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SYDNĖJUS, 1956 m. sausio 11 d.

Jis Priklauso 
Lietuvai

1918 metais, sužlugus militari-, 
nei vokiečių galybei, Vakarų san
tarvininkai visuose Vokietijos pa
sienio strateginiuose punktuose 
įvedė savo kontrolę. Tada tad ir 
Prūsų lietuviai pradėjo radikalią 
kovų dėl atsiskyrimo nuo Vokieti- 
pos ir* prisijungimo prie Lietuvos 
valstybės.

Tačiau, kaip dažnai esti, taip ir 
šį kartų, mažųjų balsas pasiliko 
balsu tyruose šaukiančiu — nuga
lėtojai pasitenkino tik dalį Mažo
sios Lietuvos, t.y. srytį j šiaurę 
nuo Nemuno atskirdami nuo Vo
kietijos ir pavesdami jų prancūzų 
globai. Gi prancūzai, tuo metu de- 
demonstravę karštų draugystę len
kams, mieliau norėjo matyti šiame 
sektoriuje šeimininkaujančius len
kus, nei lietuvius.

Generolui Odry iš krašto išvy
kus padėtis dar pablogėjo, nes ad
ministravimų perėmė civ. komisa
ras Petisnė. O po 1922 metų lap

kričio mėnesį įvykusios konferenci
jos Paryžiuje, buvo aišku, kad 
Klaipėda ir toliau paliks atskirta 
nuo Lietuvos. Tokiai padėčiai 
esant, reikėjo imtis radikalių prie
monių lietuviškam Klaipėdos Kraš
tui prijungti prie'Lietuvos valsty
bės. Ir tai buvo padaryta: suki
lę Klaipėdos krašto lietuviai, re
miami savanorių iš Lietuvos, gin
klu įvykdė tai, ko buvo tikėtasi 
talkiu keliu atsiekti. . Klaipėdos 
miestas ir kraštas grįžo prie Lie
tuvos. 700 metų trukusios sveti
mųjų priespaudos buvo nusikra
tyta.- Ir tai įvyko sausio penkio
liktųjų, 1923 metais.

Bet ar buvo galima vienu mostu, 
per vienų naktį atitaisyti tų ža
lų, kurių buvo padaręs vokiškasis 
okupantas per šimtmečius lietu
vybei ?

Didžioji dalis Mažosios Lietu
vos gyventojų buvo išlikę lietu
viais. Bet daug buvo ir tokių, ku
rių tautinę sųmonę buvo apnešę 
svetimos dulkės. Be to, buvo ir iš 
Vokietijos atkilusių, tikrų vokie
čių gausus būrys, kurie' niekada 
nenorėjo sutikti, kad Klaipėdos 
kraštas priklausytų Lietuvai, o 
ne Vokietijai. Dėl Klaipėdos 
miesto ir krašto prisijungimo prie 
Lietuvos nebuvo patenkinta ir Vo
kietija. Jos vyriausybė stengėsi 
įrodyti pasauliui, kad Klaipėdos 
kraštas yra vokiškas Ir turi pri
klausyti Vokietijai. Bet pasaulis 
buvo kitokios nuomonės ir Versa
lio sutartimi Klaipėdos kraštas 
buvo atskirtas nuo Vokietijos. Vo
kiečiams pareiškus protestų, Pir
majame Pasauliniame kare daly- 
vavusisų valstybių — Santarvės 
vardu Clemenceau — Prancūzijos 
"Tigras” — davė šitokį atsakymų.

"Minėtas kraštas yra buvęs vi
sados lietuviškas, daugumas gy
ventojų pagal kilmę ir kalbų yra 
lietuviai. Kad pačiame Klaipė
dos miešti* yra dalis vokiečių, 
nepateisina, kad tas kraštas bū
tų paliktas Vokietijos suverenu, 
me, o turint dėmesyje,- kad 
Klaipėdos uostas Lietuvai yra 
vienintelis "išėjimas į jūrų, jis 
turi priklausyti Lietuvai”.
Šiandien, atsidūrę tremyje, at

sisukime veidu į lietuviškąjį pajū
rį, ir atviromis akimis pažvelki
me j to krašto brolius, per 700 
metų neišsižadėjusius lietuvybės, 
kovojusius dėl Lietuvos laisvės ir 
visų lietuviškų žemių sujungimo. 
Mes čia neišvengiamai turėsime 
pripažinti faktą, kad jie per šimt
mečius neprarado tai, ko mes leng-

NAUJA SPORTO 
VADOVYBĖ ALB APYL. PIRMININKU SUVAŽIAVIMAS

Australijos lietuvių sporto šven
tės metu Adelaidėje buvo sušauk
tas sporto klubų pirmininkų ir 
įgaliotinių susirinkimas. Adelaidės 
“Vytį” atstovavo pirmininkas B. 
Marmukonis, J. Jurgaitis ir J. 
Riauba, Sydnėjaus “Kovą” — pir- 
min. A. Laukaitis ir V. Šutas, 
Melbourne "Varpą” — pirm. J. 
Motiejūnas ir J. červinskas, Gee- 
longo “Vytį” — J. Jonušas ir 
Bratanavičius, Canberros sporto 

klubų “ Lithuanians” — P. Pilka.
Aptarus aktualiuosius lietuvių 

spurto reikalus, susirinkimas nau
juoju Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Spirto Valdybos pir
mininku vienbalsiai išrinko Vladų 
Daudarą. (270 Miller St., North 
Sydney, N.S.W.) ir pavedė jam 
sudaryti A.L.F.A.S. Valdybų, pa
sikviečiant vicepirmininką ir sek
retorių.

Susirinkimas pavedė Sydnėjaus 
"Kovo” sporto klubui 1956 metais 
sporto šventę suruošti Sydnėjuje. 
Laikų nustato šventės rengėjas.

Susirinkimas vienbalsiai nutarė 
išleisti vienų spec. “Mūsų Pasto
gės” numerį, kuriam lėšas ir med- 
.iagų parūpins sporto klubai. “Mū
sų Pastogės” spec, numerio išlei
dimu pavesta rūpintis A.L.F.A.S. 
pirmininkui VI. Daudarui.

Susirinkimas nutarė visokerio
pai padėti Melbourne leidžiamam 
sporto laikraščiui “Varpas”, Jį re
miant moraliai ir materialiai.

A.L.

IŠ SPORTO ŠVENTĖS
Pereitų metų gruodžio mėn. 27- 

31 dienomis Adelaidėje įvykusi 
Australijos lietuvių sporto šventė 
buvo pati didžiausia. Joje dalyva
vo apie 130 aktyvių sportininkų, 
atstovavusių 5 klubus.

1955 m. krepšinio nugalėtoju 
tapo Adelaidės “Vytis”. Antrų 
vietą laimėjo Melbourne “Varpas”, 
trečių — Sydnėjaus “Kovas”.

Stalo teniso komandinėse (vyrų) 
varžybose pirmų vietų laimėjo 
Melbourne “Varpas”. Moterų (ko
mandinėse) pirmųjų vietų laimėjo 
Sydnėjaus “Kovas”.

Individualinių varžybų nugalėto
ju išėjo Slrjatavičius (Varpas). 
Individualinėse moterų pirmų vie
tų laimėjo Kenderienė (Kovas).

Orinį (vyrų) laimėjo Adelaidės 
“Vytis”. Moterų orinio varžybas 
laimėjo adelaidiškės.

Šachmatų varžybose 1-jų ir II- 
ją vietas pasidalino Geelongo “Vy
tis” ir Adelaidės “Vytis”.

Platus šios šventes — didžiau
sio Australijos lietuviškojo Jauni
mo sąskrydžio — aprašymas 
bus atspaustas kitą savaitę.

• Australijos kariniai daliniai 
Malajuose šiomis dienomis pirmų 
kartų dalyvavo kautynėse prieš te
roristus.

va širdimi pradedame išsižadėti 
vos kelerius metus svetimoje ap
linkoje pagyvenę. Jie išlaikė savo 
širdyse meilę savam kraštui ir jų 
vaikai po 700 metų daug švariau 
kalbėjo lietuviškai, negu daugelio 
mūsų, vos kelerius metus pagyve
nę po šilta Australijos saule. 
“Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt! _

,Tų garbę gavome užgimę 
Jai ir neturime leist pražūt”.

Šiuos žodžius tardami Prūsų 
Lietuvos lietuviai juos tardavo ne 
tik lūpomis, bet ir širdimis.

J.K.

Australijos Lietuvių Bendruomenės Apylinkių pirmininkų suvažiavi
mas, įvykęs 1955 metų gruodžio mėn. 29-30 dienomis Sydnėjuje, 
bendruose posėdžiuose su Krašto Valdyba apsvarstęs aktualiuosius 
tautinės bendruomenės veiklos klausimus, ir paskirų jos narių bei or-
ganizacijų reiškimąsi joje, vieningai pasisakė dėl efektyvesnių prie
monių' parinkimo tautiniam gyvastingumui tremtyje išlaikyti bei 
tautinei kultūrai puoselėti.

Apylinklų pirmininkus, seniūni
jų vadovus ar jų atstovus sukvietė 
Krašto Valdyba. Tai buvo lyg ir 
tarnybinis suvažiavimas veiklos 
gairėms nustatyti, metodams ap
tarti ir pajleškoti tinkamiausių 
priemonių bei būdų ’ veiklai pagy
vinti.

Suvažiavime dalyvavo Alburio 
Apyl. V-bos pirmininkas Aleks. 
Danta, Bankstowno — J. Rama- 
manauskas, Cabramatos — A.J. 
Skirka, Geelongo — A. Pranaus- 

kas,. (vald. narys), Sydnėjaus Apy
linkės pirm. V. Miniotas ir sekr. 
Al. Nlčajus.i Wollongongo Apyl. 
pirm. Matas Gailiūnas ir Ižd. A. 
Brunka. Raštu savo pranešimus 
ir pageidavimus patiekė Adelaidės 
ir Canberros apylinkių /valdybos.

J suvažiavimų buvo kviestos 
Kult. Fondo Australijos V-ba ir 
T. Fondo Atstovybė. Kultūros 
Fondo Australljes Valdybos pirm. 
A. Vaičaitis, negalėjęs suvažiavi- 
man atvykti, atsiuntė sveikinimų. 
Suvažiavime dalyvavo Tautos 
Fondo Atstovybės Australijoj pir
mininkas J. Kalakauskas ir 
Krašto Valdybos nariai: V. Skrin- 
ska, V. Simniškis, V. Doniela, S. 
Grina, Pr. Nagys ir M. Petronis.

Suvažiavimų atidaręs ALB Kr.

Apie Brolius Sibire
NAUJAUSIOS ŽINIOS IS SIBIRO VERGŲ STOVYKLŲ. JAS 
PARVEŽĖ GRĮŽUSIEJI VOKIEČIAI KARO BELAISVIAI.« -

Kai kurie grįžusieji perdavė 
mūsų tautiečių, laikomų Vorku
tos, Kolynos ir kitose darbo ver
gų stovyklose, sveikinimus savo 
tautiečiams, esantiems laisvėje. 
Taip pat ne vienas grįžęs vokie
tis prašė ir Jų vardu pasveikinti 
lietuvius tremtinius irkalinius. 
Grįžusi lietuvaitė A.R. iš Augs
burgo pasakė per Amerikos Bal
sų sveikinimo žodį mūsų tautie
čiams, esantiems krašte ar turin
tiems vilkti tremtį tolimiausiose 
Sibiro stovyklose.

Su transportais yra grįžę buvu
sių karo belaisvių ar civilių in
ternuotųjų ir iš Kolynos apylin
kių, kur siaučia nepaprastai dide
li šalčiai. J tas sritis dirbti pačių 
sunkiausių darbų ypač buvo tre- 
miams 1945, 1946, 1947 m.m. su
gaudytas miškuose ir kitur Lietu
vos Jaunimas.

Buvusieji Lukiškių kalėjime ir 
soviet, saugumo rūmuose Vilniuje 
suteikė smulkesnių žinių apie ten 
įtisytus žiurkių ir vandens kar
cerius į kuriuos už tariamus nu
sižengimus suimtieji uždaromi. 
Lukiškių kalėjime yra įtaisyti rū
siai, kuriuose vykdoma mirties 
bausmė. Vilniuje tardymo metu 
laikomi vienutėse be langų negali 
atskirti, kada diena kada naktis. 

Intoje buvo kalinama ypač daug 
lietuvių dvasininkų. Buvo ir du 
lietuviai vyskupai, bet jie 1949 m. 
buvo išsiųsti į Abesto invalidų 
stovyklą ir tolimesnio jų likimo 
pasakotojai nežino.

Kai kurie iš grįžusiųjų teigia, 
kad ypač sunku pabaltiečiams 
Vorkutoje. Švedų laikraščiai mi
ni, kad pabaltiečių ten esą per

,Va-bos pirm. Vyt. Skrinska išryš
kino svarbiuosius tautinės bendruo
menės tikslus ir uždavinius, pažy
mėdamas, kad jiems vykdyti ir 
įgyvendinti reikalingos visų su
telktinės pastangos ir visų ben
druomenės narių solidarumas bei 
apsijungimas tiems tikslams rea
lizuoti. Jis nurodė, kad bendruome
nėje besireiškiųs apatiškumas 
abuojumas ir vengimas pareigų 
dažnai esti svarbiausia kliūtis sie
kiamam tikslui priartinti. Solida- 
dumo mokesčio nemokėjimas yra 
netik vienas didžiausių stabdžių 
bendruomenės vadovybės veikloje, 
nes be lėšų našus darbas neįma
nomas, bet sykiu ir tautinio soli
darumo bei sąmoningumo stoka. 
Savos spaudos išlaikymas yra pir
mos eilės klausimas, todėl reikia 
pasvarstyti būdu bendruomenės 
laikraščio ne tik egzistencijai pa
tikrinti, bet kad jis galėtų didėti 
ir tobulėti. Krašto Valdybos pir
mininkas kvietė suvažiavimą at
virai pasisakyti visais rūpimais 
klausimais, kad bendromis pas
tangomis būtų surastos priemonės 
veiklos kliuviniams pašalinti.

Apylinkių valdybų veiklos ap
žvalgas padarė jų pirmininkai.

(Tąsa 4 psl.)

5.000, bet kiti to skaičiaus tikru
mu abejoja. Su pabaltiečiais bol
ševikai elgiasi ypač blogai. Pa- 
baltiečių solidarumu ir savitarpio 
pagalba, taip pat parama vokie
čių karo belaisviams ir cmliams 
internuotiesiems, grįžusieji tiesiog 
žavisi,

Apskritai, kaip iš surinktųjų 
duomenų matyti, kiekvienoje svar
besnėje stovykloje vis randama lie
tuvių. Vienoj didesnėj stovykloj 
jų skaičius siekia apie pusę. Ypač 

(Tąsa 4 psl.)

• JT pabėgėlių komisariato ve
dėjas dr. J. van Heuven-Goedhart, 
priėmęs Nobelio 1954 m. taikos 
premijų, kalbėdamas Oslo mieste 
apie pabėgėlių likimą, pažymėjo, 
kad J. Tautoss globojo 2,2 mil. pa
bėgėlių. Apie pusę iš jų gyvena 
Europoje.

52 savaites
UŽ £ 3.0.0

JUS LANKYS "MOŠŲ PASTOGĖ”, KAIP YRA LAN
KIUSI PER ŠEŠERIUS METUS, JEIGU JĄ UŽSIPRE
NUMERUOSITE 1956 METAMS.

TAD NEATIDĖLIOKIME
IR UŽSISAKYKIME BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTĮ JAU 

Šiandien
‘Mūsų Pastogė” yra Australijos Lietuvių Bendruomenės laikraštis, 
kuriam lygiai rūpi visų lietuvių reikalai ir neteikia pirmenybės jokiai 
politinei srovei, grupei, konfesijai, nes kovoje dėl Tėvynės laisvės ir 
lietuvybės gyvastingumo išlaikymo tremtyje visi lietuviai yra lygūs. 
PRENUMERATOS PINIGUS SIŲSTI ŠIUO ADRESU: “MOŠŲ 
PASTOGĖ”, BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, N.S.W.

• ALB MELBOURNO 
APYLINKĖS

SUSIRINKIMAS
1956 m. sausio mėn. 15 d. (sek-

madienj), 1 vai., St. John’s para
pijos salėje, East Melbourne, šau
kiamas visuotinis Melbourne Apy
linkės narių susirinkimas sekan
čia darbotvarke:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko rinki
mas.
3. Valdybos veiklos pranešimas.
4. Finansinė apyskaita.
5. Kontrolės K-jos pranešimas.
G. Garbės Teismo pranešimas.
7. Diskusijos dėl pranešimų ir fi
nansinės apyskaitos tvirtinimas.
8. Apylinkės Valdybos rinkimai.
9. Kontrolės Komisijos rinkimai.
10. Garbės Teismo rinkimai.
11. Lietuvių Namų Fondo Valdy
bos informacinis pranešimas.
12. Einamieji reikalai ir sumany
mai.
13. Susirinkimo uždarymas.

ALB Melbourne Apyl. Valdyba.

CANBERROS 
APYLINKĖS

SUSIRINKIMAS
ALB Canberros Apylinkės Valdy

ba praneša, kad 1956 ih. sausio 
mėn. 21 d. 7 vai. vak. šaukiamas" 
visuotinis bendruomenės' susirinki
mas šia darbotvarke:
1. Prezidiumo rinkimas;
2. Valdybos sir Revizijos Komisi

jos pranešimai;
3. Diskusijos dėl šių pranešimų;
4. Naujos valdybos rinkimai;
5. Revizijos komisijos rinkimai;
6. Sumanymai.
/Susirinkimas įvyks Y.W.C.A. 

patalpose, Civic Centre. Visi lietu
viai prašomi dalyvauti.

ALB Apylinkės Valdyba.

GEELONGO 
APYLINKĖS

SUSIRINKIMAS
š.m. sausio mėn. 15 d. 2.30 vai. 

p.p. šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
parapijos salėje, ALB Geelongo 
Apylinkės Valdyba šaukia visuoti
nį susirinkimų.

Darbotvarkėje: a) Valdybos ir 
kitų organų pranešimai, b) naujos 
valdybos ir kitų organų rinkimai.

Po susirinkimo Klaipėdos prie 
Lietuvos prisijungimo minėjimas.

Maloniai kviečiame susirinkime 
ir minėjime dalyvauti visus Gee
longo lietuvius.

ALB Geelongo Apyl. Valdyba.

Dr. Otto John 
pasivažinėjimai

1954 metų pavasarį Vak. Vokie
tijos slaptosios policijos šefas (dr. 
Otto John) vienų naktį perėjo į 
rytinį Berlyną ir ten, pasiliko. Ki
lo sąmyšis vakariečių tarpe, nes 
manyta, jog John, žinodamas daug 
paslapčių," jas išplepės komunis
tams.

1955 m. gruodžio 13 d. Otto 
John sugrįžo į Vak. Vokietiją ir 
pasidavė policijai.

Dr. John iš “namų nevalios” 
išvežė danų žurnalistas Bonde — 
Hendriksen. Pabėgimui buvo ruo
šiamasi daug savaičių. Dr. John 
vadinamas žmogumi su 1000 pa
slapčių.
• Lenkų radijas paskelbė, kad 

Ix*nkijos atstovybės užsieniuose 
gavo parėdymą paveikti Vakarų 
valstybių ^rriausybes, kad šios 
padėtų vesti repatriacijos propa
gandų, ar bent Varšuvos vedamai 
akcijai netrukdytų.

9 Nors Ir labai vaišingai bu
vo sutikti Indijoje Bulganinas ir 
Kruščiovas, bet jiems išvykus In
dijos premjeras Nehru pareiškė, 
kad jis ir toliau liekąs ištikimas 
Commonwealthui.
• Sovietų Sąjungos politikos 

svorio centras perkeliamas į Vid. 
Rytus Ir Aziją aplamai, šitai pa
tvirtina ir britai, kurie vis dar ti
kėjosi, kad su Maskva būsią ga
lima "bendradarbiauti”.

D. Britanijos min. pirmininkas 
Edenas pareiškė, kad Sovietų 
grėsmė Vid. Rytuose esanti labai 
rimta. Jis pripažino, kad Sovietai, 
nelaimėjo Europoje, “grumtynėms” 
tarp Vakarų ir Rytų pasirinko' 
Vid. Rytus.
• Australijos atstovas Jung

tinių Tautų Organizacijoje, Wil
liam D. Forsyth, šiose pareigose 
išbuvęs 4 metus, pereitą savaitę 
išvyko iš New Yorko j Canberrą.

Į jo vietą paskirtas dr. E.R. 
Walker, Australijos ambasadorius 
Japonijoje.
• Politiniai stebėtojai reiškia 

’įsitikinimą, kad netrukus būsią 
atnaujinti diplomatiniai santykiai 
tarp Australijos ir Sovietų S-gos. 
Šiuo reikalu tariamasi Londone.

Dipl. santykiai tarp šių valsty
bių nutrūko iškilus Petrovo šnipi
nėjimo aferai.
• Iš Vašingtono pranešama 

apie Amerikos Antarktikos ekspe
dicijos priartėjimą prie Pietų po
liaus. Vienas šios ekspedicijos 
transporto lėktuvas apie 38 minu
tes skraidė virš Pietų poliaus ir 
lakūnai praneša, kad jie būdami 
500 pėdų augštyje, matę “puikią 
baltų plokštumą”.
• Essene leidžiamas dienr. 

”Westd. Allgemeine” rašo, kad 
visa eilė šeimų Iš Lietuvos, šiuo 
metu gyvenančių Essene ir apylin
kėse, gavo Michailovo komiteto 
kvietimų “grįžti namo”. Kiti net 
nesupranta atsiųstojo teksto ir 
ramiausiai jį, ypač jaunimas, įme
tė į krosnį. Paskelbęs tą žinią vo
kiečių dienraštis pastebi, kad dau
gumas lietuvių šeimų Ruhro kraš
to metropolijoj gyvena jau nuo 
šio amžiaus pradžios ir yra seniai 
priėmę Vokiečių pilietybę. “Pak

vietimą grįžti namo” gavo taip pat 
viena moteris, jau prieš kelerius 
metus mirusi. Augustdorfe gyve
nantieji 1.700 pabėgėlių rusų, lat
vių, lietuvių, lenkų ir kitų pareiš
kė savo didžiausių pasipiktinimą 
Sovietų reikalavimams juos “grą
žinti į tėvynę”. Taip pat griežtai 
pasisakyta prieš visokių komisijų 
sudarinėjimą ir sovietinius teroro 
metodus. Tie pasisakymai paskelb
ti ir vokiečių spaudoje.

1
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BENDRUOMENĖ IR ORGANIZACIJOS
Neretai tenka Išgirsti nusiskun- iima reikalauti, kad lietuvis, dėl- 

dimų, kad išsiplėtęs lietuvių trem- to kad jis lietuvis, taptų ir kun
ti nių išsiskirstymas organizacijo
mis neigiamai atsiliepia j pačios 
Bendruomenės veiklą. Kitais žod
žiais, paskiros organizacijos subu
ria kultūrininkus bei šiaip akty
vius asmenis, o apylinkių valdy
bos, kurioms taip pat yra reika
linga kitų asmenų pagalba, sun
kiai randa talkininkų, šis faktas 
ypač ryškus tautinių švenčių bei 
minėjimų atveju, kai apylinkių 
valdybos be kitų asmenų pagal
bos išsiversti negali. Rezultate, 
apylinkių veikla susilpnėja, o, rin
kimams atėjus, apylinkių nariai 
kratosi bendruomeninio darbo, ku
ris dažnai esti sunkus, nedėkin
gas, retkarčiais net nevaisingas.

Visai natūraliai tad klausimas 
iškyla, kokiu būdu šią organizaci
nę diferenciaciją būtų galima su
taikinti su bendruomenine veiklai 
o kartu ir su tautiniu solidarumu. 
Atsakymas siūlosi taip pat visai 
natūralus, būtent, įtraukti paski
ras organizacijas j aktyvią ben
druomeninę veiklą. Vis dėlto, ir 
sutinkant su šiuo atsakymu, rei
kia pasvarstyti, koks yra Bendruo
menės ir paskirų organizacijų 
santykis, nes vienašališkas ar ne
pakankamas klausimo išsprendi
mas gali sukelti ginčų. Negalima, 
sakysime, teigti, kad Bendruome
nė turi teisę organizacijoms nuro
dyti, ką jos turi daryti. Iš kitos 
pusės, organizacijos negali pa
neigti Bendruomenės ir pasidary
ti aklomis bendruomeninei veiklai.

Bendruomenės ir organizacijų 
santyki galima mėginti nusakyti 
šitokiu būdu. Matematiškai kal
bant, Bendruomenė yra paskirų 
organizacijų didžausias daliklis, t. 
y., Bendruomenei rūpi tie dalykai 
kurie, tarp kitų specifinių,. rūpi 
kiekvienai organizacijai, būtent, 
tautiniai reikalai. Kiek tai liečia 
organizacijas, jos tautiniais rei
kalais nepasitenkina, jos eina už 
tautiškumo ribų ir siekia papildo
mą tikslų. Sporto klubams rūpi, 
be tautiškumo, dar fizinis auklėji
mas ir varžybos; skautams rūpi, 
be tautiškumo, dar ir, tam tikras 
charakterio auklėjimas; Katalikų 
Kult. Dr-jal be tautiškumo, rūpi ir 
katalikiškosios kultūros bei pasau
lėžiūros ugdymas; Sambūriui švie
sa, be tautiškumo, rūpi ir idėjų 
nagrinėjimas nenustatytuose rė
muose. šių tikslų, kurių siekia 
įvairios organizacijos, būtų gali
ma išvardinti ir daugiau, bet čia I 
svarbu tik dėsnio paillustravimas. I

Dabar, kalbant apie Bendruome
nę, tuoj pat pastebime, kad Ben
druomenė už tautiškumo ribų iš
eiti nesistengia, Ji jokių specific 
nių tikslų neturi. Tuomi ji ir ski
riasi nuo paskirų organizacijų. 

Bendruomenė yra nepolitinė, neturi 
specifinės pasaulėžiūrinės ar reli
ginės krypties, nes jos tikslas yra 
apjungti visus lietuvius be išim
čių. Todėl Bendruomenė vienodai 
žiūri į visas organizacijas, tol, kol 
jos yra lietuviškos ir siekia Ne
priklausomos Lietuvos atstatymo. 
Bendruomenei favoritų nėra; nėra 
jai ir nepakenčiamų organizacijų. 
Betkokia specifinė Bendruomenės 
kryptis automatiškai pastatytų jų 
į paprastos organizacijos plotmę. 
Negalima tad iš Bendruomenės 
reikalauti, kad ji sektų vieną ku
rią nors politinę ar pasaulėžiūri
nę krypti, lygiai taip pat, kaip 
negalima reikalauti, kad ji pasida
rytų sporto klubu, skautais, švie- 
siečiais Ir t.t.

Bendruomenės ir organizacijų 
santykiavimo bazė yra ne Bendruo
menės pakrypimas link kurios nors 
organizacijos, nes tada Bendruo
menės neliktų, ji įsijungtų į tą 
organizaciją. Bendruomenės ir or
ganizacijų bendradarbiavimo bazė 
tačiau yra tai, kas Bendruomenei 
ir organizacijoms yra bendra, bū
tent, tautiniai reikalai. Bet kadan
gi tautiniams reikalams yra skiria
ma pirmenybė — Bendruomenė šia 
moraline prasme kitas organizaci
jas apjungia, nes jai rūpi tik tauf 
tiniai reikalai. Bendruomenei pri
tinka vadovauti tautinei veiklai, 
nes jos tikslas yra tik grynai tau
tinis. Nei viena kita organizacija 
negali šio vadovavimo teisėtai pa
veržti, nes organizacija turi ir 
kitų tikslų. Galima reikalauti, kad 
lietuvis išliktų lietuviu, bet nega-

mi kitu — skautu, sportininku, 
betkurios pasaulėžiūrinės ar poli
tinės organizacijos nariu. Jei lie-
tuviškai visuomenei išimtinai at. būrusios aktyvius kultūrininkus, 
stovautų kuri paskira organizaci- menininkus, o apylinkių valdyboms
ja, atstovavimas nebus grynas, jje gal tik žinomi asmeniškai ar-
nes, kadangi ji turi kitų tikslų,' ba 
visuomenės narių tarpe ji gali su- ' 
silaukti abejingumo ar net opo
zicijos, kuri kiltų pas nepritarian
čiuosius tos organizacijos speci
finiams tikslams. Dėlto Bendruo
menė yra retkarčiais prilyginama 
valstybės tęsiniui, nes ji yra virš 
specifinių organizacijų tikslų, šis 
sulyginimas yra visiškai teisingas.

Grįžtant prie praktiškojo klau
simo, iš kurio ir iškilo teoretinis 
apsvarstymas, pirmiausia mato
me, jog bazė Bendruomenės ir or
ganizacijų bendradarbiavimui yra
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rasta. Tai bendras tautinis rūpes
tis. Iš šios bazės išeinant, Ben
druomenė turi teisę kreiptis į or
ganizacijas su talkos prašymu, o 
organizacijos negali tos talkos at
sakyti, nes jos talkininkauja tam, 
ko jos pačios tarp kitų dalykų 
siekia, būtent, lietuvybės išlaiky
mo. Talkininkavime jos negali ma
tyti pavojaus ar rivalizacijos, nes 
Bendruomenei apart lietuviškų rei
kalų niekas daugiau nerūpi. Dar 
daugiau, susikryžiavus Bendruo

menės ir organizacijų interesams, 
pirmumą privalo turėti Bendruo-’ 
menė. Organizacija savo veiklą 
skiria daugumoje savo nariams, o 
Bendruomenė — visiems lietu
viams. Ir kadangi sutinkama, kad 
lietuviškumo išlaikymas mūsų 
lygose yra svarbiausias rūpestis, 
Bendruomenės interesai turi sto
vėti augščiau už specifinius. Be 
abejo, šis argumentas yra tik mo
ralinis, ir organizacijų nusilenki
mas ai- nenusilenkimas priklausys 
nuo pačių organizacijų, arba tei
singiau pasakius, nuo jų vadų tau
tinio sąmoningumo.

konkrečiai, kadangi vienas iš 
Bendruomenės darbų yra tautinių 
švenčių bei minėjimų rengimas, 
apylinkių bei seniūnijų valdybos 
turi visišką teisę kreiptis į orga

SVETIMIEJI APIE MUS
Jungtinių Tautų politinio ir sau

gumo komiteto, svarstančio nusi
ginklavimo ir tarptautinio įtem
pimo sumažinimo problemas, 1955. 
XII.5 posėdis buvo tikrai neeili
nis. Jame pirmą sykį vienas ir tas 
pats atstovas buvo daug kartų nu
traukiamas pirmininkavusio (N. 
Zelandijos atstovo Sir Leslie Mun
ro) ir kt. atstovų. Jame taip pat 
aiškiai ir nedviprasmiškai buvo 
nusakytas komunizmo pavojus, o 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos liki
mas tarp kitų nurodytas kaip vie
na iš tarptautinio įtempimo prie
žasčių. Ypač aiškiai prieš komu
nistus pasisakė lietuviams jau pa
žįstamas, ne kartą minįs Jungt. 
Tautų tribūnoje jų vardą Irako 
atstovas dr. Al-Jamali. Savo kal
boj jis pažymėjo, kad Jungt. Tau
tos galėtų daug prisidėti prie tai
kos išlaikymo ir poltinės įtampos 
sumažinimo, pakviesdamos savo 
narius taikiai paremti laisvės rei
kalą, nepaisant, ar tai būtų Alžy
re, ar Estijoje, Lietuvoje ar Lat
vijoje.

Pasaulio įtampa yra pirmoje ei
lėje atsiradusi paneigus tautines 
laisves. Tą paneigimą dr. Al-Ja
mali ir sakėsi pasistengęs pavaiz
duoti konkrečiais pavyzdžiais. 
Jungt. Tautos turi kovoti už tai, 
kad būtų panaikintas vienų tautų 
politinis dominavimas kitoms, taip 
pat panaikinta ekonominė kitų 
eksplotacija. Ypač po žmogaus 
laisvės pagrindais rausiasi komu- 
nistsų internacionalas, kuris, užuot
plėtęs brolybę, tik kursto vieną 
visuomenės dalį prieš kitą. Nega
lima priimti komunizmo nei kaip 
filosofijos, nei kaip gyvenimo for.

nizacijas su talkos prašymu. Tai 
nebūtų organizacijos kreipimasis į 
organizaeiją, nes, kaip matėme, 
Bendruomenė stovi kitoje plotmė
je. Paskiros organizacijos yra su- 

formaliai kaip Bendruomenės 
nariai. Patartina, kad prieš šven
čių minėjimus apylinkių valdybos 
sušauktų organizacijų atstovų po
sėdį, iš kurio išplauktų naštos pa
sidalinimas. Vadovavimas, betko- 
kiu atveju lieka apylinkės ar se
niūnijos privilegija.

Apart bendradarbiavimo švenčių 
I ir minėjimų rengime, apylinkių 
| valdyboms pravartu ir šiaip koor- 
| dinuoti organizacijų veiklą. Koor- 
' dinacija čia nereiškia, kad Ben
druomenė turėtų nusakyti organi
zacijų veiklos pobūdį, nes, kaip 
anksčiau minėta, Bendruomenė į 
organizacijų vidaus reikalus nesi
kiša. Apylinkių valdybos tačiau 
gali koordinuoti parengimų datas 
ir pašalinti sutapimus. Kad subė- 
gimų yra, matome iš laikraščių, 
o dažnai paprasti datų sutapimai 
iššaukia net apkaltinimų. Koordi- 
nuodamos parengimų datas, apy
linkių valdybos turės progos suei
ti ryšln su organizacijomis, ir 
lietuviškas darbas taps tampres
niu. Konkretus pasiūlymas: orga
nizacijų atstovų posėdžius šaukti 
nors tris kart per metus, prieš 
svarbiąsias tautines datas, būtent, 
vasario 16 d., birželio trėmimų su
kaktį ir rugsėjo 8 d. šituose po
sėdžiuose apylinkių valdybos ne 

į tik ras progos kreiptis į organiza- 
1 cijas su talkos prašymu, bet ir 
pačios organizacijos, redaguoja
mos parengimų kalendorių, iš to 

i turės sau naudos.
Be abejo, smulkesnes detales 

privalo išdirbti pačios apylinkių 
. valdybos. Tačiau principinis klau
simas turi būti aiškus. Darnus 

są- Bendruomenės ir organizacijų dar
bas sustiprins tautinį soslidarumą 
ir neleis energijai išsiveržti ne
reikalingais takais. Iš kitos pusės, 
Bendruomenė šiame bendradarbia
vime neturi užmiršti, jog jos vie
nintelis tikslas yra tautiniai rei
kalai, ir kad ji kitų užsimojimų 
neturi. Bet kuri specifinė Bendruo
menės kryptis pavers ją į papras
tą organizaciją ir ji neteks apjun
giamosios galios. Australijos Lie
tuvių Bendruomenės autoritetas, 
visose inątancijose priklausys nuo 
objektyvumo.

mos. Jungt. Tautos turi nustatyti 
kelius ir būdus, jog kiekvienas 
kraštas, vis tiek, ar jis būtų dide
lis, ar mažas, pasirinkęs nekomu
nistinį kelią, turi būti visiškai lai
svas nuo komunistinės grėsmės ir 
subversijos, kuri gali nuveti į pa
saulinį karą ir palaidoti visą žmo
nių civilizaciją. Keturių planai tu
ri būti koordinuoti. Pasisakyda
mas už reikalą priimti rezoliuciją, 
dr. Al-Jamalis toliau nurodė, kad 
tokia rezoliucija turėtų apimti ir 
šiuos punktus: išlaisvinti visas pa
vergtąsias tautas, ar jos būtų pri
klausomos Vakarų kolonializmui, 
ar Sovietų pavergtos. Visoms tau
toms išlaisvinti turėtų būti nusta
tytas laikas, o JT plenumai uri 
paskelbti, kad baigėsi tokie laikai, 
kada viena tauta galėjo laikyti pa
vergusi kitas tautas. Kominformo 
veikla nekomunisstiniuose kraštuo
se turi būti nutraukta. Turi taip 
pat būti panaikintos geležinė ir 
bambuko uždangos etc. Kalbėtoją 
stengėsi nutraukti, reikalaudamas 
neliesti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos, ypač Sovietų atstovas Kuz
necovas. Vis dėlto, nors ir nutrau
kiamas, dr. Al-Jamalis pasakė 
daug skaudžios bolševikams tie
sos, primindamas taip pat paverg
tąją mūsų tėvynę.

New Yorko lietuvių žurnalistų 
iniciatyva — dėl savo ankstesnių 
pareiškimų, kad Sov. Sąjunga ne. , 
užgrobusi Lietuvos — buvo laiš- , 
kais užverstas Indijos atstovas J. 
Tautose Krišna Menon. “New
York Times”, atsakydamas Sovie 
tams į jų melus, pabrėžia, kad jo
kiais melais jie nepakeis istorijos 
faktų, rodančių, kaip Sovietai iš

Į Vokietiją vėl pradėti atleisti 
vokiečių karo belaisviai ir civiliai
internuotieji. Friedlando pereina
mojoje stovykloje parvykstantieji 
sutinkami labai nuoširdžiai. Pas
kiausia paleistieji vokiečiai civi
liai buvo paleisti iš Vorkutoj (dau
giausia), Intos Ir Suchobezvoch- 
naja stovyklų. Į klausimą, kodėl 
šie transportai buvo sulaikyti, 
įvairūs Sovietų pareigūnai davinė
jo visokių paaiškinimų: vieni aiš
kino, kad dėl techninių priežasčių, 
kiti — kad per lėtai vykstąs tarp 

"Sov. Sąjungos ir Vokietijos santy
kių užmezgimas, o trečiųjų dau
gumas mėgino už tai kaltę versti 
ne Sovietų vadams, bet kancleriui 
Adenaueriui, tartum vokiečių vy
riausybė būtų neišlaikiusi anks
čiau duotų Maskvoje pažadų. Ta
čiau visi žino Sovietų suktumą ir 
jų šios rūšies metodus. Neabejo
tina, kad transportų sulaikymu 
norėta vokiečiai paspausti, jog 
greičiau pradėtų ir sustiprintų ne 
tik politinius, bet ir ekonominius 
ryšius su Sovietais ir jų satelitais. 
Kai kas iš Sovietų palydovų pra
sitaręs, kad prie transportų su
laikymo prisidėjęs ir “Sovietų pi
liečių jėga sulaikymas Vokietijo
je, neleidžiant jiems grįžti į tė
vynę”, kaip paprastai skelbia so
vietinė propaganda. Tačiau visi 
žino tikrovę ir tokios propagandos 
melus. Kai kur sulaikytieji net 
buvo paskelbę bado streiką, reika
laudami jiems oficialiai’ pranešti 
priežastį, kodėl netesėti duoti pa
žadai ir jie nepaleidžiami į tėvynę.

Į Friedlandą grįžtančiųjų pasi
tikti yra išvykęs ir Inf. Tarny
bos atstovas J. Kairys. Lietuvių 
paleistieji sakosi daug kur suti
kę, tik nedaug kas teatsimena jiem 
neįprastas lietuviškas pavardes. 
Grįžusiųjų ne vienas teigia, kad 
deportuotų mūsų tautiečių esama 
daugiau, negu kai kas dar visai 
neseniai viešai skelbė. Apie lietu
vius ir kitus pabaltiečius atsilie
pia šiltai, gira Jų nuoširdumą, 
žmogiškumą ir susiklausymą.

Grįžę kai kurie vokiečiai pasa
koja Rusijos gilumoje susitikę gy
ventojų, kurie šneka rusiškai, bet 
save laiko lietuviais. Tai į Sibirą 
ištremtų dar 1863-5 metais mūsų 
tautiečių vaikai.

Vokiečių radijai ir spauda pa
kartojo seniau lietuvių spaudoj pa
sirodžiusią žinią, kad į Lietuvą 
esąs grąžintas paskutinis N. Lie
tuvos užsienio reik, minist. J. Urb
šys. Esą, pastaruoju metu ir dau
giau grąžinama pabaltiečių. Ta
čiau darbininkai ir darbo valstie
čiai dabar įpareigojami pagal “sa
vanoriškai” ilgam laikui sudaro
mus susitarimus vykti dirbti į 
Sov. Sąjungos tolimas sritis. Lat
vių socialdemokratų leidžiama 
“Bryvyba” rašo (Nr. 10-1955), 
kad Socialistų Internacionalo in
tervencija esąs paleistas ir pasi
žymėjęs latvių socialistų veikėjas 
dr. Fricis Menders.

“Der Europaeische Osten” ra
šo, kad Potmoje iš 25.000 laikomų 
suimtųjų 1955 m. spalio mėn. 80% 
sudarė sovietinių sričių ar į’ jas 
įjungtų gyventojai. Pusę iš jų su
daro deportuotieji iš Pabaltijo val
stybių. Po jų gausumu eina ukrai
niečiai iš vak. Ukrainos. Po šie
met vasarą Vorkutoje kilusių ne
ramumų, kuriuos sukėlus buvo 
įtarti pabaltiečiai, apie 400 jų bu
vo perkelti į Potmos stovyklą.

Leit. H.J. Bohl teigia, kad Sov. 
Sąjungoje yra trečia kategorija 
žmonių, ne tik laisvieji ar suim
tieji. Tai tie, kurių negalima pa
vadinti nei laisvais, nei suimtai
siais. Jų ir šiandien rasime Sovie
tų Sąjungos ir į ją įjungtų kraštų 
miškuose, kur Juos persekioja ir 
žmonės, ir žvėrys. Jų padėtis blo
gesnė net ir už tų, kurie ir toliau 
palikti darbo vergų stovyklose, ta
čiau bent turi viltį kada nors su-

tikro “gerbia” mažesnių valstybių 
nepriklausomybę. Pagaliau ne kie

no kito, o tik Ribbentropo — Molo
tovo susitarimu 1939 m. buvo įga
lintas pasaulinis karas. Britų 
“Manchester Gardlan” plačiai pa
vaizdavo Serovo veiklą, prikišda
mas jam deportacijas iš Lietuvos 
ir kitur ir pažymėdamas, kad tai
yra vienas iš žiauriausių Sovietų 
čekistų. Jis lydėjo Bulganiną ir 
Chruščiovą po Indiją, Burmą ir 

i Afganistaną.

ŽINIOS 
IŠ SIBIRO

SIBIRE SUTIKTA 1863-5 M. IŠ
TREMTŲJŲ LIETUVIŲ VAIKAI

grįžti į tėvynę. Kas sudaro šią tre
čiąją kategoriją?

H.J. Bohl pateko sovietams į 
nelaisvę Liepojos mieste, kapitu
liavus Kuršo armijai. Iš ten-jis su 
kitais suimtaisiais buvo atgaben
tas į Kretingą. Tuo metu miškuo
se aplink Kretingą buvo sutelkti 
tūkstančiai vokiečių Kuršo armijos 
kovotojų. Raudonarmiečiai uždeg
davo laužus — ir tai buvo visa 
jų stovykla. Kai kas tomis dieno
mis mėgino pasprukti. Dalį jų nu
šovė sovietų sargybiniai, ir šian
dien niekas negalės pasakyti net 
jų vardų. Kiti, patikėję Sovietų 
pažadais, kad greit bus paleisti į 
laisvę, ir toliau klausė jų įsaky
mų. Sov. Sąjungos vienoje stovyk
loje pasakotojui teko sutikti buvu
sį kuopos vadą, tik 1951 m. patį 
pasidavusį sovietams į nelaisvę. 
Ir jis gerai pažinojo tos “trečio
sios kategorijos” žmonių buitį, nes 
ligi tol pats dalijosi su jais bend
ru likimu, gyvendamas Latvijos 
miškuose. Jo dalinys išsyk susidė
jo iš kelių šimtų vyrų. Tarp jų 
buvo, be vokiečių, taip pat latvių, 
lietuvių, lenkų. Tai vis buvo žmo
nės, kurie nieko negalėjo tikėtis 
pasidavę rusams j nelaisvę. Kai 
netrukus po karo tam tikri daliniai 
vykdė sabotažo aktus, sprogdino 
geležinkelio linijas ii- karinius san
dėlius, šioji grupė laikėsi pasyviaiKLAIPĖDOJE

Rytprūsių vokiečių organas “Das 
Ostpreussenblatt” Nr. 48-1955 
pradėjo spausdinti seriją straips
nių, kaip šiandien atrodo Klaipė
doje. Spausdinamoji medžiaga pa
remta dviejų neseniai iš Klaipėdos 
krašto grįžusių vokiečių pasakoji
mais ir vieno neseniai Klaipėdoje 
buvusio jūrininko pareiškimu. Jū
rininkas tegia, kad Klaipėdos uos
te esama gyvo laivų judėjimo. Prie 
laivų judėjimo pagyvinimo prisi
deda akmens anglių ir geležies Iš
vežimas. Kas seniau yra pažinęs 
Klaipėdą, tas dabar joje pasigen
da pirmoj eilėj bažnyčios bokštų: 
bažnyčių tėra likę tik griuvėsiai. 
Prie žiemos uosto krantinės su
versti kalnai akmens anglių. Per 
patikrinimą prieš įplaukiant į uos
tą radijo siųstuvas išmontuojamas 
ir užplombuojamas, o foto apara
tai surenkami ir uždaromi. Negau
singose vilose, išlikusiose Neringo
je, kaip atrodo, gyvena augštes- 
nieji su savo šeimomis kariai. 
Nors tokiam uoste, kaip Klaipė
da, stovi, palyginti, nemaža laivų, 
tačiau pats judėjimas nėra gyvas. 
Kranai dirba gana lėtai. Gatvėse 
galima girdėti šnekant lietuviškai 
ir rusiškai. Alaus butelis, už ku
rį Vak. Vokietijoje tenka mokėti 
60 pf., ten kaštuoja 3 rublius. 
Pavalgyti galima gauti ir už 3,5 
rublius. Iškabintame traukinių 
tvarkaraštyje galima rasti 12 trau
kinių, kursuojančių tarp Vilniaus 
— Rygos — Liepojos ir Kretingos 
iš vienos pusės ir Šilutės — Tilžės 
bei Karaliaučiaus iš kitos. Raudo
nojo Kryžiaus ligoninė stoties gat
vėj yra išlikusi visai sveika, tik 
neatrodo, kad būtų gerai prižiū
rima. Apskritai, miesto viduryje 
vaizdas nėra "palankus”. Krautu
vėse kostiumas, kuris Vokietijoje 
atsieitų 25-30 DM, ten atžymėtas 
300 rb. oficialia kaina. Daugumas 
languose išstatytų knygų yra pro
pagandinės. Foto aparato kokio 
nors optinio instrumento nė nemė
gink prašyti.

Klaipėdos gatvėse matyti daug 
uniformuotų. Strandvilos kavinė 
paversta raudonarmiečių klubu, 
kur kas šeštadienį ūžia raudonar
miečiai su savo “marusėmis”. Vo
kiečių iš karo meto išlikę karių 
kapai sulyginti su žeme. Pamin
kluose iškaltos pavardės buvo iš
skustos, o patys akmens sunaudoti 
kitiems reikalams.

Buvusioje Klaipėdos miesto ro

ir nieko neužpuldinėjo. Tik vieną 
kartą iš geležinkelininkų kasos pa
siėmė 10.000 rublių, už kuriuos 
nusipirko sau maisto. Santykiai 
su civiliniais gyventojais buvo la
bai geri. Pažymėtina, kad civiliai 
nė kartą nėra jų išdavę; priešin
gai, pagal išgales stengdavosi juos 
aprūpinti maistu. Minimasis būrio 
vadas, nematydamas kitos iš
eities, galų gale 1951 m. .pasidavė 

, rusams. Tokių žmonių Sov. Są
jungoje. esama ir daugiau. ] tėvy- 

l nę jie negali prasimušti. Kada 
jiems išmuš laisvės valanda?

Vokiečių pasižymėjęs savaitraš
tis “Christ und Welt” aprašo' grį
žusios iš Sov. Sąjungos vokietės 
Hertos H. likimą. Ji buvo suimta 
Leipzige gatvėje, nuteista ir pa
siųsta į Sibiro darbo vergų sto
vyklą. Ir tik ten sužinojo, kad ją 
bolševikams įskundė jos tikras vy
ras. . . Vieną kartą per mėnesį gau
davo siuntinėlį iš Raud. Kryžiaus. 
Tie siuntinėliai žymia dalimi ir 
palaikė karo belaisvių ir civilių 
internuotųjų gyvybes. Tačiau jau 
vien gavimas tokio siuntinėlio bol
ševikams atrodė įtartinas. Vieną 
kartą ją pasikvietęs stovyklos ko
mendantas perplėšė jos kortelę, 
pastebėdamas: “Rotes Kreuz nik 
gutt”... Atseit, jeigu mirsi iŠ ba
do ir iš pervargimo — tai jau bus 
“gutt”...

Vladimiro kalėjime suomis R. 
Rihlas buvo išlaikytas apie 5 me
tus. Vėliau jis buvo perkeltas į 
Potmos stovyklą ir paleistas į 
Suomiją. Grįžusieji-į Vakarus pa
žino ne tik jį, bet taip pat atsi
mena ir trijų lietuvių pavardes, 
apkaltintų partizanavimu ir įgrūs
tų į minimąjį kalėjimą. Tai — Jo
nas Žemaitis (tik su viena koja), 
Bronius žolna ir Jakšaitis, visi

I trys maždaug 35-40 m. Elta.

tušėje dabar yra įsikūrusi Sovie
tų karo laivyno komandantūra, 
nors šiaip raudonasis Baltijos jū
ros laivynas per daug Klaipėdoje 
nedemonstruoja. Vis dėlto ten pil
na karo laivyno karininkų, ryši
ninkų ir kurjerių. Į vidų teleidžia- 
mi tik tie, kurie turi specialų raš
tą. Klaipėdos žymiausisas viešbu
tis “Der Baltische Hof” šiandien 
pavadintas “Baltik”.

Paleckis ir tremtiniai
Pasirodo, J. Paleckis, “LTSR 

Augščiausios Tarybos prezidiumo 
pirmininkas”, dar per Tarpparla
mentinės Unijos kongresą Helsin
ky š.m. rugpjūčio mėn. pasakyto
je kalboje pareikalavo pabėgėlius 
“grąžinti namo”. Suomių komu- 
nisstų partijos organas "Vapaa 
Sana” ("Laisvasis žodis”) š.m. 
rugsėjo 1 d. įdėjo Paleckio pareiš
kimo santrauką, pažymėdamas, 
kad, Paleckio teigimu, “užsieniniai 
imperialistai iš pabėgėlių nori su
sirinkti sau rekrūtus svetimšalių 
legionui ar šnipinėjimo tikslams”. 
Daugumas pabėgėlių, girdi, patys 
norį grįžti į namus. Pabėgėliai 
turi būti pasiųsti atgal į tėvyhę. 
Toliau Paleckis nusakė tas priemo
nes, kurių ėmėsi sovietai “pabė
gėliams grįžimą į tėvynę paleng
vinti”, ir pasiūlė tuo reikalu re
zoliuciją. Būdinga, kad net ir suo
mių komunistų partijos organas 
praleido iš Paleckio pareiškimo tą 
vietą, kurioje jis teigė, jog pabal
tiečių tautos “pačios savo noru 
įsijungusios į tarybinių tautų šei
mą”. Tada suomių spauda griež
tai reagavo prięįš tokius Paleckio 
nepagrįstus teigimus.

• Iš Bonnos pranešama, kad 
jau atvyko grupė raudonųjų pa
reigūnų, kurie su Zorinu sudaro 
Sov. S-gos ambasados štabą.

Pažymėtina, kad raudonasis am
basadorius Vak. Vokietijai, Vale
rijau Zorin, yra buvęs ir Kaune. 
Tada jis buvo nežymus žmogėnas 
ir tik stebėjo jo bosų vykdomą 
Lietuvos prievartavimą. Vėliau 
Zorinas buvo pasiųstas į Čekos
lovakiją, kur iš užkulisių dirigavo 
komunistų perversmui Pragoję. 
Dabar js “darbuosis” Vak. Vo
kietijoje.
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ŠVIESA LIETUVIO RELIGIJOJ IR GYVENIME

mūsų pastogė
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Mūsų sentėviai gyveno gamtos 
prieglobstyje, alsavo žemės ir 
dangaus ritmu. Juos supo miškai, 
Jų dienos darbus ic žygius lydėjo 
šviesioji saulė ir nakties svajones 
pynė mėnulis ir sietynas. Jų ben
drystėje gyveno laukų balandis, 
žaltys ir žirgas juodbėris.

Gamta jiems buvo tokia artima 
ir kartu taip paslaptinga! Kartais 
ji atliepdavo jų pačių dvasios bal
sų, kartais disonansu brėždavo Jų 
širdį. Motulės iš kapų prabildavo 
gegutės balsu. Tarsi dvasia nema- 
rolė ūkaudavo pelėda. Kažkų ny
kaus kalbėdavo medžiai gūdžių 
naktį. Kažko dangus kartais užsi
rūstindavo.

Gyveno mūsų sentėviai žemėje, 
kuri kaip motulė nešiojo juos, pe
nėjo, rėdė Ir globė. Ir kėlė Jie akis 
į dangų, kuris kaip tėvas buvo to
limas ir didingas, žavus ir kartu 
grųsus.

Susižavėjimo ir pagarbos pilni 
stebėjo ženklus čia, žemėje, ir ten 
— augštybėse, Ir atspėjo, širdimi 
pajautė Tų, kuris šviesesnis už 
saulę, budresnis už mėnulį, pas
laptingesnis už žvaigždžių takų. 
Kas jis — jie nemokėjo pasakyti: 
šviesa, kuri negęsta, ugnis, kuri 
amžinai šviti?

Ugnis plazda, kaip gyvybė, gai
vina kaip meilė, kaip akis šviečia 
pro tamsiausias miglas, šita ug
nis, jei ji amžinai rusentų, būtų 
atspindys To, kurs plazda kažkur 
amžina gyvybe ir meile, kurs am
žinai budi Ir veikia. — Ir lietuvis 
įžiebė amžinos ugnies aukurų, ku
ri primintų jam amžinų Būtį. Vai
dilų kanklės ima skambėti Jos gar
bei ir vaidilutės pažada Jai savo 
nekaltybę. . '

Daugiau nei ugnis praamžinu 
šviesų mena saulė ir mėnulis dai
noje. Saulė, kaip motina visus glo
bia, gyvybę ir džiaugsmų visiems 
dalina; amžinai Judri ji kaip sen
galvėlė, kuri anksčiausiai pakyla 
ir vėliausiai eina poilsio. Mėnulis 
budrus ir rūpestingas; kaip tėvas 
pakyla tamsių naktį iš patalo ir 
eina per sodybas pažiūrėti, ar kas 
pikta negręsia jo vaikams, ar tam
sa kas pasinaudoti nesiruošia.

Saulė ir mėnulis, kaip erdvių 
aukuras, šviti amžina šviesa, švi- 
ti ženklais kažkokios dievybės, ku
ri motiniškai atsidavusi ir meili, 
kuri tėviškai budri ir veikli. — Iš 
jos, kaip gimdytojos, kyla visa. 
Jos rankos paleido bėgti upių sro
vę, jos sužeidė plačiųsias girias, 
Jos žalčiui šliaužioti ir balandžiui 
skristi leido. Visa yra jos, tarsi 
gyvybės dalis, tarsi šventa ir ne
liečiama nuosavybė. Kas drįstų 
kirsti jos girias, kas vandenį iš
niekinti, ir žemę, ir jos vaisių — 
duonų, kas Jos gyvius bandytų 
naikinti!

Gamta lietuviui buvo gyvoji tar
pininkė tarp jo ir dievybės. Ji ve
dė jį į didžiųsias gyvenimo paslap
tis, ji mokė jį gyventi, stiebtis į 
pačių dievybę, jai panašėti. Ąžuo
las — jėgos, atsparumo, didybės 
medis — gal labiau nei kiti išreiš
kė dieviškumo bruožus. Ir protin
gasis žaltys labiau priminė die
viškų išmintį. Ir rūta amžinai ža
liuojanti kalbėjo labiau apie am
žinų gyvybę. Bet daugiau už vi
sus bilojo Jam amžinoji šviesa.

šviesa nužėrė lietuvio dvasių, nu
spalvino jo papročius. Lietuvė mo
teris kaip saulė — motulė buvo na
mų šviesa, šeimos židinio gyvoji 
ugnis. Kaip aušrinė seselė spin
dėjo savo skaistumu motulės duk
ra. Lietuvis vyras kaip mėnuo — 
tėvejis, kaip sietynas — brolis bu
dėjo savo namų ir tėvynės sargy
boje. Budėjo prie arklo ir ginklo, 
kad jo šeimai maisto nestigtų, 
kad tamsių naktį kas jų nepalies
tų, kad turto neišgrobtų, kad na
mų garbės kas neišniekintų. Jis 
budėjo , kad pamatęs ugnies žen

klų pilies bokšte, surinktų saviš
kius ir su visais išvien gintų kraš
tų nuo klastingo priešo.

šeimos židinio saugumas ir gar
bė buvo didysis lietuvio vyro rū
pestis. Šio židinio šiluma, jauku
mas — lietuvės moters pareiga. Ir 
reikia stebėtis, kaip lietuvių šei
moje išaugo papročiai, paženklin
ti meilės skaistumo, pagarbos. 
Reta tautų, net krikščioniškų, ku
rios galėtų pasigirti tokia augšta 
šeimų dorove (net valdovų rūmuo
se), tokia moters pagarba, jai ly
gių teisių pripažinimu, — kaip 
lietuvių.

Vyriškas budrumas paruošė lie
tuvį karinėms dorybėms — lanks
tumui, sumanumui, drųsai, ryž
tingumui. Ir pasidarė jis ilgainiui 
geriausias karys, žinomas plačiose 
kaimynų žemėse. Ir vėl nuostabu 
— kaip karys ir kaip svetimųjų 
valdovas lietuvis išlieka šviesus, 
garbingas, humaniškas. Amžinoji 
šviesa neleido jo gyvenime įsibrau
ti tamsai. Tamsa neranda vietos 
ir visoj jo pasaulėžiūroje. Net gū
di naktis Jam buvo paženklinta 
šviesos ir visas gyvenimas — gė
rio.. Budėti reikės — taip! Bet
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tamsa jo ,nebaugins ir jo drąsos 
nemažins.

Yra vyriškų tautų, paženklintų 
mėnulio žyme. Y’ra pernelyg mo
teriško charakterio tautų, esan
čių saulės ženkle. Lietuvių gi tau
toj saulės ir mėnulio bruožai ran
da retų sutartinę. Vyras ir mote
ris eina greta vienas antro, dali
nasi bendru vargu ir džiaugsmu. 
Moteris nebuvo nei vergė nei val
dove. Vyras — nei satrapas nei 
moters įrankis. Vyrui į karų išė
jus, moteris atliko visus jo darbus 
namie; reikalui esant ji mokėjo 
pati paimti kardų į rankas (Gra
žina, Plioterytė, Kubiliutė) ir sto
ti į plrmųsias karių eiles. Vyrui 
žuvus ji turėjo drųsos kartu su 
juo gulti į vienų kapų. Lietuvė 
moteris, kaip reta kitose tautose, 
turėjo vyriškų bruožų. Ji buvo pa
tvari, ryžtinga, drųsi, santūri, gal
vojanti, viešaisiais reikalais besi
sielojanti (lietuvės geriausios val
dovų žmonos!). Bet ir lietuviui 
vyrui teko kai kas iš moters bruo
žu. Jis buvo, palygint, daug švel
nesnis nei kitų tautų vyrai, kuk
lesnis, ištikimesnis, labiau prie 
namų prisirišęs.

šita darna ir sutartinė, kurių 
matom gamtoj ir dangaus šviesu
liuose, kažkaip persidavė j visų 
lietuvio gyvenimų. Ji išlygino ne 
tik vyro ir moters polių skirtumus. 
Ji persunkė ir lietuvio būdų. Kri
tiškiausios kovos įkaršty jis ne
praras šalto proto. Kiečiausioj ne
dalioj, kaip baudžiavos laikais, jis 
mokūs kurti giedraus džiaugsmo 
dainas. Žiauriausiame pavergime 
jis nemes vilties iškovoti sau lais
vę. Jis tiki į šviesų, kuri pergali, 
kuri miglas išsklaido. Jis tiki taip, 
kaip tik šviesos vaikai gali tikėti. 
Per skausmus jis mato kelių i 
saulėtų garbę.

Iš senosisos religijos šis, šviesos 
tikėjimas perėjo į naujųjų. Saulės 
spinduliai ir mėnulio ženklai ne
jučiomis ėmė puošti pakelių kry
žius, koplytėles, bažnyčių altorius. 
Argi krikščionių Dievas nėra švie. 
sa (Jon. 1,5), ar Jis nėra gyvy
be! Saule, - kaip Čiurlionis sako, 
buvo lietuviui tik simbolis tikro
sios saulės — Dievo. Krikščionis 
lietuvis buvo dar prieš savo krikš
tų. Savo galvojimu ir gyvenimu 
jis stovėjo arčiausiai krikščiony
bės.

Prie amžinojo ugnies aukuro 
giedotos vaidilų ir vaidilučių me. 

liodljos perėjo į mūsų bažnyčias. 
Mes šito nejaučiam — tik kitatau
čiai pastebi mums gilių lietuviškos 
giesmės melodijų senovę. Amžinąjį 
aukurą lietuvis atrado ir čia, baž
nyčioje. Ties juo spindėjo amžina 
lempelė, menanti gyvybę ir meilę, 
paslėptą paplotėlio pavidale.

Ugnis ir krikščionybė šventa. 
Kaip Lumen Christi — Kristaus 
šviesa ji ateina didįjį šeštadienį iš 
pašvęsto ugnies laužo į bažnyčią. 
Tris kartus priklaupiant ji įneša
ma j Dievo namus ir ja uždega
mos visos altorių žvakės, šitos 
šventos ugnies pasiima į namus 
kiekvienas lietuvis ir paslepia na
mų židinyje, kad rusentų ir įžieb
tų šv esą ir šilumai pradžią duo
tų.

Apie ugnį ir šviesą, kalba Sek
minės ir Kalėdos. Lyg spinduliai 
iš dangaus nusileidžia ugnies lie
psnos ant apaštalų. Su nauja žvaig
žde padangėje pasirodo žemėje 
šviesos Sūnus. Ir eucharistin s Jo 
sostas — monstrancija žėrės kaip 
saulė savo spinduliais, žvakių 
šviesos mirgės aplink šį sostą, — 
ir lietuvio dvasioje pasidarys taip 
gera, kad jis neš savo daržebų 
gėles, klos ant to altoriaus savo 
audinius, statys savo rankomis iš
pjaustytus šventuosius. Žvakių 
šviesa nušvies visus jo takus — 
nuo krikšto Iki pačios agonijos. 
Prie šios šviesos jam bus nebaisi 
artimųjų mirtis. Jo lūpos tars: 
“amžinoji šviesa tegu jam švie
čia I”

Mirtis lietuviui niekad nebuvo 
tamsi. Drąsiai jis žiūrėjo jai į 
akis, kai kovėsi Pilėnuos, kai lėmė 
Žalgirio kautynės. Ir kapinės jam, 
kaip Čiurlionio paveiksle, vis at, 
rodys spindinčios kažkokia paslap
tinga šviesa. Amžinoji šviesa čia, 
amžinoji — ten! Gyventi ar mirti 
— jam vistiek. Ir mirs jis nepa
garbinęs svetimų saulių, kaip dau
gis lietuvių mirė pačiu pastaruoju 
laiku. Mirs tikėdamas į vieną 
Saulę, kuri nenusileidžia amžiais.

“Skautų Aidas”

Mokyklos čempionė
Prieš mokslo metų pabaigą, šv. 

Pauliaus (Sydnėjus) mokyklos va
dovybė suruošė sporto šventę, ku
rioje dalyvavo ir šios mokyklos 
auklėtiniai 3 jauni lietuviukai: 
Liūda Zakaraitė, VI. ir Vyt. Za
karai.

Sporto programoje buvo futbo
las, bėgimo lenktynės (įvairių 
atstumų), šokimai ir kt., suskirs
tyta pagal amžių ir lytį. Vėliau 
nugalėtojai varžėsi tarp savęs 
čempiono vardui įgyti ir taurei 
laimėti.

Liūda Zakaraitė ryžtingai ko
vojo ir laimėjo visas pirmąsias 
vietas.

Vakare, Marrickvillės miesto sa
lėje įvyko balius, čia sporto var
žybų laimėtojams iškilmingai bu
vo įteiktos dovanos. Liūdai pripa
žino čempionatą ir įteikė sidabrinę 
taurę.

Liūda šiais metais baigė šią 
mokyklą ir jau ruošiasi augštes- 
nėn, gi Vytautas “ritasi” iš kla
sės į klasę ir vis pirmuoju moki
niu (m.)

— Kun. Just. Vaišvila apgynė 
Gregorianum un-to Rytų Studijų 
institute daktaro laipsniui gauti 
tezę “1st ein Okumenisches Kon- 
zil in der Ostkirche meoglich?. 
Naujojo daktaro mokslinis darbas 
buvo labai gerai įvertintas.

— I Romos un-tą sugrįžo tęsti 
nutrauktų studijų med. stud. Br. 
Burzdžius. Jis čia išstudijavo 4 
metus; vėliau buvo priverstas emi
gruoti. Amerikoje dirbo Detroite 
Fordo ligoninėje tyrinėjimų sky-

Gedemlnas, vienas iš galingiau
sių Lietuvos kunigaikščių, nutarė 
pastatyti tvirtovę, tokią tvirtų ir 
galngą, kad nei vienas priešas ne
galėtų jos paimti.

Vienų kartą, jam medžiojant, 
užėjo naktis ir jis su savo bajo
rais ir palydovais apsistojo prie 
kalno, ir pasistatė palapines. Tą 
naktį kunigaikštis sapnavo, kad 
ant to paties kalno, prie kurio Jie 
buvo pasistatę palapines, pasirodė 
geležinis vilkas. Tas vilkas buvo 
toks didelis, kad joks medžioto
jas dar nebuvo tokio matęs, o 
staugė, lyg Jame būtų šimtas vil
kų. Kitą rytų Gedeminas klausė 
visų savo palydovų ką tas sapnas 
reiškia, bet nei vienas negalėjo to 
keisto sapno išaiškinti. Kunigai
kštis klausė daugelio senų ir iš
mintingų kunigų, bet nei vienas 
nepajėgė išaiškinti tą keistą Gede- 
mino sapnų. Tada Gedeminas krei
pėsi į Lizdeiką, seniausią ir iš
mintingiausią vaidilą. Ilgai senas 
Lizdeika galvojo, bet pagaliau jis 
pasikvietė kunigaikštį ir jam sa
kė: '

— Kunigaikšti, tu esi galingas, 
bet tas miestas kurį tu pastatysi 
ant to kalno, prie kurio tu buvai 
apsistojęs tą naktį, bus galinges
nis ir stipresnis už tave ir tavo 
vaikus. Jo vardas skambės po vi
są pasaulį ir visur bus gerbiamas.

Netrukus, Gedeminui įsakius, ka
ro belaisviai ir darbininkai ėmė į 
kalnų vežti ir risti milžiniškus ak
menis. Tada kunigaikštis vėl klau
sė vaidilų, kokia auka padėta po 
akmeniu geriausiai dievams pa
tiktų. Vaidilos būrė ir galvojo tris 
dienas Ir naktis, kol pagaliau pa-

SAVAITGALIO MOKYKLOSE
vo keletą dainų. Šventę užbaigė 

i tėvų atstovas V. Civinskas, padė- 
■ kodamas programos dalyviams už 
j taip kruopštų pasiruošimą ir įs^ 

pūdingą programos išpildymą.
Šventė užbaigta tautos himnu, 
šventėje pasigesta Melbourno

, Bendruomenės Apylinkės Valdybos 
pirmininko ar jo atstovo.

(v)

Sydnėjuje
Gruodžio 4 d. Bankstowno sa

vaitgalio mokykla surengė ekskur
siją į National Park. Ekskursijo
je dalyvavo 10 mokinių su tėvais, 
mokytojai: J. Karitonas, B. Sta- 

, šionis, J. žllytė, J. Reisgys ir Tėvų 
Į Komiteto pirm. Al. Mauragis. Tą 
| dieną oras buvo vėsokas, todėl 
kalkurie tėvai savo vaikus sulaikė 

, nuo ekskursijos. Ekskursantai tu
rėjo progos keletą valandų pasi
irstyti laiveliu. Pradžioje kiti ir 
su baime sėdo laivelin, nes tai bu
vo pirmas kartas. Bet vakarop jau 
visi buvo neblogi irkluotojai ir nė 
vienas nenorėjo grįžti sausumos 
gyvenimam (srs)

BAIGIAMIEJI EGZAMINAI 
BANKSTOWNO SAVAITGALIO 

MOKYKLOJE
Gruodžio 10 d. Bankstowno sa

vaitgalio mokykloje įvyko baigia
mieji egzaminai. Juos išlaikė šie 
mokyklą baigusieji mokiniai: Hen
rikas Antanaitis, Rita Glionertai- 
tė, Aleksandras Mauragis, Dalia 
Ramanauskaitė ir Vitolis Stašio- 
nis. Egzaminuota iš visų mokyklo
je dėstytų dalykų: tikybos, lietu
vių kalbos, Lietuvos Istorijos, Lie
tuvos geografijos, tautinių žaidi
mų ir dainų. Egzaminuose laiky- ' 
tas! lietuviškosios mokyklos tra- j 
dicijų ir Kultūros Fondo nuosta
tų.

Melbourne
Griųidžio 11 d. Melbourne sa- 

valtga'io mokyklos užbaigė moks
lo metus. Tuoj po pamaldų prisi
rinko beveik pilna M.U. salė sve
čių, mokinių tėvų ir Centrinės, 
Altanos, Claytono ir Maribyrnon- 
go savaitgalio mokyklų mokytojai 
bei mokiniai. Tėvų atstovas V. 
Clvinskas atidarė metinę mokyklų 
šventę ir pakvietė LKF švietimo 
vadovą A. Krausą tarti žodį ir 
įteikti mokyklas baigusiems pa
žymėjimus.

Pirmiausia švietimo vadovas pa
skelbė LKF rašinio konkurso lai
mėtojus. Štai Jie: Giedrė Stasišky- 
tė (Adelaide), Algimantas Grike- 
pelis (Maribyrnong), Arminas Pet
kevičius (Centrinė Mokykla), Kęs. 
tutis Antanaitis (Clayton). Lai
mėtojai apdovanoti knygomis, šv. 
vadovas pasveikino mokinius bai
gusius mokslo metus, palinkėjo 
atostogų metu atilsėjus kitais me
tais su didžiu stropumu tęsti mo
kslą savo tautinėse mokyklose. Jis 
padėkojo visiems mokytojams ir 
tėvams už didį darbų ir gražų ben
dradarbiavimų auklėjant ir mo
kant mūsų priaugančiųjų kartų. 
Baigęs savo žodį švietimo vadovas 
įteikė mokyklas baigusiems pažy
mėjimus. Prieky išsirikiavus mo
kyklas baigusiems mokiniams šven
tės dalyviai Jiems sugiedojo il
giausių metų. LKF Melbourne 
Skyriaus pirmininkas J. Motiejū
nas gražiu žodžiu pasveikino bai
gus mokslo metus.

Po oficialios dalies sekė mokyk
lų pasirodymai. Jungtinis mokyklų 
choras, Centrinės mokyklos vedė
jo L. Vacbergo vadovaujamas, 
padainavo gražiai 11 dainų. Pro
tarpiais mokiniai deklamavo ir pa
skambino įvairių autorių kūrinių. 
Daugumoje programos dalyviai 
buvo apsirengę tautiniais rūbais. 
Po mokinių pasirodymų tėvų ko
mitetai įteikė vertingų dovanų mo
kytojams Ir padėkojo už jų darbą 
ii' pasiaukojimų.

Antroje programos daly pasiro- 
lė suaugusieji. Vyrų oktetas, vado
vaujamas P. Morkūno, padainavo 
keletą dainų. Moterų kvartetas 
(p.p. čypienė, Vacbergienė, Balt- 
rūnienė ir Žiedienė) nuotaikingai 
padainavo ir visai gražiai užsire
komendavo pirmame savo pasiro
dyme. A. čelna išpildė porą mu
zikos kūrinių. Solistas D. Paliu
lis, akomponuojant R. Norvydui iš 
Geelohgo, sultingu balsu padaina

(LIETUVIŲ KULTŪROS FONDO 
, RASINIŲ KONKURSE SIS RA
ŠINYS LAIMĖJO PIRMĄ PRE
MIJĄ).

gvesnis už laukinio paukščio pū
kelį. 0 gi mano motinos širdis yra 
kietesnė už kunigaikščio kardo 
plieną, jeigu ji Mane atiduoda į 
tokią baisių mirtį.

Gedeminas nustebo išgirdęs to
kį Išmintingumą ir nusprendė, kad 
tai nebuvo dievų valia, kad tas 
Jaunuolis mirtų, po kertiniu akme
niu. Jis vėl įsakė vaidiloms burti 
ir galvoti. Po trijų diemų ir nak
tų, vaidilos vėl nuėjo pas kunigai
kštį ir sakė jam kad, jeigu jis 
norės, kad ta pilis būtų tvirta, Jis 
turės palaidoti po kertiniu akme
niu gražiausių, nekalčiausią ir 
nieko blogo nežinančių mergaitę. 
Vėl Gedeminas išsiuntė pasiunti
nius. Neilgai reikėjo jiems jieš- 
koti, nes Lietuvoje buvo daug to
kių mergaičių. Ta mergaitė, ku
rią pasiuntiniai surado, buvo gra
žiausia ir nekalčiausia iš visų.

Pagaliau išaušo ta svarbioji die
na. Pats kunigaikštis atjojo prie 
pilies pamatų. Mergaitė atsistojo 
duobėje. Ji laikė didelę puokštę 
laukinių gėlių. Darbininkai įritino 
akmenį-į duobę, bet nesigirdėjo nei 
šauksmo, nei vaitojimo. Mergaitė 
stovėjo duobėje ir verkė. Kunigai
kštis prijojo ir paklausė ko ji 
verkia. Mergaitė atsakė, kad ak
muo, krisdamas, Išmušė gėlių 
puokštę iš jos rankų. Tada kuni
gaikštis pamatė kokia auka ge
riausia dievams patiko — laukinių 
gėlių puokštė.

Ir tikrai ta pilis buvo tvirta ir 
galinga, ir dabar Jos griuvėsius 
galima pamatyti Pilies kalne.

GIEDRĖ STASIŠKYTĖ..
Adelaidės Savaitgalio Mokyklos 

mokinė.

sakė Gedeminui, kad dievams ge
riausia auka būtų padėti po kerti
niu akmeniu lietuvės motinos lais
va valia atiduotas vienintelis sū
nus.

Kunigaikštis išsiuntė pasiunti
nius ir liepė jiems surasti tokių1 
lietuvę. Neilgai teko jiems jieškott, I 
nes lietuvės mylėjo savo kraštą, o! 
jo priešas buvo vokietis, stiprus i 
ir galingas. Tos lietuvės sūnus 
buvo gražus ir protingas jaunuo- 1 
lis. Jis paprašė kunigaikščio jam 
leisti duoti vaidiloms tris klausi-, 
mus. Kunigaikštis sutiko ir Jau- Į 
nuolis davė vaidiloms šiuos tris 
klausimus:

Kas už viską saldesnis?
Kas už viską lengvesnis?
Kas už viską kietesnis?
Vaidilos nusijuokė ir tuojau at

sakė: — Žinoma, laukinės bitės’ 
korys už viską saldžiausias, lau-1 
kinio paukščio pūkelis lengviau
sias, o kunigaikščio kardo plienas, 
kuriuo jis gali nugalėti visus prie
šus , kiečiausias.

Bet drąsus Jaunuolis atsakė, 
kad jis žino daiktų, kurie yra ir 
saldesni už laukinių bičių korį, ir 
lengvesni už laukinių paukščių pū
kelius, ir kietesni už kunigaikščio 
kardo plieną.

Vaidilos netikėjo, bet jaunuolis 
atsakė:

— Kūdikiui jo motinos pienas 
yra saldžiausias už viską, o moti
nai kūdikis ant jos rankų yra len

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS
Gruodžio 17 d. Bankstowno Sa

vaitgalio mokykla užbaigė ketvir
tuosius mokslo metus. Į baigimo 
iškilmes susirinko nemažas skai
čius tėvų, mokyklos mokytojai ir 
visi mokyklą lanką valkai. Iškil
mės pradėtos kun. P. Butkaus 
malda ir sveikinimo bei linkėjimo 
žodžiu. Mokyklos vedėjas Jurgis 
Reisgys ■ padarė mokslo metų ap
žvalgą ir perskaitė baigiamųjų 
egzaminų protokolų. Penkiems 
baigiamuosius egzaminus išlaikiu
siems mokiniams mokyklos vedė
jas įteikė gražius Kultūros Fon
do paruoštus pažymėjimus. Tėvų 
Komiteto vardu kalbėjo Aleksand
ras Mauragis. Jis iškėlė tėvų men
ką rūpinimąsi tautine mokykla. 
Pasveikinęs mokyklą baigusius mo
kinius, visiems įteikė po vienų 
Tautos Fondo išleistą lietuvio pa
sų. Mokyklos mokytojas J. Kari
tonas savo kalboje priminė tėvų 
pareigas lietuviškajai mokyklai ir 
mokytojo vaidmenį bei jo pasišven
timą tautinės sąmonės ugdymo 
darbe.

Mokyt, p. V. Ramanauskienės 
paruošti mokiniai gražiai dekla
mavo ir padainavo lietuviškų dai
nelių.

Po iškilmių mokykloje, baigu
siųjų ją mokinių tėvai pakvietė 
mokytojus pietų į erdvius p.p. 
Stašionių namus Beraloje.

Šiais metais mokykloje dirbo šie 
mokytojai: V. Ramanauskienė, J. 
Žilytė, J. Reisgys, J. Karitonas, 
kun. P. Butkus, J. Ramanauskas, 
B. Stašionis.

Mokslo metai buvo pradėti 1955 
m. kovo 12 d. Mokslo metus už
baigiant mokykloje buvo 37 moki
niai.

Išrinktas naujas Tėvų Komite- 
itas, kurio pareiga kitais metais pa
sirūpinti patalpomis, surasti mo
kytojus ir kt. S.R.S.

VAIKYSTĖ
Prie upės ten, kur gluosniai svyra, 
purienos žydi geltonai — — 
ir kas pavasarį švelnučiai katinėliai... 
mano vaikystė ten palaidota senai!

i

Kai naktys šviesios žemėn grįžta, 
širdis pilna troškimais neramiais-------
ir, rodos, lyg jauti, kaip pumpurėliais skleidžias ... 
maža mergaitė bėga vėl laukais — —

Jos glėbyje sudužusi lėlė — be rankų, 
sustodama liūliuoja Ją švelniai — 
kai saulės spindulys upelio vandenin pažiūri, 
lieka sugriuvę smėlio pastatai!..

ALD. PRIZGINTAITĖ.
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Broliai Sibire IŠ PAN — PACIFIC 
JAMBORĖS ALB APYL. PIRMININKŲ SUVAŽIAVIMAS

(Atkelta iš 1 psl.) 
daug jaunimo, tarp kurio nemaža 
augštesnių klasių moksleivių ir 
studentų. Pasitaiko dar lietuvių Ir 
iš 1941 m. trėmimų. Bet tokių — 
nedaug. Jų daugelis yra žuvę an
ksčiau ne tik nuo šalčio ir sun
kaus darbo, bet ypač nuo bado. 
Maistas yra blogas, o Ir to paties 
duodama nepakankamai. Sunkio
mis bausmėmis nubaustieji ir ne
įstengią atlikti nustatytos išdir
bio normos gauna dar mažiau vai- apie 30 m. Petrauskas, 1913 m. gi- 
gyti. Jiems maistas duodamas

vardes grįžusieji vokiečiai ir kitų 
tautybių buvusieji karo belaisviai 
ar civiliai internuotieji yra atsi
minę. Jarcovo stovykloje laikomas 
Vilkaitis, Jelcino (Magadansko 
apylinkėje) — Antanaitis, apie 29 
m. amžiaus Petras Bučlūnas.'apie 
37 m. Stasys Didžiūnas, kuris su
sirašinėdavo su namiškiais ir tu
rėtų būti Jau paleistas, du Jan
kauskai, kokių 30 m. amžiaus Ka
linauskas, apie 50 m. Paulauskas,

sto- 
prie 
tau

męs Stasys Kazys Prichodskas, 
dažnai iš atskiros virtuvės. Duo-| Vaitkevičius, 1917 m. gimęs Sta- 
na laisvoje rinkoje 10 kartų bran
gesnė nei pvz. Vak. Vokietijoje. 
Dirbantieji pagal savo fizinį pajė
gumą suskirstyti į kategorijas. 
Pagal jas nustatomos darbo nor
mos ir atlyginimas. Paskirstymas 
j kategorijas daromas kas ketvir
tis metų. Visą darbo normą at
likti daugumui yra tiesiog neįma- n7s,"Petrauskas,‘1924 m.’gimęs' Jo- 
noma. Grįžusieji mini visą eilę, at- nas Služinskas lr Vilkauskas. Kin- 
vejų, kad attikusiems ją pridėjo gin. _ Jona3 Cpkauskas> 1939 m. 
dar 50% ir palaikė "vienuke ’ (t. atvykęS Lietuvon iš Amerikos Pra- 

' nas Jasinskas, bet vėliau sovietų 
suimtas ir ištremtas, be to, Klin- 
kauskas, Petras Linkevičius, Pet
ras Rutkauskas. Kolynos apylin
kėse — kaunietis studentas Kazi
mieras Aleksandravičius, buv. ka
rininkas Jonas Jurevičius, Maciu
levičius, Marčiulynas, Slavinskas.

sys Vaškys. Turėjęs apie 50 m. 
amžiaus Rimkūnas jau miręs. 
Intoje — jau paleistas buv. bri
gadininkas Antanas Duobys (ar 
Duobas), kuris gerai nusimano 
apie elektros reikalus, Jonušas, 
nubaustas 10 metų priverčiamųjų 
darbų turėjęs 48 ha žemės, Kau-

y. norma).
Liet, spaudoj skelbiama, kad 

prof. Pr. Dovydaitis, kuris buvo j 
slapta įšventintas kunigu, jau 
miręs Sibire. J. Keliuotis vėl nu
teistas 25 m. ir išvežtas į Sibirą. I 
Prof. Pr. Kuraitis, anksčiau nu
teistas 25 metams, vėl grąžintas '
: rz—. į Vilnių 1

mokama | p,is’<,lok Cholodnyj — Petro sūnus 
m. miręs

j Lietuvą. Grąžintam 
mln. J. Urbšiui esą 
pensija. Lietuvoj 1952 
adv. Z. Toliušis, o jo brolis teisi- i _ . „
nlnkas žuvo Sibire. Kitą brolį tik j P“,S^..( =“”ga" “
karui prasidėjus nušovė naciai. 
Sibire mirė Ir prof. Vilkaitis, buv. 
Ž.Ū. Akademijos rektorius. Jo 
žmona mirė gavusi žinią apie vy
ro mirtį. Sibiran ištremti ir 
jo vaikai — sūnus ir duktė.

Alfonsas Antanaitis, Mykolas Ka
valiauskas, Albinas — Jonas

Pereitų metų galo prasidėjusion 
Pan-Pacific Jamboree, kaip jau 
esame anksčiau rašę, dalyvauja, 
kaip atskiras vienetas, ir lietuvių 
skautų reprezentacinė grupė, 22 
skautai.

Į šių tarptautinę skautų 
vykių suplaukė apie 17.000 
Ramiojo vandenyno esančių
tų skautų. Jų atidarė Australijos 
generalinis gubernatorius marša
las W. Slim. Vizitavo Australijos ' 
užsienių reikalų ministeris ir daug ! 
kitų augštų valdžios pareigūnų ir l 
parlamentarų. Lankytojų, nors 
oras keletą dienų buvo labai blo- j 
gas (be paliovos pylė lietus), nie
kada nestigo.

Jūsų bendradarbis laiške iš i 
jamborės rašo: “Nežiūrint į žiau- ! 
rų lietų, kuris mus persekiojo pir- ■ 
mųslas dienas, jau gražiai įsikū-1 
rėme, žiūrovus stebina lietuvių! 
skautų pastatytas tiltas per upo
kšnį, Gedimino stulpų stilizuoti ! 
vartai, palapinė ant polių, puoš-' 
nūs stalas, gausi ir originali pa- ! 
rodėlė, kuri sutraukia minių mi
nias žiūrovų. Greit prisiųsiu re-! 

portažą iš jamborės ir tada plačiau 
supažindinsiu ’M.P.” skaitytojus 
su mūsų gyvenimu šioje marga
spalvėje, įvairiarasėje stovykloje, 
kur tūkstančiai žmonių kasdien 
kartoja žodį Lithuania.

Širdingi sveikinimai visiems iš 
miško, iš palapinių miesto, kur 
mus rytais prižadina kukaburos; 
paukšteliai švilpikai”.

V. Miniotas (Sydnėjus). Valdy
bos pastangomis buvo įsteigta sa
vaitgalio mokykla Rydėje, bet po 
keletos mėnesių, pristigus moki- j 
nių, turėjo užsidaryti. Ruošti tau
tinių švenčių minėjimai. Sunku' 

j su paskaitininkais ir menine pro
grama. Bet ikšiol dar pasisekdavę 
surasti ir paskaitininkų, talkinda
vo choras, tautinių šokių grupės 
bei paskiri menininkai.

Pravesta rinkliava Vasario 161
■ gimnazijai ir Vokietijoje pasiliku- 
[ siems tautiečiams sušelpti. Gim
nazijai surinkta 15 svarų.

Buvo sušauktas pusmetinis su
sirinkimas, suruoštas šokių vaka
ras. Apyl. Valdyba yra delegavusi I 
atstovus prie tarptautinių ir aust- j 
ralų orgasizacijų, kurių vadovybės 
tokių atstovų yra paprašiusios. i

Piniginiai reikalai prasti. Soli
darumo mokesčio surinkta apie! 
£15. Tautos Fondo lietuvio pasų Ir 
ženklelių išplatinta už £ 15. Did
žiausios pajamos buvę iš įvairių 
parengimų — apie 77 svarai, iš 
kurių įsigyta rašomoji mašinėlė.

Kadangi Sydnėjuje yra apie 18 
įvairių organizacijų, ir jos yra 
subūrusios veikliausius žmones, 
todėl apylinkės valdybai žmonių 
beveik nelieka. Socialinės globos 
reikalais nesą kam rūpintis, nes 
veikiąs Soc. Globos Komitetas ne
priklauso apylinkės valdybos ir su 
ja ryšio nepalaikąs.

J.A. Skirka (Cabramatta). Apy
linkės ribose apie 200 žmonių. Nė
ra salės ir sunku gauti bažnyčią 
pamaldoms. Neturint kur susirink
ti ir veikimas sunku plėsti. Gra
žiai veikusi savaitgalio mokykla 
užsidarė, nes nėra patalpos. Bet 
tikimasi mokyklą vėl atgaivinti. | 
Rengiami tradiciniai rugsėjo 81 
d., trėmimų ir motinos dienos mi-j pasilsėti; atostogų metu

tenkinimą, kad Krašto Valdyba 
ryžosi sušaukti šitokį suvažiavi
mą, kuris turėtų įvykti kiekvie
nais metais.

Ruošiami tautinių švenčių minė
jimai. Suruošta vaikams Kalėdų 
eglutė. Veikia savaitgalio mokyk
la — pamokos esti vieną kartą 
per mėnesį. Mokyklą lanko visi 
lietuviškai kalbą vaikai. Tų, ku
rie savo tėvų gimtosios kalbos jau 
nemoka, ir į mokyklą negalima 
privilioti. Tautiniam budrumui iš-

I laikyti ruošiami parengimai su-1
traukia daug svečių ir iš Sydnė- kra§tjs laikomas viena pagrindinių 

1 jaus. Tikima, kad tarpusavio ben- ( priemonil} bendrauti su šiame 
dravimas yra labai svarbus veiks- ■ k„ntlnento išsiblaškiusiais tautie- 
nys lietuvybei išlaikyti. Apyl. Vai- i įjajs 
dyba platina “Mūsų Pastogę” ir .
tiki, kad 1956 m. neliks namų, ku
rių nelankytų bendruomenės laik- i 
raštis.

Reiktų rasti būdas aukų rinki
mui sutvarkyti, žmonėms nuolati
nis beldimasis į jų kišenes nusi
bosta. Reikalinga skelbti ne tik! 
veiklos, bet ir pinigines apyskai
tas, kad žmonės žinotų, kaip jų; 
sudedami pinigai sunaudojami.

Piniginiai reikalai geri. Apyl. ! 
valdyba surenka tiek, kiek jai jų 
reikia. Solidarumo mokestį žmo
nės moka, kai jų paprašoma.

Krašto valdyba turėtų parodyti 
daugiau apjungiantį ir aiškesnį 
vadovavimą, kad paskiros grupės 
nemėgintų dominuoti.

Aleks. Danta (Alburis). Apy
linkė nedidelė — apie 50 žmonių. 
Ruošiami 16 vasario, rugsėjo 8-to- 
sios sir trėmimų minėjimai. Susi
renka dideli ir maži. Ir 
kalbai lietuviškai. Kartų 
tus suruošiama gegužinė 
ka į paežerę ar paupį,
byla pagarsinama per vietos laik
raštį ir radiją. Bendruomenės lai-

visi dar
per me-
— išvy- 
Lietuvos

Kitų pranešimų santraukas: 
Adelaidės ir Canberros apyl. val
dybų, Krašto Valdybos iždininko, 
Krašto Valdybos nario sociali
niams reikalams, Tautos Fondo 
Atstovybės; diskusijas, nuomones, 
sugestijas ir suvažiavimo nutari
mų — rezoliucijų atspausime ki
tame numeryje, šiame numeryje 
(2 psl.) spausdinamas Krašto Val
dybos vlcepirm. Vyt. Donielos re
feratas dėl organizacijų įjungimo 
į bendruomenės veiklų.

Kl.

NUOMONES

Ar tik neklystam?
I I apylinkėje) — kokių 50 m. am

žiaus kunigas Mot. Dambrauskas. 
Stalingrado rajono Malenpolės sto
vykloje— Leonas Levickis. Sverd- 
lovske — jau miręs pirmojoj sto
vykloj apie 56 m. Gustavas Ra- 
monaitis. Taišete — arti 30 metų 
turinti Janė Bautusaltė, Jonas Ka
siulis, kaunietis Alfonsas Kevys, 
mokytoja šilbajorienė.

(Tąsa kitame nr.)

Patikslinimas
"Mū-

du

PAPILDOMAS LIETUVIŲ 
SĄRAŠAS

Čia skelbiamas papildomas są
rašas tų mūsų tautiečių, kurių pa

Sovietu Tikslai
AKMENS ANGLYS SOVIETINEI IMPERIJAI 

STIPRINTI
Pasirodo, darbo vergai Sov. Sų

jungoje turi pagal planų iškasti 
apie pusę visų akmens anglių. 
Milžiniškomis pastangomis ir te
roru, nesiskaitant su žmonių svei
kata ir gyvybėmis, įdėjus reilyv- 
lingą kapitalų, kaip to dalyko spe
cialistai aiškina, Sovietams yra 
pavykę akmens anglių iškasimų iš 
35,5 mil. tonų 1928 m. padidinti 
iki 348,5 mil. tonų 1954 m. Vadi
nasi, gamyba buvo padidinta be
veik 10 kartų, šiais metais užpla
nuota akmens anglių iškasti 394 
mil. tonų. Iš 1954 m. iškastųjų 348 
mil. tonų didžioji dalis (apie 260 
mil. tonų) susidarė iš akmens 
anglių, o likusioji dalis — iš ru
dųjų anglių.

Daugiausia rudųjų anglių duo
da Maskvos baseinas. Iš akmens 
anglių daugiausia gaunama Do- 
neco baseine, vadinamam “Sov. 
Sąjungos Ruhro kraštu”. Jam ten
ka apie 37% iškasamų akmens 
anglių ir apie 50 proc. — viso 
akmens anglių metinio garinio 
(130 mil. tonų). Doneco baseine 
akmens anglys sudaro vienintelę 
didesnę akmens anglių atsargų 
Sov. Sąjungos europiniams pramo
nės centrams. Kuznecko baseine 
(vak. Sibire) randami praktiškai 
neišbaigiami geriausios rūšies ak
mens anglių rezervai. Čia jos lai
komos net geresnėmis negu Done

co baseine. Tačiau vietos reikalams 
jų tegalima sunaudoti tik labai ne
didelę dalį, o didžioji dalis turi bū
ti gabenama daugiau kaip 1.900 
km. Į Uralą. Tai praktiškai reikštų 
tą pat, jei pvz. akmens anglys 
būtų geležinkeliu Iš Ruhro krašto 

gabenamos į Maskvą. Akmens ang
lių iškasimas Kuznecko baseine 
kasmet vis didėja ir pasiekė per 
50 mil. tonų. Karagandos akmens 
anglių atsargos duoda daugiau 
kaip 20 mil. tonų. Visos Karagan
dos akmens anglys taip pat siun
čiamos {.Uralą. Karagandos ak
mens anglių kasyklos savo sąly
gomis yra pačios iš šiurpiausių I 
visoje Sov. Sąjungoje. Vorkutos I 
akmens anglimis pirmoj eilėj ap- ' 
rūpinamas Leningradas. Jų iška-

Š.m. lapkričio mėn. 20 d. 
' sų Pastogėje” (Nr. 47), str. “Sa

vi namai”, kas liečia Adelaidę, 
yra tilpę kalkurių netikslumų:

1) Adelaidės Lietuvių Namams 
Įsigyti Komiteto ruoštas 
davė ne £ 60, kaip str. 
bet £ 140.

Be to, str. rašoma, kad 
nariu įstojo ir įmokėjo (mano pa
braukta V.R.) £ 100 Lietuvos At
gimimo Sąjūdis, J. Pyragius — 
£ 50”. Iš tikrųjų Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdis įstojo amžinuoju na- 

I riu ir p. J. Pyragius — nariu glo- 
I bėju, pasižadėdami per dvejus me- 
' tus, arba reikalui priėjus, kiekvie
nu momentu įmokėti — pirmasis

I £ 100, o antrasis — £ 50.
V. Raginis.

(Valdybos Pirmininkas.)

balius 
minima,

“amžin.

Studentai ir abiturientai vasaros 
atostogų metu eina dirbti. Yra at
sitikimų, kada tai būtina. Bet šei
mose, kur abu tėvai ar daugiau 
šeimos narių dirba, reikalas ki
taip atrodo. Atostogos duodamos 

tenka 
r.ėjimai. Norint palengvinti" ben-' kaityti kursui pagilinti knygų, 
druomenės laikraščio finansinę pa- Mokslus einąs jaunimas atostogų 
dėtį, išleistas spec. “Mūsų Pašto-1 metu turi Praplėsti savo lituanls- 
gės” numeris. Pereitų metų pava- tini akirat»: turima galvoje “Lith- 
sarį Vasario 16 gimnazijai ir Vo- 1 aanicum” korespondencinis kursas 
kietijoje likusiems tautiečiams su-. ir lietuviški grožinės literatūros 
rinkta per £ 40, o pereitų metų1 sksaitlniai.
rudenį apie £60. Darbo sąlygos j Ja"ni™s žmonėms nėra naudinga 
nėra lengvos, bet įmanoma dirbti, j 
nes 7 ................... ‘
kiekvieną tautinį reikalą.
Apyl. valdybos suorganizuota blb- 1 
lioteka. Veikia moterų sekcija.

J. Ramanauskas (Bankstownas).' 
Didysis rūpestis —savi namai. 
Apylinkės gyventojai yra pasiryžę 
juos įsigyti ir tikimasi 1956 m. • 
pradėti statybą. Apylinkės ribose' 
veikianti savaitgalio mokykla ir 
pereitais mokslo metais veikė sėk-! | 
mingai. Mokinių buvę apie 40. Vo- j 
kietijoje pasitikusiems tautiečiams i 
surinkta apie £ 60 ir Vasario 16 1 
gimnazijai apie £90. Solidarumo!

samas kiekis sukasi apie 15 mil. ' 
tonų. Vorkuta šiam reikalui buvo | 
pradėta naudoti per karą, čia dau-! 
giausia dirba ukrainiečiai, pabal- 
tiečiai, rusų valstiečiai ir studen
tai. Kitos akmens anglių atsargos 
yra daugiau vietinio pobūdžio, 
nors čermechovo srity (į vakarus 
nuo Irkucko) ir prie Vladivostoko ■ 
jų randami taip pat nemaži kle- i 
kiai. Maždaug pusė visų Sov. Są- _________;
jungos iškasamų akmens anglių ' vianls ligoniams Vokietijoje sušel- 
yra "gaminamos” pačiomis žiau-' pti. Aukų surinkta £ 148. Pinigai 
riausiomis sąlygomis, nepaprastai, persiųsti L.R.K. pirmininkui dr. 
išnaudojant darbo vergus. Pačios l. Groniui Vokietijoje, prašant 
žiauriausios darbo sąlygos yra: sušelpti ligonius nežiūrint jų ti-
Karagandoje, Vorkutoje, daly Ura- j kybinių įsitikinimų. Kiek tai lie- ! gražiai plečia savo veiklą. Orga-i
lo kasyklų, rytų Sibire, daly To- , įja katalikus — prašyta susitarti 1 — m-mmeoVa
limųjų Rytų (ypač prie Būrėjos),! su tėvu Alf. Bernatonių. Sušelp-
taip pat Kuznecko baseine ir so-. tųjų sąrašai bus prisiųsti Adelai- kur turimas knygas padėti,
vietinėse pietų srityse. Tokią pro-! das Apylinkės Valdybai. | a. Pranauskas. (Geelonga:

• ‘ ! vaikymasis svaro, nes nejučiomis
žmonės”’ jautriai atsiTiepia”’/ iis darosi vl3ų siekimų viršūnė.

prje Žinoma, dažniausiai ne pats svaras 
yra siekiamasis objektas, bet juo 
įsigyjamieji blizgučiai. Teko nese
nai sutikti jauną australą, kuris 
su savo sužadėtine važiavo 
Sidnėjun tėvų atlankyti. Jam tai 
būsianti išlaldinga kelionė, nes tu-

rosiąs tėvams už 2 savaites sumo
kėti išlaikymui (tėvai prekybinin
kai). Mano pastaba,, kad reikėtų 
tai padaryti dovanos pavydale, nes 
tiesioginis mokėjimas pinigais tė
vus užgautų, australą neįtikino: 
Jei tėvai atvažiuotų jo atlankyti, 
Jis, taip pat lauktų, kad jie susi
mokėtu išlaikymui.
Turime ryškų pavyzdį, į kokį šal
tą vaikų santykį atveda svaro al
kis. Kaltas, žinoma, dėl to tik 
auklėjimas, aplinka, o pirmoje 
eilėje patys tėvai.

Namo.

LIETUVOS KARO
ISTORIJA

Padėka
Val-ALB Adelaidės Apylinkės 

dyba nuoširdžiai dėkoja visiems 
tautiečiams, aukojusiems lietu-

NAUJI LEIDINIAI

dukcijų Sovietai tegali gauti tik 
MVD padedami, bjauriausiai iš
naudodami darbo vergus.

Vakaruose ne vienam gali kilti 
mintis, kuriam reikalui Sovietai 
taip skatina akmens anglių gamy
bos padidinimų? Darbo vergams 
ir paleidžiamiems iš Sov. Sujun
gęs tas klausimas nekelia Jokių 
abejojimų. Sovietams “koegzisten
cija” yra reikalinga tik tam, kad 
niekas iš šalies nekliudytų įvyk
dyti jų i’gam laikui “perspekty
vinių planų”. Visi žino, kokia rei
kšmė skiriama Sov. Sųjungoje vi
sokiems metiniams, penkerių me
tų ir net 15 metų “perspektyvi
niams planams”. 1921 m. vasario 
22 d. Lenino įsakymu buvo suda
ryta valstybinio plano (Gosplan) 
komisija. 1941 m. vasario 22 d., 
lygiai keturi mėnesiai prieš prasi
dedant karui, buvo įsakyta suda
ryti "15 metų generalinį Sov. Su
jungęs ūkio planų”. Tų planų 
įvykdyti sukliudė tik kilęs karas. 
1946 m. vasario 9 d. Stalinas vėl 
jį ėmėsi vykdyti, šiais planais tu
rima tiek prigaminti visokių rei
kalingų gaminių, ypač plieno, ben
zino, mašinų ir1 kt., kad kapitalis- 

I tiniai kraštai būtų pralenkti. O 
kai jau kartų Sovietai svarbiau
siais savo gaminiais ir ginklais, 
pralenks nekomunistines valstybes,

Šia proga ypatinga padėka pri
klauso pasišventusiai savanoriu 
talkininkei poniai U. Jucienei, su
rinkusiai £ 70.7.0, o taip pat ir 
visiems kitiems, prisidėjuslems 
prie rinkliavos pasisekimo.

Apylinkės Valdyba.

NESAKYK, KAD ESI Iš LIETU
VOS KRAŠTO, JEI NESKAITAI 
LIETUVIŠKO RAŠTO!

tai joms bus pastatyta alternaty
va: arba pasiduoti, arba įsileisti 
į karų, bet be aiškių perspektyvų 
tų karų laimėti, štai tikroji tų 
sovietinių planavimų prasmė.

Grįžusieji pasakoja, kaip bolše
vikai vykdo įvairių kanalų ir di
dingų statinių statybas. Bestatant 
Volgos — Dono kanalų išsiliejęs 
vanduo apsėmė visų eilę vietovių, 
ir nemaža prie statybų dirbusių 
darbo vergų prigėrė. Tačiau i-usai 
nukentėjusiems ne tik nesuteikė 
medžiaginės pagalbos, bet to vis
ko net ir nepaskelbė savojoj spau
doj. O kai vanduo, pralaužęs už
tvaras, išsiliejo Olandijoj ir kitur, 
tai skelbė didžiausių propagandų, 
kad tiek ir tiek siunčiu pagalbos 
nukentėjusiems... gi olandai nesu
gebu net ir gerų užtvankų pasta
tyti... Elta.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
ŠEŠTOJI AUSTRALIJOS

TUVIŲ SPORTO ŠVENTĖ, Ade- 
gimnaz.jai ap.e * »u. sonaarumo , ]ajd-> 1955 12 27.31. Išleido Ade_ 
™ 1!Led.“U!!laldėa “Vyties” sporto klubas. Re

dagavo Vladas Radzevičius. At
spaude “Minties” spaustuvė, Syd
nėjuje. 20 psl.

Gausiai iliustruotas leidinys 
skirtas spec, vienam reikalui — 
šeštajai Australijos lietuvių spor- 

• to šventei paminėti, tačiau jis sa- 
A. Pranauskas. (Geelongas). Ir vo- medžiagos aktualumu ir ne- 

čia visos pastangos koncentruoja- senstamumu toli prašoka proginį 
mos kaip greičiau savuosius na-1 
mus įsigyti. Pradžioje manyta, pa- ; 
kaks £ 900, bet dabar jau aiškiai 
matyti, kad ir dvigubai tiek neuž
teks. Geelonge salę gauti paren
gimams beveik neįmanoma. Apy
linkė nedidelė (apie 350), bet or
ganizacijų apstu. Tačiau konflik
tų nėra ir reikale visi sutaria. 
Mokykla veikia sunkiai. Patalpas 
gauti nėra didelio vargo, bet pro
blema su mokytojais. Solidarumo 
mokestis plaukia labai silpnai. 
Šiaip bendruomenė sugyvena gra
žiai ir bendruomeninis reikalas 
statomas pirmoj vietoj. 1955 m. 
vasario mėn. įsisteigęs Geelongo 

liet, bendruomenės soc. globos sky
rius nukentėjusiems nuo potvynio 
maitlandiečiams surinko per £ 50, 
mirusio Zduniaus šeimai apie £ 21, 
sergančio tautiečio šeimai — £ 15, 
žuvusio J. Pauliaus šeimai surink
ta per £ 90, iš baliau pelno namų 
statybai paskyrė £ 32.

Apylinkės valdyba ruošia tau
tinių švenčių minėjimus, prie ku
rių parengimų visados prisideda 
Kultūros Fondo sk., Norvydo vy
rų kvartetas, tautinių šokių gru
pė, skautai ir kitos organizacijos.

M. Galinis (Wollongongas). Pa
sveikinęs suvažiavimą Wollongon- 
go lietuvių vardu, pareiškė pasi-

paramos sulaukiama ir Tautos i 
Fondui. Prie apyl. valdybos jsis-1 
teigusi Soc. moterų globos sekcija

nizuojama skaitykla — biblioteka, 
bet dėl patalpų stokos neturima

LIE-

leidinj.
Žurnale yra aktualių straipsnių, 

nukeliančių mus į Nepriklausomą 
Lietuvą ir paryškinančių ano me
to sportines paraiškas bei žymiuo
sius mūsų sportininkų laimėjimus, 
kada Lietuva iškilo kaip Europos 
krepšinio meisteris. Pluoštas ži
nių ir iš okupuotos Lietuvos, (do
mus Pulgio Andriušio feljetonas 
“Laisvo stiliaus sportas”. Apstu 
žinių apie lietuviškus sporto klu
bus Australijoje. Daug nuotrau
kų.

Leidinys gerai paruoštas, tik, 
gaila, ne visi klubai pakankamai 
žinių apie savo veiklą patiekė. 
Gaila, kad nei žodžiu neužsiminta 
apie Canberros lietuvių sporto klu
bą, kuris kelis metus iš eilės yra 
laimėjęs A.C.T. krepšinio pirme
nybes.

“VARPAS”, sporto laikraštis. 
Leidžia Melbourne 'Varpo” sporto 
klubas. Redaguoja VI. Bosikis. 
Viršelis dail. V. Tamošaičio. 23 
psl. Prieškalėdinis numeris.

Apstu informacijų iš Australi
jos ir kitų kraštų lietuvių sporti
nio gyvenimo, o taip pat atžymėti 
ir svarbieji pasauliniai sporto įvy
kiai. “Varpas” išleidžiamas kiek
vieną mėnesį. Atspaudžiamas ro
tatorių.

Lietuvių Eąjunga “Ramovė” 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
ruošia spaudai "Lietuvos Karo 
Istoriją”. Tai bus plačios apimties 
knyga. Joje bus aprašyti senovės 
ir atgimusios Lietuvos kariniai 
žygiai už tautos laisvę ir nepri
klausomybę. Šis veikalas skiria
mas ne tik kariams, bet ir plačia
jai visuomenei.

Knygos išleidimo darbams yra 
sudaryta komisija, į kurią įeina 
Antanas Rėklaitis, Kazys Ališaus
kas ir Aleksas Biliūnas.

Šios knygos išleidimui talkinin
kauja L.K. Kūrėjų — Savanorių 
Sąjunga Ir kviečia paskirus kū
rėjus — savanorius ir visus kitus, 
kas tik norėtų prisidėti prie šio 
svarbaus darbo: I. Rašyti atsimi- 

I nimus iš Nepriklausomybės ko- 
■ vų, Šaulių Sąjungos veiklos, Sa
visaugos batalionų, Vietinės Rink- 

’7| tinęs ir iš partizanų veiklos oku- 
i pacijos metais. 2. Rinkti istorinę 
I medžiagą bei dokumentaciją; tam 

teiktina medžiaga: nepriklauso
mos Lietuvos kariniai periodiniai 
leidiniai, žurnalai, brošiūros, kiti 
lietuviški leidiniai, liečiu lietuvių 
tautos žygius senovėje ir atgimu
sios sLietuvos laikais; vokiečių, 
rusų bei kitų tautų atitinkama li
teratūra, paskirų žmonių atsimini
mai, žemėlapiai, fotografijos ir 
schemos, turinčios karinės — is
torinės reikšmės ir kita istorinė 

medžiaga, tinkama panaudoti “Lie
tuvos Karo Istorijai”.

Principe visų šią medžiagą pa
skoliname “Ramovės” Centro Val
dybai. Visa medžiaga bus saugo
ma Pasaulio Lietuvių Archyvo pa
talpose, JAV-se.

Visų medžiagą, pažymint ir sa
vo adresą, siųsti šiuo adresu: Mr. 
A. Rėklaitis, 6643 So., Maplewood 
Ave., Chicago 29. Ill., U.S.A.

L.K. Kūrėjų Savanorių S-gos C. 
Valdybos pavedimu

Australijos L.K. Kūrėjų — 
Savanorių Skyriaus Valdyba.
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ELTOS KRONIKA
— Vilko prezidiumas,' įsikūręs 

New Worke, energingai ėmėsi jam 
pevestojo darbo. Vilko prezidiumo 
pirm. J. Matulionis tuoj po N. 
Metų bent porai mėnesių vyks i 
Europą Ir čia iš arčiau susipažins 
su Vliko įstaigų veikla, taip 
pat su lietuvių gyvenimu D. Brita
nijoje, Prancūzijoje ir kitur. Svar
besniems politiniams ir .principi
niams klausimams spręsti Vliko 
prezidiumas numatomas statutu 
įpareigoti šaukti į prezidiumo po- 
ėdį hj visų kitų Vliko grupių ats
tovus, kurie neįeina į prezidiumų.

— Gautosiomis žiniomis, iš visų 
iš Madrido siunčiamų į Rytų Eu
ropą anapus geležinės uždangos 
programų lietuviška yra geriau
siai girdima.

— Inf. Tarnybai sutikus, per 
lietuviškąsias transliacijas prie 
Vatikano radijo buvo skaityta pro
fesoriaus Z. Ivinskio, dr. J. Na
vicko, kun. dr. Giružio, kun. D. 
Kenstavičiaus ir kt. paskaitų ak
tualiomis temomis. Prof. Z. Ivins
kis skaitė temomis: “Ar Bažny
čia Lietuvoj žlugdė lietuvių . kal
bą”, “Vysk. M. Valančius ir Lie
tuvos kunigai taut, atgimimo lai
kais”.

— Š.m. II pusmetyje dėl redak
toriaus p. A. Ružancovo sveikatos 
stovio ir pasunkėjusių darbo sąly
gų buvo susitrukdęs bibliografinio 
biuletenio “Knygų Lentyna” leidi
mas. Šiuo pranešama visuomenės 
ir prenumeratorių dėmesiui, kad 
p. Ružancovas, dabar pasveikęs, 
vėl sutiko “K.L.” ir toliau reda
guoti. Abu š.m. “Knygų Lentynos” 
numeriai po 12 psl. išeis po N. 
Metų.

Lietuvybės Išlaikymo Tarnybos 
(LIT) valdytojui K. Zaikauskui 
atsistatydinus iš VT, savo atsi
statydinimo pareiškimą įteikė ir 
Švietimo Komisija (ją sudaro pir
mininkas A. Rukša ir nariai A. 
Giedraitis Ir A. Venclapskas), ku
rią šiam darbui buvo pakvietęs K. 
Zaikauskas. Švietimo Komisijos 
pareiškimą LIT valdytojo K. Zai
kauskas pažadėjo perduoti naujai 
VT pirmininkei A. Devenienei, 
prašydamas švietimo Komisiją iki 
to laiko pasilikti savo pareigose 
(LIT).

— Rūpinamasi Romoje sudary
ti Lietuvos istorijos studijų cent
rą. Tokio studijų centro sudary
mas, iniciatorių manymu, esąs bū
tinas, nes, grįžus j Lietuvą, nebus 
kada raustis po archyvus.

Daugiau apie Lietuvą dokumen
tų seniau yra buvę centriniame 
Vokietijos archyve Potsdame ir 
Prūsijos archyve Berlyne, be to, 
šiek tiek ir Brandenburgo “Maža
jame archyve”. Karo metais di
desnioji šių dokumentų dalis bu
vo perkelta į saugesnes vietas. 
Vėliau kai kurie archyvai pateko 
į rankas bolševikams.

Geelongo Liet. Namai GINKLUOTI VAIDUOKLIAI KULTŪRINE

Dar apie Latvijos ir 
Estijos prezidentus

Estų ir latvių laikraščiai pa
kartotinai rašo, kad pranešimai 
apie tariamą latvių ir estų prezi
dentų Ulmanio ir Patso paleidimą 
į tėvynę nėra tikri. Tai žiniai pa
tikrinti buvo imtasi visokių prie
monių — deja, ji nebuvo patvir
tinta. Greičiau bolševikai, reaguo
dami į pabaltiečių parlamentarų 
memorandumą, kuriuo jie Tarp

parlamentinę Uniją prašė išaiškin
ti 100 estų ir 30 latvių buv. par
lamentų atstovų likimą, tarp jų 
Ulmanio ir Patso, ir paleido tą 
“antį". Abu prezidentai sirgo šir
dimi, todėl tremties sąlygų nega
lėjo ištverti — ir netenka abejoti, 
kad galėtų būti dar iš viso gyvi, 
pastebima spaudoj.

KANADA
— Kanados Lietuvių Bendruo

menės krašto taryba pei- savo II- 
ją sesiją į naują valdybą išrinko 
dr. S. Čepą, kun. dr. J. Gutauską, 
B. Jackevičių, J. Jakubyną, Ka- 
žemėkaitį, Pr. Kvedarą, B. Saka
lauską, E. Senkuvienę ir V. Vai
dotą. Sesijai pirmininkavo dr. A. 
Šapoka.

— Kanadoje pabaltiečiai labai 
gyvai protestuoja prieš Sovietų 
dvasininkus, besilankančius Kana
doje. Tuo reikalu įteiktas buvo 
memorandumas ir kt. Ir kanadie
čių spaudoje pasirodė žinių apie 
energingą pabaltiečių pasipriešini
mą.

Geelongo lietuviai savuosius na
mus statyti pradėjo pereitais me
tais. Darbas ištvermingai tęsia
mas toliau.

Statybos Komitetas, įvertinda
mas tautiečių ryžtą, širdingai dė
koja visiems prie statybos prisi- 
dėjusiems ir tikisi, kad sutelktinė
mis pajėgomis, ir taip gražiai 
bendradarbiaujant, kitais metais 
namai, Jei ir nebus dar galutinai 
įrengti, tai vistiek bus galima su
sirinkti po savuoju stogu.

Geelongo liet, namai — cemen
tinių čerpių sumūryta salė su sce
na ir užkulisiais, turi 72 pėdas 
ilgio ir 34 pločio.

Šiuo metu jau yra užbaigti šie 
darbai: išlieti pamatai ir kolonos, 
uždėti pagrindiniai stogo balkiai 
ir baigiamos gaminti sienoms ply
tos. Rašant šias eilutes jau buvo 
pasiruošta tolimesniems darbams, 
todėl skaitant šią informaciją, bus 
gerokai pasistūmėta į priekį — 
išmūrytas nemažas plotas sienų. 
Šis darbas bus vienas iš dėkin
giausių, nes jis bus ir spartus, ir 
vaizdus, ir, būime atviri, visų se
nai laukiamas. Po to dėsime sto
gą. Kadangi pagrindiniai balkiai 
jau yra sudėti, tad stogą dengiant 
ne tiek darbo, kiek pinigo klausi
mas sudarys problemą, nes stogo 
medžiaga brangiai kaštuoja. Ta
čiau visus šiuos darbus Komitetas 
nori baigti dar šią vasarą, kad 
ateinančią žiemą darbus būtų ga
lima vykdyti salės viduje.

Ligšiol prie statybos yra išdirb
ta per 2200 darbo valandų. Iš
leista 1250 svarų. Geelongo lietu

viai namų statybai suaukojo 750 
j svarų. Kitus pridėjo ALB Apy- 
■ linkės Valdyba.

Dąrbu ir pinigais prisidėjusių 
tautiečių skaičius nėra didelis — 
tik 145 žmonės. Skaitant nuo šei
mos po vieną atstovą, tai būtų be
veik ir visi Geelongo lietuviai, nes 
atsisakiusių prisidėti yra labai 
mažai.

2200 darbo valandų ir 750 sva
rų, kuriuos sudėjo tik 145 žmonės, 
yra skaičiai, kuriais Geelongo lie
tuviai* gali didžiuotis. (Pinigais ir 
darbu prisidėjusisų sąrašą skel
biame žemiau). Yra asmenų, kurie 
toli prašoka išvestiną vidurkį. J. 
Bungarda, L. ’Volodka, St. Ma
kauskas — kiekvienas jų yra iš
dirbęs daugiau kaip po 90 vai. 
J. Bungarda net 120. Negalima 
nepaminėti V. Povilaičio, kuris su 
savo sunkvežimiu mielai talkinin
kauja.

Šie, ir kiti, daugis netoli nuo 
pirmųjų atsilikę, yra ne tik pa
vyzdys bet ir tikras laidas, kad 
darbas bus teisėtas.

Kasos stovis šiuo metu yra 
toks: pajamų £ 1320, išlaidų £ 
1245, kasoj grynais pinigais — 
£ 75.

Nors salė dar nebaigta, tačiau 
Statybos Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja visiems už iki šiol atliktą 
darbą ir tikisi, kad tautiečiai ir 
toliau liks ištikimi savo pasižadė
jimams ir po metų ar kiek vėliau 
turėsime savo salę, kuri bus itin 
brangi, nes bus statyta mūsų pa
čių rankomis.

Povandeniniai laivai tiria šiau
rės ašigalį. Iš karto net trejopi — 
Amerikos, Anglijos ir Sovietų Są
jungos. Daugiausia iniciatyvos pa
rodę Sovietai. Jų maži povandeni
niai greitlaiviai iš Atlanto išlin
dę apačia ledų kalnų į Ramųjį 
vandenyną.

Sovietų ekspedicija darbuojasi ir 
pietų ašigaly, {domių tos rūšies 
žinių pateikia vienas buvęs karo 
attache Maskvoje USNaWR žur
nale.

Tas karo atache pasakoja, kaip 
4955 m. sausio mėn. audringu oru 
iš Murmansko uosto išplaukė po
vandeninis Sovietų laivas. Tuo pa
čiu metu išplaukė kitas laivas iš 
Leningrado. Juodu susitiko pake
liui. Palaikė tarp savęs ryšius ra
dijo būdu. Paprastasis laivas se
kė paskui povandeninį. Jis aprū
pindavo povandeninį reikiamom at- 
atsargom.

Abudu traukė pietų link. Traukė 
atsargiai ir paslaptingai. Dienos 
metu povandeninis laivas nesirodė

viršum vandens. Jis išlindčdavo 
vandeny po 14 valandų per parą. 
Tik 10 valandų nakčia jis išner
davo ir p'aukdavo toliau viršum 
vandens. Po vandeniu plaukė 7,5 
mazgų per valandą, viršum van
dens po 15. Taigi per parą nu
plaukdavo 250 mylių.

Povandeninis laivas pakeliui su
sitikęs su sovietų laivynu “Sla
va”, atplaukusiu iš Odesos. Pas
kui nuo antarktinės srities, nuo 
pietų ašigalio srities, abeji pasi
suko atgal. Laivynas “Slava” grį
žęs į Odesą, o povandeninis po 
šešių savaičių kelionės atsidūrė 
vėl Murmanske, padaręs viso 21. 
000 mylių. Laivas buvo sutiktas 
su gėlėm ir gausiom dovanom 
jūrininkam.. .

Ta slaptoji Sovietų kelionė pa
rodė, kad:

Sovietai gali perplaukti Atlan
tą nepastebėti: parodė taip pat, 
kad jie antarktine sritimi yra la
bai suinteresuoti ir laiko beveik 
savo išimtine teise ten vykdyti ty
rinėjimus.

INFORMACIJA
JAV-se sudarytasis Kultūros 

Fondas paskelbė į JAV lietuvius 
atsišaukimą, kuriame, nurodęs to 
Fondo tikslus bei paskirtį, toliau 
taip rašo: “lietuvių kalbą, kultūrą 
ir tautinę dvasią perduoti atei
nančioms kartoms yra mūsų tauti
nio išsilaikymo sąlyga. Svetimoje 
aplinkoje galime lietuviškos kultū
ros gyvastį pratęsti tik sutelkto
mis jėgomis.

Š.m. lapkričio 19 d. ALB įsteig
tas Kultūros Fondas turi stipriai 
organizuotomis materialinėmis 
priemonėmis prisidėti, kad lietu
vių tautinis ir kultūrinis gyveni
mas kryptų tautinių vertybių ug
dymo linkme. Lietuvis mokslinin
kas, rašytojas, muzikas, dailinin
kas, — visi Jie turi teisės laukti, 
kad KF padėtų jų darbams išeiti 
į savą visuomenę ir į kitataučių 
pasaulį. Lietuviška šeima Ir mo
kykla laukia KF paramos lietuviš
kai jaunajai kartai auklėti. Visi 
lietuviai turi teisės laukti, kad jų 
pačių organizuotai surinktomis 16-

MEILĘ IR TORTAS

šomis būtų kaupiami lietuvių kul
tūriniai turtai, rankraščiai, pavei
kslai, archyvai, kad tinkamiausia 
forma būtų tarp kitataučių skleid-

PINIGAIS BEI DARBU PRISIDĖJUSIEJI 
TAUTIEČIAI

£30 aukojo: K. Šimkevičius (48) 
(Skliausteliuose esąs skaitmuo 
reiškia išdirbtą vai. skaičių).

Po £25: L.A. Bartašiai (59), D. 
Paliulis (25).

Po £20: F. A-nls (28), J. Bun
garda (120), A. Pranauskas (37), 
S. Speičys (20).

Po 18.10.0 svarų: J. Malinaus
kas (42).

Po £15.10.0: S. Skapinskas (4).
Po £15: A. Baltrūnas (32), S. 

česikas (57), M. Davalga (77), 
A. Luckus (17), A. Mieliauskas 
(16), V. Povilaitis (8), J. Raš
kauskas (49).

£12: F. Jerinkevičius (54).
£11.10.0 S. šutas (32).
Po £10: V. Aukštiejus (20), V. 

Ališauskas (8), A. ■ Bratanavičius 
(8), S.J. Dargvainial (36), A. 
Grigaitis (41), V. Ivaškevičius 
(8), V.T. Jankai (42), M. Janulis 
(28), S. Karpalavičius (4), M. 
Kymantas.(16), K. Trušinskas (-),
K. Vilutis (25), B. Vosilaitis (8),
L. Volodka (101), č. Volodka (24), 
P. Zenkevičius (25), J. Plečkaitis 
(24), V. Rekešius (-), J. Stasiu-, 
nas (-), A. Steponavičius (32), S. 
Slavickas (31), J.V.K. Starlnskai 
(57).

Po £8: J. Griška (38), J. Gai
lius (28).

£7 A. Žvirblys (40).
Po £6: V. čerekevičius (8), V. 

Pranskūnas (-).
Po £5: P. Šileris (8), J. Bre- 

neizeris (-), V. Bindokas (13), A. 
Bladzevlčius (16), P. Chmieliaus- 
kas (-), J. Ivaškevičius (44), Ja
kubauskas (-), F. Lapienas (8), 
A. Milkeraitis (20), V. Mačiulis 
(12), P. Mažylis (24), S.M. Ma
kauskai (91), K. Mackus (-), J. 
Manikauskas (17), J. Tllindis (-), 
J. Tamošaitis (-), P. Vaičekauskas 
(12), J. Pranauskas (-), A. Pi- 
sarskis (12), J. Pelenauskas (21), 
P. Riškus (25), J. Rapkauskas (-),
J. Renkauskas (12), A. Skėrys 
(33), P.R. Saldukai (12), V. Sta- 
sėnas (-), J. Sedliorius (20), M.
K. J. Kilikevičiai (25).

£4.10.0: J. Jonušas (13).
Po £4: J. Kuždailis (-), F. Mi

kuckis (-), E. Zdanavičius (-), P. 
Šarkis (-).

Po 3 svarus: V. Braželis (4),
M. Dimitrijevas (-), L. Jančaus- 
kas (25), B. Jakaitis (-), M.A. 
Kisieliai (48), V. Leitonas (-), V. 
Salaviejus (-), J. Demokratas (-).

Po £2: J. Aleksiūnas (-), G. 
Bučkis (8), K. Bratanavičius (-), 
A. Banulis (-), J. Deckys (-), A. 
Grafas (-), Z. Gružauskas (12), 
V. Klova (4), J. Lipšys (16), J.

Leitonas (-), J. Mačiulis (-), R. 
Norvydas (31), S. Oseckas (8), K. 
Urbonas (-), S. Urbonavičius (-), 
P. Varanka (-), P. Vizbaras (-), 
A. Valančius (41), J. Venckus (8), 
A. Volkovickas (-), V. Stubingis 
(-), V. Stuikevičius (8), R. Šimai
tis (-), Šulcas (-), K. Šimkus (-).

Po 1 svarą: J. Buckys (5), G. 
Cimermonas (5), E. Grafas (12),
R. Giedrys (-), H. Hopkins (-), 
J. Jurevičius (-), S. Karpuška' (-), 
V. Katkevičius (-), A. Kiužauskas 
(-), B. Levickas (-), P. Malkaus- 
kas (-), A. Miškinis (-), E. Ma- 
ternas (-), J. Musčinskas (-), M. 
Urbonas (-), ’ M. Valiukevičienė 
(-), Žitkevičienė (-), M. Petraitis 
(-), V. Prokopavlčius (-), P. Rep
šys (8), S. Ramanauskas (-), J. 
Rakužinas (8), O. šrioderis (4).

Po 10 šilingų: S. Aušrota (-), 
A. Mozūras (-), B. Umbrazas (-),
S. Rasimavičlus (-).

Žemiau išvardinti neaukojo tik 
prisidėjo darbu. K. Šimkūnas (25), 
A. Šimkus (9), V. Vaitkus (24), 
Ig. Vaitkus (52), V. Dlninis (16), 
J. Aukštakalnis (8), H. Dziosvik 
(4), Ir J. Vedeckas (4)..

Jeigu tautiečiai pastebėtų kokių 
netikslumų, maloniai prašomi apie 
tai pranešti Komitetui.

Kadangi salė dar nebaigta, to
dėl Komitetas perspėja, kad ir šis , 
sąrašas dar toli gražu negalutinis. ! 
Kiekvienas, kas tik norėtų darbu 
ir pinigais prisidėti, visuomet bus 
maloniai laukiamas.

GEELONGO NAMŲ 
STATYBOS KOMITETAS 

1955 m. gruodžio mėn. 10 d.

Anglijoje pereitą savaitę teis
mas turėjo išspręsti bylą: ar mer
gina, nemokėdama iškepti tortą, 
turi teisę ištekėti.

Istorijėlė tokia: 17-kos metų 
mergina įsimylėjo ir jau rengėsi 
susituokti. Jos tėvai užprotestavo. 
Teismas buvo nuomonės, kad mer
gina, kuri nemoka gerai gaminti 
maistą, negali tekėti...

Tada mergina į teismą atnešė 
tortą, kaip savo kulinarinių su
gebėjimų įrodymą. Kilo klausi
mas: mergina pati jį iškepė, ir 
jeigu taip, tai ar tortas pakanka
mai geras.

Mergaitės tėvo advokatas tei
gė, kad jinai tortą krautuvėje pir
kusi. Bet mergaitės kaimynas pa
liudijo, kad Jis, kalia buvo atėjęs 
į jos tėvo namus pasiskolinti ka
tei mėsos, pats matęs meragitę šį 
tortą begaminant.

Pagaliau tortas buvo perpjautas 
pusiau ir Jį ragavo teisėjas., eks
pertai ir advokatai. Teisėjas ir 
visi kiti pripažino, kad Jie yra 
valgę ir geresnių tortų, bet ir šis 
nesąs blogas... pradžiai gyveni
mo.

Teismas leido jauniesiems susi
tuokti ir už tai jaunoji teisėjams 
padovanojo savo iškeptą tortą, nes

savo vyrui tikisi geresnį paruo
šianti.

šitokia byla buvo pirmoji Ang
lijos teismų istorijoje, kaip lygiai 
ir pirmas toks atsitikimas, kada 
moteris laimėjo vyrą už i tortą.

★ širdies smūgis yra rimtas 
dalykas ir, jei kartais į kapus 
nuo pirmo nepasiunčia, tai bent 
žmogui sudaro nuomonę, kad jo 
daina jau sudainuota, šią nelemtą 
tikrovę sugriauna didžiųjų vyrų 
pavyzdžiai.

Pasteur, didysis prancūzų moks
lininkas ii- mikrobiologijos tėvas, 
po širdies smūgio dar gyveno 27 
metus ir atliko didžiausius moks
linius darbus. Sir Reynolds, gar
sus anglų dailininkas, širdies smū
gio buvo ištiktas beeidamas 59 
metus. Po to dar jis nutapė 100 
geriausių paveikslų. Hendelis po 
širdies smūgio sukūrė savo ora
toriją Mesijas ir daugelį kitų kū
rinių.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ
PASTOGĘ.

MELBOURNO LIETUVIŲ NAMŲ FONDOs a u n u s
Vakaras—Balius
įvyks 1956 m. sausio 27 d. (penktadienį), nuo 8 vai. vak. 

iki 2 vai. ryto

Prahran Town Hall
Šokius palydės naujai paruošta p. B. ZABIELOS kapela. 

Socialinės Globos Moterų Draugijos ir Katalikių Moterų Drau
gijos moterys patieks puikių šaltų ir karštų užkandžių, šaltas 
alus ir kiti gėrimai bufete.
Linksmą ir jaukią nuotaiką paįvairins speciali baliaus naujovė 
— dar nematyta Melbourne lietuvių ruoštuose baliuose.
Visus Melbourno, Geelongo ir kitų kolonijų lietuvius maloniai 
kviečiame atsilankyti j šį balių, kur lietuviškoje draugystėje 
gražiai praleisime vakarą.

Sekite mūsų skelbimus ir pranešimus.
BALIUI RUOŠTI KOMISIJA.

NERVŲ SPECIALISTAS
Daugelio metų praktika Europoje

I. Mackiewicz

117 Collins Str., III fl., arba 25 
Balston Str., St. Kilda, Melbourne 

Telefonas LB 4083

Parduodama
ČERPĖMS GAMINTI MAŠINOS 
Kreiptis (savaitgaliais): Jonas 
Mažrimas, 34 Birkley St., Went- 
worthville, Sydney, N.S.W.

LIETUVIŲ NAMAI — BUSIMO
JI MŪSŲ TAUTINĖS KULTŪ
ROS TVIRTOVĖ. TAD PASKU
BĖKIME SUDĖTI PINIGUS SA
VIEMS NAMAMS ĮSIGYTI.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 

Centr. 1819
(Priešais Melbourne Town Hall.)

(j
,-J

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

žiamos žinios apie mūsų kultūrą, 
apie gražią praeitį, sunkią dabar
tį ir tinkamą laisvą ateitį. I KF 
uždavinius įeis literatūros, muzi
kos, dainos ir dailės skatinimas, 
talentų ir jų kūrinių brandinimas, 
gelbėjimas ir iškėlimas.”
. KF remsis pačių lietuvių sudė
tomis lėšomis: K. Fondo narių 
mokesčlal^aukomis, lietuviškų or
ganizacijų pramogų pelno procen
tais, palikimais ir t.t. Kaip ame
rikiečiai testamentais dosniai pa
remia savas kultūrines instituci
jas, taip pat lauktina, kad ir lie
tuviai prisimintų Kultūros Fondą. 
Visi lietuviai kviečiami būti Kul
tūros Fondo nariais. Nariu laiko
mas kiekvienas asmuo, per metus 
mokąs bent po 5 dolerius K. Fon
dui. Steigiamajame susirinkime 
pirmieji nariai dėjo po šimtinę.

Kultūros Fondo Valdybą suda- • 
ro: pirm. J. Kreivėnas, vicepirm. 
Ben. Babrauskas, sekret. St. Ta- 
mulaitis, ižd. J. Mulokas, valdy-* 
bos nariai — kun. A. Baltinis, inž. 
J. Jurkūnas ir prof. V. Manelis.

•
Romoje* išleistas lietuviškasis 

Šventojo Rašto pirmasis tomas, 
apimąs visas istorines knygas. Iš
vertė ir komentarus parašė arkiv.
J. Skvireckas. Išleido kan. dr. J. 
Končius, spausdino Fausto Failli 
spaustuvė Romoje, tiražas —. 1. 
500 egz. Pirmasis tomas turi 1045 
puslapius. M. Vaitkus išleidi nau
ją poezijos knygą “Nuošaliu ta
ku”. Joje surinkti eilėraščiai iš ■ 
1933 — 1944 laikotarpio. Pasirodė 
J. Jankaus “Simas kareivis Ma
tutis” ir B. Rutkūno eilėraščiai 
“žirgeliai žvengia”. Pasirodė nau
jas “Literatūros lankų” numeris. 
Juose yra susibūrę jaunieji lietu
viai rašytojai. “Literatūros lankai” 
neseniai išsivertė ir išleido lenko 
Česlovo Milašiaus eilėraščių rink

tinę “Epochos sąmoningumo poezi
ja”. Vaikams skiriamos "Eglutės” 
redaktorium vidtoj pasitraukusio 
Pr. Naujokaičio Liet. Kultūros 
Instituto pakviestas rašyt. Step. 
Zobarskas. Dr. J. Grinius yra pa
rašęs studiją apie kryžius ir bai
gė studiją apie soviet, literatūrą 
Lietuvoje. Lietuviškosios Knygos 
Klubas ir “Šatrijos” meno drau
gija yra paskelbę 500 dol. jaunimo 
literatūros premiją, kuri bus ski
riama už bet kurios rūšies veikalą, 
skirtą Jaunimui. Rankraščiai ar 
knygos turi būti atsiųstos iki 1956. 
III. 1. Argentinos Lietuvių centro 
būste suruoštas gražus Kristijono 
Donelaičio minėjimas.

— K. Žeromskio darbų parodą, 
kurioje išstatyti jo 5 metų kūri
niai, uoliai lanko ir svetimtaučiai. 
Apie parodą šiltai atsiliepė vokie
čių skulptorius A. Henzelmann, 
Čikagos meno kritikas Schwartz 
ir kt. 1956 m. Amerikos architek-

lllllllllllllllllllllllillllllllllllllilllllllllinillllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllilllllllilliiiiiiiiilillillliililll|liiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiii> kalnų.

tų parodoje arch. J. Mulokas ža
da išstatyti neseniai pagal jo pro
jektą pastatytos lietuviškos Či
kagoj bažnyčios modelį. Toje baž
nyčioje sutelkta daug lietuviškos 
architektūros elementų, šiltai įver
tinta ii- dail. Broniaus Murino 
darbų paroda Čikagoje, ypač jo 
akvareliniai darbai Iš amerikiečių

5
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nOsų pastogė
Melbournas

PASIKEITIMAI L.K.F. SKYR. 
VALDYBOJE

Lietuvių Kultūros Fondo Mel
bourne skyriaus valdybos pirmi
ninkui K. Rindzevičiui išvykus 
mokytojauti augšt. Ballarato mo
kyklon ir pasitraukus Iš LKF Mel
bourne sk. valdybos, Jo vieton 
įėjo pirmasis kandidatas Iz Geš- 
tartas.

Gruodžio 11 d. valdyba pasi
skirstė pareigomis: J. Motiejūnas 
— pirmininkas, Iz. Geštartas — 
vlcepirm. ir kult, reikalai, Br. Žie
das — vicepirm. ir parengimų rei
kalai, K. Lynikas — sekretorius ir 
E. žižmaraitė — iždininkė (M.)

RINKLIAVA VARGSTANTIEMS 
BROLIAMS

Socialinės Globos Moterų Drau
gija kiekvienais metais organizuo. 
ja rinkliavų Vokietijoje pasiliku- 
siems tautiečiams sušelpti. Tokia 
rinkliava pradėta 1955 m. gale ir 
bus užbaigta 1956 m. vasario mėn. 
Draugijos moterys ir įgaliotiniai 
lanko melboumiečius namuose ir 
taip pat priima aukas prieš pa
maldas Ir po pamaldų šv. Juoza
po parapijos salėje. (n)

L.S. RAMOVĖ REMIA JAUNIMO
VEIKLĄ

Lietuvių Sąjungos "Ramovės” 
Melbourne skyriaus valdyba, ge
rai suprasdama organizuoto jau
nimo veiklos reikšmę ir svarbą, 
jaunimui teikia ir konkrečią pa
ramą. Skyriaus valdyba paskyrė 
lietuvių skautų reprezentacinei 
grupei, dalyvaujančiai Pan Paci
fic jamborėje, £ 10.0, “Varpo” 
sporto klubui vykimui į lie
tuvių sporto šventę Adelaidėje, 
£ 5.0.0, "Atžalyno” tautinių šo
kių grupei Melbourne, — £ 5.0.0, 
ir Lithuanicum, korespondencl- 
fiiams kursams — £ 5.0.0. (J.)

Pasiruošimai Olimpiadai
Pasiruošimai Pasaulinei Olim

piadai, kuri įvyks šiais ' metais 
Melbourne, eina pilnu tem$u. Būkš- 
taujama, kad dėl lėšų stokos ir 
darbininkų stigliaus nebūsią įma
noma atlikti visus stadiono įren
gimus. Šiuo reikalu vyksta Olim
piadai rengti komiteto ir paskirų 
organizacijų bei unijų vadovybių 
pasitarimai.

I Olimpiadą suvažiuos keli tūks
tančiai sportininkų. Ypač gausūs 
skaičiumi žada būti sovietai. Ji; 
tarpe manoma būsiant ir lietuvių.

Olimpiados atidaryme, dalyvaus 
ir Australijoje gyveną lietuviai — 
Melbourno tautinių šokių grupė | 
"Atžalynas” šoks lietuvių liaudies 
šokius, šiam svarbiam įvykiui at
sidėjus ruošiamasi.

Geelongas
NETENKAME VEIKLIŲ 

BENDRUOMENĖS NARIŲ 
Šiomis dienomis persikėlė gy

venti į Melboumą A. Grigaitis su 
šeima. Su jo išvykimu Geelongo 
lietuviai nuteko jau trečio buv. 

Apylinkės Valdybos pirmininko (V. 
Raginis kiek anksčiau išvyko 
Adelaidėn ir J. Pelenauskas Mel- 
bournan), o taip pat ir Geelongo 
lietuvių namų statybos iniciato
rių. A. Grigaitis dvejus metus bu
vo Apylinkės Valdybos pirminin
ku ir ’aktyviai dalyvavo lietuvių 
namų statybos reikaluose. P. Gri
gaitienė buvo Moterų Soc. Globos 
skyriaus pirmininkė.

MOŠŲ ŠACHMATININKAI 
LAIMI

šiomis dienomis Geelongo lietu
viai šachmatininkai gražiai suko- 
vojo prieš Geelongo miesto austrą, 
lų komandą ir Iš 8 partijų laimėjo 
G. Susitikime su Shell šachmatų 
klubu laimėjo 8 ir vieną partiją 
baigė lygiomis.

Prieš Melbourno australų šach
matų rinktinę Geelongo rinktinė
je žaidė ir 2 lietuviai, kurie tik 
Ir laimėjo taškus Geelongui. šia

me susitikime A. Grigaitis puikioje 
kovoje įveikė 1955 m. Victorijos 
čempioną ir antrą laimėjimą iš- •

Sydnėjus
CAMPERDOWNO

SAVAITGALIO MOKYKLA
Pereitų metų gruodžio 18 d. 

Camperdowno lietuvių mokykla or
ganizuotai dalyvavo pamaldose, I 
kur kapelionas kun. P. Butkus sa
vo pamoksle pabrėžė, kad bran
giausios dovanos mūsų vaikučiams ' 
yra: mokslas, geras išauklėjimas | 
ir lietu  viškumass.

Beveik pilna didžioji mokyklos. 
salė vaikučių, Jų tėvelių ir sve-1 
čių. Mokyklos vedėjas V. Bakaitis 
praneša, kad mokyklą per 33 sek
madienius lankė 30 mokinių (mo-Į 
kykla įkurta 8.5.1955) ir išmoko, 
lietuviškai skaityti, deklamuoti ir 
dainuoti. Mokykloje dirbo V. Ba
kaitis, A. Berhotaitė ir N. Pen- 
kauskaitė.

Mokyt. A. Bernotaitei paruošė ir 
su vaikučiais scenoje Išpildė gra
žią eilių ir dainų pynę iš dainų: 
"Sėdžiu po langeliu”, Oi atsime
nu namelį”, ’’Prašom, prašom pa
klausyti”, ’’šiltas, gražus rudenė
lis”, ’’Atskrend sakaleėlis”, "Gi, 
eiles deklamavo: A. Šidlauskas, A. 
Šidlauskaitė, H. Bakaitis, Ei. Jū- 
raitytė, Penkaitytė ir Skeivys. 
Užbaigai gyvasis paveikslas “Ty
li naktis, šv. naktis” — solo Da
lia Jūraitytė, pianinu palydėjo 
Skeivys ir A. Mėlliūnaitė pašoko 
baletą.

Tėvų Komiteto vardu p. Meiliū
nas dėkojo mokytojams ir kun. P. 
Butkui už šios mokyklos įsteigi
mą Ir įteikė dovanėles. Kun. P. 
Butkus tarė padėkos žodį Tėvų 
Komitetui už jų nuoširdų rūpestį, 
mokytojams už paaukotą darbą ir 
kvietė didesnį skaičių mokytojų 
įsijungti į mokyklos darbą atei
nančiais metais.

Tėvų Komiteto pastangomis su. 
ruošta Kalėdų eglutė — dalyvau
jant Kalėdų seneliui iš Lietuvos — 
sutelkė mažiesiems tikro džiaugs
mo ir visi, tiek mokyklą lankiu
sieji, tiek 20 naujai užsirašiusių
jų, gavo dovanėles. Prie bendro, 
vaišių stalo vaikučiai, tėveliai Ir 
svečiai dalijosi įspūdžiais ir džiau
gės gražiais mokslo darbo vaisiais.

k.p.

KALĖDŲ EGLUTĖ ST. MARYŠ 
MOKYKLOJE

Pereitų metų rugsėjo mėn. pra
dėjusi darbą St. Merys lietuvių 
savaitgalio mokykla, gruodžio 22 
d. gražiai pasirodė su dainomis ir , 
deklamacijomis Ir mergaičių plas-1 
tika Kalėdų eglutėje. Tėvų Komi
tetas apdovanojo mokytojus p. 
Astrauską Ir p. Vladičkaitė, o kun. 
P. Butkui Išreiškė gilią padėką 
už padėjimą kertinio akmens šiai 
mokyklai. Kalėdų senelis Iš savo 
maišo pabėrė vaikučiams gražių 
dovanų (tėvelių parinktų),, o pas
kui vaikučiai susėdo prie jiems 
paruošto vaišių stalo, gi tėvai prie 
gretimo stalo beslvaišinda- 
mi aptarė mokyklos reikalus.

Šios mokyklos mokinių tėvelių 
Ir Tėvų Komiteto rūpestis savąja 
mokykla Ir mokytojų nuoširdžios 
pastangos šviesti ir auklėti jauną
ją kartą lietuviškoje dvasioje, 
kiekvieną, stebinti šios mokyklos 
pažangą, maloniai nuteikia.

(k.p.)
SKAUTAI BAIGĖ 

STOVYKLAUTI
Apie dvi savaites trukusi Syd- 

nėjaus lietuvių skautų stovykla 
Ingleburne užbaigta sausio 8 d. 
Joje dalyvavo apie 60 skautų ir 
skaučių. Ją organizavo skautai 
vyčiai. Stovyklos komendantu bu
vo šio būrelio vadas Vyt. Deikus. 
Stovyklą aplankė daug Sydnėjaus 
lietuvių. Plačiau apie stovyklą ki- j 
tame numeryje. I

PLUNKSNOS KLUBO 
pirmininkas praneša, kad Klubo 
narių sueiga įvyks š.m. sausio mė
nesio 21 d. 5 vai. vak. “Mū- 
Pastogės” Redakcijoje.

CHORO KRIKŠTAS

Wolloneongas
JAUNIMO ŠVENTĖ

Gruodžio 18 d., ALB Wollongon- 
go Apylinkės Valdybos iniciatyva, 
buvo suruošta kalėdinė eglutė 
Wollongongo savaitgalio mokyklos 
ir apylinkės lietuvių vaikams, ku
rioje dalyvavo apie 30 vaikučių 
su savo tėvais. Eglutė buvo su
ruošta M. Gailiūno namuose. Ka
lėdų senis (Trečiokas) išdalino 
dovanėles, o šie jam atsilygino ei
lėraščiais, Kalėdų giesmėmis ir 
žaidimais. Apylinkės Valdyba vai
kučius pavaišino vaisvandeniais ir 
sumuštiniais.

Prieš susirenkant prie Kalėdų 
eglutės, Bull! bažnyčioje įvyko pa
maldos, kurias atlaikė Sydnėjaus 
liet. kat. kapelionas kun. P. But
kus. Pamaldų metu giedojo sol. 
Vilnonis, vargonais palydint Ir. 
Vilnonytei.

Wollongongo Apyl. Valdyba dė
koja svečiams už jų atsilankymą 
wollongongiečių šeimos šventėje, 
o p. Gaillfinienei už jos triūsą pa
ruošiant Kalėdų eglutę, (ms)

NUMATOMA SUKVIESTI VISUS
N.S.W. LIETUVIUS

Wollongongo Apylinkės Valdy
ba jau kelis kartus yra pakvietu
si Sydnėjaus lietuvius į jos ruošia
mus parengimus. Ir kiekvieną kar
tą į Wollongongą sugūžėdavo dau
gybė žmonių. Dabar Wollongongo 
lietuviai planuoja suruošti didžiu
lę iškylą — gegužinę prie vande
nyno, į kurią numato pakviesti 
brolius iš Sydnėjaus, ir iš Can- 
berros, ir iš Newcastlio, ir kitų 
kolonijų, (ms)

Newcastlis
JAUNIMO VAKARAS

1955.X1I.17, ryšium su Newcas- 
telio Savaitgalio mokyklos mokslo 
metų baigme, buvo suruoštas jau
nimo pasirodymas. Programoje bu-‘ 
vo 2-jų veiksmų kalėdinis vaizde
lis “šventoji naktis”. Pianinu pa
skambino P. Grigošaitls. Pabaigo
je žodį tarė kun. Gaidelis, S.J. ir 
mokytojas V. Liūgą. Po to įvyko 
kuklios vaišės jauniesiems akto
riams.

Šventėje dalyvavę tėvai progra
mą sekė su gyvu susidomėjimu.

Vakarą suruošė, tata paaukoda
mi didelę dalį savo laisvalaikio, 
p.p. Petrėnai, Tėvų Komiteto na
riai.

Tėvų Komiteto narys Petrėnas, 
norėdamas Newcastlio vargo mo
kyklėlei sukelti lėšų, pradėjo ruoš
ti programą naujam vakarui, į 
kurį bus pakviesti visi newcastlie- 
čiai lietuviai, (v.)

Kalendorius
“Minties” spaustuvės išleistą 

Australijos Lietuvių Kišeninį Ka
lendorių. 1956 metams, galima gau
ti: Mintis Pty. Ltd., Fredbert 
St., Leichhardt, Sydney, N.S.W., 
prisiunčiant 6 šilingų vertės čekį, 
Money Order arba Postal Note ir 
pas liet spaudos platintojus.

VALDYBAS RENKANT
Tautinės Bendruomenės apylin

kių valdybų rinkimais kiekvienas 
geros valios tautietis domisi. Tik 
daugiui šitas klausimas kelia rim
to susirūpinimo. O tas susirūpini
mas kaikur (pav. Melbourne) štai 
kuo grindžiamas: ar ir vėl ne
ateis į apylinkės valdybą “spal
vingi” žmonės, kurie bendruome
niniame darbe savo grupės reika
lus statys augščiau bendruomeni
nių, kurie ir vėl bus netolerantiški 
kitos pasaulėžiūros ar įsitikinimų 
bendradarbiams ir paskiriems ben
druomenės nariams? e

Bendruomenei vadovauti pašauk
tų žmonių netolerantiškumas, Ig- 
noracija ir rūšiavimas į “savus” 
ir “ne savus”, silpnina pačią ben
druomenę ir daro suhkiai įmanomu 
visuotinį apsijungimą.

Anksčiau “M.P.” buvo padaryta 
prielaida, kad mums bendruome
niškumas, jeigu Ir nėra svetimas, 
tai daugis prie jo dar nesame prl- I 
augę. Ne vienas paskiras asmuo I 
šia prielaida pasipiktino, kitas 

tiesiog piestu stojosi, teigdami, kad i 
mes dar lopšyje būdami reiškėmės 
bendruomeniškai. Gal. Bet tiesa 
yra tai, kad šiandien daugis ben
druomeniškumo idėją mėgina iš
kreipti, ar bent ją savaip inter- i 
pretuoti, bando į bendruomenę 
žvelgti pro savo partinį ar pasau
lėžiūrinį langą, mėgina savo gru
pinius reikaliukus pirmon vieton 
iškišti, gi bendruomeninį interesą 
nustumti į antrą ar trečią vietą.

Todėl reikia žiūrėti, kad į ben
druomenės reikalų tvarkymą, į 
apylinkių valdybas būtų išrinkti 
žmonės, kuriems rūpi pirmoj ei
lėj bendruomeninis reikalas, o ne 
grupiniai išrokavimal ir bažnyt- 
kaimiškos užmačios, kas silpnina 
bendruomenę, ardo vieningumą.

J. Rimas (Melb.).

Valdybos narį p. STASI ČIBIRĄ 

Ir p-lę DALIĄ PYRAGIOTĘ, su

kūrusius šeimos židinį, sveikiname 
ir linkime laimingo ir linksmo 
gyvenimo

Adelaidės Lietuvių S-gos (Ink.)
Valdyba.

KALENDORIUS
SAUSIS 1956 JANUARY

S 1 NAUJIEJI METAI
p 2 Izidorius, Gailutė
A 3' Genovaitė, Rūstė, Danielius a

_ T 4 Titus, Arimantas, Švitrė
K 5 Eduardas, Vytautas, Gedutė
P 6 TRiS KARALIAI
Š 7 Julijonas, Rūstenls *

S 8 Severinas, Gintė
P 9 Marcijonas, Algis, Gabija
A 10 Vilimas, Gražulis, Ragailė
T 11 Veronika, Andrius
K 12 Anastazas, šviesūnė
P 13 Benediktas, Ugaudas
Š 14 Feliksas, Auksė, Laimutis

S 15 Paulius, Snieguolė, Dailius
P 16 Marcelis, Jovaras
A 17 Antanas ats., Kalnius
T 18 Muziejus, Ragnytė, Kaributas
K 19 Henrikas, Morta, Raivedis
P 20 Sebastijonas, Jurgūnas
Š 21 Agnietė, Garsė, Rungaila

S 22 Vincentas, Skaistė, Aušrys
P 23 Emeracijona, Vadamaras
A 24 Timotiejus, Rainis, Damllė
T 25 Povilas ap. atv., Rimgaila, Žiede
K 26 Polikarpas, šarkė
P 27 Jonas Auks., Auksuolls, Vėjūna
Š 28 Florijonas, Karolis, Nijolė

s 29 Pranciškus, Žibutė, Gi r kantas
p 30 Sabina, Martynas, -Nikodemas
A 31 Liudvika, Marcelė, Skirmuntas

Adelaidė
PASIKEITIMAI NAMŲ 
STATYBOS KOMITETE

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
(Ine.) vicepirm. J. Kalvaitis, dėl 
numatomo greito išvykimo į Ame
riką, pasitraukė ir jo vieton vi
cepirmininku valdyba išsirinko 
inž. K. Reisoną. V.R.

Bankstownas kviečia
š.m. sausio mėn. 21 d. 7 v.v., 

Bankstowne, Masonic Hall, ren
giamas susipažinimo — suartėji
mo vakaras — pasilinksminimas, 
kuriame ypatingai laukiami sve
čiai iš Wollongongo ir Cabramat- 
tos Apylinkių.

ALB Bankstowno Apyl. V-ba.

ALB BANKSTOWNO APYL. VALDYBOS RENGIAMAS

ŠOKIU VAKARAS 
<

įvyks š.m. sausio mėn. 21 d. šeštadienį,

MASONIC HALL (šalia Regent kino), BANKSTOWNE.

Gera salė, gera muzika. Turtingas bufetas.
Pradžia 7 vai. vak.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^

DĖMESIO MELBOURNIŠKIAI! .
UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ VAKARAS

— Kaukiu Balius —
t

įvyks 1956 m. vasario mėn. 11 d. 8 vai. vakaro

PRAHRAN TAWN HALL.

Visus maloniai kviečiame kuo skaitlingiau dalyvauti su kaukėmis. 

Trys geriausios kaukės bus premijuojamos.

Šokius palydės p. B. Zabielos lietuviška kapela.

Veiks turtingas bufetas.

kovojo A. Bratanavičius.
Sydnėjaus lietuvių choro krikš- 

j tas įvyks 1956 m. gegužės 5 d., i 
abc. Maccabean salėje, Darllnghurste.'

Paiieško.iimai
—JULIUS ŽENTELIS, arba ži
nantieji apie jį, prašom atsiliepti 
šiuo adresu: S. Vaitas c/o Grin- 
cevičius, R.R. 3 Langton, Ont. Ka
nada.

Yra gauta laiškų iš tėvų.
— STASĖ NOVICKAITĖ, anks
čiau gyvenusi Bathursto stovyk
loje (Australijoje), arba žinantie
ji jos adresą, prašome kreiptis 
“Mūsų Pastogės” Redakcijon. Yra 
svarbių žinių.
— POV. STVOPYS, studijavęs 
Heidelberge, į Australiją atvykęs 
1946 m., prašomas atsiliepti — 
yra svarbių žinių apie šeimą. Ra
šyti šiuo adresu: Mrs. Wm. Wold, 
425-68th St., Brooklyn 20, New 
York, U.S.A.

J. BLA2ONTS, gyvenęs Pertho 
stovykloje, atvykęs į Australiją 
vienu pirmųjų transportų, prašo
mas atsiliepti šiuo adresu: V. Ase- 
vičius, 27 Forsyth St, Glebe, 
N.S.W.

J. Blažionio jieško jo sesuo.

SOC. GLOBOS MOTERŲ D-JA.
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Bankstowne, Masonic Hall patalpose
sausio 14 d. (šeštadienį) 6 vai. vakaro rengiamas

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO 
MINĖJIMAS

PROGRAMA:
I S1. Oficialioji dalis, 2. meninė dalis, 3. šokiai, alus, dainos. g 
į Rengia: Maž. Liet. Bičiulių D-ja Sydnėjaus Skyrius. g 
^iiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB

LIETUVIAI MELBOURNE IR APYLINKĖSE,
norį įsigyti namus .prekybos — pramonės įmones, žemės sklypus, 
kreipkitės į savo lietuvį agentą, kalbantį Jūsų gimtąja kalba ir tu
rintį pasiūlyti nuosavybių, prekybos bei pramonės įmonių visuose 
priemiesčiuose ir miesto centre.

Mes parūpiname ir finansus. Neužmirškite sueiti į sąlytį su
S. Rosing

376 High Street, St. Kilda, Melbourne.
Telefonai: LA 8186, i: po darbo valandų LB 3253, LB 4050.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★A**********************

PRANEŠIMAI
KLAIPĖDOS ATVADAVIMO 
MINĖJIMAS SYDNĖJUJE

šiais metais Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugijos rengiamas 
Klaipėdos atvadavimo minėjimas 
įvyks Bankstowne. (Milsons Point 
salė, jos šeimininkui mirus, dabar 
nebeišnuomojama).

Minėjimas rengiamas Bankstow
ne sausio 14 d., šeštadienį, 6 vai. 
vak. Masonic Hall patalpoje, arti 
Bankstowno gelež. stoties, priešais 
paštą. ' |

Minėjime kalbą sutiko pasakyti 
klaipėdietis H. šepokas. Meninėje 
programoje sutiko dalyvauti Lie
tuvos valst teatro aktorė p. K. 
Dauguvietytė — šnlukštienė, smui
kininkas p. Badauskas ir p. Vladič
kaitė. Iš Klaipėdos atsiminimus 
skaitys p. F. Sipavičius.

Po minėjimo programos bus šo
kiai iki 12 vai.

Visi Klaipėdos sukilimo daly
viai, visi, ilgiau ar trumpiau gy
venę Klaipėdoje, visi, kurie norė
tų matyti ateities Lietuvą su savo 
uostais ir plačiu pajūriu, kviečia
mi šiame minėjime dalyvauti. 
Mažosios Lietuvos Bičiulių Dr-ja

Sydnėjaus Skyrius.

MELBOURNO LIETUVIAMS
Sausio 15 d. Melbourne įvyksta 

bendruomenės susirinkimas, todėl 
Klaipėdos krašto prisijungimo prie 
Lietuvos valstybės sukakties mi
nėjimas nukeliamas į sausio 22 d.

Minėjimas prasidės 1 vai. p.p. 
šv. Jono parapijos salėje, tuoj po 
lietuviškų pamaldų. Paskaitą skai
tys dr. V. Didžys. Kviečiami visi 
Melbourno lietuviai atsilankyti į 
šį minėjimą ir paremti lietuviš
kojo pajūrio reikalą, šia proga 
primename, kad parapijos kioske 
galima gauti Maž. Lietuvos lietu
vių laikraštis “Keleivis”. Kaina 
vienas šilingas.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Valdyba.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
leidžiamas žurnalas

f
“MOŠŲ VYTIS”

galima užsisakyti kreipiantis šituo 
adresu: J. Vizbaras, c/o Camp Of
fice, R.G.H., Concord, N.S.W. 
Prenumeratos kaina metams Aust
ralijoje tik £ 1.0.0.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Stmnlškls, as 
President of the Australian — 

Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. Telef. MX 2120

6


	1956-01-11-MUSU-PASTOGE_0001
	1956-01-11-MUSU-PASTOGE_0002
	1956-01-11-MUSU-PASTOGE_0003
	1956-01-11-MUSU-PASTOGE_0004
	1956-01-11-MUSU-PASTOGE_0005
	1956-01-11-MUSU-PASTOGE_0006

