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A. L. B.
Susirinkimai
šiuo metu beveik visose ALB 

apylinkėse vyksta metiniai susi
rinkimai. Senosios valdybos pa
teikia savo veiklos apyskaitas ir, 
kadangi jų kadencija yra pasibai
gusi, atsistatydina. Išrenkamos 
naujos apylinkių vadovybės vėl 
vieneriems metams. Tai yra ALB 
statautu numatyta organizacinė 
tvarka. Ji aiški ir visiems yra ži
noma, tad, regis, nereiktų apie tai 
daug ir kalbėti. O visdėlto yra rei- Į 
šklnių, kurie verčia rašyti.

Skaitėme šitame laikraštyje apie 
Įvykusius ALB apylinkių susirin
kimus Melbourne, Geelonge, Cab- ' 
ramattoj ir kitur.

Vienur susirinkimai buvo tikrai 
gausūs, kitur mažesnis nuošimtis 
tautiečių susirinko, bet visur išsi- . 
rinko naujas valdybas, svarstė1 
mokyklų Ir kitus, opius klausimus. |

Kitos apylinkės bei seniūnijos 
yra dar tik paskelbusios, arba ar- I 
timiauslu laiku paskelbs, metinių i 
susirinkimų datas. Kai kurios Jų' 
didesnio rūpesčio nekelia. Bet yra 
taškų, j kuriuos reikia atkreipti 
rimtų dėmesį.

Bene jautriausia vieta yra Syd- 
nėjus. Ir jau ne pirmi metai čia 
bendruomenės org. reikalai šlubuo- 1 
ja. Dar iš pereitų metų atsimena
me, kad čia Apylinkės valdybų 
sunkiai sekėsi išrinkti, nes suslrin-1 
klmas buvo skystas ir niekas ne
norėjo pareigų užsikrauti. Jauni
mas šokosi padėti gelbėti. Buvo 
Išrinkta valdyba, kuri paskui dir- 1 
bo daug ir nuoširdžiai.

šių metų sausio mėn., pasibai
gus v-bos kadencijai, buvo šauktas 
Sydnėjaus Apyl. susirinkimas. Bet 
jis buvo atidėtas, nes dalyvavo tik 
tiek žmonių, jog vos būtų užte
kę valdybų ir revizijos komisijų 
išrinkti. Dabar vėl šaukiamas me
tinis susirinkimas. Klek susirinks?

Kalbos apie tai, kad laiko netu
rime, kad vasarų karšta, kad dir
bame — yra niekas daugiau, kaip 
išsisukinėjimas. Jukį dirba Ir Mel
bourne, ir Geelongo, ir Cabrama- 
tos, ir kitų vietų lietuviai. Karš- ' 
ta vasaros metu ir čia Ir ten. Tad į 
ne tai nulemia Sydnėjaus, Adelai-' 
dės ar kito miesto lietuvių ben-
druomenės susirinkimus. Priežas
čių reiktų jieškoti kitur. Ir pir
miausiai savo pačių pažiūras į 
bendruomenini gyvenimų patikrin
ti. Sųžlningai tai atlikę pamatysi
me, kad neiname j bendruomenės 
susirinkimus todėl, kad ten mums 
neįdomu, kad nenorime prisiimti 
kokio darbo, kokių pareigų savo 
bendruomenei — bijome būti iš
rinktais valdybom Bet mes 
nenorime, kad bendruomenė likvi
duotus! — tai taip pat tiesa. Ta
čiau mes vis guodžiame save: o 
gal kitas kas, gal Jonas ar Anta
nas, Tomas ar Petras ateis, kurie 
Ir sutiks dirbti. Dar mes galvoja
me, kad jeigu aš ir nenueisiu, tai 
kiti visi ateis ir susirinkimas įvyks. 
O taip galvojančių, pasirodo, atsi
randa vis daugiau ir į susirinki
mus vis mažiau besilankoma.

Metiniai susirinkimai gal ir ne
reiktų šaukti vasaros karščių me
tu, gal jie turėtų būti kitaip or

ganizuojami, padarant juos patrau
klesnius ir įdomesnius visiems, bet 
tai priklauso nuo mūsų: ateikime 
ir susitarsime. Bet vienų kartų su
sirinkime visi!

ALB Krašto Valdyba turėtų šį 
reikalų pasvarstyti ir peržiūrėti 
ikšiolinę organizacinę tvarkų. Gi 
ten, kur reikalinga, turėtų paro
dyti konkretų vadovavimų.

J. Kalakonis.

600 Nepriklausomybės
Šventės Minėjime 

Sydnėjuje
Nepriklausomybės šventės minė

jimas pradėtas pamaldomis šv. Be
nedikto bažnyčioje, šv. Mišias už 
Tėvynę Ir giliai prasmingų pamo
kslų pasakė kun. P. Butkus, iš
ryškindamas mūsų pareigas ken
čiančiai Lietuvai. Giedojo bendruo
menės choras ir solo p. Kedienė.

Parapijos salėje minėjimų atida
rė Sydnėjaus Apylinkės valdybos 
pirmininkas B. Mazgelis. A. Kut- 
ka, įdomioje ir gerai paruoštoje 
paskaitoje, palietęs svarbiuosiuos 

mūsų tautos Ir valstybės gyveni
mo momentus, išryškino laisvės 
kovos esmę, nurodydamas, kad 
šiandien kenčianti lietuvių tauta 
iš pasitraukusių iš Tėvynės brolių 
nereikalauja kokių didvyriškų žy
gių, bet tik to, kad mes neleista
me išblėsti savo širdyse meilei! 
gimtajam kraštui ir išlaikytume 
gyvų tautinę sųmonę tremtyje. O 
to pasieksime puoselėdami tautinę 
kultūrų, palaikydami savųjų spau
dų Ir lietuviškoje dvasioje auklė
dami jaunųjų kartų.

Meninėje dalyje J.A. Jūragis 
paskaitė Nelės Mazalaitės Legen
dų apie nežinomų kareivį, Irena 
Vilnonytė pianinu Išpildė Šopeno 
etiudų Nr. 5 ir M.K. Čiurlionio 
nokturnų. Jaunas skautas J. Ku
lakauskas padeklamavo "Tėviškės 
žemelė”, gi jaunas skautas Mau- 
ragis akordeonu gražiai pagrojo 
dvi lietuvšikas liaudies dainas. 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenės, 
Alg. Pluko vad. mišrus choras, 
padainavo Šimkaus “Vai žydėk, 
žydėk” ir Strolios “Valiok dalgeli”. 
Programų pranešinėjo p. Grosai
tė.

Minėjimas baigtas tautos him
nu. Dalyvvao per 600 žmonių.

Minėjimų ruošė ALB Sydnėjaus 
Apylinkės valdyba. Šventė buvo 
gerai organizuota ir praėjo paki
lia nuotaika, j.

Reikalauja atsitraukti 
iš Lietuvos

Pavergtųjų Jungtinių Tautų Sei- 
ias, gražiai užsirekomendavęs sa-

' vo darbais, virsta pastovia insti
tucija. Lietuvių delegatai sėkmin
gai reiškiasi visoje eilėje komisijų 
ir pačiuose Seimo darbuose. Sei
mas, kaip žinoma, yra priėmęs nu
tarimų dėl Pabaltijo valstybių lais
vės atstatymo, atkreipdamas tuo 
reikalu JAV valstybės sekretoriaus 
dėmesį į dabartinės padėties rim
tumų ir prašydamas Pabaltijo val
stybių pavergimo klausimų įnešti 
į Jungtinių Tautų pilnatį. Jungt. 
Tautų pilnatis turinti pareikalau
ti, kad Sovietų kariuomenė, poli
tinis bei administracinis persona
las būtų atitraukti iš Latvijos, 
Estijos ir Lietuvos.

AUDROS IR LIŪTYS
Pereitos savatiės viduryje Syd- 

nėjų ir kitas N.S.W. vietas nusiau
bė smarkios audros ir liūtys. Pa
daryta didelių nuostolių. Žuvo žmo
nių.

Audra su lietumi Sydnėjuje 
siautė apie 2 valandas. Vėjas “ke
liaudamas” 75 mylias per valan
dų, nuplėšė namų stogus, nutraukė 
elektros laidus, išvertė elektros 
stulpus, nutraukė susisiekimų te
lefonu. Sydnėjaus uoste keliolika 
mažesnių laivelių buvo nublokšti 
į ūžiančių jūrų. Du vyrai ir ber
niukas nuskendo.

VASARIO 24-SIOS — ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS PROGA, SVEIKINAME AUST
RALIJOS ESTUS — BENDRO LIKIMO BROLIUS IR LINKIME JIEMS, KAIP IR VISAI ESTŲ 
TAUTAI, KAD GALIMAI GREI Č1AU SUŠVISTŲ LAISVES RYTAS ESTIJAI.

PILIS TOOMPEA, TALI

NE, SU BOKŠTU VADI

NAMU “ILGASIS

HERMANĄ S”,

SUOJA LAISVOSIOS ES

TIJOS VĖLIAVA. ŠI PI

LIS BUVO NEPRIKLAU

SOMOS ESTIJOS PAR

LAMENTO RŪMAI.

VIRŠ KURIO PLEVE-

Klišė "Meie Kodu”.

Panika Rumunijos Atstovybėse
TREMTINIAI IŠVAIKĖ

RAUDONUOSIUS DIPLOMATUS
šeši rumunai, antikomunistinio 

judėjimo nariai, ginkluoti automa
tiniais ginklais ir granatomis, pe
reitų savaitę įsiveržė į Rumunijos 
komunistinės pasiuntinybės namus 
Berne, Šveicarijoje. Pasiuntinybės 
šoferis buvo sužeistas, o kiti rau
donieji diplomatai su žmonomis 
paspruko per kiemų į gretimus na
mus. Susišaudymo metu, buvo su
žeisti ir du antikomunistinio ju
dėjimo nariai.

Šis įvykis sukėlė panikų ir kitų 
kraštų komunistinėse atstovybėse. 
Danijoj Rumunijos raudonoji pa
siuntinybė paprašė policijos apsau
gos. Bet čia ir be jų prašymo Da
nijos vyriausybė pastatė sargybas 
prie Rumunijos atstovybės, ka
dangi vienas šios atstovybės tar
nautojas pabėgo ir paprašė azy- 
liaus teisės. Policija saugo, kad 
raudonieji jėga neišgabentų jo 
žmonų, nors ši ir pareiškė, kad su 
savo vyru daugiau nenori susitikti. 
Ji laikoma po “dvigubu” užraktu 
atstovybės namuose, kaip pareiškė 
reporteriai, kuriems buvo leista 
su ja pasikalbėti.

Švedijoje Rumunijos atstovybė 
taip pat saugoma policijos. Ap
saugos paprašė ir Londone rezi
duoju raudonieji diplomatai.

Grįžkime į Bernų. Antikomunis
tinio judėjimo nariams užėmus Ru
munijos atstovybės namus, 100 po
licininkų apsupo namų. Įsiveržė
liai atsisakė pasiduoti, pareikšda- 
ml, kad jie tol iš atstovybės neiš
eisiu, kol nebūsiu paleisti penki 
Rumunijos laisvės kovotojai, lai
komi raudonųjų kalėjime Rumuni
joje. Buvo iškviestas kariuomenės 
dalinys su tankais ir pagrųsinta 
namų susprogdinti. Derybos vyko

Sovietai nori tartis su 
Japonais

Sovietų Sąjungos vyriausybė 
kreipėsi į Japonijos minister! pir
mininkų Hatoyama, siūlydama pra
dėti taikos derybas su Japonija. 
Vietų deryboms leista pasirinkti 
Japonijai.

Hatoyama pareiškė, kad jis no
rėtų derėtis neutralioje vietoje, 
pav. New Yorke. Toliau jis pabrė
žė, kad jeigu per rinkimus vasa
rio 27 d. laimėsiąs, tai pirmoj vie
toj stengsis, kad Japonija pripa
žintų Kom. Kiniją, gi Kinijos na
cionalistų pripažinimas ribosis tik 
Formoza.

. keletu dienų. Pagaliau egzilai pa
sidavė policijai.

Į Rumunijos vyriausybė pareika-1 
, lavo egzilus išduoti. Šveicarijos | 
, vyriausybė atsisakė reikalavimų 
i patenkinti, nes pagal Šveicarijos 
. įstatymus politiniai pabėgėliai ne
grąžinami į kilmės kraštų.

I Egzllų grupės vadas, 30 metų 
kapitonas Sabine, policijai pareiš
kė, kad jie priklausų plačiam anti- 

‘ komunistiniam judėjimui Ir įslver- 
ždaini į pasiuntinybę norėję su- 

l rasti jiems reikalingų slaptų do
kumentų. Jie paneigė, kad jie už-

I puolimų padarę tikėdamies išlais- 
’ vinsių iš kalėjimo Rumunijos lais- 
, vės kovotojus.
I
I

0 Rytų Vokietijos teismas Ber- 
, lyne 4 asmenis pakaltino šnipinė
jimu Vakarams. Jie nuteisti nuo 

( 13 metų iki gyvos galvos kalėti.

• Caire, Egipte, du žydai nu- 
I teisti mirties bausme už šnipinė
jimų. Izraelio ministeris plrminin- 

j kas Moshe Sharett pareiškė savo 
pasibaisėjimų dėl šių žydų nužu- 

I dymo. Jis mano, kad Egipto mėgi
nimas žudyti žydus susilauks tokių 

1 pačių rezultatų, kokių yra susilau- 
1 kę kiti žydus norėję Išnaikinti 
kraštai.

0 D. Britanijos maršalas lor
das Montgomeris, Sąjungininkų ka
rinių pjaėgų vyriausiojo vado pav. 
Europoje, Šveicarijoje pasakytoj 
kalboj pareiškė, kad artimiausiu 
laiku plataus masto karo nebūsiu.

★ Automobilių gamyba Ameriko
je šiemet pasiekė rekordų: 168.160, 
naujų automobilių buvo išleista 
pereitų savaitę.

Gerb. Skolininkams
Esame skelbę, kad apie 100 

skaitytojų dar nėra pilnai susimo
kėję prenumeratą už 1954 metus. 
Dabar šis skaičius jau sumažėjo, 
nes dalis skolininkų pinigus pri
siuntė. Dėkui. Tačiau dar yra ke
liasdešimt Gerb. skaitytojų, ku
riems laikraštis tebesiuntinėjamas 
skolon. Tai neglaės Ilgai tęstis. 
Laikraščio leidimui reikalingi pini
gai, gi juos sudeda patys skaity
tojai susimokėdami prenumeratą. 
Tai ir yra pagrindinės lėšos laik
raštį leisti.

Manome, kad Gerb. skaitytojai, 
kurie dar nėra už laikraštį atsi
lyginę, šitai artimiausiu laiku pa
darys. Kitu atveju — laikraščio 
siuntinėjimas jiems bus nutrauk
tas.

šia proga kreipiamės į visus 
“M.P.” prenumeratorius, prašyda
mi nedelsiant susimokėti prenu
meratą ir už šiuos metus.

Prenumeratos pinigus siunčiant 
adresuoti: "Mūsų Pastogė”, BOX 
4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

"MŪSŲ PASTOGES”
ADMINISTRACIJA.

PRANCŪZIJA BE
VYRIAUSYBES

Vasario 5 d., Prancūzijos parla
mentui pareiškus nepasitikėjimą, 
atsistatydino Mendes — France 
vyriausybė. Iki šiol naują vyriau
sybę sudaryti nepasisekė trijų par
tijų vadams. Paskutinis mėginimas 
socialisto M. Christian Pineau su
žlugo po to, kai prieš Pineau pro
gramą balsavo visi komunistai, 
dauguma gaulistų, dalis konserva
torių Ir ketvirtadalis radikalų. Jį 
rėmė socialistai, dalis radikalų, da
lis gaulistų ir beveik visi popu
liarieji respublikonai.

Prezidentas Coty davė suprasti, 
kad jis nori matyti vyriausybę be 
komunistų. Jis vasario 20 d. su
šaukė visų (be komunistų) par
tijų vadus ir pareiškė, kad 14 die
nų krizė "yra pakankamai ilgas 
laikas”. Vyriausybę pavedė suda
ryti, Edgar Faure, buv. užsienių 
reikalų ministeriui.

Nacionalistai skandina 
laivus — komunistai 

užiminėja salas
Iš Formozos pranešama, kad na

cionalistų karo laivai užpuolė Kom. 
Kinijos laivų grupę Rytų Kinijos 
jūroje ir paskandino 7 išsikėlimo 
ir 3 patrankomis ginkluotus laivus. 
Išstkėllmd laivai gabeno apie 2000 
raudonųjų kiniečių, kurie, mano
ma, buvo siunčiami j Tai salą, if 
kurios komunistai ruošiasi puoli
mui j Nanchi ir Matsu salas. Jūrų 
kautynės vyko apie 130 mylių nuo 
Formozos. Nacionalistai skelbia, 
kad jų karo lėktuvai paskandinę 
komunistų: povandeninį laivą.

Iš Taipech pranešama, kad ko
munistų patrankos apšaudo Que- 
moy ir gretimas salas. Nacionalis
tų artilerija taip pat veikianti.

Kinijos komunistai užėmė dar 4 
mažas salas, esančais netoli Ta- 
chen, apie 170 mylių nuo Formo- 
zos.

MR. MENZIES EUROPOJ
Pereitą savaitę keturių dienų vi

zitui į Olandiją nuskridęs Aust
ralijos ministeris pirmininkas tu
rėjo pasitarimus su Olandijos vy
riausybe. Svarbiausia pokalbio te
ma buvo bazės, kuriomis, reikalui 
esant, australai norėtų pasinaudo
ti Olandų valdomoj N. Gvinėjoj. 
Be to, Menzis stengėsi prikalbėti 
Olandiją, kad ši įstotų nariu į Pie
tų Rytų Azijos Gynybos Sąjungą.

Iš Olandijos Jis išvyko trijų die
nų vizitui į Paryžių, iš kur vasa
rio 22 dieną išskrido į Londoną. 
Vasario 28 d. jis išvyksta į Grai
kiją, o iš čia j Romą ir vėliau 
skris į Ameriką.

PETROVO BYLA
Vladimiras Petrovas Karališka

jai Komisijai pareiškė, kad Aus
tralijos komunistų partijos genera
linis sekr. Lawrence Lois Sharkey 
iš Sov. Sąjungos yra gavęs 25.000 
dolerių ‘unijų reikalams”. Pinigus 
jšm Išmokėjęs Tasso agentūros 
atstovas Antonov. Petrovo žmona 
šitai patvirtino. Sharkey Ir jo ad
vokatas neigia šį teigimą ir nori 
įrodyti, kad Petrovai visa tai yra 
išsigalvoję. Petrovas savo ruožtu 
įrodinėja, kad tai esą tiesa, pini
gai buvę duoti Maskvos parėdymu 
ir paimtas iš Sharkey pakvitavi
mas. Pinigai buvę atgabenti dip
lomatiniame pakiete 1953 m. spalio 
mėn. Pakletą atidariusi Petrovo 
žmona Ir tai matęs ambasados tar
nautojas Kislitsin.

★ Statybos darbininkų ir dai
lidžių streikas N.S.W., kuris tru
ko dvi dienas, streikininkams kaš
tavo £ 100.000.

1
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Estai Australijoj
RAŠO PEEPER LINDSAAR — “MEIE KODU” REDAKTORIUS

Estų emigrantų Australijoje kiek 
atvyko dar praeito šimtmečio pa
baigoj. Jie gyveno pasklidę po šį 
didelį kraštą ir neturėjo jokios sa
vo organizacijos. Daugis vyrų vedė 
australes ir per eilę metų visai ar 
iš dalies užmiršo gimtąją kalbą, 
papročius, kitais žodžiais tariant, 
nutautėjo. Gi jų vaikai jau save 
laiko tikrais australais.

Bet yra ir tokių, kurie nepasi
davė aplinkos veikimui, štai prieš ...._____ ., . ____ ,
pereitas Kalėdas Sydnėjuje mirė'Adelaidėje, Brisbanėje, Thirlmar-' 
90 metų estas, kuris į šį kraštą at- Į ėję ir kit., veikia estų savaitgalio 1 
vyko 20 metų amžiaus, čia apsive
dė ir gyveno tarp svetimųjų, ne
girdėdamas estiškai, net nežinoda
mas ar Australijoje yra daugiau 
estų, bet savo gimtosios kalbos 
neužmiršo. Jis yra tikras esto pa
trioto pavyzdys. Tokių nedaug.

Dabar estai Australijoje yra ge
rai susiorganizavę ir turi stiprius 
kultūrinius — tautinius centrus.

Prieš Antrąjį Pasaulinį karą 
Australijoje jau buvo apie 200 es
tų. Daugumas jų atvykko 1925- 
1927 metais. Dalis šių emigrantų 
prieš Pirmėjį Pasaulinį karą yra 
gyvenę Rusijoj ir po karo grįžę 
Estijon rado gyvenimo sąlygas pa
sunkėjusias, todėl ir išvyko į pa
saulį laimės Jieškoti. Daugiausiai 
jie apsigyveno Sydnėjuje, dalis 
Melbourne ir kitur. Iki Antrojo 
Pasaulinio karo pabaigos į Aust
raliją suvažiavo apie 700 estų.

Pasibaigus II Pasauliniam karui, 
į Australiją atvyko apie 6000 estų 
pabėgėlių. Darbo sutartį atliekant 
jie buvo išsklaidyti. Paskui pradė
jo burtis į didesnes kolonijas mies
tuose. Daugiausia apsistojo Sydnė
juje. šiame mieste naujai atvyku
sieji susijungė su seniau čia gy
venančiais tautiečiais ir įstengė 
tautinę estų koloniją. Apie pusė 
visų Australijoje gyvenančių estų 
yra N.S.W. čia yra gausi ir ūkiš
kai pajėgi kolonija — Thirlmare, 
kur 300 estų gyvena ir verčiasi 
daugiausia vlštininkyste. Pietų 
Australijoje gyvena 827 estai. Po 
mažiau Melbourne, Tasmanijoje ir 
kitur. Šiuo metu kuriasi nauja es
tų kolonija prie Brisbanės.

Australijon atvykę estai gerai 
suprato, kad tautiškumą išlaikyti 
svetimame krašte yra labai sunku
— reikia būti vieningiems Ir pasi- 
ryžusiems. Todėl estai ir pradėjo 
organizuoti kultūrinius centrus, 
burtis didesnėmis grupėmis. Jau 
1912 m. Sydnėjuje buvo įsteigta 
kultūrinė draugija “Lounamaa”, o 
1914 m. buvo įsteigta panaši drau
gija ir Melbourne. Ji vadinosi “Es
ti Selts”.

1953 metais visos kultūrinės or
ganizacijos susijungė ir buvo su
kurta Estų Sąjunga. Šita sąjun
ga turi metinius suvažiavimus 
sausio mėn.

1954 m. buvo įsteigta Sydnėjuje 
Estų Pagalbos Komitetas, kuris 
rūpinasi estų kultūriniais sociali
niais reikalais ir surinktas aukas 
siunčia Vokietijoje likusiems es
tams.

Estai daugumoje liuteronys. Savo 
parapijas turi Sydnėjuje, Melbour
ne, Brisbanėje, Canberroje. Estų 
yra ir katalikų. Savo parapiją 
katalikai turi Sydnėjuje. Dalis 
tų yra baptistai ar išpažįsta 
tas religijas.

1953 metais pradėjo steigtis 
tų sporto klubai. Jie veikla Syd
nėjuje, Adelaidėje ir Perthe. Cent
ras Melborne.

Estų skautai pradėjo veikti 1940 
metais Sydnėjuje, kiek 
Melbourne, Adelaidėje ir 
Estai skautai Australijoje 
savo žurnalą "Esna”.

Estų namai Sydnėjuje 
statyti 1940 metais. Juose dabar 
koncentruojasi visas estų tautinis
— kultūrinis gyvenimas. Bet 
mai darosi per ankšti (salė 
žmonių), todėl renkamos lėšos 
mus padidinti.

Estai Jau nusipirko sau namus 
Melbourne ir dabar organizuoja
mos lėšos tokiems namams Adelai
dėje ir Perthe.

Populiarus estų laikraštis “Mele 
Kodu” leidžiamas Sydnėjuje. Jo 
pirmasis numeris pasirodė 1949 
metų rugpjūčio mėn. Estai baptis
tai leidžia savo laikraštį “Koidi- 
kul”.

Estų akademinės organizacijos 
yra Sydnėjuje ir Adelaidėje. Syd- 
nėjaus estai turi mišrų ir vyrų

chorus, Melbourne yra mišrus cho- mokyklos, 
ras, Adelaidėje — mišrus ir vyrų, 
Perthe, Thilmarėje ir Aucklande1 
mišrūs chorai. Sydnėjuje yra stip- 1 
rus savarankiškas teatras, gi Mel- Į 
bourne, Perthe, Thirlmarėje — 
vaidintojų grupės. Prie visų ine-i 
ninių grupių yra suorganizuoti Į 
tautinių šokių rateliai. Melbourne 
ir Sydnčjuje buvo surengtos estų I 
meno parodos. Į

Sydnčjuje. Melbourne, Perthe,:mimo ieną.
Iš estų

M.A.

Estijos Nepriklausomybes (va
sario 24l d.) ir gedulo (birželio 14 
d.) dienas minint į didesnius cent
rus susirenka estai iš plačių apy
linkių.

Sydnčjuje įsteigtas Henri Vis- 
pi napun fondas, kuris skiria premi- 

( jas už geriausią estų kalba vei- 
' j kalą, išleistą Henri Visnapun gi-

kalbos vertė 
Stebuliai.

Estų savaitgalio mokykla Sydnėjuje.
Klišė ‘MEIE KODU1

PMAULYJi.
Smeto- 
gražiai

KANADA
— Resp. Prezidento A. 

nos mirties metines buvo 
paminėtos Toronte. Minėjimą ati
darė LTS vietos skyriaus pirm. 
F. Valys, kalbą ta proga pasakė 
gen. konsulas V. Gylys, o specia
lią paskaitą skaitė iš JAV nuvy
kęs LTS pirmininkas V. Rastenis. 
Minėjimas buvo baigtas smuiki
ninkės E. Kuprevičiūtės ir jos bro
lio A. Kuprevičiaus puikiu kon
certu.

— Sausio 15 d. E. Kuprevičiūtū 
davė smuiko rečitalį Montrealio

es-
ki-

es-

vėliau 
Perthe. 
leidžia

praduti

na-
250 
na-

INSTITUTAS KOVAI 
SU RAUDONĄJA 

AGRESIJA
JAV kongreso narys Madden 

dare atstovų rūmams pranešimą 
apie Komunistinei Agresijai Tirti 
Komiteto darbą ir juos supažindi
no su komiteto išvadomis bei re
komendacijomis. Komiteto persona
las su buv. komiteto pirmininku 
Kerstenu yra laikinai įsikūrę Geor
getown un-te, kur baigiama ra
portai ir specialių leidinių apie 
atskiras tautas išskirstymas. Nors 
ir neišrinktas į JAV kongresą, 
buvusisis Komunistinei Agresijai 
Tirti Komiteto pirmininkas Kers- 
tenas ir toliau nemano pasitraukti 
iš antibolšveikinės kovos lauko. Jis 
planuoja įkurti institutą kovai su 
raudonąja agresija, kuris vadintų
si “Institutas Tautinėms Grupėms 
Studijuoti” ir veiktų prie 
towno universiteto, netoli 
tono. Institutui norima 
apie 3 mi'l. dolerių.

Komiteto pranešimų yra susidarę 
8 tomai ir pūstomis, kur padaryta 
tyrinėjimų santraukų ir išdėstytos 
komiteto rekomendacijos. Kai ku
rių knygų turinys susideda iš fak
tų, dokumentų, pareiškimų bei ap
žvalgų, liečiančių išimtinai 3 Pa
baltijo kraštus. Nurodoma, kad to
kio plataus Lietuvos klausimo iš
aiškinimo ir išgarsinimo dar nie
kados nėra buvę. Ir tai yra pada
ręs pats JAV Kongresas. Masiš
kai paskleisti yra išleista 14 bro
šiūrų, skirtų įvairioms tautoms. 

. Komiteto pranešimo apie Lietuvą 
išspausdinta 20.000 brošiūrų.

pa.

George-
Vašing- 
surinkti

palyginti žalingesnis vyriausiųjų 
Lietuvos Išlaisvinimo veksnių ne
sutarimas.

JUNGT. AM-KOS VALSTYBĖS
Liet. gen. konsulas New Yorke 

J. Budrys per Rochhesterio radi-Į 
ją pasakė kalbą Lietuvos išlaisvi
nimo reikalais. Budrys baigė: 
"Bendrai ir vieningai dirbdami su 
visu laisvuoju pasauliu, Amerikai 
vadovaujant, sulauksime ir laisvos 
Lietuvos”.

— Mažlietuvių rezistencijos įsis-
koncertinėje Plateau salėje. Tiek New Yorke skyrius, kurio 
apie šį, tiek apie kitus Kuprevičių I valdybos pirmininku išrinktas dr. 
koncertus Kanados ir amerikiečių F- Bintakys, o nariais — V. Žiogas, 
spauda atsiliepia labaii šiltai.

— Per ketverius metustransliuo- 
tos lietuviškosios radijo valande-1 
lės programos Iš St. Catherines i 
stoties perkeltos į Toronto galin- ' 
gą radijo stotį CHUm banga 1050. 
Jos vedėjas — J. Simankevičius.

— Montrealio CBC televizijoje 
vasario 16 d. buvo rodomi lietuviš
ki šokiai. Kanados LB Kultūros 
Fondo švietimo komisija yra pas
kelbusi lietuvių šeštadienių mokyk, 
lų mokiniams dainų užrašymo kon
kursą. Daugiausia surinkusiems 
dainų paskirtos penkios piniginės 
premijos. Konkursui duomenis pri- 1 
statyti laikas paskirtas iki š.mJ 
gegužės 1 d.

ELTOS KRONIKA
— Š.m. sausio 30 d. Amerikos 

Balsas Iš Europos lietuviškąsias 
transliacijas Iš 15 min,. seniau leis
tas Vid. Europos laiku 19.15 — 
19.30 valandą, prailgino iki pusva. 
landžio. Jos dabar duodamos 19 — 
19.30 vai. ir Lietuvoje girdimos 
įprastinėmis bangomis nuo 21 vai. 
Transliacijos per Amerikos Balsą 
iš Europos Lietuvoje girdimos 211 
vai. 19.25, 31.41, 48 ir 251 m ban
gomis. Jos kartojamos 7.15 ryto 
31.41, 42, 48, 49 ir 75 m bangomis, 
o 15.45 — 25, 31, 48 ir 49 m ban
gomis.

NUOMONĖS
DĖL APYLINKIŲ SUSIRINKIMŲ

šiame laikraštyje nesenai skai- liką mylių į susirinkimą nuvykti, 
tėme nusiskundimą dėl neįvykusio1 po to maloniai praleis čia pat ir 
A LB Sydnčjaus apylinkės susi-j vakarą.
rinkimo. O susirinkimas neįvykęs Manau, kad vasaros karščių me
tode!, kad labai mažas skaičius tu susirinkimai iš viso nereikėtų 
tautiečių į jį atsilankė. | šaukti. Tik tautos švenčių ar kito-

Sutikime, kad mes patys esame kie suKaktuviniai minėjimai galė- 
kalti ir pabarimas dėl nepareigin- tų būti rengiami. O jeigu jau šauk- 
kumo lietuvių bendruomenei yra tl susirinkimą — tai tik vakare, 
užpelnytas. Tačiau, norint šią ne
gerovę pašalinti iš lietuvių bend
ruomenės gyvenimo, laikas yra pri
brendęs bendruomenės susirinki

mus reformuoti. Tam pavyzdžiu ga- ! ganizuoti taip, kad jis virstų di- 
libūti kitų bendruomenės ribose džiausiu įvykiu bendruomenes pa
veikiančių organizacijų susirinkimų 1 rių gyvenime. Susirinkimas turi 
ir parengimų praktika. j būti tinkamai išreklamuotas ir taip

Manau, kad bendruomenės na- organizuotas, kad sudomintų ir pa
ryš, atvykęs į apylinkės susirinki- ' trauktų visus. Jis turi įvykti jau
nių, nežiūrint jo įsipareigojimų i kioje salėje su staliukais. Pats su- 
pačiai bendruomenei, turėtų būti sirlnkimas neturi tęstis ilgiau 2-3 
traktuojamas kaip mielas svečias, valandų. Po to turėtų būti meninė 
Jam, pagal galimumą, turėtų būti ' programa, gal net ir humoro trum- 
sudaryta aplinka, kurioje jis jaus- ' pa valandėlė. Paskui užkanda ir 
tusi jaukiai ir atlikęs pareigą sa- alaus stiklas, na, ir šokiai, čia ga
vai bendruomenei, neišeitų iš su- lėtų būti staliukas su atitinkamu 
sfrinkimo iš nuobodulio ir nuovar- ■ užrašu, kur būtų galima! solidaru- 
gio "sutinusiais plaukais”. Nerei- mo mokestį susimokėti, laikraštį 
kia norėti, kad Sydnčjaus apylin- užslpranumaruoti, gal net knygą 
kės lietuviai, karštą vasaros sek- ' nusipirkti. Neužmirškime, kad prie 
madienį, lyg kokie mokiniai, suso- alučio žmogus pasidaro daug “min- 
dinti į Camperdowno mokyklos šuo- kštesnis” ir duosnesnis. Be to, jis 
lūs, turi kantriai sėdėti 4-5 vai.,' ir šiaip tokia proga bus labiau lin
ko! Jonas su Petru suderins savo ’ kęs atlikti savo pinigines prievoles 
nuomones tuo ar kitu klausimu, bendruomenei. Tad daugiau psicho. 
Mes jau turėjome pamiršti Vokie- loginis momentas, bet jo nereikėtų 
tijos stovyklas, kur, neturėdami ko išleisti Iš akių.
veikti, verždavomės į susirinkimus i šitokio pobūdžio susirinkimas ti- 
' pasirokuotl” dėl dalinamų gėry- krai sutrauks didelį būrį tautiečių, 
bių ir kitų reikalų čia kiekvienas kur jie atliks savo pareigas, atsi
turi sunkiai dirbti ir, jeigu jau žino-1 gaus nuo kasdienybės per meninę 
gus savo poilsio sekmadienį skiria programą, pasilinksmins ir pasišne- 
bendruomenės reikalų svarstymui, kėję su bičiuliais, pasidalinę rū
tai jis turi teisės tikėtis, kad tas , pesčiais ir džiaugsmais, Išsinešę 
susirinkimas “nesugadins” ;
nervus mėnesiui. Jis visai teisingai metinio susirinkimo, 
gali pageidauti, kad sukoręs kelio. į K. Kemešys.

<* . VI 3UB1I I IltVllUQ   Virt VttRUlV.

'-1 Tad apylinkės susirinkimo sėk-
I- i mingumui užtikrinti (imant Sydnė- 

jas mastu)’ ateityje metinis ben
druomenės susirinkimas reikia or.

džiausiu įvykiu bendruomenes na
rių gyvenime. Susirinkimas turi

jam! gražius atsiminimus, lauks kito

Vasario 16 Lietuvoje

— Didžioji JAV filmų b-vė Na
tional Broadcasting Co. New Yor
ke ruošia pasaulinę filmą apie 
padėtį komunistų užgrobtuose kra
štuose už geležinės uždangos. Fil
mą vadinsis “The Communist Oc- 

.,_____ j cupation of Countries Behind the
V. Barčiauskas, R. Anskolis, A.j Ir,,n Courtain”. Kompanijos di- 

' rektorius kreipėsi į ALT informa
cijos centrą, prašydamas suteikti 
jam medžiagos iš Lietuvos. ALT i 
inf. centras stengiasi padaryti vis
ką, kad mūsų tėvynės vargai būtų 
tinkamai užfiksuoti fllmoje. Filmą 
paskiau bus rodoma viso pašau-, 
li<> kino teatruose.

Vasario 16-ji minima ir paverg
toje mūsų Tėvynėje, —• sako atbė
gęs į Vakarus mūsų tautietis M. ■ 
BAKANAS, kalbėdamasis su E. 1 
atstovu. — Lietuviai ją mini savo ka judėjimą prie bažnyčių, nes ten 
tarpe. Pasitaiko išmėtytų atsišau- ' dažniausiai esti išmėtoma arba pri

klijuojama atsišaukimų. Ką radę 
— sargybiniai surankioja, nakti
mis net pasišviesdami. Tačiau pa
sitaiko rasti atsišaukimą dar ir 
dienos metu apie 9 ar 10 valandą. 
Atsišaukimai esti dažniausiai ra
šyti ranka arba mašinėle.

Vasario 16 d. sustiprinami radijo 
trukdymai, kai kuriuose rajonuose 
esti nutraukiama šviesa. Atsišau
kimus siuntinėti paštu vengiama. 
Apie kiekvieną vėliavos pasirody
mą arba atsišaukimų išmėtymą ži
nia tučtuojau pasklinda tarp žmo
nių.

sargybos vėl nuimamos. Atsišau
kimų esti iškabinama kiekvienais 
metais prių stulpų, tvorų ir kitur. 
Bolševikiniai sargybiniai ypač sto

tarpe. Pasitaiko išmėtytų atsišau
kimų, kai kur iškeliamos trispalvės ' 
vėliavos. Lietuviška vėliava Prisi
kėlimo bažnyčioj buvo Iškelta net' 
kelis- kartus. Nors toji diena yra1 
paprasta darbo diena, tačiau kari
niai daliniai aplink Kauną ir Kau
ne su saugumu esti parengties pa
dėty, niekas negali išeiti be spe
cialaus leidimo Iš kareivinių, iš
šaukiamas rezervas, pastatoma

1 ant kojų visa milicija. Pasiunčiama 
naktį paprastai po du patrulius, 
kurie turi saugoti po dvi gatves, 
o kiti — dar mažesnius rajonus-, 
Naktį apie 3 vai. į vasario 17 d.

--------- -------- --------- , ...j 
Dagienė, R. Brakas. LLK narys, 
M. Brakas painformavo, kas ben-' 
drai lietuvių daroma visoms lietu-, 
viškosioms žemėms išlaisvinti. No- j 
rimą išleisti lietuvių ir anglų k. 
pilną ir plačią Mažosios Lietuvos 
istoriją, kurią parašytų Prūsų is
torikas.

— LŽS Los Angeles skyrius ima
si iniciatyvos sustiprinti neame- 
rikiečių spaudos darbuotojų, ko
vojančių už pavergtųjų kraštų iš
laisvinimą, bendradarbiavimą s^ iš jų apie 10 bus, skiriami protes- 
amerikiečių spauda. Užmezgus į tantų reikalams. Medžiaga bus su-1 

H-J-iX.. gĮęjjgĮytj į JJ skyrius. 1) pi'OteS- 
tantizmo atsiradimas Lietuvoje, 2)

. | lietuvių protestantų likimas pirmo- .
populiarinimą didžiojoje Paclfiko si<>8 bolševikų okupacijos metu, 3) į 

„„......i.,.protestantų likimas per antrąją 
bolševikinę okupaciją. Kiekvienas! 
skyrius turės po 3-4 puslapius. 
Pirmajam skyriui medžiagos (pro
testantizmo atsiradimui) yra pa
kankamai. Bet antrasis ir trečia
sis skyriai norma pavaizduoti klek 
galint išsamiau. Todėl Inf. Tarny
ba kreipiasi į visus lietuvius ma
loniai prašydama ateiti į talką, 
pateikiant tais klausimais kiek ga
lint daugiau medžiagos bei duo
menų, arba bent nurodyti, kur jų 
būtų galima gauti. Medžiagos pra
šoma ypač iš šių sričių: apie baž
nyčių ir jų žemių, ūkių (klebonijų 
likvidavimą, bažnytinių žemių nu
savinimą, bažnyčių apdėjimą mo
kesčiais, kunigų išvletinimą, dvasi
ninkų likimą, jų asmeninius išgy
venimus per bolševikmetį, parapi
jų ir sinodų likimą, protestantų 
suėmimą ir kalinimą, trėmimus bei 
žudymus, protestantų kapines, su
sirinkimų ir žodžio sakytojų liki
mą, protestantų laikraščių uždary
mą, bažnyčių ir kitų religinių įs
taigų turto nusavinimą etc. Visa 
medžiaga prašoma siųsti šiuo ad
resu: Inf. Tarnyba, (14b) Reutlin
gen, Gartenstrasse 5, Germany.

amerikiečių spauda. i 
glaudesnį kontaktą su amerikiečių' 
žurnalistais, taip pat tikimasi tuo 
būdu pagyvinti Lietuvos klausimo'

KOLUMBIJA
Tarpįmoninėse krepšinio varžy

bose lietuviai žaidė už vietos “DIS- ' 
TRAL” įmonę, kuri yra vadovau
jama inž. Vyt. Didžiulio. Varžy
bose laimėjo trečią vietą gaudami 
specialius pažymėjimus. Stipres
ni žaidėjai paminėtini: Alg. Rad
žiūnas, R. Miliūnas, S. Vismantą, 
Alg. Grigaliūnas ir H. Černiaus
kas. Vietos spaudoje buvo atžy
mėtas augštas lietuvių žaidimo ly
gis. Jau dabar bendruomenėje ima
ma domėtis, kaip iškilmingiau pa
siruošti Vasario 16 minėjimui. 
Lietuvių choras, vadovaujamas p. 
D. Liaugninienės, pradeda repetuo
ti mūsų gražias dainas, o mažieji 
— ruoštis 
dymuose.

savų programų pasiro-

ITALIJA
Lietuvių BendruomenėsItalijos

taryba savo priimtoje rezoliucijoje 
džiaugiasi pažadu dar šiemet su
laukti PLB seimo. Drauge apgai
lestauta eilėje bendruomenių šiuo 
metu pasirešikiančios nebendruome- 
niškos tendencijos ir tautinis ne
drausmingumas. Dar daugiau ap
gailestautas savo pasekmėmis ne-

— VLIKo Inf. Tarnybos ruo
šiama vokiečių k. brošiūra apie 
krikščionybės persekiojimą Lietu
voje. Brošiūra numatoma 80 pusi.,

pakraščio amerikiečių spaudoje.
— “Studentų žodžio” ir “Stu

dentų Dienų” sudaryta jury komi-' 
sija pripažino A. Landsbergį lai
mėjus eilėraščio, o Br. Juodelį— 
reportažo konkursą. Premiją buvo 
skyrusi Lietuvių Studentų Santa
ra.

— Jungt. Amerikos Valstybių 
LB LOKas, kaip pranešama, tiesio
giniai nutaręs rūpintis išpirkti Va
sario 16 d. gimnazijos rūmus Vo
kietijoje. Tam tikslui sudaryta ko
misija.

— Vasario 15 d. New Yorko pra
dedama lietuvių ir estų tremties 
metų spaudos paroda.

— Lietuvos Šiaulių Sąjungos 
Tremtyje Čikagos Klubas oficialiai 
įregistruotas Illonojaus valstybėje, 
JAV-se. Dabar Sąjunga gali lais
vai ir legaliai veikti.

— JAV Kongreso knygyne, dir
bęs Dr. D. Krivickas ruošia biblio
grafiją apie Lietuvos teisę. Jau 
turi sužymėjęs per 1500 šaltinių. 
Rinkinys turės didelę reikšmę 
tiems, kurie norės nuodugniau pa
žinti teisinę Lietuvos vidaus san
tvarką.

L. ENCIKLOPEDIJOS REIKALU
Lietuvių Enciklopedijos V tomas bus augštesnė.

jau spausdinamas ir kovo mėnesį T * .... . - -
bus išsiuntinėtas prenumerato- 8iej|"piniVus” b^t’negaVusfejf'LE 
riams. šiame tome tilps raidės 
“D” pabaiga, kurią redagavo dr.
Girnius ir raidė “E", kurią reda
gavo prof. J. Puzinas.

Lietuvos žemėlapis dar neats
pausdintas, nes pas kalbininkus il
giau užsitęsė vietovardžių vardy
no sudarymas. Žemėlapio prenu
merata dar priimama. Žemėlapio 
kaina L. Enciklopedijos ėmėjams 
iš anksto užsisakiusiems, nusta
tyta tokia: sieninio 2 dol. (18 ši!.), 
įrišto 3.5 dol (31 šil. 6 p.), kitiems

Visi prenumeratoriai, įmokėju-

praneša generaliniam atstovui, kam 
pinigai įmokėti ir kokie tomai ne
gauti. Iki šiol pusė prenumeratorių 
visai nemoka pinigų. Tad prašoma 
savo pažadą tesėti arba raštu pra
nešti, kad atsisako nuo sutarties. 
Norėdamas patvarkyti ir leidyklos 
kaikuriuos nesklandumus siunčiant 
prenumeratoriams enciklopediją, 
laukiu skubaus atsiliepimo šiuo 
adrseu: A. Krausas, 4 Grandview 
Ave., Maribyrnong, Vic. ,

VENECUELA D. BRITANIJA
“Tėvų Kelio” Nr. 61-62 plačiai 

aprašoma vysk. V. Brizgiu vizitas 
įvairiose Venecuelos lietuvių ko
lonijose ir jo sutikimas. Atskridusį 
j Venecuelą ganytoją pasitiko Ve
necuelos LB su centro valdybos 
pirmininku K. Nausėdų priešaky
je. Apie jo vizitą taip pat pain
formavo Venecuelos spauda ir radi
jas. Viena iš svarbiausių Venecue
los lietuvių kolonijų, Maracay ko. 
lonija, susideda iš 156 mūsų tau
tiečių. Per šešerius pastaruosius 
metus kolonijos lietuvių skaičius 
padidėjo net 15%. Venecuelos ofi
ciali “Gaceta Oficial” paskelbė są
rašą 43 lietuvių, kuriems pasta
ruoju metu suteikta Venecuelos 
pilietybė.

D. Britanijoje prad3tas leiisti 
religinės kultūros reikalams nau
jas žurnalas, pavadintas “Žibin
tu”. Redaguoja kun. J. Kuzmic- 
kis. Ligi šiol D. Britanijoje ėjo 
tik du savaitraščiai: “Išeivių Drau
gas”, vienas iš seniausių tame 
krašte einančių lietuviškų laikraš
čių, ir "Europos Lietuvis”, pra
dėtas leisti po Antrojo Pasaulinio 
karo.

* Po 15 metų ateinančią vasarą 
bus įsileidžiami turistai j Vengri
ją ir iš Vakarų valstybių. Veng
rijos kelionių ir turizmo įstaigos 
pirmininkas pareiškė, kad Vengrija 
yra pasiruošusi per sezoną priim
ti apie 12.000 vakariečių turistų.
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Melbourno Lituanistiniai Kursai 
vasario 26 d. pradeda 3-sius darbo 
metus. Per. dveji s metus susidurta 
su nemažomis kliūtimis: teko nuga, 
lėti jaunimo Ir pradžioje beslreiš- 
kusį tėvų abejingumų lietuviškiems 
klausimams, patiems susidrausmin- 
ti, įveikti patalpų klausimų. J tre
čiuosius metus žengiant jau turima 
tvarkingai kursus lankus trečia- 
mečių branduolys, karmelitai yra 
suteikę nuolatinę svetingų pastogę, 
gi pats kursantų fizinis ir dvasi
nis subrendimas leidžia paskuti
niaisiais metais paliesti svaresniu 
požiūriu mūsų literatūros, politines 
ir kultūrinės istorijos, bet taip pat 
geografijos Ir valstybės santvarkos 
problemos. Vidiniam kursantų su- 
sidrausminlmui galima paminėti, 
kad Ir šis faktas. Praeitų metų pa
baigoje pasunkėjus tiesioginiam 
darbui (visi kursantai lanko aug- 
štesniųsias tad augštųsias krašto 
mokyklas), teko kursų darbui pas
kelbti protarpį. Užtat padirbėta 
atostogų metu, skiriant karštuoju 
vasaros metu nekurį laikų darbui 
kasdien net po 3 valandas. Kelia
majam patikrinimui kursantai rašė 
temų “Šatrijos Raganos Senojo 
Dvaro Senelis”. J tretįjį kursų per
kelti: B. Antanaitytė, K. Brediky- 
tė, D. Bitė, A. Bulakas, R. Bula- 
kaitė, D. Butkevičiūtė, E. Civins- 
kaitė, R. Jakutytė, A. Kazlauskas, 
R. Laisvenaitė ir A. Staugaitis. 
Kursantams vadovauja jų pačių iš
sirinktas seniūnas Arūnas Staugai
tis, kuris šiemet stoja į universite
tų studijuoti medicinos. Trečiame 
tė kursante Rasa Jakutytė taip pat 
pradeda studijas universitete, gi 
gi Davis Bitė šiemet bus .jau 2- 
jam kurse Melbourno Technikos 
Institute (M.T. College). Kursų 
vedėjo pastangos iš mokymo pe
reiti tik į mokymusi ir kursuose 
sudaryti seminaro nuotaikų. Kur
sus remia K. Fondo skyriaus val
dyba

PRAEITŲ METŲ DARBAI

Gramatikos pakartota visos kalbos 
dalys, ištisinis ir sudėtinis saki
nys, jsisųmoninta nosinės ir kable
lio rašymas. Literatūros Išeita Mai
ronis, Jakštas, Biliūnas, žemaitė, 
Lazdynų Pelėda, Šatrijos Ragana 
ir Krėvė Mickevičius. Susipažinta 
su lenkų kalba rašiusiuoju Adomu 
Mickevičiumi. Klasėje skaityta 
Maironio ‘“Jaunoji Lietuva” ir š. 
Raganos "Senajam Dvare”. Ištrau
kos skaityta ir kitų autorių, ypa
tingai sustojant mirties proga ties 
Krėve, čiurllonies "Aušros Sū
nų,, ir Krėvės "Žemaituškos” vai-
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JAUNIMO K V IKSAI S į
3-sius Metus Pradedant

dinimų proga aptarta draminiai 
veikalai, sceninės išraiškos meno 
uždaviniai ir recenzija. Kursantai 
rašė tų veikalų recenzinius raši
nius. Literatūros srityje kursų ve
dėjui viena pamoka talkavo A. 
Karazijienė, vaizdingai supažindin
dama su lietuvių liaudies dainomis 
ir jų poetika. Politinės istorijos 
konspektyviai išeita kursas iki nau
jausiųjų laikų, čia talkavo 1 pa
moka V. Jakutis, supažindindamas 
su Lietuvos valstybine santvarka. 
Kultūros istorijos Išeita šie daly
kai: svetimtaučių susidomėjimas 
lietuvių tautosaka ir kalba, per
skaityta J. Balio išleistos “Suval
kiečių Vestuvės”, lietuvių liaudies 
menas, įrankio istorija, rašmenų 
istorija, Lietuvos socialinė diferen
ciacija. Paminėta mirusiojo V. Na
gevičiaus nuopelnai mūsų kultūrai. 
Kun. P. VeseriB talkavo 1 pamoka 
peržvelgdamas krikščionybės įvedi
mų Lietuvoje. K. Rindževičius su
pažindino su Lietuvos universiteto 
istorija, santvarka ir apskritai su 
augštoslomls mokyklomis. A. Vai. 
čaitis su kursantais aplankė Mel
bourno meno galerijų ir supažindi
no su meno stiliais. Kursai suruo
šė viešų Krėvės mirties minėjimą, 
dalyvavo savo įnašu bendruomeni
niuose minėjimuose. Išleista 2 są
siuviniai “Jaunimo Kvieslio”.

3-JŲ METŲ UŽDAVINIAI 
įsisąmoninama bus dėl 
problemų, dėl stiliaus tobulinimų, 
praeinami žurnalistikos pradai. Iš
eita bus naujausioji literatūra. Is
torijos programoje seka atsikūru
sios Lietuvos politinis gyvenimas, 
ateities problemos. Kultūros istori
jos problemos: reformacija, archi-

danto nosim. Žiūrint ir verkt norisi 
ir juokas ima. Buvo sumanesnių. 
Reikalui prispaudus, žmogus daug 
kų sugalvoja: įdėjo paršiukus į 
vaikų vežimėlius, pridengė skara 
ir marš miško link. Buvo Ir tokių, 
kurie nesikarščiuodami sugebėjo

skrybėlę tris kartus į orų, kiekvie
nų kartų vis karščiau keikdamasis. 
Toks tai buvo gyvenimas stovyk
loje. Visi skundės, visi bėdavojos 
savo išvietintojo padėtim. Bet pa
žiūrėjus humoristo akimis, ar ne
buvo anas įdomesnis už dabartinį,
kad ir sotų, bet kasdieniškai pilkų 
gyvenimų. Aš bent galvoju — 
taip.

! kiaules vietoje užmaskuoti. Mes> 
pavyzdžiui, gerai prišėrėm kiaulę, 
kad nekriuksčtų Ir uždarčm malki, 
nėję, kuri buvo pristatyta prie klau. 
lidės. Malkinėn primetėm žabų ir 
šiaip šakų, duris pridengėm mar. 
ška, gi kiaulidės duris palikom vi
sai atidaras. Anglas, eidamas pro 
šalį, tik permetė tą mūsų būdą 
akimis ir giliau nežvilgtelėjęs nu
ėjo toliau.
Kiek įtempimo, kiek sąmyšio su
keldavo stovykloje unrinių drabu
žių dalinimas! įdomu būdavo da
lyvauti tame dalinime. Scenų tai 
gražesnių kaip teatre. Viena mote
rėlė džiaugdavosi laime, ištraukus 
gražių suknelę; kita su ašaromis 
akyse skundėsi žmonių, beveik ir 
Likimo neteisingumu. Kiek ten bū
davo karščio, pykčio! Ne viena mū
sų moterėlių nepašykštėdavo vai
zdžių žodžių dalinimo komisijai ir.

menu, kai kartų dėdė Zenonas grį- 
skyrybos žo Iš Hamburgo su pilna dėže sil

kių. Nė nepajutom, kaip jos visos 
išgaravo. O mes tų naktį silkių 
konkursą kėlėm. Tai buvo karališka 
puota. Sudrožėm jų nemažai. Ta 
proga dėdė pasakojo savo kelionės 
nuotykius, kurių aš klausiausi au- 

„— r-----------  ---- _______ __ , sis ištempus. 0 11.1 Xi-l
lektūros Ir meno reiškimosi Lie- dienai kompanijoj vis neatsibosta 
tuvoje apžvalga, mūsų mokslinin- pasakoti tų senų 
kai, mūsų mokyklos, žurnalistikos "apytikrių” tiesų, 
istorija. Maža kursantų dalis yra rlnję naktį dešimt silkių suvalgiusi, 
pasiryžusi lankyti ketvirtuosius ’ Prie įdomybių galima priskirti ir 
metus, kur bus išeinama lietuvių I tą nepamirštamų wehneniečlams 
kalbos ir literatūros mokymo me- ' naktį, kai bomba sprogo netoli inū- 
todlka, pedagogikos pradmenys Ir sų barako. Tik mano nelaimė, kad 
psichologijos klausimai. Supažin- 1 aš nepabudau ir negalėjau dalyvau- 
dinta bus ta proga ir su Vydūno,' ti tame prašmatniame įvykyje. To- 
šalkauskio ir Maceinos filosofinė- je “tragedijoje” tenukentėjo tik 
mis mintimis. Baigus 3-jų Ir 4-jų kiaulikės: mat, bomba sprogo ne- 
metų programą, A.K.F. Valdyba ' toli kupsto, kur susipratę tautiečiai 
duos atitinkamus pažymėjimus. 
PRADEDA DARBĄ NAUJAS 

KURSAS
Praeitais metais nepavyko suorga
nizuoti 1-jo kurso, nes neatsirado kentėjo: . . _ . .
daugiau dėstytojų. Šiemet sutiki kur nekur suskilo ir keletas plytų "Kas turi, tas ir gauna; kas netu- 
mokyti buvęs Lietuvos augštoslos užlėkė ant stogo. Kiaulikės vėliau ri, to niekas neatsižvelgia!” 
mokyklos pedagogas (universiteto Pat atsipeikėjo. Gerai galiu ■ jr Į^jų jd(imjų žmonių bu- 
lektorius) K. Rindževičius. Tokiu ' įsivaizduoti, kas tą naktį stokyklo- , 
būdu vasario 26 d. 2.30 p.m. karme-1 Je dėjos, kiek sumišimo buvo. Gal i; -f _

ne vienas pagalvoję, kad ameriko-| k|ų jdomyblų gyv,,no ir mūsų 
nas jau bombas ant yuskių veža ir - rake jį paginoj<, visa stovykla: visuomenėje. Šokta per karalienės 
tik ne vietoje numetė. Bombos at- taĮ garsusjs ponas vaistininkas,’apsilankymą miesto sode, Williams- 
siradimas taip ir dliko neišaiskin- .gabiausias proferanso lošėjas. Bet1 town priemiestyje ir Melbourno ro- 
tas. spėjama, kad buvo Iš karo lai. I n{i j-į to jį vjsa kvykia žinojo, tušės salėje. Rotušės salėje vyko 

tautybių meninio pasirodymo var
žybos. Mūsų šokėjai laimėjo ant
rųjų vietų, ir grupės atstovei K. 
Bredikytei varžybų rengimo ko
mitetas įteikė grgažiai graviruotų 
taurę. Pirmoji vieta teko ukrai-

DANUTĖ BUTKEVIČIŪTĖ
M. L. K. trečiametė kursante

JAUNIEJI ŠOKĖJAI
mamai iki šiai

ir man įkyrių 
kaip aš tų isto-

1 buvo užveisę kiaulių ūkį. Vargšes 
kiaulikės taip išsigando to sprogi- neapykantos graužiama, sviesdavo' 

Į mo, kad kaip primuštos gulėjo be tuos visus netinkamus skarmalus I 
sąmonės. Barakai tai mažai tenu-I komisijai į akis. Ir kas gi kartų' 
kontėln; tik vienas kitas langas kitų nesiguodė savęs sakydamas:'

litų patalpose pradės darbų ir 1- 
sls kursas.

vo priglaudę anie bespalviai, šal-1 
tieji stovyklų barakai! Viena to-,

M.L. Kursai dirba glaudžioje gi
minystėje su psk. A. Karpavičiaus 
vadovaujama skautų tautinių šo
kių grupe. Darbas vyksta tose pa
čiose patalpose, gi kursantai yra 
daugumas ir šokių grupės daly
viai. Didmiesčio nuotoliai verčia 
kaikuriuos darbus sutelkti krūvon, 
nes važinėjimams sugaištama daug 
laiko.
Vedėjas psk. A. Karpavičius turi 
nemažo rūpesčio su šokėjais: jis 
yra instruktorius, važinėja skolin- 
damasls tautinius rūbus, nes iš 
pačių šokėjų tik keletas juos tetu
ri. 0 šokėjų vėlinimasis, iš viso 
neatėjimas ar maža vedėjui kaš
tuoja nervinimosi? Bet visas tas 
kliūtis jis iki šiam laikui sėkmin
gai įveikia.
Grupė melboumlškiams yra gerai 
pažįstama: ji pasirodo beveik vi
suose bendruomenės parengimuose 
ir pobūviuose. Grupė yra užsire
komendavusi ir australų platesnėje

ZUBRAS, 
M.L.K. VedėjŠs

Stovykliniai Prisiminimai
Kartais susitikus senus dar Vokie
tijos stovyklinių laikų draugus ir 

pažįstamus, ar neturėdama kų veik, 
ti, ar šiaip romantiškai nusiteiku
si, prisimenu tuos klaikius, tra
gikomiškus DP išgyvenimus. Bet 
tai buvo gyvenimas, buvo tikrovė! 
Kiek ten tragedijų, komedijų ir 
dramų pynėsi tame vargingame 
"Dievo Paukštelių” — DP gyveni
me, geras rašytojas galėtų tomus 
prirašyti!
Atsimenu kaip šiandien tuos pil
kus, ilgus beformius barakus, su 
ilgais, siaurais karidorials, kur žin
gsnis nudundėdavo per visą bara
kų. Ach, ir tie maži, kaip degtu-' mušas batukai į grindis; 
kų dėžutė, kambarėliai, su popie-' dusku, dusku Juda karidoriaus slė
naus plonumo sienomis! Gulėdavau —- 1 —*•----- —=
antro augšto lovoje ir traukdama 
čiužinio šiaudus, berdavau ant apa-

Eelix Timmermans

* KAIMIETIŠKOJI PSALME *
-------------- ----------- ĮVERTĖ VINCAS KAZOKAS-^----- -----

(Ištrauka iš to paties vardo romano)

n.
Sekančią dieną, vos saulei pate
kėjus, aš ir mano Fina stojome, 
prie rugių, tarp kurių aš pralei
dau praeitų naktį.
Taip ir prasidėjo mano vargai. 
Apie septintų valandą Fina nuėjo 
atnešti kavos ir sumuštinių pus
ryčiams. Vos tik mudu susėdome, 
kai ji su pirmuoju kąsniu balsu 
pravirko: “Aš nebegaliu. Mano 
galva sunki kaip švinas”. Ji nuėjo 
namo, o aš palikau ir plūkiausi 
vienas kaitroje.
O kiek prisikankinome su tais gal
vos skausmais. Ir kada patsai 
skausmo nejauti, tai galvoji, kad 
tėra tik apsimetimas arba įsikal
bėjimas. Kartais Išslysta Ir vienas 
kitas piktesnis žodis, šie galvos 
skausmai kainavo mums daug pi
nigų Ir kelionių: daktarai, šundak
tariai, užkalbėtojai, neskaitant jau 
pačių kelionių j stebuklingas vie
tas. Aš savo žmonos kitokios be
veik ir nemačiau, kaip tik su balta 
skara ir vata aplink galvą. Kiti 
iš manęs ir juokėsi.
Taip vienų kartą mes nuvykome 
net į Penthy. Ji sugrįžo pasitai
siusi ir per keturiolika dienų ne
jautė jokio skausmo.
— Žinai, Šakny, — pasakė ji ta
da man: — aš pasveikau. Mes tu
rėjome ką nors, duoti mūsų klebo
nui dėkingumo ženklan.
Mes paskerdėm kiaulę ir jos gal
vą iškilmingai nunešėm klebonui.
— Labai gražu, — tarė jis, — bet 
kodėl gi galvų?
— Už tat, kad pasveiko mano gal

va.
I — Gaila, kad tau neskaudėjo ki
tokių vietų, — nusijuokė klebonas: 
— tada tikriausiai aš būčiau po
rą kumpių gavęs.
Šiaip mūsų klebonas yra geras ir 
teisingas žmogus, beveik šventasis. 
Jis turi tarnaitę, kuri jį tiesiog 
ant piršto vynioja, Ir dažnai jį 
išveda iš kantrybės. Jis mielai 
priima, kų tik jam duosi, bet Iš 
kitos pusės patsai atiduotų kitam 
paskutinius marškinius. “Gyveni
mas tai ne juokas”, mėgo Jis sa
kyti, bet aš niekad nemačiau jo 
verkiančio. Jis dažnai mus aplan
ko ir išgeria stiklą šviežio, dar 
šiltonuo karvės pieno. Jeigu mes 
trūsiamės laukuose, aš jam šukte
liu: “Pasirūpink pats”. Tada jis 
pats nueina j kūtes pasimelžti stik
lo pieno, o gal poros. Ką gali ži
noti, kai žmogus nesi.drauge. Mū
sų klebonas pažįsta mane Iki pana
gių. Jis žino mūsų skurdų Ir var
gus ir nepašykštl užuojautos. Kiek- 
kienais metais apie Velykas aš iš- 
kratau visą krepšį savo nuodėmių 
jam ant gaivos ir visados tvirtai 
pasižadu pasitaisyti. Bet juk žmo
gus nesi medinis. Mūsų mielasai 
Dievulis pabėrė mus į žemę su vi
som mūsų klaidom. Ne kitokius jis 
mus ir susisems atgal, žinoma, ne
reikia peržengti ribų, tačiau ravėti 
klaidas palikime davatkoms ir se
niams karšinčiams. Geras ūkinin
kas turi ravėti kitokius dalykus: 
usnis ir pikžoles iš bulvių, kirmi
nus, kurie graužia tavo obuolius.

čioj gulinčios, užsnūduslos .to,s 
veido.
Naktis tyli. Visi sumigę. Nė jokio 
garso. Girdi tačiau ritmiškų žmo
nių alsavimų, retkarčiais paįvairi
namų nusikosijlmo ar nemuzikali- 
nio knarkimo. Kartais sutrata me
dinė lova. Tik staiga kažkas bar
škina į duris, ir girdi:
— Kelkitės, mėsos pirmam barake! 
Labai pigiai! Skubėk, dūšele, ma
žai bėr!
Kaip žaibas šoka mama iš lovos ir, 
užsimetus kelis unriškus skudurus, 
’.ekla iš kambario. Karidoriuje kyla 
triukšmas: Kaukš, kaukš, kauks

dusku,

nos, kai lekia moterys risčia mė
sos pirkti.
Spekuliacija gi buvo sugebančių

kų užsilikusi Bet kodėl ji sprogo iSgBrsčj(( jls dgI nepaprasto' 
mekeno nepajudinta _ (niekas juk prletBringum„. Mum8 

I siems buvo visiškai
matyti jį einant meškerioti ir stai
ga sustojant, apsisukant, nusispjau- 
nant tris kartus ir skubiai grįž-' 
tant namo: žmogelis, mat, pamatė mečiams, kurių jie Iškovojo tik- 
katę perbėgant per kelių. Jei no- riausiai tik efektingų drabužių ir 
rėjai daugiau patirti, tai pasislė- balabaikų muzika, o ne dėl meni- 
pęs už kampo, stebėdavai pono nio lygmens. Labai gaila, kad mū- 
vaistininko duris. Durims! praslvė- sų drabužiai tokie menki ir sua
rus išlįs, būdavo, galva, mes aki
mis j vienų ir į kitų pusę ir, ge- ‘kelių šokėjams jų įsigyti? Bloga 
rai įsitikinęs, kad niekur moters 
nematyti, žengs per slenkstį pra
dėti naujų, laimingų dienų. Bet, 
Dieve saugok, pamatyti moterį, 
ypač senų! Kaip perkūnas užsirūs
tins mūsų garsenybės vaistininko 
veidas ir, murmant kažkokius len
kiškus žodžius, skubiai žengs at
gal į savo kambarį. Viską žiną 
žinovai tvirtindavo, kad kambary
je mesdavęs savo pilkų homburgo

j suktis tautiečių užsiėmimas. Prlsi-

nenukentėjo), lieka paslaptis.
I Vargšės kiaulikės neilgai tegyveno 
I Wehneno užuovėjoj. Vienų šaltų, 
1 pilkų dienų pasirodė dideli anglų 
sunkvežimiai kiaulelių išvežti. (Ne
gi ir jas būtų kas įskundęs!). Koks 
triukšmas kilo stovykloje, kokia 
panieka tiems beširdžiams anglams, 
kurie paskutini kąsnį sudardėjo 
atimti! Ne vienam tautiečiui krau
jas karštai užvirė ir širdis veržėsi 
iš krūtinės, ne vienam anglų vežė
jui paraudo sprandas, bandant nu
malšinti įniršusius žmones. Žinoma 
tautiečiai, kurie kiaulių neturėjo, 
tik šypsojosi. Iš šalies gal ir at
rodė juokinga, stebint tas vargšes 
moterėles, kurios, nesant kitos iš
eities, paleido kiaules iš gurbų ir 
norėjo varyti j mišką. O kiaulė tai 
kvailas sutvėrimas, negi jai išaiš
kinsi nelaimę: sukas aplink save, 
kriukia ir bėgioja po pat koman-

prlpratu-* 
nenuostabu

kolinti ne visai tinka. Negi nėra

ir mūsų visuomenės abejingumas. 
Kitų tautybių žiūrovų buvo labai 
gausu salėje, gi mūsiškių tik sau
jelė. Kai vienos tautybės vėliava 
buvo įnešta salėn, tai pasipylė 
plojimai kaip iš ožio rago, o mū
siškiams ir dovanų įteikus jų skys
tokai tebuvo. Kas gi tokiomis pra. 
gomis parems, jei ne savieji, o jų 
nėra. Lietuvius daina atstovavo 
D. Vildovas.

A. Bulakas.

Dirva neduoda mums laiko nei pro
gų, kad po mirties būtume pastaty
ti prie kolonos bažnyčioje su auk
sine lėkšte už galvos (suprask: bu 
šventojo aureole. Vert.). Ir vis tik 
buvo toks šventasis Izidorius, į ku
rį aš pats gal net per dažnai kreip
iuosi. Tuo laiku, kai jis meldėsi, 
už jį sėjo ir are angelai. Bet aš 
nedrįsau bandyti, nes man labiau 
patinka atlikti visus darbus savo 
paties rankomis.

Pirmieji metai buvo sunkūs. An
trieji dar sunkesni. Ir žemės nuoma 
Ilakilo. Dvaro panelė mėgo saky
ti: jauni žmonės gali daugiau mo
kėti, nes Jie vikresni prie darbo. 
Mūsų karvė turėjo veršiuotis. Su 
dideliu vargu išgelbėjau veršiuką. 
Bet karvė krito. Bevlrdamas kiau
lėms jovalą aš nusiplikiau koją. 
Taip ir prakybojau dvi savaites 
ant kėdės. Aš tiesiog lipau ant sie
nų. Ta prakeikta kiaulė! Kai mes 
ją paskerdėm, mūsų klebonas grą
žino šešetą šonkaulių atgal. "Gyve
nimas tai ne juokas”, tarė jis, “bet 
tau su kiaule tai nepavyko: mėsa 
turi kartų Ir priklų prieskonį.” Su 
Ja mes turėjome išvargti visą žie
mą. Norėdamas paįvairinti maistą, 
aš eidavau naktimis slaptai me
džioti. Žiema buvo sunki, žemė su
šalusi į ragą, kad ir stipriausia ša
ke lūžo, kai norėjau prakasti kau
pą, kad išsiimčiau runkelių ar ro
pių. Danguje buvo pasirodžiusi ko
meta. Ūkininkai į ją žiūrėjo dre
bėdami. Mes dairėmės po apsning- 
tus laukus Ir sekėme debesis, ku
rie plaukė nuo Nethės ir griūtimis 
vertė sniegą. Paskui iškilo baisios 
vėtros, kurios taip purtė mūsų na
meliuką, kad aš nedrįsau išsireng
ti eidamas į lovą. Mūsų stogą nu
plėšė ir sode išlaužė tris obelis. 
Netgi perkūnija iškilo vidury žie
mos. Bet viskam ateina galas. Per 
Užgavėnes prasidėjo atlydys. Išti
są dieną lietus pylė kaip iš kibiro.

Laukai virto ištisa bala. Pietuose 
dangus buvo apsiniaukęs ir grės
mingas. Baisi, skylė tie pietūs. Pa
galiau mus ištiko galutinis smūgis. 
Ne kas kita, kaip tik kometa tai 
nulėmė.
Nethė išsiliejo: visi laukai po van
deniu ir mūsų javų kūgiai, van
dens paplauti, per slenkstį veržėsi 
vanduo. Tų patį vakarą, kai mes 
ligi kelių stovėjome vandeny, gimė 
mūsų Pauliukas. Pradėtas prie 
vandens ir gimęs beveik vandeny. 
Bet gražiausia, kad aš visus gyvu
lius, išskyrus arklį, kuris pakan
kamai didelis, turėjau iš tvartų 
susivaryti į savo triobą: veršiuką, 
ožką, paršiukus ir triušius — ki
taip jie būtų prigėrę. Gyvuliai bu
vo gimimo liudininkai. Mūsų kai
mynė, šimto amatų moteris, buvo 
pribuvėja. Kiekvienam buvo darbo 
per akis, nes nelengvas buvo ke
lias j pasaulį.
Matydamas savo Finos sopulius, 
aš užmiršau potvynį ir abiem ran
kom griebiausi už širdies. Pribu-

I veja pastebėjo, kad Dievas siunčia 
žmogui tik tokius skausmus, ko
kius žmogus gali pakelti (arba po 
jais suklupti, pridūriau savo min
tyse). Tik dabar aš pilnai supra
tau ir įvertinau savo žmoną. Aš 
karčiai apgailėjau visus jai kada 
nos tartus piktus žodžius ir, kaip 
suaugęs žmogus, visai nesigėdin- 
damas puoliau ant kelių j vandenį 
ir verkiau kaip mažas vaikas, mel
sdamas į Dievo Motiną. Tai ma
tydama pribuvėja atsiliepė: 
—Put, put put, gaideli, mesk vai
kui plunksnelę.
Ir ji pakišo mūsų naujagimį man 
panosėj. Mano Fina juokėsi, ir aš 
juokiausi taip pat.
Niekad aš nesijaučiau toks laimin
gas. Tuo momentu slekstį peržen
gė mūsų klebonas, paskaišęs su
taną, su auliniais batais ir pypke 
dantyse:

— Sveikinu, sveikinu, šakny, — 
prabilo Jis: — bet savo mažiuką1 
tu turi pakrikštyti Moze: vanduo 
Jau' slūgsta.
Po to sekė dar du nelaimingi gi
mimai, bet mūsų nusiraminimas 
ir paguoda buvo Pauliukas. Gaila, 
neilgam. Dar ir šiandien aš nega-' 
liu atsikvošėti, kodėl mielasai Die. j 
vulis man taip padarė, ir kai aš 
vieną dieną pas jį nueisiu, jis man 
turės savo nuosavom lūpom pasl-1 
aiškinti, kodėl jis mane taip nu- 1 
baudė. Aišku, jis tam turėjo prie
žasčių, bet gi aš turiu jas patirti, 
kitaip aš negalėsiu ramia sąžine 
jam giedoti Aleliuja.
Tai buvo vaikas! Tai pienas ir 
kraujas. Ir nenuostabu, prie tokio 
pieno, kaip mano Finos. Man net

vodavau: jam padariau čigonėlių, 
antelių, kurios paleistos vandenyje 
plaukiojo, vėjinį malūnėlį.
Artinosi žiema. Kovo mėnesį mūsų 
Pauliukas turėjo stoti ant trečių. 
Aš kaip tik tuo metu buvau pašiū
rėj ir tvarkiau morkas. Pauliukas 
stovėjo šalia. Staiga tarpdury iš
dygo sena Išdžiūvus moteriškė, pro- 
kiaujanti degtukais.
— Gal reikia , degtukų?
Man jų nereikėjo, bet vis tik Fina 
jai davė sumuštinį su medum.
— Koks gražus berniukas, — pasa

kė moteris sumekendama, kaip ožka,
ir pabraukė ranka per jo galvytę. 
Ji pasišalino, ir nepraėjo nė ket
virtis valandos, kai valkas pasida
rė ružavas ir negalėjo pastovėti 
ant kojų. Jis taip graudžiai de-

pypkė užgęsdavo bežiopsant, kai javo Ir vartė akis, kaip koks ūdra.
jis čiulpdavo jos gražias ir pilnas.. 
krūtis. Ir t<>S mažos, rausvos ran- | 
kytės, kaip žavūs gyvi padarėliai,1 
rėplioję po Finos krūtinę — taip j 
bežiūrint net kojose pasidaro sil-, 
pna, ir tada turi stiprokai nusi- ' 
keikti, kad vėl atsigautum vyru. Į 
Nelabai aš mėgau dainuoti, bet kai | 
reikdavo vaiką migdyti, aš nes-, 
varžiau prie jo lopšelio gerą valan- j 
dą sėdėdamas užtraukti lopšinę to- I 
kui skardžiu balsu, kad net mūsų 
šuo drauge padėdavo staugti. Sek-1 
madlenio rytą, kai žmogus ilgiau' 
padrybsai lovoje, aš jam leidžiu*
mano kūnu ridinėtis ir taip timte- 
lėti už ūsų, kad net ašaros iš akių 
tryško.

Aš puoliausi daktaro. Šis gi nusu
sęs asilas pasakė: “Persivalgęs” ir 
prašė buteliuką. Bet nuo to dar 
blogiau pasidarė. Valkas buvo kaip 
žarija. Pasišaukiau kunigų, kuris 
kažką paskaitė iš knygos ir keletą 
kartų peržegnojo. Mūsų kaimynė 
Belą Salamandra uždėjo vaikui ant 
širdies švento Benedikto medalikė. 
lį ir uždegė Liurdo žvakę. Pasiva
dinau ir užkalbėtojų Alyzų. “Tai 
pikta ranka”, pasakė jis: “Bėk ligi 
Kryžiakalnio, ir jeigu pakelės šu
liniai nėra išdžiūvę, vaikas pas
veiks. O tada per ištisus metus

Guvus tai buvo valkas. Jis žaidė 
su šunim Ii; kate. Ir Juokėsi susi
riesdamas, gavęs timtelėti kiaulei 
už uodegos. Aš jį pasisodindavau 
ant arklio šalia savęs, išskėstom 
kojom ir mano pypke dantyse. Daž
nai kada tik būdavo galima, aš jį 
pasiimdavau į laukus, j smuklę, o 
sekmadieniais išeidavom abu pasi
vaikščioti. Per jį aš buvau pametęs 
savo galvų. Ir ko aš jam neišgal-

i

kiekvieną penktadienį turės at
kalbėti Karolio Didžiojo maldų”. 
Aš kūriau j Kryžiakalnj. Kokia 
laimė. Visi šuliniai buvo sklindlnl. 
Nebežinau, kaip ir sugrįžau namo. 
Rodos, skriste perskridau griovius 
ir tvoras. Bet kai pravėriau duris, 
mūsų Pauliukas gulėjo miręs ant 
motinos kelių. Jis buvo pažaliavęs.

(Bus daugiau)

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.
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KŪSIĮ PĄSTOGĖ
Į ALB Sydnėjaus Apylink. 
j metinis susirinkimas į

ALB Sydnėjaus Apylinkės vai-' 
: dyba pakartotinai šaukia antrą 
■ šiais motais visuotinį — metinį na- į 

rių susirinkimą, kuris įvyks va
sario 27 d. h, vai., tuoj po lletuviš-

PAN PACIFIC
JAMBOREE

Tarptautinė skautų stovykla 
prieš dvejus metus buvo suruošta 
Sydnėjuje. šiemet gruodžio mėn. 
29 d. Melbourne, prasidės prie Ra. 
miojo vandenyno gyvenančių tau-

Cabramatta
VALDYBA PASISKIRSTĖ 

PAREIGOMIS
Vasario 13 d. išrinktoji šiems 

metams naujoji Apylinkės valdyba 
pasiskirstė pareigomis: J.A. Skir- 
ka — pirmininkas, N. Cininas — 
vicepirmininkas, V. Bitinas — 
sekretorius, P. Ambroza — iždi
ninkas ir E. Migevlčius — narys 
kultūros Ir švietimo reikalams.

Pereitais metais Apylinkės val
dybos pastangomis, kaip pranešė 
pirm. N. Cininas, buvo įsteigta ir! 
visus metus sėkmingai veikė sa-1 
vaitgalio mokykla, kurioje prad- | 
šioje dirbo 6 mokytojai ir iškart i 
vedėja buvo p. Klygienė, gi pasta
ruoju metu p. Cininienė. Talkos 
būdu mokyklai buvo padaryti suo
lai, stalai ir rašomoji lenta. Įs
teigta Kunigaikščio Margio skau-! 
tų berniukų draugovė. Atidaryta 
prie savaitgalio mokyklos biblio
teka su 200 knygų, pravestas šach- j 
matų turnyras, suruošti trys mi-i 
nėjlmal, suorganizuota gerai pavy
kusi ekskursija į Mėlynuosius kai-' 
nūs ir šiuo metu organizuojama! 
ekskursija į Wollongongą, kurion 
jau užsirašė ir pinigus įmokėjo 
90 asmenų.

Iš Melbourne įvykusio Krašto 
Tarybos atstovų suvažiavimo iš
samų pranešimą padarė Algis Du- 
daitis, kas sukėlė gyvas diskusl-| 
jas dėl Melbourno bendruomenės 
skaldymosi ir nesantaikos.

Iš mokyklos vedėjos p. Cinlnie- , 
nės pranešimo paaiškėjo, kad šie-Į 
met savaitgalio mokykla laikinai | 
negali pradėti darbo, nes stinga

Melbournas Alg. Rudys baigė
KULTŪROS FONDO DARBAI

Melbourno K.F. skyriaus valdyba 
vasario 12 d. buvo sušaukusi val
dybos ir kultūrinėje srtyje besi
reiškiančių organizacijų atstovų 
posėdį. Be skyriaus valdybos narių, 
posėdyje dalyvavo Bendruomenės 
Apylinkės valdybos pirm. S. Bal
čiūnas, skautų tunto tuntin. Ma- 
kulis, karių “Ramovės” pirm. Kun- 
caitis, “šviesos” atstovas Garmus, 
studentų skyriaus pirm. Ortelis, 
Socialinės Globos pirm. p. šemetie- 
nė ir Katalikių Moterų pirm. p. 
Civinskienė. Posėdyje dalyvavo ir 
LKF Australijos Valdybos pirm. 
Vaičaitis. »

Svarstyta 2 klausimai: K. Fondo 
specifiškai Melbourno sąlygose rei
škimosi uždaviniai ir lėšų sutelki
mo keliai. Pirmuoju klausimu iš
siaiškinta, kad K. Fondas yra vie
tos kultūrinio reiškimosi skatin
tojas ir derintojas, bet ne konku
rentai kultūrinėje srityje besireiš
kiančioms organizacijoms. Vieno 
kalbėtojo nuomone, jis turėtų būti 
lyg Kultūros Rūmai, jei šiam ter
minui suelkti Lietuvoje įprastą 
turinį. K. Fondas nėra ir neina 
švietimo ministerijos funkcijų, bet 
yra švietimo darbo skatintojas bei 
globėjas , tik tam tikru atžvilgiu 
ir jo tikrintojas. Vertintina priva
ti iniciatyva.
Lėšoms sutelkti numatyta suruoš
ti spaudos balius, loterija ir lite
ratūrinis vakaras. Literatūrinis 
vakaras, galimas daiktas, bus su
jungtas su mūsų žymios rašytojos

Augštuosius Mokslus
Algis Rudys prieš Naujus Me

tus išlaikė visus egzaminus ir tu > 
baigė augštuosius geologijos moks
lus Brlsbanės universitete. Algis 
Rudys dar sutartį bevykdydamas 
įstojo į Brisbanės universitetą tęs
ti Vokietijoje pradėtas geologijos 
studijas. Dėl sveikatos turėjo nu
traukti ir darbą ir studijas. Bet
sustiprėjęs dar didesniu pasiryži-1 
mu tęsė mokslą, savaitgaliais ir' 
atostogų metu užsidirbdamas pra ! 
gyvenimui ir apsimokėti už moks- ' 
lą.

Algio Rudžio kalbos mokytoja 
Mrs. Forster (Mergaičių gimn. mo
kytoja) atkreipė į jį dėmesį, kaip 
kietai pasiryžusį baigti augštuo
sius mokslus. Ji suteikė jam kam- ( 
barį savo namuose, traktavo, kaip
savo šeimos narį ir nors su dide
liais sunkumais išrūpino jam sti-, 
pendlją. Tai tikrai gražus ir svei- 1 
kintinas Mrs. Forster pavyzdys, ‘ 
padėti naujam australui, kuris čia 1 
yra vienas be tėvų ir giminių.

Baigus mokslus' Alg. Rudys tuoj 1
buvo paskirtas į valdžios įstaigą 
ir dirba savo specialybėje. Jis uni
versitete profesoriams ir collegoms 

i studentams nušviesdavo Lietuvos
laisvinimo bylą ir diskutuodavo bei 
atstovaudavo naujųjų australų rei
kalus. čia naujoje tarnyboje taip 
pat turi progų susitikti su įtakin
gais asmenimis australais ir dis
kutuoti panašiomis temomis. Lin
kime graržlos ateities. S.N.

kų pamaldų, Camperdowno parapi
jos salėje.

DARBOTVARKĖ. 1. Susirinki
mo atidarymas ir prezidiumo su
darymas. 2. Valdybos pranešimas.
3. Revizijos komisijos pranešimas.
4. Valdybos apyskaitos ir revizi
jos komisijos akto priėmimas. 5. 
Valdybos, revizijos komisijos ir 
Garbės teismo rinkimai. 6. Prane
šimas iš Krašto Tarybos suva
žiavimo. 7. Einamieji reikalai.

Sausio 30 d. šauktas metinis su
sirinkimas buvo atidėtas labai ma
žam skaičiui tautiečių į jį atsilan
kius. Tikime, kad šį kartą susi
rinkimas bus gausus ir dabartinė 
valdyba, kurios kadencija yra pasi
baigus, galės perduoti pareigas 
naujai išrinktajai valdybai, šia 
proga pranešame, kad senoji val
dyba atsistatydina ir toliau parei
gų nebegalės eiti.

Visus atutiečius kviečiame kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti susirin
kime, nes mūsų bendruomenės rei
kalai mums visiems privalo rūpėti.

ALB Sydnėjaus Apylinkės
Valdyba..

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

tų tarptautinė skautų stovykla, 
vadinama Pan Pacific Jamboree. 
Ji truks ligi sausio 10 d. Joje da
lyvaus dvidešimt vienos tautos 
skautai iš Azijos, Ramiojo vande
nyno salų ir Amerikos. Stovyklo
je matysime: JAV, Čilės, Peru, 
Kolumbijos, Ekvadoro, Panamos, 
Meksikos, Salvadoro, Guatemalos, 
Costa Rikos, Indijos, Pakistano, 
Indonezijos, Filipinų, Indokinijos, 
Kanados, Havajų, Fiji ir kitų tau
tų skautus. Suprantama, čia labai 
gausiai dalyvaus ir Australijos 
skautai. Numatoma, kad atvyks 
apie 10.000 skautų, tarp jų daug 
žymių veikėjų ir žurnalistų. Sto
vyklą atidarys generalinis guber
natorius gen. Slim.

Mūsų skautų vadovybė jau pra
dėjo rūpintis, kad ir lietuviai skau
tai šioje stovykloje dalyvautų, nes 
tai yra auksinė proga Iškelti Lie
tuvos vardą ir priminti pasaulio 
skautams apie komunizmo pavojų.

šiomis dienomis Melbourne įvy
kusiame lietuvių skautininkų Ra
movės posėdyje išrinktas pasiruo
šimo komitetas pareigomis pasis
kirstė taip: vyr. sktn. A. Krausas 
— lietuviškos parodėlės vadovas, 
vyr. sktn. B. Dainutis — lėšų tel-

Sveikiname
JANINĄ ŠLIAFERTA1TĘ 

ir
MYKOLĄ KENDERĮ

sukūrus šeimos židinį ir linkime daug sėkmės Jūsų naujame gyvenime
Bernotai, Parramatta.

mokytojų (likę tik p. Cininienė ir 
J. Vetelkis). Nutarta skubiai kvies
ti tėvų susirinkimą, išrinkti tėvų 
komitetą ir kviesti mokytojus. Mo
kytojams už' darbą ir Pauliuko- 
niams už nemokamai duodamas 
mokyklai patalpas, susirinkusieji 
išreiškė padėką Susirinkime daly
vavo 42 tautiečiai.

Naujajai valdybai linkime sėk
mės ir našaus darbo, o Cabrama- 
tos, Apylinkės lietuviams, kaip ir 
iki šiol, darnaus tarpusavio sugy
venimo ir nuoširdaus bendradar
biavimo su Apylinkės valdyba.

Kabramatiškis.

W o 11 o n gongas
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS
Nepriklausomybės minėjimas 

ruošiamas vasario 26 d.
11 vai 30 mln. iškyla-gegužinė 

North Wollongong Beach, su Cab
ramattos ir Sydnėjaus lietuviais. 
Iškyloje dalyvauja ir jaunimas. Vi
si pasiima maudymosi kostiumus.

1 vai. ten pat bendri pietūs. Už
kandas atsineša kiekvienas su sa
vim. ,

5 vai. vak. pamaldos Wollongon- 
go katedroj. Pamaldas laikys kun. 
Butkus.

6 v.v. Vasario 16 d. minėjimas. 
Pioneer Hall, WoMongonge. Pas
kaitą skaitys svečias iš Sydnėjaus, 
buv. “M.P.” redaktorius J. Vetel
kis.

Meninė dalis.
Po programos pasilinksminimas. 

Gros vokiečių orkestras.
Veiks bufetas su šiltais užkand

žiais.
Esant lietui gegužinė neįvyks,

ir pedagogės M. Pečkauskaitės — 
Šatrijos Raganos 25 m. mirties 
sukaktimi.
Posėdžiui vadovavo K. Fondo sky
riaus valdybos pirm. V. Jakutis.

MARIBYRNONGO MOKYKLOJE
Marlbyrnongo Savaitgalio Mo

kykla pradėjo darbą vasario mėn. 
5 d. Pradžioje mokslo metų įvyko 
tėvų susirinkimas, kuriame aptar
ta lituanistinio mokymo ir auklė
jimo klausimai. Į tėvų komitetą 
išrinkti: Vytautas Adrlukonis — 
pirmininkas, Kazimieras Kazlaus
kas — iždininkas, Pranė Augustl- 
navičienė — sekretorius.

Mokykla veikia vakarinėje Mel
bourno miesto daly, privačiame 
mokyklos vedėjo A. Krauso name. 
Pamokos vyksta šeštadieniais nuo 
2 iki 4 vai. popiet. Dar priimami 
ir nauji mokiniai, (k)

MIRĖ L. RAGAUSKAS
Sausio 25 d., širdies priepuolių 

nuvargintas, mirė susipratęs lietu
vis L. Ragauskas. Palaidotas Wil
liamstown kapinėse.

Velionis į Australiją atvyko 
prieš penkerius metus. Žmoną ir 
tris vaikus bolšveikai išvežė į Si
birą. Pats L. Ragauskas ilgą laiką 
buvo kalintas bolševikiniame kalė
jime.

Velionis buvo nuolatinis “Mūsų 
Pastogės” skaitytojas, o Kalėdų 
proga (kaip dovaną) vienam bi
čiuliui visada užsakydavo bendruo
menės laikraštį.

Ilsėkis ramybėje! A.J.

Pas Sydnėjaus Skautus
BROLIŠKAS SVEIKINIMAS
Latvių skautų vadovybė vasario 

šešioliktosios proga, per Sydnėjaus 
lietuvių skautų Tėvų Globos komi
teto pirm. V. Miniotą prisiuntė lie
tuviams skautams gražų sveikini
mą Ir nuoširdžių linkėjimų. Svei
kinimas baigiamas lietuviškai to
kiais žodžiais: “Dieve, grąžink 
Lietuvai jos nepriklausomybę ir 
didybę.”

Sveikinimą pasirašė Kalums.

KAM REIKIA PAGALBOS?
Sydnėjaus Skautų vyčių būrelis 

savo sueigoje sutarė teikti pagel- 
bą ir talkauti visiems, kas tokios 
paramos ar talkos yra reikalingas. 
Jie žada padėti prie namų staty
bos, kurie turi gausias šeimas Ir 
neišgali iš šalies darbininkų pasi
samdyti, žada paramą šeimoms 
tais atvejais, kada šeimos galva 
susižeidęs, ar dėl kitų priežasčių 
dirbti negali ir šeima atsiduria 
sunkumuose, Jie mielai padės per
sikrausiant našlėms su vaikais, ap
lankys ligonius, kurie neturi ar
timųjų šiame mieste Ir t.t.

Skautai visados pasirengę gerus 
darbus atlikti. Kreiptis į būrelio 
vadovą: Vyt. Deikus, 1 Water St., 
Cabramatta.

SKAUTIŠKAS VAKARAS
Vasario 12 d. Sydnėjaus lietu

vių skautų Tėvų Globos Komite
tas suruošė vakarą. I jaukią

nas padainavo, Vitalis Stašionls, 
sesutei Jūratei palydint pianinu, 
pagrojo smuiku.

Į vakarą buvo atsilankęs Ir Pra
nas Mikus, kurį susirinkusieji su
tiko plodami Ir maloniai pakvietė 
būti sydnėjišklų svečiu. Vakaro 
rengėjai nusiskundė, kad mažai 
svečių susirinko ir vakaras davė 
nuostolių. Vakare dalyvavo 84 as
mens. Genys.

— Vasario 13 d. Bankstowno 
maudyklėje susilaužė ranką psk. 
Audronis Stašionls. Sydnėjaus 
skautai Ir skautės broliui Stašlo- 
nlui reiškia užuojautą ir linki grei
tai pasveikti.

— Vasario 13 d., po pamaldų 
ir repeticijos, 12 skautų vyčių, 
kandidatų Ir sesių aplankėme su
sižeidusi iškyloje Algį Skirką. Mus 
sutiko maloniai ir gaivinančiais 
gėrymais vaišino Algio tėvai. Mes 
dainavome, dalinomės įspūdžiais ir 
buvome linksmi, nes mūsų ligonis 
jau baigia pasveikti.

Kandidatas.

PADĖKA

Aukojusiems Sydnėjaus lietuvių 
skautų stovyklos reikalams: Syd
nėjaus Lietuvių Plunksnos Klubui 
£ 3.2.0, Cabramattos Apy1. V-bai 
£ 2.0.0, F. Sipavičiui, Pūkams, Mi- 
gevlčiams, Br. Žaliui, F. Rotcui po 

1 svarą, Delkams, Jablonskiui, Sta.

kimo vadovas, sktnt Civinskas —
leidimą išsirūpinti Ir ryšiams su 
australų skautų vadovybe palaiky
ti, psktn. Alb. Pocius — propogan-
dos vadovas, psktn. A. Gabecas 
— lietuviškų pasirodymų progra
mos vadovas ir psktn. Makulis — 
lietuviškojo skautų kontingento pa
rengėjas.

Netolimoje ateityje skautų va
dovybė kreipsis j tautiečius ir or
ganizacijas prašydama aukomis 
paremti šį Lietuvos propagandai 
naudingą darbą. Reikės pinigų už
simokėti už leidimą dalyvauti sto
vykloje, lietuviškai parodėlei orga
nizuojant, reikės lėšų parūpinti 
liedlnių anglų, prancūzų ir ispanų 
kalbomis apie Lietuvą, reikės at
sispausdinti lietuviškų atvirukų Ir 
vėliavėlių. Maskva stengiasi iš
trinti Lietuvos vardą Iš pasaulio 
žemėlapio, o mes parodysime kiek
vienam stovyklos dalyviui ir lan
kytojui, kad Lietuva yra gyva.

Pati L. Skautų Sąjunga iš šitos 
stovyklos jokios naudos neturės, 
bet dalyvaus tik savo tautos labui. 
Reikia tikėtis, kad visi lietuviai 
nuoširdžia parems šį Lietuvai nau
dingą darbą.

Alb. Pocius.

Sydnėjus
TAUTA IR KULTŪRA

Sambūris šviesa Sydnėjaus sk._ 
vasario 26 d., šeštadienį, ruošia 
paskaitą tema “Tauta ir kultūra”. 
Prelegentas Vincas Kazokas. Pas
kaita įvyks 12-14 Ennis Rd., Mil- 
sons Point. Po paskaitos diskusi
jos ir arbatėlė. Pradžia 7 vai. vak. 
įėjimas visiems laisvas. S.

ŠVENTO KAZIMIERO 
MINĖJIMAS

Kovo 6 d. Camperdowno para
pijos salėje, tuoj po lietuviškų pa
maldų, įvyks šv. Kazimiero minė
jimas — akademija. Minėjimą ruo- 
šia ALK Kultūros Draugija.

Paskaitą, Šv. Kazimieras ir šių 
laikų dvasia, skaitys Aleksandras 
Mauragis. Meninėje dalyje daly
vauja J. Almis Jūragis, p. Slavė
nienė — Mykolaitytė su savo kū
ryba, be to, solo dainos ir skautų 
— jaunimo programa. Rengėjai 
maloniai kviečia visus tautiečius 
gausiu dalyvavimu pagerbti mū
sų tautos šventąjį ir globėją.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ STUDIJA 
PRADEDA DARBĄ

Sydnėjaus lietuvių Tautinių šo
kių Studija, vadovaujama p. V. 
Saudargienės, užbaigė vasaros 
atostogas ir pradeda darbą. Pir
moji pamoka įvyks kovo 4 d., penk
tadienį, 5 vai. vak. Bankstowno 
australų skautų salėje. Toliau pa
mokos bus kiekvieną penktadienį 
nuo 5 iki 7 vai. vak. Jau į pirmą
ją pamoką prašoma atsilankyti 
visas mergaites ir berniukus. V.S.

V. SADAUSKAS BANKSTOWNO 
MOKYKLAI PASIŪLĖ 

PATALPAS
Lietuvių savaitgalio mokykla 

Bankstowne šiemet negalėjo pradė
ti darbo, nes australų parapijos 
klebonas atsakė patalpas, šitai 
sužinojęs V. Sadauskas, gyv. Ja- 
goonoj, pasiūlė Bankstowno sa
vaitgalio mokyklai savo naują na
mą, pareikšdamas, kad vaikai lais. 
vai galės žaisti kieme ir moky
tojai turės savo kambarį. Pats 
Sadauskas sų dukra ir sūnum dar 
tebegyvena šalia esančiam gara
žėlyje. Kad mokykla galėtų grei
čiau pradėti darbą, V. Sadauskas 
pažadėjo dar šią savaitę sudėti 
kambariams grindis. Pereitais me
tais Bankstowno mokyklą lankė 
apie 50 vaikų, (k)

MIKUS PRALAIMĖJO
Vasario 14 d. Sydnėjaus stadio

ne Pranas Mikus kovojo prieš ita
lą Carlo Marchinl dėl pussunkaus 
svorio bokso čempiono vardo. Ko
va buvo apylygė, su nežymia Ml- 
kaus persvara iki 10 rund, kada 
Marchini pramušė Mikui abu an
takius ir teisėjas nutraukė rung
tynes. Dėl šitokio teisėjo pasielgi
mo griežtai užprotestavo Mikaus 
treneris Ir atšriai kritikavo austra
lų spauda. Manoma, kad Mikus 
galėjo dar kovoti, ir rungtynes lai
mėti taškais.

Pagal sutartį po dviejų mėne
sių Mikus vėl turėtų susitikti su 
Marchini dėl čempiono vardo, kuris 
Iki šiol priklausė Mikui.

* KAZIUKO” MŪGĖ ADELAIDĖJ
Skautų tėvai bei skautų rėmė

jai ir Akademinio Skautų Sąjūd
žio Adelaidės skyrius kovo mėn. 
6 d., tuoj po pamaldų šv. Juozapo 
bažnyčios salėje, rengia “Kaziu
ko” mūgę.

bet ras. 16 d. minėjimas įvyks 
augščlau numatyta tvarkai

ALB Wollongongo Valdyba.

Geelongas
BENDRADARBIAUSIME IR 

TOLIAU
Vasario 12 d., tarnybos sumeti

mais, iš Geelongo į Melboumą gy
venti persikėlė inž. J. Pelenauskas 
su šeima. Su jo išvykimu Geelongo 
lietuviai neteko aktyvaus ir ener
gingo bendruomenės nario.

J. Pelenauskas buvo ALB Apy
linkės pirmininku, vicepirmininku, 
aktyviai dirbo LK Fonde, padarė 
Geelongo lietuvių namų projektą, 
rūpinosi statybos leidimo išgavimu 
valdžios įstaigose ir iki šiol namų 
statybos komitete buvo techniškų 
darbų vedėju. Džiugu, kad ir Mel
bourne gyvendamas mielai sutiko 
geelongiškiams talkauti namų sta
tybos reikaluose.

Linkime laimingai įsikurti nau
joje vietoje, (abc)

NEWCASTLIO LIETUVIAMS
(T.S. Gaidelio SJ informacija)
Sekančios pamaldos Newcastlio 

Ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos vasario 27 d. 11.45 vai. šv. 
Lauryno bažnyčioje prie Brodme- 
dovo stoties.

Prieš Mišias, pradedant nuo 11 
vai., proga Velykinėms Išpažin
tims, po pamaldų — savaitgalio 
mokykla.

Strathfieldo miesto savivaldybės 
salę susirinko skautai ir būrelis 
jų draugų.

Šokių pertraukų metu skautai 
išpildė programą: vyr. sktn. T. 
Rotcas paskaitė feljetoną “Grįžu
sio skauto iš skautų stovyklos 
skundas”, Jūratė Stašionytė ir 
psk. Audronis Stašionis paskambi
no pianinu, psk. Mindaugas Mau- 
ragis išpildęs dvi liaudies dainas 
akordeonu buvo paprašytas karto
ti ir tada visa salė kartu tas dai-

siūnaičiui ir J. Kapočiui po 10 šil., 
Pr. Antanaičiui ir B. Mazgeliui po 
5 šil., o taip pat vsiiems aukoju- ! 
slems renkant aukas dėžutėmis 
Bankstowne ir Camperdowne prie 
bažnyčių (dėžutėmis surinkta £ 9. 
8. 2J) ir kitu keliu stovyklą pa- 

irėmusiems, skautų vardu nuoširdus 
ačiū. — — 1

Skautų Tėvų Globos Komitetas.

I
 Europietis specialistas optikas

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius. X 
Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. X

O P T O į
Optical Service Ž

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. Centr. 1819 fPriešais Melbourno Town Hall. X LAUKIAME NAUJŲ ADRESŲ
Pastarosiomis savaitėmis grįžo, 

nesuradus adresatų, “Mūsų Pasto
gė” siųsta šiems prenumerato
riams: R. Reicaitei (North Parra
matta), V. Kardelis (Greenwich, 
N.S.W.), J. Steponavičius (North 
Richmond, Vic.), E. žižmaraltė 
(Mont Park, Vic.)
(Mont Park, Vic.), K. Andrluška 
(Auburn, N.S.W.), L. Dijokas (Pe- 
dington, N.S.W.).

"M.P.” Administracija.

Bus loterija, Vilniaus verbos, 
riestainiai, lietuviška gira Ir ki
tos prašmatnybės.

Pajamos skiriamos skautų veik
lai paremti.

PRANEŠIMAS
ALB Cabramattos Apylinkės 

Valdyba praneša užsirašiusiųjų 
ekskursijai, kuri įvyks š.m. vasa
rio mėn. 26 d. Wollongongan, kad 
esant lietingam orui iš Cabramat
tos bus išvykstama ne 7-30 vai. 
ryto (kaip buvo anksčiau skelbta) 
bet 2 vai. po pietų.

Jei nebus lietaus, punktualiai vi
sų lauksime prie Cabramattos ge
ležinkelio stoties 7.30 vai. ryte.

Ekskursija bus vykdoma ir pi
nigai užsirašiusiems, bet nevyks- 
tantlems, bus bus negrąžinami.

ALB Čabramattos Apylinkės
Valdyba.

PADĖKA
š.m. sausio 29 d. Newcastlio 

liet, parapijos bažnytiniam komi
tetui Cardife, ruošiant šokių va
karą balių, sekančios šeimos efek
tyviai jį parėmė užkandžiais ir 
fantais: Skuodai, Jazbučiai, Za
karauskai (abi šeimos), Baural, 
Lučinskai, Levickai, Klemeniai ir 
Petrėnal. B. Liūgą darbavosi bu
fete.

Visiems vakarą parėmusiems 
tautiečiams nuoširdų ačiū reiškia 
dėkingas

Newcastlio parapijos 
bažnytinis Komitetas.

* JAV artilerija netrukus bus 
aprūpinta vairuojamomis raketo
mis, kurios skris 9.000 mylių grei
čiu per valandą ir galės kliudyti 
taikinius už 5000 mylių. Jos bus 
taiklesnės už vokiečių V2.

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