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BENDRUOMENĖS
SPAUSTUVE

Tremties lietuviškoji spauda vi
sur turi finansinių sunkumų. Ypač 
sunkiai galus su. galais suduria tie 
laikraščiai, kurie neturi nuosavų 
spaustuvių. Šitokioj būklėj yra Ir 
Australijos Lietuvių Bendruome
nės laikraštis “Mūsų Pastogė”.

Bendruomenės spaustuvės stei
gimo reikalas jau ir anksčiau bu
vo keliamas. Bet tik 1954 m. 
ALB Krašto Tarybos suvažiavi
mas Melbourne šiuo reikalu kon
kretų nutarimų padarė, įpareigo
damas Krašto "Valdybų įsigyti lie
tuviškų bendruomenės spaustuvę, 
kurioje būtų ne tik "Mūsų Pas
togė”, bet ir kiti lietuviški leidi
niai (knygos vaikams ir jaunimui, 
mokykloms vadovėliai) spausdina
mi.

Esamos dvi lietuviškos spaustu
vės Australijoje yra privačios. 
Jos mielai patarnauja lietuviams, 
bet jos už darbų Ima bevelk tiek 
pat, kaip Ir australiškos spaustu
vės. Ir tai natūralu. Turint savo 
spaustuvę, “Mūsų Pastogės” spaus
dinimo kaštai sumažėtų apie 30%. 
Tokiu būdu būtų sutaupyta graži 
suma svarų, kas įgalintų iš fi
nansinių sunkumų išbristi ir laik
raštį būtų galima padidinti. Ben
druomenės spaustuvėje būtų gali
ma pigesne kaina ir kitus lietuviš
kus leidinius atspausti.

Spaustuvei įsigyti pradžiai rei
kia apie £ 2.500. ALB Krašto Val
dyba, neturėdama šios sumos, ap
svarsčius visas galimybes, nutarė, 
kad Bendruomenės spaustuvei įsi
gyti reikalingas lėšas galima su
kelti tik visos bendruomenės pas
tangomis.

ALB Krašto Valdyba spaustuvei 
įsigyti skelbia aukų ir paskolų 
VAJŲ.

VAJAUS SĄLYGOS
1. Organizuojama spaustuvė bus 

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
nuosavybė, tvarkoma ALB Krašto 
Valdybos per savo įgaliotinius 
kaip to reikalauja vietos įstaty
mai.

2. Spaustuvei įsigyti lėšos ren
kamos paskolų lakštų ir aukų bū
du. Kiekvienas asmuo suteikęs 
paskolų gaus Iš ALB Krašto Val
dybos paskolos lakštų tokiai su
mai, kokių jis paskolins spaustu- 
vie įsigyti. Aukų davusis gaus 
ALB Krašto Valdybos pakvitavi
mų tokiai sumai, kokių jis aukojo.

3. Nesurinkus reikalingų sumų, 
arba dėl kitų priežasčių nenupir- 
kus spaustuvės, visos paskolos ir 
aukos, jeigu Jų davėjas nepareikš 
kitokių pageidavimų, bus visiems 
gražintos iki 1956 metų liepos 1 
d. Nupirkus spaustuvę paskolos 
bus pradėtos gražinti po trijų me
tų nuo spaustuvės pirkimo dienos. 
Paskolų lakštai bus išperkami kas 
metai burtų traukimo keliu.

4. Paskolos davėjui pageidau
jant, bus mokama 3%) palūkanų, 
nuo spaustuvės pirkimo dienos ir 
nuo sumos, nemažesnės kaip 
£ 50.0.0.

5. Paskolos lakštai bus vardi
niai ir galės būti perleisti kitam 
asmeniui, apie tai painformavus 
ALB Krašto Valdybų.

6. Bendruomenės spaustuvei įsi
gyti surinkti pinigai bus laikomi 
banke atskiroje spaustuvės reika
lams sųskaltoje. Tie pinigai nebus 
naudojami jokiam kitam tikslui 
Surinktos sumos, balansai ir va

Sovietų Sąjunga įteikė praneši
mus JAV, D. Britanijai ir Pran
cūzijai dėl taikos sutarties pasi
rašymo su Austrija. Sov. Sąjun
gos vyriausybės iškviesti Austri
jos ministerls pirm. dr. Raab ir 
kiti vyriausybės nariai išskrido į 
Maskvą.

Dr. Raab spaudai pareiškė, kad 
jis tikisi pasitarimus būsiant sėk
mingus.

Austrija dabar turi plačių savi
valdų, bet tebėra Vakarų sąjungi
ninkų ir Sovietų kontrolėje. Joje 
tebelaikomas ir okup. kariuome
nės.

NUSIŽUDĖ DEL
IŠTIKIMYBĖS KOMUNIZMUI

Iš Hong Kongo pranešama, kad 
Kom. Kinijoje pradėjus “valymų”, 
iš kom. partijos buvo pašalinti du 
augštai iškilę komunistų vadai. 
Vienas jų, Kao Kong, Mandžiūri- 
jos "viešpats”, pašalinus jį Iš par
tijos, nusižudė, tuo pareikšdamas 
“ištikimybę komunizmui ir prsi- 
imdamas visus nusikaltimus", ma
nykime ir. tuos, kuriuos būtų atei. 
tyje padaręs. Antrasis išmestasis 
— Shu-shlh, komunistų partijos 

; vadas Pietų Kinijoje, prieš keletą 
I dienų dar tebebuvo gyvas. Hong 
Kongo radijas praneša, kad šiedu 
"draugai” norėję "perimti” j sa
vo rankas partijos ir vyriausybės 
vadovavimų.

Kao Kong, sakoma, buvęs ar
timas draugas ir patarėjas dabar- 

j tinio Kam. Kinijos vado Mao Tse- 
tungo.

Atsistatydino

Churchillis
NAUJAS D. BRITANIJOS 

MIN. PIRMININKAS

Ilgametis D. Britanijos ministe- 
ris pirmininkas Sir Winston Chur
chill, šiemet atšventęs 80 metų 
amžiaus sukaktį, pereitų savaitę 
atsistatydino. Naują D. Britanijos 
vyriausybę sudaryti karalienė pa
kvietė ligšiolinį užsienių reikalų 
ministerį 57 m. amžiaus Sir An
thony Eden, artimiausią Churchil- 
lio bendradarbį. Naujasis ministe- 
ris pirmininkas pareigas perėmė 
ir sudarė naujų vyriausybę. Į jo 
kabinetų įeina keli nauji žmonės. 
Užsienių reikalų ministeriu pa
kviestas ligšiolinis krašto gynybos 
ministeris Harold Mcmillan. Jis 
apibūdinamas kaip kietas, gudrus 
ir griežtai prieš komunistus nusis
tatęs politikas. Jis yra praėjęs 
ilgą diplomatinės tarnybos keltų, 
užimdamas atsakingus postus už
sieniuose ir viduj. Karo metu ar
timai bendradarbiavo su sąjungi
ninkų vyriausiu vadu, dabartiniu 
JAV prezidentu Eisenhoweriu 
Manoma, kad D. Britanijos politi
ka iš esmės nesikeis, bet derybose 
su Sov. Sąjunga naujasis užsienių 
reikalų ministeris būsiąs kietesnis 
už savo pirmtakūnų.

• š.m. kovo 5-7 d.d. Paryžiuje 
posėdžiavo Mykolaičiko vadovau
jamos Lenkijos Ūkininkų Partijos 
kongresas. I kongresą buvo pa
kviesti taip pat VLIKo ir VT pir
mininkai, kurie, patys negalėda
mi į jį nuvykti, kongresui palin
kėjo sėkmingo darbo. Lietuvos 
valstiečių liaudininkų centro ko
miteto vardu kongresų asmeniškai 
pasveikino pulk. Lanskoronskis.

jaus eiga bus skelbiama "Mūsų 
Pastogėje”,

7. Vajus pradedamas 1955 m. 
balandžio 15 dienų ir bus baigtas 
1956 m. sausio 81' dienų.

Paskolas Ir aukas siųsti šiuo 
adresu: ALB Krašto Valdyba 
Box 4558, G.P.O., Sydney,-N.S.W.

Prie siunčiamos sumos malonė
kite pridėti lydrašti su savo adre
su Ir pažymėti "Paskola spaustu
vei” ar “Auka spaustuvei”.

Kam brangus lietuviškas spaus
dintas žodis, kam rūpi mūsų pri
augančios kartos lietuviška atei
tis, kviečiame visus prisidėti savo 
įnašais prie' Australijos Lietuvių 
Bendruomenės spaustuvės įsigiji
mo.

ALB KRAŠTO VALDYBA.

J. JANKUS 
LAUREATAS

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premija už geriausių 1954 metų 
literatūros veikalų teko Jurgiui 
Jankui (gyv. Rochesteryje, Ame
rikoje) už knygų "Namas geroj 
gatvėj”.

Jurgis Jankus gimė 1906 m. lie
pos mėn. Kėdainių apskr., Baiso
galos vals., Biliūnų kaime. Baigęs 
Šiaulių Mokytojų Seminarijų 10 
metų mokytojavo pradinėse mo
kyklose, paskui studijavo litera
tūrų Vytauto Didžiojo universitete 
Ir dirbo Jaunimo Teatre kaip dra
maturgas. Literatūros pasaulyje 

iškilo 1938 m. su romanu "Egza
minai”, o 1948 metais jo knyga 
“Naktis ant morų” buvo atžymė
ta augščiausia tų metų premija. 
Vėliau pasirodė jo apysakų rinki
nys “Pirmasis rūpestis”, 1952 m. 
— dviejų dalių romanas "Pakly
dę paukščiai” ir pernai “Ventos” 
išleista “Namas geroj gatvėj”.

SOVIETINĖ KRONIKA. J Pa
leckis smarkiai išplūdo Eisenho
wer! ir “Lietuvos reakcionierius“ 
per TSRS Augš. Tarybos antrųjų 
sesijų Maskvoje. Dabar okup. Lie
tuvoje toliau plūstamas Adenau- 
eris Ir kt. "Vakarų imperialistai”, 
kuriems prikišamas naujas karo 
ruošimas. Kai kas relkalaujųs 
Adenauerį net pakarti. Nuo š.m. 
balandžio 1 d. pradėti rinkti ir 
Lietuvoje parašai, kad būtų už
drausti atominiai ginklai. Į Sibirą 
tebesiunčiami “savanoriai” net su 
šeimomis. Š.m. kovo 26 d. iš Vil
niaus išlydėtas 800 žmonių trans
portas į Kustanajaus sritį, šie
met žmonių “duoklė” plėšiniams 
būsianti net didesnė už pernykš
tę. š.m. kovo 22 d. Maskvoje Rau
donoje aikštėje iškilmingai palai
dotas L. Govorovas, buv. gynybos 
ministerio pavaduotoju. Jo liūdėti 
turėjo ir Lietuvoje. Kovo 9 d. Kau
ne mirė seniausias Lietuvos daili
ninkas, Z. Petravičius.

PASIBAIGĖ DRAUGYSTĖ

Vakarų valstybėms ratifikavus 
Paryžiaus sutartį ir Vak. Vokieti
jai įėjus į Vakarų Europos gyny
bos sistemų, Sov. Sąjunga nutrau
kė draugingumo sutartis su D. 
Britanija ir Prancūzija.

Gal bus pasirašyta ir 
Austrijos taikos sutartis

POLITINIAI VINGIAI
Pasitarimai Su Sovietais

Tuo metu, kai Vokietijoje ir ki
tur Europoje kai kurie "neutra- 
listai” reiškia mintį, Jog reikėtų 
kalbėtis su bolševikais, nors net 
toks prezld. Eisenhower!s nemato 
jokio ryškesnio fakto, rodančio 
gerų rusų valių, vokiečių spaudo
je buvo tuo reikalu paskelbtas pa
sižymėjusio liberalų veikėjo Sal
vadoro de Madariagos straipsnis. 
Madariaga! niekas negali prikišti 
kokių nors totalistlnlų tendencijų, 
nes jis pats yra ilgų laikų kovojęs 
prieš Franco režimų ir gerai pa
žįsta ne tik fašistines, bet ir bol
ševikinę sistemų. Šiuo metu jis 

dėsto Oxfordo universitete D. Bri
tanijoje. Pacitavęs britų darbo par
tijos kairiojo sparno vado Bevano 
šūkį "reikia kalbėtis su rusais”, 
kuriuo paseka ir kai kurie kitų 
kraštų socialistų veikėjai, Mada
riaga pažymi, kad tokiais šūkiais 
ir reikalavimu per jėgų tartis su 
rusais siekiama ne ko kito, kaip 
mobilizuoti visokiais galimais bū
dais simpatijas motinėlei Rusijai 
ir Volgos vilkikams, rusų baletui 
ir Stalingrado gynėjams. Tuo pa
čiu norima paleisti į užuomaršų 
faktą, kad rusų tauta su kitomis 
pavergtosiomis tautomis yra užda
ryta neslbaigiančioj koncentracijos 
stovykloj, kurių galima paVadlnti 
Sovietų Sąjungos vardu. Prieš 
kalbantis su rusais, reikia gerai 
įsidėti į galvų šiuos faktus: 1) kad 
visa Sov. Sąjungos ūkinė sistema 
yra paremta minimum 10 milionų 
darbo vergų priverčiamaisiais dar
bais, kur faktiškai vergų sistemą 
vykdo MVD. 2) Kad toji "visų 
darbo žmonių tėvynė” iš Rytų Eu
ropos valstybių čiulpia kraujų to
kiu mastu, kokiu dar niekados is
torijoje nėra dariusi nė viena kita 
koloninė imperija. Ir šių faktų, 
kaip pažymi Madariaga, niekas 
negali nuginčyti. Jų neprivalo už
miršti Ir visi tie, kurie reikalauja 
"šnekėtis su rusais”. Ką gi iš tik
ro Sovietų Sąjunga gali Vaka
rams duoti? Ir ko galima iš So
vietų tikėtis? Ir ką savo ruožtu 
Vakarai gali už tas “šnektas” So
vietams pasiūlyti? Tokių visų pasi
tarimų tikslas aiškus — oficialiai 
pagal tarptautinės teisės nuostatus 
pripažinti ir įtvirtinti faktiškąjį 
Sovietų dominavimą pusėje Euro
pos. Rusai tekalba tiktai apie sa
vo saugumą ir jam reikalingas 
garantijas, tačiau nė puse žodžio 
neprisimena apie pavergtųjų lais
vę.

Prieš Naujos Rūšies 
Jaltas

Jaltos slaptųjų dokumentų pa
skelbimas daug kur pasaulyje pa
darė sprogusios bombos įspūdį 
Tą visą 400.000 žodžių apimties 
susitarimą su pasitarimų proto
kolais kai kurie laikraščiai pa
skelbė net IStisai. Iš paskelbtų 
spaudoje komentarų dabar maty
ti, kad Rytų Europoje, nustatant 
Lenkijos rytines sienas, svarbų 
vaidmenį vaidinusi vad. Cursono 
linija. Stalinas reikalavęs 50.000 
vokiečių karininkų iššaudyti. Kai 
jis norėjo j savo pusę palenkti ir 
prezid. Rooseveltą, tai Churchillis, 
įsiutęs, pastebėjo: verčiau telšsi- 
veda j sodą ir sušaudo jį patį 
bet neužtraukia tokios negarbės 
jo kraštui. Iš dokumentų paaiški, 
kad Stalinas taip pat siūlęs apeiti 
Ir pulti Vokietiją per Šveicarijos 
teritoriją. Tik Stalinų Churchillis 
įtikinęs, kad toks žygis esąs ne-

i įmanomas. Rooseveltas jau prieš 
Jaltos konferencijų turėjęs žinių, 
kad pirmoji amerikiečių atominė 
bomba bus paruošta “žygiui” 1945 
m. rugpjūčio 1 d., o antroji — tų 
pačių metų gale. Todėl nebuvę 
reikalo daryti tokių nuolaidų bol
ševikams nei Vidurio ar Rytų Eu
ropoje, nei kitur, pastebi kai ku
rie amerikiečių veikėjai.

Dešimčiai metų praėjus po Jal
tos konferencijos, JAV bent aiš

kiai žino savo pozicijų laisvame pa
saulyje. “Mes buvome už Vidurio 
ir Rytų Europos laisvę 1945 m. 
Tos pat nuomonės laikomės ir 
šiandien. Bet mes neisime į karų 
tų kraštų išlaisvinti, — rašo kovo 
20 d. “New York Times”, — mes 
tik ginsimės, Jei kas užpultų JAV 
-es arba mūsų draugus". Tokie 
žodžiai pavergtiesiems nedaug ką 
žada. Rytų ir Vidurio Europos eg- 
zilų spaddoj nurodoma, kad Eisen- 
howeris jau 1953 m. reikalavęs 
paskelbti visus dokumentus, prive- 
duslus prie tautų pavergimo. Tuo 
mteu, kai marš. Vorošllovas Ru
sų fed. respublikos Augšč. Tary
bos baigiamajame posėdyje pareiš
kė, kad naujas pasaulinis karas 
sunaikintų ne viso pasaulio civili
zaciją, bet tik sugriautų kapita
listinę sistemų pasaulyje, ir vėl 
ruošiamasi derėtis su Sovietais 
Negi naujoji 4 Didžiųjų konferen
cija tęs Jaltos ir kt. palikimų? 
Kai Vak. Vokietijos federal, par
lamentas ir kraštų taryba (Bun
desrat) ratifikavo Paryžiaus susi
tarimų, kuriuo atstatomas Vokie
tijos suverenumas Ir ji įjungiama 
į Vakarų gynybinę bendruomenę, 
kancl. Adenaueris pastebėjo, kad 
daugiau naujos Jaltos nepasikar
tos. Prieš visokias naująsias Jal
tas vieningai pasisako i c visų pa
vergtųjų atstovai, reikalaudami, 
kad jie nebūtų nurašyti bolševi
kams Ir kad naujomis derybomis 
nebūtų patvirtinti bolševikų įvyk
dyti svetimų teritorijų užgrobi
mai.

HARIMANAS DĖL 
PABALTIJO VERGIJOS

Žįnomai, JAV-bių valstybinin
kas ir visuomeninoinkas Averell 
Hariman, praėjusiais metais išrin
ktas New Yorko valstijos guber
natoriumi, kovo 8 d. kalbėjo De
mokratų partijos tautybių skyriaus 
suruoštose viešbutyje Waldorf- 
Astoria, New Yorke, iškilmėse. 
Amerikos lietuviams demokratams 
jame atstoVavo arch. A. Varnas, 
Marija Kižytė ir kt. Gubernatorius 
Harriman, kuris laikomas kandi
datu į Amerikos prezidentus per 
sekančius rinkimus, ilgoje kalbo
je, be kita ko, taip pareiškė: ”... 
Niekas iš mūsų negali jaustis sau
gus, kol mūsų bendruomenės di
delė dalis — nuo Pabaltijo vals
tybių iki Lenkijos ir Čekoslovaki
jos bei Graikijos — tebėra pa
vergta. Mes žinome, jog laisvės 
troškimas šiose tautose niekad ne- 
užgęs, ir jos vieną dieną vėl ga
lės džiaugtis laisvės senomis tra
dicijomis bei tautine savivalda”..

• Amerikos Lietuvių Taryba 
ruošiasi išvystyti JAV-se efektin
gą akciją ryšium su 15 metų Lie
tuvos pavergimu ir taip pat pami
nėti ALT įsikūrimo 15 metų su
kaktį. Neseniai ALT vylšlomasis 
komitetas lankėsi Vašingtone, da
rydamas žygių, kad galėtų toliau 
tęsti savo veiklą. Komunistinei 
Agresijai Tirti Komitetas, taip pat 
aiškinosi kai kuriuos kitus Lietu
vos laisvinimo bylą leičiančlus 
klausimus.

LĖKTUVŲ AVARIJOS

Balandžio 9 d. .netoli Brisbanės, 
karinis lėktuvas, kuris specialiai 
buvo nuskridęs iš Townsvllles per
gabenti naujagimį į Brisbanės li
goninę, kadangi Townsvilleje ne
buvo galima gauti tinkamos gru
pės kraujo transfuzijai, apie 60 
mylių nuo Brisbanės nukrito ir 
sudužo, žuvo visi: 4 lėktuvo įgulos 
nariai, naujagimis ir jį lydėjusi 
ligoninės sesuo, žuvusio kūdikio 
motina tebeguli ligoninėje.

— Balandžio 10 d. prie Forbes 
nukrito lėktuvas. Pilotas Ir 4 ke
leiviai žuvo,

• Pereitų savaitę iš Vengrijos 
j Austriją pabėgo moteris, kurios 
užsimušdami dabar įieško sovietų 
policininkai, enkavedistai ir kitoki 
sargai.

Moteris iš Vengrijos į Austriją 
atšliaužė per minų laukus. Austrų 
policija mano, kad moteris yra 
viena iš šešių vengrų, mėginusių 
per užminuotų pasienio zonų pa
siekti Austriją. Vienas jų buvo 
suplėšytas sprogusios minos, kiti 
buvo sugauti ir tik moteris pra. 
slydo. Sovietų policija 3 sužeis
tus bėglius, vaitojančius nuo skau
smų, išsigabeno iš ligoninės. Ma
noma, kad išsigelbėjusi moteris 
yra žuvusiojo žmona.

• Filipinuose žemės drebėjimo 
metu žuvusiųjų skaičius baigus 
gelbėjimo darbus pašoko iki 342. 
Nuostoliai namams r kitiems įren. 
gimams vertinami apie 3 mlllonus 
svarų.

• tautos Tarybos rinkimus Sin
gapūre laimėjo kairieji: darbo 
fronto Ir liaudies akcijos partijos, 
šios partijos reikalauja visiškos 
Singapurui nepriklausomybės.
• Raudonosios Jūros karalys

tės — Yameno karalius Ahmad, 
61 m. amžiaus, kariuomenės bu
vo priverstas atsisakyti sosto. Sos- 
tan pasodinats jo brolis, 43 m 
amžiaus, buvusls Yamano minis
teris pirm, ir užsienių reikalų mi
nisteris.
• Pereitų savaitę Italijoje du 

plačiai žinomi vyrai, 49 m. amž. 
advokatas Attilo Romano ir 59 m. 
amž. parlamentaras Geatano Flo
rentino, garbės ginčų sprendė su 
špagomis dvikovėje. Kautynes liu
dininkai sustabdė po to, kai abu 
karštuoliai apsikapojo rankas. Ka
talikų Bažnyčia abudu dvikovinin- 
kus Ir 9 jų liudininkus ekskumu- 
nikavo.
• Iš Brusselio Reuterio teleg

ramų agentūra praneša, kad Bel
gijos pramonės mieste Scelssin 
užsidegus kino teatrui žuvo 24 
vaikai, 14 moterų Ir 1 vyras. Apie 
50 žmonių apdegė ar buvo su
žeisti kilus panikai. Jie paguldy
ti ligoninėn. Keli yra labai smar
kiai nukentėję ir tebekovoja su 
mirtimi.

• Londono laikraščių streikas, 
tebesitęsiųs apie 2 savaites, lei
dėjams atnešė apie 1 milionų sva
rų stg. nuostolių. Streikas kilo 
spaustuvių mechanikams ir elekt
rikams pareikalavus didesnių at
lyginimų, gi leidykloms atsisakius 
jų reikalavimų patenkinti. Redak
cijos dirba normaliai paruošdamas 
medžiagų kiekvienų dienų, nes vis 
tikimasi, kad streikas gali staiga 
būti atšauktas.
• Iš New Yorko pranešama, 

kad sniego pūgos, uraganai bei 
potvyniai JAV padarė milžiniškų 
nuostolių. Žuvo apie 50 žmonių. 

85.000 be pastogės. Audros nusiau
bė ir Angliją. Daugiausiai nuken
tėjo pajūrio sritys. Didelių nuos
tolių padaryta laivininkystei.

1
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Kasdien mes susiduriame su Šiai 3 
dviem terminais, tikriau sakant 

sąvokom, bet dažniausiai mes kiek
vienas vis kitaip suprantame Siu 
žodžių prasmę. Gyvenant savoje 
tautoje ir savame krašte greičiau
siai toks klausimas niekados ne
būtų iškilęs, nes ten viskas, taigi 
Ir tautinės bei kultūrinės proble
mos sprendėsi pačios savaime, na. 
tūraliu keliu. Čia gi viskas yra 
pasikeitę. Svetur mes natūraliai 
gyvename tik biologinį gyvenimą, 
tačiau jeigu mes norime gyventi 
ta pačia tautine prasme, kokią 
mes turėjome namuose, mes turi
me susidaryti daugiau ar mažiau 
dirbtines sąlygas; gal būt, įtemp
ti valią ir dėti nemažai pastan- 
gų, kad susidarytume tegu ir dirb
tinę, bet lietuvišką aplinką, Išsi
jungtume bent valandėlei Iš sveti
mųjų. Ir šitas dirbtinumas, šitas 
mūsų tautinio sąmoningumo sąmo
ningas kurstymas ir sukelia klau
simų ir abejonių ypač tiems, kurie 
nesuranda 'jarba bent mažiausiai 
abejoja šios mūsų veiklos, lietu
viškos veiklos, prasme bei naudin
gumu. Ir todėl čia kaip tik ir bū
tų visų pirma pravartu pasista
tyti kaip įžanginį pirmąjį klau
simą, būtent — kuo gi mes grind
žiame savo tautiškumą? Kitais 
žodžiais sakant, kuo remiasi pati 
tauta kaip tokia? Ar šitas pagrin- | 
das jai yra paties Dievo duotas,! 
įdiegtas mūsų prigimty bei sąmo
nėje, ar mūsų pačių susikurtasis, I 
remiantis socialiniais bei kultūri-1 
niais pradais. Sustokime pirmiau-' 
šia ties pačiu pirmuoju, būtent 
prigimties, arba kaip augščiau' 
minėta, Dievo nubrėžtuoju keliu: 
ar tauta remiasi biologinio pag
rindą? Mes dažnai sakome tiek 
patetiškose prakalbose, net mokyk
liniuose vadovėliuose, tiek ir kas
dieniniame gyvenime, kad mūsų 
gyslomis teka lietuviškas kraujas, 
kad mūsų tautos nariai yra ne 
kas kita, kaip mūsų kraujo bro
liai ir tt Kiek šitoks teigimas 
turi realios prasmės ir tiesos? Ar
gi iš tikrųjų prigimtis nulemia 
mūsų tautiškumą? Argi jau mes 
ir gimstame lietuviais arba kįto-' 
klais? Ir čia iš karto tenka suabe- 1 
joti prieš duodant galutinį atsaky- ! 
rną, suabejoti kaip tik išeinant iš 
kito, šiandien mums labai realaus 
aspekto, būtent, kaip gi yra įma
nomas nutautėjimas? Kaip gi įma-' 
noma, kad pavyzdžiui tikrų lietu-1 
vių tėvų vaikai išauga amerikie-| 
čiais, vokiečiais arba kitokiais, bet 
nepalieka tais pačiais lietuviais?^ 
Juk, rodos, tas pats kraujas, ta

TAUTA IR KULTŪRA
pat giminė. Bet ne. Jeigu sąmo
ningų tėvų vaikai, gimę ir bren
dą svetur, dar pasilieka ant ribos, 
atseit, dar pripažįsta savo tauty
bę, kuri jiems dažniausiai būna 
antraeilis dalykas, tai jau vaikų 
vaikai tikrai peržengia tą ribą 
visai neabejodami dėl savo tauti-l 
nio apsisprendimo. Kaip matome, 
šitokie dalykai yra galimi ir gy-> 
venime labai dažnai ne vien tik 
mūsų atveju, bet ir visų kitų tau-j 
tų. Nejieškant kitokių pavyzdžių 
imkime, sakykim, tik mūsų pačių1 
žmones: jeigu kilmė būtų tasai, 
realusis faktorius, apsprendžiąs' 
mūsų tautiškumą, atseit, jeigu tą 
savo tautiškumą atsineštume jau 
gimdami, tai kokia būtų didelė 
šiandie mūsų tauta. Iškaitykime 
tik visus mūsų žmones, emlgra-1 
vuslus į kitus kraštus, kokia tai i

Rašo: Vincas Kazokas 
(Straipsnis diskusinis) 

būdu čia joks prigimtinis dėsnis 
nei kilmė negalioja. Mes visų pir
ma gimstame tik žmonėmis, gi 
lietuviais, lenkais arba kitokiais 

mes augdami ir bręsdami tampame. 
Mes dažnai savoje spaudoje už
tinkame net Ir labai rimtų ir išsi
lavinusių žmonių nevaisingas pas
tangas, kurie stengiasi įrodinėti, 
kad toks ar kitas garsus žmogus 
yra lietuviškos kilmes. Taip, sa
kysim, norima biblinių keliu išves
ti, kad tokie kaip Dostojevskis, 
Solovjovas, Kantas ir visa eilė ki
tų yra lietuviškos kilmės. Bet kas 
mums iš to. Jie gi nėra nuo to 
lietuviai. O pagaliau jeigu jie ir 
būtų, tai mums nuo to nė klek ne
geriau, nes jie nuėjo kitiems dirb
ti.
Išvadoje jeigu tautiškumas nėra

prigimties reikalas, bet jis yra įsi
gyjamas, vis nuolat laimimas ar
ba prarandamas, tai koks gi yra 
tautiškumo pagrindas? Prigimtyje 
jo nerandame. Belieka jieškoti tik 
grynai žmogiškojo kūrybingumo 
arba žmogiškųjų pastangų veiklos! 
sferoje. Tautiškumas Ir taip pat: 
nėra tik abstrakti sąvoka, kurios | 
pagalba mes klasifikuojame žmo-1 
nes kanceliarine prasme. Priešin
gai, tautiškumas yra pati gyveni
mo realybė, kurios negalima iš
vengti, kuri iš vienos pusės mus 
apsprendžia, gi iš kitos pusės mes 
patys sąmoningai už Ją apsispren
džiame. Sakome, už tautybę mes 
patys apsisprendžiame. Tačiau gi 
kiekvienas apsisprendimas, koks 
jis bebūtų, turi turėti ir neginčy- 
jamą bazę, dėl ko mes taip daro

me ir ką tuo laimime. Ar tautiš
kumas yra naudingas, ar jis mums 
neša kokios realios, apčiuopiamos 
naudos? Ir vėl kartojamės: gyven
dami1 namuose, mes ir šito klausi
mo nebūtume iškėlę, nes ten vis
kas buvo savaime suprantama: 
buvo ir nauda ir prasmė, čia jis 
mums yra problematiškas jau vien 
tik tuo, kad mes jokios naudos 
iš to negauname ir net nesitikime 
gauti. Priešingai, yra vis dažniau 
pasikartojančių atsiliepimų, kad 
šiandie būti lietuviu brangiai kai
nuoja. Ir iš tiesų, žvelgiant iš uti
litarinės pusės mes tos naudos ne
turime. Ir vis tik, tegu ir atme
tam naudos principą, vistiek tau
tiškumas savo pagrinduose nesu
svyruoja. Žmogus ir be naudos yra 
tautos narys, ir šia prasme gal 
būt pats sąmoningiausias. Naudos 
siekdami daugelis nueina paskui 
naudą, būtent oportūniškuoju ke
liu, stengdamies kaip galima grei
čiau persivilkti naujais rūbais. 
Tiesa, naudos principas yra ypač 
populiarus ne vien tik oportunistų

atveju: šiuo principu yra grind- 
' žiama Ir naujoji kultūros pakrai

pa, sakysim, amerikonlzmas, su
prantant šį žodį pačia plačiausia 
prasme. Plačiau pasisakant, kiek
viena materialistinė pakraipa de- 

' da savo pagrindan naudos princi
pą, kaip pačią realiausią ir pati- 
kimaiusią bazę; Ji pirmiausiai yra 

1 labai populiari naujojo tipo šian
dieninėse valstybėse, ypač Amerl- 

' koje. Ji pirmiausia patenkina vidu
tinį žmogų, ypač tokį, kuris iš 
gyvenimo nieko kito nereikalauja, 

■ kiap tik naudos, štai dėl ko ir 
' naujasis šių dienų žmogaus tipas, 

bėgdamas paskui naudą, net pa. 
keičia savo tautiškumą. Šie žmo- 

j nės savo tautybę be jokio galvos 
sukimo labai lengvai iškeičia į 
pilietybę. Taip, sakysim, naujojo 

| tipo valstybėse tautiškumo sąvo- 
, ka visai negalioja, bet visų pirma 
atsistoja pilietis. Čia neklausiama, 
kokios tu esi tautybės, bet ar tu 

! esi toks ir toks pilietis šiuo at- 
1 vėju, atsigręžiant į mus, Austra
lija sudaro išimtį. Pas mus varto
jamos dvi sąvokos: british sub-

susldarytų galybė! Betgi jie visi 
laikui bėgant nubyrėjo, atseit, per-' 
žengė savo prigimties dėsnius,1 
Juos sulaužė ir savo kraujuje nu
tildė tautinį balsą. Tačiau Iš ki
tos pusės argi prigimtis taip len- , 
gval duodasi nugalima? Dar senų
jų romėnų poetas Horacijus tei
gė, kad prigimtis nenugalima: 
naturam expellas furca, tamen 
usque recurret — nors ir botagu 
savo prigimtį išvysi, ji vistiek su- ■ 
grįš. Taigi nutautėjimas, kaip iš 
gyvenimo praktikos matyti, yra 
labai lengvas. Jis yra gyvenimo 
kasdienybė. Ir tai yra pagrindinis 
dalykas, kas sugriauna mūsų anks
tyvesnę prielaidą, kad tauta yra 
biologinis vienetas, turįs savo šak
nis jau prigimtyje. Yra vienas ir 
nekintantis dėsnis: ką mes iš gam
tos, šiuo atveju prigimties gauna, 
me, to niekados negalime praras
ti. Mes neprarandame savo fizi
nių formų, mes neprrandame sa
vo tų visų ypatybių, kurios tie
sioginiu keliu ateina Iš gamtos, 
būtent, ką mes jau atsinešame 
gimdami. Betgi tautiškumas, kaip 
matome, yra prarandamas, kaip 
kad prarandamas yra turtas, gar
bė Ir kitokie dalykai, kurie mūsų 
pačių pstangomis įsigyjami. Ki
taip sakant, viskam, ką mes savo 
pastangomis įsigyjame, visados 
yra atvira grėsmė prarasti. Vadi
nasi, ir tautiškumas yra tai kas 
paties žmogaus įsigyjama, bet ne! 
tiesiog iš prigimties gauta. Tokiu I DAIL. VACLOVAS RATAS TINKLAS. MEDŽIO RAIŽINYS

ject ir british born, kas reiškia 
ne ką kitą kaip tų pačių piliečių 
klasifikavimą į pirmos eilės pilie
čius ir antraeilius. Bet šiaip aug
ščiau minėta prasme pilietybė su
plakama su tautiškumu arba tik
riau, tautybė visai anuliuojama.

| Tai be abejo tėra tik tarpinis mo
mentas, nes taip anuliuojant seną
ją tautybę siekiama sukurti nau-

I ją, kuri ilgainiui vėl turės nus- 
1 telbti pilietį. Tuo tarpu senajame 

pasaulyje tautybė ir pilietybė yra 
dvi griežtai skirtingos sąvokos. 
Jeigu pirmąja, būtent pilietybe, 
nusakomas žmogaus priklausomu
mas tai ar kitai valstybei, tai tau- 

; tiškumu išreiškiame žmogų kaip 
. asmenį. Kitaip sakant, prisipa

žindamas kieno aš esu pilietis aš 
' tuo pačiu pasakau kieno esu paval- 
' dinys. Daugiau nieko. Betgi ats- 
| klelsdamas savo tautybę aš pasa- 
i kau apie save labai daug: aš ats- 
' kleidžlu savo asmenį, savo są

moningumą, savo kultūrą. Pasaky
damas, kad esu lietuvis, aš pa
brėžiu, kad esu tam tikros kultū-

1 ros atstovas, turįs atitinkamus 
principus, esu toje kultūroje au-

I gęs ir brendęs asmuo, vydūniškai 
1 sakant, sąmoningas žmogus, kuris, 
i tiesa, nevengia naudos, kaip bū- 
I tino pagrindo savo materialinei 
1 prigimčiai, bet drauge neišleidžia 

iš aklų! ir prasmės, kuria grindžia 
savo gyvenimą. Nes juk teigdamas 
savo tautiškumą, jis drauge teigia 
ir save kaip asmenį. Atsiminkime 
tai: nauda išreiškia žmogus daik-

Felix Timmermans
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(Ištrauka iš to paties vardo romano)

I »
Visi Šventieji Ir Vėlinės. Mirų- ( 

siems varpai skamba apniaukto) j 
erdvėj. Visur trenkia nukritusiais 
drėgnais lapais. Fina kepa pyra
gus, o mes meldžiamės už tikln-' 
čiųjų vėles, už visus mirusius ar-j 
timuoslus ir pažįstamus, net už

gąstis spindėjo Jos akyse, ir pra
kaitas tekėjo Jos veido raukšlė
mis. Baisu buvo Ir žiūrėti. Atsi
menu kaip šiandie: lauke staugė 
audra Ir draskė kamino plytas. 
"Štai- jis, štai jis, šaukė ji mums, 
bet manęs jis nepagaus! Aš plau-

mūsų Pauliuką, nors žinome, kad 
jis yra angelėlis danguje. O ypač 
už mūsų senelę. Ji tikrai neturėjo 
mirti! Ištisas dvi dienas gulėjo 

vargšelė mirties patale, be paliovos 
dainuodama apie poną Halevlną. 
Dar kai mes buvome maži, JI daž
nai mums pasakodavo apie poną 
Haleviną, kuris savo žaviom dai
nom suviliodavo moteris ir tada 
joms nukapodavo galvas. Bet kar
tą pasitaikė viena mergina, kuri 
buvo gudresnė už patį Haleviną 
ir jam pačiam nuėmė galvą. Ir 
galva prabilo: “Eik j rugių lauką 
ir papūsk ragą”. Bet ji nėjo į 
rugius, ne.Ji parjojo namo, su
rengė puotą ir pasidėjo galvą ant 
stalo. Senelei šitai bepasakojant 
mums šiaušėsi plaukai ant galvos. 
Ir dabar ji nuolat kartojo šitą pos
mą:
I rugelius aš nėjau, aš nėjau, 
Ir to rago nepūčlau, nepūčiau. 
Aš pabėgau iš tenai, iš tenai,

kiu per Nethę, aš bėgu per miš
ką. Melskitės, vaikai, melskitės — 
jis jau šauna! Oj, oj, oj!” Kunigas 
stengėsi ją nuraminti, bet tas tru
ko vos keletą minučių, paskui gy
nimas užvirė vėl iš naujo. Ji ste
nėjo, prakaitavo, visai nusikama
vo nuo įsivaizduoto bėgimo, tačiau 
nebuvo laiko atsikvėpti.

Prieš antros dienos vakarą, kai 
ji buvo Jau galutinai išsekusi, pra
bilo:

— Bet, Viešpatie! Juk tai visai 
ne ponas Halevlnas! Antai, jis su 
galva, o veidas paties mūsų At
pirkėjo! Kaip gražu, kaip gražu- 
0 kad aš būčiau žinojus... Jėzus 
genasi mano sielą... O mano gra
žusis medžiokli, pašauk, pašauk!...

Ji atskleidė savo išdžiūvusią 
krūtinę.

— Šauk, šauk! — meldė ji. — Į 
Ak, pataikė... Kaip saldu, kaip 

saldu! Ir tada ji mirė su nepasa
koma palaima veide.

Halevinas, būdams be galvos, be 
galvos, 

Vijos mane iš paskos, Iš paskos, 
Ir jo. šautos aštrios strėlės

— Tokia mirtis tai ne juokas, 
— atsiliepė susimąstęs klebonas. 
Tai yra kažkas švento.

Dabar ateina niūrios dienos, lie-
Man širdelės nesugėlė. tus barbena į langus, o mes per-

J1 plakėsi rankom ir kojom, iš-1 mirkę valome burokus, kraunam

į miegas bulves ir salierus. Pats 
tikrasis laikas persišaldymams.

Dienos yra tokios trumpos, kad 
vos spėjame apeiti tvartus ir 
kluonus. Mes paskerdėme kiaulę Ir 
kur buvęs nebuvęs (kaip jis ir su
žinojo?) šast prisistato klebonas. 
Ir kad giria, kad giria paršėką.

— Ak, gabalėlis šoninės keptu
vėje su kopūstais — koks ska
nėstas! — Arba: — Griežinėlis 
kumpio su varškės padažu, oho!

Aš kreipiausi juokais į kleboną:
— Gerai, klebone, Jūs esate toks 

Išmintingas ir mokate lotyniškai, 
tad sakykite, koks yra skirtumas 
tarp šito paršėko mirties ir mir
ties mūsų Išganytojo?

— Ne, mano mielas Šakny, ši
to aš nežinau.

— Taigi klausykite, — jam at
sakiau: — Mūsų Atpirkėjas mirė 
už mus visus, gi šitas paršėkas 
tik dėl manęs vieno!

— Al, dar turiu atkalbėti bre
vijorių, — pastebėjo trumpai jis 
ir tuoj smuko pro duris.

Tačiau ant rytojaus, kai jau mė
sa buvo visiškai atšalusi, vaikai 
nunešė prikrovę pusę pintinės šo
ninės, kumpio ir dešrų į kleboni
ją irgrjžo atgal su septyniais rau
dono bei balto vyno buteliais. Vy
nas bus laikomas ligi Naujųjų 

Metų, ir tą dieną ne vien tik dva
ro ponai vyną gers.

Sninga sala ir pusto. Mes ku
liamo, valome tvartus ir rūpina
mės kuru. Vakarai ilgi, ir dabar, 
pats geriausias laikas medžioti. 
Man žinoma, kur prisilaiko kiškiai 
bei kurapkos, o drauge pažįstu 
ir pirklius, kuriems gailu parduo
ti. Sėdėdamas prie židinio aš 
pjaustinėju iš medžio įvairius val
kams žaislus. Jau kelinti metai, 
kaip aš dirbu prie Betlėjaus pra-

kartėlės. Jau dabar turiu keletą 
statulėlių: šventąjį Juozapą, Mari
ją ir Kūdikėlį Jėzų. Kiekvienais 
metais prisideda naujas karalius 
arba piemenėlis. Mažieji susižavė
ję mano darbais, bet suaugę ty
čiojasi iš manęs. Aš išdrožinėjau 
vieną asiliuką, kuris gali galva 
kinkuoti. Juo vaikai labiausiai ža
visi, gi vyresnieji juokias saky
dami:

— Tėvai, ar tai ne kupranuga. 
ris, kuriuo ponas Dievas jojo į 
pragarą velnių gąsdinti?

Taip pat aš išdrožinėjau Kalė
dų žvaigždę, su kuria traukia per 
kaimą giedodami kalėdines gies
mes.

Štai ir Naujieji Metai. Mes 
sriubčiojam po truputi vyną ir 
raukomės, nors kiekvienas tvirti
na: — pulkus gėrimėlis! Aš sakau 
tą patį, bet greitai išsinešdinau 
kaimynystčn atsigerti ir pasigar
džiuoti šviežiu Ir sveiku miežiniu 
alum.

Jau ir po Naujųjų Metų. Dabar 
Iš visų pašalių ir kerčių krapšto
ma, kratomos kojinės ir traukia
mi po plokščiu akmeniu rūpestin
gai slėpti sidabriniai. Jie suskai
čiuojami — tas gražus pinigas, 
aplaistytas kruvinu prakaitu Ir 
nešamas su malonia šypsena į dva
rą apmokėti nuomai. Gi dvaro pa
nelė neapseina be nusiskundimų Ir 
grąsina dar pakeisianti nuomą: ji 
turinti praimti kapitalą, nes ne
galinti pragyventi iš gaunamų pa
jamų. ..

Gerai, kad ponas Dievas laimi
no mūsų trūsą. Gyvenai žmogus 
kietai susispaudęs, pardavinėjal 
pieną, sviestą, kiaušinius ir sal- 
dųjį medų. Gi patsai valgei lydy
tais taukais užteptą duoną, užsi
gerdamas gurkšniu melsvų pasu

kų. Ir dėl ko ištisus metus buvo 
dirbta, prakaituota, kamuotasi ir 
purvas brista?

Finai būtinai reikalingas pal
tas, man kojų pirštai iš batų ky
šo, vaikams trūksta drabužėlių. 
Gerai, kad mūsų klebonas pasuka 
ryšulėlį jo brolio dėvėtų rūbų.

Svogūnų kainos dar labiau paki
lo. O kad mes būtume sodinę dau
giau svogūnų! Sekančiais metais 
užsodinsiu svogūnais ištisą sklypą, 
ne — tris sklypus. Bet apie tai 
niekam nė žodžio!

Mes sodiname daug svogūnų, 
bet juk kiekvienas jų sodina: ir 
Jaučiaragis, ir kiti. Gi nuimant 
derlių jie yra pigiau grybų.

Ir taip metai iš metų. Knygose 
rašoma, kad ūkininkai susikrauna 
turtus. Žinoma, popieris juk kant
rus.

Ir vis tik; mes lengvai nepasi
duodame. Neturtas ne yda. Mums 
duotos rankos, kad jomis naudo- 
tumės. Aš darau, ką galiu, o jei
gu to dar nepakanka, tai Viešpats 
neturėtų į mane žvairakiuoti. Aš 
nesiekiu turtų. Kas man iš viso 
dvaro, jeigu kieme nebūtų mėšlo 
krūvos ir vištos nesikapstytų apie 
namus? Mes trokštame tik kasdie
ninės duonos ir stiprios sveikatos: 
visa kita patsai pasirūpinsiu. Juk 
mano džiaugsmas ir paguoda yra 
mano darbas laukuose — matyti 
augant ir žydint, ką aš pats savo 
rankomis pasodinau ir pasėjau. 
Laukai yra mano rojus žemėje!

Viešpatie, panardink savo pirš
tą į mano širdį ir, nekreipdamas 
dėmesio į pasiožiavlmus, tu nieko 
kito Urnai nerasi, vien tik nuolan
kiausi dėkingumą.

(Bus daugiau)

tiškumą, tuo tarpu prasmė —r. jo 
asmeniškumą. Betgi asmeniškumas 
yra įsigyjamas. Asmenimis mes 

tampame, lygiai kaip kad tampame 
savos tautos nariais. Gi žmogum 
nereikia tapti. Mes visi esame žmo. 
nės. Ir kada aš sakau, kad esu 
žmogus, aš dar mažiau pasakau, 
negu teigdamas, kad esu pilietis, 
nes juk kiekvienas yra žmogus. 
Būti tik žmogum reiškia ne ką 
kitą kaip tik pildyti tai, ką jam 
prigimtis yra davusi. Gi būti as
meniu, reiškia gyventi kažkuo aug- 
štesnlu, kas mus kelia, turėti tam 
tikrų uždavinių ir tikslų. Tamp
riai su asmeniu surištas ir tau. 
tiškumas. Jeigu mes sakome, kad 
asmuo yra sąmoningas žmogaus 
buvimas, tai tuo pąčiu Ir išreiš
kiame savo tautiškumą, nes būti 
tautos nariu, reiškia sąmoningai 
apsispręsti už tam tikrą kultūrą, 
šiuo keliu mes tampame ir tautos 
nariais ir asmenimis. Taigi tau
tiškumo bazė Ir yra ne kas kita 
kaip kultūra. Mes pasidarome lie
tuviais arba kitokiais per atitinka
mą kultūrą. Kultūra yra tautišku
mo pagrindas. GI kultūra nėra 

paveldima. Ji visados tik prisiima
ma ir vystoma. Tad kokiu būdu 
kultūra yra tautiškumo laidas? 
Čia reikėtų kiek apsistoti prie pa- 
čios kultūros sąvokos. Kas yra 

kultūra Ir kiek ji sąlygoja mano 
tautą?

(Pabaiga kitame numeryje)

• Iš Pietų Vietnamo grįžęs 
kardinolas Gilroy pareiškė, kad 
Indo — Kinijos karo pabėgėliams 
sušelpti numatoma organizuoti 
per visą Australiją aukų rinkimo 
vajus. Kardinolas nurodė, kad ko
munistams okupavus šiaurinę Viet
namo dalį, j pietų sritį persikėlė 
ištisi vietnamiečių kaimai.

2
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Namai pragarai..., sakydavo 
žmogus lietuvis, kalbėdamas apie 
nelemtus pasirėkavimus, arba, 
melbourniškai tariant, skersvėjus 
savuose namuose. Bet anas žmo
gus, iškratęs visas bėdas už var
tų, ėla pat, paausį pasikrapštęs, 
pridurdavo, kad be namų negerai.

Šitos išminties pasigavę suska
tome ir mes lietuviškus namus 
statyti Sydnėjuje, Adelaidėje, Mel
bourne ir Geelonge.

Apie šitų lietuviškų tvirtovių 
statybų vienas bičiulis Iš Adelai
dės rašo: "Per šešerius metus su
rinkome apie 60 svarų. Namai 
kaštuos apie 6000 svarų. Kiek dar 
reikės metų taip dirbant...” 
Iš Melbourne laiške skaitau: "Na. 
mus lietuviškus statyti nutarė 

bendruomenė, paskui sukruto skau
tai, paskui ir parapijos vadovybė 
šia liga apsirgo. Taigi, turėsime 
trejus lietuviškus namus... po 300 
metų.” Brolis iš Sydnėjaus taip 
postringauja: “Iš nuosavų namų 
spinduliuos lietuvybė, savuose na
muose atsigausime Ir jaunimas čia 
ras... Reikia namų! Kas dėl to 
abejoja?! Tik pasakyk, kur tuos 
namus statyti Bankstowne ar 
Strathfieldii? Ot, tada ir aš prisi
dėsiu”. Žmogus lietuvis Iš Geelon- 
go pasakė trumpai: “Turime stul
pus — turėsime ir namus. No 
komentarus.”

Broliai, silpnas esu aritmetikoj 
— varčiau Adelaidės problemų 
kuriame organizacijų ar šiaip ko
kiame susirinkime iškelkite. Gi 
inelbournlečio pastabos visai ne
siderina su kooperatininkų šūkiu: 
"Kur du stos... daugiau padarys”. 
O čia net trys statybininkai — 
dar toliau varys. Sydnėjuje vietos 
problema visai Inegval išsprendžia
ma — statykite namus kiekviena
me. priemiestyje. Visiems patiks. 
Blogiau su Geelongu, nes jie jau 
darbų pradėjo. Taigi, “no komen
tarus”. Mano galva, lietuviškus 
namus turėtume, jeigu pinigų tu
rėtume. Bet svarbu ir geri norai. 
Nors, kaip mano kaime skydavo, 
gerais norais ir pragaras grįs
tas.

O pinigų būtų galima papra. 
šyti pav. pas D. Britanijos lietu
vius. Juk vienai karūnai priklau
some. Gi jie jau turi keturių augš- 
tų namus Londone, turi vasarvie- 
tę-prieglaudą, turi savo spaustu
vę, knygų leidyklų ir kt Taip sa
kant, mūsų broliai jau įsikūrė, 
susitvarkė... gali dabar mums 
padėti. Ar nei? Bet kol iš jų gau
sime — po truputį meskime Ir 
patys į namų fondus, bent prad
žių padarykime, bent pamatus pa
dėkime. Negražu tokiais biednlo- 
kais, kad ir prieš Anglijos lietu
vius, pasirodyti.

•
Vienas adelaldiškis išskrisdamas 

į JAV susirinkusiems tautiečiams 
pasakė, kad jis iš Adelaidės Iš
sivežęs geriausius įspūdžius. Gi 
jeigu čia nebūtų buvę dviejų int
rigantų — įspūdžiai iš Adelaidės 
būtų dar skaistesni. Ir ko gero 
gal būtų amželį Pietų Australijos 
sostinėje nugyvenęs.

Taip tai taip. Tik aš netikiu, kad ■ 
jis dėl tų dviejų intrigantų išskri
do. Kitur jų yra žymiai daugiau, 
bet žmonės neskraido per vande
nynus. Greičiausiai čia žmona, gy
venanti Čikagoje, viską nulėmė.

•
Kadaise, Vji- Doniela šitame 

laikraštyje rašė, kad Sydnėjaus 
viešojoje bibliotekoje yra lietuviš
kų knygų ir jų galėtų būti dar 
daugiau, jeigu atsirastų kas tas 
knygas skaito. Aplamai, esu, aus
trališkų bibliotekų vadovybės mle. 
lai įsigytų lietuviškų leidinių, jei
gu atsirastų didesnis būrys skai
tytojų.

Štai kų rašo dienraštis “Drau
gas”: “Detroito viešojoje miesto 
bibliotekoje gauta naujų lietuviš
kų knygų. Detroitlečlai turėtų at
kreipti dėmesį, kad, jei tik būtų 
pakankamai skaitytojų, biblioteka 
mielai įsigytų visus mūsų spaudos 
leidinius. Skundžiamasi, ir tai su 
pagrindu, kad letuviškojl knyga iš 
Detroite gyvenančių lietuvių nesu
silaukia pakankamo dėmesio. Ten 
pat, skaitykloje, gaunami Ir kai

TEBEVILIOJA 
TREMTINIUS

Iš bolševikų spaudos matyti, kad 
seniau bolševikams pasitaikydavo 
suvilioti vienų kitų iš lietuvių grįž
ti “namo”, kurie dabar per bolše
vikinę spaudų ar radijus ragina 
ir kitus mūsų tautiečius “pasinau
doti ta proga”. Grįžęs iš P. Ameri
kos ir radviliškietis Donkus, re
patrijavęs iš Urugvajaus. Tačiau 
kažinj ar jis taip pat nesigraudina 
grįžęs. Išsiųstas į Kaunu, gavęs 
darbo spynų fabrike. Iš Brazilijos 
1953 m. pabaigoj grįžęs Vyt. Švie
sa per Vilniaus radijų ir kom. spau
dų visaip stengiasi suniekinti Ne
priklausomos Lietuvos gyvenimų ir 
girti sovietinę santvarkų.

Grįžtantieji, mūsų turimomis ži
niomis, paskutinę “skaistyklų” tu
ri praeiti repatrlaciniame skyriu
je prie Vid. Reik, ministerijos. Ten 
jie pakviečiami pasikalbėti, foto
grafuojami, pasiūloma parašyti 
savo įspūdžius, viešai pašnekėti 
ir t.t. Jei kas yra buvęs karys, tai 
tokio likimas esti užantspauduoja
mas jau ten pat. Po patikrinimo 
grjžusis pasiunčiamas j milicijų 
išsiimti paso. Tačiau faktiškai vie
toj jo gauna laikinį 3 mėn. liudi
jimų. Jaunesniems taip pat reikia 
išsiimti karinį pažymėjimų, per
eiti naujokų ėmimo komisijų ir t.t.

— Vilniuje prie Ministerių Ta
rybos veikia repatriacinis skyrius. 
Jo vedėjas — Slavinas, padėjėjas 
— Kazlauskas, sekr. — Mažaitė. 
Jie padeda gauti darbo Ir paremia 
kitokiais būdais. Grįžtantieji svar
biausia tardomi, ar nepriklausė 
kokiai nors organizacijai, ar ne
veikė prieš sovietinę sistemų, tik
rina, ar yra susipažinę su užsieny 
leidžiama liet spauda, kų žino apie 
laisvinimo veiksnius ir t.t. Kiti 
tiesiog pirštus graužte graužia 
grįžę ir savo akimis pamatę ne
įtikinamai šiurpių sovietinę buitį. 
Nors tariamai į tėvynę) tegrįžo tik 
nedidelis skaičius, bolševikai jų 
kiekį stengiasi visokiais būdais iš
pūsti ir vilioti tremtinius, kad taip 
pat pasektų anksčiau grįžusiųjų 
“šviesiųjų pavyzdžiu”...

Jaunimas vėl miškuose
Latvių žurnalistai informuoja 

New Yorke, kad jie per “Rusų 
Informacijos Agentūrų Berlyne” 
patyrę, jog paskutiniuoju metu 
Latvijoje ir Lietuvoje sustiprėjęs 
pasyvus pasipriešinimas okupn- 
tams. Pavergėjų veiksniams sie
kiant įvykdyti “savanorių” kvo
tas plėšti “Sibiro dirvonų”, nema
ža latvių ir lietuvių jaunuolių 
traukiasi į kaimus, o tenais sle
piasi miškuose. Rusų šaltiniai sa
ko, kad paskutiniu laiku tose vals
tybėse pagaiisėję proklomacijų, 

kuriose raginama Sibiran nevykti. 
Jei Latvijoje šitokios proklamaci
jos tik latviškos, Lietuvoje jos 
spausdinamos lietuviškai ir rusiš
ka! Latvių žurnalistai komentuoja, 
kad jei žiemos metu jaunuoliai 
turi slėptis miškuose, matyti, pa
dėtis yra rmita.

Ir vokiečių k. leidžiami Vokie
tijoje “Baltische Briefe”, Nr. 3 
(77) perdavė iš Berlyno RA P ži
nių apie Pabaltijy pasirodžiusius 
nelegalius atsišaukimus. Pereitų 
m. lapkričio mėn. tokių atsišau
kimų pasirodę Telšių srityje, o 
paskutiniu metu — Latvijoje. 
Pradėjus jaunus vyrus jėga ga
benti į “plėšinines žemes”, dalis 
jų vėl sprunka į miškus. Vakarus 
esu pasiekę keli pranešimai, kaip 
tokios iš 8-10 žmonių grupės sėk
mingai užpuldlnėjančios sovieti
nius karo sandėlius. Šios rūšies 
“miško broliams” priskiriamas ir 
atsišaukimų platinimas.

Ir vėl Lietuva bus laisva. Tu čia, 
o Jie ten gyvena ta pačia viltimi. 
Jis aukoja viskų, kų turi brangiau
sių. O Tu? Aukok Tautos Fondui.

kurie liet, laikraščiai bei žurna
lai”.

Teisingai sakoma, kad kaip dan
guje, taip ir ant žemės. Tik kam 
tada šnekėti, kad mūsų tautinės 
aspiracijos mėginama užgniaužti. 
Ot, verčiau prisipažinkime, kad 
patys tautiškai po truputį gnlūž- 
tame. žinoma, galime ir neprisipa
žinti. Viešųjų bibliotekų vadovy
bės, pagaliau, dėl šito labai sau 
galvų ir nelaužo.

JURGIS DAUBA.

&®KUPUO1WE
Vt+ LIETUVOJE

Šiandieninis gyvenimas Kaune
Pabėgę iš pavergtos tėvynės 

į laisvuosius Vakarus, lietuviai kal
ba apie šiandieninę Lietuvę. Jie pa
sakoja daugiausiai apie Kaunu, ku
riame Ilgesnį laikų gyveno.

Žmonių išvaizda. Daugiausia 
skurdi. Drabužiai aptriušę ir ne
švarūs, ypač darbininkų, nes dar
bovietėse. jie neturi sųlygų po dar
bo nusiplauti. Tik sekmadieniais 
kiek pagražėja žmonių išzaizda, 
kai drabužiai pakeičiami ar apva
lomi.

Girtuokliavimas brangus, bet są
lygos girtuokliauti nepaprastai pa
lankios. Visur pilna kioskų su svai
ginamaisiais gėrimais, barų, valgy
klų, bufetų su degtine. Degtinė, 
palyginti su uždarbiais, labai bran
gi. Perkama ji daugiausia stikle
liais, po 100 gramų, “šimtagrami- 
nė dozė”, apie pusę stiklinės, kaš
tuoja 4 rb. 30 kap. Psichologiškai 
sudaromos tokios sųlygos, kad 
žmonės daugiau girtuokliautų. 
Girtuokliavimas skatinamas net 
per komunistines šventes ir per 
rinkimus. Per šventes dar padau
gėja svaigalus pardavinėjančių 
vietų, vadinamųjų “prekybos taš
kų”. Girtuokliauja daug žmonių,

duodamas balsavimo lapelis. Tų 
balsuotojų, kurie neatvyksta iki 
pietų, važiuoja mašina atvežti. 
Ligoniams atveža specialių urnų, 
kad į jų įkištų atvežtų lapelį. 
Nors ir kokie rinkimai būtų, esti 
tik vienas surašąs ir su tiek as
menų, kiek reikalinga Išrinkti. 
Balsų skaičiavimas vykdomas ne
atidarius urnų. Sąrašuose suskai
čiuojami tik balsavusieji. Urnų 
turinys paprastai iškratomas į 
krosnį ar kieme sudeginamas.

Pinigai. Apyvartoje yra monetos 
Ir ppoierinial pinigai. Monetos, 
varinės, po: 1,3 ir 5 kapeikas; 
balto metalo — po 10,15 ir 20 
kapeikų. Popieriniai pinigai — po 
1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 rublių. Po
pierinių pinigų paveikslas — Le
ninas.

LAIŠKAI Iš UŽSIENIO
žmonės stengiasi mažiau laiškų 

rašyti, nes žino, kad laiškus rusai 
cenzūruoja. Be to, laiškai labai 
ilgai eina., Gerai, jei iš Šiaulių Iš
siųstas laiškas per tris dienas 
ateina. Į Sibirą ištremtiems laiš
kų maža terašoma, nes tai priklau
so nuo tremtinio apsųlygojimo, t.

Pavergtos 
Lietuvos 
Valdovai

Vilniaus radijas š.m. kovo 19 
d. paskelbė, kad kovo 18 d. per 
vakarini posėdį T. Lietuvos Aug- 
ščiausioji Tryba, K. Korsakui se
niūnų tarybos vardu pasiūlius, 
“vienu balsu išrinko šios sudėties 
T. Lietuvos AT prezidiumų”: AT 
prezidiumo pirmininkas — J. Pa
leckis, pavaduotojas — M. Junčas
— Kučinskas, sekretorius — St. 
Naujelis. AT prezidiumo nariai — 
A. Balsevičienė, J. Bartašiūnas, 
Pr. Dobrovolskis, E. Kasnauskai- 
tė M. Kenevičius, J. Matulis, V. 
Muraška, K. Pečiukas, A. Randa
kevičius, A. Sniečkus ir N. Tlmo- 
tiejevas.

M. Gedvilas su Lietuvos kp ck 
pritarimu pasiūlė tokių naujų bol
ševikinę Ministerių Tarybų: Ml- 
nlsterių Trybos pirmininkas — M. 
Gedvilas, pirmasis jo pavaduoto
jas Ed. Ozarskis, kiti pavaduoto
jai — A. člstiakovas, J. Lauri
naitis ir K. Preikšas, Automobi
lių transporto ir plentų ministe- 
ris — St. Jankevičius, finansų — 
A. Drbonys, komunalinio ūkio — 
J. Svisčiovas, kultūros — J. Smil
gevičius, maisto prekių pramonės
— E. Bllevičius, mėsos ir pieno 
produktų — K. Kairys, miestų Ir 
kaimų statybos — J. Maniušis,

bet labiausiai — rusai. Jie jieško 
“smagumo”, nes jis stipresnis ir 
pigesnis. Samagonų daug kas varo. 
Jam varyti naudoja ne grynus 
produktus, bet viskų, kad tik dau
giau galima būtų svaiginamojo 
skysčio Išsunkti. J mišinį dažnai 
įdeda net sausojo spirito, naudoja
mų šildymo reikalams.

Rusai lietuvina pavardes. Ar yra 
koks partijas patvarkymas rusams, 
kad jie lietuvintų pavardes, klausi
nėjamieji sakėsi tikrai nežiną. Ta
čiau esą žinomi keli atsitikimai, 
kai rusai sulietuvino savo pavardes. 
M. Bakanas teigė pažinojęs asme
niškai rusų, kuris vadinosi Valan
čius. Bet šis rusas nė žodžio ne
moka lietuviškai. Kiti sakėsi gir
dėję iš draugų apie pavardžių ‘lie
tuvinimų “viešam reikalui”. Pvz. 
dažnas lalkrščio bendradarbis, ru
sas visuomet stengiasi pavardę ap- 
lietuvinti — jei ne visų, tai bent 
galūnę

Kauno gatvės, apskritai paėmus, 
švarokos. Gatves valo ties suval-

y. kiek jam leidžiama laiškų tam 
tikru laikotarpiu parašyti ir kiek 
gauti. Be to, tokie laiškai dažniau
siai reiškia ne ką kita, kaip tra
faretinį laiškais pasikeitimų.

Iš užsienio laiško gavimas yra 
labai blogas ženklas gavėjui. Jis 
jam reiškia, kad jis jau yra įt
rauktas j tremtlnųjų j Sibirą są
rašus. Užsienio laiško, kaip kokios 
nelaimės, žmonės bijo. Ne vienas 
į iš užsienio gautų laiškų žiūri 
kaip į kokį kerštą. Niekas tokiu 
laišku nesidžiaugia, dažnas per
pykęs grųslna, kad už tokį meškos 
patarnavimų! siuntėjui verta pana
šiai atsilyginti.

Pasakotojas įspėjo laisvajam 
pasaulyje gyvenančius laiškų ra
šytojus, kad jie savo laiškais ne
didintų kančių savo tautiečiams. 
Jis mano, kad nedėkingesnio dar
bo negalima okupuotoje Lietuvoje 
gyvenančiam tautiečiui padaryti, 
kaip Iš užsienio parašyti jam laiš
kų.

miškų pramonės —• P. Kurys, pla
taus vartojimo pramoninių pre
kių — St. Filipavičlus, prekybos
— A. Mikutis, ryšių — N. Bielia- 
ninas, socialinio aprūpinimo — J. 
Stimburys, statybinių medžiagų — 
G. Molotokas, sveikatos apsaugos
— Br. Penkauskas, teisingumo — 
A. Likas, užsienio reikalų — Ig
nas Gaška, valstybės kontrolės — 
A. Jefremovas, švietimo — St

Pupeikis, tarybinių ūkių — P. Kun
činas, vidaus reikalų — A. Gaile- 
vičius, vietinės ir kuro pramonės
— V. Boreika, žemės ūkio — VI. 
Augustinaitis, žuvies pramonės — 
V. Mickevičius, valstybinės plano 
komisijos pirmininkas — A. Pet
rovas, valstybės saugumo komi
teto pirmininkas — K. Liaudis. 
Savaime aišku, kitaip ir nebuve 
galima laukti — “ir vienu balsu 
patvirtino drg. Gedvilo patelktų
jų Lietuvos TSR Ministerių Ta
rybos sudėtį”...

ELTA.

Nubaustas imigrantas , 
gydytojas

“The General Practitioner”, me
dicinos žurnalas spausdinamas 
Melbourne, rašo apie vienų italą 
gydytoju, kuris buvo nubaustas 
S 25 užtai, kad teikė patarimus 
ir namuose turėjo vaistų, kurie 
tegali būti išrašomi tik registruo
to gydytojo.

Italas gydytojas teisme pareiš
kęs, kad Italijoje jis dirbęs de
šimtyje ligoninių, kuriose buvęs 
vyr. chirurgu, karo metu buvęs 
italų armijos šiaurės Afrikoje sa
nitarinės tarnybos direktorių ir 
operavęs daug australų, patekusių 
į italų lauko ligonines.

“The General Practitioner” ko
mentuodamas įvykį, vedamajame 
rašo: “Ryšium su šituo pareiškimu 
mes turime dar vienų atsitikimą, 
kada augštal kvalifikuotas žmo
gus negali pas mus praktikuoti 
ir nėra kam jo pareiškimus patik
rinti ir reikalų Ištirti.”

Toliau žurnale rašoma, kad bū
tinai reikalinga spec, komisijos, 
kuri dabar egzistuojančia “kvai
lą ir neteisingų” pažiūrų į imi
grantus gydytojus ištirtų ir vėliau 
padarytų rekomendacijas ir gal 

būtų kontroliuojantis organas, pra
vedant naujųjų australų gydytojų 
registracijų, sutelkiančių jiems 
praktikos teisę.

Žemaitaitis jau Europoj 
pasiruošė potvyniams
Robertas Szeimeitat (buv. Že

maitaitis), mechanikas, šiomis die
nomis iš Vokietijos su savo žmona 
atvyko į Australijų. Jis nustebino 
muitininkus, kada jo bagaže šie 
rado visų “Volksvagoną”, kuris 
Žemaitaičio taip gabiai perdirb
tas, kad gali važiuoti žeme ir 
plaukti vandeniu. Mašinos savinin
kas muitininkams pareiškė, jog 
jis girdėjęs apie kietas gyvenimo 
sąlygas ir todėl atvyko gerai pa
siruošęs sutikti visokius gamtos 
“prajovus”. Jo sūnus į Australijų 
yra atvykęs prieš penkerius me
tus ir gyvena N.S.W.

KATALIKAI PRIEŠ PERONĄ
Pereitų sekmadienį Argentinos 

katalikų bažnyčiose buvo paskelb
tas ganytojiškas laiškas tikintie
siems, kuriame buvo pakaltinta 
Argentinos vyriausybė” kenkimu 
katalikų bažnyčios laisvei”. Ry
šium su šio laiško paskelbimu, vy
riausybės laikraštis “Democracia”

dlntais namais sargai, o ties su- 
valdinimo išvengusiais nameliais 
jų savininkai, šluojamos žagarinė- 
mls šluotomis. Žiemų sniegas valo
mas. Vasarą miesto centrinės gat
vės net palaistomos.

Laiptai į A. Fredų, už karinės 
rampos, naudojami tik specialius 
leidimus turinčiųjų. Leidimų pa
grindas — kalne esanti iš dalies 
apgriauta aviacijos dirbtuvė.

Butų nuoma. Valdiniuose namuo
se 1 rub. už m, o miesto vidury 
už tiek pat — 1 rub. 70 kap. Pri
vačiuose namuose — pagal susi
tarimų, bendrai paėmus, brangi 
nuoma dėl to, kad butų nepapras
tai trūksta. Naujosios statybos 
namų yra Aleksote, Garliavos pa
plentėje, Vilijampolėje — nedaug, 
žaliajam kalne — Tvirtovės alė
ja visa nustatyta mažais nameliais. 
Naujieji namai beveik visi medi- 
nii, dengti skiedrom.

Rinkimai. Juos., komunistų 
propaganda stengiasi pravesti 
neeiliniu įvykiu. įvairiais būdais 
stengiamasi žmones rinkimais su
dominti ir susidomėjimų palaikyti. 
Ilgų laikų prieš rinkimus vedama 
kampanija spaudoje ir susirinki
muose. Aiškinama rinkimai ir 
giriamasi, kad toko puikūs ir de
mokratiški rinkimai yra tik sovie
tiniuose kraštuose.

Rinkimų dienų rinkimų punktai 
paprastai atidaromi 6 vai. ryto. 
Rinkimų punktuose esti įrengti 
bufetai su degtine ir užkandžiais. 
Apie juos susidaro didžiausia 
spūstis. Tai reta proga gerai už- 
kųsti Ir išgerti. Dažnas stengiasi 
anksčiau nueiti, nes nori daugiau 
tomis gėrybėmis pasinaudoti. Pa
sivėlinusiems paprastai užkandžių 
pritrūksta.

Atėjęs j punktų balsuotojas tu
ri parodyti pasų ir kvietimų bal
suoti. Kvietime yra surašo eilės

15 METŲ
ČIURLIONIO ANSAMBLIO 15 M. SUKAKTIS
Čiurlionio ansamblio ir muziko 

A. Mikulskio sukakčių reikalu 
tam tikslui susidaręs komitetas pa
skelbė j pasaulio lietuvius šio tu
rinio atsišaukimų:

Brangūs Tautiečiai,
Tarp pačių didžiųjų dvasinių 

turtų, kuriuos iš Tėvynės Išsive
žėme į platųjį pasaulį, yra lietu
viška mūsų daina. Ji išaugo iš 
Tautos širdies, širdžiai daugiausia 
ir kalba. Lietuvis su daina gims
ta, su ja ir toliau nebesiskiria — 
ir žaidžia, ir darbų dirba, liūdi 
ir džiaugiasi, myli Ir vargsta, j 

karų žygiuoja Ir į tremtį keliauja... 
šitaip tapome dainininkų tauta sa
vo pačių dvasios paguodai ir sve
timųjų pagarbai bei nuostabai.

Lietuviškos dainos kelių pasi
rinko ir mūsų Čiurlionio ansamb
lis. Gimęs Lietuvos sostinėje Vil
niuje, jis surinko Lietuvos laukų 
ir lankų, kalnelių ir skardžių ai
dus ir juos per tremtį atsivežė 
čia, į laisvųjų Amerikų. Jau pen
kiolika metų, kaip tais aidais ir 
patys člurllonlečiai gyvena, ir 
mums apie mūsų Tėvynę kalba.

Su Čiurlionio ansambliu savo 
gyvenimų suliejo jo meno vadovas 
muzikas A. Mikulskis. Penkiolika 
metų jam atiduotų ir dešimt metų 
kitiems lietuviškiems chorams — 
štai .pati gražioji, patrauklioji ir 
prasmingoji dvidešimt penkerių 
metų muziko Mikulskio gyvenimo 
dalis..

Krūvon šitie metai sudėti — tai 
šimtai Ir tūkstančiai ar dešimtys 
tūkstančių įtempto darbo, rūpesčio, 
jaudinimosi ir pasididžiavimo va
landų. Tai kietų pastangų Ir dl-

numeris. Atžymėjus atvykėlį, jam delio pasiaukojimo metai

sios šalies meilei, Ilgesiui, grožiui 
ir garbei.

Pavergtoji Lietuva negali už tai 
atsilyginti. Tad mūsų, laisvųjų 
lietuvių, pareiga Čiurlionio ansam
bliui ir jo vadovui už viskų pasaky
ti nuoširdų ir didelį ačiū! Jie to 
nusipelnė.

Todėl kviečiame abiejų Jubilian. 
tų sukaktis visur reikšmingai ir 
prasmingai paminėti. Pačiame Cle- 
velande Severance Hall rūmuose 
gegužės 15 d. įvyks jubiliejinis 
koncertas su Jubilientų pagerbimo 
aktu. Nuo mūsų lietuviškų širdžių 
jautrumo turės priklausyti, kad ši
ta lietuviško kultūrinio įvykio 
šventė praeitų su ta nuotaika, ku
rių turi sukurti visų mūsų gilaus 
dėkingumo ir teisingumo įvertini
mo jausmai.

Bet vien to turėtų būti per maža. 
Iškilmės praeis, ir jų atsiminimus 
laikas ir gyvenimo srovė išnaikins. 
O jos turėtų palikti kų nors pasto
vesnio. Visų pirma tad sudarykime 
kūriblniam Čiurlionio ansamblio 
darbui sąlygas. Ansamblis juk yra 
ne vieno Clevelando, bet visų JAV 
ir kitų kraštų lietuvių vertybė. O 
jis neturi net vietos savo repetici
joms. Todėl antrasis mūsų prašy
mas: kiekvienas savo išteklium, 
nors ir kukliu, prisidėkime prie 
kultūrinių Čiurlionio ansamblio na
mų įsigijimo.

Ir dar: Jubiliantai yra verti lei
dinio — monografijos, vaizduojan
čios jų kūrybinį kelių, darbų, jų 
siekimus, sunkumus ir laimėjimus. 
Pagaliau išleiskime naujas plok
šteles su ansamblio dainomis, pa
lydimomis simfoninio orkestro, kad 
lietuviška daina atsiskleistų visa

gimto- savo didybe ir grožiu. Ir čia rei-

aštriai pasisakė prieš katalikus
dvasininkus, pariekšdamas, kad jie, 
norėdami gauti daugiau pinigų 
nesiskaito su tiesa ir faktais. To
liau laikraštis kaltina dvasiškijų,
kad ji esanti aršiausias prezidento 
Perono politikos priešas, politikos, 
pagal kurių esą siekiama sukurti 
geresnes sąlygas Argentinos dar
bo žmonėms.

Konfliktas tarp Katalikų Baž
nyčios ir vyriausybės Argentinoje 
jau yra anksčiau prasidėjęs, tik 
pastaruoju metu įtampa dar pa
didėjo.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE 
VYKSTA EGZAMINAI

Vak. Vokietijoje, netoli Heidel
bergo, Huettenfelde, veikla Vasa
rio 16 vardo lietuvių gimnazija, 
išlaikoma laisvajame pasaulyje 
gyvenančių lietuvių aukomis. Šiuo 
metu Vsarlo 16-sios gimnazijoje 
9-jai klasei vyksta brandos ates
tatui įgyti egzaminai. Vasario 16 
gimnazija šiais metais išleidžia 
trečiųjų abiturientų laidų. Baigu
sieji gimnazijų lietuviai studijas 
tęs universitetuose.

kia visų mūsų piniginės paramos.
Kreipėmės į visus, kurie tik jau

trūs. Tėvynės Lietuvos dainai. Ge
rai žinome, kad Čiurlionio ansam
blis turi nemaža ir savo draugų 
bei bičiulių. Tegu šios sukaktys 
būna viena iš geriausių progų 
naujiems, konkretiems kultūri
niams mūsų laimėjimams! Todėl 
Ir atsiliepkime visi!

Visais su Čiurlionio ansamblio 
sukaktuvėmis susijusiais reikalais 
kreiptis j pirmininką šiuo adresu: 
Mr. J. J. žlūrys, 32180 Lake Road, 
Avon Lake, Ohio, USA, o aukas 
prašoma siųsti: Mr. J. Chmieliaus- 
kas, 1401 Giddings Road, Cleve- 

' land 3, Ohio, USA.
MINĖJIMO KOMITETAS.
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NOSU PASTOGt
Melbournas AUKOS PRANEŠIMAI

PAS SPORTININKUS
Atvažiavęs į Australiją mūsų to vienetui, sportą mėgstąs Jau- 

jaunlmas, ypač Vokietijoje ir dar r.iinas išsibarstys po svetimus klu- ....
Lietuvoje dalyvavę sporte vyrai, bus. Lietuviai IctlinejO ta.rpta.U-
pradėjo organizuoti lietuviškus Dar vienas negeistinas reiški- .. , . . . . .
sporto vienetus ir vėliau steigti nys: į sportą pradedama žiūrėti SiaiO LcUISO VarzyoaS 
sporto klubus. Pagrindinis tikslas biznieriškomis akimis ir vaikoma. Melbourne įvykusiose tarptauti-

^£po,i?ta<x

GRAŽUS MOKYKLŲ 
BENDRADARBIAVIMAS '

Centrinės savaitgalio mokyklos 
mokiniai su savo tėvais, vadovau
jami mokytojų Makulio ir Vacber- 
go, buvo nuvykę į Claytono sa
vaitgalio mokyklą. Svečius sutiko! 
Claytono mokyklos vedėjas mokyt.1 
Antanaitis, mokyt, p. Šemienė, mo-1 
kyklos mokiniai bei jų tėvai. Gra-| 
ži sekmadienio popietė praleista 

mokiniam bendrai žaidžiant ir dai
nas dainuojant. Tarp šių mokyklų 
jau nuo seniau vyksta glaudus 
bendradarbiavimas, (v)

NUKENTEJUSIEMS
NUO POTVYNIO

Nukentėjusioms nuo potvynio 
N.S.W. lietuviams sušelpti aukų 
prisiuntė: L.V. (Maskot) £ 2.0.0, 
Čepulis (Glebe) £ 2.0.0, H. Kerai- 
tis (Panania) £ 1.0.0, V. Penta- 
kas (Watld Glen, Vic.) £ 2.0.0, 
Rimgaudlenė (Newcastle) £ 2.0.0.

Atkelta iš “M.P.” Nr. 1’ (311) 
£ 48.17.0.

Iš viso aukų gauta £ 57.17.0.

Pastaba. Aukos siunčiamos Ir 
toliau šiais adresais: Rev. S. Gai
delis SJ, 264 Miller Str., North 
Sydney, N.S.W., “Mūsų Pastogė", 
Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W. 
(pažymint “nukentėjuslems nuo 

leisti ir toliau, nežiūrint į tai, kad' potvynio”), arba per šalpos orga- 
jo leidimas ir nuostolių neša, nizacijas vietoje.
“Varpas”, vienintelis sporto laik
raštis lietuvių kalba Australijoje, 
pateikia įdomios Informacijos apie 
lietuvius sporttnBikus pasaulyje1 
ir duoda rimtų straipsnių sporto 
klausimais, (v)

“VARPAS” EIS IR TOLIAU
Sporto žurnalas (spaudžiamas 

rotatoriumi), kurį leidžia Melbour-, 
no Sporto Klubas Varpas, metinio j 
klubo narių susirinkimo nutarta 

1-11___ _ Il.-l-l-l : l—J ’

PATIKSLINIMAS
“Mūsų Pastogės” Nr. 11(309) 

tilpusioje korespondencijoje apie 
šv. Kazimiero minėjimą Melbour
ne rašoma: “Melbourne Ateitinin
kai šv. Kazimiero minėjimą su
ruošė atskirai šv. Jono parapijos 
salėje”.

Šita žinia neatitinka tikrenybei 
ir yra tendencinga. Tarp skautų 
ir ateitininkų buvo susitarta, kad 
šv. Kazimiero minėjimą ruošia 
skautai. Tačiau jokio viešo minėji
mo šv. Kazimiero proga, Melbour
ne niekas neruošė.

Melbourno Moksleivių Ateitinin
kų Kuopos Valdyba.

G-eelongas
LKF Geelongo skyriui pakvietus, 

kovo 26 d. lankėsi Melbourno Teat
ro Mėgėjų Grupė ir suvaidino iš 
V. Krėvės veikalo “Raganius” in
scenizuotą “Žemaituką”. Netoli

moj ateity Geelongo vaidintojų mė- 
1 gėjų grupė žada nuvykti į Mel- 

bourną.

• Geelongo lietuvių salės 
tyba vyksta planingai, šiuo 
tu yra dirbamos cementinės 
tos ir tuojaus bus pradėta sienų 
mūrlnimo darbai. abc

šta
me- 
ply-

Scenai veikalų niekados neturė
jome pertekliaus. Australijoje teat
ro grupių darbas dažnai sukliūv.i 
taip pat. dėl tinkamų scenai vei
kalų stokos.

“Mūsų Pastogės” red., norėda
ma teatro darbuotojams padėti, 
kreipėsi į užjūriuose gyvenančius 
dramaturgus, paprašydama vei
kalų, ypač tokių, kurie įmanoma 
būtų mūsų sąlygose pastatyt).

Šiuo metu jau yra gauti (rank
raštyje) iš Vytauto Alanto du vei
kalai: Didysis partizanas — 4 vei
ksmų drama su prologu. Veikalą 
— epizodas iš Lietuvos partizanų 
kovų antrosios okupacijos metu — 
galėtų pastatyti pajėgesnė teatro 
grupė. Reikalingas įgudęs dekora
torius. Veikėjų 22. Veiksmas vyks
ta daugiausia ūkininko kieme ir 
mške.

Visuomenės veikėjas — 3 veiks
mų komedija. Tai lengvas, be su
dėtingesnių charakterių veikaliu- 
kas kuriame paryškinama “seni
mo” kova dėl ‘jaunimo”.. Norint 
jaunais žmonėm, naujom Jėgom 
papildyti partijų eiles, užmirštama 
kartais ir patys esminiai lietuviš
ki reikalai, nors jie lygiai rūpi ir 
“senimui” ir ‘jaunimui”. Veikia 5 
moterys ir 5 vyrai. Velkaliuką pa
statyti nesunkiai galėtų kiekviena 
mėgėjų grupė.

Norintieji su veikalais susipa
žinti, kreipiasi į “M.P.” redakci
ją-

buvo mankšta ir noras parodyti, 
kad lietuviai kai kuriose sporto 
šakose yra pranašesni už kitų tau
tybių sportininkus.

Lietuvoje pamėgtas krepšinis 
pradėta pirmiausia kultyvuoti. 
Australijoje gi krepšinis nebuvo 
populiarus. Todėl mūsiškiams pra
džioje nebuvo sunku australus 
įveikti. Tokioje Adelaidėje, Spor
to Klubas Vytis, apjungęs Pietų 
Australijos sportuojantį lietuvišką 
jaunimą, pradžioje susidorodavo 
su kiekvienos tautybės krepšinio 
geriausiais penketukais. Dar Vo
kietijoje žaidę Urnevičlus, Igna
tavičius, Gurskis Jačiunskas ir 
kiti, sudarė pagrindą stiprios 
krepšinio komandos. Eilę metų 
lietuviai buvo nenugalimi.

Bet kitų tautybių sportininkai 
nesnaudė. Jie dėjo pastangų lietu
vius prilygti ir pralenkti. Latviai 
pasisamdė trenerį ir dirbo daug, 
kol iškopė į pirmaujančių 
Australai, kuriems krepšinis 
dėjo patikti, parodė rimtų 
tangų tobulėti ir krepšinio
pakelti. Jie daug pasimokė ir iš 
garsiosios amerikiečių “Globtro- 
terių” ekipos, šiandien tų pastan
gų vaisiai aiškiai matomi: austra
lai pasivijo mūsiškius ir kitus pa- 
balitečius. Jie jau pajėgia mūsiš
kius ir nugalėti.

O ką daro mūsų vyrai? Atvirai 
šnekant: ko buvo Išmokę Lietuvoje 
arba Vokietijoje, tuo ir pasiten
kina, manydami, kad lietuviai, 
kaip Europos krepšinio meisteris,

eiles.
pra- 
pas- 
lygi

si kartais tuščios asmeninės gar
bės. Gi turėtų būti sportas su
prantamas, kaip fizinio lavinimosi 
ir grūdinimosi ateities gyvenimo 
kovai sąlyga. Garbingoje sporti
nėje kovoje laimėta pergalė tel
kia garbę paskiram sportininkui 
ir kartu jo atstovaujamai tautai.

Gražus paprotys laimėjimą tin
kamai atžymėti. Ir sportininkai 
šio papročio neturėtų atsisakyti. 
Bendram pobūvyje, jaunimui su
sirinkus, dainai skambant ir mu
zikai grojant — puikiausiai gali
ma vakarą praleisti. Bet nepagir
tina, kai pergalę “atšvęsti”, arba 
pralaimėjimą “apveikti”, skuba
ma ant artimiausio “kornerio”- 
Stiklas alaus — tvarkoj, bet kada 
po “aplaistymo” kojos linksta — 
ne. Gausūs išgėrimai ne sportinin
kui, nes tai pakerta kovos dvasią 
ir veda prie fizinio nusilpimo. 
Kiekvienas jaunuolis turi būti kū
rėjas savo sveikos ateities ir kar
tu 
čia 
yra 
mo

mūsų 
Jung- 

sporto 
objek-

sveikos ir garbingos tautos, 
nepavyzdys senesnieji, kurie 
Išmušti iš normalaus gyveni- 
vėžių.

Baigiant norisi prašyti
jaunimą kuo glaudžiausiai 
tis į grynai lietuviškas 

gretas, būti drausmingais, 
tyvlais ir, atmetus į šalį asmeni
nės garbes vaikymąsi, sudaryti 
stiprius lietuviškus sporto viene
tus, kurie savo pergalėmis neš 

garbę lietuviškam jaunimui ir Tė
vynei Lietuvai.

J. KALVAITIS.

ALB APYL. SUSIRINKIMAS

Sydnėjus
• Namų Tarybos posėdis šau

kiamas balandžio 23 d. 9 vai ry
to. Atskirų pranešimų nariams ne
bus siunčiama.

Newcastlis
PASKAITA APIE LIETUVIŲ 

TAUTOS DAINAS IR MUZIKĄ
Kovo 20 d. įvykusiame Newcast. 

llo Lietuvių Diskusijų Klubo susi
rinkime, konservatorijos studentas 
Stasys Žukas skaitė paskaitą apie 
lietuvių tautos dainas ir muziką.

Prelegentas išgvildeno mūsų liau
dies dainų atsiradimo bei klestė
jimo priežastis ir iškėlė tose dai
nose slypinčias lietuvių tautos sie
los išraiškas.

Antroje paskaitos dalyje S. Žu
kas nušvietė muzikinės kultūros 
kilimą ankstesniais laikais ir ne
priklausomoje Lietuvoje. Čia bu
vo išryškinti pirmųjų mūsų kom
pozitorių (C. Sasnausko, M. Pet
rausko, J. Naujalio ir vėliau St. 
Šimkaus, J. Tallat-Kelpšos, J. 
Gruodžio Ir kt.) nuopelnai. Prele
gentas plačiau nupasakojo M.K. 
Čiurlionis kaipo kompozitorius 
reikšmę ir muzikos mene nuopel
nus. M.K. Čiurlionis buvo ne tik 
genialus dailininkas, bet ir talen
tingas muzikas-kompozitorius.

Vyresnės kartos ir jaunieji (lais
voj Lietuvoj iškilę) kompozitoriai 
jleškojo savito lietuviškojo muzi
kos stiliaus, dažnai atsiremdami 
į liaudies dinų meliodijų turtus 
(motyvus).

Muzikinės kultūros ugdyme di
deli nuopelnai priklausą Lietuvos 
vargonininkams, kurie dirbdami su 
įvairių organizacijų bei parapijų 
chorais, pakėlę muzikinės kultūros 
lygį mūsų tėvynėje.

Lietuvos Valstybinė Opera, muz. 
konservatorija Kaune, muzikos 
mokykla Klaipėdoje, savo meniniu 
lygiu stovėjo šalia geriausių Eu
ropos operų ir muzikos mokyklų 
Ir apvainikavo lietuves tautos pas
tangas muzikinės kultūros ugdy
me.

• Velykų pirmą dieną Cam- 
perdowne Ir Bankstowne lietuviš
kose pamaldose dalyvavo rekordi
nis skaičius žmonių. Daug tautie
čių buvo atvykę iš kitur, Velykų 
atostogas leidžiančių Sydnėjuje. 
Ypač daug lietuvių buvo atvykę 
Iš Canberros, tarp jų bevelk visi 
Apylinkės Valdybos nariai.

• Velykų antrą dieną šokių 
vakarus buvo suruošę skautai Ir 
Sporto Klubas Kovas.

Vykdant metinio susirinkimo nu
tarimą, ALB Bankstowno Apylin
kės Valdyba š.m. balandžio 17 d., 
sekmadienį, 11.30 vai., tuoj po lie
tuviškų pamaldų, Florence Hall, 
prie Regent kino, netoli pašto (prie 
namo esančioj iškaboj užrašyta 
Frank Kenedy’s Gimnasium) šau
kia Bankstowno Apylinkės susirin
kimą namų įsigijimo reikalams 
apsvarstyti.

Jei visi dalyvausime — greičiau 
išspręsime šį reikalą.

ALB Bankstowno Apyl. Valdyba.

JONAS VYŠNIAUSKAS, gyv. 
Pietų Australijoje, prašomas at
siliepti šiuo adresu: Juozas Rimas, 
10 Railway Ave., Middle Brigh
ton, S.5., Vic.

Imigracija Kanadon, Amerikon
Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, dar
bo — buto garantijas, etc.) parūpina Pasaulio Liet. Bendruome
nės Britų Kolumbijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, diplo
muotas teisininkas

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

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

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).

ALB BANKSTOWNO APYLINKĖS

ŠOKIU VAKARAS 
c

įvyks š.fri. balandžio 23 d., šeštadienį,

FRIENDLY SOCIETY HALL, BANKSTOWN.

Pradžia 7 vai. vak. Gera muzika. Alus ir užkandžiai bufete.

ALB APYLINKES VALDYBA.

DAIL. L. ŽYGO DARBŲ 
PARODA ADELAIDĖJE

Š.m. birželio mėn. 11 ir 12 die
nomis įvyks dailininko Leono Žy- 
go kūrinių paroda. Paroda ruo
šiama jo asmeniškoje ateljė, Ade
laidėje, Collgė Rd., Nr. 13.

Parodos lankymo laikas nuo 1 
vai. p.p. iki 5 vai. p.p.

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 Melbourno Town Hall.)

Laimėjo “senimas”.

LAIMĖTOJAI PO RUNGTYNIŲ

Adelaidėje sportininkų gegužinėje žaidė “seniai” prieš jaunuosius 
futbolininkus.
Pirmoj eilėj iš kairės į dešnę: L. Žiedavičius, V. Pledzinskas, 
Merūnas, E. Danisevičius kapitonas, buvęs liet, rinkt, žaidėjas, 
Taparauskas, A. Visockas.
Antroj gilėj: Vyties Futb. Sekr. vicepirm. S. Relvytis, teisėjas
Kalvaitis, V. Armėnas, R. Sidabras, M. Čiplys, J. čižauskas, vice 
kapit. J. Sadauskas ir komandos vadovas Vieleniškis. šioje nuotrau
koje trūksta A. Petriko. Edas.

A.
E,

J.

yra nenugalimi. Deja, praktika 
parodė, kad Ir moralinis kapita
las, jeigu nėra papildomas, išsen
ka. Kitiems žengiant pirmyn ir 
tobulėjant, mes, neprogresuodaml, 
suprantama, žengiame atgal. Mes 
jau įveikiami. Kodėl?

Pagrindinė pralaimėjimų prie
žastis yra bene| ta, kad praranda
me sportinę dvasią, nelankome tre
niruočių, nestudijuojame prieše 
taktikos, nepasiruoštame kondicl- 
nial. Stinga taip pat reikalingos 
sportinės drausmės. Neigiamai vei
kla ir bendros vadovybės neturėji
mas, be kurios neįmanomas našus 
darbas. Gi sportinę vadovybę iš
rinkti vis nesiseka. Gal net ir ne
sistengiama. Anksčiau buvusi spor
to vadovybė Iširo ir bylas perdavė 
ALB Apylinkės valdybai, kuri, 
nors ir deda visas pastangas su
šaukti susirinkimą ir sudaryti 
sporto vadovybę, bet tokiuose su
sirinkimuose, po tuščių kalbų iš- 
sisklrstoma nieko konkretaus ne
nuveikus. Jeigu ir toliau taip eis,

LORRAINE 
ir 

ALGI PETRUŠKĄ, 
sukūrusius šeimos židinį, sveikina 
ir daug laimės linki 

..ADELAIDĖS FUTBOLO 
KLUBAS VYTIS

ZITĄ BACEVIČIŪTĘ 
ir

ANTANĄ KALADĘ, 
sukūrusius šeimą nuoširdžiai svei
kina ir laimingo gyvenimo linki

Adickai.

PADĖKA
Šių metų vasaros turnyre buvo 

sužeista keletas A.L, Futbolo Klu
bo Vyties žaidėjų. Visiems tau
tiečiams, parėmusiems sužeistuo
sius mūsų žaidėjus moraliai ir 
aukomis, o p. V. Vosyliui už pa
aukotas Futbolo Klubui Vytis nuo-

tai, reikia laukti, kad iširs dar 
veikiančios krepšinio ir futbolo 
sekcijos. Tai liūdni reiškiniai, nes 
jie rodo jaunimą nesistengiant 
bendram reikalui asmenines ambi
cijas ar kokius kitus išrokavimus 
palenkti. Gi jeigu jaunystėje ne
išmoksime susiderinti tai vėliau ir 
vaikščiosime kiekvienas savo siau
rais takučiais. Bet blogiausia yra 
tai, kad iširus lietuviškam spor-

traukas ir albumo sutvarkymą, 
nuoširdžią padėką reiškia

A.L. Futbolo Klubo Vytis 
Valdyba.

Lietuvių Kultūros Fondo Mel
bourno Sk. Valdyba nuoširdžiai dė
koja dail. A. Rūkštelei Adelaidėje 
už jo padovanotą skyriui akvarelę 
iš ciklo "Tėviškė” Jo kūrinių pa
rodos Melbourne proga.

nėse stalo teniso varžybose V. 
Sirjatavičlus Ir J. Kuncaitls lai
mėjo dvejeto pirmą vietą, baig
mėje nugalėję australų porą 3:0.

Apie šį turnyrą rašydami aust
ralų laikraščiai visur pažymėjo 
mūsų vyrus esant lietuvius. Mel
bourne "The Sun” įsidėjo V. Slr- 
jatavičiaus ir J. Kuncaičio nuot
rauką žaidimo metu.

V. Sirjatavičlus 1953 m. buvo 
laimėjęs Victorljos stalo teniso 
meisterio vardą. Įvairiose stalo 
teniso varžybose Australijoje yra 
laimėjęs apie 30 taurių.•

FUTBOLAS

Sydnėjus. Kovas — Revesby 
Rovers 2:4

Balandžio 9 d. įvyko Kovo ant
rosios rungtynės prieš stiprią aus
tralų vienuolikę — Revesby Ro
vers. Šias rungtynes Kovo vie
nuolikė sužaidė daug geriau. Pir
mas puslaikis baigėsi 1:1. Antra
me, mūsiškiai atrodė truputį nu
vargę ir todėl žaidimas vyko dau
giau mūsų aikštės pusėj. Austra
lai įmušė dar tris įvarčius, o mū
siškiai tik vieną. Kovo geriausi 
žaidėjai buvo: Ruša, Burokas Ir 
pirmą kartą žaidęs Kapočius. Ko
vui abu įvarčius pelnė Balkovas.

— šeštadienį, balandžio 16 d. 
įvyks pirmenybių rungtynės tarp 
Kovo ir tos pačios Revesby Ro
vers komandos Amour Park aikš
tėje, netoli Revesby geležinkelio 
stoties. Rungtynių pradžia 1.15 
vai.

★
Adelaide Vytis — Port Thistle 

rungtynės įvyks balandžio 16 d. 
3.10 vai. Port B.T.M Ovai.

Vytis —• Port Adelaide rungty
nės įvyks balandžio 23 d., 8.10 
vai. Port Adelaide, Hart St.

Vytis — Cumberland rungtynės 
įvyks balandžio 30 d. 3.10 vai. 
B.T.M. Ovai.

PRAŠO ATSILIEPTI

Uršulė Relnartienė ir Milda jieš- 
ko Aleksandro ir Rožės Stulpinų. 
Rašyti: 12 Putikl St, W.2., Auck
land, N. Zealand.

•
— “M.P.” 12 nr. dantų gyd. 

K. Gumeniukienės pranešime apie 
naują adresą įsibrovė klaida. Nau
jas adresas yra toks: 124 Amy 
St., Regent Park, Sydney, N.S.W.

'********************<*♦#♦*♦***#.
ALB SYDNĖJAUS 

APYLINKĖS VALDYBA 
balandžio 22 d.

ruošia didelį

ŠOKIU VAKARA* < c
kuris įvyks

West Concord, Masonic Hall.
Pulki salė, įdomi programa, gera 

muzika, turtingas bufetas — vis
kas mieliems svečiams.

Pradžia 7 vai. vak.
Važiuoti traukiniu Ik! West Con

cord arba autobusu Nr. 459 iš 
York Str.

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 j Australiją. Patarnavi
mas rūpestingas ir užtikrintas. Vi
si formalumai (kaip vizos, pasai 
Ir kt.) atliekama nemokamai.

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

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