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j universitetų sales šių savaitę 
sueina apie 50 mūsų studentų. 
Kaikas pasigėrės, kaikas mes akį 
j atitinkamas statistikas apie mū
siškius Jungtinėse Valstybėse. Į 
Dėdės Šamo šalį, tiesa, suplaukė 
daugiau tautiečių, bet kodėl gi ten 
jau 600 studentų vien iš pabėgė
lių tarpo? Juk tai, proporcingai 
Imant, dvigubai daugiau negu čia.

Atrodo, jog šiame žemyne prieg
laudą radusių lietuvių tarpe vis 
dar nėra įsisąmoninta mokslo ver
tė. Tiesa, pačios aplinkybės kar
tais verčia mokslo naudingumu 
abejoti. Padirbėjęs antvalandžlus, 
darbininkas neką mažiau parsineš 
algos, negu tos pačios įmonės in
žinierius. Ir dar didesnė pagun
da traukia gimnazijos abiturien
tu*. Štai, buvęs mokslo draugas, 
atidirbęs metus, baigia išmokėti 
mašiną. Ir taip mūsų abitureintas 
nustoja galvojęs apie tolimesnį 
mokslą, susiranda darbo raštinėje 
ir jau turi užtenkamai kišenpini
gių. Dar ko gero, šį darbą meta, 
nes fabrike arba griovių kasime 
uždarbis yra dar didesnis, antva- 
landžių netrūksta, ir mašiną tik
rai pajėgs Išmokėti per metus. O 
prieš kitą draugą, dabar studentą, 
gali savo turtu net pasididžiuoti. 
Bet viesvlen vienam rankoje lieka 
kastuvas, kitam — knyga. Po ke
lių metų skirtumas dar didesnis. 
Vienas dar su kastuvu ar gal jau 
vėl siuva bylas, kitas — su malo
numi! užima atsakingą vietą.
' Nemažą todėl atsakomybę neša 
tėvai ir pažįstami, kurie nepajėgia 
nušviesti dabarties ir ateities. Ta
čiau jų atsakomybė šiuomi nesibai
gia. Net ir nutarę sūnų ar dukte
rį leisti į universitetą, jie kartais 
šią atsakomybę piktnaudoja, kal
bėdami apie praktinių šakų “dides
nį pelningumą”. Ir taip ne vienas, 
iš pašaukimo humanitaras, teisi
ninkas ar net ekonomistas, tampa 
inžinierium, daktaru (jei iš viso 
to bepasiekia) ir savo įsigytoje 
specialybėje visvien nesijaučia sa
vas. Vėliau, žinoma, atsiranda ir 
gailestis, bet jau per vėlu. Nejau
gi nesprogs vieną kartą muilo bur
bulas apie kai kurių šakų "nepel- 
ningumą”? Tiesa, nepasisekimų 
yra, bet juos sukelia tik pasiruo
šimo trūkumas, o dažniausiai-sve- 
timos specialybės pasirinkimas.

Galiausiai, žiūrėjimas į pelnin
gumą, o ne į pašaukimą daro 
skriaudą ne tik pačiam individui, 
bet ir tautai. Ateities Lietuvai rei
kės ir medikų, ir diplomatų, ir In
žinierių, Ir teisėjų. Be abejo, šis 
požiūris yra labai svarbus, bet 
reikalavimas bus lengvai išpildy
tas, jei kiekvienas lavinsis savo pa. 
šaukime. Tada atsiras ir pasiten
kinimas, ir sėkmė, o kartu ir nauda 
Lietuvai.

šia proga išreiškiame studen
tams pagarbą, kuri tačiau tebūna 
tik vienkartinė; tolimesnė pagar
ba priklausys nuo jų darbo ir, svar. 
blausia, nuo vidinio troškimo. Gi 
kaipo motto akademinių metų lai
kotarpyje telaiko jie šią ištrauką:

“Žemaičių Kalvarijoje baigęs 
šešias klases, Simanas Daukantas 
išsirengė į Vilnių augštesnio moks
lo jieškoti. Tėvams esant neturtin
giems, paramos nesitikėjo Jokios. 
Mokslo troškimu užsidegęs, tad 
pasiėmė klumpes, į maišelį įsidėjo 
maisto ir į Vilnių išėjo pėsčias. Di
deliame varge baigė Vilniaus gim
naziją ir Petrapilio universitetą 
magistro laipsniu. Bet ir toliau 
pasitenkino kukliausiu gyvenimu, 

GYNYBOS SISTEMA 
APLINK AMERIKOS

MIESTUS
Spaudos agentūra I.N.S. skelbia, 

kad pagal turimas žinias, esą tik 
savaičių klausimas ligi 13 Ameri
kos didžiųjų miestų bus apjungti 
raketinių priešlėktuvinių patran
kų žiedais. Nurodoma, kad nauja
sis priešlėktuvinis ginklas, vadina
mas Nike, esąs pats nuostabiau
sias kokį iki šiol žmogus yra sa
vo rankomis lietęs, šis ginklas yra 
20 pėdų augščio ir yra geriausias 
apsaugos ginklas prieš vandenilio 
ir atomo bombų atakas, šio gink
lo taiklumas esąs toks, apie kurį 
net svajoti nebuvę galima. Nike 
gali sunaikinti moderniškiausių 
bombonešių junginius, įskaitant 
turbininius lėktuvus, bet kokiose 
oro sąlygose tokiu akuratiškumu. 
kad jų veikimas gali būti aptaria
mas kaip| nuostabus technikos lai
mėjimas.

JAV raketinių priešlėktuvinių 
ginklų gamybą plečia ir plės, kol 
visi didieji miestai bus apsaugoti 
nuo orinių puolimų. Žinoma, nauji 
ginklai, kurie šiandien yra patys 
modemlškiausi, po kurio laiko bus 
pasenę, todėl ir apsollutl savų 
miestų apsauga galioja tik ribotą 
laiką.

Amerikos erdvės gynybos siste
moj yra 1200 turbininių lėktuvų, 
kurių greitis 600 mylių per valan
dą. Visi šie lėktuvai yra parengties 
stovyje ir gali per dvi minutes 
pasitikti kiekvieną svetimą lėktu
vą, kuris užskris virš Amerikos 
bet kurioje vietoje.

LIETUVOS DRAUGŲ KULTŪROS 
CENTRAS ROMOJE

Pas min. S. Lozoraitį įvyko lie
tuvių ir italų veikėjų susirinkimas, 
kuriame buvo įsteigtas “Lietuvos 
Draugų Kultūros Centras”. Jo val- 
dybon išrinkti: pirmininku min. G. 
di Glura, buv.1 Italijos pasiuntinys 
Lietuvoj, vicepirmininkais U. Sa. 
la, pirmasis karo ir vėliau diplo
matinis Italijos atstovas Kaune, 
ir min. S. Lozoraitis, sekretoriumi 
J. Macevičius, buv. Lietuvos Char
ge d’Affaires prie Vatikano.

Centro tarybą sudaro, bę pami
nėtųjų, dar šie asmenys: G. Ber- 
nabel, radijo skyriaus direktorius 
Ministerlų Tarybos Prezidiume; 
monsinjoras A. de Angelis, uni
versiteto “Pro Deo” profesorius; 
dr. J. Gailius, lietuviškų radijo 

transliacijų vedėjas; ambasadorius 
prof. A. Giannini; prof. L. Mag- 
nino ir prof. kun. Turchi, senas 
lietuvių draugas, daug rašęs apie 
Lietuvą.

Naujos organizacijos vardu mi- 
nlsterls di Giura pasiuntė Jo 
šventenybei Pijui XII sveikinimo 
telegramą, į kurią Šventasis Tėvas 
telkėsi atsakyti per savo valstybes 
sekretoriatą, suteikdamas apašta
liškąjį palaiminimą.

D. BRITANIJOS LAIVYNAS 
AUSTRALIJON

D. Britanijos parlamenti' dis
kutuotas klausimas, kad Anglijos 
laivyno rezervo junginiai turėtų 
būti pasiųsti į Australijos, N. Ze
landijos ir Kanados uostus, kadan
gi jų sugrūdimas Anglijos uos
tuose išstato dideliam pavojui ato
minio bombardavimo atvėju visą 
D. Britanijos laivyną.

dienas praleisdamas tarp apdulkė
jusių istorijos šaltinių. Grįžo Lie
tuvon ligotas, bet su didžiu vidi
niu džiaugsmu, it vargo pelė visą 
gyvenimą dirbęs savo krašto žmo
nių gerovei.”

V. Doniela.

JĖGA PRIEŠ JĖGĄ
“KOMUNISTINĖ KINIJA YRA PASIRYŽUSI MESTI IššŪKį JAV 
KARNEI GALYBEI” — PAREIŠKĖ AMERIKOS UŽSIENIŲ REI
KALŲ MINISTERIS.

Ir čia pat JAV užsienių reikalų 
ministeris Dulles pridūrė, kad Ame
rika privalo būti pasiruošusi prieš 
užpuoliko jėgą pastatyti galinges
nę jėgą kurią šiandien turi JAV.

Dulles savo pareiškimus padarė 
per radiją ir televiziją, kalbėda
mas apie didėjančią grėsmę iš Ko. 
munistlnės Kinijos Formozal.

Toliau jis pasakė: “JAV turi jū
rų ir oro laivyno pajėgas, apgink
luotas naujais galingais ginklais, 
kurie gali sunaikinti karinius tai
kinius, nesudarydami pavojaus su 
šiais taikiniais nesurištiems civi
liniams centrams.” ,

Toliau Dulles pareiškė, jog Ame
rika neleis, kad laisvosios Azijos 
tautos būtų paglemžtos komunizmo 
per “taiką bet kuria kaina”.

Amerikos strategijos planuotojai 
Washingtone reiškia nuomonę, 
kad Komunistinė Kinija pradės 
Invaziją į nacionalistų valdomas 
Matsu ir Qūemoy salas artimiau
sių savaičių laikotarpy.

Iš Tokio pranešama, jog Ameri-

Jaltos pamoka
Š.m. vasario 11 d. suėjo 10-me

tų, kai baigėsi Jaltos konferenci
ja. Tam įvykiui atžymėti New 
Yorke buvo susirinkusi viešo po
sėdžio Pavergtųjų Jungtinių Tau
tų generalinė komisija, kurią su
daro visų delegacijų pirmininkai. 
Į posėdį buvo taip pat pakviesti 
ir PJT dalyvaujančių tarptauti
nių sąmbūrių — Vidurio Europos 
Krikščionių Demokratų Unijos, 
žalio Internacionalo ir Liberalų 
Unijos — delegacijų pirmininkai. 
Įvado žodį tarė Ir posėdžio prasmę 
išryškino gener. komisijos pirm, 
dr. V. Masens, perskaitydamas 
tam tikrą dkelaraciją, kurioj pa. 
žymima, kad Jaltos konferencija 
ir jos padariniai įrodė, jog visos 
eilės tautų pavergimas negali at
nešti taikos, laisvės ir saugumo 
kitoms tautoms. Dešimties metų 1 
patirtis, be jokio abejojimo, rodo, 
kad vienintelis tikras kelias žmoni
jai išsaugoti nuo sovietinio impe
rializmo tėra išlaisvinti visas pa
vergtąsias tautas ir atstatyti lais
vę visame pasaulyje. Paskum alfa
beto tvarka, pradedant Albanija 
ir baigiant Rumunija, kalbas pa
sakę visų delegacijų, o po jų žo
dį tarė tarptautinių sąmbūrių pir
mininkai. Deklaracija buvo visų 
priimta vienu balsu. Po posėdžio 
buvo spaudos konferencija. Ameri
kiečių ir kitų kraštų spaudos ats
tovams buvo atsakinėjama į jų pa
teiktus klausimus. “The New York 
Times” ir kiti spaudos organai po. 
sėdį plačiai atžymėjo.

Lietuvių delegacijos vardu kalbė
jo V. Sidzikauskas.

Jaltos dešimtmečio sukaktį pa
minėjo užsienio spauda ir radijai, 
ši sutartis įvairiai komentuojama, 
bet visi pabrėžia, kad per ją trokš
tamos taikos nepasiekta, nes so
vietai viską savaip iškreipę ir 
puoselėtas viltis po kojų pamynę. 
Vokiečių laikraščiai ir radijo ko
mentatoriai skelbia, kad Jaltos su
tartis faktiškai pagimdžiusi ir ge
ležinę uždangą.

* JAV atominis povandeninis 
laivas Nautillus išplaukė naujon 
slapton bandymo kelionėn. JAV 
laivyno kalbėtojas pareiškė, kad 
Nautlllaus bandomieji nėrimai gi- 
lumon esą visiškai patenkinami.

kos vadai Tolimuose Rytuose įs- 
[ pėjo savo vyriausybę, kad visuo- 

■ tinis karas Azijoj tėra savaičių 
klausimas. Jie sako, kad plataus 
masto karas vargu apsieis be ato
minių ginklų.

Raportai, pasiekę JAV ir Nacio, 
nallstinės Kinijos vyriausybę, kal
ba apie Komunistinės Kinijos bai
giamuosius pasiruošimus: prieš 
Matsu ir Quemoy salas komunis
tai yra sutraukę pakankamai lėk
tuvų, laivų, sausumos kariuome
nės ir karinių reikmenių, kad ga
lėtų pradėti visuotinį puolimą.

Gerai informuoti sluogsniai dar 
skelbia: “Jeigu JAV nutars ginti 
Matsu Ir Quemoy — atominiai 
ginklai bus panaudoti. Amerika tu
ri būti pasiruošusi visuotiniam ka-
rili su Komunistine Kinija”.

Kiti šaltiniai skelbia, kad Kom. 
Kinija gal Ir puls Matsu Ir Que
moy, klaidingai tikėdama, Jog JAV 
nesikiš.

Šiomis dienomis Formozoj tarė
si JAV oro Ir karo laivyno vada! 
su nacionalistų krašto apsaugos 
ministeriu ir generalinio štabo vir
šininku.EKONOMINIAI SUNKUMAI

Pereitą savaitę Brisbanėj, Ko
mercijos Rūmų konferencijoje, 
Australijos Federalinės vyriausy
bės ministeris prekybos ir muitų 
reikalams (senatorius O’Sullivan) 
pareiškė, kad nauji importo su
varžymai numatomi įvesti arti
miausiu laiku, šitai, esą, reikalin
ga padaryti todėl, kad užsienio 
prekybos balansas 1954-1955 fi
nansiniais metais, remiantis dabar 
turimais duomenimis, pramatoma 
bus suvestas su apie £ 150 milionų 
deficitu.

Ekonomistai mano, kad šiuo me
tu Australijoje užsienio kreditų
— vertybių balansas (£406 mllio- 
nal) yra arti pavojingos ribos ir 
tai verčia vyriausybę imtis griež
tų priemonių.

Iš kitos pusės, vyriausybės šios 
drastiškos priemones išvengti kri
zės, Iš ekonominio taško žiūrint, 
nėra pats tinkamiausias vaistas 
atslenkančiai Infliacijos bangai su
laikyti. Tai galima vertinti dau
giau kaip “pirmąją pagalbą”, kad 
laimėjus laiko. Neabejotina, kad 
pašalinus gręsiančius ūkinius sun
kumus, vyriausybė bus priversta 
užkirsti kelią kainų kilmių! ir jieš
koti kelių gamybos išlaidas suma
žinti. O tai būtina norint eksportą 
padidinti.

Reikia manyti, kad vyriausybė, 
norėdama išlyginti užsienio preky
bos balansą, šalia importo suvar
žymo, stengsis kitiems kraštams 
parduoti daugiau savo ūkinių gė
rybių. Bet čia susiduriama su ki
tais sunkumais: jau kiek anksčiau 
Prancūzija pareiškė, kad ji suma
žina australiškos vilnos importą, 
kadangi Australija neperka iš 
Prancūzijos atitinkamoj proporci
joj prekių. Panašių pareiškimų 
yra padariusi Italija ir Japonija
— dideli australiškos vilnos im- 
porteriai. Žemės ūkio gaminių 
eksportui rinkas susiaurino dar 
Amerika, kuri savo žemės ūkio 
gaminių perteklių dideliais kie
kiais ir laisvai meta į rinką. Ir, 
žinoma, pigesnėmis kainomis.

Užsienio prekybos pašlljlmas ta
čiau dar nėra tragiškai pavojin-

Atsiliepė “Liaudies 
Draugas”

Prieš kelerius metus iš D. Bri
tanijos prašapęs atomo įstaigoj 
dirbęs mokslininkas dr. Pontecor
vo, kapl vėliau buvo nustatyta, 
atsidūrė Sov. Sąjungoj. Dabar jis 
atsišaukė iš Maskvos. Apie jį tą 
pačią dieną parašė “Pravda” ir 
“Izvestijos”. Savo pasisakyme jis 
skelbiasi dirbąs fizikos problemų 
institute prie sinchro ciklotrono 
instrumento, t.y. prie atomo skal
dymo mašinos. Mokslas mokslu, 
bet svarbiausias dalykas propa
ganda. Pontecorvo žodžiai: “Aš esu 
įsitikinęs, kad tokių kraštų, kaip 
JAV ir D. Britanijos imperialistai, 
nekreipdami dėmesio į žmonių vil
tį, išradimus atomo srityje yra 
pajungę pasirengimui kitam ka
rui. Aš esu taip pat įsitikinęs, 
kad Rusijos mokslininkų pastangos 
yra dedamos atominę energiją pa
naudoti taikai, pažangai ir liau-
dies gerovei”.

Taigi, viskas iš Kremliaus plokš
telės.

Pontecorvas yra italų kilmės ir 
pabėgo su savo žmona ir trimis 
vaikais. Jis skelbia, kad yra vis
kuo aprūpintas ir gyvena labai ge
rai.

gas šiuo metu. Bet netolimoj atei
ty galima laukti ir didesnių ūki
nių sunkumų, kurie gali pasireikš
ti darbo sumažėjimu ir kai kurių 
prekių trūkumu. Šitai pramatant 
jau dabar reiktų ruoštis sutikti, 
taip vadinamą, krizės laikotarpį, 
kokį esame išgyvenę prieš dvejus 
metus, kada ir daugis mūsų tau
tiečių ilgesnį laiką pravalkščiojo 
be darbo.

★ Anglijos krašto apsaugos mi
nisterija išleido knygą, kurioje ap
rašomas anglų kareivių, patekusių 
Korėjos kare komunistų nelaisvėn, 
terorizavimas. Spaudoje kilo pasi
piktinimo audra. Nelaisvėn buvo 
patekę apie 1000 britų karių.

★ Ispanijos diktatorius gen. 
Franko kalba apie savo įpėdinį. Juo 
numatoma būsiąs princas Juan 
Carlos, kurį remia gen. Franko. 
Sudaryta teisininkų komisija ren
gia naują konstituciją, kad įteisi
nus gen. Franko išleistus įstaty
mus. Juan Carlos turėtų būti pa
skelbtas karalium. Jis dabar vieši 
Madride. Vienintėlė veikianti Ispa
nijoje Falangos partija nėra vie
nos nuomonės dėl gen. Franko 
įpėdinio.

★ Kanada ratifikavo Paryžiaus 
sutartį, pagal kurią Vak. Vokie
tija apginkluojama ir įjungiama į 
Vakarų gynybos sistemą.

{A’.W.VZMIWW/AWJ'JMVAVWKVAWWWWWi

Imigracija Kanadon, Amerikon
į Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, dar-

bo — buto garantijas, etc.) parūpina Pasaulio Liet. Bendruome-
J. nės Britų Kolumbijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, diplo-
'■ m uotas teisininkas

SUITE 14, TUNSTALL BUILDING
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B.C., CANADA

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).

JONAS J. JUŠKAITIS, LL. B.
Įstaigos adresas:

Australijos min. pirm.
JAV •

I JAV nuvyko ministeris pirmi
ninkas Menzis. Jis tariasi su pre
zidentu Elsenhoweriu ir jo valdžios 
vyrais. Svarstomos karinės ir ūki
nės problemos.

Kanadoje viešėdamas Australi
jos ministeris pirmininkas pareiškė, 
kad Sov. S-gos paslųlytasls pro
jektas uždrausti atominių ginklų 
gamybą tik priartintų naują visuo
tinį karą, nes komunistinį bloką 
sulaiko tik tai, kad jie žino, jog 
Vakarai atominių ginklų gamyboj 
yra toliau pažengę.

Audros ir potvyniai
Ciklonas kliudęs Queenslandą pa

darė žymių nuostolių keletui mies
tų ir fermeriams. Sugriauta naikų, 
nutrauktas susisiekimas telefonu, 
daug namų be stogų, išversti di
džiuliai medžiai užblokavo kelius Ir 
gatves.

Potvyniai N.S.W. praėjo, bet 
šiurpūs pėdsakai dar ilgai paliks. 
Dabar vyksta valymo ir atstaty
mo darbai. Keliose vietose iš po 
griuvėsių ir dumblo ištraukta žmo
nių lavonai.

Sniego audros ir sniego griūtys 
Italijos šiaurėje padarė žymių 
nuostolių ir žuvo žmonių. Viename 
kelnų namelyje rasta sušalęs po
licininkas su sūnum. Sniego griū
tis atkirto kalnuose traukinį su 
40 keleivių. Sniego storu sluogsniu 
padengta Italija nuo Rivieros iki 
Genuos ir Prancūzijos pasienio. 
Normaliai čia labai retai esti šal
čių.

LENKIJOJE SUIMINĖJAMI

KUNIGAI IR VIENUOLIAI
Austrijos katalikų žinių tarny

ba iš Vienos praneša, kad Lenki
joje komunistinė valdžia pradėjo 
plataus masto kunigų ir vienuolių 
areštus. Nurodoma, kad suimtieji 
apgyvendinami koncentracijos sto
vyklose, spec. įsteigtose kunigams 
ir vienuolaims. Dvasininkų suimi- 
nėjimai Lenkijoje buvo vykdomi ir 
anksčiau.

Iš Čekoslovakijos pasiekusios ži
nios kalba apie persekiojimus ir 

tardymus tų dvasininkų, kjirle gau
na maisto siuntinių iš užsienyje 
gyvenančių draugų.

NERAMU VIETNAME
Iš Salgono pranešama apie nera
mumus Vietname. Keliose vietose 
kariuomenė turėjo kautynes su 
stipriomis religinių sektų sukilė
lių pajėgomis. Kautynėse dalyva
vo šarvuočiai. Sukilėliai praneša, 
kad jiems pasisekę nušauti 200 vy
riausybės kareivių. Kariuomenės 
vadovybė tai paneigia. Esą, tik ke
liolika kareivių sužeista.

1
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7 Punktai Lietuviu Spaudos Kelias
Mažosios Lietuvos Kultūriniai Poreiškiai

laikantis Lietuvių Chartos dėsnių 
bei bendruomenės statuto raidės ir 
dvasios, kad teigti tautinės kultū
ros gajumą ir perduoti ją ateičiai, 
tuo vykinant savąjį pašaukimą. 
Bendruomenės narys yra moraliai 
atsakingas už savo prievolės vyks- 
dymą ne kaip individas, bet kaip 
bendruomenės narys.
5. ORGANIZACIJOS. Bendruome
nės apimtyje besireiškiančios or
ganizacijos bei institucijos lietuviu 
reikalams rūpinti yra reikalingos 
ir remtinos kaip teigiamos apraiš
kos visapusiškam tautinės kultū
ros reiškimuisi patikrinti. Tačiau 
jų siekiami ypatingi uždaviniai 
bei specifiniai interesai, o lygiai 
ir būdai jiems siekti yra derinami 
su bendruomeniniais uždaviniais 
bei interesais, kad tų pačių sieki
mų akiviazdoje reikšti solidarumą 
priemones parenkant ir vienybę 
darbus vykdant.
6. BENDRADARBIVIMAS. Ben- 
druomenės apimtyje besireiškian

čių organizacijų bei institucijų tar
pusavis santykiavimas bei bendra
darbiavimas grindžiamas Lietuvių 
Chartos nuostatais ir krikščioniš
kosios moralės dėsniais, tvarkan-

I čiais tarpusavį žmonių santykiavi
mą. Bendruomenės vykdomųjų or
ganų santykiavimas su organiza-

I cijomls bendruomenėj vyksta ne 
hagemonirigs hierarchijos princi
pu, bet funkcionallniu pradu va
dovaujantis, nes šitokis tarpusavės 
priklausomybės santykis yra bū- 

j dingas bendruomenės siekimams 
realizuoti.

1 7. BENDRUOMENĖS ORGANAI. 
Bendruomenės vykdomųjų organų 
galios šaltinis glūdi bendruomenės

1 narių savo prievolių įsisąmonini
me ir tos sąmonės išreiškime, kad 
bendruomeninių siekimų sėkmin
gas realizavimas tegalimas solida. 
riu bendradarbiavimu, ir kad tam 
reikalinga atskirų bendruomenės 

veikinių pastangas bei naudojamas 
priemones integruoti ir koordinuo
ti. Integravimas Ir koordinavimas

■ vyksta funkcionalinį santykiavimo 
pradą akcentuojant. —

I Norėčiau paraštėje pastebėti,
■ kad šie “punktai” nėra pirmą kar- 
' tą skelbiami: jie buvo pagarsinti

paskutiniame ALB Krašto Tary
bos Suvažiavime, diskusijų metu 
pasisakant dėl vieno rieškinio mū
sų bendruomenės gyvenime.

Tautinė bendruomenė yra, pa
lyginti, labai dar jaunas reiškinys 
mūsų gyvenime, tad, Ir josios pir
mieji žingsniai naujame kelyje nė- 1 
ra tvirti. Kad bendruomenė galėtų 
tvarkingai funkcionuoti, atrodo, 
būtų gera išsiaiškinti ir visiems 
įsisąmoninti pradus, rikiuojančius 
bendruomenini reiškimąsi. Tada
— norėtųsi tikėti — nekiltų di
desnių nesusipratimų bendruome
nėje ir būtų išvengta klystkelių 
parenkant priemones reikštis.

Žemiau patelkiamas kuklus mė
ginimas paryškinti apmatus pradų, 
kurių, atrodo, derėtų laikytis ben
druomeninį gyvenimą begyvenant. 
Nemanau, kad tasai bandymas bū
tų atliktas be. priekaištų ar išven
gęs kokių netikslumų ir pan. Ta
tai pastebėti ir atžymėti būtų nau
dinga. Tačiau tokių pasisakymų 
vyriausia mintis turėtų būti: pa
kelti bendruomeninės sąmonės ly
gį, kad taptume geresniais ben
druomenės nariais.

1. LIETUVIŲ CHARTA. Lietuvių 
Chartoje paskelbtieji dėsniai lietu
vio tautinėms ir valstybinėms ver
tybėms Išlaikyti, kurti ir ugdyti, 
išreikšdami lietuvio dvasioje glū
dinčias vertybes, nužymi ne vien 
lietuvio siekimus, bet taip pat nu
sako moralinius dėsnius Ir dvasią, 
kurioje siektina lietuvio tautiniai 
beivalstyblniai interesai. Lietuvių 
Chartos nuostatai yra ne vien 
gairės, kiekvieno lietuvio veiklai, 
bet taip pat ir mastas jo veiks
mams bei darbams vertinti.

2. BENDRUOMENĖ. Tautinė ben
druomenė esamomis sąlygomis yra 
tinkamiausia organizacija tremty
je lietuvio siekiams vykdyti, įga
linanti apjungti visų lietuvių ben
druosius siekimus ir derinti pas
tangas, įvairiomis formomis be
sireiškiančias, kad realizavus vi
sų lietuvių bendruosius interesus 
Ir siekimus. Kiekviena lietuvio or
ganizuota ar neorganizuota pas
tanga tautinei kultūrai išlaikyti, 
kurti bei ugdyti vyksta bendruo
menės rėmuose.
3. VEIKLOS SAVYBĖS. Tautinis 
susipratimas, solidarumas, vieny
bė yra sąlygos, būtinos veiksmin
gam bendruomenės reiškimuisi, tad 
tomis našaus tautinio pasireiški
mo savybėmis grindžiamas bet ko
kis veikimas bendruomenėje ben
driems lietuvių interesams siekti
— tautinės kultūros vertybėms 
ugdyti, o taip pat ir lietuvių vals
tybiniams interesams rūpinti.
4. NARIO PRIEVOLĖ. Bendruo
menės nario prievolė yra veiks
mingai išreikšti jo dvasioje glū
dinčias tautines kultūros vertybes,

* Pirmą kartą po karo pralai
mėjimo Japonijos vandenyse vyko 
karinio laivyno manevrai. Tuose 
penkių dienų pratimuose dalyvavo 
41 karo laivas ir 6000 jūrininkų. 
Manevruose dalyvavo 2 Amerikos 

1 povandeniniai laivai ir 1 lėktuvai.

Mažosios Lietuvos bičiulių ap
linkoje, vienos ar kitos sukakties 
proga, mes prisimename Mažosios 
Lietuvos Išgyventus politinius mo
mentus. Vienok, jei M. Lietuva 
per šimtmečius išliko lietuvišku 
kraštu ir, atėjus laikui, tarė savo 
žodį, tai ir jos politinis bei tauti
nis subrendimas neatsirado iš kar
to, bet palaipsniui kilo iš praei
ties. čia daugiausia lėmė kultūri
niai veiksniai. Mažosios Lietuvos 
lietuviški raštai , knygos ir spauda 
išlaikė ir išugdė mažlietuvių tau
tinę sąmonę.

Šiuo atveju lietuvių raštijos is
torijoje M. Lietuvai yra pripažin
tas pirmumas, nes tenai 1547 me
tais išleista pirmoji lietuviška kny
ga. Tiesa, tai buvo religinio tu
rinio leidinys. Kilęs iš D. Lietuvos 
bajoras, Karaliaučiaus universiteto 
auklėtinis Martynas Mažvydas 
Vaitkūnas išvertė j lietuvių kal
bą ir išleido mažąjį Liuterio kate
kizmą. Knyga vadinosi taip: Ca- 
techismusa prasty Szadei, Maks- 
las skaitima raschta yr giesmes 
del krisczianistes bei del berneliu 
iaunu nauley sugulditas karaliau- 
czul VIII diena Meneses Sausiu, 
Metu, uszgimima Dieva 1547. Bū
dinga, kad ši knyga buvo skirta ir 
D. Lietuvai, nes jos įvade rašoma 
— Ad Magnum Ducatum Lltva- 
niae — ir kreipiamasi į kunigus 
šiais lotyniškais žodžiais — Pasto- 
ribus et ministris Ecclesiarum in 
Lituania gratiam et pacem. Be pa

ŽVEJŲ LAIVAI ŠVENTOJOJ.

ties katekizmo, knygoje buvo 11 
lietuviškų giesmių su gaidomis ir 
dar — pigus ir trumpas makslas 
skaititi yr raschity — lietuviška 
abėcėlė, balsės, priebalsės, dvibal
sės ir kai kurie paaiškinimai. Kny
goje pavartotos gotiškos raidės.

Nors tai būta ii- religinio turi
nio knygos ir gal ji buvo skirta 
mažlietuviams politiniais tikslais 
— siekiant per bažnyčią didesnio 
paklusnumo valdžiai, bet vienas 
faktas palieka amžinas, kad lie
tuvių tautos istorijoje tai buvo 
pirmoji lietuviška knyga ir nuo to 
momento tik prasideda raštijos is
torija.

Kitas didelis darbas lietuvių 
raštijai atliktas M. Lietuvoje, tai 
mažlietuvlo Jono Bretkūno, šv. 
Rašto vertimas į lietuvių kalbą. 
Bretkūnas tą darbą dirbo 12 me
tų. Jis šv. Raštą vertė iš vokie
čių kalbos, vadovaudamasis loty
nų, graikų, hebrajų ir lenkų kai
lių tekstais. Vertimo kalba buvo 
gana graži, turtinga, gyva. Bret
kūnas stengėsi visus terminus pa
siimti iš gyvosios žmonių kalbos. 
Tai buvo nepaprastai didelis dar
bas, nes visas vertimas sudarė 8 
tomus. Darbas buvo baigtas 1590 
metais.. Pilnas vertimo pavadini
mas buvo toks: “Biblia tatai asti 
Wissas Schwentas Raschtas Lie- 
tuwischkai pergulditas per Joną 
Bretkūną Lietuvos Pleboną Kara- 
liaucžiuie." Tik gaila, kad iki šiol 
nepavyko nustatyti priežasčių, ko

dėl tas puikus Bretkūno kūrinys 
nebuvo išspausdintas. Esą vokie
čių cenzūros komisija vertimą cen
zūravo dešimtį metų ir vis dėlto 
neleido spausdinti. Bet didžiulis to 
kilnaus mažlietuvio darbas neli
ko be vaisių. Bretkūno rankraš
čiais vėliau pasinaudojo kiti šv. 
Rašto vertėjai. Visas Šv. Rašto 
vertimas, naudojantis Bretkūno 
rankraščiu, buvo lietuvių kalba iš. 
spausdintas tik 1735 metais Quan
to rūpesčiu. Vertimui talkininkau
jant visai eilei bendradarbių. O 
vėliausiai pataisytas Šv. Rašto 
vertimas, jau vadovaujant Liudvi
kui Rėzai, buvo paruoštas ir iš
leistas 1816 metais. To vertimo 
naujos laidos M. Lietuvoje buvo 
pakartotos dar keletą kartų. Jis 
lietuvių evangelikų naudojamas ir 
šiandien.

Greta pirmųjų tikybinių raštų, 
deja, M. Lietuvai tenka garbė ir 
pirmosios lietuvių kalbos grama
tikos išleidime. 1653 metais M. 
Lietuvoje išspausdinta rūpestingai 
paruošta Danieliaus Kleino pirmo, 
ji lietuvių kalbos gramatika — 
“Grammatica Lithuanica”. Grama
tika buvo parašyta lotynų kalba, 
čia pat knygos įvade D. Kleinas 
imasi ginti lietuvių kalbą ir kelia 
jos savitumus. Jis atremia lietu
vių kalbai daromus priekaištus, 
kad toji kalba esanti nosavaimin- 
ga, o tik įvairių kalbų mišinys, 
kad tarmių esama tiek daug, jog 
neįmanoma tos kalbos gerai iš

mokti. Jis tvirtina, kad lietuvių 
kalba esanti ir savaiminga ir ga
na turtinga.

O štai Valterkiemio kunigas Pl- 
! lypas Ruhlgas 1745 m. išleido
veikalą apie lietuvių kalbą “Bet- 
rachtung der Litaushen Sprache” 
(Lietuvių kalbos stebėjimas — 
gvildenimas), šis veikalas mums 
reikšmingas tuo, kad, lietuvių kai- 
bos grožiui pailiustruoti Ruhigas 
į savo knygą įdėjo tris lietuviškas 
dainas, drauge su vokišku jų ver
timu, būtent: Anksti rytą rytužį, 
Aš atsisakiau savo močiutei, Aš 
turėjau žirgužėlį. Kaip tvirtina
ma, dėl tų dainų į lietuvių tauto
saką tada atkreipę dėmesį net žy
mūs vokiečių poetai Lessingas ir 

i Herderis.
Paminėtinas dar mažlietuvis 

Fridrichas Kuršaitis, kurio moks
liniai darbai turi ypatingai didelę 

I vertę lietuvių tautai. F. Kuršaitis 
buvo kalbininkas specialistas, labai 
'gerai pažinęs lietuvių kalbą. Moks. 
! lo reikalais net lankėsi D. Lietu

voje. Lietuvių kalbos reikalu jis 
i parašė visą eilę mokslinių veikalų 
ir praktikos reikalams. 1876 metais 
išleido didelę lietuvių kalbos gra- 

' matiką “Grammatlk der litaui- 
! schen Sprache”.
I Suprantama, kad besivystantis 

M. Lietuvos kultūrinis gyvenimas 
jau reikalavo ir tinkamo lietuvių 
kalbos žodyno. Pradedant 18 am
žiaus pradžia M. Lietuvoje pasi
rodė visa eilė lietuvių kalbos žo
dynų. Žymiausias iš jų bene bus

I irgi Fr. Kuršaičio vokiečių — lie
tuvių ir lietuvių — vokiečių kal
bos žodynas, išleistas 1880 ir 1883 
.metais.

žinoma šitais darbais nesibaigė 
, M. Lietuvos kultūriniai laimėjimai, 
čia tik buvo paliesta seniausių ir 

i sunkiausių laikų M. Lietuvos pa- 
’ žanga religinės ir mokslinės llte- 
’ ratūros srityje. Vis labiau atbun- 
i dant tautinei sąmonei, nors ir 
I supami svetimos aplinkos, M. Lie

tuvos kultūrininkai žygiuoja to
liau. Tačiau, ilgainiui, ir nutautė- 

'• jimo pavojus vis didėja, o drauge 
i daugelis mažlietuvių ekonominiai 
, nustumiami į sunkias baudžiau- 
' ninku eiles. Bet ir tais sunkiais 
I laikais jie nepalieka vieni. Medžia
giniai ir dvasiniai svetimųjų spau
džiami, mažlietuviai randa užuo
jautą, pagalbą ir meilę jiems, to
kio lietuvių mylėtojo širdyje, kaip 
žymus ir didis 18 amžiaus lletu- 

| vių tautos rašytojas mažlietuvis 
Kristijonas Donelaitis.

K. KEMEŽYS.

* Naujasis Sov. Sąjungos mi- 
| nisterls pirmininkas maršalas Bul
ganinas iki šiol jau' suspėjo pada- 

' ryti visą eilę reikšmingų pakeiti- 
' mų valdioje. Paskirta 7 nauji mi- 
I nisteriai ir 3 ininisterio pirmininko 
pavaduotojai.

Felix Timmermans

* KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ *
%-—^-/^z^aVERTĖ VINCAS KAZOKAS 

(Ištrauka iš to paties vardo romano) 

•' B
Viešpatie! Šito aš niekados neuž

miršiu! Ir net dabar prisiminus 
man šiaušiasi plaukai. Mes išbė
gome iš paskos, tiesą sakant, aš 
vienas, nes samdinė bėgo kaip be
protė rėkdama ir draskydamosi 
visai į priešingą pusę. Bulius mė
tėsi tai į dešinę, tai j kairę, svai
dydamas žemės grumstus į orą. 
Neįmanoma buvo jo pavyti. Aš 
šaukiau, keikiau ir meldžiausi. 
Ten, prie upelio žaidė mano valkai. 
Mano paties vaikai! Ir bulius tie
siai ant jų! Siaubo apimtas užsi
dengiau rankomis akis ir suklu
pau. Aš negalėjau pakelti akių. 
Parpuolęs meldžiausi:

— Dieve, niekad daugiau, nie
kad! Greičiau sau persipjausiu 
gerklę, bet tik padėk, Dieve tik 
padėk man nelaimingam!

Aš išgirdau balsus, riksmą, Ir 
savo vardą :

— Šakny, Šakny!
Tu šventas Dieve! Žiūrėkit! Jau- 

člaragis grįždamas Iš laukų pa
matė pavojų ir rizikuodamas savo 
gyvybe nuviliojo bulių kita kryp
timi.

Pakeliui pasipainiojo Belos Sa
lamandros ožka, kurią bulius, kaip 
sviedinėlį, ragais išmetė šešetą ar

septynetą kartų augštyn ir ją taip 
sutrypė savo kojomis, kad iš varg
šo gyvulėlio paliko tik mazgotė.

Tuo tarpu iš visų pusių subėgo 
ūkininkai ir patsai Lorėjas, kuris 
mokėjo gyvulį suvaldyti, ir jį nu, 
sivedė.

— Kaip gi atsitiko, šakny?
— Kaip?... Jis ištrūko. Matyt, 

pats velnias bus prikišęs nagus...
Aš nedrįsau prisipažinti, Dieve! 

Aš nedrįsau ištarti Tavo švento 
vardo, užtat aš keikiausi paskuti
niais žodžiais.

Samdinė nebesugrįžo. Be kvapo 
ji parbėgo namo į savo kaimą, ligi 
kurio buvo trys valandos kelio. 
Kitą dieną brolis atvyko atsiimti 
jos daiktų ir prasitarė, kad ji iš 
baimės pakvaišusi.

— KadĮ tik dėl ko nors kito ne
būtų išsikrausčiusi iš proto, — pa
galvojau.

Šis nuotykis Ilgai ir skaudžiai 
man slėgė vidurius. Aš nedrįsau 
pažvelgti savo žmonai į akis. Ir 
jeigu kartais pasitaikydavo kalba 
apie meilės nuotykius, aš steng
davausi pokalbį nusukti kita link
me. Man vaidenosi, kad mano nuo. 
dėmė stovėjo įrašyta kaktoje, ku

rią kiekvienas galėjo Išskaityti. 

Naktimis sapnuodavau, kad Jau- 
čiaragiui išdygę ragai ir jis pats 
pavirtęs į bulių.

Su niekuo nedrįsau tuo reikalu 
išsikalbėti, o reikėjo kam nors šir
dį išlieti. Mano širdį tas baisiau
siai slėgė. Palikęs vienas su vai
kais, aš jiems pasakodavau apie 
bulių vis užbaigdamas gražiu pa
mokymu:

— Taip, mano pipirai, tai buvo 
ne kas kitas, kai tik angelas sar
gas, kuris laiku pavadino Jaučia, 
ragį iš laukų. Jūs turite kasdien į 
angelą sargą melstis ir būti geri 
ir paklusnūs, kad vieną dieną jis 
jūsų neapleistų.

Vieną dieną man bebaigiant šią 
istoriją, akloji dukrelė manęs pa
klausė:

— Tėte, ar tu irgi buvai nege
ras?

— Kodėl?
— Todėl, kad anąsyk ir tave an

gelas sargas buvo apleidęs.
— Kaip tail?
— Nes tu neišturėjai buliaus, 

tėte. |
Aš taip ii- išsižiojau. Ir jeigu 

vėliau jiems tą nuotykį su- bulium 
pasakodavau, tai tik jų prašomas, 
ir niekados nepridčdavau pamoky
mų apie angelą sargą.

Dievas užsiundė bulių ant mano 
valkų, norėdamas mane nubausti, 
ir tik mano priesaika juos išgel
bėjo. Jeigu dar kada nors panašiai, 
tai geriau jau pačiam persipjauti 
gerklę. Ačiū tau, Dieve, ačiū! 
Mums nesuprantami tavo keliai, 
viskas vyksta per tavo ir iš tavęs. 
Visa šita aš labai giliai supratau 

ir pergyvenau. Dabar aš žinau, kad 
tu visus grūdus, kuriuos mes be
riamo saujomis j dirvą, tu suskaitai 
ir paskirstai: tiek ir tiek paukš
čiams, tiek ir tiek šeimininkui. 
Man taip pat dabar aišku, kad 
nuo mūsų pačių elgesio priklauso 
geras ar blogas oras. Ir aš tik 
tavęs klausysiu. Niekas be Tavęs 
ir manęs, o Dieve, nežino, kam 
yra parengtas anas gerai išpusty
tas ir pilkame popietyje suvynio
tas peilis, kuris paslėptas giliai 
spintos stalčiaus dugne.

Du dalykai slėgė mano sąžinę: 
kas atsitiko su ana samdine ir 
kaip reikės atlikti velykinę išpa
žintį. Visą laiką aš krimtausi, kad 
gal būt kur nors kitur aš esąs tė
vas... To aš nenorėjau. Ak, įvy
kę dalykai neatitaisomi ir gailestis 
už Juos visados ateina per vėlai. 
Tačiau išpažintis turės įvykti ne
aplenkiamai. Bet gi kaip,?-

Juk neįmanoma, kad aš nueičiau 
pas savo gerą draugą mūsų kle
boną ir sakyčiau: “Aš su ana sam
dine...” Ne, taip negalima. Aišku, 
jis šito niekam neišpasakos, nes 
juk jis yra kunigas, tarpininkas 
tarp Dievo ir žmonių. Ir vis tik 
jis yra taip pat žmogus, kuris į 
mane visai kitokiom akim pasižiū
rės, kada peržengs mano slenkstį. 
Ir negalėsi tada kalbėti laisvai 
apie kitus, neišskaltydamas jo 
žvilgsnyje priekaišto: “Atsimink, 
koks patsai esi”: O tačiau reikės 
jam viską išpažinti. Bet gal tada 
blogą išpažintį? Ne, geriau tada... 
ne žudytis, žinoma, ne, bet gal vi

sai tuomet neiti išpažinties. Nak
timis negalėjau miegoti. Jeigu nu
ėjęs jam pasakyčiau: “Prasižen
giau prieš moterystę”, tada jis 
manęs paklaustų — “Kiek kartų, 
mano sūnau?” Ir jeigu jam galė
čiau sakyti: dvylika kartų, dau
giau ar mažiau, tada jis tikriau
siai nesiteirautų smulkmenų, nes 
juk ir jam laikas yra brangus. 
Bet jeigu aš jam sakysiu: vieną 
kartą, dvasiškas tėveli, tada jis 

nutvers mane už liežuvio, o aš kaip 
tik ir noriu išvengti...

— Apie ką galvoji, šakny? Tu 
toks susikrimtęs, — paklausė ma
nęs žmona.

— Apie nieką. Apie javus, tik
riau apie kiaušinius.

Aš gi mąsčiau apie pragaro lie
psnas.

Jeigu aš viską prisipažinčiau Fi
nai, atvirai ir garbingai, tiesiog 
iš širdies. Kokos tai būtų paleng
vinimas ir paguoda! Moteris gali 
taip giliai įžvelgti, ji yra tokia 
geraširdė. Tik pažiūrėk, kaip ji 
elgiasi su vaikais, arba kaip ji 
bažnyčioje meldžiasi, prašydama 
stiprybės ir palaimos, priekin iš- 
statydama vaikus; griaudžia ar 
žaibuoja, ji tada užstoja juos, pa
sirengusi pati priimti pirmąjį smū
gį. Ir kokia ji yra vaikams, to
kia, žinoma, ir man. Ir dabar, ka
da mano širdis susikrimtus, argi 
ji man negalėtų palengvinti? Bet 
jūs mano žmonos nepažįstat!

Vieną vakarą lovoje aš ją apka
binau.

— Fina, aš turiu tau kai ką 

pasakyti.
— Sakyk, šakny.
Bet žodžiai man įstrigo gerklė

je. .. Ištisą gyvenimą žmonos aky
se pasilikti baisių nusidėjėliu? Net 
jeigu ji man ir atleistų, paguostų 
Ir viską užmirštų. Ne, ne, ne! Li
gi šiandien ji yra geros nuomonės 
apie mane, ir tai yra laimė tiek 
jai, tiek ir man. Po mano mirties 
ji galės vaikams pasakoti: jūsų 
tėvas buvo plieninis žmogus. Tai 
irgi palikimas!

— Sakyk gi, šakny.
— Aš norėčiau mirti, Fina.
— Šakny, šakny, už ką tu mane 

taip kankini? — ji giliai suriko.
— Aš norėčiau mirti, Fina. Tuo 

noriu pasakyti, kad jeigu tu mir
tum, ir aš mirčiau su tavim drau
ge. Taip aš tave myliu. ..

Baimė išsisklaidė, ir mudu my
lėjomės. Argi taip negeriau?
Bet tuo aš nenusikračiau savo naš
tos. Velykos artėjo. Man vaidenosi, 
lyg aš brisčiau per liepsnas. Pa
prastai aš jau Verbų Sekmadienį 
eidavau išpažinties, gi dabar jau 
ir Velykas praleidau.

—Paskutinę dieną aš nueisiu 
drauge su malūnininku, — teisi
nausi savo žmonai. Aš vis atidė
liojau ir atidėliaojau, bet kartą 
vistiek reikės prieiti liepto galą.

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ NAMAI — BUSIMO
JI MŪSŲ TAUTINĖS KULTŪ
ROS TVIRTOVĖ. TAD PASKU
BĖKIME SUDĖTI PINIGUS SA
VIEMS NAMAMS ĮSIGYTI.
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Šiandieniniam Kaune
TRANSPORTAS. Paskiausia gau-J LAIVŲ REMONTO DIRBTUVĖS 
tais duomenimis, pav. cementas,' 
dirbt, trąšos, draska, bulvės, kar
tais ir grūdai dažniausiai gabena
mi nejpakuoti, t.y. visai palaidi. 
Nuostoliai dėl tokio transporto es
ti labai dideli, ypač jei tenka vis
ką perkrauti į kitas priemones. 
Sakysime, į Kauno prieplauką mi
nėti daiktai atvežami vagonais. 
Prieplaukoje, jei būna parengti 
baidokai, jie iš vagono kraunami 
tiesiai į baidokus. Tačiau tokių at
sitikimų retai pasitaiko. Todėl daž
niausiai druska, cementas, trąšos, 
kalkės ir kita iš vagonų išverčia
ma žemėn. Ten jie ir stovi, kol 
ateina baidokai. Vagonus skubama 
iškrauti, nes už jų nelštuštinimą

■ laiku tenka mokėti prastovėjimo 
pabaudas ir dar reikalų turėti su 
teismais bei prokurorais. Druska, 
cementas Ir trąšos brezentais tik 
tuomet dengiama, kai Jyja.
NEMUNAS NEREGULIUOJA
MAS. Dėl to yra Išsiplėtęs Ir sek
lus. Laivai augščiau Kauno plau
kia tik pavasarį ir rudenį, kai at
siranda daugiau vandens, ir tai 
trumpą laiką. Seklumų Nemune 
daug. Ant jų laivai dažnai užplau
kia. Ant seklumos užplaukimas 
okupantų laikomas nusikaltimu. 
Už tai kas nors turi atsakyti. Bai
dokus vilkikai tik traukia. Baido
kų stūmimo metodas mėginimo 
pradžioje pasibaigė nesėkme. Ke
lių baidokų buvo sunaikinti vairai. 
Baidokų kelionė nuo Jurbarko iki 
Kauno trunka 2-3 paras, jei "ne- 
užllpa” ant seklumos.

Nemune plaukioja nedideli bai
dokai — iki 300 tonų. Keleivių 
susisiekimui naudojami šie laivai: 
“Kęstutis”, “Aleksandras Matroso- _ 
vas , ‘P. Cvirka”, “Salomėja Ne- administracija nereaguoja, 
ris’. Kauno laivininkystės ruožui i 
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yra Kaune toje pačioje vietoje, kur 
buvo seniau, nė kiek nepraplčstos- 
Jos remontuoja Nemuno laivinin
kystės laivus. Pernai jos pastatė 
plaukiojanti penkių tonų kraną. 
Kranas neilgai buvo naudojamas, 
nes 1954 m. pavasarį buvo išvež
tas. Nemuno upeivių tarpe sklin
da kalbos, kad visi didieji vilkikai 
ir 410 baidokų būsią iš Lietuvos 
išgabenta. Kur ir kokiais sumeti
mais, tokie klausimai nenagrinė
jami. Manoma, kad į Rusiją, į kur 
išvežami ir Lietuvos turtai. 
DARBAS. Vidutiniškai trunka 8 
valandas. įmonėse, kur dirbama 
dviem pakaitom, viena dieninė pa
kaita būna 9 vai. Darbas: akordi- 
nis, norminis ir padienis. Padienio 
darbo nedaug. Pastarasis visada 
mažiau atlyginamas. Artimiausias 
darbininko varovas — brigadinin
kas. Jis nurodo, ką darbininkas tu. 
ri dirbti, ir ragina jį greičiau dirb. 
ti. Akordiniam darbe brigadinin
kas dirba kartu, bet padieniam 
nedirba. Brigadininkas gauna 20% 
daugiau, kaip darbininkas, tą patį 
darbą dirbąs. “Virš brigadininko” 
yra viršininkai. Jų pavadinimai Ir 
kiekis priklauso nuo darbovietės 
pobūdžio ir dydžio.
PAVĖLAVIMAI į DARBĄ smar
kiai baudžia. Pradedant su 
pagrasinimu iki kalėjimo su iš
trėmimu. Dažniausiai praktikuoja
ma pinigines baudas. Pvz. pusei 
metų darbininkas paliekamas su 
puse mažiau atlyginimo. Tačiau 
rusams šios sankcijos taip aštriai 
netaikomos. Net ir prokurorai ru
sams reikalauja švelnios bausmės. 
Dažniausiai į rasų pavėlavimus ar 

j j darbą neatėjimus darbovietės

kas, bet siuntinėjama darbovietės 
darbovietei.

DIRBTUVIŲ VALGYKLOS. Val
gyklas turi tik didesniosios dirb
tuvės. Geresnes valgyklas turi Mė
sos kombinatas, “Audiniai”, “In
karas”. Dirbtuvių valgyklose val
giai pigesni. Pvz. Mėsos kombina
to valgykloje už 5 rub. galima so
čiai pavalgyti.

DARBO BIRŽOS NĖRA. Eiliniai 
darbininkai lietuviai darbo jieško 
vaikščiodami nuo darbovietės prie 
darbovietės. Prie darbovietės atėję 
turi stoti į eilę ir laukti. Jei dar
bininkų reikia, atėjęs sargas, ap- 
klausinėjęs darbininkus ir patik
rinęs juos pagal pasą, išrašo lei
dimą įeiti į fabriko kontorą, čia, 
jei žmogus kokiam darbui reikalin
gas, Jis siunčiamas į kadrų sky
rių. Ten, išžiūrėję pasą ir darbo 
knygutę, duoda užpildyti anketas. 
Atsakius į daugybę klausimų, dar 
reikia parašyti savo gyvenimo ap
rašymą. Tuojau žmogus dar nepri
imamas, o tik parašytieji popieriai. 
Jan^ liepiama užeiti vėliau. Atėjus 
skirtu laiku, žmogus arba tuojau 
priimamas, arba dar patariama 
ateiti vėliau. Toks atidėliojimas 
paprastai reiškia neigiamą spren
dimą.

Nuo fabriko prie fabriko darbo 
Jieškant nereikia vaikščioti tik 
komunistams, komjaunuoliams ir 
apskritai partiniams. Jie vykdo
muosiuose komitetuose gauna vad. 
"siuntimą” j darbovietę. Geresnė
je būklėje darbo gavimo atžvilgiu 
yra rusai. Rusus visur ir visaip 
proteguoja rusai, įvairūs viršinin- 
kiai ir šiaip atsakingi pareigūnai.

BEDARBIAI. Be darbo Kaune 
daug žmonių. Jie įvairiai manosi: 
dirba atsitiktinius darbus, kai kas 
eina į turgus prekiauti. Atsitiktini 
darbai trunka dažniausiai kelias 
dienas. Jokių viešų skelbimų nėra 
dėl atsitiktinės darbo jėgos parel-

priklauso: Nemuno, Klaipėdos ir. DARBO KNYGELĖ. Kiekvienas 
Kaliningrado sritis. Kauno laivi- dirbantysis ją turi turėti. Knyge- 
ninkystės ruožas priklauso Pabal- Jėse įrašoma darbo laikas, priėmi- 
tljo laivininkystei, kurios centras mas ir atleidimas iš darbo, atlei- 
yra Rygoje. Kauno laivininkystės' dimo priežastis. Knygutė turi ei- 
ruožo viršininkas — rusas Smlr- 1? kryptaraščių. Jie charakterizuo- 
novas. Ir jo tarnautojų daugumas Ja darbininko darbštumą, draus- kalavimo. Tik Nemuno laivininkys- 
— rusai- Vartojama tik rusų kai- mingumą Ir nusistatymą partijos j tė savo rajone ant stulpų prika- 
ba. Net Ir darbininkai, prašydami j atžvilgiu. Greta knygelės dar tu- bina skelbimus dėl darbo Jėgos 
darbo, savo anketas turi rašyti • ri būti darbininko charakteristika, pareikalavimo, 
rusų kalba. | Ji neduodama darbininkui į ran-| Elta.

SOCIALINĖ GLOBA

LIGONIU LANKYMAS
Tokia tema paskaitos išklausyti. “Kokiu tikslu lankytoja pas ser- 

p.p. Makulių namuose susirinko gnatį beeitų, jos pagrindinis no- 
Snc. Globos Draugijos Melbourne ras turėtų būti lankomam ligoniui 
narės. Prelegentė p. D. žilinskie-j padėti, jam pasitarnauti. Tad ir 
nė patelkė daug naudingų žinių pirmas jos uždavinys yra pastebė- 
ir diskusijose dalyvavusioms dr-' ti, ar ligonis yra reikalingas bet
jos narėms padėjo Išsiaiškinti kai 
kurias šio darbo painiavas. Ka
dangi ligonių lankymas nėra mi
nėtos draugijos monopolis (drau
gai lanko draugus, organizacijų 
atstovai savo narius ir t.t.), pra
vartu tad su prelegentės mintimis 
susipažinti ir kitiems šio laikraš
čio skaitytojams.

“Ligonio aplankymas gali atro
dyti labai paprastas ir nesudėtin
gas dalykas, tačiau, iš tikrųjų, 
ypač lankant nepažįstamus, reika
linga žymiai daugiau jautrumo, 
takto ir padėtin įsijautimo, nei kad 
kasdien bendraujant su žmonėmis. 
Todėl norint būti sėkminga ligo
nių lankytoja, reikia į šį darbą 
įdėti daug minties ir jausmo” — 
pradėjo prelegentė.

"Pirmiausia, kiekviena lankyto
ja turi būti išsprendusi lankymo 
tikslingumo klausimą. Jei ji nueis 
pas ligonį širdyje abejodama savo 
žygio tikslingumu, jos mintys 
koncentruosis daugiau į tai, kaip 
savo atėjimą pateisinti, arba kaip 
iš šios neaiškios situacijos grei
čiau pasprukti, nei į ligonį Ir jo 
reikalus. Tad koki gali būti to
kios organizacijos, kaip Soc. Mo
terų Globos Draugijos, ligonių 
lankymo tikslai?

“Ligoniai gali būti lankomi gry
nai tautiniu pagrindu, atnešant 
jiems lietuviškos spaudos, lietuviš
kos nuotaikos ir tradicijų. Jie taip 
pat gali būti lankomi ir šalpos 
■pagrindu, arba kad liga jiems at
nešė problemų, kurių jie patys ne
pajėgia išspręsti. Pagaliau lanko
ma dar ir todėl, kad ligonis neturi 
artimų draugų Ir yra ištroškęs 

bendravimo su žmogum.

kokio patarnavimo, ir jeigu taip, 
tai kokio. Ir antra — žinoti, kuo 
ji jam gali šiame atvėjuje dau
giausia padėti. Kad šitai sėkmin
gai įvykdžius, lankytoja turi sa
vyje puoselėti dvi pagrindines 
ypatybes: didelį jautrumą ligonio 
išreiškiamų minčių ir jausmų at
žvilgiu (pagauti jo nuotaiką, su
prasti, ką jis ištikrųjų nori pasa
kyti, arba tik leidžia lankytojai 
pačiai suvokti; netgi tenka pa
stebėti jausmų, rūpesčių Ir bai
mės niuansų, kurių ligonis dargi 
ir pats gal neįsisąmonina, arba, 
pats save apgaudinėdamas, kitaip 
interpretuoja); antra — aiškų ir 
objektyvų (gink, Dieve, ne sub
jektyvų — asmenišką) galvojimo 
būdą ir padėties įvertinimą. O ob
jektyviai galvoti yra žymiai sun
kiau, negu atrodo, todėl į tai rei
kia kreipti ypatingą dėmesį, nes 
turima reikalo nes su savo, bet 
su kitų žmonių rūpesčiais ir var
gais. Taip pat svarbu sugebėti 
atskirti savo jausmus ir pažiūras 
nuo lankomojo ligonio jausmų.

mėnesiai gulin- 
besiskundžiančią 
be galo rūpinasi 
be jos nesusi- 
pati natūraliau-

“Kaip galima geriausiai sudary
ti ligoniui sąlygas savo problemas 
išreikšti ir jas teisingai įvertinti? 
Paimkime pavyzdžiui sergiančią 
motiną, Jau keli 
člą ligoninėje ir 
lankytojai, jog ji 
savo šeima, kuri 
tvarkanti. Galbūt
šia lankytojos reakcija (lankytoja 
taip pat turi savo šeimą) būtų 
ligonę užjausti ir kartu su' ja pa
aimanuoti — kaip ištikrųjų yra 
sunku, kai negali pati šeimos kas
dieninių reikalų tvarkyti. Arba 
mėginti ją guosti, kad taip blogai 
tikriausiai nėra. Tačiau yra ir ki-

tas priėjimas prie šios problemos, 
duodantis geresnių vaisių. Galima 
paklausti ligonę, kokio amžiaus 
vaikai, kas dabar superka maistą, 
kas verda pietus ar vakarienę, 
kurią valandą vaikai eina miegoti 
ir t.t. Čia gali paaiškėti, kad li
gonė tikrai turi pagrindo rūpintis 
Ir reikia jieškoti būdų jos šeimai 
padėti. Tačiau gali taip pat paaiš
kėti, kad ligonė bppasakodama, 
kaip jos šeima tvarkosi, nejučio
mis pati pamatys, kad namuose 
viskas tvarkoj ir Jos rūpestis ne
turi realaus pagrindo, b ji rūpi
nasi tik todėl, kad dar niekada nė
ra buvusi taip Ilgai nuo šeimos 
atskirta. Lankytojai išėjus ligonė 
dar kartą pergalvos tai, ką ji ne
senai lankytojai yra kalbėjusi, ir 
pamatys, kad padėtis nėra jau taip 
bloga ir ji pasijus žymiai geriau. 
Arba kitas galimas atvejis: ligo
nis rūpinasi daugiausia todėl, kad 
jo šeima negali pakankamai daž
nai jo lankyti ir jis nežino tiks
liai, kaip jie namuose tvarkosi, 
■čia lankytoja geriausia pasitar
naus sudarydama šeimai sąlygas 
ligonį dažniau lankyti (pav. parū
pindama mašiną namiškiams į li
goninę atvykti).

“Matote, kad iš viršaus vieno
dai atrodanti problema — rūpes
tis savo šeima — gali būti sudary
ta išlabai įvairių elementų, ir nuo 
lankytojos sugebėjimo padėti pa
cientui savo problemą išryškinti, 
priklausys tinkamo atsakymo su
radimas.

“Dar keletas bendrų minčių ligo
nių lankymo klausimu. Reikia būti 
labai atsargioms, kad ligonį ne
įpareigojus savo gerumu taip, jog 
jis pasijustų negalįs atmesti ku
rio nors jam daromo pasiūlymo 
vien todėl, kad bijos užgauti lan
kytoją, kuri jam yra tokia gera. 
Yra labai svarbu skaitytis su pa
ciento jausmais, nežiūrint į tai, 
kad jų stiprumas ar kryptis gali 
lankytojai atrodyti visai nepagrįs
ti. Paciento jausmai, kokie jie be
būtų (meilė, baimė, rūpestis ir 
pan.) yra labai realūs faktoriai 
jo situacijoje ir didele dalim nu-

NETEKOME
NUOŠIRDAUS 

BIČIULIO
VERY REV. MONSIGNOR DR. 
PATRICK TUOMEY MIRUS 
Vasario 18 d. Lewisham (Syd- 

nėjuje) ligoninėje mirė Very Rev. 
Monsignor Dr. Patrick Tuoiney, 
Dulwich Hill parapijos klebonas, 
nuoširdus lietuvių draugas.

Jis gimė Airijoj. Į Australiją 
atvyko prieš 49 metų. Giliai mylė
jo savo gimtąjį kraštą ir lietu
viams kiekviena proga primindavo, 

I kad išsižadėti ir užmiršti savo tė
vynę negalima.

Velionį pažinau per 20 metų bū
damas jo parapijiečiu. Jis dažnai 
mus aplankydavo ir mano šeimai 
visados buvo mokytojas, patarė- 

| jas ir mielas svečias. Tuomet lie
tuvių kunigų Australijoje neturė
jome. Ir vėliau, lietuviams trem
tiniams iš Europos pradėjus va
žiuoti į šį kraštą, Monsignor Dr. 
Patrick Tuomey buvo pirmasis, 
kuris parodė nuoširdų lietuvių rei
kalų supratimą ir visados steng
davosi visiems padėti. Jis buvo 
žymus dvasininkas, visuomeninin
kas ir plačios erudicijos žmogus. 
Jo žodis buvo svaras ir visur Iš
klausytas. Ir tas jo žodis labai 
daug kur ir dažnai buvo mūsų pu
sėj.

Sydnėjuj pirmosios lietuviškos 
pamaldos įvyko jo parapijos baž
nyčioje. Mielai leisdavo naudotis 
parapijos sale susirinkimams, po
būviams, minėjimams. Ir jis pats 
į mūsų rengiamus vakarus visa
dos atsilankydavo, nes lietuvius 
buvo pamilęs ir dažnai melsdavosi 
už kenčiančią tėvynę. Kas prisi
mena jo pamokslus, žino, kad kun. 
dr. Tuomey žodžiai būdavo tarsi 
iš mūsų širdžių išplaukę.

Pas Monsignor Dr. P. Tuomey 
pirmąją prieglaudą rado ir į čia 
atvykusieji lietuviai kunigai. Jo 
klebonijoje ilgesnį laiką yra gyve
nęs kun. Tamulis.

Very Rev. Monsignor laipsnis 
jam buvo sutelktas 1950 metais. 
Ta proga Australijos Lietuvių 
Draugijos Centro Valdybos atsto
vai jį asmeniškai pasveikino ir 
įteikė jį tikrai pradžiuginusią lie
tuvaičių rankų darbo staltiesę su 
servetėlėmis.

Vasario 21 d. velionis palaidotas 
Rookwood kapinėse. Laidotuvėse ■ 
dalyvavo kardinolas, 4 vyskupai, 
per 300 kunigų Ir didžiulė minia 
pasauliečių. Tokių didelių ir iškil
mingų laidotuvių Sydnėjuje senai 
nėra buvę. Gedulingas mišias ir 
laidotuvių apeigas atliko Sydnė- 
jaus arkivyskupas kardinolas Gil
roy. 1

Mes lietuviai liūdime netekę tik
ro bičiulio Ir užtarėjo. Jo padaryti 
mums darbai ir ištarti nuoširdūs 
žodžiai sunkioje valandoje, nieką- 1 
dos nebus užmiršti. :

Antanas Baužė.

į^Ll£TUĮJItl------
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JAV-BĖS
Vasario 16 d. proga Amerikos 

Balsas Vašingtone pradėjo skelbti 
radijo bangomis į Lietuvą pasi
kalbėjimus su įvairių lietuvių ko
lonijų JAV-se atstovais, vietos vei
kėjais. Pasikalbėjimai padaryti 
New Yorke, Čikagoje, Bostone, 
Clevelande ir kt. vietose. Juos 
vykdė į kolonijas nuvykę AB pa
reigūnai: lietuvių skyriaus vedė
jas dr. K. Jurgėla, P. Labanaus
kas Ir kt.

— Vasario 27 d. Čikagoje Iškil
mingai paminėta nusispelniusio lie. 
tuvių tremtinių gelbėjime ir šelpi
me kun. Ben. Suginto 60 m. sukak
tis. Tik jo Iniciatyva Čikagoje ne
seniai sudarytas 31-sls Vasario 16 
d. gimnazijai šelpti būrelis. Jis 
parsikvietė iš Europos 450 tremti
nių, jiems Išleidęs per 10.000 dol. 
Tai strazdeliško tipo kunigas, pats 
tremtinys,'kukliai gyvenąs ties Či
kaga pirkelėje be elektros šviesos 
ir vandentiekio.

— šiemet JAV leidžiamas sa- 
vaitraštią “Keleivis” minėjo 50 m. 
sukaktį. “Keleivis” pasirodė 1905 
metų vasario 9 d. ‘Keleivį” leido 
žvingllas, vėliau jis tapo socialis
tų laikraščiu. 1907 m. jį pradėjo 
redaguoti pasižymėjęs JAV lietu
vių veikėjas St. Michelsonas, prieš 
kiek laiko laikraštį perleidęs Lie
tuvių Socialdemokratų Sąjungai. 
Dabar laikraštį redaguoja ir lei
džia Januškis, padedamas Sondos, 
moterų skyrių veda Januškienė. 
IJa proga “Keleivfe” gavo visą 

eilę sveikinimų. Pats sukakties mi
nėjimas ruošiamas š.m. balandžio 
17 d. Bostone.

— Laisvųjų Lietuvių Miškinin
kų Sąjunga leidžia miškininkų 
žurnalą “Girios Aidus”, kurį reda. 
guoja prof. J. Kuprionis. Paskiau
sias “Girios Aidų” numeris skir
tas Miškininkų Sąjungos 25 su
kakčiai atžymėti.

— New Yorko Lietuvių Gydy
tojų Draugijos metiniam susirinki
mui pirmininkavo dr. V. Kanauka, 
sekretoriavo — Blntakys. Atsisto
jimu buvo pagerbti mirę Sąjungos 
nariai — Nagius, Petraitis, Kerpė, 
Marcinkus, Staugaitis, Nemeikša, 
Petrovas. Mirusių giminėms Lie- . 
tuvoje per radiją pareikšta užuo
jauta. Apie Lietuvoj mirusio dr. 
J. Staugaičio visuomeninę veiklą 
pranešimą padarė dr. Tercijonas, 
o Ingelevlčiaus paruoštą praneši
mą apie gen. Naglaus gyvenimą 
ir darbus perskaitė V. Kanauka. : 
Draugijos garbės nariais išrinkti j 
profesoriai — V. Tumėnienė, Pr. i

Gudavičius ir J. Žilinskas. Drau
gija laisvajame pasaulyje turi apie 
60 narių. I Draugijos valdybų iš
rinkti dr dr. A. Starkus, Kuša,' 
Tercijonas, Dičpinigaitls, Daugėla, 
Mekys ir Mekienė.

KANADA
Ką padaro vieno ar kelių žmonių 

ryžtas, gerai pavaizduoja kad ir 
šis pavyzdys. Kanadoje savo jud
rumu ir įnašu į lietuviškąjį gyve
nimą ypač garsėja Hamiltono ko
lonija — svarbiausia todėl, kad ten 
atsirado keliolika žmonių, kurie 
sugeba surasti kitų išjudinimo for
mą. Hamiltono Tautos Fondo sky
riui vadovauja S. Bakšys, anks
čiau smarkiai išjudinęs lietuvių 
Vai d’Or koloniją. Kaip iš Hamil
tono Tautos Fondo Skyriaus įvyk
dytų dviejų spaudos platinimo 
vajų apyskaitos matyti, skyrius 
įstengė surinkti maždaug apie pu
sę Kanados lietuvių sudedamų 
Tautos Fondui lėšų. Bevykdydamas 
dar visą eilę kultūrinių darbų 
savoje kolonijoje, Hamiltono TF 
skyrius pereitais metais pravedė 
ir du knygų platinimo vajus, gau
damas tokių gražių rezultatų: 1.220 
lietuvių kolonijoje per abu vajus 
buvo išplatintos 582 knygos už 
2.015,31 dol. Vaikščiodami po bu
tus, per pirmąjį vajų 7 asmenys 
pardavė 250 knygų už 808 dol., o 
per antrąjį vajų — 6 asmenys 
332 knygas už 1.207 dol. Tuo būdu 
tik pert 9 mėnesius TF veikėjai iš
platino 582 knygas, o ją didžiąją 
dalį — vienas TF pirmininkas S. 
Bakšys. Visa tai TF naudai davė 
504.89 dol., nors knygų Hamiltone 
ir šiaip galima gauti per spaudos 
kioską. TF Hamiltono skyrius ga
li eiti pavyzdžiu kitiems, ką įsten
gia padaryti lietuviškasis ryžtas 
ir bendrojo reikalo! supratimas.

VOKIETIJA
Sunkiai sužeistas kun. V. Sar

ka. Hamburgo lietuvių kapelionas 
kun. V. Šarka, mūsų tautiečiams 
gerai pažįstamas iš savo veiklos 
Bremeno pereinamoje emigracinėje 
stovykloje, bevykdamas į pamal
das Spakenberge, pakeliui iš Berg- 
dorfo susidūrė su autobusu. Kun. 
V. šarkps automobilis buvo su
daužytas, o jis pats kaip per ste- 
būklą išliko gyvas, bet labai sun
kiai sužeistas.- Jam tuojau ligoni
nėje buvo padarytos dvi operaci
jos, kur jis beveik visą laiką Iš
gulėjo be sąmonės. Tačiau dabar 
pavojus gyvybei laikomas jau pra
ėjusiu.

SOC. GLOBOS MOT. D^TOS
lemia jo nuotaiką, nuomonę ir el
gesį. Tad reikia ligonio jausmus 
priimti ir mėginti suprasti jų pa
grindą ir pasekmes bei, kur tai 
yra įmanoma, padėti ir pacientui 
geriau save suprasti. Jeigu ligo
nis yra pastebimai susijaudinęs, 
dažnai yra geriau jo neguosti, bet 
padėti jam išsikalbėti ar net išsi
verkti, šiuo būdu atpalaiduojant 
nuo nervinės įtampos, kuri susi
daro jausmus užblokuojant. Jeigu 
ligonis “įsipainiojęs” problemų 
raizgynėn, tai geriau už patarimą 
(išskyras kur jis reikalingas tik 
informacijos) yra padėti jam pa
čiam atsakymą susirasti. Dažniau
siai tik jo paties surastas spren
dimas ar atsakymas jam yra reikš
mingas ir jis jo laikysis. Taip pat 
būtų naudinga, kad lankytoja tu
rėtų supratimą apie australiškas 
valstybines pašalpas, pensijas ir t. 
t., nes dažnai jomis nepasinaudoja
ma vien dėl nežinojimo. Jei lan
kytoja nesijaučia kompetentinga 
šiais klausimais ligonį painforinuo. 
ti, tai, su ligonio sutikimu, gali
ma apie jį pranešti ligoninės Al
moner, kuri jam paaiškins ir pa
dės” — baigė paskaitą p. D. Ži
linskiene.

Po diskusijų buvo išklausyats 
Dr-jos pirm. p. Šemetienės pus
mečio veiklos pranešimas, skaityti 
ligonių laiškai, didžiąją dalį sudarą 
iš Vokietijos ligoninių ir sanatori
jų mūsų tautiečių prisiųstos padė
kos už jiems pasiųstus pinigus.

b.s.

1954 M. SPALIŲ — GRUODŽIO MĖN. PRAVESTO MELBOURNE 
IR APYLINKĖSE PINIGŲ VAJAUS VOKIETIJOJE LIKUSIEMS 
LIGONIAMS BEI SENELIAMS .PAREMTI

Apyskaita
Komisija, susidedanti Iš Soc. G. 

M.D. K-to atstovių p. E. šemetlenės 
ir p. J. Liutkutės bei Soc. G.M. 
D-jos revizijos komisijos atstovės 
p. D. Simankevičienės, rado, kad 
pagal 21 pagamintų Ir patvirtintų 
aukų lapą Melbourne ir apylinkė
se surinkta: £ 275.15.0 (Du šimtai 
septynlasdešimts penki svarai Ir 
penkiolika šil.)

Rinkėjai.
1. Makulienė B. Ir Vingienė A.— 

Brunswick £ 20.0.0, 2. Barkienū J. 
ir Dudėnienė E. — Prahran £ 12.0. 
0, 3. Bulakienė M. ir Meiliūnienė
— Maribyrnong £ 15.14.0, 4. But- 
kūnas N. — St. Kllda £ 9.12.0, 5. 
Kuncaitienė ir Matullonytė — 
Oakleigh £ 16.0.0, 6. Baltutytė V-
— Albert Park £ 12.7.0, 7. Karazi
jiene ir Bitytė — Coburg £ 11.6.0,
8. žiedas B. — Richmond £ 48.10.0,
9. Reimerienė — Footscray £ 8.10. 
0, 10. Juškienė ir Simankevičienė
— E. Melbourne £ 25.3.0, 11. še- 
mienė G. — Preston, Reservoir £ 
14.12.0, 12. Antanaitis J. ir Bace
vičiūtė — Clayton £ 14.1.0, 13. 
Savickienė S. — Sunshine £ 9.16.0, 
14. Karpavičius Ir Reiderienė — 
Carlton £ 2.15.0, 15. šemetienė E.
— Kew £ 11.7.0, 16. Pumputienė 
R. — Ivanhoe £ 5.10.0, 17. Praš- 
mutienė — Abbotsford £ 24.12.0, 
18. Zdanavičius V. — Alphington

£ 4.10.0, 19. Kairys — Morning
ton £ 6.0.0, 20. Sabrinsklenė — 
Moe £ 2.0.0, 21. Valaitiene J. — 
Regent £ 1.0.0. Viso: £ 275.15.0.

Pasirašė: J. Liutkutė, Simanke- 
vičienė ir E. šemetienė.

Vis tos skraidančios
lėkštės

Iš Londono pranešama, kad D. 
Britanijos karo aviacijos lakūnas 
Itn. James Salandin, grįžęs iš pra- 
tlminio skraidymo, pareiškė, kad 
aplink jo Meteor turbininį naikin
tuvą virš Southand “burzgė” ne
matyti objektai. Jie atrodė kaip 
dvi suvežtos lėkštės, viena aukso, 
kita sidabro spalvos. Iškart jis 
manė, kad tai meteorai, bet kada 
vienas “skraiduolis” aplink jo lėk
tuvą sukiojosi iš priekio, o kitas 
sekė iš paskos, paskui apsukę ra
tą nuzvimbė tolyn, James Salan
din įsitikino, kad 1200 mylių per 
valandą skridę “lėkštės” negalėjo 
būti meteorai.

James Salandin yra patyręs la
kūnas ir jį apklausinėja aviacijos 
slaptosios tarnybos pareigūnai.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.
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Canberra
METftlS APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS

ALB Krašto Garbės
Teismas Pasiskirstė

Pranešimas
ALB BANKSTOWNO APYL.

Š.m. kovo 20 d. po pietų, YWCA 
salėje (Civic Centre) įvyks visuo
tinis metinis ALB Canberros Apy
linkės susirinkimas.

Darbotvarkėje: Valdybos prane
šimas, Revizijos komisijos akto 
skaitymas ir ALB Krašto Tarybos 
atstovo pranešimas iš suvažiavimo 
Melbourne. Bus renkama nauja 
apylinkės valdyba, revizijos komi
sija ir aptarti einamieji reikalai. 
Apylinkės Valdyba tikisi, kad tau
tiečiai, įvertindami susirinkimo 
svarbumų, susirinkime gausiai 
lyvaus. (-)

da-

GRAŽIAI PAMINĖTA
NEPRIKLAUSOMYBĖS

SUKAKTIS

Pareigomis
ALB Krašto Tarybos suvažiavi

me išrinktasis Krašto Garbės Tei
smas (būstinė Adelaidėje) parei
gomis pasiskirstė taip: pirminin
kas — teisėjas dr. jur. E.J. Jan
sonas, sekretorius — teisėjas J. 
Binkevičius, nariai — teisėjai: V. 
Požėla, J. Kalvaitis, S. Čibiras.

Krašto Garbės Teismo adresas: 
dr. E. Jansonas, 26 Fort Avė., 
Kensington Gdns (Adelaide) S.A.

ALB Krašto Valdyba prašo vi
sų apylinkių valdybas pranešti 
Krašto Garbės Teismui apylinkių 
garbės teismų sųstatus ir adresus.

METINIS SUSIRINKIMAS

Visų apylinkėje gyvenančių lie
tuvių — narių metinis susirinkimas 
įvyks š.m. kovo men. 20 d., Flo
rence Hall, prie "Regent” kino 
atro, Bankstowne, 2 vai. p.p.

te-

bu-Vasario 16-toslos minėjimas 
vo pradėtas per 2CA radijo stotį, 
kuri lietuviškoms transliacljssns 
skyrė visų pusvalandį.

Vasario 19 Anatomijos instituto 
salėje susirinko gausus būrys tau
tiečių išklausyti P. Dariaus pas
kaitos. Meninėje dalyje Dariaus 
vadovaujamas vyrų kvartetas pa
dainavo gražių dainų ir buvo pasi- 
klusyta lietuviškos muzikos Iš plo. 
kštelių. Vasario 20 d. pamaldose už 
tėvynę dalyvavo beveik visi Can- 
berros lietuviai (-)

“ŠVIESOS” PARENGIMAI
šviesos Sambūrio skyrius pir

mam šių metų pusmečiui skelbia 
tokj savo darbo planų: kovo 26 d.

Butavičiaus paskaita, balandžio 
d. J. Volko paskaita, gegužės 
d. A. čeičio paskaita, birželio 
d. numatytam parengimui pas

kaitininkas bus paskelbtas vėliau. 
Liepos 30 d. susirinkimas ir dis
kusijų vakaras. (-)

30
28
25

Melbournas
NEPRIKLAUSOMYBĖS

SUKAKTIES MINĖJIMAS

Vasario 16-tosios minėjimas pra
dėtas pamaldomis, kurias atlaikė 
ir šventei skirtų pamokslų pasakė 
kun. Pr. Vaseris.

Šv. Jono parapijos salėje minė
jimų atidarė Apylinkės Valdybos 
pirmininkas S. Balčiūnas. Į prezi
diumų buvo pakviesti latvių ir es
tų atstovai, organizacijų ir buv. 
Apylinkės valdybos pirmininkai. 
Atsistojimu pagerbti žuvusieji už 
tėvynės laisvę ir sugiedotas tautos 
himnas. Paskaitų skaitė Br. Zume
ris. Meninę dalį išpildė Alg. Kar
pavičiaus vadovaujamų skautų 
tautinių šokių grupė, p.p. Karazi
jienė, Kaladytė, šeštakauskaltė, 
Budrevičlūtė ir švabaitė, gražiai 
padeklamavę arba savo kūrybos 
paskaitė. Moksleiviai ateitininkai 
pasirodė su montažu “Leiskit į tė
vynę.”

Tautos Fondui surinkta per 35 
svarus ir solidarumo mokesčio apie 
15 svarų, (j)

PLATŪS
UŽSIMOJIMAI

ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS 
VALDYBA SKELBIA SAVO 

DARBŲ PLANĄ
Naujai išrinktoji Sydnėjaus Apy. 

linkės Valdyba savo posėdyje ap
svarsčius aktualiuosius bendruome
nės reikalus, 1955 metams skelbia 
savo darbų planų.

1. Likusiems Vokietijoje tautie
čiams, negalintiems dėl ligos ar 
senatvės dirbti, bei gausioms šei
moms paremti, skelbiamas drabu
žių Ir pinigų rinkimo vajus. Jis 
pradedamas kovo 6 d. ir bus baig
tas gegužės 8 d. Vajų pravesti Val
dyba kvies talkon garbės teismo, 
kontrolės! komisijos narius ir kan
didatus.

2. Tautos Fondo, solidarumo mo
kesčio ir “Stop Genocide” ženkliu
kų platinimo vajus bus pradėtas 
kovo 20 d. ir bus vykdomas ba
landžio 17 d., gegužės 15 d., bir
želio 12 d., rugsėjo mėn — tautos 
šventės minėjimo metu, ir lapkri
čio mėn — kariuomenės minėjimo 
proga. Čia talkon Apylinkės val
dyba kvies jaunimų, studentus ir 
savaitgalio mokyklas.

3. Vasario 16 Gimnazijai aukos 
bus renkamos gegužės 1 d. — Mo
tinos dienos proga, liepos 3 ir 17 
dienomis bei rugsėjo mėn. — tau
tos šventės minėjimo metu. Aukos 
bus renkamos dėžutėmis su aukų 
lapais aplankant tautiečius ir na
muose. Talkon bus kviečiamos vi
sos lietuviškos organizacijos Syd- 
nėjuje.

DARBOTVARKE:
1. Susirinkimo atidarymas 

prezidiumo sudarymas.
2. Praeito susirinkimo protokolo 

skaitymas.
3. Valdybos pranešimas.
4. Revizijos komis, pranešimas.

5. Valdybos apskaitos ir reviz. k- 
jos akto priėmimas.

6. Pranešimas iš Krašto Tarybos 
suvažiavimo.

7. Valdybos, revizijos komisijos, 
namams statyti komiteto ir garbės 
teismo rinkimai.

8. Bankstowno lietuvių namų 
klausimas ir kit. einamieji reikalai, 
sumanymai, nutarimai.

Jausklme lietuviškų pareigų ir 
atvykime visi kas tik galim. Ap
svarstysime mūsų bendrus reika
lus, išsirinksime valdomuosius or
ganus, o mūsų pačių padarytus 
nutarimus ir numatytus darbus, 
visi bendromis jėgomis lengviau ir 
greičiau atliksime.

Erdvi salė. Veiks bufetas su 
alum.

ALB BANKSTOWNO APYL.
< VALDYBA.

Padėka

ir

DISKUSIJŲ KLUBO VEIKLOS1
Iki šiol Klubo sueigose buvo! 

skaitytos dvi paskaitos.
Pirmųjų paskaitų skaitė dr. M. 

šeškus apie lietuvių tautos kultū
rinio veido formavimusi. Šioje pas
kaitoje buvo iškelta mintis, jog 
augščlau už liaudies dainas, legen
das, tautinius šokius bei drabu
žius, lietuviškas namų apyvokos ir 
išorės gyvenimo formas, augščiau 
už tautinį menų stovi tautos isto
rija, t.y. tų amžių bėgyje įvykusių 
sprendimų ir veiksmų suma, kurie 
nulėmė tautos likimų ir tuo pačiu 
padėjo pagrindus šiandieninio lie
tuvio charakteriui bei jo buities 
filosofijai. Ir net lietuviškojo (kul
tūrinio) landšafto vaizdas yra tau
tos istorijos vyksmo išdava.

Po paskaitos buvo gyvos ir ilgos 
diskusijos, kuriose dalyvovo visi 
klubo nariai.

Svarbesnis priekaištas prelegen
tui buvo padarytas dėl jo tariamo 
per didelio įvertinimo kaimyninių 
tautų kultūrų įtakos mūsų tautos 
kultūrinio veido susiformavime.

Antrųjų paskaitų — Mažosios

Sydnėjus
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS 
šv. Kazimiero minėjimų — aka-! 

demijų Sydnėjuje ir šiais metais. 
suruošė Lietuvių Katalikų Kul
tūrinė D-ja, talkininkaujant 
Sydnėjaus Vietininkijos skautams.

Minėjimas pradėtas pamaldomis 
Camperdowno parapijos bažnyčio
je, kurias atlaikė ir gražų, dienai 
pritaikytų, pamokslų pasakė kun. 
P. Butkus.

Po pamaldų minėjimas — aka
demija tęsta toliau parapijos sa
lėje. Scenoje išsirikiuoja šv. Kazi
miero skautų ir tautinės vėliavos, 
palydimos uniformuotų skautų-člų 
ir tautiniais drabužiais mergaičių. 
Atidaromųjį žodį pasako kun. P. 
Butkus, pabrėždamas, kad šv. Ka
zimieras parodys mums kelių, į 
Tėvynę. Seka E. Vilnonio solo su
giedota "Šv. Kazimiero malda”, 
pianinu palydint Ir. Vilnonytei. 
Liet. Kat. Kult. D-jos pirm. A. 
Mauragis skaito turiningų paskai
tų “šv. Kazimieras ir laiko dva
sia”. Almis — Jūragis paskaito 
fragmentų iš savo poemos “šv. 
Kazimieras”. Skautas Algis Pūkas 
paskambina pianinu, skautė M.

KREPŠINIS

ALB MELBOURNO APYLINKĖS 
VALDYBOS INFORMACIJA

MINĖJIMAI
Apylinkės valdyba šiais metais 

yra nutarusi suruošti:
1. Motinos dienų, 2. Birželio tra

giškųjų trėmimų minėjimų, 3. Rug
sėjo aštuntųjų — Tautos šventės 
minėjimų, 4. Lietuvos kariuomenės 
dienų.

PRAMOGOS — VIEŠI VAKARAI
Nutarta suruošti visų eilę kultū

ringų pramogų — vakarų, kurių 
tikslas sukelti reikalingų bendruo
meniniam veikimui lėšų ir suteikti 
progos tautiečiams jaukiai praleis
ti laikų ir gražiai pasilinksminti 
savųjų tarpe. Tokie vakarai nu
matoma suruošti balandžio 24 d-, 
spalio 22 ar 29 d. Ir 1956 Naujųjų 
Metų sutikimų. Vakarai bus ruo
šiami gerose salėse, pasirūpinant, 
kad būtų lietuviškas bufetas ir 
tinkama muzika. Parengimų metu 
bus organizuojamos loterijos ir kt.

Iškilus kitiems nenumatytiems 
darbams, šį planų valdyba galės 
pakeisti arba papildyti.

ALB Sydnėjaus Apylinkės
Valdyba.

Sųryšyjė su Melbourne retkar
čiais paskleistais anoniminiais la
peliais ALB Melbourne Apylinkės 
Valdyba savo posėdyje š.m. kovo 
mėn. 4 d. nutarė paskelbti lietu
viškoje Australijos spaudoje 1955 
m. sausio mėn. 30 d. visuotiniame 
Melbourne Apylinkės susirinkime 
tuo reikalu priimtų rezoliucijų:

“Susirinkimas smerkia šmelžian. 
čio turinio anoniminių lapelių ra
šymų ir platinimų bendruomenėje 
kaip reiškinį, kenksmingų tarpusa- 
vlam bendruomenės narių sugyve
nimui, ir ragina anonimuose pa
liestuosius asmenis nekreipti dė
mesio į provokatoriškų pobūdžio 
šmeižtus.”

ALB Melbourne Apylinkės I W.; VI. Šablevičius (iždin.), 
Valdyba.

ALB SYDNĖJAUS APYL. 
VALDYBOS ADRESAI

VI. Miniotas (pirm.) 18 Brus- 
sells Str., Homebush, N.S.W.; 
Aleksandras Ničajus (sekr.), 98 
Hereford Str., Forest Lodge, N.S.

6
Warren Rd., Marrickville, N.S.W.
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Lietuvos lietuviai ir jų atsiradimo I Osinaitė, neatvykus autorei p. Sla- 
klausimas tame krašte — skaitė vėnienel — Mykolaitytei, paskaito 
Benediktas Liūgą. Paskaita buvo du epizodus iš Šv. Kazimiero gy- 
kruopščiai ir moksliškai paruošta, .venlmo — "Tėvo troškimas: Tu bū- 
panaudojant lietuviškuosius ir vo- si karalius” ir “Motinos apviltos 
kiškuosius šaltinius. (Prelegentas svajonės” ir “Šv. Kazimiero mal

da”. Skautas M. Mauragis padek
lamuoja Danutės Kriaučeliūnaitės 
“Regėjimų” ir sk. J. Kolakauskas 
St. Santvarų “Nutolusi pakrantė”. 
Baigmės žodį pasako A. Mauragis 
pakviesdamas susirinkusius sugie
doti tautos himnų.

Tauras — North Adelaide 72:73
North Adelaide, viena geriausių 

australų komandų Pietų Australi
joj, visados sudarydavo daug rū
pesčio mūsiškiams, kurie dvejus 
metus laimėjo pirmenybes be di
delio vargo.

Tauras ir North Adelaide vasa
ros turnyre turėjo po vienų pra
laimėjimų. šį kartų susitiko pus- 
baigminėse rungtynėse. Žaidimas 
buvo tikrai augšto lygio.

Australai nuo pat rungtynių 
pradžios vyravo aikštėje ir mūsiš
kiai santykį išlygino tik antro 
puslaikio pradžioje. Paskui rezul
tatas keitėsi. R. Petkūno ir A. 
Ignatavičiaus puikus susižaidimas 
ir taiklūs metimai priešų buvo lyg 
ir parbloškę, bet gynimas, nors 
Kitas su Gurskiu ir buvo neblogi, 
nepajėgė uždengti kraštų. Šį kar
tų nesisekė Jačiunskui ir gaila, 
kad Pyragiui nebuvo leista dau
giau žaisti, kuris buvo visai 
ras.

Ignaatvičius, kuris tikrai 
kiai žaidė, Taurui pelnė 35
kus. Iš 12 baudų įmetė 10. Jis bu
vo geriausias aikštėje-. R. Petkū- 
nas, kuris nuolat gerėja, pelnė 14 
taškų. Jis buvo- kovingiausias žai
dėjas. Pyragius pelnė 8, Merūnas 
6, Jačiunskas 5, Alkevičius, Gurs
kis ir Kitas pi 1, Visockis 0.

Po šio pralaimėjimo Tauras su
sitiks su West Adelaide. Jeigu 
laimės — baigmėje susitiks vėl su 
North Adelaide dėl vasaros turny
ro taurės.

ge-

pui- 
taš-

Gilių padėkų reiškiame visiems 
prisidėjusiems suruošti tokį sėk
mingų vasario 16-tosios minėjimų 
Wollongonge, o ypatingai p. J. 
Veteikiui už išsamių paskaitų, p.p. 
P. Kurui, A. Kuratlei, G. Juozai
čiui ir Giesalčiams už gražias dek. 
lamacijas, Alg. Plukui ir jo vado
vaujamam chorui už dainas; Iru
tei Jonušaitei už gėles ir salės 
papuošimų, ponioms B. Gailiūnienei 
ir O. Jonušienei už triūsų virtu
vėje, gi Cabramattos lietuviams 
už gausų atsilankymų.
ALB Wollongongo Apyl. Valdyba.

Dr. Alfred Cymerman, 
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 

SERVICE
134 King St., Sydney.

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

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

pateikė savo teigimams ir prielai
doms paremti panaudotų veikalų 
pavadinimus bei puslapius.)

Pagal B. Liūgos išvedžiojimus 
Maž. Lietuvos lietuviai buvo se
niausi (pirmykščiai) to krašto gy
ventojai ir iš niekur vėlesniais lai
kais ten neatkeliavę, kaip stengėsi I Į minėjimų, nežiūrint nepergra- 
ir stengiasi įrodinėti kai kurie vo. į žiauslo oro, atsilankė gražus būrys 
kiečių mokslininkai. Tiems moksli- tautiečių, kurio gana didelė dalis 
ninkams nerūpi istoršikoji tiesa, buvo jaunimas.
bet tik vokiškoji propaganda.

Klubo nariai, išdiskutavę pas
kaitoje patelktas mintis, dėkojo 
paskaitininkui už šį įdomų bei daug I FILMŲ VAKARAS 
žinių apie Maž. Lietuvos istorijų, Sambūrio šviesa Sydnėjaus sk. 
suteikusį referatų ir pabrėžė, jog kovo 19 d-i Seštadeinį, 12-14 Ennis 
šios rūšies referatai, sųryšy su Rd-> Mii8'0nB Point( ru„žia doku. 
vokiečių mokslininkų pastangomis mentinlų f|]mų vakarų. Svarblau- 
falsifikuotl Rytprūsių bei klaipė-I siu pr(>granlos punktu bus rodoma

Vyt. šiaurys.

Jauniai Ir moterys žiemos pir
menybėse pradės žaisti tik baland
žio mėn. Būtų labai gražu, kad 
ir kiti klubai suorganizuotų mote
rų krepšinio komandas, kurios 
ateinančioje sporto šventėje galėtų 
išbandyti savo jėgas. Edas.

dvs krašto praeitį, yra svarbūs ir 
aktualūs šių dienų tremties lietu
viui, besidominčiam Lietuvos poli
tinėmis problemomis.

Klubo narių skaičius yra ribo
tas (12). Klubas mano, kad su ma
žiau aktyvių narių nuveiks dau
giau, negu su dideliu skaičium su
stingusiųjų. Nariai susirenka kar
tų per mėnesį privačiame bute, 
kur esti laikoma paskaita su dis
kusijomis ir svarstomi kiti rūpi
mieji klausimai. Visi klubo nariai 
yra aktyviai įsijungę į atliekamų, 
jų ar planuojamų darbų talkų.

Numatyta, jei sųlygos leis, po 
Velykų suruošti Newcastlyje vie
šų literatūros vakarų su kviesti
niais iš Sydnėjaus rašytojais (ži
noma, jei jin sutiks.) Be to, nori- 
ma dar šių metų bėgyje išleisti 
vienkartinį leidinį, kuriame tilp. 
tų visa Newcastlio lietuvių veiklos 
Istorija ir Newcastlio miesto isto
rinės, geografinės, kultūrinės ir 
ūkinės žinios, kurios yra svarbios 
ir mums.

90 min. filmą TRUE GLORY, ap
žvelgianti sųjungininkų pergalę 
vakarų fronte 1944-5 metais, pra
dedant išsikėllmu Normandijoje, 
baigiant kapituliacijos pasirašymu. 
Nors šis filmas dėl ypatingos įtam
pos ir pirmų linijų vaizdų buvo 
skaitomas įspūdingiausiu kariniu 
filmu, keliems metams po paga
minimo praėjus, dėl politinių ap
linkybių buvo atšauktas. Iš pagel- 
binių filmų paminėtinas 20 min. 
spalvotas modernaus baleto filmas. 
Numatoma ir trumpas filmas apie 
New Yorkų ir 10 min. filmas apie 
atominės bombos sprogimų Hiro- 
shimoje.

Išlaidoms padengti iš atsilankiu
siųjų bus renkama po 3 šll. Stu
dentams ir moksleiviams — pusė 
kainos. Pradžia punktualiai 7 vai. 
vak. Valdyba.

SYDNĖJUS
MOTERŲ ORINIS

Kovo moterij vadovės N. Gudei- 
kaitės pastangomis buvo sudary
ta orinio sekcija. Merginos kiek
vienų pirmadienį vakarais gausiai 
atsilanko ir treniruojasi St. Be
nedicts parapijos aikštėje. Moterų 
orinio komandos treneriu yra pa
kviestas V. Binkauskas.

ŠACHMATAI
Vasaros turnyras jau eina prie 

galo, šiuo metu, neturėdami pra
laimėjimų, geriausiai stovi V. Pa
tašius ir J. Maščinskas. Turnyre 
dalyvauja 12 žaidėjų.

(Priešais Melbourne Town Hall.)

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

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

AUSTRALIA HALL
VAIDINA 3 PAVEIKSLŲ DRAMATINĘ LEGENDĄ

ŽIVILĖ

Rež. pad. V. Marcinkonytė.

Bilietai gaunami po pamaldų parapijos salėje Ir prie įėjimo.

REŽISIERIUS
PAULIUS RŪTENIS

DAILININKASl
STASYS NELIUBSYSI

VAIDINA: D. Mackialienė, L. Gerulaitis, J. Neverauskas, P.l 
Rūtenis, J. Vcnclovavičius.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ TEATRO MYLĖTOJŲ GRUPE 

š.m. kovo mėn. 25 dienų 8 vai. vakaro

REKOLEKCIJOS
Rekolekcijos Sydnėjuje šiemet 

bus balandžio mėn. 2 ir 3 d.d. Cam- 
perdowne, St. Joseph’s bažnyčio
je.

Verbų šeštadienį — bal. 2 d. 6 
vai vakare konferencijos, palaimi
nimas ir išpažintys.

V. Sekmadienį — bal. 3 d. iš
pažintys nuo 8 vai. ryto. 12 vai. 
lietuviškos pamaldų^, pamokslas 
ir bendra šv. Komunija. Po pa
maldų (už 20 min.) — užbaigia
masis rekolekcijų pamokslas. Re
kolekcijas praves ir išpažinčių 
klausys svečias kun. dr. P. Ba
šinskas. -

Visi Sydnėjaus lietuviai malo
niai kviečiami dalyvauti šiose su
sikaupimo valandose. Velykų Ale
liuja praskambės mumyse pilnu 
grožiu tik suderinus sielos stygas.

Kun. P. Butkus.
Šio mėn. 20 d. lietuviškos pamal

dos Bankstowne St Brendans ba
žnyčioje bus 8 vai ryto (— tų sek
madienį mūsų laikų 10.30 bažny
čioje užima australai).

TAUTINIAI ŠOKIAI
Kovo tautinių šoklų grupė po il

gesnės pertraukos vėl pradėjo veik, 
ti. Kovo valdyba pakvietė tauti
niams šokiams vadovauti ir juos 
mokyti Vokietijoje buvusių tauti
nių šokių mokytojų A. Bernotai
tę, kuri mielai sutiko ir netrukus 
pradės dirbti su šokėjais. Sydnė
jaus jaunieji vyrai ir merginos, 
norintieji šokti tautinius šoklus, 
kreipiasi j B. šaltmirų sekmadie
niais po pamaldų arba pirmadie
niais stalo ten. treniruočių metu.

A.L.

PAJIEŠKOMAS VIKTORAS 
MAKAUSKAS

1949 metais emigravęs iš Vokie
tijos į Australljų Viktoras Ma
kauskas, sūnus Antano, dar per
eitais metais gyveno Corobimilloj, 
N.S.W. Jis pats arba žibantieji 
jo adresų, malonėkite pranešti 
“Mūsų Pastogės” redakcijai. Vik
torui Makauskui yra svarbių ži
nių iš Vokietijos.

Kuo pateisinsi savo pasitraukimų 
ir vėlesnę kovų dėl Nemuno ša
lies laisvės? LIETUVIO PASAS 
taps gražiausiu prisiminimu Tau ir 
brangiausia dovana Tavo artimie
siems.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ STUDIJA 
DIRBA

V. Saudargienės Sydnėjaus lie
tuvių Tautinių šokių Studija po 
vasaros atostogų vėl intensyviai 
dirba. Pamokos vyksta penktadie
niais australų skautų salėje, Ban- 
kstowne. Dar galima užsirašyti.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publt- 
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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