nepajėgė išsikasti 
ir sušalo. Prancūzijoj tirpstąs 
sniegas Alpėse) iššaukė milžiniškus 
potvynius. Pakilusi Senos upė Pa
ryžiuje nuplovė pakrančių preky
vietes. Vanduo įsiveržė į miesto 
centrą. Pasiųsta kariuomenė vyk
do gelbėjimo darbus.
• Pekinge ir New Yorke tuo 

pačiu metu paskelbtas komunika
tas, iš kurio matyti, kad' JTO ge
neralinis sekretorius Hammarsk- 
joeld grįžo iš raudonosios Kinijos 
sostinės tuščiomis rankomis. Jis 
turėjo vilties susitarti dėl 11-kos 
kalinamų amerikiečių lakūnų palei
dimo.

Lietuviškieji sporto 
klubai

Apie sporto klubus, jų reikšmę 
ir fizinį auklėjimų aplamai, pra
nešimų padarė Australijos Lietu
vių Sporto ir Fizinio Auklėjimo 
Valdybos pirmininkas Leonas Bal. 
trūnas.
‘ Pranešėjas, apžvelgęs lietuvių 
sportininlkų atliktus organizaci

nius darbus, pastangas suburti lie
tuviškąjį sportuojantį jaunimą į 
lietuviškus klubus, per kuriuos yra 
siekiama ne tik sportinių laimė
jimų, bet taip pat svetimoj ap
linkoj augančio ir bręstančio jau
no lietuvio tautinės sąmonės ug
dymu rūpinamasi, pabrėžė, kad 
sporto klubai yra ir Ilgesnį laikų 
bus viena iš efektingiausių prie
monių sulaikymui mūsų jaunimo 
nuo nutautėjimo.

Toliau L. Baltrūnas priminė su
ruoštas sporto šventes Melbourne, 
Sydnėjuje, Adelaidėje Ir Geelonge, 
kur dalyvavo gausus būrys mūsų 
sportininkų. Pradžioje varžybose 
dalyvaudavę tik krepšininkai, bet 
Melbourne, pereitais metais, jau 
susitiko ir krepšininkai, ir stalo 
tenisininkai, ir šachmatininkai. 
Sporto šventėje Adelaidėje dar nu
matoma lengvoji atletika ir fut
bolas.

Lietuviški sporto klubai yra Ade
laidėje, Melbourne, Geelonge, Syd
nėjuje, Perthe, Brisbanėje ir krep
šinio komanda Canberroje. Refe
rentas padėkojęs bendruomenei už •

iki šiol rodytų sportininkams pa
ramų (skirta dovanų sporto šven
čių laimėtojams, paremta kartais 
ir aukomis) prašė ir ateityje spor
tuojančiam jaunimui tos paramos 
neatsakyti ir ypač jį paremti mo
rališkai.
..DISKUSIJOS. Vienas atstovas 

nurodo, kad sportuojantis jaunimas 
yra remtinas, nes sportas yra ati- 
traukiamoji priemonė nuo blogio.

Sporto' klubai privalo daugiau 
rūpintis prieaugliu. Lietuviškieji 
sporto klubai (kai kurie) turėtų 
rimtai pasvarstyti klausimą, kaip 
surasti pakaitų pas Juos žaidžian
čius kitų tautybių sportininkus. 
Būtina sudaryti sąlygas, kad jau
niai turėtų progos pasireikšti. Kaip 
pritraukti jaunimų? Prievarta ir 
raginimas nieko nepadės — rei
kia, kad jaunimas pats smelktų, 
prašytųsl priimamas į organizaci
jas. Tos organizacijos savo veik
la turi būti patrauklios jaunimui.

Išvadoje: pripažinta sporto Įdu
bų naudingumas ir pasisakyta už 
jų rėmimų. • , ■

I -------
pranešimas, kuris ir sudarė 
svarstymams.

ALB Melbourne Apylinkės 
dybos pirm. Vingis, palietė 
momentų, priveduslų prie nesutari
mų ir pastaruoju metu sudariusių 
grėsmę bendruomenės vienalytiš
kumui. Kun. dr. Bašinskas, parei
škęs kalbąs Kunigų Sekretorijato 
vardu, keliais atvejais padarė sa
vo pareiškimus, pabrėždamas, jog 
šis klausmas' čia neturi būti svar
stomas, kadangi tai liečia bažny
čią kaip nepriklausomų instituci
jų-

Diskusijų metu buvo nurodyta, 
kad nesutarimų klausimų reikia 
baigti, vienokiu ar kitokiu būdu, 
nes nesutarimas yra Ir jis yra ža
lingas bendruomenei. Pabrėžta, 
kad šio nesutarimo šešėlyje pra
dėtas bendruomenės idėjos laužy
mas, sėjant nepasitikėjimų pačia 
bendruomene, pažeidžiant taip bū
tinų vieningumų.

(Nukelta į 3 psl.)

bazę

val- 
eilę

Sukilimas Guatemaloj
Pereitos savaiės gale Guatema

loj, komunistai ir kiti buv. prezi
dento Jacobo Arbanez šalininkai, 
mėgino nuversti dabartinę vyriau
sybę. Guatemaloj paskelbtas karo 
stovis ir kariuomenė saugo stra
teginius punktus. Apie 100 žymes
nių komunistų areštuota. Yra už
muštų.

Petrovo byla
Pereitą savaitę Karališkoji Ko- , 

misija, vykdydama Petrovo šnipi
nėjimo aferoj apklausinėjimus, bu
vo iškvietusi duoti parodymų visą 
eilę liudininkų. Vienų uostų dar
bininkų unijos pareigūnų apklau- 
sinėjant, ■ prie teismo salės susi
rinko apie 100Q uosto darbininkų 
unijos narių, kurių dalis pakliuvo 
salėn ir posėdžio metu pradėjo 
triukšmauti, reikšdami protestų, 

reikalaudami Petrovų “eksportuoti” 
iš Australijos ir t.t. Karališkosios 
Komisijos pirmininko įsakymu Iš 
salės buvo pašalinti visi triukšmą, 
dariai, o pasipriešinusieji buvo 
areštuoti.

FORMOZOS VANDENYSE
Melbourne Liet. Bendruo

menėje pasireiškusio 
skilimo klausimas

Tai klausimas, kuris dar prieš 
Tarybai susirenkant pradėtas dis
kutuoti (jo šaknys siekia žymiai 
toliau)) ir, atrodė, gali Iššaukti 

aštrią susikirtimų, juo labiau, kad 
jau pirmųjų dieną buvo pastangų 
šį klausimą išimti iš darbotvar
kės. Tačiau atstovai į visų šių 
painiavų pažiūrėjo ramiai ir, kaip 
dera rimtam suvažiavimui, nepa
sidavė nei moraliniam spaudimui, 
nei aistroms.

Krašto Valdybos pranešimų, pa-

Pereitos savaitės gale Formoza 
vėl atsidūrė pasaulio įvykių cent
re. Ir šiandien negalima pramaty
ti, kaip tie įvykiai plėtosis, kaip 
jie bus užbaigti. Faktas yra tas, 
kad Kom. Kinijos vadai nuo žod
žių peęeina prie veiksmų.

Po paruošiamųjų aviacijos ir ar
tilerijos bombardavimų, komunis
tų laivynas Iškėlė stiprias pajė
gas j nacionalistų valdomą Yikiang 
salų, kuri, po aršių kovų, atsidūrė 
raudonųjų kontrolėje. Komunis
tai stipriais aviacijos junginiais 
puola Ir strategiškai svarbią Ta- 
chen salų, kaip lygiai ir kitas ap
linkines salas.

Nacionalistų aviacija neliko sko-

riš dar kartų pabrėžė, jog Formo
sa ir kitos strategiškai svarbios 
salos bus ginamos.

siremiant turima medžiaga, įvai- linga _ bombarduoja komunistų 
rių institucijų bei organizacijų ]aĮVyno, _______  __________
pareiškimais, referavo Krašto Vai- j>a2,.s jį karinių reikmenų’ sandė-

sausumos kariuomenės

dybos narys; Vyt. Doniela. Tai bu
vo objektyvus, grynai informacinis

NETIKRA TAIKA
JAV prezidentas pareiškė, kad 

šiandien, nors Vakarų pasaulis gy
vena taikoje, bet ta taika esanti 
labai nesaugi. Todėl Amerikos 
1955 — 1956 m. biudžetas suda
romas turint galvoj realią padėtį... 
Amerika daranti dideles išlaidas, 
kad garantuotų saugumų.

Prezidentas Eisenhoweris pažy
mėjo, kad 1955-56 finansiniais me
tais Amerika atominės energijos 
(karo ir taikos) reikalams skirs 
2.000 milionų dolerių. Tai bus re
kordinė šiam reikalui skirta suma.

Užsieniui pagalba (karinė ir ki
tokia) bus padidinta 400 milionų 
dolerių. Tokiu būdu, ateinančiais 
biudžetiniais metais, ši parama pa
sieks 4.700 milionų dolerių. Šita 
milžiniška suma bus panaudota 
teikiant draugingoms valstybėms 

ginklų Ir kitokių karinių reikmenų; 
teikiant pagalbų gynybos stipri- 
nimui-pristatant benzino, unifor
mų ir kitokių dalykų. Taip pat 
bus vykdomas ūkiniai atsilikusių 
kraštų atkutinimas.

Tarpusavio pagalbos plane yra 
numatyta suteikti paramos sąjun
ginėms valstybėms tokiu mastu, 
kad būtų sukurta Vakarų armija 
iš 180 divizijų, pajėgus karo laivy
nas ir aviacija.

Per pastaruosius penkerius me
tus Amerika yra pasiuntusi ki
tiems ki-aštams per 6000 lėktuvų,

900 laivų, 36.000 tankų ir kitokių 
šarvuočių, 200.000 transporto ma
šinų ir tūkstančius milionų šaud
menų.

Vakarų pasaulis, Europoj, Azi
joj ir Afrikoj, visos laisvosios 
tautos veikė sutartinai, stiprinda
mos savo gynybą prieš tarptauti- 
■į komunizmą, plėsdamos ekono
minį bendradarbiavimų Ir išspręs- 
damos Ilgai trukusius ginčus, ku
rie kliudė laisvojo pasaulio vienin
gumui.

“Mano programa ateinantiems 
metams numato sutvirtinti šituos 
laimėjimus ir pasiekti dar dides
nio progreso”, pabrėžė Eisenhowe
ris.

Vašingtono oficialūs sluogsniai 
nurodo, kad prezidento Eisenho- 
werlo pramatymas, kad 1955-56 
biudžetiniais metais JAV vyriau
sybės pajamos pasieks 60.000 mi
lionų dolerių, yra kalkuliuojamas 
tuo pagrindu, kad Amerikos eko
nominis gyvenimas visiškai Išsiva
duoja nuo sunkumų, kurie dar bu
vo jaučiami pereitais metais.

• Amerika nuleido į vandenį 
pirmąjį atominį povandeninį lai
vų “Nautillius”. Dar 4 tokie lai
vai yra gaminami, o trys numato
ma pradėti gaminti.

liūs. Raudonųjų laivynui padaryta 
žymių nuostolių. Yikiang salos 
operacijose, esu, žuvę apie 1000 
komunistinės Kinijos karių. Yik
iang sala yra apie 200 mylių nuo 
Formozos ir apie 20 mylių nuo 
Kinijos žemyno.

Prasidėję karo veiksmai aplink 
Formozų didelio susirūpinimo su
kėlė ypač Amerikoje. Anglijos ir 
Amerikos vyriausybės deda pas
tangų, kad karas nelšsiplėstų. Nu
tarta kreiptis į Jungtinių Tautų 
Organizacijų, kad kiniečiai sustab
dytų karo veiksmus. Tačiau abe
jojama, ar šie mėginimai pasiseks. 
Komunistai nori išlaisvinti Formo- 
zą, o čiangkaišekas nori išlaisvin
ti Kiniją. Atrodo, jog abeji mano, 
kad dabar yra atėjęs patogus mo
mentas ‘išlaisvinimo” darbus vyk
dyti.

Nacionalistinės Kinijos vyriau
sybė jaučiasi drąsi, nes yra pasi
rašiusi susitarimą su Amerika, 
kuri įsipareigojo ginti Formozą. 
Tik amerikiečiai mano, Jok Yik
iang, Tachen ir kitos šios erdvės 
salos, nėra strategiškai labai svar
bios ir jų ginti nežada. Lauktina, 
kad šios salos ir atiteks komunis
tams, nes be 7-tojo laivyno, kuris 
plaukioja Formozos vandenyse, na
cionalistai nepajėgs atsispirti prieš 
Komunistinę Kiniją, gaunančių mo
derniškų ginklų iš Sov. Sąjungos.

Formozos likimas bus sprend
žiamas kietose kovose, nes ši erd
ve yra svarbi ir Vakarams ir Ry
tams. Amerika pasiuntė savo ka
ro laivus prie Tachen salos, iš kur 
pradėtas civilių kariuomenės eva- 
kuavimas. Prezidentas Eisenhowe-

Kostą Rika — Nikaragva
"Karas” tarp Nikaraguos ir Kos. 

ta Rlkos tebesitęsia. I Kosta Ri- 
kų įslvęržusios svetimos pajėgos, 
kurias pradėta vadinti “sukilė
liais”, kaip United Press korespon
dentas, tris dienas išbuvęs "suki
lėlių belaisviu”, pareiškė, yra ge
rai ginkluotos, gerai aprūpintos 
maistu, turi lauko ligonines Ir 
gausų medicinos personalą.

Kosta Rika teigia, o Nikaragua 
paneigia, kad "sukilėliai” žygį pra
dėjo iš Nikaraguos.

J konfliktų įsikišo kitos Pietų 
Amerikos valstybės Ir iš neutralios 
zonos ,,kuri tęsiasi 18 mylių Kos
ta Rikes teritorijoje, kur, atrodo, 
turi susitikti, “sukilėliai” ir Costa 
Rikes pajėgos, nori susekti karo 
kaltininkus. Amerika Kosta Rikai 
pasiuntė 4 “Mustangus” — lėktu
vus, kurie jau apšaudo sukilėlius. 
Transporto lėktuvai apginkluoti Ir 
dalyvauja kautynėse. Paskiausios 
žinios skelbia, kad “sukilėliai” yra 
supami ir bus sunaikinti arba tu
rės pasiduoti į nelaisvę.

Skatina nepalikti Vasario 
16 d. gimnazijos be stogo.

PLB Vokietijos krašto valdyba 
paskelbė į tautiečius atsišaukimų, 
kuriuo kviečia savo auka prisidė- 

•ti prie Vasario 16 d. gimnazijos, 
kaip tautos namų, užbaigimo. 1954 
m. gruodžio 23 d. Vokietijos LB 
buvo be Jokių suvaržymų ar ap
ribojimų įrašyta į žemės ipotekos 
knygas kaip nauja Vasario 16 d. 
gimnazijos namų ir sklypo savi
ninkė. Su ta diena, kaip nurodo
ma atsišaukime, buvęs savinin
kas yra atlikęs visus savo įsiparei
gojimus, kurie buvo numatyti pir
kimo —, pardavimo sutartyj.e. 
Tačiau, iš kitos pusės, Kr. Valdy
ba buvo įpareigota per 6 mėne
sius nuo įrašymo dienos išmokėti 
buvusiam savininkui likusią pir
kimo sumos dalį — 60 000 DM. Be 
to, trūksta dar 40.000 DM apmo
kėti už atliktus ir atliktinus dar
bus. Tuo būdu iŠ viso reikia dar 
sutelkti 100.000 DM, arba 25.000 
dolerių. Valdyba tikisi, kad tų su
mą mūsų tautiečiai sudės, atsi
mindami reikalo svarbumų.

1
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Australia Day
Sausio 26-toji — Australijos 

tautinė šventė. Tai brangi diena 
šio krašto gyventojams — kartu 
ir mes ją švenčiame.

Norėdami geriau suprasti šios 
dienos reikšmę ir esmę, pažinki
me Australijos įsikūrimo istoriją, 
nusikeikime mintimis į palygina
mai netolimą praeitį.

Dar viduramžiais, buriniais 
laivais beplauklojant, buvo pasiek
ti Vakarų Australijos krantai. Ta
da atrastoji žemė buvo pavadinta 
Naująja Olandija. Niekas nesi
domėjo plikom, smėlėtom atras
tojo krašto pakrantėm, nes nesi
tikėjo iš jos jokios naudos.

Pirmas europiečių apsilankymas 
yra užregistruotas 1606 m., kai 
olandų laivas sustojo Carpentaria 
įlankoj. Klek vėliau anglas kapi
toną William Dampier, patyrinė
jęs šiaurinius Australijos krantus, 
pareiškė, kad jis čia teradęs blo- 
giaiusius laukinių žmonių tipus. 
Nuo tada ligą laiką niekas dau
giau Australija vėl nesidomėjo.

Maždaug po pusantro šimto me
tų anglas kapitonas Cook, grįžda
mas iš mokslinės ekspedicijos, 

1770 m. atrado derlingą Rytų Aus- 
tradijos pakraštį. Bet ir j jo aiški
nimus, kad Australija turi didelę 
ateitį ir yra plačių galimybių 
kraštas, dėmesio nebuvo atkreip
ta. »

1776 m. Siaurės Amerika, iki tol 
buvusi britų kolonija, pasiskelbė 
nepriklausoma valstybe. Britai, 
nuo seniau siuntę savo kalinius 
bausmei atlikti, į Ameriką, pradė
jo dairytis, kur jie galėtų juos 
dabar padėti. O anais laikais bri
tų įstatymai buvo labai žiaurūs: 
už duonos riekės pavogimą buvo 
baudžiama iki 7 metų kalėjimo. 
Tad suprantama, kad britų kalėjl. 
mal buvo perpildyti, netik krimi
naliniais, bet Ir politiniais kali
niais, kuriais valdovai labiausiai

norėjo atsikratyti. Tada Ir kilo 
mintis Australiją panaudoti, kaip 
kalinių trėmimo vietą.

Kapitonas Arthur Phillip buvo 
paskirtas naujai, formuojamos bri
tų nusikaltėlių kolonijos valdyto
ju.

1787 m. gegužės mėn. kapito
nas Phillip Išplaukė su 11 laivų 
laivynu vykdyti savo uždavinio. 
Tais laivais keliavo 290 jūrininkų 
ir 717 kalinių. Po 8 mėnesių ne
paprastai vargingos kelionės, kap 
Phillip laivynas pasiekė Australi
jos vandenis, o sausio 26 d. iš
kėlė D. Britanijos vėliavą dabar
tiniame Sydnėjaus uoste. Toji tad 
diena ir laikoma Australijos tau
tinės šventės diena.

Pirmieji kolonistai kūrėsi labai 
sunkiomis sąlygomis. Buvo daug 
rūpesčių, bet didžiausias — apsi
rūpinimas maistu, drabužiais ir 
pastoge. Visko stigo. Įsikūrimo 
darbus ypač sunkino čiabuvių už
puolimai. Maistui parūpinti buvo 
kuriamos smulkios sodybos — 
ūkiai, bet jie nepajėgė pakanka
mai užauginti net daržovių. Mais
to parūpinti turėjo Anglija, .bet 
dėl didelių atstumų Ir neišsivys
čiusius laivininkystes, dažnai mais
tas labai pavėluotai pasiekdavo 
Australiją. Badas kamavo koloni
ją iki 1790 metų.

Nepaprastos drąsos ir energijos, 
sumanus ir taikaus būdo guberna
torius Phillip įveikė sunkumus.

i Per ketverius metus jis sukūrė 
tvirtą New South Wales koloni
ją. Dėl pašlijusios sveikatos 1792 
metais turėjo grįžti Anglijon, kur 
po 12 metų ir mirė.

Tokiu būdu tasai 1000 kapitono 
Phillip žmonių, kurių didžiąją da
lį sudarė britų žiaurių įstatymų 
pasmerktieji, pradėjo Australijos 
tautos istoriją. Šiandien Australi
ja jau turi apie 9 milionus gyven
tojų ir yra vienas turtingiausių 
kraštų pasaulyje. Puoselėdama

355 LIUDININKAI
JAV Kongreso sudarytasis Kers- 

teno Komitetas, paskiau pavadin
tas Komunistinei Agresijai Tirti 
Komitetu, š.m. pradžioje paskelbė 

•savo pranešimą ir savo tardomojo 
darbo rezultatus su 355 liudininkų 
parodymais. Savo rezoliucija ko
mitetas rekomenduoja JAV prezi
dentui sušaukti tarptautinę konfe
renciją, kurioje dalyvautų viso lai
svojo pasaulio atstovai ir padarytų 
išvadas iš komunistinės agresijos. 
Konferencijai taip pat būtų pasiū
lyta atšaukti bolševikų satelitų 

diplomatinį pripažinimą. Pasmerk
ti komunistinę agresiją turėtų bū
ti paprašytos: ir Jungtinės Tautos. 
Apie šį komiteto oficialų prane
šimą reikalaujantį JAV vyriausybę 
imtis polit. ofenzyvos padėti pa-1 
vergtosioms tautoms, plačiai pain
formavo viso laisvojo pasaulio 
spauda, žinių agentūros Ir radi
jai.

• Prof. S. Žymantas, D. Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos Centro 
Valdybos vicepirminlnkas.tr Lietu
vių Rezistencinės Santarvės vice
pirmininkas, buvo nuvykęs į Romą 
dalyvauti Liberalų Internacionalo 
vykdomojo komiteto posėdžiuose.

Italijos radiofono pakvies
tas prof. Žymantas kalbėjo iš Ro
mos radijo stoties.

Būdamas Romoje, S. Žyman
tas palaikė nuolatinį kontaktą su 
Lietuvos diplomatijos šefu ir su 
Lietuvos mlnlsteriu prie šv. Sosto.

žmogiškumo įstatymus' ir priglaus, 
dama šimtus tūkstančių benamių, 
ji pelno ir mūsų pagarbą. Plečia
ma imigracijos politika, spartus 
gyventojų didėjimas, sveika ūkinė 
politika, netolimoj ateity šį turtais 
pertekusį kraštą įgalins atsistoti 
vadovaujančių pasaulio valstybių 

eilėn.
Šiemet Australijos tautinė šven

tė — Australia Day yra nukelta 
į sausio 31 d., pirmadienį.

Krašto Valdyba, kaipo vyriausias 
ALB vykdomasis trrganas, savo 
darbą vykdė šiomis priemonėmis: 
1) instruktavimu ir informavimu 
spaudoje ir aplinkraščiais bei pa
skirais raštais ALB apylinkių bei 
seniūnijų vadovybių, 2) palaikymu 
santykių su VLIKu ir jo įvairio
mis tarnybomis, 3) palaikymu san
tykių su Lietuvos diplomatais, 4) 
palaikymu santykių su kitų kraš
tų lietuvių bendruomenių vadovy. 
bėmis, 5) užmezgimų —yšių su ki
tų tautų tremtinių organais Aus
tralijoje, 6) palaikymu ryšių su 
įvairiomis australų organizacijo

mis ir Australijos vyriausybės įs
taigomis, 7) leidimu bendruomenės 
laikraščio "Mūsų Pastogė”, per ku
rį buvo palaikomas ryšis su tau
tiečiais Australijoje ir vis* pasau
lio lietuviais.

Už savo darbą Krašto Valdy
bos nariai jokio atlyginimo ne
gaudavo. Priešingai, ne kartą tek
davo jiems atlikti veltui ir tokie 
darbai, kuriems privalu būtų lai
kyti apmokamą asmenį; net ir su
sisiekimo išlaidas Sydnėjaus ribo
se ir smulkesnes išlaidas valdybos 
nariai apmokėdavo savo lėšomis. 
šykščios bendruomenės lėšos buvo 
naudojamos didžiausio ekonomiš
kumo laikantis.

Su visomis ALB apylinkėmis ir 
seniūnijomis santykiai buvo glau
dūs ir geri. Apie visą ALB veik
lą Ir gyvenimą buvo stengiamasi 
kuo smidkiaiusial informuoti mū
sų vyriausias politinis organas 
VLIKas, o ypač jo Lietuvybės iš- i 
laikymo tarnyba.

Ryšiai buvo palaikomi su šio
mis organizacijomis: 1) New Aus
tralian Culture Association, 2) 
New Settlers Lyga, 3) Liberal 
Party, 4) Labour Party, 5) Jung- 

| tiniu Baltų Komitetu, 6) Komunis
tų Pavergtų Tautų Komitetu.

šiuo metu Australijoje priskal- 
toma lietuvių, pagal oficialius da
vinius, veik 10.000 asmenų. Juos

ALB KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖS KRAŠTO VALDY
BOS PIRMININKO SIMNIŠKIO 
PRANEŠIMO APIE ALB 
KRAŠTO VALDYBOS VEIKLĄ 
1953-1954 METAIS, PATIEKTO 
ALB KRAŠTO TARYBOS IV- 
SIOS SESIJOS SUVAŽIAVIMUI 
1954 M. GRUODŽIO MĖN. MEL
BOURNE, SANTRAUKA.

galima suskirstyti į tris pagrindi
nes grupes: I grupė — tai senes
niųjų laikų ateiviai; iš tos, paly
ginti negausios grupės, tik labai 
maža dalis aktingai prisideda prie 
lietuviškos veiklos; II — gr. po 
II D. Karo atvykusių lietuvių vy
resnioji ir vidutinioji karta, kuri 
ir sudaro pagrindą lietuvybės iš
laikymo darbe ir III grupė — pri
augančioji jaunesnioji karta, kuri 
sudaro mūsų didžiausį tikslą Ir 
rūpestį, išaugiinti juos lietuviais 
ir išlaikyti gerais patriotais at
gimsiančiai Lietuvai.

Savo tikslams vykdyti ALB yra 
suskirstyta į apylinkes: 1) Sydnė
jaus, 2) Melbourne, 3) Adelaidės, 
4) Geelongo, 5) Brisbanas, 6) Per- 
tho, 7) Newcastlio, 8) Hobarto, 
9) Launcestono, 10) Woolongongo, 
12) Canberros, 13) Cabramattos, 
14) Albury ir seniūnijas: 1) Sa
les, 2) Snieguotųjų Kalnų, 3) 
Wentworthvilles. Kelios mažesnės 
seniūnijos išsiskirsčius iš tų vie
tovių'lietuviams, likvidavosi.

Pirmininkas nurodęs, kad ben
druomenėje velkiainčios organiza
cijos, kultūriniai junginiai, sporto 
klubai ir kt., atlieka taip pat di
delį darbą lietuvybės išlaikyme, 
pabrėžė, kad tiek apylinkių ir 
seniūnijų, tiek ir lietuviškų orga
nizacijų darbas yra labai ir labai 
sunkus. Didelė, mūsų pajėgiau
sios bendruomenės dalis laikosi 
atokiai nuo aktyvaus darbo. Mūsų 
kilnieji tautiniai idealai jiems jau 
tolsta ir jie patys grimsta į su- 
rambėjlmo ir sumaterialėjimo gel

mes. Visas sunkusis lietuviškąsls 
darbas gula ant kelių dešimčių 
pasiryžusių žmonių pečių, kurie 
kartais vietoj pagalbos patiria to
kių kliūčių, apie kurias net koktu 
būtų prasitarti. Bet darbas turi 
būti padarytas, ir jis bus daromas, 
tad Ir nedaugelio žmonių atsparu
mu.

ALB Krašto Valdyba savo dvie
jų metų kadencijos būvyje turėjo 
38 pilnaties posėdžius, laike kurių 
buvo apsvarstyta apie 200 įvairių 
klausimų. Greta to, įvairiems klau
simams aptarti, Krašto V-bos na
riai, ir be oficialių posėdžių rink
davosi pasitarti ir palaikydavo 
nuolatinį tarpusavį kontaktą. 
Krašto V-ba taip pat atliko kele
tą reprezentacinių pasirodymų tiek 
lietuvių, tiek australų tarpe. At- 
žymėtlna 1953 m. suorganizuota 
Sydnėjuje Australijoje gyvenan

čių lietuvių dailininkų darbų dai
lės paroda. Tai buvo vienas mūsų 
ryškiausių kultūrinių pasirodymų. 
Už šios parodos moralinį pasise
kimą padėkota Krašto V-bos tuo
metiniam nariui Jurgiui Bistrlc- 
kul, "kurio triūsu visa tai labai 
gražiai pavyko.

Finansiniai sunkumai buvo di
dele kliūtimi Krašto Valdybos vei
kloj. Tų piniginių sunkumų pag
rindas, — solidarumo mokesčio 
nemokėjimas: Ryšium su tuo ALB 
Krašto Valdyba negalėjo efektyviai 
remti ar padėti būtiniausiems mū
sų tautiniams veiksniams, kaip 
Tautos Fondas, Kultūros Fondas, 
mūsų pačių vietos kultūros, švie
timo ir kt. reikalams.

Baigdamas pranešimą, pirminin
kas pareiškė padėką Krašto Val
dybos nariams už nuoširdų ben
dradarbiavimą ir visiems tautie
čiams Krašto Valdybos darbą pa- 
rėmusiems.

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

VINCAS KAZOKAS.

Paveikslas senienų krautuvėje
— Martynai, — pašaukiau balsu, 
sėsdamasis prie stalo ir paimda
mas plunksną į rankas. Ir kai šiuos
žodžius rašiau, Martynas gulėjo 
savo lovoje plačiai atmerktomis 
akimis, sunėręs rankas už galvos. 
Kambaryje buvo šviesu: pro at
skleistas langų užuolaidas visa 
jėga veržėsi vidun vidurvasario 
saulė. Ant stalo gulėjo atvers
tos knygos, džiūvo rašalas iš ati- 
daros rašalinės, ir kelios musės, 
žaidusios saulės spindulių pluoš
te, nutūpė ant Martyno veido pa
ilsėti. Tačiau Martynas nejuto jų 
kutenančių kojyčių, negirdėjo, kaip 
gatve, pro pat jo langą praėjo 
•linksmai besikalbančių studentų 
būrelis, kurie vienmarškiniai sku
bėjo j prieplauką, norėdami iš
plaukti iš miesto ir pasidžiaugti 
vasaros šventadieniu gamtoje. Be 
abejo, jie negalėjo neprisiminti 
Martyno, kada jie ėjo pro jo na
mus. Kažkas pasiūlė užeiti Ir jį 
pasiimti drauge, bet viena kolegė 
kažinką juokingo pasakė Marty
no adresu, kad visi garsiai susi
juokė, Ir taip jie) nuskubėjo gatve 
žemyn, palikdami Martyną ramy
bėje. 0 Martynas gulėjo su lai
minga šypsena lūpų kampeliuose, 
akis įsmeigęs į vidutinio dydžio 
paveikslą, kabantį priešais ant 
sienos ir buvo panašus į eksta
zėje paskendusį šventąjį arba in
du jogą, kurio dvasia, palikusi 
valandėlei sustirusį kūną, viena 
klaidžiojo tik jai vienai težino
muose pasauliuose. Ir kai aš, pa
merkdamas plunksną į rašalą, dar 
kartą ištariau kietu ir įsakančiu 
balsu
— "Martynai!
jo blakstienos sujudėjo ir jis, iš
traukęs iš po galvos rankas, sun
kiai atsistojo. Taip turėjo keltis 
iš dulkių Adomas, išgirdęs Dievo 
balsą. Martynas perėjo per kam
barį, ranka perbraukė per smak
rą ir nuėjo skustis, šalto van
dens srovė į jo liguistai pageltusi 
veidą įpylė rausvumo ir gyvybės. 
Jis leido pro rankas šaltą vandens- 
srovę, leido ilgai, užsimąstęs, lyg 
norėdamas kažką labai isvarbaus 
atsiminti. Iš prieplaukos jo ausis

pavergimas. Ilgainiui jis tą ma
žytį drobės lopelį įstengė pra
plėsti ligi begalybės, paversti sa
vo vidiniu pasauliu, .kuriame rea
lizavosi jo sapnai ir svajonės. Jam 
vaidenosi, kad ilgiau bežiūrint 
pats peužengia to paveikslo rė
mus, lyg per slenkstį į visai nau
ją, tik jam vienam težinomą pa
saulį, paima tą moterį ant savo 
tvirtų rankų ir ją neša sunkiai 
kovodamas su kliūtimis į šviesos 
ir gyenimo krantą. Ir1 .toji moteris 
vargu ar jam galiojo kaip moteris: 
ji galėjo būti jis pats, jo laimė, 

■jo svajonė, jo skęstanti viltis. 
Kartais jis jai balsu kalbėdavo, 
klausdamas, iš kur ji ateinanti ir 
į kur besiveržianti, bet gi iš tie
sų tai buvo klausimai, sau pa
čiam statomi, į kuriuos Jis bet ko
kia kaina stengėsi susirasti atsa
kymą jis būtinai turėjo rasti, nes 
jis daugiau juto, negu suprato, 
kad jeigu jis neduos sau vienokio 
ar kitokio sprendimo, jį užlies 
anoji, iš paveikslo griūvanti tam
sa, ir jis nugrims joje, kaip pa
plautas bangų akmuo.
Ir Sabar jis tovėjo tarpdury, "kaž
ko delsdamas, vis negalėdamas pa. 
siryžti palikti šito kambario su 
jo paslaptimi.
— Aš tuojau sugrįšiu, — dar kar
tą pasakė Martynas, lyg tai jis 
būtų pasakęs mažam vaikui.
— Tu niekad jau negrįši, — pa
sakiau sukdamas tarp pirštų plun
ksną, ir man nuo šitų žodžių pa
sidarė graudu.
Martynas nuleido galvą. Paskui 
Jis staigiu judesiu grįžo atgal į 
kambarį, priėjo prie stalo ir, va
landėlę pagalvojęs, į atverstą są
siuvinį padėjo tašką. Jo akyse 

tasai taškas pradėjo plėstis jr aug
ti. Greitai Martynui pasidarė aky
se tamsu, ir jam pasivaideno, lyg 
pats pradėjo grimzti į tą juodą 
tašką. Siaubo pagautas jis bėgte 
išbėgo iš kambario, paskui save 
užtrenkdamas duris.
Lauke buvo taip šviesu, kad jis 
turėjo stipriai prisimerkti, kol jo 
akys šiek tiek apsiprato su vidur
dienio šviesa. Gatvėje buvo tuščia 
ir nyku. Tai buvo vienas iš tų 
vasaros šventadienių, kada visi 
kas tik gali, skuba į vėplus upės 
pakraščius. Tuomet miestas bū
davo kaip iššluotas: pasilikusieji 

slėpėsi namuose, užsidarydami lan
gines, o lauke iš viršaus sruvo 
troški kaitra, kuri tekėjo įkaitu

pasiekė garlaivio švilpimas, ku
ris Martyną galutinai prablaivė. 
Jis skubiai nusišluostė, grįžęs 
kambarin persirengė ir persimetęs 
per ranką švarką ėjo pro duris. 
Tarpduryje jis dar kartą sustojo, 
lyg suabejojęs savo sprendimu, ir 
balsu prabilo, žiūrėdamas į pavei
kslą;
— Aš turiu eiti, tu supranti, aš 
turiu. Mane šaukia, Ir aš negaliu 
vėlintis. Bet aš sugrįšiu, kaip ga
lima greičiau. — Kambaryje ne
buvo nieko, Išskyrus kelias muses, 
kurios garsiai blaškėsi į lango 
stiklą. Martyno skausmingas žvil
gsnis buvo nukreiptas į paveikslą 
sienoje, iš kurio žiūrėjo palaidais 
plaukais moteris. Jis buvo pusiau 
nuoga, su dideliu skausmu veide, 
kas turėjo reikšti ir baimę ir bai
sias pastangas išsiveržti iš tamsos, 
kuria dailininkas greičiausiai no
rėjo pavaizduoti nebūtį. Jos aky
se mainėsi Ir siaubas, ir viltis, 
kančia ir aistra ir gal būt eksta
ziškas tikėjimas Išsivadavimu. Tai 
buvo gana pigus darbas, vis dėl 
to jame dailininkas pajėgė įlieti 
kažką kerinčio. Martynas jį ne
tyčia susirado senienų krautuvė
je, rausdamasis po senas knygas 
ir jį beveik už dyką įsigijo. Ir 
kada jis tą paveikslą parsinešė 
namo, jis numetė jį už knygų len
tynos, tikrai nuoširdžiai gailėda
masis, kad be reikalo išmetė ke
letą litų. Bet vis dėl to. buvo pa
veikslas, ir jis po kiek laiko iš
sitraukęs pasikabino ant sienos. 
Ir nuo tos valandos jis nebesi
jautė gyvenąs vienas tame kamba
ryje. Jis tada ilgai j jį žiūrėjo, 
lyg užkietėjęs kritikas, jieškoda- 
mas paveiksle prasmės ir daili
ninko klaidų. “O vis dėlto gerai, 
kad jo neišmečiau”, po valandėlės 
pasakė sau anuomet Martynas, ir 
pajuto, lyg kažkokia jėga jį su
rišo su anuo paveikslu. Jam vai
denosi, kad jis girdi anos moters 
šauksmą, jaučia jos maldaujantį 
žvilgsnį jai padėt išsivaduoti iš 
tamsybių, ir jis tarėsi tikrai iš
gyvenąs jos kančią ir džiugesį. 
Ir juo ilgiau jis į tą paveikslą 
žiūrėdavo, juo • labiau leidosi jo 

siu grindiniu, kasėsi po namų pa
matais, baidydama rūsių" tamsoj 
ir drėgmėj besiveasiančius pelė, 
sius.
Martynas, plaukdamas garlaiviu, 
stovėjo atsirėmęs į turėklus ir 
žiūrėjo į ramų upės vandenį. Tą 
valandą jis buvo užmiršęs savo 
paveikslą Ir tik galvojo apie aną 
baisią tamsą, kuri valandėlei buvo 
užtvinusi jo kambarį. Kiek kartų 
jis stipriai ‘užmerkė savo akis, 
norėdamas dar kartą pajusti aną 
prieš valandėlę išgyventą tamsą. 
Tačiau ir užsimerkus dar buvo pa
kankamai šviesos, arba bent tai, 
ką galima būtų pavadinti šviesa, 
palyginus su ana tamsybe, kuri 
momentui buvo užtemdžiusi ne 
vien tik akis, bet ir jo sąmonę. 
Ir žiūrėdamas į dangaus mėlynė
je pakrikusius lengvus debesėlius, 
į žalias upės pakrantes ir tarp 
gelstančių javų snaudžiančias bal
tas sodybas, Martynas jautėsi, 
lyg iš tiesų po ilgos kovos būtų 
pasiekęs aną šviesos ir tikrumo 
krantą. Su pakilia nuotaika jis 
išlipo priešpaskutinėje stotyje ir 
beveik bėgte nubėgo paupiu. Jam 
buvo taip lengva. Ir kai jis nusi
maudęs atsigulė aukštielninkas 
ant sielių ir taip valandėlę gulė
jo, klausydamasis Vilnių pluškeni- 
mo į storus sienojus, tampriai su
rištus suktais žilvičiais, staiga 

jis prisiminė aną paveikslą, paliktą 
jo kambaryje. Dabar ten buvo vis
ką naikinanti tamsa, kurioje ji 
turėjo nuskęsti. Ir jam vaidenosi, 
kaip ji, toji paveikslo moteris, te
nai beviltiškai grumiasi, jleškoda- 
ma Išėjimo. “Gelbėkit”, jam pasi
girsta pasąmonėje jos šauksmas, 
bet jis nepajėgia pajudinti rankų, 
net blakstienų atmerkti, tik kaž
kaip ramiai stebisi išgirdęs jos 
balsą. Kiek kartų anksčiau jis mė
gindavo įsivaizduoti ją kalbančią, 
bet visados tegirdėdavo tik save.
— Gelbėkit! — Martynas vėl iš
girdo šauksmą, bet tai nebuvo 
jos šauksmas, bet šauksmas šita
me šviesos ir tikrumo krante. Mar. 
tynas pakėlė galvą ir pirmiausiai 
pamatė antroje upės pusėje būrelį 
žmonių, kurie šūkavo ir rankomis 
rodė į jo pusę. Jo žvilgsnis nusly
do per vandenį ir užkliuvo už jau
nos moters, kurią srovė tai iškel
davo tai vėl panardindavo.Kažin- 
kas ant kranto balsu raudojo. Kai 
po valandėlės Martynas su savo 
našta ant rankų išlipo ant kran-' 

to, jis staiga sustojo, ją taip lai
kydamas glėbyje, kaip nešęs iš 
vandens. Galėjai pamanyti, kad 
jis nebeturi daugiau jėgų toliau 
paėjėti, net paleisti išgelbėtąją. 
Kažkas pribėgo ir atėmė ją iš jo 
rankų! Kiti apstojo jį ir kalbėjo 
jam padėkos žodžias, kaip tai Iš 
viso įmanoma tokiu momentu kal
bėti. Bet Martynas nieko negirdė
jo, lyg jis būtų išnešęs skenduolę 
į visai svetimą krantą, atiduoda
mas ją svetimiems, niekada nere
gėtiems žmonėms, kurių kalbos jis 
nesuprato. Taip jis stovėjo nulei
dęs rankas, žiūrėdamas prieš sa
ve lyg nepajėgdamas suvokti, ką 
jis iš viso yra padaręs. Jo akyse 
buvo galima įžiūrėti ir nepaprastą 

^nuostabą , ir nusivylimą.' Jam ne
šant skenduolę j krantą, jos akys 
atsivėrė, ir jose Martynas pama
tė tą patį išgąstį, tą patį troški
mą gyventi, lygiai kaip aname pa- 
vleksle. Ir Jam rodėsi, kad tai iš 
tikrųjų buvo toji pati -moteris, su 
tomis pačiomis akimis, su lygiai 
taip palaidais plaukais ir apnuo
ginta krūtine. Tikrai tai buvo ji, 
toji pati, kuri grimzdo tamsoje ir 
kurią jis savo rankomis išnešė į 
saugų, krantą Ir čia atėjo jam ne
pažįstami žmonės, atėmė ją iš 
rankų ir nusinešė, palikdami jį vie
nui vieną.
Aš padėjau plunksną į šalį ir už
sidegiau cigaretę. Tikrai n>an bu
vo gaila šito jauno žmogaus. Aš 
žiūrėjau į jį, nesurasdamas tin
kamo žodžio.
— Daryk, kaip nori, — pasakiau 
galvodamas, kad ką jis šiuo metu 
bedarytų, vistiek paliks teisus. 
Martynas sujudėjo. Lyg abejoda
mas jis pamažu įsibrido į vandenį 
ir čia sustojęs dar kartą atsisuko 
į krantą. Šitas krantas! O kad jis 
nebūtų niekad jo pasiekęs ir tos 
moters niekad neprlsllietęs ranko
mis! Dabar jis žiūrėjo į jį, kaip 
į sudužusį Idealą, svetimųjų min
džiojamą. Krūmuose kažkas vul- 
garlškai susijuokė, Ir nuo to Mar
tynui pasidarė bloga. Skubiai jis 
nusisuko Ir pasileido plaukti į ki
tą pusę, kur ant vandens sūpavo
si platūs sieliai. Ant krato stovį 
lydėjo jį akimis ir matė, kaip jis 
priplaukęs nusitvėrė už atsikišu
sios šakos ir dar sūpavosi vande
nyje, lyg rinkdamasis atitinkamą 
momentą pasispirti Ir Iššokti iŠ 
vandens. Tačiau jis nešoko. Jis 
tiktai pasispyrė rankomis, pasi

duodamas keletą žingsnių atgal, 
paskui visa jėga ir sukauptu pa
siryžimu nėrė po sieliais kaip ga
lima giliau.
Kažkas ant kranto stovinčiųjų 
balsu sukliko. Kiti sulaikę kvapą 
laukė, kada jis vėl pasirodys iš po 
sielių. Tačiau Martynas nebeišnė- 
rė.
— Kas jam atsitiko? Kodėl jis 
taip padaro? — Jie klausinėjo 
vienas kito, bet niekas nemokėjo 
atsakyti.
— Jis pasirinko geriausią dalį, — 
atsiliepė Išgelbėtoji, kuri sėdėjo

žolėje Ir tvarkė savo plautas.
Aš pastūmiau savo rašinį į šalį 

'ir rūkydamas žiūrėjau į paveikslą, 
kuriame juodo aksomo fone buvo 
pavaizduota aistringomis akimis ir 
gundančiu žvilgsniu moteris. Aš 
prisiminiau Martyną Ir pradėjau 
balsu deklamuoti Ovidijaus Meta- 
marfozes.

Skaityta LKF suruoštame li
teratūros vakare Melbourne 
(1954 m. gruodžio 28 d.).

PAVERGTOJE
TfiVYNEJE

— Gautosiomis iš pavergtos Tė
vynės 1954 m. gruodžio mėn. ži
niomis, okup. Lietuvoje yra palik
ta tik viena kanigų seminarija, 
kuri veikianti Kaūne. 1953 m. jo) 
buvo dar 75 klierikai, o. 1954 m. 
jau mažiau. Sakoma, kad 23 “išėję 
į kariuomenę”. Grąžintieji kai ku
rie iš Rusijos ir Sibiro dvasinin
kai “gauna vietas ir darbą”.

— Vakare prieš Naujuosius Me
tus Vilniuje Operos ir Baleto teat
re per tradicinį Traviatos spek
taklį iškilmingai paminėta Kipro 
Petrausko 70 metų gimimo sukak
tis. Bolševikai skelbia padarę spal
votą filmą, vaizduojančią "Klai
pėdos, Murmansko, Kaliningrado 
žvejų laivų flotllijų žūklę šiaurės 
Atlante”.

NAUJIEJI AUSTRALAI 
SURADO URANIJAUS

Tasmanljoje trys imigrantai (vo
kietis ir du lenkai) surado urani- 
jaus Launcestono apylinkėse. Ty
rinėjimai ir jleškojlmai tęsiami.

• Iš New Yorko pranešama, 
kad Pietų — Rytų Azijos gyny
bos klausiniu Amerika ir D. Bri- 
tanija pasiekė susitarimo.
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D. BRITANIJA
Tautos Fondui D. Britanijoje 

surinkta pereitais metais 357 sva
rai. Iš jų 150 sv. per kun. J. Gu
tauską paaukojo Škotijos lietuviai. 
Tautos Fondo atstovybę Londone 
sudar pirm. inž. J. Vilčinskas ir 
nariai — P. Bulaitis, O. Kairiūkš- 
tienė, K. Makūnas Ir J. Petrušal- 
tis.

JUNGT. AMER. VALSTYBĖS
— Lietuvių Žurnalistų Sąjunga 

išsiuntinėjo savo nariams praneši
mą apie savo veiklą ir artimiau
sius ateities planus. Sąjungai 1 
Pasauliniame Spaudos Kongrese 
S. Paolo mieste, Brazilijoj, atsto
vavo kun. P. Ragažlnskas. Gšvus 
sutikimą įtraukti j kongreso dar
bų leidinį (portugalų, ispanų ir 
anglų kalbomis)' referatą apie lie
tuvių spaudos istoriją, tokį refe
ratą parengė V. Trumpa. Taip 
pat paruošta išleisti anglų' kalba 
brošiūra, kurioje dramatiškai at
pasakota lietuvių spaudos istorija 
ir dabartinė padėtis palyginta su 
buvusia prieš 50 metų. Prie jos 
prledadama LŽS atsišaukimas j 
visus spaudos laisvės gynėjus. Ji 
numatoma plačiai paskleisti visa
me laisvajame pasaulyje. Numa
toma ją išleisti taip pat prancūzų, 
italų ir kitomis kalbomis. Taip 
pat numatyta suruošti neakivaiz
diniai žurnalistikos kursai, kurie 
padėtų paruošti žurnalistų prie
auglį ir norintiems pasitobulinti, 
šiuų metu Sąjungai priklauso 161ALB SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI

(Atkelta iš 1 psl.)
Preeidiumo pirmininkas, sumuo

damas, svarstymų metu iškkilusias 
mintis, pareiškia, kad čia nejieško- 
ma kaltų ir nekaltų, kad čia tokių 
ir nėra — esama tik blogų tal
kininkų. Esame visi vargšai ir ne
turime skaldytis. Reikalinga neiš
leisti Iš aklų augščlauslo tikslo 
— lietuviškos bendruomenės vie
ningumo ir susiklausymo. Ir čia 
būtina visuotinė talka.

Nesutarimų klausimu buvo pa
siūlytos 3 rezoliucijos, bet vėliau 
kitos (griežtesnės) atsiimtos, pa
reiškus tikėjimą gera valia, buvo 
priimtas toks

Nutarimas
“Australijos Lietuvių Bendruome
nės Krašto Tarybos suvažiavimas, 
įvykęs Melbourne, 1954 m. gruod
žio mėn. 29-31 d.d., turėdamas 
galvoje, kad. Lietuvių Bendruome
nė esamomis sąlygomis yra tin
kamiausia arganizhcija tremtyje 
lietuvio siekiams vykdyti, įgali
nanti apjungti visų lietuvių ben
druosius interesus ir derinti pas
tangas, įvairiais būdais besireiš
kiančias, kad realizavus visiems 
lietuviams rūpimus bendruosius 
siekimus, su apgailestavimu kon
statavęs atsiradus Melbourne lie
tuvių bendruomeninio gyvenimo 
funkcionavime negeistinų reiški
nių, prašo:

1. Australijos Lietuvių Kunigų 
Sekretoriatą ir naujai išrinktąją 
Australijos Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdybą greitai baigti 
spręsti nesutarimų Melbourne by
lą, 1953 m. lapkričio 14 dienos ak
to, pasirašyto tarp Melbourne Lie
tuvių Kapeliono ir Melbourao Apy
linkės Valdybos Pirmininko, dva
sioje, duodant A.L. Kunigų Sek
retoriato 1954 m. gegužės mėn. 
12 d. raštui, ALB Krašto Valdy
bai, eigą.

2. Suvažiavimas minimų insti
tucijų sprendimo laukia ligi 1955 
m. kovo mėn. 1 d.

3. Suvažiavimas atkreipia Mel
bourne Apyl. bendruomenės na
rių , o taip pat ir visų Institucijų 
bei organizacijų dėmesį į- reikalą 
santūriai ir ramiai laukti abiejų 
institucijų sprendimo”.

Buvo priimtos dar dvi rezoliu
cijos: vienoje suvažiavimas įpa
reigoja Krašto Valdybą kreiptis 
į Tautos Fondo Valdybą, prašant
tam tikrą procentą surenkamų lė- varos, vengti erzinančių pareiški

Lictuuiai—
R*«U£YK

narys, iš kurių tik vienose JAV 
gyvena 103. Tačiau paskelbtasis 
sąrašas dar toli gražu neapima 
visų spaudos darbą dirbančių pro
fesionalų. Sąjungos organų kaden
cija baigiasi vasario mėnesį. Da
bartinę valdybą sudaro: pirminin
kas V. Rastenis ir nariai — D. 
Penikas, T. žiūraitis, S. Narke- 
liūnaitė ir Pr. Naujokaitis.

— Šaulių Sąjungos 35 metų 
sukaktis plačiai paminėta JAV lie
tuvių spaudos. Ta proga nurody
ta, kokį platų barą Lietuvos gyve
nime buvo Sąjunga išvariausi. 
Prieš Lietuvą okupuojant bolševi
kams, Šaulių Sąjungoje veikė 125 
chorai, 400 valdybos kuopelių, Kau
ne, Šakiuose, Šiauliuos, Marijam
polėje Ir kituose didesniuose cent
ruose gražiai reiškėsi šaulių teat
rai. Visame krašte šauliai turėjo 
105 orkestrus, 350 didesnių bib
liotekų, 72 šaulių namus, 115 šau
lių klubų, kelis šimtus sporto ko
mandų, sekcijų etc. Tremtyje at
gaivinama Šaulių Sąjunga vėl ro
do gyvą veiklą.

— Iškilmingam aušrininko dr. 
J. Šliupo minėjimui Čikagoje va
dovavo dr. A. Mergeris. Apie Šliu
pą kalbėjo veikėjai M. Vaidyla, 
adv. R. Skipitis Ir dr. P. Giedrai
tis. Meninę programos dalį atliko 
S. Adomaitienė ir smuikininkas A. 
Paukštys, kuriems akompjanavo 
kompozitorius V. Jakubėnas. Pla
čiai nušviestas Šliupo indėlis į lie
tuvių tautos gyvenimą.

šų Tautos Fondui Australijoje, 
palikti vietoje kultūriniams, švie
timo ir lietuvybės Išlaikymo rei
kalams, nes jauna bendruomenė 
ūkiškai dar silpna ir nėra pajėgi 
iš solidarumo mok. visų gyvybi
nių reikalų tenkinti. Kitoje rezo
liucijoje kreipiamas laisvinimo vei
ksnių dėmesys į tai, kad būtų 
baigti nesutarimai tarp VLIKo 
ir Diplomatinės Tarnybos, kaip 
žailingi Lietuvos laisvinimo ko
vai. Ta pačia proga prašoma ne
delsiant sušaukti Pasaulio Lietu
vių Seimą.

Pasiūlymai, sumanymai
“Mūsų Pastogei” siūlyta vengti 

pasaulėžiūrinių klausimų, galin
čių iššaukti nesibaigiančius ginčus; 
pageidauta daugiau lengvesnio tu
rinio straipsnių, prisitaikant prie 
mažesnio Išsilavinimo skaitytojo.

Krašto Valdybos pirmininkui iš
kėlusi klausimą dėl spaustuvės įsi
gijimo, suvažiavimas nutarė, kad 
naujoji Krašto Valdyba rūpinsis 
spaustuvę įsigyti ir visi tautiečiai 
prašyti šį reikalą paremti.

Pritarta pasiūlymui, kad Kraš
to Valdyba ne tik vykdo Krašto 
Tarybos nutarimus, prižiūri bei 
instruktuoja visą apylinkių veiklą, 
seka visą bendruomenės gyvertimą, 
bet ji turi teisę ir tvarkyti jį pa
gal mūsų tautos siekimus: savo 
gyvybę, kalbą, tautines ir valsty- 
biines tradicijas Išlaikyti kurti ir 
ugdyti jas.

Solidarumo mokestis yra vienas 
pagrindinių lėšų šaltinių bendruo
menės vadovybei organizacinius 
reikalus atliekant, todėl prašomi 
visi tautiečiai šį mokestį pilniai 
įmokėti.

Prašyta, kad lietuviai kapelionai 
palaikytų gražią kalėdojimo tra
diciją ir bent vieną kartą per me
tus aplankytų tautiečius.

Prašyti kiekvieną apylinkės val
dybą ir Kultūros Fondo skyrius 
organizuoti būrelius Vasario 16 
gimnazijai remti.

Plėsti soc. globos veiklą, kad 
kiekvienas vargan patekęs tautie
tis jaustų jj globojančią bendruo
menės ranką.

Baigiant suvažiavimą reikštas vi
suotinis atstovų pageidavimas, kad 
būtų gražinta rimtis ir susiklau
symas bendruomenėn ir prašyta 
būti santūriems, neprarasti lygs-

— New Yorke, Brooklyne, šir
dies smūgiu mirė Ukmergės chi
rurgas dr. Alėksis Dumbrys.

— Visuotiniame Amerikos lie
tuvių studentų suvažiavime Čika
goje dalyvavo apie 200 atstovų. 
Svarstyti aktualieji studentų rei
kalai. Čikagoje turėjo savo suva
žiavimą ir naujai įsikūręs studen
tų sambūris “Santara”. Suvažiavi
mo proga buvo išleisti du informa. 
ciniai leidiniai.

Iš DIPL. JŪRJJ
Tremties dienų kalendoriuje su

mirgėjo ir v3 viena paminėtina 
data — Klaipėdos Krašto prisi
jungimo prie Lietuvos 32 metų 
sukaktis. Šia proga prisimena 
lietuvio kovos dėl savojo pajūrio, 
pakalbama apie Klaipėdos uostą 
— langą į pasaulį, bet tik labai
retai pro tą “langą” žvilgterėja- 
ma į platesnius vandenis, kuriuos 
raižė mūsų jūreivių vairuojami 
laivai — tų laivų stiebuose lietu
viškai trispalvei plevėsuojant, čia 
patelkiamas prisiminimų žiupsne-

N. ZELANDIJA
N. Zelandijos krašto valdyba iš

leido naują “Naujosios Zelandijos 
Lietuvio’” numeri, kuriame duota 
plati ten gyvenančių lietuvių veik-1 
los apžvalga. Tautos Fondo įga
liotiniu kkrašto valdybos paskir
tas P. Grigaliūnas, kuris rūpinsis 
Lietuvos laisvinimo reikalams lė-' 
šų organizavimu.

— Be anksčiau sudarytos suau- ' 
gūsių tautinių šokių grupės, da
bar suorganizuota ir pačių jau
niausiųjų lietuvių vaikų tautinių' 
šokių grupė. Ji jau du kartus pa. 
sirodė per YWCos Kalėdų eglutę 
ir Baltų Klubo suruoštą vaikams ' 
eglutę. Visur buvo nuoširdžiai Ir' 
maloniai sutikti, šokiams vado- ' 
vauja J. Paplauskas. Aucklando' 
sekmadienio mokykla veikė trim 
grupėm. Pabaigoj buvo padaryti 
patikrinamieji egzaminai. Jauniau- 
siosios grupės mokiniai pasiekė 
labal gražių' rezultatų. Prie to 
daug prisidėjo motinos, kurios ne
sigailėjo laiko valkus taip rūpes
tingai atvesti į mokyklą. Po pa
mokų vykdavo tautinių šokių mo
kymas. Jauniausiai grupei dėste 
mokyt. E. Liutikienė, o vyr. gru
pei, paskutinį pusmetį abiem gru
pėm, dttstė lietuvių k., istoriją ir 
krašto mokslą č. Liutikas, kuris 
vadovavo sekmadienio mokyklai.

Jūrų Kapt. F. Marcinkus 

lis, rodo lietuvio veržimąsi į jūrą 
ir Nepriklausomos Lietuvos pas
tangas įsijungti į jūrinių tautų 
šeimą. ,

•
Sydnėjuje šiandien glaudžiasi ir 

vienąs lietuvis, kurio jūreiviška 
siela ir prigimtis tampriai surišta 
su Klaipėdos atvadavimu ir Lietu
vos laivininkyste. Tai dlpl. jūrų 
kapitonas Fetlksas Marcinkus, ku
ris šiemet mini 50 metų amžiaus 
sukakti, ir kurio 32 metai “nu
plaukė” jūromis.

Kelionės per “septynių jūrų” 
audringas bangas, kelionės pilnos 
pavojų ir nuotykingos — prasidė
ję prie Baltijos krantų, išnėrę 
pro liasvąjj Klaipėdos uostą, vin- 

• giavosi per plačiųjų vandenynų 
versmes; jo laivai metė inkarus 
šaltuose ir egzotiniuose uostuose, 
kol, pagaliau, vėl sėkminigai plū
duriuoja Australijos pakrančių 
vandenyse, su viltimi kada nors 
grįžti į pamylėtą Baltiją...

Kalbėdamasis Su ^sausumos 
žiurke”, F. Marcinkus pasipasako
jimo pradžioje pabrėžė:

— Norėčiau, kad mano pasipa
sakojimas daugiau būtų suprastas, 
kaipo Baltijos juros ir Klaipėdos 
uosto reikšmės Lietuvai iškėlimas 
ir Išreikšta pagarba tiems idėjos 
draugams — jūrininkams, kurie 
mylėjo, myli ir aukojasi jūrininko 
daliai...

•
Jūrinirtku tapti Marcinkui be

ne bus pagelbėjęs brendimo metu 
Išgyventas pokarinis (po I Pasau
linio karo) laikotarpis, kai Lietu
va savo sūnų ryžtu, ginklu ir krau
ju pirkosi laisvę ir nepriklausomy
bę. Į tą kovų sūkurį buvo įtrauk
tas ir Marcinkus, tuomet 15 metų 
gimnazistas, palikęs mokyklos 
suolą su būriu bendraklasių šau
lių ir kovojęs su besibraunančiais 
į Lietuvą lenkais prie Širvintų, 
Giedraičių. šiose kautynėse žuvo jo 
vyresnysis bendras Vincas Dovy
daitis.

Pirmoji F. Marcinkaus pažintis 
su Baltijos jūra įvyko kaip tik 
Klaipėdos krašto atvadavimo ko
vose, kuriose jis dalyvavo ir kur 
žuvo jo bendraklasis, Kauno “auš- 
rokas” Algirdas Jasaitis.

Pirmoji pažintis su jūra
F.M. apie tai prisimena sekan- 

kančiai:
— Kai pirmą kartą pamačiau 

Baltijos jūrą — .ja susižavėjau, 
tapau Jos užkerėtu gerbėju. Anuo
met bręstantis jaunimas dažnai 
galvotrūkčiais verždavomčs į bet- 
kokią patriotinę naujovę, stengda
miesi kuo nors reikšmingiau pasi
tarnauti atgimstančiai tėvynei...

Ir toji gimnazisto F-M. svajonė 
išplaukti į jūras, netrukus pradė
jo realizuotis, kai 1923 m. Kaune, 
prie Augštesniosios Technikos Mo
kyklos buvo įsteigtas jūrinlinkyst- 
tės skyrius. Jo organizatoriais 
buvo gen. Nagius-Nagevičlus, gen. 
Daukantas, pik. Platakis, pik. Kui
zinas, Inž. Rėklaitis ir kt. Į šią 
Jūros Mokyklą buvo priimtas ir

mų, kurie negali pasitarnauti lie
tuviškajam reikalui.

Suvažiavimas praėjo tikrai kū
rybiškoje , gilaus- bendruomenės 
reikalų supratimo dvasioje. Atsto-. 
vai, svarstydami esminius klausi
mus, diskutavo rimtai, su teisin
gai suprastu atsakingumo prieš 
bendruomenę jausmu. Prezidiumo 
pirmininko sugebėjimas ir kebliose 
situacijose orientuotis, reikalui 
esant būti griežtu, užsiaštrinus 
klausimui — jį tinkamai pravesti, 
neleidžiant karštuoliui į “lankas 
išeiti” — daug prisidėjo prie to, 
kad šį suvažiavimą visi laiko pa
čiu darbingiausiu.

Suvažiavimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Už gerą organizaciją ir rūpes
tingą globą visų suvažiavimo da
lyvių gili padėka priklauso ALB 
Melbourne Apylinkės Valdybai ir 
jos nuoširdžiam talkininkui — Soc. 
Globos Moterų Draugijai, bei vi
sai eilei Melbourne lietuvių, Ta
rybos atstovams suteikusiems nak
vynes ir kitokią globą.

Naujų Metų sutikimas, kurį ruo
šė Apylinkės Valdyba, ir į kurį 
buvo pakviesti suvažiavimo daly
viai, buvo šatmus. čia atstovai, po 
varginančių 'posėdžių “atsipūtė”, 
turėjo progos su melbourniečiais 
bičiuliais prie alaus stiklo paple
pėti.

Naujus Metus sutinkant sveiki
nimo žodį tarė Krašto Valdybos 
pirm. V. Simniškis Ir Melbourne 
Apylinkės pirm. Ad. Vingis. Su
giedotas Lietuvos himnas.

Baliaus metu keletą dainų pa
dainavo sol. Paulius Rūtenis.

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

"KELEIVIS”?
Ar žinote, kodėl vieni jį giria, kiti 
keikia, bet visi mėgsta jį skaity
ti? “Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikauja ii- 
nesibijo teisybės skelbti. Žmonių 
mulkintojus ir apgavikus jisai lu
pa be jokio pasigailėjimo.
Be to, jame rasite visokių patari
mų, gražių eilių, įdomių paveikslų 
ir žinių iš viso pasaulio.
Kaina: Jungtinėse Valstybėse ir 
bet kurioj pasaulio daly 4 dol. me
tams.

’KELEIVIS”, 636 Broadway, South 
Boston 27, Mass. U.S.A.

NUO BALTIJOS IKI AUSTRALIJOS
KAPITONO F. MARCINKAUS

F.Marcinkus (24 kandidatų tarpe), 
čia vėliau lektoriavo ir Atlanto 
nugalėtojas Stepas Darius.

1924 metų mokslo atostogų me
tu F.M. pirmą kartą išplaukė į 
Jūrą motoriniu burlaiviu (250 brtt. 
tonų) “Kastytis”. Jis buvo vienin
telis lietuvis tarp vokiškos įgulos.
Iš Klaipėdos “Kastytis” plaukė į 
Dancigą, o iš čia į Suomiją su 
geležies laužo kroviniu; o iš Suo
mijos gabeno popiermalkes į Bre
meną; vėliau į Švediją — anglį. 
Kielio kanale F.M. gavo parėdymą 
grįžti j mokyklą. “Kastytis” pa
keliui į Švediją nuskendo. Iš įgu
los niekas neišsigelbėjo.

1920 m., Lietuvos Jūrininkų Są
junga, susitarusi su Susisiekimo 
Ministerija, iškovojo 15 stipendijų 
pasiųsti mūsų jaunuosius jūrinin
kus j Suomijos mokomuosius lai
vus. Nuo čia tad Ir prasidėjo F.M. 
tikras jūreivio-klajūno gyvenimas, 
kuris jį suformavo ir išugdė pa
vyzdingu lietuvišku jūrlninkią,

Marcinkus pateko į keturstiebį 
burlaivį “Olivebank”, kuris iš Ll- 
verpoolio uosto išplaukė kelionei 
aplink pasaulį.

— Tuomet buvo mediniai laivai, 
o geležiniai jūrininkai..., — su 
šypsena sako Marcinkus, prisimi
nęs anas dienas.

Burlaivio “Olivebank” (4400 btt. 
tonų) įgulą sudarė 24 jūrininkai: 
švedai, suomiai, norvegai ir lietu
viai (7 jaunuoliai). Laive nebuvo 
jokių pagalbinių-mechaninių įren
gimų. Viskas čia buvo atliekama 
rankų Ir kojų raumenų jėga. Mais
tas, dažniausiai konservuotas, o 
biskvitai su kirmėlaičių priemai
ša. Geriamo vandens Ištekliai ma
ži, dažnai naudotas iškritęs ant 
laivo lietaus vanduo. Tiesa, laive 
keliavo ir kiaulių, kurios buvo sker
džiamos tik bėdos atvejais mais
tui. Laivas veždavo paukščių mėš
lo trąšas, grūdus Ir pan. krovinį. 
Kelionės nuo vieno uosto iki kito 
užtrukdavo po keletą mėnesių. Pa
vyzdžiui, iš Port Linkoln uosto 
(Pietų Australija) j Cardifą (Ang
lijoje) plaukta 165 paras. Tuomet 
pirmą kartą Marcinkus susipaži
no ir su Australija, kas, galbūt, 
padarė įtakos ir dabar įsikurti 
tremties išlikimui.

Po dviejų metų “viešnagės” suo
miškame burlaivyje, 1927 m. ru
denį Susisiekimo Ministerija at
šaukė F.M. į Suomiją, atlikti to
limesnį jūrininko stažą Suomijos 
— Pietų Amerikos bendrovės ga— 
riniamų laive “Herakles", plaukio
jusiame tarp įvairių pasaulio uos
tų. šitame laive stažavo vienerius 
metus. Po to buvo pasiųstas į Suo
mijos Navigacijos Institutą, Tur
ku mieste, dviejų metų teoreti
niam kursui — įsigyti papildomų 
jūrininkystės žinių. Ir čia, 1930 
m. birželio mėn. F. Marcinkus įsi
gijo tolimojo plaukiojimo kapitono 
Jaipsnj-dlplomą.

Lietuviškame prekybos 
laivyne

Beplečiant Klaipėdos uosto veik
lą, pradedant kurti savą laivyną, 
diplomuoti jauni jūrininkai buvo 
atleisti nuo karinės prievolės ir 
skiriami įvairioms pareigoms Bal
tijos Jūros tarnybon. 1933 metais 
F.M. komandiruojamas į United 
Baltic Corporation, Londone, į lai
vą “Baltraffic”, papildomam vie- 
nerlų metų plaukiojimo stažui.

1935 m B-vė “Maistas” išnuo
moja norvegų laivus — šaldytuvus: 
“Rlmforst” ir “Barforst”, kuriuos 
dar tais pačiaiis metais B-vė įsi
gyja nuosavybėn. Ir tuomet “Bar
forst”, jau po lietuviška vėliava, 
patikimas kapitono F. Marcinkaus 
savarankiškam vadovavimui.

1937 m. įsisteigia “Baltijos Lo- 
ydas”, kuris perima B-vės “Mais
tas” laivus: “Kretingą” (buv. Rin- 
forst”), “Uteną” (buv. Barforst), 
“Maistą” ir nusiperka dar keletą 
laivą: “Šiaulius”, “Marijampolę”, 
“Kauną” Ir “Panevėžį”.

Lietuva išėjo j jūrą. Visi laivai, 
plaukiojo po lietuviška vėliava, 
buvo vadovaujami lietuvių jūri
ninkų. Per Klaipėdos uostą — lan
gą j pasaulį — buvo gabenama 
savais laivais mūsų krašto ūkinės 
gėrybės ir atvežamos mums rei
kalingos prekės Iš tolimų kraštų. 
Augo laivynas, kilo krašto gerbū
vis, Ir, atrodė, kad buvo padėti 
tvirti pamatai atgimusios Littu-

PRISIMINIMŲ
vos jūrininkystei plėstis ir klestė
ti.

Šį laikotarpį F. Marcinkus pri
simena taip:

— Tuomet jau įstengdavome 
nugalėti ir senus prityrusius jū
rininkus — kaimynus. Per didžią
sias audras, pro siaurus Klaipė-
dos uosto vartus pašėlusiai drąsiai 
išeidavome į jūrą ir laiku prista- 
tydavome svetimiems kraštams 
brangų krovinį: bekoną, sviestą, 
grūdus ir pan. Diena iš dienos di
dėjo Ir jūrininkų prieauglis — 
jaunimas pamėgo ir visa Lietuva 
suprato jūros reikšmę ir naudą 
kraštui, todėl ir veržėsi į Jūrą, 
rėmė Jūrinę idėją...

Raudonoji potvynio 
bangos smūgiai...

Bet, deja... Pasaulio įvykiai 
triuškinančia banga palietė ir Lie
tuvos pakrantes. 1939 m. Hitlerio 
Vokietija išplėšė mums Klaipėdą. 
Uuoste Lietuvai tebuvo palikta 
tik siiaura zona, pro kurią lietu
viški laivai dar vis išplaukdavo 
į plačiuosius vandenis, kol 1940 
m. Lietuvą užliejęs raudonasis 
tvanas nuplovė nuo lietuviškųjų 
laivų Lietuvos trispalvę...

— Dar apie 3 mėnesius stengiau
si “Marijampolę” nejplukdyti į 
raudonojo okupanto vandenis bei 
uostus, — su širdgėla mena F. 
Marcinkus Lietuvos prekybinio 
laivyno likvidacijos dienas.

— Nelemtuose įvykių vandenyse 
vis dar jieškojau betkurio vilties 
švyturio. Tačiau, rugsėjo mėn., 
’’Marijampolei” glaudžiantis prie 
Klaipėdos uosto krantinės, tūli 
mano pagelbininkai laivo stiebe 
trispalvę pakeitė raudonuoju Skur
liu su kuju ir pjautuvu. Grįžęs i 
laivą liepiau grąžinti Lietuvos vė
liavą, bet, deja, mano įsakymas 
nebuvo įvykdytas... Atsisveikinau 
su "Marijampole” ir pasirinkau 
pirmąją tremtį Vokietijoje.............

Vokietijoje F.M. įsispraudė į Ka- 
ralaiučiaus 'Poseidon” bendrovės 
laivą “Piliau”, kur- ėjo II-jo kari
ninko pareigas, taip vadinamoje 
“mirties laiivinlnkystėje”, iš ku
rios išsivadavo tik per atostogas, 
1941 m. pabaigoje, grįžęs į Lietu
vą ir čia pasilikęs iki antros trem
ties.

Lietuvoje vedęs Stefą Kučins
kaitę, sukūrė gražią šeimą ir au
gina sūnų Rimą (16 metų jaunuo
lį) ir dukrą Nijolę (14 metų), ku
rie mokosi gimnazijose Sydnėjuje.

F. Marcinkus šiuo metu plaukio
ja australiškais laivais, laukdamas 
dienos, kada galės grįžti į numy
lėtąją Baltiją.

P. SIRGEDAS.

Jūrininkai laimėjo
Esame rašę apie 7 lenkų jūri

ninkų “maištą” raudonosios Lenki
jos laive ir tai, kaip jie uždarę į 
kajutę kapitoną ir laivo polltruką, 
atplaukė j Angliją.

Tai atsitiko raudonosios Lenki
jos “Puszcyk” laive, jam artėjant 
prie Anglijos krantų. Whitby uos
te 7 Jūreiviai paprašė leisti Jiems 
pasilikti šiame krašte, kitaip sa
kant, prieglaudos teisių. Tuoj pra- 
aidėjo Ir maištininkų Išdavimo rei. 
kalavmas. Viskas atsidūrė teisme, 
o teisėjas Laurence Dunne apkal
tino juos nepaklusnumu savo vy
resnybei ir pasiuntė į Brixtono 
kalėjimą.

Ir štai byla atsidūrė augščlau- 
siajame teisme, kuriam vieną die
ną trukusio proceso mteu pirmi

ninkavo pats Lordas Goddard. Len
kai pabėgėliai Anglijoje taip pat 
nesnaudė. Jie sumetė kelis tūks
tančius svarų ir pasamdė Sir Hart
ley Shawcross, žymų teisininką. 
Jam tad ir pasisekė įtikinti augš- 
člausiąjį teismą, kad Jūreiviai ne
turėjo blogos valios, kad jie maiš
tavo ne prieš kapitoną kaipo to
kį, o prieš politruką, prieš režimą. 
Iš viso, jis pabrėžė, kad neramu
mai buvo politinio pobūdžio, to
dėl jūreiviai esą neturėtų būti 
prievarta grąžinami Lenkijon. Tei
smas juos išteisino. Dabar pareis 
nuo vidaus reikalų mlnisterlo su
teikti tiems jūreiviams prieglau
dos teisę Anglijoje kaip ji sutei
kiama, jei reikalinga , ir kitiems 
asmenims. Vadinasi, teisingumas 
nugalėjo , ir 7 lenkų Jūreiviai Jau 
yra laisvėje.
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HŪSU MSVOCE
Lietuviais esame gimę

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO MINĖJIMAS 
SYDNĖJUJE

BALTIA PTY. LTD.

ALB Melbourno 
Apylinkės 

SUSIRINKIMAS.
Š.m. sausio mėn. 30 d., (sekma

dienį) 13 vai., Old Men Club (Cen
trinės Savaitgalio Mokyklos) pa
talpose, Hoddle St., Collingwood, 
šaukiamas visuotinis Melbourno 
Apylinkės narių susirinkimas.

DARBOTVARKĖJE
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko rinkimas
3. 1954 metų Valdybos veiklos apy- 
skaitlnis pranešimas.
4. Kontrolės Komisijos pranešimas.
5. Garbės Tiesmo pranešimas.
6. Diskusijos ir apyskaitų tvirti
nimas.
7. Apylinkės Valdybos rinkimai.
8. Kontrolės komisijos rinkimai-
9. Garbės Teismo rinkimai.
10. Liet. Namų statymo komisijos 
pranešimas.
11. Klausimai Ir sumanymai.
12. Susirinkimo uždarymas.

MELBOURNO APYLINKĖS 
VALDYBA.

ALB Sydnejaus 
Apylinkės

SUSIRINKIMAS
ALB Sydnejaus Apylinkės Vai. 

dyba, 1955 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 
Šimas.

3. Iždininko
4. Revizijos 

mas.
5. Valdybos

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.

prane-

pranešimas.
Komisijos pranešl-

apyskaitos ir Revi-

ALB Cabramattos 
Apylinkės 

SUSIRINKIMAS
Cabramattos Apylinkės Valdy

ba praneša visų apylinkėje- gyve
nančių tautiečių žiniai, kad š.m. 
vasario mėn. 13 d. tuojau po pa
maldų vietos lietuviams, kurių 
pradžia 8.30 vai. ryto, Mt. Prit
chard bažnyčios salėje įvyksta vl- 
suotinis-metinis apylinkės susirin
kimas šia darbotvarke: '
1.) A. Dudaičio pranešimas iš 

Krašto Tarybos suvažiavimo Mel
bourne,
2.) Apylinkės Valdybos ir Revizi
jos Komisijos atsistatydinimas, 
8.) Naujos Apylinkės Valdybos ir 
Revizijos Komisijos rinkimas, 
4.) Vietos savaitgalio mokyklos 
svarbiais reikalais pasitarimas.

Prašome tautiečius kuo skait
lingiausiai dalyvauti.

ALB CABRAMATTOS 
APYLINKĖS VALDYBA.

KRAŠTO VALDYBA 
PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

Naujoji ALB Krašto Valdyba, 
š.m. sausio 20 d. susirinkusi po
sėdžio, pasiskirstė pareigomis: 
Leonardas Karvelis — pirminin
kas, Vyt. Skrlnska — I vicepir
mininkas, Vyt. Doniela — II vi- 
cepirmiinlnkas ir narys kultūros 
bei švietimo reikalams, Mykolas 
Petronis — I sekretorius, Pr. Na- 
gys — II sekretorius, Simas Grina 
iždininkas ir Vyt. Simnlškis narys 
socialiniams reikalams.

Posėdyje dar buvo aptarti ar
timiausi darbo planai ir jų vykdy
mas, turint galvoj Krašto Tary
bos, suvažiavimo nutarimus. Nau
joji Krašto Valdyba Jau pasiuntė 
atitinkamų raštų Australijos Lie
tuvių Kunigų Sekretorijatui, ry
šium su Melbourno nesutarimų 
klausimu, kuris Krašto Tarybos 
suvažiavimo pavestas išspręsti iki 
š.m. kovo mėn. 1 d.
KRAŠTO KONTROLĖS KOMISI
JA pareigomis pasiskirstė taip: 
Vyt. Deikus — pirmininkas, Pov. 
Alekna Ir Alf. Jakubėnas nariai.

PAVYZDINGI LIETUVIAI
Mažame Moe miestelyje, 80 my

lių nuo Melbourne, gyvena 25 lie
tuviai. Melbourne Apylinkės val
dybai malonu konstatuoti faktų, 
kad visi šios vietovės tautiečiai 
pilnai sumokėjo solidarumo mokes
tį už 1954 metus, įsigijo Lietuvio 
pasus ir aukojo Tautos Fondui.

Jeigu jų pavyzdžiu pasektų visi 
tautiečiai, tada užtektų lėšų kultū
riniams reikalams, mokykloms, o 
ir gražios sumos suplauktų Tau
tos Fondui — tėvynės laisvinimo 
akcijai.

Valerija Koženiauskienė pavyz
dingai atliko įgaliotinės 
ir Melbourne Apylinkės 
jai reiškia padėkų.

Padėka

pareigas 
valdyba

• Ig. A.

ALB CABRAMATTOS Apylin
kės Valdyba praneša visų apy
linkėje gyvenančių tautiečių žiniai, 
kad šiais metais valdyba Vasario 
16 d. minėjimo neruošia, kadangi 
WOLLONGONG Apylinkės Valdy
ba (raštas š.m. sausio mėn. 13 d.) 
yra pakvietusi mūsų apylinkės 
tautiečius dalyvauti pas juos Va
sario 16 d. minėjime, kuris įvyks 
š.m. vasario mėn. 26 d., šeštadienį, 
WOLLONGONGE.

Minėtų dienų 7.30 vai. ryto, visi 
užsirašiusieji dalyvauti iškyloje, 
renkasi CABRAMATTOS geležin
kelio stotyje, iš kur autobusais bus 
važiuojama tiesiai į WOLLON- 
GONGĄ. Ten numatoma apžiūrėti 
įdomesnes vietoves, geležies fab
rikų, pasimaudyti jūroje, o po pie
tų dalyvauti Vasario 16 minėjime 
kartu su Wollongongo lietuviais. 
Po minėjimo bus šokiai ir alus. 
Grįžtama bus tais pačiais auto
busais į Cabramattų. Kelionė į 
tei) Ir atgal vienam asmeniui kai
nuos 8 šilingai ir 6 penai.

Užsirašyti, kartu įmokant ir pi
nigus, galima iki š.m. vasario 
mėn. 20 d. pas valdybos pirminin
kų N. CININĄ, 97 Boyd St., CAB- 
RAMATTA ir pas kitus valdybos 
narius.

Iškyla bus vykdoma neatsi
žvelgiant oro sųlygų.

ALB Cabramattos Apylinkės 
Valdyba.

Užjautusiem mus skaudžioje va
landoje ir palydėjusiems mūsų mie
lų Motinų, Uošvienę Ir Močiutę Ma
rijų RADZIULIENĘ į amžinybę, 
reiškiame nuoširdžių padėkų: 
ALB Krašto Valdybai, LT D-jai, 
"Mūsų Pastogės” Redakcijai, LK 
F-do Adelaidės skyriui, ALB Kraš
to Garbės Teismui, Melbourne Se
niūnijos teisininkams, kun. dr. P- 
Jatullul, Garbaliauskams, Arlaus
kams, Jansonams, Poželams, Rel- 
sonams, šeštokams, Žygams, Mar- 
mukonlams, Zdanavičiamš, Maže
liams, čepllauskams, Vakselienei, 
Varnauskienel, Puodžiams, šukšte- 
riams, Matlukams, Martinkams, 
Marcinkevičienei, Stasiškiams, Ja
navičienei, Navaklenei, Dundams, 
Jasitynams, Gerulaltienei, Bogvl- 
laitei, Galatilčiui, Čibirui, Mockū- 
nams, Raugevičiams, Mackelienel, 
"Harris Scarfe” vardu Mr. Carey, 
Miss Kempe, Truchanams, bro
liams Valiams, Sarneckiams ir vi
siems tiems, kurių neįstengėme 
čia Išvardinti.

Paulina, Jonas, Gintaris ir 
Ramūnas KALVAIČIAI.

PAJIEŠKAU Jono Bartulio, kilu
sio iš Vilkučių km., žygaičių v., 
Tauragės apskr. Australijon išvy
ko iš Schwaeblsche Gmuend. Jis 
pats, arba turį apie Jį žinių, pra
šomi rašyti Jonui Gerčui, 14 Bru- 
cedale, Hamilton, Ont., Kanada.

H. Boguslawski, B.D.S
DANTŲ GYDYTOJAS

21 Oxford St., Sydney, N.S.W. 
Pasikeitė telefono numeris

iš M 2519 į naujų BA 4519

NORIU SUSIRAŠINĖTI su lie
tuviais gyvenančiais Australijoje 
ir kitur. Nesvarbu ar tai bus vy
ras, ar moteris. Visiems atsaky
siu. Taip pat pajieškau giminių bei 
pažįstamų.

P. Pliuskevičius, 116 Lawrence 
place, ..Paterson, .. New-Yersey, 
U.S.A.

“M.P.” RĖMĖJAI
"M.P.” AUKOJO:
Po 2 svarus: O. Matullonytė, 

Vic., P. Šilinis," A.C.T., V. Bar- 
tuška, Vic., J. Meižys, ' Vic., V. 
Lozoraitis, N.S.W.

Po 10 Šilingų: A. Sosinas, Vic., 
J. Kalnėnas, Vic., Pr. Valionis, 
Vic., L. Chmieliauskas, Vic., F. 

Marcinkus, N.S.W., Ilgūnas, N.S.W.
MEZLIAVOS: Iš Adelaidės (per 

Kučinskų) 2 svarai, pobūvio me
tu Cabramattoj pas p.p. Staugir- 
dus (per Alg. Dudaitį) — 2 sva
rai, Kalėdinė mezliava p.p. Ml- 
gevičių namuose — 1 svaras, MLB 
Draugijos Sydnejaus sk. Klaipė
dos prisijungimo prie Lietuvos 
minėjime sidabrinukų smulkių su
mesta £ 1.11.0.
LIETUVIAMS VOKIETIJOJE per 
‘‘M.P.” aukų prisiuntė J. Didžia- 
kis £ 2.0.0, V. šukevičius, J. šta
mas ir V. Sidabras po £ 1.0.0, visi 
iš Victorijos.

Visiems aukotojams nuoširdus 
dėkui.

'Mūsų Pastogė”.

PADIDINAMOS 
"LIETUVIŲ DIENOS”

"Lietuvių Dienų” žurnalas, pra
dedant 1955 metų sausio mėn. nu
meriu , padidinamas: tilps daugiau 
iliustracijų ir žodinės medžiagos. 
Prenumeratos kaina Australijai 

.paliekama ta pati — 4 dol. me
tams.

Kiekviename "Lietuvių Dienų” 
numeryje tilps apie 60-70 aktua
lių ir įdomių nuotraukų iš viso pa
saulio lietuvių gyvenimo. Bus įdo
mi ir žodinė medžiaga: — aktualūs 
straipsniai, įdomūs pasiklabėjimai 
su žymiais mūsų politikais ir kul
tūrininkais, lietuvių rašytojų ir 
poetų kūryba, reportažai iš pasau
lio lietuvių gyvenimo, atsiminimai 
ir kt.

Užsisakykite “Lietuvių Dienas” 
1955 metams. Duokite savo adre
sus, pinigus galėsite prisiųsti po 
mėnesio, dviejų ar trijų. Pinigus 
siųskite tiesiog administracijai, 
kurios adresas yra šis:

"Lithuanian Days”, 9204 S. 
Broadway, Los Angeles 3, Calif., 
U.S.A.

v.

Sausio 15 d. Mažosios Lietuvių vo liudininko žodžiais iškeltas 
Bičiulių Draugijos Sydnejaus sky- anuometinių Klaipėdos krašto va- 
rlus iškilmingai paminėjo Klaipė
dos krašto atvadavimo 32-jų metų 
sukaktį.

Milsona Point nedidukė salė, ku
ri kitais atvejais atrodydavo labai 
erdvi, šį kartų vos suatlplno tuos, 
kurie atsiminė Mažosios Lietuvos 
himno žodžius: “Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais norime ir būt!”

Ką tik iš tolimojo Pertho atvy
kęs, ir vos spėjęs Sydnėjuje nuo 
kojų nusivalyti kelionės dulkes, 
dail. Vaclovas Ratas — Ratais- 
kis išmaningai užtušavo sales 
“nuogumų” ir kukliomis priemonė
mis išryškino pagrindinį minėji
mo chrakterį. Mažosios Lietuvos 
vėliava, lyg kūdikis motinų, gau
bė Lietuvos Vytį, o Mažosios Lie
tuvos Patriarchas Martynas Jan
kus (Dail. Meškėno pieštas) ne- 
atlaidžiai žvelgė j kampe stūks-

> tantį Churchillį, lyg į tūlą kai 
kurių istorijos klystkelių kaltinin
ką.

Minėjimų atidarė MLBD-jos pir
mininkas J. Reisgys, keliais sai
kingais žodžiais išryškindamas 
pagrindinę minėjimo mintį, kurią 
dar labiau pabrėžė Br. Kiveris, 
paskambindamas Mažosios Lietu
vos himnų. •

Klaipėdos atvadavimo-sukilimo 
dalyvis, aviacijos mjr. A. Kutka 
skaitė paskaitą. Jis pušvietė maž- 
lietuvių istorinius kovos kelius dėl 
laisvės, iškėlė jūros svarbą kraš
tui Ir pateikė pluoštų atsiminimų 
iš Klaipėdos vadavimo kovų. Gy-

duotojų ryžtas, žūtbūtinė ginklo 
kova, pareikalavusi daug gyvybių, 
tik dar kartų priminė, kad laisvė 
veltui neduodama.

Tarpžodiniame minėjimo interva
le Ramona Ratas-Rataiskienė (Syd- 
nėjuje dar tik viešnia) grakščiai 
pašoko valsų iš "Miegančios Gra
žuolės” ir čardašų. Pianinu pa
lydėjo Br. Kiveris.

Juozas Almis Jūragis paskai
tė savo naujausios poezijos — 
spec, šiam minėjimui sukurtų 
“Sukilimo baladę”. Turinys ir me
niškas perdavimas klausytojus ža
vėjo ir daugis prašė autoriaus 
leisti nusirašyti, arba spaudoje 
paskelbti.

Elzės Rataiskienės padeklamuo
tas K. Inčiūros eilėraštis "Tėviš
kė”, taip .pat derinosi prie šven
tiškos minėjimo nuotaikos.

Meninės programos išpildytoje! 
palydėti karštais plojimais ir ap
dovanoti gėlėmis. J. Reisgio pa
dėkos žodžiais programos daly
viams ir techniškam minėjimo 
personalui — “užkulisių vargo 
pelėms” — p.p. St. Marcinkienei 
ir Keraitienei, nuo kurių pasišven
timo ir energijos daug priklausė 
minėjimo pasisekimas, užbaigta 
oficialioji dalis.

Po to, prie vaišių stalo, turtin
go sumuštiniais ir kava, bičiuliš
kai pasišnekėta, pašokta, už lango 
banguojančios jūros sūriu oru pa
kvėpuota.

Praneša, kad pradedamas pre
kių pristatymas į namus, pirmoje 
eilėje Parramattos ir Bankstowno 
apylinkėse gyvenantiems pirkė
jams.

Susirinkus didesniam skaičiui 
pirkėjų vienoje vietoje, bus pris
tatoma ir į kitus Sydnejaus prie
miesčius. Pradžioje prekės bus 
pristatomos tik šeštadieniais.

Užsakymus galima palikti mū
sų krautuvėje 93A ARGYLE STR., 
PARRAMATTA, pasiųsti paštu, 
arba duoti užsakymus šiais telefo
nais UY 4581 — Kedys ir UY 8134 
— Makauskas, o Bankstowno apy
linkių pirkėjai gali palikti užsa
kymus Tooy’s krautuvėje pas p. 
Makauskienę, 372 South Terrace, 
Bankstown.

BALTIA PTY. LTD.

Padėka
Australijos Valdyba, reng- 
meno dienas, dalies parodų

III

Degulių Paulius.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS "KOVAS1 

kviečia Jus š.m. sausio 29 dienai į Maccabean Hali, 
146 Dsrlinghurst Rd., Darlinghurst

TROPINIUS SOKIUS
Programoje dalyvaus žymi modernios muzikos dainininkė 

GEORGINA DE-LEON.

Pradžia—7 vai., pabaiga—12 vaL 
Gėrimai ir užkandžiai vietoje.

MALONIAI KVIEČIAME APSILANKYTI Į ŠĮ 
VASAROS BALIŲ.

ąilllllll

SYDNĖJAUS SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS 
š. np vasario 12 d., šeštadienį, ruošia

ŠOKIU VAKARA

iiiniiiiiiiiiiiiii

SU SKAUTIŠKA PROGRAMA.
Vakaras įvyks (pirmų kartų) Strathfield Council Hall, 

Homebush ir Strathfieldo(kampas Homebtish ir Redfyre Rd., tarp
stočių)

Geras orkestras. Bufete alus.
Pelnas skiriamas skautų stovyklos

PRAŠOME VISUS ATSILANKYTI IR PAREMTI SKAUTUS

Pradžia 7 v.v. 
išlaidoms padengti.

g Europietis specialistas optikas
i Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad.
I O P T O
| Optical Service
X 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
* Priešais Melbourno Town Hall.

akinius. 
9-13 vai.

Centr. 1819

ŠIE METAI — SPAUDOS METAI 
TAD VISŲ MŪSŲ PAREIGA 
REMTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ.

KONTINENTALINIAI GAMINIAI IR DELIKATESAI
KRAUTUVĖ 289 CHAPEL RD., BANKSTOWN, N.S.W., POSKYRIS 906 HUME HIGHWAY, 
CHULLORA, N.S.W., TEL.: UY 3983

PASIŪLOME: Baltijos rūkytus lašinukus — 3/6 svaras; keptos vokiškos silkės — 1/- št.; sūdy
tos silkės — 9 svarų bačkutė 24/-; džiovinti grybai — 2/- pak.; mėlynių, bruknių, ryžių konservai; 
grikiniai vėdarai — 3/6 svaras; miežiniai vėdarai — 1/- svaras; rūkšti ir saldi grietinė — 1/8; 
varškė 3/3 svaras; švediški šprotai alyvoje — 2/3 dėž.; kiaulienos karbonadas 4/3 svaras; šviežia 
kiaulienos file — 4/9 svaras; malta mėsa 2/4 svaras. Didelis pasirinkimas kitokių europiškų prekių. 
Visada šviežia duona iš mūsų pačių kepyklos: Talano saldžiarūgštė, Rygos ruginė, pinta balta aguo- 
ninė; obuoliniai pyragaičiai, baronkos ir bulkutės.
Prekes pristatome į namus be atskiro atlyginimo. Jei prekė Jūsų nepatenkina, pinigai grąžinami. 
Visados galima užsakyti vietinį alų
Prašome aplankyti mūsų krautuves ir patikrinti kainas ir prekių kokybę.

LKF 
dama 
ir LKF suvažiavimų nebūtų galė
jusi tinikamai tai atlkiti be meni
ninkų ir bendruomenės nuošird
žios talkos. Pirmiausia dėkojame 
šisdingiausial solistams E. Rūkš- 
telienei, P. Rūteniui, smuikininkui 
P. Matiukul bei pianistei D. Old
ham, išpildžlusiems kamerinės mu
zikos koncerto programų, Pulgiui’ 
Andrlušiui, J. Mikšiui, V. Kazo
kui, N. Daniušytei, Kuncal-Kun- 
cevičlui, A. Griciui, D. Nasvytytei 
bei išraiškos šokių šokėjoms I. 
Kaunaitei, E. Kesminaltei, J. Kes- 
minaitei, D. Meleškaitei, pianistui 
llsteriui ir kitiems, išpildžlusiems 
Literatūros Ir išraiškos šoklų va
karo programų, T. Zikarui, A. 
Vaičaičiui, E. Kepalaltel, V. Siman- 
kevlčiui, A. Gabecul, J. Baukul, 
J. Uoseliui, dalyvavusiems savo 
darbais dailės parodoje, J. Llut- 
kutei, A. Karazijienei, p. Makulie- 
nei, p. Žiedlenei, VI. Jakučiui, J. 
Antanaičiui, Iz. Geštartui, J. Pe
čiuliui, Soc. Globos Dr-jos Po
nioms, J. Povilaičiui, E. Seženiui, 
R. Normantaitel, p. žižmaraitei, 
p. Kabailienei, L. Vacbergul, V. 
Lazauskui Ir kitiems vienokiu ar 
kitokiu būdu padėjusiems meno 
dienas organizuoti.

LKF AUSTRALIJOS 
VALDYBA.

“ŠVIESOS” IŠKYLA

Sausio 16 d. Sambūrio šviesa 
Sydnejaus skyrius surengė iškylų 
Casuloje, prie George River. Tai 
Sydnejaus lietuviams jau gerai 
žinoma vieta. Susirinko gražus 
būrelis narių ir svečių, daugiausia 
studentai ir) šiaip jaunimas. Prog
ramoje buvo plaukimas per upę, 
įvairūs kamuolio žaidimai, o paga
liau ir viena kita staigmena, at
nešusi dovanų apsukriesiems.

vd.

Dr. Alfred Cymerman, 
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 

SERVICE
134 King St., Sydney.

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

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI,

kaip įpilal ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

LIETUVOS LAISVINIMUI ŠIUO 
METU LABIAUSIAI REIKALIN
GA TAVO AUKA — PALAIKY
MAS SPAUSDINTO LIETUVIŠ- 
rto ŽODŽIO.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 17E8, for the publi
sher Vytautas Simnlškis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 19 
Carrington St, Balmain, Syd
ney, N.S.W. Telef.: WB 2000.
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