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JAV UŽSIENIO REIK. 
MINISTERIO DULLES 

PAREIŠKIMAS
VASARIO 16 D.

JAV valstybės užs. reik mln. J. 
F. DULLES šiemet Lietuvos Ne
priklausomybės šventės proga pa-
skelbė tokj pranešimų:

“Lietuvių, latvių ir estų tautos 
šiais metais! švenčia savo politinės 
nepriklausomybės paskelbimo 37- 
jų metinę sukaktį, šia proga aš 
norėčiau joms išreikšti amerikie
čių tautos giliausių užuojautų Ir 
širdingiausių draugiškumų. Nepai
sant Sovietų režimo pastangų pa. 
slėpti Pabaltijo kraštų valdymo 
tlkrųjj veidų, mums labai rūpi lie
tuvių, latvių ir estų tautų liki

mas.
“Mes žinome iš daugelio duome

nų, kaip sėkmingai Pabaltijo kraš
tų gyventojai priešinasi Sovietų 
teroro Ir propogandos priemonėms, 
kuriomis siekiama sunaikinti jų 
patriotinius ir religinius įsitiki

nimus. Tų kraštų gyventojų ramus, 
bet kietas Ir nepalaužiamas savo 
žmogiškųjų aspiracijų,' ^reiškimas 

byloja valdantiesiems, jog nuola
tinis pagrindinių teisių nepaisy
mas yra beviltiškas Sovietų užsi
mojimas. Telkdami savo įnašų ma
terialinei ir dvasinei laisvojo pa-' 
šaulio jėgai stiprinti, mes siekia-1 
me sukurti tokias sąlygas, kurios Į 
patikrins, kad lietuvių, latvių ir| 
estų tautų teisė vėl įsijungti į. 
laisvųjų tautų bendruomenę bus 
visuotinai pripažįstama ir respek
tuojama. Mes esame įsitikinę, kad. 
pasaulio bendruomenė, kurioje Pa
baltijo kraštų gyventojai galės 
laisvai pasirinkti valdymosl formų 
ir sukurti savo politines bei eko
nomines institucijas, bus tokia, ku. 
ri užtikrins teisingų taikų tiek 
didžiosioms; tiek lygiai mažosioms 
tanioms", — tokias žodžiais JAV 
us. reik. mln. Dulles baigė savo 
pareiškimų, kurį jis, padarė Vasa
rio 16-tosios proga. —

Wollongonge
ALB Wollongongo Apylinkė Ne

priklausomybes šventės minėjimų 
nukėlė į vasario 26 d.

Cabramattos tautiečių ir Sydnė- 
jaus lietuvių bendruomenės choro 
apsilankymas patį minėjimų pada
rė dar nuotaikingesnį.

Wollongongo katedroje kun. P. 
Butkus atlaikė iškilmingas mišias 
už Tėvynę ir pasakė jautrų pa
mokslų. Pamaldose dalyvavo per 
200 tautiečių, maldoje ir giesmėje 
sukaupusių savo mintis j vieną 
troškimą — juo greičiau sulauk
ti Lietuvos laisvės.

Dėka veiklaus Wollongongo Apy
linkės pirmininko M. Galllūno, gra. 
žioje ir erdvioje salėje minėjimas 
vyko susikaupimo ženkle. Jo pa
ties, minėjimą atidarant tartas žo. 
dls, ragino tautiečius ir toliau ak
tyviai dalyvauti Lietuvos laisvini
mo akcijoje, būti vieningais, są
moningais, veikliais, kultūringais, 
būti tikrais Nemuno šalies valkais.

Po to sekusioje turiningoje J. 
Vetelkio paskaitoje buvo peržvel
gta nūdienė politinė padėtis ir Iš
kelta pluoštas viltingų momentų, 
rodančių naujo ginkluoto susirė
mimo artėjimą, telkiantį realių vii. 
čių Lietuvos laisvei.

Meninėje dalyje ypač gražiai 
pasirodė Wollongongo lietuviai 
valkai, padeklamavę patriotinių 
eilėraščių. Nors ši apylinkė iki 
šiol dar negalėjo suorganizuoti sa. 
vaitgallo mokyklos, tačiau jaunieji 
pasirodė esą tikrai sąmoningi lie

tuviukai, jaudinę susirinkusius gra
žia tėvų kalba, aiškia ir švaria 
tarsena. Eilėraščius deklamavo

VASARIO 16-JI JAV
Vasario 15 d. minėjimas vyko 

JAV senate, kur spec, maldą už 
Lietuvą ir jos laisvę atskaitė prel. 
J. Balkūnas. Vasario 16 d. JAV 
atstovų rūmuose Invokaciją pers
kaitė prel. Pr. Juras. Kongreso 
nariai Išklausė tos maldos atsisto
ję ir susitelkę. Lietuvos vėliava 
plevėsavo viršum kongreso rūmų 
ir ji perduota prel. Jurui, kaip do
vana lietuvių tautai. Senate kal
bas apie Lietuvą, parelkšdami 
tvirtą įsitikinimą jos nepriklauso
mybės atstatymu, pasakė senato
riai P. Douglas, Lehmanas ir kt., 
o atstovų rūmuose — per 20 kong
reso narių. Per šikilmes diplomatų 
ložėje tarp kitų kraštų diplomatų 
buvo Ir Lietuvos mln. P. Žadeikis 
su pasiuntinybės patarėju J. Ra
jecku. New Yorko, Marylando, 
Connecticut, Massachusets, Illinois 
ir kt. valstybių gubernatoriai pa
skelbė Vasario 16-Ją LIETUVOS 
DIENA.

GRAŽUS DARBAS
Šių metų vasario 12 d. Vasario 

16 Gimnazijon Vokietijoje suva
žiavo Iš penkių lietuviškų dalinių, 
esančių prie amerikiečių armijos 
Vokietijoje, atstovai, viso apie 50 
vyrų, perduoti Ję darbo jėga Ir 
suaukotais pinigais pastatytąjį 
gimnazijos parke pastatą — didelį 
medinį baraką, ir mokinių valgyk, 
los stalams padengti komplektą 
stalo reikmenų. Iškilmingas per
davimo aktas įvyko gimnazijos sa
lėje. Buvo pasirašytas aktas ir 
valgyklos salėje įvyko bendra va

karienė, dalyvaujant kuopų vy
rams, svečiams, mokytojams ir 
mokiniams.

jaunieji Gesaičlal, G. Juozaitis ir 
A. Kuraitė. Ypač jautriai dekla
mavo paskutinioji, ne vienam iš
spaudusi graudžią ašarą... Iš su
augusiųjų gražiai padeklamavo P. 
Kuras Putino eilėraštį “Lietuva”. 
Sydnėjaus lietuvių choras tikrai 
nusipelnė karštų plojimų.

Minėjimą užbaigė Cabramattos 
Apylinkės pirm. p. A. Skirka, sa
vo kalboje pasidžiaugdamas užsi
mezgusių dviejų apylinkių bendra
darbiavimu. Jis pareiškė vilties, 
kad ši tradicija bus puoselėjama 
ir toliau. Wollongongieciams lie
tuviams jis pasakė tik “iki pasi
matymo”.

Oficialiąją dalį užbaigus Tautos 
himnu, sekė jaukus pasilinksmi
nimas, kurio pasisekimui daug 
pasitarnavo judrus Wollongongo 
Apylinkės iždininkas A. Brokus, 
parūpinęs svečiams įvairių skanūs, 
tų ir suorganizavęs manonų pa
tarnavimą. Aplamai, visoj šventėj 
buvo jaučiama Apylinkės valdybos 
narių vieningos pastangos, ir gera 
organizacija.

Baigiant norisi tikėti, kad šis 
bendras dviejų apylinkių (Cabra- 
matta buvo oficialiai kviesta) su
sivažiavimas praskins kelią dar 
našesniam ateities bendradarbiavi. 
mui Ir svo pavyzdžiu paragins ki
tas apylinkes prisiminti lietuviš
kojo svetingumo tradicijas.

Svečias.

Geelonge
Vasario 16 d. minėjimas su

ruoštas Apylinkės valdybos ir LKF 
Geelongo skyriaus įvyko vasario 
mėn. 20 d. Pamaldas atlaikė kun. 
J. Kungis. Lietuviškos muzikos 
transliavo 3GL radijofonas kur žo

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
SUKAKTIS AUSTRALIJOJE

dį tarė ir kun. J. Kungis. Minėji
me įdomią paskaitą skaitė p. J. 
Grigaitienė. Nuskambėjus tautos 
himnui prasidėjo meninė dalis.

B.D. Paliulis solo padainavo 
“Oi kas” ir “Pamylėjau vakar”.

I Duetas (D. Paliulis ir M. Kyman
tas) padainavo “Ant marių kran
telio” ir “Aš augau pas močiutę”.

i Trio (tie patys irA.Steponavičius) 
padainavo “Romuvėnų maršą” ir 
"Gaudžia trimitai”. Prisidėjus A. 
Gvildžiui, kvartetas išpildė “Ly
giojoj lankelėj” Dainininkus gerai 
paruošė ir jiems akomponavo R. 
Norvydas. P. M. Kymantas gerai 
padeklamavo "Karžygio daina”. P- 
lė Vida Valiukevičiūtė, p. Bratana- 
vlčlenės (senj.) mokinė, paskam
bino "2 Durando valsą”, ši jauna 
pianistė užsirekomendavo kaip ga
bi ir daug žadanti pajėga. Gra
žiai pasirodė ir tautinių šokių 
grupė, vadovaujama M. Davalgos 
— pašoko Rugučius ir suktinį. Vi
są programą nuotaikingai prave
dė A. Bladzevičius.

Šis gerai suorganizuotas ir pa
kilioj nuotaikoj praėjęs minėjimas 
paliko gerą įspūdį atsilankiusiems 
tautiečiams. Dalyvavo per 250.

Minėjimo metu buvo renkamos 
aukos Tautos Fondui ir solidaru
mo mokestis, o L. Bertašius uoliai 
platino lietuvišką spaudą. (abc)

Adelaidėje
Vasario 20 d. šv. Ksavero kated

roje buvo atlaikytos už Lietuvą 
pamaldos, gi vakare, Australia sa
lėje, susirinko rekordinis skaičius 
tautiečių, atšvęsti savo didžiąją 
šventę vasario 16-tąją.

ALB Adelaidės apylinkės vice
pirmininkas A. Morkūnas atidary. 
damas minėjimą paprašė visus 
atsilankiusius pagsrbti žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės atsistojimu.

S. Čibiras savo žodyje apibūdi
no lietuvio tremtinio pareigas, o 
kad būtų išlaikyta tremtyje lietu
vybė, siūle aktyviau dalyvauti ben
druomenės gyvenime.

Baltų tarybos pirmininkas J. 
Lapšys visiems susirinkusiems pri
statė estų ir latvių atstovus, ku

POTVYNIO PASEKMĖS
Didžiausius Australijojs istori

joje potvynis, nusiaubęs N.S.W. 
valstybės kelloliką miestų, padarė 
sunkiai apskaičiuojamų medžlagi- 

I nių nuostolių ir žuvo kelisdešimt 
i žmonių.

Potvynis didžiausių nuostolių pa
dare Maitlande. Smarkiai nuken- 

i tėjo apie 15 kitų miestų, kur apie 
50% namų reikalingi kapitalinio 
remonto ir daug namų visiškai 

i sugriauta arba nuplauta. Eilėje 
miestų pakilęs vanduo siekė iki 
stogų. Ten sunaikinti visi namų 
įrengimai ir baldai. Paplauti plen
tai ir išardyti keliai, miestų gat
vės, geležinkelių pylimai, nutrauk
tas telefono susisiekimas, išversti 
elektros stulpai. Atsargiai verti
nant, potvyniai padarė nuostolių 
apie už 20 milionų svarų. Dauge
lis farmerių taip pat skaudžiai nu
kentėjo. Žuvo tūkstančiai avių, ra. 
guočių ir arklių. Potvynio palies
tuose miestuose vyksta valymo 
darbai, į kuriuos savanoriškai įsi
jungė tūkstančiai angliakasių, stu
dentų ir kitokių profesijų žmonių. 
Kai kur valymo darbams atvežti 
kaliniai dirbo kartu su savo pri

rie pasveikino savo bendruomenių 
vardu ir palinkėjo nenustoti vil
ties dėl Lietuvos šviesesnės at
eities.

Po to sekė Adelaidės teatro-stu- 
dljos vaidinimas, pagal Jankaus 
romaną “Naktis ant morų”. Vai
dinimą scenai parašė mūsų Jau
nas ir gabus aktorius Z. Kučins
kas. Veikale atvaizduota netolima 
skaudi praeitis ir buvo parodyta, 
kad mums tenka daugiau kovoti 
dėl savo laisvės Ir pasilikusių už 
geležinės uždangos savo brolių ir 
seserų.

Tenka pasidžiaugti, kad mums 
esant tremtyje, tarpe mūsų atsi
randa asmenų, kurie drąsiai ima 
plunksną į rankas ir įrodo, kad 
esant norui, galima padaryti tai, 
ko mums taip trūksta. Artistai 
buvo pagerbti publikos tikru nuo
širdžių plojimu. Ypač buvo didelis 
plojimas, kai i sceną buvo iškvies
tas Teatro — Studijos vadovas ir 
režisierius Juozas Gučius.

Minėjimą užbaigė gražiu žodžiu 
vicepirmininkas A. Morkūnas.

Hobarte
Vasario 20 d. prisirinko pilnu

tėlė salė tautiečių vasario 16-to- 
slos švęsti. Garbės prezidiumą su
darė A. Munčelis, V. Augustaus- 
kas, J. Gaižiūnas ir K. Relntals. 
Paskaitas skaitė V. Kučiauskas ir 
štuopys. Latvių atstovas K. Rein
iais išreiškė latvių tautos drau
giškumą bendroje laisvės kovoje.

A. Rederls, mažosios G. Valuc- 
kaitė ir J. Kantvllaltė savo dek
lamacijomis išpildė dalį meninės 
valandėlės. Čiurlionio ansamblio 
dainos iš plokštelių, kurias pasko
lino p.p. šikšnius Ir Vasiliauskas, 
nevieną sugraudino. Gi jaunieji 
vyrai dainininkai dar kartą įrodė, 
kad lietuviška daina tebėra gyva, 
nes užtraukus liaudies dainų pos
mus, visi susirinkusieji dėjosi ben. 
dron sutartinėm ,

Himnu užbaigus minėjimą, dau. 
gelis besiskirstančių sustodavo 
prie staliuko atiduoti auką Tautos 

i Fondui ar solidarumo mokestį su
simokėti. Mikas

žiūrėtojais. Pagalba teikiama pla
čiu mastu. Gausiai aukoja visuo- 
menė, organizacijos ir vyriausybė 
skiria dideles sumas potvynio pa
liestiesiems sušelpti. Pagalbos su
silaukta ir iš užsienio. Aukų at
siuntė popiežius, tarptautinis Rau
donasis Kryžius, D. Britanijos vy
riausybė ir įvairios šalpos organi
zacijos.

★ Prezidentas Eisenhoweris pa
reiškė, kad Vakarai yra toli pra
lenkę komunistinį bloką atominių 
ir vendenilio bombų gamyboje, ta
čiau nėra jokios garantijos, kad 
Sov. Sąjunga negalėtų pasivyti 
Vakarus. Gi tuo metu, kada Sov. 
Sąjunga ir Vakarai turės pakanka, 
mal šių efektyvių ginklų, tada 
jau būsią nesvarbu, kuri pusė jų 
turės daugiau.

S Amerikos karinis komenta
torius Hanon Baldvln apskaičiuo
ja, kad JAV turi apie 5000 ato. 
minių bombų, gi Sovietų Sąjunga 
tik apie 500. Sovietų Vandenilio 
bomba esanti gana stipri, bet toli 
gražu iki amerikietiškos bombos 
pajėgumo.

■‘PABALTIJO VALSTYBIŲ 
ĮSPĖJIMAS”

Feder. Vokietijos vyriausybės 
spaudos ir informacijos tarnybos 
leidžiamas oficiozas "Bulletin” š. 
m. vasario 15 d. paskelbė V. Sidzi
kausko straipsnį apie Įspėjantį Pa
baltijo valstybių pavyzdį”, įrodan
tį, kad “Sov. Sąjungos ir kito pa
saulio koegzistencija ilgam laikui 
yra neįmanoma”. Straipsnyje pa
žymima, kad Lietuvos valstybė tu
ri tiek pat senumo, kaip daugelis 
kitų Europos valstybių, o jos pra
eitis yra garsi žygiais ir kupina 
dramatiškų įvykių. Straipsnyje nu
rodyta, kokias sutartis Sovietai yra 
sulaužę su Lietuva ir kaip jėga 
okupavo Pabaltijo valstybes, įvyk
dydami senuosius carų imperialist, 
planus.

• Balandžio mėn į Australiją 
atvyks Vak Vokietijos prekybos 
delegacija. Jos tikslas užmegstl ar
ba atnaujinti prekybinius ryšius 
tarp Vak. Vokietijos ir Australi
jos, nes senos sutartys yra pasi
baigusios arba netrukus pasibaigs. 
Vak. Vokietijos delegacija dar ap
lankys N. Zelandiją, Pakistaną, In
diją ir Ceiloną.
• Kanados dienraščio The Van

couver Dayli Pravince užklausta 
draudimo bendrovė (Loyds of Lon
don), kokia suma sutiktų apdraus
ti buv. Sovietų Sąjungos mln. plr- 
min. Malenkovo gyvybę, atsakė 
“Jokia”.

• Sovietų Sąjungos oficiozas 
"Izvestia” kaltina D. Britaniją ir 
Ameriką, kad jos organizuojančios 
Viduriniųjų Rytų karinį bloką ir 
verčiančios prisidėti Persiją. To 
bloko pagrindas esąs Turkijos — 
Irako saugumo paktas.
• D. Britanijos parlamente 

karštai buvo diskutuojamas mir
ties bausmės panaikinimo klausi
mas. Už mirties bausmės paliki
mą balsavo 245, o už jos panaiki
nimą ar bent sustabdymą penke- 
rlems metams 214. Mirties baus
mė Anglijoje taikoma žudikams.
• Pik. Viktoro Stankaus va

dovaujamos kuopos 15 vyrų iš 
Sshwetzingeno (Vokietijoj) nuvy
ko j Vasario 16 gimnaziją ir pa
rinkę neturtingiausius mokinius — 
našlaičius, juos aprengė naujais 
drabužiais, nepasakydami net sa
vo pavardžių. Nepriklausomybės 
šventės proga kuopa Vasario 16 
gimnazijai pasiuntė D.M. 163.

• Pranešama, kad tarp Egipto ir 
Izraelio įvykusiame pasienio susi
šaudyme prie Gazos žuvo 36 ka
riai ir 6 civiliai. Apie 35 asmenys 
sužeista. Užpuolimą, esą, pradėję 
žydai. Tuo reikalu Egiptas įteikė 
notą Jungtinėms Tautoms.

• Anglijoje kova prieš krimlna. 
linę ir pabaisų literatūrą, vadina
mus “komikus” bus įteisinta. Jau 
paskelbtas įstatymas, pagal kurį 
tokių knygų spaustuvininkas, lei
dėjas Ir pardavėjas galės būti bau
džiamas iki 4 mėnesių kalėjimu ir 
sumokėti 100 svarų baudą. Tokie 
veikalai apibūdinti kaip kenksmin
gi vaikams ir Jaunimui. Toks įs
tatymo projektas svarstomas ir 
Australijoje.

• 27 Italijos dailininkai filmų 
aktorę Gina Lolobrigidą pripažino 
“1955 metų Mona Liza”. Visi jie 
pieš jos portretą, o ji sutiko po
zuoti jiems savaitę laiko, po 3 va
landas kasdien.

• Amerikiečių katalikų kunigui 
Georges Bissonette įsakyta per ke. 
lėtą dienų išvykti iš Sov. Sąjun
gos. JAV ambasadorius Maskvoje 
Charles Bohlen pareiškė griežtą 
protestą. Ištrėmimo motyvų nepa
teikiama.

Kun. G. Bissonette Maskvoje gy
vena nuo 1933 metų. Jis laikyda
vo pamaldas užsienio atstovybių 
nariams katalikams.

I Iš ALB Krašto Valdybos 
posėdžio

ALB Krašto Valdybos posėdyje, 
įvykusiame vasario 25 d., padary
tas nutarimas Melbourne nesuta
rimų klausimu (paskelbtas perei
tam numeryje); nutarta už per
eitus metus nesusimokėjusiems 
"M.P.” prenumeratos laikraščio 
siuntinėjimą sustabdyti nuo š.m. 
kovo 30 d.

Toliau, vykdant ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimo nutarimus, nu
tarta nedelsiant pradėti organizuo. 
tl centrinį soc. globos komitetą 
prie Krašto Valdybos ir išplėsti 
socialinę globą, steigiant skyrius 
ir derinant darbą dabar veikiančių 
soc. globos draugijų bei komitetų. 
Su Kultūros Fondu, kuriam paves
ta rūpintis kultūriniais reikalais 
ir švietimo darbu bendruomenėje, 
Krašto Valdyba ir ateityje palai
kys glaudų ryšį, kad suderinto
mis pastangomis būtų pasiekta ge
riausių rezultatų ir išvengta ly
giagretumo darbe. Ypatingo dėme
sio bus kreipiama į Jaunimo švie
timą. Svarstytas apylinkių pir
mininkų ir seniūnų suvažiavimo 
klausimas, šiuo reikalu bus susi
tarta su apylinkių ir seniūnijų 
vadovybėmis. Nutarta skatinti Va. 
sario 16 gimnazijos rėmimą, ypač 
rėmėjų būrelių veiklą, stetngiantis 
juos suorganizuoti t«i, kur jų nė
ra. Svarstyta mūsų mirusiųjų re
gistracijos klausimas, šiuo reikalu 
bus atskiras pranešimas.

Krašto Tarybos suvažiavimas yra 
įpareigojęs ALB Krašto Valdybą 
rūpintis spaustuvės įsigijimu. Šis 
reikalas pavestas tvarkyti komi
sijai, kurią sudaro Krašto Valdy
bos nariai Vyt. Simniškis, S. Gri
na ir Pr. Nagys. Netrukus bus 
paskelbtas spaustuvei įsigyti lėšų 
telkimo vajus.

VAK. VOKIETIJOS 
PARLAMENTAS PATVIRTINO 

PARYŽIAUS SUTARTĮ

Su dideliu susidomėjimu lauktas 
Vak. Vokietijos parlamento posė
dis, kuriame turėjo būti pasisako
ma dėl Paryžiaus sutarties, pagal 
kurią Vak. Vokietijai suteikiama 
pilna nepriklausomybė ir ji apgin
kluojama bei įjungiama j Vakarų 
pasaulio gynybos sistemą, didele 
balsų persvara šią sutartį ratifi
kavo. Patvirtintas ir Saaro klau
simu padarytas susitarimas.

* Sovietų Sąjunga įteikė nau
ją notą D. Britanijai, kurioje gra
sinama panaikinti 1942 metų Ang- 
lų-Sovietų draugiškumo sutartį, 
jeigu Paryžiaus susitarimai, liečią 
Vak. Vokietijos apginklavimą, bus 
pradėti praktiškai vykdyti. *

* Ligoninių aprūpinimas Lenki
joje pasidarė tiesiog skandalingas. 
Ligoniams patariama patiems pasi
rūpinti vaistų. Nepaprastai trūks
ta skalbinių ir kitų reikmenių.

HATOYAMA LAIMĖJO
Pereitą savaitę įvykusiuose rin

kimuose Japonijoje! laimėjo dabar
tinio ministerio pirm. Ichiro Ha- 
toymos vadovaujama demokratų 
partija. Liberalų partijos sąskai- 
ton laimėjo ir socialistai, kurie 
drauge su komunistais parlamente 
turės 1 trečdalį vietų ir tokiu bū
du galės užblokuoti demokratų ir 
liberalų koalicinės vyriausybės 
ginklavimosi projektą, kuris gali 
būti pravestas tik pakeitus kons
tituciją. Hatoyamos politika re
miama gerais santykiais su Vaka
rais, ypač su Amerika, bet šalia 
to jis siekia atnaujinti santykius 
ir su komunistinio bloko valstybė
mis. Manoma, kad Japonija sieks 
didesnio savarankiškumo ir mė
gins išnaudoti savo padėtį pasau
lio jėgų lygsvaros politikoje.

1
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Šalpa, Tautinis Mokestis, 
Organizacijos

klabenimas po kelis kartus. Mes 
greitai tik vieni kitiems įkyrėsi-' 
me. čia reikia (laikas jau senai; 
pribrendęs) aiškių reformų. Tai i 
jau mes senai jaučiame ir dažno
mis progomis apie tai pašnekame. 1

Kaip geroj valstybinėj santvar-! 
koj, taip ir gerai organizuotoj, 
bendruomenėj, finansai turi būti i 
centralizuoti. Iš vienos kasos, į 
kurią visais kanalais lėšos suplauk-I 
tų, reikalingos sumos paskui tu
rėtų būti paskirstomos ten, kur 
jos būtiniausiai reikalingos. De
mokratinės valstybės velldžia atsa
kinga prieš piliečius. Bendruome-j 
nėję rinktieji organai yra atsakln-1 
gi prieš tos bendruomenės narius. * 
Nėra reikalo ir tikslo ką nors vie
niems nuo kitų slėpti. Keikia duo
ti viešai Ir pilnas pinigines apys- 1 
kaitas, čia aš turiu galvoj ne tik I 
Australijos, bet ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės centrus. Neuž
tenka metinę apyskaitą perskaity
ti suvažiavime — susirinkime, rei. 1 
kia paskelbti, kad kiekvienas ben- 1 
druomenės narys žinotų, kur ben- 1 
drumnenės pinigai padedami, kaip 
jie sunaudojami.

Centralizacija ir viešas piniginis 
atsiskaitymas, galvoju, daug pri
sidėtų prie sėkmingesnių mūsų rei
kalų tvarkymo ir užsibrėžto tiks
lo siekiant.

M. Gailiūnas.

Ka svarstė VLIKa suda
rančios politinės grupės

š.m. vasario 5 d. New Yorke 
buvo VLIKą sudarančių politinių 
grupių ir rezistencinių sąjūdžių 
centrų pasitarimas. Posėdį atidarė 
P. Jočys, jam iš eilės pirmininkavo 
St. Lūšys, sekretoriavo H. Blazas. 
Pasitarime dalyvavo visos 10 VLT- 
Ką sudarančios politinės grupės i 
bei rezistenciniai sąjūdžiai, ku
riems atstovavo 26 jų pasiųsti de
legatai.

VLIKo būstinės klausimą refe
ravo prof. J. Kaminskas. Per dis
kusijas vienų siūloma buvo VLI
Ką kelti į JAV, kitų — palikti 
Europoje. Dauguma balsų buvo 
priimtas J. Audėno pasiūlymas — 
VLIKo įkurdinimo klausimą paves
ti ištirti spec, komisijai, į kurią 
kiekviena į VLIKą įeinanti politi
nė grupė ar rezistencinis sąjūdis 
paskirtų po vieną atstovą. Pasi
tarimo prezidiumas įpareigotas 

sušaukti komisiją pirmojo posėdžio 
Ir ne vėliau kaip po dviejų mėne
sių laiko, baigus komisijai darbą, 
tuo reikalu pdaryti pranešimą gru
pių pasitarimui, kuris tą reikalą 
Išspręstų galutinai.

Konstitucinių VLIKo nuostatų

Šios trys sąvokos nėra naujos 
— su jomis susidurdavome ir Lie
tuvoje. Ir visados pas mus, kaip 
Ir visame pasaulyje sušelpti arti
mą patekusį nelaimėn, būdavo ne 
garbės (kaip dažnai dabar' čia es
ti), bet pareigos reikalas. Be di
delio prašymo visi ištiesdavome 
ranką nelaimėn patekusiam broliui 
padėti. O pasikeitus gyvenimo są
lygom mes visi puikiai patyrėme, 
ką reiškia būti pačiam sušelptam. 
Patys vargų Ir nelaimių vėtyti ir 
mėtyti, turėtume džiaugtis galė
dami kam padėti. Juk ir lietuviš
ka patarlė sako: “Geriau duoti, nė 
prašyti.” O dabartinėmis sąlygomis 
šalpos reikalas yra pasidaręs la
bai opus Ir ga'I net gyvybiškai 
svarbus didelei tautos daliai. Nuo 
mūsų dosnumo priklauso likimas 
daugelio vaikų, senelių, ligonių, in
validų ir kitų mūsų tautiečių Vo
kietijoje ir atsidūrusių varge kit. 
kraštuose. Bendras likimas, neaiš
ki ateitis, pagaliau mūsų visų gys
lose tekąs lietuviškas kraujas, už
deda mums pareigą padėti tiems, 
kurie yra patekę į vargą ar kitokių 
nelaimių yra ištikti.

Be tiesioginės šalpos reikalų, tu
rime mums gyvybiškai svarbių or
ganizacijų, geriau pasakius insti
tucijų, kurios gali laikytis taip 
pat tik iš suaukotų pinigų. Bet čia 
klausimas statytines kitoj plot
mėj.

Svambiausios Institucijos būtų 
Tautos Fondas, Kultūros Fondas, 
Tautinė Bendruomenės org.. gim
nazija Vokietijoj, savaitgalio mo
kyklos. Yra ir daugiau, bet visas 
kur čia Ir belšvardinsi. Kiekvie
nas lietuvis, kad šias institucijas 
ar organizacijas išlaikytų, sumo
ka, arba privalo sumokėti, savo 
tautinį mokestį. Ir tai yra būtina, 
nes nuo to priklauso mūsų politi
nės akcijos sėkmingumas, mūsų 
svoris kitų tautų tarpe ir mūsų 
tautinės kultūros Išlaikymas sve
tur.

Kai kas bando galvoti, kad mes 
žengdami į šeštuosius emigracijos 
metus šiame krašte, esame organi
zaciniai pilnai susitvarkę. Mano 
galva — ne! Ir savo nuomonę 
grindžiu tuo, kad 1) Per didelis 
skaičius, tegul labai svarbių ir 
reikalingų tautinių organizacijų 
bei Institucijų, neatlieka pilnai 
savo uždavinių tik todėl, kad jos 
nėra pajėgios finansiškai. Be to, 
kitos jų yra lygiagretės ir tik 
skaldo mūsų menkus materialinius 
išteklius. 2)' Savišalpos Ir tautinio 
mokesčio rinkimas neina taip, kaip 
jis turėtų eiti Ir kaip daugis to 
norėtume.

Maža ką pagelbės vaikščiojimas 
nuo tų durų Iki anų durų ir jų

ĮSPŪDŽIAI ir mintys \
Iš Nepriklausomybės minėjimo Adelaidėje

Kaip ir visų kolonijų lietuviai, 
taip Ir adelaidlškiai buvo susirin
kę paminėti Lietuvos nepriklau
somybės šventę.

Džiaugsmo dieną jau daugis me
tų minime suspaustame skausme, 
kurio pradžią laikas užtrynė ir 
kurio pabaigos neišsakomai trokš
tame. Ir ne tiek del savęs pa
čių, kiek dėl tų, kuriems laisvės 
netekimas užkrovė sunkią dvasios 
ir kūno vergiją.

Kaip įprasta, kad mes barame 
patys save dėl įvairių negalavimų, 
pastebimų tautiniame mūsų, kaip 
lietuvių, gyvenime. Todėl ir ade- 
laidiškls prelegentas (studentas 
Čibiras), tos barimų nuotaikos pa
gautas, pavonojo ir mus, kad nie
ko nedaresne kovoje dėl Lietuvos 
laisvės, kad neparemiamo tautinių 
reikalų, o rūpinamės tik savo as
meniniais patogumais.

Kad ir prie geriausių norų mes 
šiandien tiesioginiai niekuo nega

DAIL. AD. GALDIKAS.

aiškinimas ir Vilniaus Krašto Są
jungos į VLIKą priėmimas pasiū
lytas pasitarime nesvarstyti, bet 
perduoti naujai sudarytai komisi
jai, kuri referuos jį grupėms kita
me iš elfes pasitarime. Taip pat 
šiame posėdyje nebuvo svarstytas 
ir V. Rastenlo Tautinio Sąjūdžio 
atstovui VLIKe laiško klausimas. 
Prie protokolo prijungta J. Petro
nio pasiūlyta rezoliucija, liečianti 
ūkininkų padėtį pavergtoje Lietu
voje. E. 

lime padėti savo kenčiantiems bro
liams. Tarp jų ir mūsų bolševikai 
pastate nepramušamą sieną. Mes 
nė vienas neabejojame, kad jie ne
žmoniškai kenčia. Lygiai taip pat 
neabejojame, kad jie lietuviais bu
vę, lietuviais ii- pasiliks. Bet ar tą 
galime pasakyti apie save pačius? 
Deja, ne. Mums, laisvėje gyvenan
tiems, yra daug daugiau pavojų 
nutautėti. Mūsų akyse Lietuvos 
laisvė ir tautiniai reikalai, laiko 
dulkių apnešti, virsta tolimom, ab
straktinėm sąvokom. Visa, ką iš
gyvenome ir išgyvena mūsų bro
liai, kažkaip blanksta, nyksta. Mes 
patys jau kažkaip kitaip galvoja
me. Atrodo, kad kinta siekimai, ir 
idealai, nors balsiai apie tai dar 
nedrįstame kalbėti.

Jei šiuo metu tiesioginiai nega
lime padėti savo kenčiantiems bro
liams, tad geriau pažvelgime patys 
į save. Adelaidėje, Sydnčjujo, Mel- 
bourne, Canberroj, Geelonge ir ki
tur yra mažutės Lietuvos salelės.

TROBELĖ PAJŪRYJE.

Pirmoje eilėje reikia jas išlaikyti 
tikrai lietuviškomis. Reikia viso- 

mis Jėgomis kurstyti dar teberusia- 
nančią lietuviškumo ugnelę, kurią 
gęsina armijos nesamdytų ugnia
gesių. Tos ugnelės neišsaugos ki
ti, kitur gyveną ir mūsų reikalų 
nesuprantą žmonės. Tą darbą sėk
mingiausiai gali atlikti savo tarpe 
užtinkami idealistai, kurie yra pa
siryžę kurstyti lietuviškumo žydi
nt. O kiekviena kolonija, ačiū Die
vui, jų dar turi. Mūsų vargo mo
kyklų mokytojai, organizacijų va-

; dovai ir eilės kuklių, tylių asme- 
! nybių visomis išgalėmis prieš nu-1 
tautėjimo dulkes ir saugo lietuviš
kumo ugnelę.

Mes žinome, kad “kas Dievo —; 
Dievui, kas ciecoriaus — ciecoriul”,1 

5 tačiau vistlek dabartiniai laikai 
diktuoja, kad visa kova lietuvis-; 

' kūmo fronte turėtų persiformuoti.! 
j Ji turėtų tam tikra prasme decen-1 
trallzuotis Ir eiti iš apačios viršun, 

; bet ne priešingai. Jėgas ir išteklius | 
1 telkiant pirmoj eilėj turėtų būti 
1 statomas savos kolonijos lietuviš- 
! kūmo išsaugojimas.

★
Pirmoji bolševikinė okupacija: 

| kiekvieną iš mūsų vienaip ar ki- 
. taip "paglostė”. Tačiau, kaip mi

nėjau, laikas ir labai skausmin
gus išgyvenimus bei patyrimus 
baigia išdildyti. Bet šių metų va
sario 16-tosios minėjime Adelai- 

! dėje jie vėl atgijo visu savo nuo. 
1 gurnu. O atgaivino juos Teatras 
! — Studija, perkeldamas scenon

ALIEJINĖ TAPYBA.

Jurgio Jankaus romano (Naktis 
ant morų) dalį. Režisierius J. 
Gučius, talkaujant Kučinskui, įs- 
cenizavo tą romano dalį, kur vaiz
duojamas padugnių ir enkavedistų 
siautėjimas, nuo kurio kenčia do
rieji lietuviai.

Sunkias, paniekinimo, persekio
jimo ir šnipinėjimų kupinas pir
mosios bloševikinės okupacijos die
nas režisierius Gučius ir dail. Mar
čiulionis pateikė grynai realistinėj 
dvasioj. Gražiai išugdytas kolekty
vas tikrai užsipelnė nuoširdžios

! pagarbos ir padėkos iš visų atsi
lankiusių. Apie Teatrą — Studi
ją jau galima drąsiai kalbėti, kaip 
susigyvenusį ir tobulėjantį teatri
nį vienetą. Tiek pagrindinius, tiek
ir epizodinius vaidmenis aktoriai 
Išgyveno vienodu įsijautimu. Tiek 
Kučinskas mokytojo, tiek Rainys 
agitatoriaus, tiek Karmazinas en
kavedisto vaidmenyje, perdavė ne 
save, bet vaizduojamuosius. Džiu
gino Užuballs sa”o kaimietiška lo
gika. Gutls Ir Petrikas tą vakarą 
buvo pavirtę tikrais mongoliškais 
raudonarmiečiais, atsiųstais Lietu
von su specialiais NKVD daliniais. 
Kanlenė ne tiek žodžiais, kiek sa
vo pergyvenimais ir veiksmais 
parodė ryžtą ir vidinę kančią.

Teatras — Studija šių iscenizavi- 
mų neturėtų pamiršti. Negausiame 
lietuviškame Jo repertuare jiems 
turėtų būti teikiama priderama 
vieta, gal būt pridedant vieną kitą 
paveikslą veikalo pilnumui suda
ryti.

♦
Daug, daug jaunimo atvedė ade- 

laidiškiai į nepriklausomybės mi
nėjimą. O kad pavyktų jį išsaugoti 
Lietuvai! Juos plėšia iš mūsų tar
po svetima mokykla, australiški 
draugai ir laikas. Toli gražu ne 

I visi lanko lietuviškas savaitgalio 
■ mokyklas, nedaug jų ir lietuviško. 
' se organizacijose. Atvejų atvejais 
jie tarpusavy besišnekėdami pasi- 

• gauna visi svetimos — ne motinos 
i kalbos žodžių. Tad čia, kaip tik 
yra didžiausi darbo dirvonai. Jei 

| juos aplelsim — tušti bus visi ki- 
I tl mūsų žygiai, darbai ir užslmo- 
I jimai. Tik išsaugotas jaunuolis ar 
i Jaunuolė Lietuvai ateityje tegalės 
' turėti reikšmės. Dabar gi yra pa- 
; vojaus, kad jau tuo laiku, kai ko- 
’ va dar nebus laimėta, šioje gele- 
| žinos uždangos pusėje nebeliks 
I kas žodį lietuviškai prataria.

V. Minvydas.

Menzis tarsis su 
Eisenhoweriu

Iš Vašingtono pranešama, kad 
Australijos mlnlsteris pirm. Men
zis kovo 13-16 dienomis lankysis 
Amerikoje ir bus prezidento Eisen- 
howerio svečias. Viešėjimo metu 
Menzis turės pasitarimus su Ei- 

1 senhoweriu.
Politiniai stebėtojai teigia, kad

vizitas bus politinio ir karinio po
būdžio. Manoma, kad bus aptarti 
Pietų — Rytų Azijos gynybos 
klausimai Ir Australijos vaidmuo 
šioje erdvėje. Menzis turės pasi
kalbėjimus ir su JAV užsienių 
reikalų ministeriu Dulles, krašto 
gynybos ministeriu Wilson, Jung
tinio štabos viršininku admirolu 
Arthur Radford, finansų valdyto
ju ir kitais valdžios žmonėmis.

Prieš konferencijas Vašingtone, 
Menzis iš Londono vyks į Ottavą, 
Kanadon, kur išbus apie savaitę, 
gi iš Amerikos kovo 20 išvyks per 
San Francisko į Australiją.

Felix Timmermans

* KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ *
______________ a.-------ĮVERTĖ VINCAS KAZOKAS------------------~-----

(Ištrauka iš to paties vardo romano)

— Tu vieną kartą patvarkyk Jau- 
čiaragį, Šakny. Jis man neduoda 
ramybės.
Aš pašokau, kaip žaibo skeltas, 
Ir negaišdamas laiko užsimauti 
kelnėmis putliau prie stalčiaus Ir 
pasigriebiau duonriekį. Tuo tarpu 
Fina stovėjo nugara užrėmusi du
ris.
— Šakny, Šakny, paglavok apie 
vaikus! Dėl Dievo, nepasidaryk 
galvažudys! ■— Aš jos neįžiūrėjau 
tamsoje, bet jos rauda smigo man 
širdin: “Nebūk galvažudys! Pa
galvok apie vaikus”! — Ją pastū
miau į šalį, bet Ji tvirtai įsikibo 
man į kojas Ir vis maldavo: “Ne
būk galvažudys, nebūk galvažu
dys!”
— Gerai, — surikau: — bet duok 
man ką nors sudaužyti, kitaip aš 
užtrokštu!
Ji uždegė lempą ir padavė šešias 
lėkštes Iš indaujos:
— Štai, imk, šakny, daužyk jas, 
brangusai!
Džlar, pokšt! Net šukės tyško j 
šalis. Ji man padavė kavos komp
lektą, dar vestuvinę dovaną. 
Pliaukšt, ir šis nuėjo velniop.
—Imk dar va, šakny, bet tik nebūk 

žmogžudys, — kalbėjo ji ašarom 
paplūdusiu veidu, paduodama man 
servizą su šešiais stiklais, čiaukšt, 
čiaukšt, ir šie subyrėjo į šukes. 
Ant grindų miegoję atsibudo vai
kai ir pradėjo bliauti.
— Ar dar nepraėjo, šakny, — ver
ksmingai paklausė ji, paduodama 
man taukinę ir acto butelį.
Taip Ji galėjo leisti sukapoti į 
šipulius ir visą namą, kad tik pas
totų kelią žmogžudystei. Ak, šita 
meila ir gera žmona! Aš visas su
stirau. Mano rankos buvo kaip 
suparallžuotos.
— Eikš, — tariau. Ir mudu grį
žom į lovą. Iš džiaugsmo aš ją ap
kabinau, nes tik ji mane Išgelbėjo 
iš velnio nasrų. Ir taip sumigom. 
Bet prieš antrą, kada paprastai at. 
sibundu, aš išėjau vienmarškinis 
laukan, ir manyje pasiutimas vėl 
užsiliepsnojo. Aš nenorėjau pasi
daryti žmogžudžiu, bet rytoj aš 
juo tikrai tapsiu! Kuo pasibaigs 
viskas, jeigu rytoj tas žaltys man 
pasipainios akyse? Mano pirštai 
išsitempė pasiruošę griebti. Po vel
nių, aš nebegaliu susivaldyti. Tam
soje sublizgėjo mano kirvis. Jis 
man, kaip sako, patsai tada įšoko

į rankas, ir aš ėmiau kapoti vis-, 
ką, kas tik pakliuvo po ranka,'
kad tik susivaldyčiau. Staiga iš
girstu:

— Ar tai tu, Šakny?
Tai buvo mano kaimynas Pra

nelis, kurį aš savo triukšmu pri
kėliau.

— Taip, Franeli, tai aš.
— Ar tu pasiutai, šakny?
— Beveik.
Jis priėjo arčiau, ir tada pasi- ■ 

girdo Jaučiaraglo balsas:
— Ar tu čia trankais, Franeli, 

ar šaknys?
— Šaknys, — atsiliepė Franelis.
Jie apstojo mane, o aš kapajau 

kaip apdujęs.
— Kas gi su tavim? — paklausė 

Jaučlaragis.
— Jeigu tau brangus tavo kailis, 

tai atstok nuo manęs per penkis 
žingsnius, o taip pat ir nuo mano 
žmonos, nes kitaip...

— Aš tavęs nesuprantu, šakny.
— Juo labiau aš tavęs, bet žinok, 

aš tave perspėju, Jaučiaragi.
— Gal tu nori pasakyti, kad aš 

esui vagis'?
Mudu svaidėmės žodžiais, ir aš 

viriau iš apmaudo .
Dabar, dabar turėjo, įvykti. An

gele Sarge, gelbėk mane! Prakal
tas liejosi mano veidu nuo pastan
gų susivaldyti. Aš jį užmušiu! 
Jaučiaragls dar daugiau aliejaus 
pylė į ugnį.

— Girdi, Franeli, Šaknys mane 
apšaukė vagim. Tu atsiimsi, šak
ny.

— Aš nieko neįtariu, ir nieko 
neatšaukiu. Bet jeigu tu kaišiosi 
savo nagus, kur nereikia, aš juos 
nukirsiu. Žiūrėk, kaip bus, Jaučia, 
ragi!

Aš pagriebiau pagalį ir vienu 
kirčiu padalinau pusiau.

— Štai tavo nagai!
Nusitvėriau kitą pagalį — čiau

kšt — nukirtau.
— Va, tavo kojos! — Aš pasi

tiesiau storoką rąstagalj. —• O ši
tas, va, Jaučiaragi, tai tavo galva. 
— Ir smogiau iš visų jėgų. Bec 
kirvis įsikirto. Aš apsidairiau. Pra
nelio ir Jaučiaragio nebuvo nė kva
po.

Aš nesu žudikas! Ir šį kartą lai
mingai baigės. Aš narėjau pulti 
ant kelių prieš Dievą kaip bažny
čioje, bet susigėdau, matydamas 
save taip vienmarškinį ir be kelnių.

Jaučiaragls daugiau neperžengė 
mano slenksčio. Jis nebuvo toks 
asilas, kad klausinėtų priežasčių, 
žinoma, mes Ir vėliau pasikalbčda- 
vom, bet tik iš tolo, nes tarp mūsų 
ir paliko neperžengiama siena.

Taip visą laiką žmogus privalai 
ypatingai saugotis ir nepasitikėti 
net pačiu savimi, kad išlaikytume! 
augštumoje savo žmoną, vaikus ir 
dirvą. Gyvenimas Iš visų pusių 
mums spendžia pinkles, žmogaus 
širdis niekados nenurimsta ir jo 
kraujas be paliovos kunkuliuoja.

žmogus visados mėgsta kitus 
mokyti, lyg patsai prekiautų do
rybėmis, ir tačiau jis patsai save 
turi kietai laikyti, kad nepatektų 

į verpetus.
Jaučiaragi norėjau į šmotelius 

sukapoti, bet neužilgo ir aš užsi
tarnavau to paties.

Veždamas javus į malūną aš vi
sados užsukdavau pas Lorėją vie
nos kitos pypkės išrūkyti Ir žod
žiu persimesti. Lorėjas buvo naš
lys su dviem vaikais Ir laikė ke
turias karves ir gerą bulių. Anks
čiau turėta samdinė ištekėjo ir ne
seniai jis susiradę naują. Ši buvo 
jauna ir patraukli, į kurią įsižiū
rėjęs užmiršti skaistyklos ir pra
garo liepsnas.

— Ne pėsčias Lorėjas, — sa
kydavo kiekvienas, reikšmingai 
mirktelėjęs akim. Bet tasai stuob
rys Lorėjas nieko nesuprato.

Dabar, kai ta mergina ten bu
vo, aš užsukdavau dažniau. Jos 
juokas griebdavo tau už širdies 
kaip bažnyčioje vargonai, o Jos 
akys buvo tokios viliojančios, kaip 
javų laukai, žmogus juk nesi me
dinis. Ji man neišėjo iš galvos, ir 
aš pramanydavau vis naujų rei
kalų nukakti pas Lorėją. Kartais 
aš gribštelėdavau jai už alkūnės, 
o ji į tai atsakydavo gundančiu 
juoku. Aš pradėjau rimtai galvo
ti, kaip čia ją galutinai prigrieb
ti. Bet sekantį sekmadienį mūsų 
klebonas pasakė tokį gražų ir tokį 
įtikinantį pamokslą apie šeštąjį 
Dievo įsakymą, kad aš pasiryžau 
privengti Lorėjo kiemo. Aš net 
patsai savimi džiaugiaus, kad lai
ku apsižiūrėjau ir nenupuoliau. Po 
pietų, išėjęs pasivaikščioti į lau

kus, aš beveik su ašaromis apgai
lėjau savo nuodėmingus kėslus, 
bet tas nekliudė man godžiu žvll- 
gsniu dairytis, ar jos kur nepa
matysiu. Ir gerai, kad jos nema
čiau.

Viešpatie, koks keistas tvarinys 
yra tasai Tavo žmogus!

Kitą dieną išeidama iš tvarto 
su milžtuve Fina pastebėjo:

— šakny, ar tik nereiktų nu
vest? mūsų laukąją į Lorėjus prie 
buliaus?

Jau beveik nugalėta pagunda 
štai vėl pakėlė galvą. Aš buvau 
prisiekęs kojos nekelti į Lorėjo 
kiemą ir, va, mano žmona pati ma
ne į tenai siunčia. Ir jeigu aš nu
pulsiu, tai nebus mano tiesioginė 
kaltė, bandžiau save įtikinėti, Ir 
čia pat užmiršau gražųjį klebono 
pamokslą ir vestuvių nakties žvai. 
gždes. Sekantį rytą aš jau buvau 
su karve Lorėjo kieme. Namuose 
tebuvo tik samdinė. Ji suvedė kar
vę su bulium ir nesiliovė manęs 
erzinusi žodžiais ir gundančiu juo
ku. Mudu įvedėm bulių atgal i 
tvartą, ir aš tarpdury ją nutvėriau 
už juosmens. Ji užmetė savo ran
kas man ant kaklo Ir krito. Ir aš 
kritau su ja kartu.

Kristi lengva, bet atsikelti! 
Braukšt, bulius Išnėrė laukan. Ta 
kvaila višta Jo nebuvo pririšusi, 
o aš apakėlis to irgi nepastebė
jau. Bulius lauke. Panarinęs gal
vą jis sudrebino žemę ir pasileido 
į laukus.

(Bus daugiau)
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ffl^bCTUUUl Vasario 16 per radijo
VISUR GRAŽIAI PAMINĖTA LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES 37 M. SUKAKTIS

JUNGT. A-KOS VALSTYBES telkę stambią paramą
— člkagiečiai kovo mėn. su visu gimnazijai Vak. Vokietijoje. Tam 

Iškilmingumu numatė pagerbti reikalui Iš mažutės Šveicarijos bu- 
dailininką A. Varną jo 75 m. su-, vo proporcingai gauta daugiau lė- 
kaktles proga. Be plačios jo darbų šų, kaip Iš bet kurio kito krašto, 
parodos, bus išleista Ir monogra- Pats komitetas 
fija, numatytas viešas susirinkimas "I 
jubiliatui — dailės veteranui pa- Komltee”. Jį sudaro: pirmininkas 
gerbti.

— Kultūros Fondas, kurio pas
kirtis aprėpti lietuvių kultūrinę 
veiklą bei ją įvairiai skatinti, vei
kla Australijoje ir sparčiai orga
nizuojamas Kanados lietuvių, nau
jųjų ateivių. Šiuo metu, sustabd
žius Clevelando Kultūros Fondo 
veiklą, JAV lietuviai nteuri pana
šios kultūrinę veiklą skatinančios 
organizacijos.

—Čiurlionio ansamblis šiais me
tais mini 15 m. savo veiklos su
kaktį. Taip pat šiais metais Jo il
gametis vadovas A. Mikulskis mi
ni savo darbo 15 m. sukaktį. Tomis 
sukaktims paminėti Clevelando 
Liet. Bendruomenės Iniciatyva su
darytas spec, komitetas Ir išrink
tos kelios komisijos. Komiteto pir
mininku išrinktas P.J. žiūrys. Pats 
sukaktuvinis minėjimas įvyks Cle- 
velande, Ohio valst., š.m. gegužės 
mėn. 15 d. koncertinėje Seve
rance Hali patalpose.

— Vasario 11 d. Čikagoje neti
kėtai mirė žymus vietos lietuvių 
veikėjas ekonomistas, bankininkas 
J. Bronza. Jis Ilgą laiką buvo Met
ropolitan Bank direktorium. Pa
laidotas Čikagoje vasario 16 d.

— Brooklyne pasirodė humoris
tinio leidinio “Dievo Paukštelis” 
naujas numeris (septintasis). Jį 
redaguoja P. Andriušis, A. Gustai
tis, L. Žitkevičius. Turiny daug 
iliustracijų, šaržų.

— Alė Rūta — Nakaitė, nese
niai laimėjusi Draugo romano pre
miją, laimėjo ir Jaunimo dramos 
konkurso premiją už veikalą "Pa
krūmė”. Konkursą Čikagoje buvo 
suorganizavęs lįetuvaičių seserų 
institutas.

— JAV leidžiamas skautų va
dovėms ir akademikams "Mūsų Vy
tis”, redaguojamas B. Kviklio, at-

' aidėjęs rūpinasi studijuojančio jau
nimo problemomis Ir pažymi, kad

lietuvių

aunu ievas yra pavadintas 
'Schweicarlsch-Litauisches Hilfs- 
MTwItnnll Ti nii/lnw.,1 nltimlo itiL-o O

Beat Thoma, vlcepirm. A. Paulal- 
tis, ižd. L. Kemeklytė, sekret. — 
Verene Stauffer, narys — K. Pe- 
terhans, revizorius — F. Schroe
der. Naujasis komitetas savo dar
bą jau sėkmingai vykdo. Vokie
tijos krašto valdybos adresu yra 
pasiųstas nemažas siuntinys dra
bužių, baltinių bei stiprinančių 
vaistų.

— Didesnioji Šveicarijos lietu
vių dalis yra susitelkusi Zuericho 
ir Berno apylinkėse. Didelį jų pro
centą sudaro ligoniai ir nedarbin
gi, kurie gydosi įvairiose sanato
rijose arba yra apgyvendinti sene
lių namuose. Ligoniams per šventes 
buvo pasiųsta siuntinėliai su mais
to produktais. Bendromis jėgomis I 
Šveicarijoje suruošta Vasario 16 
d. minėjimas su lietuviškų rank
darbių paroda. Ateityje numatoma 
Šveicarijoje suruošti lietuviškų 
koncertų. Prieš klek laiko joje jau 
buvo pagarsėjusios lietuvaitės 
smuikininkės, Elenos Kuprevičlū- 
tės, koncertas. I

Visuose pasaulio kraštuose, kur. 
tik gyvena mūsų tautiečių, šieme-l 
tlnė Lietuvos nepriklausomybės. 
37-rių metų sukaktis visur pami
nėta įspūdingai. Vienur iškilmės 
buvo suruoštos Jau vasario 13 d., 
kitur — 16 ir vasario 20 d. arba • 
ruošiamos dar vėliau. Ta proga 
buvo atlaikytos iškilmingos 
maldos, rengiami minėjimai, 
Imamos rezoliucijos, pagerbti 
kovotojai už Lietuvos laisvę, 
vanoriai, partizanai, kariai, išvež
tieji į Sibirą, VASARIO 16 d. ak
to signatarai, kurių šiuo metu 
trys gyvena laisvuose Vakaruose, 
būtent: prof. Biržiška — JAV-se 
Los Angeles mieste, prof. St. Kai
rys Kaunįiusico — New Yorke ir 
prel. K. šaulys — Lugano mieste, 
Šveicarijoje. Per lietuviškąsias 
transliacijas buvo duodamos spe
cialios emisijos. Nepriklausomy
bės šventei atžymėti išleisti spe
cialūs leidiniai ir 1.1. Transliaci
jų metu buvo perduoti VLIKo at
sišaukimas, VT pirmininko K. Žal
kausko sveikinimas Vykdomosios 
Tarybos vardu, taip pat užsienyje 
esančių Lietuvos diplomatinio bei 
konsularinio korpo narių, vysku
pų Ir žymesnių veikėjų bei organi
zacijų sveikinimai, lietuvių drau
gų atsiliepimai.

“Amerikos Balsas” iš Europos 
Vasario 16 d. šventės minėjimą 
pradėjo jau Jos išvakarėse. Po VT 
pirmininko K. žalkausko žodžio, 
kuriuo tautiečiai pavergtoje Lie
tuvoje buvo pasveikinti VLIKo Ir 
VT vardu, buvo transliuotas min. 
St. Lozoraičio pareiškimas, kuriuo 
jis perdavė sveikinimus j kraštą

pa- 
pri- 
visl
sa-

VOKIETIJA
Nuo sausio 30 d. AMERIKOS 

BALSO lietuviškoji programa iš 
Europos perduodama nuo 19 v. 
ligi 19 v. 30 min. (vidurio Euro
pos laiku) šiomis bangomis: 19, visų užsienyje esančių Lietuvos dlp- 
56 m; 25,25 m; 25,36 m; 49; 31, lomatų Ir konsulų vardu. Min. St. 
14 m; 31,45 m; 41,38 m; 48,50 m; Lozoraičio pareiškimu, nėra tokio 
48.63 m. ir 251 m. krašto, kur nebūtų reiškiama Lle-

5 v. 15 min. ligi 5 v. 45 min.: tuvai simpatijų ar užuojautos dėl
31.14 m; 31,20 m; 41,38 m; 42, dabartinės Lietuvos padėties. Tran-
25 m; 48,82 m; 49,34 ir 75,38 m. sliaclja vasario 15 d. buvo baigta

13 v. 45 min. ligi 14 v. 15 mln.:| radijo bangomis perduotomis 
25,23 m; 31,45 m; 41,48 m; 48,86 
m. Ir 49,34 m.

— š. m. balandžio 19-29 d.d. 
Koenlgsteine, Taunus, lietuvių Sie
lovados Tarnyba Vokietijoje ruo
šia Europos lietuviams dvasinin
kams bendras rekolekcijas Ir stu-

ft
Karo Muziejaus iškilmėmis prie 
Nežinomojo Kareivio kapo. Nulei
dus vėliavą, kaip Nepriklausomy
bės laikais toje tautos šventovėje, 
pasigirdo malda “Marija, Marija 
...”. ŠI transliacija buvo kartoja
ma rytojaus dieną net keturis kar-

( (jis įdėtas skyrium), pranešimas, 
, kaip Vasario 16 d. buvo minirpa 
I JAV kongrese, vyskupo V. Padol- 

skio iš Romos sveikinimas ir svei
kinimo žodis Lietuvos atstovų iš 
Paryžiaus ir Londono. Per trans- 

•liaciją aidėjo Karo Muziejaus vas- 
pai, paskambinę “Marija, Marija 
... ”, taip pat pasigirdo Malda už 
Tėvynę. Speciali transliacija baig
ta Lietuvos himnu. Min. Balučio 
ir D. Britanijos lietuvių sveiki
nimai buvo' perduoti pasiuntinybės 
patarėjo V. Balicko.

Specialią programą vasario 15 
Ir 16 d.d. davė ir Amerikos Bal
sas iš Vašingtono. Buvo perduoti 
svarbiausi minėjimo momentai Iš 
iškilmių JAV kongreso rūmuose, 
Vašingtone, člkgaoje ir kitur. 
Transliuoti Lietuvos diplomatinio 
ir konsularlnio korpo sveikinimai, 
Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone 
patarėjo J. Kajecko pareiškimas, 
Lietuvos konsulo Kolumbijoje S. 
Siručio linkėjimai, vysk. V. Briz
giu sveikinimo žodis ir kt.

Tautinis Ispanų radijas specia
lioje transliacijoje iš Madrido Va
sario 
dėjo 
daro 
vials 
vos himnu. Nusakius Nepriklau
somybės šventės prasmę ir paly
ginus, kaip ji buvo švenčiama N. 
Lietuvoje ir kaip ji minima lais
vajame pasaulyje, buvo perskaity
tas VLIKo atsišaukimas į lalsvo- 
j opasaulio lietuvius ir VT pirmi
ninko K. žalkausko žodis Vasario 
16-slos proga ir kt.
Romos radiofono lietuviškųjų tran
sliacijų vedėjas dr. J. Gailius taip 
pat išsirūpino 15 min. specialią 
transliaciją apie Lietuvą Vasario 
16-jai per Italų vastybinį radio
foną, perduotą tautinės progra
mos "Programma Nazionale” 225 
m. banga. Ją sudarė trumpos pa
skaitėlės apie Lietuvą italų kalba Ir 
lietuviškos liaudies dainos. Trans
liacijose iš Romos taip pat perduo
ti VLIKd Vykd. Tarybos pirm. K. 
Žalkausko pareikšti sveikinimai.

Vasario 16 d. specialią progra
mą, skirtą Lietuvos nepriklauso
mybės 37 m. sukakčiai atžymėti,

o tremtiniai ir pabėgėliai galėtą 
grįžti kūrybinio atstatomojo dar
bo dirbti į laisvą tėvų žemę.

Centrinis Vasario 16 d. minėji
mas Vokietijoje buvo suruoštas 
lietuvių gimnazijoj Huettenfelde. 
Jame dalyvavo VLIKo nariai J. 
Bataltis, J. Glemža, dr. P. Karve
lis, dr. V. Literskis, E. Simonai
tis ir K. žalkauskas, Vokietijos 
krašto valdybos atstovai, gimna
zijos vadovybė, kviestieji sveėiai — 
vokiečiai, latviai, estai Ir gausus 
būrys lietuvių iš artimųjų apylin
kių. Minėjimą atidarė gimnazijos 
direktorius dr. V. Llterskis. žodį 
tarė VT pirmininkas K. Žalkaus
kas.

šeimos
BRANGENYBE

Kiekviena šeima, kiekvienas sa
vaitgalio mokyklos mokytojas tu
rėtų įsigyti žinomo pedagogo V. 
čižūno veikalą “TAUTINIS AUK
LĖJIMAS ŠEIMOJE”. Jis vaizd
žiai parašytas, Iškelia daug aktu
alių auklėjimo problemų Išeivijoje. 
Ponai mokytojai prašomi patarpi
ninkauti ir paraginti mokinių tė
vus įsigyti šią nepaprastos reikš
mės knygą. Ji įrišta į drobę, 222 
pusi., kaina tik 13 šil. 6 p. Gau
nama pas ALKF švietimo vadovą: 
A. Krausas, 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong, Vic.

16 d. skirtąją programą pra- 
nuolatlniu signalu, kur) su- 
mažlletuvių himnas “Lietii- 
esame mes gimę", Ir Lietu-

AMERIKOJE
Vasario 16čtojl ypač iškilmingai 

atžymėta JAV-se. Ta proga paskel
bė specialius atsišaukimus ALT, 
kurio vykd. komitetas dirba itin 
vieningai, Lietuvos Laisvės Komi
teto vardu — V. Sidzikauskas, JAV 
LB LOKo pirmininkas prel. Bal- 
kūnas ir kt. Gražiu atsišaukimu j 
visuomenę Vasario 16 d. proga 
kreipėsi ir Vilniaus Kr. Lietuvių 
Sąjungos Čikagos skyrius. Spau
da paskelbė taip pat VLIKo Vasa
rio 16-tajai skirtą atsišaukimą, 
šventė plačiai minėta JAV spau
doje ir radijuose. Visur minėjimai 
praėjo pakilia nuotaika. Kalbas 
sakė patys žymieji kalbėtojai, 
ALT, LLK ir kt. organizacijų ats
tovai, meninę dalį atliko chorai, 
žymieji dainininkai, dramos akto
riai, instrumentalistai.

PRANCŪZŲ LINKĖJIMAI 
LIETUVIŲ TAUTAI

Lietuvai skirta speciali trans
liacija per prancūzų radiofoną iš 
Paryžiaus Vasario 16-tąją buvo 
pradėta Lietuvos himnu. Paskum 
buvo perduoti Prancūzų Komiteto 
už Laisvąją Europą sveikinimai 
lietuvių tautai. Tai yra linkėjimai 
ne tik kurios nors žmonių grupės, 
kaip buvo pažymėta sveikinimo 
žodyje, bet visos prancūzų visuo
menės, visų joS sluogsnių, tiek 
krikščionių, tiek socialistų, tiek 
slndlkalistų, pramonininkų ir švie
suomenės atstovų, išskyrus tik ko
munistus. Sveikinimas baigtas įs-

PRANEŠIMAS
ALB BANKSTOWNO APYLNKĖS 
18.2.55. DAIKTINĖS LOTERIJOS 

REZULTATAI
Loterijos bilietų po 2 šil. buvo 

išleista 2000. Pelnas skirlmaas kul
tūriniams tikslams.

Laimėjo:
1. Radiogramą, vertės apie £60. 

N. 0178, p. O. Plukienė, 99 Fen
wick St., Bankstown, N.S.W.

2. Elekt. skut. mašinėlė, vertės 
apie £ 12. N. 0254, p. J. Griškai- 
tis, 56A. Viktor Av., Picnic Point, 
N.S.W.

3. Stalo servyzas, vertės apie 
£ 8. N. 1668, Bankstowno Apylin
kės v-ba.

4. Elekt. arbatos virdulys, apie 
£ 4. N. 1062, Bankstowno Apyl. 
valdyba.

5. Virtuvės Indų komplekt, apie 
£ 3. N. 1380. Bankstowno Apyl. 
valdyba.

6. Kvepalų purkštuvas, apie £ 2. 
N. 0087. E. Fetingls, 77 Rawson 
Rd., Bankstown, N.S.W.

Loterijos bilietus traukė suda
ryta komisija iš pirm. T. Pranulio, 
Apyl. v-bos atstovo P. Zarembos, 
A. Pališkio, K. Belkaus, O Motuzo.

Laiminguosius bilietus ištraukė 
p-lė Roma Petruškevlčlūtė.

Daiktus, arba jų vertės pinigus, 
atsiimti Iš Apyl. v-bos kultūros 
reikalams vadovo A. Sideravičiaus, 
99 Fenwick St., Bankstown, N.S.W.

Visiems šios loterijos rėmėjams 
v-ba taria širdingą lietuvišką ačiū.

Apyl. Valdyba.

• Iš Maskvos pranešama, kad 
iš Sovietų Sąjungos augščiausiojo 
teismo pašalinti 6 teisėjai ir jų

N. Lietuvos valstybėje buvo tin
kamai suprastas sąmoningo, tvir
to lietuviško jaunimo reikalingu
mas. “MV” duomenimis, N. Lietu
va studijuojančių skaičiumi pra
lenkė daugelį Vak. Europos kraštų: 
iš 10.000 gyventojų studijuojančių 
Lietuvoje buvo 15,0; Čekoslovaki
joje — 14,4; Švedijoje — 14,2; 
Norvegijoje — 14,0; Vengrijoje — 
13,5; Belgijoje — 13,3; D. Brita
nijoje — 11,5 etc. Studentai skau
tai turi suorganizavę dr. Vydūno 
vardo Šalpos Fondą, kuris veikia 
jau treti metai ir yra padėjęs visai 
eilei lietuvių studentų. Jo paremti 
trys studentai jau baigė studijas, 
o šiuo metu visa eilė taip pat nau
dojasi jo parama.

KANADA
Dali. A. Tamošaučių Dailės 

Studijoje audžiami ir senoviniai 
Maž. Lietuvos moterų drabužiai. 
.Jems parinkti talkininkavo Mar
tyno Jankaus duktė Elzė Jankutė, 
kuriai Rambyno apylinkėse yra pa
vykę surasti šimtamečių senų au
dinių, puošnių siuvinėjimų Ir kt.

PRANCŪZIJA
’’France-Baltique” Draugija iš

leido brošiūrą "Etats Baltes et Eu
rope”, skirtą Pabaltijo santarvės 
pereitų metų rugsėjo 12 d. Stras- 
burge suruoštam sukakties minė
jimui atžymėti. Leidinį finansavo 
pati draugija Ir per ją — visi Pa
baltijo valstybių atstovai Paryžiu-

dljų dienas. Bus aptariamos svar
bios problemos, o ypač svarstoma, 
kaip kovoti su tremties jaunimo 
nutautimu ir išlaikyti jo organi
zuotumą.

tus.
Vasario 16 d. specialioje prog

ramoje per AB iš Europos buvo 
perduota, JAV užsien. reik. min. 
Dulles pareiškimas Vasario 16-ją

“DARBININKO” SKELBIAMAS KONKURSAS
Rugsėjo 19 sueina keturlbs de

šimtys metų, kaip Bostone Išėjo 
pirmasis “Darbininko” numeris.

Jo leidėjai Ir redakcija šią su
kaktį nori paminėti žygiu, kuris 
prisidėtų prie lietuviškos dvasios 
Ir kūrybos tolimesnio palaikymo.

Matydamas, kaip lietuvius subu
ria vaidinimas, kaip per vaidinimą 
juos prieina lietuviška mintis, bet 
ir kaip lietuviškų scenos veikalų 
trūksta, "Darbininkas” skelbia 
dramos veikalo konkursą, skirda
mas 500 dolerių premiją.

KONKURSO SĄLYGOS
1. Veikalas turi būti iš lietuviš

ko gyvenimo, dabarties ar praei
ties, drama ar komedija; prieina
mas šių dienų žiūrovų daugumai 
ir, neprasilenkdamas su krikščio
niška bei tautine dvasia, veikti žiū
rovą pozityviai; įmanomas lietu
viškai scenos technikai; pavaidina-

mas per 2-3 valandų spektaklį.
2. Veikalai, siunčiami dramos 

konkursui, pasirašomi slapyvard
žiu; atskirame uždarame voke au
torius turi pažymėti savo tikrąją 
pavardę, adresą, savo veikalo pa
vadinimą ir slapyvardį.

3. Geriausią dramos veikalą at
rinks New Yorke sudaryta Jury 
komisija. Jos sudėtis bus paskelb
ta vėliau.

4. Teisė premijuotą veikalą vai
dinti ir išleisti tenka "Darbinin
kui."

5. Paskutinė data dramos rank
raščiui įteikti š.m. gruodžio 1 d.
6. Konkursui veikalai siunčiami 
šiuo adresu: “Darbininkas”, Dra
mos Konkursui, 680 Buchwick Ave., 
Brooklyn 21, N.Y.

Premija bue įteikta gruodžio 
mėn. per iškilmingą “Darbininko” 
40 metų minėjimo aktą.

davė taip pat Vatikano radijas, 
o vokiečių Sueddeutscher Rund- 
funk iš Stuttgarto, pasinaudoda
mas Inf. Tarnybos sutelktąja med
žiaga, painformavo apie dabartinę 
Lietuvos padėtį ir jos laisvės ko
vą, transliaciją paįvairindamas 
Čiurlionio ansamblio įdainuotais 
dalykais.

VOKIETIJOJE
Vokietijoje minėjimai buvo su

ruošti visuose didesniuose cent
ruose ir žymesnėse kolonijose, taip 
pat lietuvių sargybų kuopose.

Vasario 16 d. Pfullingene pamal
das atlaikė VLIKo pirmininkas 
prel. M. Krupavičius. Jose dalyva
vo VT bendradarbiai ir vienas iš 
paskiausia atbėgusių iš Lietuvos 
mūsų tautiečių. Lietuvos Nepri
klausomybės šventes proga mūsų 
laisvinimo veiksniai yra gavę daug 
nuoširdžių sveikinimų, kuriais pa
linkėta, kad Lietuva juo greičiai: 
vėl atgautų savo nepriklausomybę,

pūdlngai palinkint, kad lietuvių ‘vieton paskirti nauji. Manoma, kad 
tauta juo greičiau vėl atgautų sa- tai pradžia naujo “valymo” Ma- 
vąją laisvę. | lenkovui iškritus iš valdžios.
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Australijos Liet. Spaudos Archyvas

je.

ŠVEICARIJA
Jau nuo pereitų metų veiklos 

mišri šveicarų ir lietuvių šalpos 
organizacija. Jos uždavinys — 
rinkti aukas Šveicarijoje ir remti 
pagalbos reikalingus lietuvius. Or
ganizacijos vadovybė sudaryta iš 
lietuvių ir šveicarų. Pastarieji 
nuoširdžiai talkininkauja organi
zuojant pagalbą tiek Šveicarijos, 
tiek Ir Vokietijos lietuviams, ši

Sunkaus likimo ištikti turėjome 
palikti savo brangią tėvynę ir kaip 
tremtiniai jieškotl pastogės sveti-
muose kraštuose. Dalis atklydome 
į Australiją, kur jau radome ne
didelį būrelį tautiečių, sūkuriais 
susijungę Ir sudarome Australijos 
Lietuvių Bendruomenę.

Greitai susiorganizavome į lietu
viškas, nors ir nepllnatelses, para
pijas ir į eilę kitų organizacijų Ir 
pradėjome savitą tautinį, kultūrinį 
gyvenimą.

organizaclja globoja ir tuos lietu
vius, kurie šiuo metu gydosi įvai
riose Šveicarijos sanatorijose. Pa
žymėtina, kad šveicarai yra su-

Kad ir ne po daug dirbdami, vis 
šį tą padarome, ir šis tas palieka. 
Šiandien sunku būtų įvertinti mū
sų veiklą, neturint laiko perspek
tyvos, tačiau ateitis negalės mūsų 
užmiršti, nes tauta vertins ir teis 
mus, savo vaikus. Ji didžluosis ar

ba verks mūsų, kaip motina nete
kusi savo sūnaus ar dukters.

Bet laikas, kaip vėjas dykumose, 
užpusto praeivio pėdsakus. Jis už
pusto Ištisas kultūrines epochas, 
o ką jau bekalbėti apie mažos ko
lonijos gyvenimą. Kad tas neatsi
tiktų, mes turime savo tautinio 
kultūrinio gyvenimo pėdsakus, kiek 
galima, apsaugoti. Tuo reikalu 
ALK Kultūros Draugija yra įkū
rusi Australijos Lietuvių Spaudos 
Archyvą Ir jo vedėju yra pakvietu
si p. B. Žalį.

Į šį archyvą bus renkama visa 
Australijos lietuvių periodika, 
knygos ir proginiai leidiniai (kaip 
parengimų , minėjimų programos 
ir t.t.) Šie leidiniai bus kataloguo
jami ir saugomi iki atgaunant Lie-

tuvai nepriklausomybę, vėliau jie 
turės būti perduoti atsikuriančioms 
Lietuvos mokslinėms Institucijoms. 
Vienas visų leidinių komplektas 
bus paliktas Australijoje.

Archyvo surinkta medžiaga taip 
pat galės būti panaudota rengia
moms parodoms, bei atskirų asme
nų istorinėms ar socialinėms stu
dijoms.

Archyvo medžiagos telkimui ne
užilgo bus sudaromas bendradarbių 
tinklas visose svarbesnėse lietu
vių kolonijose Australijoje.

Šiuo pačiu visi leidėjai nuošird
žiai prašomi pagal galimybes siųs, 
ti visų savo leidinių po 2-3 egz. 
žemiau duodamu adresu. Gautieji, 
Iš paskirų asmenų ar leidyklų, 
leidiniai bus karts nuo karto pa
kvituojami mūsų periodinėje spau
doje.

Korespondenciją ir spaudinius 
siųsti Australijos Lietuvių Spau
dos Archyvo vedėjui p. B. Žaliui, 
9 Lloyd Ave., Nth. Bankstown, 
N.S.W.

ALK Kultūros Draugija.

Skaitytojams pageidaujant įve
dame skyrelį, “Sode ir darže”. 
Redakcija susitarė su agr. B. 
Barkausku, dirbančiu tyrimo 
darbą australiškoje žemės ūkio 
mokykloje, kuris mielai sutiko 
savo patyrimu ir žiniomis pasi
dalinti su “M.P.” skaitytojais. 
Bus atsakinėjama ir į klausimus. 
Rašyti "M.P.” redakcijai.

DEKORATYVINIAI KRŪMAI 
IR VAISMEDŽIAI
Kiekvienas, turįs savo namą, no

ri, kad jo sklypas būtų gražus ir 
tvarkingas. Be žaliuojančios ve
jos, žydinčių gėlių ir vešlių dar
žovių, jis nori pasisodinti ir vieną 
kitą rožės krūmą, dekoratyvinį 
medelį ar vaismedį. Dekoratyviniai 
krūmai, medeliai ir vaismedžiai 
nereikalauja tiek darbo ir laiko, 
kaip sezoninės gėlės, kurias kas 
keletą mėnesių reikia sodinti, pri
žiūrėti, laistyti ir t.t. Be to, krū
mai ir medeliai papuošia kiemą, 
ir suteikia paunksmę, užuovėją ir 
užmaskuoja apšepusią tvorą, pas
tatą ir t.t.

Sodinant dekoratyvinius krūmus, 
medelius Ir vaismedžius reikia at
kreipti dėmesį j kelius dalykus: 
kokio dydžio jie Išauga, kaip grei
tai auga, ar jie yra nuolat žaliuo
jantieji (evergreen) ar žiemos me
tu belapiai (deciduous), klimatą 
ir vietovę.

Dekoratyviniai krūmai bei med
žiai yra nevienodo dydžio. Vieni Jų 
užauga 50 ir daugiau augščlo, kiti 
gi 3-12 pėdų. Tad suprantama, 
kad mažame sklype patartina so
dinti žemaūgius medelius, nes jie 
neužima daug vietos ir neužstoja 
kitų augalų. Taip pat kaikurie krū
mai Ir medeliai auga sparčiau, ki
ti gi lėčiau. Perkant medelius rei

kia atkreipti į tai dėmesį. Taip 
pat yra medelių, kurie tinka vienoj 
vietoj, bet skurs kitur pasodinti, 
čia reikšmės turi klimatinės są
lygos; vieni jų mėgsta šiltą, švel
nų klimatą, kiti gi geriau auga tik 
vėsiasniame arba šaltame klima
te.

Visus dekoratyvinius krūmus, 
medelius Ir vaismedžius yra patar
tina sodinti vėlai rudenį ar žiemą. 
Tačiau visad žaliuojančius mede
lius (pav. Hibiscus, Gardenia, Lan
tana, Oleander, Camelia ir t.t.), 
bei taip vadinamus “citrus" vais
medžius (citrinos, apelsinai, man
darinai ir grapefrutai) geriau so
dinti anksti rudenį ar vėlai pava
sarį, nes tuomet jie greičiau Ir 
lengviau prigyja, be to, žiemos 
šalnos ir šalčiai tada mažiau jiems 
pakenkia.

Beveik visi dekoratyviniai krū
mai, medeliai Ir vaismedžiai mėgs
ta kalkėmis patręštą žemę. Tačiau 
sodinant azalejas (Azalea, Rhod- 
ondendron), kamelijas (Camelia) 
bei gardenijas (Gardenia) reikia 
žinoti, kad Jos nemėgsta kalkių Ir 
reikalauja rūgštesnlo dirvožemio.

žemę medelių sodinimui reikia 
parengti Iš anksto. Jei žemė yra 
liesa, patręšti ją iš anksto perpu
vusiu mėšlu. Sodinant reikia steng
tis išimti iš puodų ar skardinių 
su visa žeme ir nesužaloti šaknis. 
Pasodinus didesnį medelį įkalti 
baslį ir prie jo pririšti medelį. 
Taip pat neužmiršti gerai palais
tyti vandeniu. Be to, pasodinus vi
sad žaliuojančius medelius patar
tina patręšti juos žiupsniu kraujo 
Ir kaulo miltų (Blood & Bone 
Dust), pabarsiant apie medelį.

Kitą kartą apie narcizus ir ki
tas svogūnines gėles. rga.
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hOsu msroct
Sydnėjus

Iš LIETUVIŲ NAMŲ TARYBOS 
POSĖDŽIO

Vasario 27 d. įvykusiame Syd- 
nėjaus Lietuvių Namų Tarybos 
posėdyje svarstyta spec, komisi
jos (kuriai buvo pavesta peržiū
rėti Lietuvių Namų statutą ir pa
daryti pasiūlymų dėl pakeitimų), 
pastabos ir siūlomos korektūros. 
Galutinė statuto redakcija bus 
baigta kitame posėdyje.

Buvo aptarti lėšų telkimo va
jaus reikalai ir gyvai diskutuota 
namų įsigijimo klausimas, šiuo 
metu visi Lietuvių Namų Tarybos 
nariai yra įsijungę į pinigų rinki
mo talką Ir per 2 mėnesius jau 
sukelta apie £ 500. Tikimasi, kad 
per kitus 2 mėnesius kita tiek su
rinkti pasiseks. Konstatuota, kad 
tie, kurie nuoširdžiai remia savų 
lietuviškų namų įsigijimo idėją, iš
kart sumoka pasižadėtą sumą, gi 
tie, kurie norėtų lietuvių namus 
matyti pastatytus tik ten, kur jie 
patys gyvena, dažnai ir svaro pa- 
Šykšti. Daugumos nuomonė yra 
ta, kad sušaukus susirinkimą na
mams vietą parinkti, turėtų pasi
sakyti tik tie, kurie bus įnašais 
prie namų įsigijimo prisidėję, bet 
neturėtų balsavimo teisės pasiža
dėjimus pasirašiusieji, bet nieko 
neįmokėję. ,

Kur ir kada pradėsime savus 
namus statyti ar galėsime nupirk
ti, priklausys nuo toj kaip greitai 
pakankama suma pasiseks surink
ti. (jr)

BANKSTOWNO MOKYKLA 
PRADEDA DARBĄ

Benkstowno Savaitgalio Mokyk
la šluos mokslo metus pradeda 
kovo mėn. 12 d. 10 vai.

Prašome visus vaikučius atvykti 
su tėvais Į naujos mokyklos pa
talpas ((Cooperative Hall, Church 
Rd., Yagoona. Apie 300 metrų nuo 
geležinkelio stoties, prieš Fordo 
garažą.)

Visus tėvus prašome būtinai da
lyvauti, nes yra reikalų, kuriuos 
turime aptarti.

Tėvų Komitetas.

DAILININKAS V. RATAS 
RUOŠIASI PARODAI

Nepersenal iš Pertho į Sydnėjų 
persikėlęs gyventi dali. V. Ratas 
— Rataiskis šiuo metu dirba kaip 
dailininkas — projektuojąs vieno
je keramikos įmonėje. Iki šiol yra 
suprojektavęs keletą darbų, kurie 
netrukus pasirodys rinkoje.

šalia to, dali. V. Ratas neuž
miršta ir kūrybinio darbo kaip 
grafikas, ruošdamasis planuojamoj 
parodoj išstatyti eilę naujų dar
bų. Paroda numatoma įvyks ba. 
landžiu — gegužės mėn.

Perthe gyvendamas dail. V. Ra
tas buvo suruošęs dvi parodas, 
kurios buvo labai gerai įvertintos 
australų spaudos ir susilaukė gy
vo susidomėjimo vietos australų 
tarpe. (jr)

JŪREIVIŠKAS POBŪVIS
Jūrų kapt. F. Marcinkaus 50 

metų amžiaus ir 30 metų “ant 
vandens” — jūrinio darbo sukak
čiai atžymėti, buvo suruoštas Hur- 
stvillėj pobūvis, kuriame, dalyvau
jant artimiems bičiuliams, buvo 
pasidalinta įspūdžiais ir prisimini
mais Iš kelionių vandenimis ir že
me. (r)

ŽIVILE
M

M

ADELAIDĖS LIETUVIŲ TEATRO MYLĖTOJŲ GRUPE 

š.m. kove mėn. 25 dieną 8 vai. vakaro 

AUSTRALIA HALL
VAIDINA 3 PAVEIKSLŲ DRAMATINĘ LEGENDĄ

1
 REŽISIERIU S DAILININKAS
PAULIUS RŪTENIS STASYS NELIUBŠYS

VAIDINA: D. Mackialienė, L. Gerulaitis, J. Neverauskas, P. 
^Rūtenis, J. Venclovavičius.

Rež. pad. V. Mardnkonytė.
----------------------- ------------------ -—7—

Bilietai gaunami po pamaldų parapijos salėje Ir prie įėjimo.
S 
H

PRANEŠIMAI
ALB SNIEGUOTŲJŲ KALNŲ I

I 
SENIŪNIJOS SENIŪNO

Dėl susidėjusių darbo aplinky
bių turėjau skubiai išvykti iš Se
niūnijos ribų, net neatsisveikinus 
su daugeliu iš Jūsų — Seniūnijos 
narių.

Mano nuoširdi ir gili padėka vi
siems Seniūnijos nariams ir ypač 
tiems, kurie gražiai talkavo ben-1 
druomenlniam darbe. Daugelis iš' 
Jūsų gausiomis aukomis prisidė
jote, paremdami tautiečius Vokie
tijoje, aukodami Vasario 16 Gim
nazijai, Tautos Fondui, paremdami 
bendruomenės laikraštį ir t.t. Su 
pasigėrėjimu prisimenu visų gra
žų tarpusavio sugyvenimą ir ge
rus santykius su kitų tautybių 
žmonėmis, šia atsisveikinimo pro
ga norisi pareikšti, kad tokiu pat 
gražiu bendradarbiavimo pagrindu 
dar būtų malonu su jumis dirbti 
ir ateityje.

Tuo pačiu pranešu, kad Snieguo
tųjų Kalnų Seniūnija nustoja vei
kusi.

A. Alyta.

I
ALB CABRAMATTOS Apylin

kės Valdyba praneša visų apylin
kėje gyvenančių tėvų žiniai, kad 
nuo šių m. kovo mėn. 13 d. Cab- 
ramattos savaitgalio mokykla pra
deda naujus mokslo metus.

Kovo mėn. 13 d., visi tėvai su 
mokyklinio amžiaus valkais daly
vauja lietuviškose pamaldose Cab. 
ramattos Mt. Pritchard bažnyčio
je. Pamaldų pradžia 8.30, vai ryto. 
Po pamaldų vaikai su mokytojais 
renkasi mokyklon pirmai pamokai, 
o tėvai pasilieka bažnyčios salėje, 
kur įvyks tėvų susirinkimas. Su
sirinkime bus tariamasi mokyklos 
reikalais ir renkamas tėvų komi
tetas. Tėvų dalyvavimas būtinas.

Visais mokyklos reikalais krei
piamasi į mokyklos vedėją šiuo 
adresu: Mr. E. MIGEVICIUS, 1 
Water Str., Cabramatta, N.S.W-

Mokykla ir šiemet dirbs p.p. 
Pauliukonių mokyklai pavestose 
patalpose.

ALB CABRAMATTOS APYL.
VALDYBA.

AL KATALIKŲ KULTŪROS

DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS

ALK Kultūros Draugijos meti
nis susirinkimas įvyks kovo mėn. 
12 d., šeštadienį, 6 vai. p.p. Coo
perative Hall, Church Rd., Yagoo
na, (Apie 300 metrų nuo geležin
kelio stoties, priešu Fordo garažą.)

Programoje: pranešimai, naujų 
organų rinkimai, tolimesnės veik
los svarstymas ir kt. Po oficialios 
dalies arbatėlė ir meninė dalis.

Visus narius ir prijaučiančiuo
sius nuoširdžiai kviečiame daly
vauti. Valdyba.

VEDYBŲ TIKSLU pageidauju su- 
sipažinti su lietuvaite, 27 metų ar 
jaunesne, kuri sutiktų išvažiuoti 
Kanadon. Esu rimtas bernelis, su 
profesija, ne latras.
Rašykite: “Melbourniškiui”, “Mū
sų Pastogė”, Box 4558, G-P.O. 
SYDNEY. N.S.W.

Adelaidė
SKAUTŲ LAUŽAS

Pereitų Kalėdų metu vykusi 
prie Lobethalio skautų stovykla, 
dėl tuomet siautusių P. Australi
joje miškų gaisro, buvo neužbaig
ta — skautai liko skolingi visuo
menei stovyklos užbalgtuvių lau
žą. Skautų Vadovybė tą laužą su
ruošė vasario 16-tos minėjimo iš
vakarėse.

š.m. vasario mėn. 19 d. visi da
lyvavusieji stovykloje skautai ir 
skautės, susirinko į Blackwoodo 
mišką, prie paruoštos laužavietės 
ir Iškeltų mūsų tautinės ir aust
rališkos vėliavų, atlikti savo pa
reigos.

Ratu gražiai išsirikiavę skautai 
ir skautės, didžiuoju saliutu suti
ko įnešamą skautų vėliavą. Rim
tai išklausė vietininko V. Stasiš- 
kio paskutinių stovyklos įsakymų, 
kuriuos perskaitė stovyklos adju
tantas Padupls. Ta pačia proga, 
keli skautai vilkiukai davė įžodį.

Po maldos Ir himnų, buvo nu
leistos vėliavos ir prasidėjo laužas 
su lietuviškomis dainomis, kurias 
vykusiai pravedė paskautlninkas 
Šulcas.

Skautų pasirodymai prie laužo 
sukėlė žiūrovams daug sveiko juo
ko, gi prietemoje degąs laužas, 
lietuviška nuotaika ir lietuviška 
daina, mūs mintis nukėlė į Pane
munės mišką...

Kalp( paprastai, skautų ir skau
čių neužmiršo mūsų Moterų Sek
cija, visus aktyviuosius ir susirin
kusius pavaišindama saldumynais, 
kuriuos p. Šulcas pavadino tradi
ciniais.

Baigiant laužą vietininkas V. 
Stasiškis tarė žodį, paryškinda
mas visų pareigą Tėvynei ir ragino 
nenustoti vilties dėl Lietuvos atei
ties ir grįžimo į Tėvynę.

Baigiant laužą visi stovyklauto
jai Ir susirinkę tautiečiai, sukibo 
Ir ratą ir padainavę “lopšinę”, iš
siskirstė.

Antanas Škėma Adelaidėj
Adelaidės Lietuvių Teatro Mylė

tojų Grupė, ir toliau tęsdama sa
vo nusistatymą vaidinti lietuviš
kus veikalus, tuo prisidedant prie 
lietuvybės gyvastingumo Išlaiky
mo, kovo 25 d. vaidina rašytojo 
Antano Škėmos 3-jų paveikslų 
dramatinę legendą “Živilė”.

šis veikalas su pasisekimu buvo 
vaidintas Amerikos ir Kanados 
lietuviams.

“Živile” Antanas Škėma vaiz
duoja tris legendarinius lietuviš
kųjų epochų fragmentus, kuriuo
se jis bando įžvelgti mūsų tautos 
tragediją.

Literatūriniu požiūriu veikalas 
yra susilaukęs nevienodo vertini
mo. Lankininkų nuomone, Ant. 
Škėma su "Živile” persistato kaip 
gyvastingumo liudytojas Ir avan
gardinis teatro paraiškų skelbėjas 
mūsų negausioje tremties drama-
turgijoje.

Grupės pastatyme “Živilės” vai
dmenį turi Dalia Mackialienė, jos 
tėvo Karijoto — J. Venclovavičius, 
buv. Klaipėdos teatro aktorius, • 
Gluosnio — J. Neverauskas, Ąžuo
lo — L. Gerulaitis, Svajūno — P. 
Rūtenis.

Dekoracijų ir kostiumų eskyzus 
piešia dali. St. Neliubšys. Režisuo-
ja Pauliui Rūtenis.

Antanas Škėma, atsiųstame laiš
ke režisieriui, reiškia pasitenkini
mą, kad jo legendą “Živilę” —
paminklą vienintelei mergaitei žu
vusiai vieškelio purve” — išvys ir 
tolimosios Australijos lietuviai.

Kūrybingo vėjo ir sėkmės “Ži
vilės” vaidiloms.

PAJIEŠKOJIMAS
Prašomi atsiliepti Jonas Lauri

naitis ir jo žmona Elena, duktė 
Kazimiero Llpko, kilę iš Šiaulių. 
Rašyti: Jozef Pieslak, 3 Carring
ton Str., Parramatta West, N.S.W. 
BRONIUS VAITKUS, 1948 metais 
atvykęs į Australiją, parašykite 
šiuo adresu: Litaulsches Zentral- 
komitee, (17a) Weinheim — Poat- 
fach 233, Germany. Vokietijos 
Krašto Valdyba Jums turi svarbių 

laiškų.

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

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
Centr. 1819

(Priešais Melbourne Town Hall.)

| T H E I M P E R I A L |

Lurline Street, KATOCMBA, Blue Mountains.

| PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
| — VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE
jį Savininkas ED. VALEVIČIUS. g

Puikioje vietoje. Įvairus kambarių pasirinkimas. Vtešbu- jį 
tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va- :•:• 

S dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin
kes. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant į:- 

į: butą, maistą, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu £: 
S - £ 5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų S 

prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523. į:
įį Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra- 
į: žiausioje Australijos vietovėje. g

Socialine Globa
Gyvenant mums Australijoje jau vajus, 1 loterija, 1 balius.

I Ilgesnį laiką, tenka susidurti su šiais trečiaisiais veiklos metais 
I nelaimingais atsitikimais, ligomis/ nenuleidžiama rankų. Veikliosios 
j eismo nelaimėmis ir kitokiais gy-pirmininkės p. šemetienės ir kitų 
I venimo rešiklniais, kurie mus js- narių vieninga talka atliekamas di- 

tumia į vargą, į sunkią, kartais dis ii- labai svarbus darbas. Būti;
nepakeliamą dalią. Nuo Jų nesame 
apsaugoti, apdrausti nei vienas, 
šiandien ištiko nelaimė mano bi
čiulį, ryt ji gali aplankyti mane 
ar tave. Tenka kartais ir ligoninėj 
praleisti trumpesnį ar ilgesnį lai
ką. Nelaimingo atsitikimo metu 
netenkama kurio nors kūno sąna
rio, o kartais ir gyvybės, šeima 
atsiduria varge, ji reikalinga mo
ralinės Ir materialinės paramos. 
Tokių tautiečių, mūsų bendruome
nės narių jau yra nemažai. Yra 
negalinčių emigruoti Vokietijoje 
tautiečių , iš kurių yra didelis 
skaičius sunkiai sergančių arba 
senatvės naštos slegiamų.

Tam lapuojančiam vargui su
mažinti ir sušvelninti įsisteigė Mel
bourne 1952 m. liepos mėn. 27 d. 
Socialinės Globos Moterų Dr-ja. 
Tos dr-jos iniciatorė ir Jos pirmo
ji pirmininkė D. Simankevičienč 
su tai Idėjai pritariančiomis pa
ruošė gaires Ir pradėjo labai svar
bų globos ir šalpos darbą vykdyti. 
Gairėse sakoma: “Dr-jos narėms 
gali būti kiekviena geros valios 
lietuvė, nedarant skirtumo dėl jos 
įsitikinimų ar konfesijos”. Tuo bū
du ši draugija yra bendruomeninio 
pobūdžio ir jos parama naudojasi 
kiekvienas vargan patekęs lietuvis, 
nežiūrint kokiai pasaulėžiūrai prik
lausytų, kokią religiją belšpažlntų. 
Tai visiškai atitinka Pasaulio Lie
tuvių bendruomenės idėją.

Praktiškai dr-jos veikla pasi
reiškia šiaip: moralinė ir materia
linė globa, nuostabiu pasiaukojimu 
vykdoma jau trečiuosius metus- 
Narės talkininkauja visad ruošia
mose mugėse, rinkliavose, loteri
jose, bufetuose, baliuose, vajuose 
ir t.t Vienas iš žymesnių darbų 
yra ligoninių ir sanatorijų lanky
mas. Tą pareigą atlieka regulia
riai narės pagal nustatytą kalen
dorių. Gėlių puokštė, gilus ir šir
dingas užuojautos žodis nuskaidri
na vienumoje sergantį ir suteikia 
jam vilties grįžti į normalų gyve
nimą bei pasveikti. Konkreti para
ma teikiama šiaip: 1) vienam ant
ram jų dėka pavyksta ir net rasti 
vietą normaliame sveikųjų gyve
nime, 2) kurčiajam nuperkamas 

klausomasis aparatas, 3) alkoholiko 
paliktai gausiai šeimai telkiama 
visokiariopa parama, 4) luošajam 
surandamas kambarys ir t.t.

Pats svarbiausias dr-jos darbas 
yra metinis piniginis ir rūbų vajus 
Vokietijoj Ikiusiems ligoniams su
šelpti. Šiuo metu Socialinės Glo
bos Moterų Draugija Melbourne 
turi 36 nares. Jos vadovybę su
daro komitetas iš septynių narių: 
p.p. šemetiėnė — pirmininkė, Žu
kauskienė, Pumputienė, Šemienė, 
Liutkutė, Prašmutienė Ir Valaitie
nė — narės. Dr-jos veikla gana 
gyva ir jos vaisiai žymūs. Antrai
siais dr-jos gyvavimo metais su
rinkta £ 666.10.6 pinigais, atlikta 
120 vizitų, parašyta 50 raštų, 
gauta 30, paruošta 10 bufetų, 1 

gražu, kad ir kitose vietovėse įsi
steigtų tokios draugijos skyriai, 
kurie rūpintųsi vien tik globos ir 
šalpos darbu mūsų bendruomenėje. 
Paskutiniojo Krašto Tarybos su
važiavimo metu buvo šis klausi
mas nagrinėtas ir priimta atitin- 
knkma rezoliucija. Tenelieka šis 
reikalas tik popieriuje, bet ir išves
tas į gyvenimą, nes socialinė glo
ba yra labai pozityvi, svarbi ir 
nepaprastos reikšmės.

A. Krausas.

Hobartas
AUKA LIGONIAMS VOKIETIJOJ

Vasario 19 d. Apylinkės Valdy
ba suruošė šokius. Pelnas paskir
tas pasillkusiems Vokietijoje tau
tiečiams sušelpti. Tenka pasidžiau
gti gražiu hobartiškių organizuo
tumu ir dosnumu kilniam tikslui, 
nes visa bendruomenė nuoširdžiai 
aukojo loterijai ir į šokius gausiai 
atsilankė.

TURĖSIME SAVAITGALIO 
MOKYKLĄ

Huberto liteuvių bendruomenė 
pagaliau susilaukė žmogaus, ku
ris pasižadėjo rimtai atsidėti dar
bui savaitgalio mokykloje. Tas 
žmogus yra iš Melbourne nesenai 
atvykęs p. štuopys. Apylinkės Vai. 
dyba sutinka naująjį kolonijos gy
ventoją išskėstomis rankomis ir 
žada visokeriopą paramą, kad tik 
šis taip svarbus reikalas būtų 
teigiamai išspręstas. Dar yra sun
kumų su patalpomis, bet tikimasi 
ir šią kliūtį įveikti, kad vaikų 
švietimas ir tautinis auklėjimas 
nebenutrūktų.

Mikas.

Geelongas
ĮSISTEIGĖ SOC. GLOBOS 

SKYRIUS
Prie Geelongo Apylinkės valdy

bos įsisteigė moterų soc. globos 
skyrius. Į skyriaus valdybą išrink
tos: p.p. J. Grigaitienė, A. Zen- 
kevičienė, P. Vajanklenė ir p-lė 
G. Starinskaltė. Valdybai linkime 
daug sėkmės. abc

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

Ir apylnikės lietuviams bus laiko
mos Ijpvo 13 d. 11.45 vai. šv. Lau
ryno bažnyčioje prie Brodmedovo 
gel. stoties.

Velykinės išpažintys prieš Mi
šias, pradedant 10 vai. ryto. Tai 
bus vienintelė proga prieš Vely
kas savo pamaldose eiti šv. Sak
ramentų.

Tuoj po pamaldų savaitgalio mo
kyklos naujoji Mokytojų Taryba 
maloniai kviečia visus Newcastlio 
ir apylinkės tėvus pasitarimui įėl 
savaitgalio mokyklos perorgani
zavimo Jos tolimesnei veiklai.

KREPŠINIS ADELAIDĖJE
'Tauras” — “West Torrens” 50:26

Vasaros turnyre tai buvo pas
kutinės rungtynės prieš baigmę. 
“Tauras” laimėjo užtikrintai. Kap. 
Merūnas, būdamas tikras laimėji
mu, leido visiems pažaisti, todėl 
žaidėjai ir buvo keičiami kas pen
kios minutės. Žaidimas buvo paly
ginti geras, tik nereikalingas del
siamas perduoti kamuolį galėjo 
sudaryti pavojaus. Gerai, kad 
priešas progų neišnaudojo.

“Taurui” taškus pelnė: Ignata
vičius 17, Jaciunskls, Gurskis ir 
Petkūnas po 6, Alekevičlus 5, Me
rūnas ir Kitas po 4, Visockis 2.

Visi “Vyties” žaidėjai, vasaros 
turnyre žaidę už "Taurą”, po tur
nyro grįš į “Vytį”. Kokios sūdė, 
ties “Tauras” pasirodys žiemos 
turnyre dar neaišku, nnrs abi ko
mandos priklauso "Vyties” krepši
nio sekcijai.

Moterys. "Vytis” — North 9:13

Vasario 25 d. “Vyties” krepši
ninkės susitiko su priešo koman
da, pranešesne technika ir ištver
me.

Mūsų krepšininkės dar vis silpnai 
mėto. Stinga ir žaidimo stiliaus. 
Bet blogiausia yra tai, kad vos 
po kelių rungtynių moterys jau
čiasi “didelėmis” krepšininkėmis 
ir net trenerio nebeklauso, šitai 
nulėmė ir pastarųjų rungtynių re
zultatą.

Apskritai, "Vyties” krepšinin
kės privalo susidrausmintl ir ne
užmiršti, kad komandą stato tre
neris. Pavyduliavimams ir ambi
cijoms asmeninėms sporto aikštė
je nėra ir neturi būti vietos.

Kaip teko įsitikinti, tai geriau
siai žaidžia pačios jauniausios: M. 
Kelertaitė ir J. Gumbytė, toliau O. 
Kelertaitė. Šios mergaitės per pa
skutines 4 rungtynes yra pastoviai 
žaidusios ir daugiausiai prisidė
jusios prie ankstyvesnių laimėji
mų. Šiose rungtynėse taškus pel
nė: Gumbytė 4, M. Kelertaitė 3, 
O. Kelertaitė 2.

Edas.

PADĖKA

Širdingai dėkoju už pareikštą 
man užuojautą mano MOTINAI, 
kurios akių amžinam atilsiui ne
užmerkiau ir neatsisveikinau, mi
rus: A. Krašto Valdybai, LKF 
Australijos Valdybai, "Mūsų Pas
togės” Redaktoriui, ASS Melbour
ne Skyriui, Senųjų Skautų židi
niui “Liepsnojanti Lelija", Mari- 
byrnongo Savaitgalio Mokyklos 
Tėvų Komitetui, J. Vaičaičiui, Stp. 
Vykintui, Vyt. Žemkalniui, v.s. Br. 
Kvikliui, s. V. Stasiškiul, s. V. Ne- 
vorauskui, Meiliūnams, Pankevi- 
čiams, Lukošiūnams, Siitfankevi- 
čiams, Pociams, A. Zubrul, J. Ja
nulaičiui, J. Valiui, V. Bosikiui., M. 
Gudelienei, p. Medeišienei, Z. Rau
džiui ir kitiems mane užjautusiems 
sunkią valandą.

Antanas Krausas.

PRADĖJO VEIKTI PIRMOJI

JĖGAINĖ SNIEGUOTUOSE

KALNUOSE

Pirmoji užtvanka prie Guthegos 
Jau baiga. Pirmieji elektros jėgai
nė Munyange, j kur vanduo iš 
Guthegos atkeliauja kalnuose iš
kastu tuneliu Ir Iš augštai krisda
mas milžiniškais vamzdžiais į Mu- 
nyango turbinas gamina 30.000 
kilovatų. Elektros energija per pa- 
gelbinę Coomos elektrinę, per Yass, 
Cullawarra ir Homebush tiekiama 
Sydnėjui. Kitas 30.000 kilovatų 
galingumo generatorius Munyange 
bus pastatytas kiek vėliau.

Guthehgos užtvanka yra 110 pė
dų augščio. Užtvankos, tunelių 
kasimo ir Munyango jėgainės sta
tybos darbus vykdė norvegų fir
ma.

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