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PRANCŪZIJOJ
Parlamento rinkimai praėjo, bet 
nėra kas sudaro vyriausybę. 
Problemos, kurias išspręsti sun
kiai įmanoma. Vakarai žiūri su 
nepasitikėjimu ir Prancūzijos 
politinis svoris menkėja.
Prancūzijos parlamento rinki

mai, įvykę sausio pradžioje, at
nešė didelių staigmenų. Viena iš 
jų yra komunistų laimėjimas, nes 
į naująjį parlamentą jie pravedė 
per 50 atstovų daugiau, negu tu
rėjo pereitame, Ir dabar komunis
tai yra skaitlingiausia parlamen
to partija, turinti 150 atstovų. 
Kita staigmena, nahjos ekstremis
tinės partijos iškilimas, kuri į 
parlemento rinkimus ėjo be aiš
kios programos ir apie ją tik po 
rinkimų pradeda galvoti. Tai taip 
vadinama "krautuvininkų partija,” 
vadovaujama nežinomo politikoj 
asmens, ši partija į parlamentą 
pravedė 52 atstovus.

Kitos partijos, kurių susigru- 
pavimas pramatomas, bet sunkiai 
įvykdomas, negali sudaryti tokios 
daugumos, kad galėtų būti sudary
ta tvirta vyriausybė. Didžiausia 
tikimybė, kad koaliciją sudarys 

Mendes — France vadovaujami ra
dikalai ir Guy Mollet socialistai, 
kurie tariasi laimėję rinkimus. 
Bet šių dviejų partijų atstovų ne
pakaks ir jos turės remtis kito
mis partijomis, silpnomis atstovų 
skaičiumi, bet daug reikalaujan
čiomis.

Prezidentas M. .Rene Coty veda 
neoficialius pasitarimus su parti
jų vadais dėl vyriausybės suda
rymo, bet premjeras dar vis ne
pramatomas.

Būdinga tai, kad “krautuvinin
kų partija”, kuri laikoma kraštu
tine dešiniąja, arogantiškai laiko
si visų kitų politinių grupių at
žviegiu, išskyrus komunistus. Gi 
komunistai “krautuvininkų” neuž
kabina. Manoma, kad parlamentui 
pradėjus darbą ir sudarius vyriau
sybę, grlžtoj opozicijoj atsistos 
komunistų ir “krautuvininkų” par
tijos.

“New Yorko žurnalas “Newsweek” 
rašo, kad Prancūzija jau nebėra 
didžioji pajėga, nes po rinkimų 
jos politinis svoris smarkiai kri
tęs. žurnalo nuomone, Amerika 
turi dabar daugiau pasikliauti Eu
ropoje Vak. Vokietija, negu Pran
cūzija.

Prancūzija po II-jo Pasaulinio 
karo turėjo 22 vyriausybes. Kiek 
jų turės tik šio parlamento ka
dencijoje?

Neturi kur dėti gėrybes
Amerikos ne tik pramonė perei

tais metais pasiekė rekordinius 
skaičius, bet taip pat ir žemės 
ūkis. Ir bloga tai, kad nėra kur 
žemės ūkio gaminius padėti.

Prezidentas Eisenhoweris perei
tą savaitę kreipėsi į kongresą, 
prašydamas sutikimo ž.ū. gaminių 
perteklių atiduoti “draugiškoms” 
valstybėms. Numatoma sumažin
ti kultivuojamos žemės plotą, o 
fermeriams už tą žemę atlyginti.

Norima sumažinti kviečių, ku- 
'kurūzų, medvilnės, riešutų, cuk
raus gamybą. Toks milžiniškas 
perteklius atsiradęs todėl, kad ka
ro meto intensyvi žemės ūkio pro
dukcija perilgai užsitęsusi.

• Iš Vašingtono pranešama, 
kad JAV netolimoj ateity numa
to išsprogdinti dvi bandomąsias
vandenilio bombas (H), kurias va- buvo 7 mokytojai ir apie 60 mo- 
dina “pragaro bombomis”. Bandy- kinių. Mokinių skaičius metų be
rnai būsią atlikti Ramiajame van- j gyje trečdaliu sumažėjo. Tai to-
denyne.

LIETUVIAI VERGU STOVYKLOSE iVid- R^ose
• j SOV RUSIJA PRADĖJO NAU-

GRĮŽUSIEJI VOKIETIJOS KARO BELAISVIAI IR LIETUVIAI , ir antrasis Malinauskas. 10 metų ją KAMPANIJĄ PRIEŠ BRITUS
I Š SOV RUSIJOS, PASAKOJA APIE SUTIKTUS SIBIRO VER
GŲ STOVYKLOSE MOŠŲ BROLIUS.

VORKUTOJE — už nukirpimą 
partizanų plaukų nubaustas apie 
40 m. amžiaus Antanas Adamo- 
nis, 1954 m. dar metais naujai 
nubaustas už tariamą agitaciją 
tarp kalinių apie 30 m. amžiaus 
Jurgis Ališauskas, apgyvendintas 
kaip “laisvasis” Vorkutos apylin
kėse Alfonsas Anskaitis, Augulė- 
nas, Bacevičius, pirmą kartą nu
baustas 25 m., o vėliau vėl 5 Ba- 
kaniškis. Menininkas Pranas Bie
liūnas, didelis gyvulių draugas, 
įpratinęs katę sugyventi su pele ir 
prisijaukinęs varnėną, kaip pavo
jingas ’’visuomenės tvarkai”, taip 
pat buvo atvarytas j Vorkutą. B,' 
jo, buvo ištremti ir du jo broliai, 
iš kurių vienas seniau simpatizavo 
raudoniesiems. 1924 m. gimęs Jo
nas — Pranas Baginskas, atlikęs 
10 m. bausmę, išvyko į Sverdlovs- 
ką, paą savo motiną, Braškauskas, 
buv. teologijos studentas Bušva- 
kis, apie 1913 m. gimęs jėzuitas 
Česnauskas, Petro sūnus Antanas 
Dermeikis, apie 1918 m. gimęs 
Daktariūnas, 1954 m. amnestuotas, 
bet negavęs leidimo išvykti dar 
jaunas vyras Frenkelis, Gaidys, 
evangelikų kunigas Gavėnas, pir

ALB PIRMININKŲ SUVAŽIAVIMAS
SUVAŽIAVIMAS BUVO SUŠAUKTAS KRAŠTO VALDYBOS. JIS 
VYKO SYDNĖJUJE PEREITŲ METŲ GRUODŽIO 29—30 DIE
NOMIS. SUVAŽIAVIMAS, KURIAME BUVO APTARTI BEN
DRUOMENĖS VEIKLOS KLAUSIMAI, PRAĖJO DARBINGOJE 
IR VIENINGOJE DVASIOJE.

Pereitos savaitės numeryje pa
tiekėme suvažiavimo atidarymo, 
kaikurių apylinkių valdybų prane
šimų santraukas, ir Krašto Val
dybos viceplrm. Vyt. Donielos re
feratą “Organizacijų įjungimas į 
bendruomenės veiklą”. Tęsiame su
važiavimo aprašymą toliau. (Pra
nešimų patiekiamos tik santrau
kos.)

Adelaidės Apyl. Valdybos pirm. 
L. Martinkus, dėl vykusios jo mies
te Australijos lietuvių sporto šven
tės į suvažiavimą negalėjęs at
vykti, atsiuntė Valdybos praneši
mą raštu, sykiu patiekdamas ir ei
lę pageidavimų, sugestijų bei pas
tabų.

Kolonijoje susidomėjimas visuo
menine veikla mažėja. Prieš 2-3 
metus j bendruomenės susirinki
mus ateidavę 100-150 žmonių, da
bar pusė šio skaičiaus tesusiren
ka. Šito priežastis, manoma, yra 
ta, kad žmonės daugiau prisitaiko 
priq vietos sąlygų, labiau susižavi 
materialinėmis gėrybėmis Ir ven
gia bendruomeninio darbo naštos. 
Gausiau lankomi tautinių švenčių 
minėjimai ir kultūriniai parengi
mai.

Apylinkės Valdyba bendradar
biauja su organizacijomis ir, rei
kalui esant, vieni kitiems talkina. 
Menininkai visados dalyvauja pa
rengimų programose.

Adelaidėje veikia du lietuviški 
teatrai. Yra choras. Kultūros Fon
do skyrius, kurio veikla pastaruo
ju metu buvo apmirusi, išrinkus 
naują sk. valdybą, tikimasi pa
gyvės.

Veikia savaitgalio mokykla.
Pereitus mokslo metus pradedant 

dėl, kad tėvai neįvertina mokyk- 

mą kartą nubaustas 25 m., o vė
liau dar 5 m. Petras Jankauskas, 
taip pat{ antrasis Jankauskas, ku
ris nubaustas 25 metams, yra la
kūnas, o jo žmona gyvena Londo
ne; 10 metų nubaustas vilfiietis 
docentas Petras Jodelis, kurio žmo
na su 18 metų dukra taip pat nu
grūstos kažkur į Sibirą. Už pa- 
valgydlnimą partizanų nubaustas 
Petras Jonaitis; Jonas Jonikas, 29 
šachtoj yra apie 30 m. amžiaus 

dėl nepaprastai žiauraus su juo ad
ministracijos elgesiu išėjęs iš 
proto Kairys ir kitas Kairys, ku
rių neatmenama tiksliai vardų. 
1954 m. Vorkutos apylinkėje ap
gyvendintas Kasperavičius, tais 
pačiais metais ten pat apgyvendin
tas Vincas Klinauskas, apie 50 m. 
amžiaus jau paleistas Juozas Kaz
lauskas, apie tokio pat amžiaus 
apgyvendintas Vorkutos apylinkė
je Antanas Jonas Kutas, plytinė
je dirbęs gydytojas Lietus, buvęs 
lakūnas Lukšas, 11 metų nubaus
tas Juozas Macijauskas, Mečys 
Mačiūnas, kurio tėvas yra girinin
kas. Leningrado kalėjime buvo ir 
jo brolis Leonas, su kuriuo jį te
nai išskyrė. Juozas Malinauskas 

los svarbos. Betgi, mokytojų pasi
šventimo dėka, pasiekta gražių re
zultatų. Mokslo metus užbaigiant 
visi mokiniai buvo apdovanoti 
knygelėmis. Bendruomenė apdova
nojo mokytojus. Mokyt, p. Lap- 
šienės dėka suorganizuota mergai
čių tautinių šokių grupė, turėjusi 
jau keletą pasisekusių viešų pa
sirodymų.

Veikla skautai ir ateitininkai. 
Ypač gyva pirmųjų veikla, šios 
jaunimo organizacijos yra žymus 
stabdis nutautėjime. “Vyties” 
sporto klubas, buvęs palrusioj sta- 
djoj (organizacine prasme), Apyl. 
Valdybos iniciatyva persitvarkė. 
Dabar, energingos vadovybės pas
tangomis, darbas eina sklandžiai.

Ypatingą reikšmę turi jaunimo 
vasaros stovyklos. Jas per Kalė
dų atostogas organizuoja bendruo
menė ir skautai. Jos turi pasiseki
mo.

Solidarumo mokestis ir Tautos 
Fondui aukos plaukia labai silp
nai, nors kiekvieną sekmadienį 
bažnyčios salėje budi Valdybos 
narys.

Soc. globa rūpinasi prie ALB 
Apylinkės V-bos veikianti Moterų 
Sekcija. Sekcija rūpinasi ligoniais, 
vargan patekusiais, teikia paramą 
studentams, sportininkams, kitoms 
organizacijoms ir visados padeda 

Apyl. Valdybai. Sekcija organizuo
ja paramą ir Vokietijoje pasili
kusioms. Veikia trys Vasario 16 
gimnazijos mokiniams remti bū
reliai.

Vokietijoje esantiems ligoniams 
sušelpti Apyl. Valdyba 1955 m. 
pravedė rinkliavą ir išsiuntė L.R. 
pirmininko dr. L. Gromio vardu 
148 svarus.

Aktualus namų įsigijimo klau
simas. Visuotiniame bendruomenės 
susirinkime nutarta įsteigti atski

nubaustas iš Marijampolės Stasys 
Marazas. Stasys Mickus, Vladas 
Misevičius, apie 42 m. a. Antanas 
Musteikis, 25-28 m. mokyt. Ožke- 
liūnas. Kun. Marijonas Petkevičius, 
kurio tėvai taip pat ištremti iš 
Lietuvos. Feliksas Petrauskas, ku
nigas Pranciškus Radžiūnas, Ra- 
sibauskas, dar jaunas vyrukas 
Jurgis Remingas, apie 50 m. a. 
Juozas Ridikas, apie 38 m. a. Ant. 
Sakalauskas, o 7 šachtoj dirba ki
tas Sakalauskas. Gyd. Sinkus ap
gyvendintas Vorkutos apylinkėje, 
kai atliko 8 metų bausmę. Jo žmo
na — dantų gydytoja. Stravins
kas, švelnys, Jonas šapanis, Pet
ras Vincas Šulauskas, Svietelis, 
Švitra, Truskauskas, kun. Vaičiū
nas, Valiukas. Po karo iš Vak. 
Vokietijos grįžęs Sovietų valdo- 
mon Lietuvon Vanagas buvo 1952 
m. suimtas ir išgabentas į Vorku
tą, kur jį šių metų pradžioje ap
lankė žmona. Edvardas Valteris, 
buv. girininkas želvikas, žižiū- 
nas. 17 šachtoj dirbęs kun. Vik
toras Kazimieras Vunderllchas jau 
yra miręs. ZUZUNOJE (prie aug- 
stosios Kolymos) — vilnietis pe
dagogikos stud. Algis Stankevi
čius, Šarkūnas, šiuškus, Žukaus
kas. Elta.

rą draugiją, kuri valdžios įstai
gose užregistruota kaip “Adelai
dės Lietuvių Sąjunga, Incorp.”. 
Nors dar nėra daug lėšų surink
ta, bet energingai dirbama.

Australiškajai spaudai infor
muoti Apyl. V-ba leidžia biulete
nį. Apie 85% patiektos medžiagos 
patenka į australiškus laikraščius. 
Biuleteniai patiekia informacijų 
apie Adelaidės lietuvius, lietuvius 
pasaulyje ir okupuotą Lietuvą. 
Biuletenį lietuvių kalba paruošia 
žurn. VI. Radzevičius.

Su australais santykiai geri.
Bendradarbiaujama su jų orga

nizacijomis.
Canberros Apyl. Valdybos pirm. 

A. Butavičius Valdybos praneši
mą atsiuntė raštu.

Bendruomenės susirinkimai lan
komi gana gausiai. Bet valdyba 
sudaryti nėra lengva. Visi krato
si darbo naštos.

Veikia savaitgalio mokykla. Jai 
ilgesnį laiką vadovauja Denas, o 
dabar atėjo į talką ir mokyt. But
kus. Tėvų Komitetą išrinkus mo
kyklos darbas pasidarė dar našes 
nis. Tautinių žaidimų ir dainų mo
ko p. K. Keraitienė. Paaugesniam 
jaunimui buvo suruaoštas paskaitų 
ciklas iš lietuvių literatūros. Skai
tė Juozas Žilinskas. Savaitgalio 
mokyklą lanko 14 mokinių. Vei
kia dvi klasės.

1955 m. sudarytas Soc. Globos 
Moterų Komitetas. Jis teikia pa
ramą varge atsidūrusiems vietos 
lietuviams ir pasilikusioms bro
liams Vokietijoje. Gražiai talkina 
Apyl. Valdybai parengimus orga
nizuojant.

Įsisteigė Teatro Mėgėjų ratelis. 
Režisierius A. Gašlūnas. Pirma
jam bandymui pasirinko A. Škė
mos dramatizuotą poemą "Živilė” 
— 3-čiąjį veiksmą paruošė kariuo
menės minėjimui. Našesniam teat
ro darbui stinga sąlygų — nėra 
salės su tinkama scena.

Tautinių švenčių ir birželio trė
mimų minėjimus ruošiant meninę

VID. RYTUOSE. J ČIA ATVYKO 
IR NIKOLAI GENERALOV.

Padėties rimtumą Vid.’ Rytuose 
rodo ir tai, kad Evelyn Shuch- 
burgh, Vid. Rytų reikalu eksper
tas, dvi savaites anksčiau negu 
buvo numatyta, išvyko į Vašing
toną, kur paruoš D. Briianijos ir 
JAV užs. reikalų ministerių Ir 
ministerio pirm. Edeno susitikimą 
su prezidentu Elsenhoweriu. Su
sitikimas įvyks šio mėnesio gale.

Spaudos agentūros skelbia, kad 
gerai paruošti komunistų agen
tai Jordano sostinėje Ammane ir 
Jordano sektoriuje Jeruzalėje, sa
vaitgaliais organizuoja riaušes ir 
gatvių kovas.

JAV vyriausybė kreipėsi į Jor
dano vyriausybę, prašydama pasu 
rūpinti Amerikos piliečių ir nuo
savybių apsauga.

Vakarų diplomatai reiškia susi
rūpinimą dėl Sov. Sąjungos pa
skyrimo ambasadoriumi Lybijal 
Nokolai Generalov, buv. ambasa
doriaus Canberroje. Generalovas 
tik atvykęs į Lybiją pareiškė, kad 
jis parems arabų nacionalines as
piracijas ir stengsis išvystyti eko
nominį ir kultūrinį bendradarbia
vimą su arabiškaisiais kraštais.

Reuterio agentūros praneši
mu riaušės Jordane nesiliauja.
Pereitą savaitę jos pasireiškė ašt
riais išsišokimais prieš vakarie
čius. Minia puolė JAV, D. Brita
nijos atst. pastatus. Iškūlė akme
nimis langus ir padeginėjo vaka
riečiams priklausančias mašinas 
gatvėse.

Mieste įvyko susišaudymų. Poli
cija su demonstrantais turėjo ašt
rių susidūrimų. Buvo iškviestas 
Arabų Legionas demonstrantams 
išsklaidyti. Damaske demonstran
tai puolė britų banką. Amman 
buvo nukirstas elektros tiekimas 
ir sustojo susisiekimas. Amman 
yra Jordano sostinė.

Riaušės Jordane kilo dėl Bag- 
dato Pakto, kurį pasirašė D. Bri
tanija, Turkija, Irakas, Persija ir 
Pakistanas. Bagdado Paktas yra 
sukurtas prieš agresiją ir Vid. 
Rytuose reiškia tą pat, kaip Euro
poje šiaurės Atlanto Sąjunga. 
Jordanas nepritaria Paktui.

NAUJAS MINISTERIŲ 
KABINETAS

Federalinės vyriausybės minis- 
teris pirmininkas Mr. Menzies pa
skelbė naujo ministerių kabineto 
sąstatą, padidėjusį dviem naujais 
ministeriais. šiame kabinete bus 
22 ministerial, iš kurių 12 vyr. 
ministerių sudaro kabinetą, gi 10, 
taip vadinamų jaunesniųjų, į kabi
neto posėdžius bus kviečiami tada, 
kai konkrečiai lies jų valdomos 
ministerijos reikalus.

• Britai pasiuntė 1500 para
šiutininkų į Kiprą. Svarbiausia 
priežastis kodėl britai siunčia pa
stiprinimus į šią sritį, tai neramu
mai Jordane.

Kipre yra 15.000 britų karių.

programą Išpildo tautinu šokių 
grupė (vad. p. Parašlenė), dvigu
bas kvartetas (vad. Darius) ir pa
skiri menininkai.

Be tiesioginio darbo valdyboje, 
paskiri jos nariai lietuvius atsto
vauja tarptautinėse emigrantų bei 
australų organizacijose.

(Tąsa 2 psl.)

Nėra taikos su Izraeliu
Kairo (Egiptas) Al Azhar uni

versitetas, pasaulinis islamo moks
lo centras, sausio 10 d., kaip pra
neša Reuteris, paskelbė "Fetwa” 
(religini įsakymą musulmonams), 
kad islamas yra priešingas talkai 
su Izraeliu.

"Fetwa” skelbia, kad Izraelis 
yra užgrobęs arabų teritoriją ir 
atsisako ją grąžinti tikriesiems 
savininkams.

Taip pat esą priešinga islamo 
mokslui, kad būtų galima bendra
darbiauti su kraštais, kurie pade
da kuriuo nors būdu Izraeliui.

“Tai reiškia, — skelbia “Fet
wa”, — kad nė vienas arabų kraš
tas negali dalyvauti sutartyje su 
kitu svetimu kraštu, kuris pade
da Izraeliui”.

• Iš Vašingtono sausio 8 d. 
pranešime A.A.P. žinių agentūra 
skelbia, kad Amerikoje pradėjo 
skraidyti atominiai bombonešiai. 
Oro pajėgų vadovybė šią žinią nei 
patvirtino nei paneigė. Dienraštis 
“Albuquerque Journal” rašo, kafl 
ntom. bombonešiai buvę pastebėti 
skraidant virš Texaso Ir rytinia
me New Mexico.

• I Sydnėjų atvyko 5 pran
cūzai imigrantai savo nuosavu au
tomobiliu. Nuo Paryžiaus jie pra
važiavo Prancūziją, Vak. Vokieti
ją, švencariją, Austriją, Graikiją, 
Turkiją, Syriją, Traką, Iraną, Af
ganistaną, Pakistaną, Indiją, Cey-. 
Joną ir pro Perthą automobiliu ke
liavo Iki Sydnėjaus. Per jūras jie,, 
suprantama, keliavo laivais. Ke
lionėje išbuvo 5,5 mėnesio. Prake
liavo 16.562 mylias. Automobiliu 
keliavę norėdami pamatyti pašau- ' 
lio.

• Sausio 11 d. pro Sydnėjų 
praūžusi audra labiausiai palietė 
Warragambą, kur ledai, teniso 
sviedinio didumo, sudaužė flbri- 
nius stogus ir padarė kitokių 
nuostolių už £ 10.000.

Gatvėse buvusių automobilių 
stiklai sudaužyti. Namų didžioji 
dalis yra netekusi langų. Vienai 
moteriai, kai ji audros metu mė
gino uždaryti langą, ledo sviedi
nys' sulapžė rankos riešą.

Audra tęsėsi ketvirtį valandos.

• Nuo Kalėdų iki sausio 11 d. 
N.S.W. upėse, ežeruose Ir jūrose 
nuskendo 23 žmonės. Per tą patį 
laiką eismo nelaimėse žuvo tik 10.
• Sovietų S-ga, kaip praneša 

Reuteris iš Maskvos, yra paruošusi 
penkmečio planą, pagal kurį nu
matoma išplėsti: atominių jėgainių 
statybą ir plieno bei anglies pro
dukcijoj prilygti JAV.

ELTOS ŽINIOS
— Naujasis VLIKo prezidiumo 

pirm. J. Matulionis, su kitais pre
zidiumo nariais ir Vykd. Tarybos 
pirm. A. Deveniene, gruodžio 23 
d. lankėsi JAV Valstybės Depar
tamente ir matėsi su Lietuvos 
įgaliotu ministerių P. Žadeikių.

— Buv. VLIKo pirm. prel. M. 
Krupavičius paskirtas Tautos Fon
do pirmininku. Jis įšbuvęs 8 d. 
vienoje New Yorko ligoninėje, iš
vyko Vokietijon.

— Vykdomosios Tarybos pirm. 
A. Devenlenė išvyko Vokietijon, 

kur susipažins su Vykdomosios Ta
rybos darbu. Į Europą vyksta ir 
VLIKo pirmininkas J. Matulionis. 
Jis Eltos bendradarbiui pareiškė, 
kad anglų kalba informacijos apie 
Lietuvos bylą paruošimas yra vie
nas Iš pirmųjų konkrečių VLIKo 
naujosios vadovybės darbų.

1
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PIRMININKŲ SUVAŽIAVIMAS
(Tąsa iš 1 psl.)

Tautos Fondo Atstovybės infor
macinį pranešim* padarė pirm. J. 
Malakauskas. '

Glaudžiai bendradarbiaujama 
' su ALB Krašto Valdyba. Lė
šų telkime didžiausi talkininkai yra 
apylinkių valdybos ir seniūnijos. 
1952-3 metų laikotarpyje sukelta 
per 900 svarų, 1954 m. — 241 ir 
1955 m. Iki sausio mėn. 1 d. — 
£ 249. Pinigai laikomi valstybės 
taupomajame banke atskira sąs

kaita (Lithuanians National Fund). 
Pinigai persiunčiami Tautos Fon
do Valdybai pagal atskirus jos 
nurodymus. Iki šiol persiųsta per 
£ 1000.

Suvažiavimo dėmesys buvo at
kreiptas j tai, kad kalbos, Jog 
Tautos Fondo Atstovybė yra da
vusi £ 500 "Mūsų Pastogei”, ne
atitinka tiesą. Tautos Fondo Ats
tovybė niekada nėra davusi ar 
skolinusi plngus “Mūsų Pastogei”. 
Tiesa yra tai, kad 1953 m. ALB 
Krašto Valdyba pasiskolino iš 
Tautos Fondo apie £ 500 Ir dėl 
šios paskolos yra susitarusi su 
Tautos Fondo Valdyba. Apie šitai 
labai gerai žino ir tie, kurie, er- 
myderį kėlė arba ir dabar tebeke
lia, nes jie šiuo reikalu yra raši- 
nėję Tautos Fondo Valdybai ir yra 
gavę tinkamus atsakymus.

ALB Krašto Vaidybos ir “Mū
sų Pastogės” finansini pranešim* 
padarė iždininkas Simas Grina.

Solidarumo mokesčio Iš apyl. 
valdybų 1955 metais tegauta tik 
apie 60 svarų. Pajamos iš solida
rumo mokesčio kasmet mažėjan
čios. šis reiškinys, verčiąs labai 
rimtai susirūpinti, nes tai vienin
telės pajamos, įgalinančios Krašto 
Valdybą vykdyti darbą. Dabar 
Krašto Valdybos nariai neima už 
keliones ir susirašinėjimo išlaidas 
dažnausial apmoka iš savo kiše
nės.

Iš gaunamo solidarumo mokes
čio, pagal Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės statutą, Krašto Valdy
ba turėtų lf>% duoti Tautos Fon
dui, tačiau iki šiol nū vieno svaro 
Tautos Fondas nėra gavęs, 15% 
turi būti skiriama Kultūros Fon
dui, bet nė tuos kelis svarus nėra 
iš ko išmokėti,

“Mūsų Pastogės” finansiniai rei
kalai niekada nebuvo geri. Slegia 
senos skolos. Dabar galima būtų 
sudurti galus, bet laiku nesumo
kant prenumeratos pinigus, kitų 
noras Ilgamečiu kreditu naudotis, 
arba noras laikraštį gauti veltui, 
labai sunkina “M.P.” leidimą. Tie
sa, tokių skaitytojų nėra daug, 
bet gale metų jų šimtinė šusiren-
ka. Dabar prenumeratoriai už 
praeitą laiką "Mūsų Pastogei” yra 
skolingi apie 500 svarų.

ALB” Krašto Valdybos vicepirm. 
ir narys soc. reikalams, Vyt. Slm- 
niškis, savo pranešime nurodė, 
kad socialinė globa nėra centrali
zuota. Tačiau beveik prie kiekvie
nos apyl. v-bos veikia soc. globos 
draugija, komitetas, sekcija. Kai 
kur jos tik darbą pradėjo, kitpr 
sėkriiingai dirbą keleri metai. Ypač 
gražiai veikia 'Soc. Moterų Globos 
Dr-ja Melbourne, Moterų Sekcija 
Adelaidėje ir kt. Soc. globos prob
lema darosi aktuali ir Australijo
je: vis daugiau mūsiškių pakliūva 
j ligonines, kiti nelaimės Ištikti 
atsiduria dideliame varge, o pasi
rūpinti čia reikia mums, bendruo
menei. Vokietijoje pasilikusių var
gas nemažėja — atvirkščiai, jis 
didėja, nes ligonių ir senų žmo
nių skaičius auga.

Prašyta, kad prie kiekvienos 
apyl. Valdybos ir seniūnijos būtų 
suorganizuoti soc. globos — šal
pos moterų komitetai. Krašto Val
dyba pažadėjo paruošti statutą, 
kuris būtų socialinio — šalpos 
organizacinio darbo pagrindas.

Krašto Valdybos vicepirm. ir 
narys švietimo — kultūros reika
lams, Vyt. Doniela, supažindino 
su informacijos biuro steigimo 
planu, šią mintį iškėlė Adelaidės 
Apyl. Valdyba. Biuras proginiais 
biuleteniais supažindintų austra
liškąją spaudą, valdžios žmones, 
parlamentarus Ir visuomenininkus 
su Lietuvos byla Ir lietuviškais 
reikalais aplamai. Jis rūpintųsi 
kitur išleidžiamos lietuviškos in
formacinės literatūros paskirsty
mu ir organizuotų atitinkamos lit 
teratūros paskleidimą šio krašto 
bibliotekoms ir t.t.

sldurlatna su lėšų klausimu.
Diskusijos buvo labai gyvos. 

Prie kiekvieno klausimo prieita 
tikrai nuoširdžiai, svarstant juos
atsiremiant praktiško patyrimo. 

užda- 
užda- 
tėvai 
Tėvų

tautiniu

Čia buvo prieita išvados, kad 
savaitgalio mokyklos, kurioms ten
ka labai didelis ir svarbus 
vinys, negalės sėkmingai tų 
vinių atlikti, jeigu vaikų 
neateis į talką mokytojams, 
pareiga rūpintis vaiko
auklėjimu, Ir jie neturi pro pirš
tus žiūrėti, kokia kalba ir kaip jus laikraščius leisti, bendruome- 
jų vaikas kalba namuose. Pagei-1 nes laikraštis privalo būti išlaiky- 
dauta, kad kitame suvažiavime’ tas, nes jis, kaip ir tautinė ben- 
būtų patiekti skaičiai, nurodant' druomenė, rūpinasi pirmiausiai 
kiek vaikų lanko savaitgalio mo- tautiniais reikalais.
kyklas, kiek galėtų lankyti, kurie' Suvažiavimas buvo paprašytas 
Jų moka ir kurie jau yra pamiršę pasisakyti ir dėl “Mūsų Pastogės”
tėvų gimtąją kalbą.

Jaunimo organizacijos atlieka 
didelį darbą lietuvybės išlaikyme.1 
Bet jos nepakankamai kreipia dė
mesio į pačius mažuosius. Reiktų, 
kad jauninto organizacijos ir spor
to klubai susirastų vaikus dar j 
mokylos suole, nes vėliau/ nuėju
sius į svetimus klubus bei organi
zacijas, nebesusigrąžinsime. Stelg- 
tini ir visokiariopai remtini jauni
mo vaidintojų rateliai, chorai, 
tautinių šokių grupės.

Tautinių švenčių minėjimai ir 
apskritai vieši parengimai, turėtų 
būti tikromis tautinėmis šventė
mis. Mobilizuotinos visos pajėgos, 
kviestinos visos organizacijos, kad 
vasario 16, rugsėjo 8 d., trėmimų 
minėjimai būtų galimai įspūdin
giau surengti, šviesiose salėse. Į 
tokias šventes turėtų susirinkti vi
si — dideli ir maži.

Vieningai pasisakyta dėl solida
rumo mokesčio rinkimo suaktyvi
nimo. Jį mokėti yra kiekvieno lie
tuvio tautinės garbės reikalas. Vie
nas šilingas per mėnesį — nėra 
nepakeliama našta. Siūlyta pasek
ti 1954 m. Melbourne Apyl. Val
dybos pavyzdžiu, kada vasario 16 
d. proga buvo įteikta keliems ši/n- 
tams tautiečių laiškai su solidaru
mo mokestį kvituojamais ženkliu
kais. Rezultatas buvo pulkus. Vos 
keliolika žmonių neatsiliepė. Bu
vo surinkta graži, suma svarų. Po 
jos atėjusi nauja valdyba, šito 
būdo nepanaudojusi, Krašto Val
dybai iki šiol dar nėra nė vieno 
svaro solidarumo mokesčio pri
siuntusi.

Bendruomenės laikraščio klausi
mą svarstant, susipažinus su fi
nansine padėtimi, vieningai pasi
sakyta, kad apylinkių valdybos,
kaip ir visi tautiečiai, remia ben-' kavos stiklo ir sumuštinių. J.K.

SUVAŽIAVIMO 
NUTARIMAI

ALB APYLINKIŲ PIRMININKAI IR KRAŠTO VALDYBA BEN
DRAME POSĖDYJE, ĮVYKUSIAME SYDNĖJUJE, 1955 METAIS 
GRUODŽIO 29—30 D.D., APSVARSTĖ IR VIENBALSIAI PADARĖ
SIUOS NUTARIMUS:

1. Kreipti kuo didžiausią dėme
sį į esamų lietuviškųjų savaitga
lio mokyklų išlaikymą ir naujų 
steigimą, nes per mokyklą priau
gančioji karta gali geriausiai pa
žinti Lietuvą, Išmokti lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Skatinti tėvus, 
kad mokykloje ugdoma tautišku
mo liepsnelė būtų lygiagrečiai puo
selėjama ir šeimoje, nes Ir mo
kyklos gali tapti nevaisingomis* be 
tėvų pagalbos.

2. Pastovaus lietuvybės centro 
sukūrimui, remti lietuviškųjų na
mų statybą ir aktyviai bendradar
biauti su jų organizatoriais.

3. Visi AL Bendruomenės nariai 
susimoka tautinio solidarumo mo
kestį, nes tai yra tautinio solidaru
mo gyvas pasireiškimas, ir sykiu 
pagrindinė reali priemonė lietuvy
bės išlaikymo tikslui priartinti. 
Tautinio solidarumo mokesčio pa
skirstymas yra vykdomas Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės statu
to dvasioje.

4. Kviečia kiekvieną Australi
joje gyventantį lietuvį prenume
ruoti, o taip pat skelbimais ir au
komis remti, "Mūsų Pastogę”, nes 
ji Išreiškia visų AL Bendruome
nės narių tautinius siekimus. Su
aktyvinti Bendruomenės laikraš
čio platinimą, j šį darbą įsijun
giant apylinkių ir seniūnijų va
dovybėms, o taip pat kviečiamos

druomenės laikraštį, jį platina ir 
žiūri, kad būtų sudarytos “Mūsų 
Pastogei” sąlygos eiti ir tvirtėti. 
Nurodyta, kad ten, kur valdybos
parodė iniciatyvos, ten prenume
ratorių skaičius žymiai padidėjo. 
Gausumas laikraščių nėra sveikas 
dalykas, nes nedidelė bendruome
nė negali pajėgti kelis laikraščius 
išlaikyti, ir jie iš savo pajamų 
negalės išsiversti. Bet nežiūrint į 
tai, kas, kokios grupės, partijos 
ar organizacijos bemėgintų nau- 

j turinio. Pripažinta, kad pagrindi
nis bendruomenės laikraščio užda
vinys yra savosios bendruomenės 
gyvenimo galimai pilnesnis nušvie
timas.

Dėl vengimo bendruomenėje pa
reigų, pasisakyta, kad jau augš- 
čiausias laikas paklausti žmones, 

! žmones su intelektualiniu bagažu, 
1 visuomeninio darbo patyrimu, at- 
| sivežtu dar iš Nepriklausomos 
I Lietuvos, kur jie, kodėl jie pasis
lėpė už patogaus gyvenimo ir “sva
ro uždangos”?. Argi jau jų šir
dyse išblėso tie idealai, kuriais 

'buvo grindžiamas Nepriklausomos 
Lietuvos rūmas? Argi tautai dir
bama tik tada, kai užmokama? 
Sugrąžinti obalsį: ’’Kaip saldu man 
dirbti dėl tėvynės!”

Bendruomenės darbo baras pla
tus — čia vietos yra visiems. Ir 
pjūtis didelė — tik darbininkų 
maža.

Apyl. V-bų pirmininkų suvažia
vimas tjįįrai su giliu įsijautimu, 
nuoširdžiai Ir atvirai, be jokių 
grupinių išskaičiavimų, be pykčio, 
ramiai aptarė reikalus, kurie rūpi 
mums visiems, bet prie kurių vy- 
kinimo mes taip nenoromis deda
mės, o kartas net baslius j sunkiai 
idealistų traukiamo tautinio veži
mo batus kaišiojame.

Suvažiavimas, pirmas toks, bet 
tikėtina ne paskutinis, parodė, kad 
mūsų bendruomenės tikslų reali
zavime esama sunkumų, tačiau 
darbas eina ir Jis nesustos, nes 
sustoti negali.

Suvažiavimą laišku sveikino 
buv. ADB Krašto V-bos pirminin
kas Justas Vaičaitis iš Amerikos.

Suvažiavimui pasibaigus, jo da
lyviai šiltoj nuotaikoj, kaip senai 
nesimatę, vienu rūpesčiu gyveną 
draugai, dar pasikalbėjo prie 

prisidėti ir visos lietuviškos orga
nizacijos bei paskiri tautiečiai, 
kad ’’Mūsų Pastogė” pasiektų 
kiekvieną šiame krašte gyvenantį 
lietuvį.

5. Konstatuoja, kad Australijos 
Lietuvių Bendruomenė, kaip ne
partinė Ir nepasaulėžiūrinė, ap
jungianti visus lietuvius, augščiau- 
siai stato tautinius siekimus. Vi
sos lietuviškos organizacijos Aus
tralijoje yra kviečiamos jungtis į 
bendrą darbą tautinės bendruome
nės tikslui realizuoti. Organizaci
jos prašomos talkininkauti ALB 
apylinkių valdyboms Jų darbe. Ka
dangi Bendruomenė yra lyg ir 
valstybės tęsinys, apylinkių val
dybos pasilaiko pirmumo teisę tau
tinių švenčių Ir minėjimų rengime.

6. Kur dar nėra, prie ALB apy
linkių valdybų steigti socialinės 
globos ir savišalpos sekcijas, ku
rios rūpintųsi vargan patekusiais 
tautiečiais Australijoje ir Europo
je.

LIETUVIŲ NAMAI — BUSIMO
JI MŪSŲ TAUTINES KULTO. 
ROS TVIRTOVE. TAD PASKU
BĖKIME SUDĖTI PINIGUS SA- 
VIEMS NAMAMS ĮSIGYTI.

Lietuviai Pan-Pacific Jamboree
Gruodžio mėn. 28 d. prasidėjo 

PAN-PACIFIC jamborė, CLIF
FORD PARKE, netoli Melbourne. 
Jon suskrido 17000 skautiško jau
nimo — 21 tautos atstovai. Ji 
tęsėsi iki sausio 9 d.

Pirmąsias devynias stovyklavi
mo dienas lijo ir lijo, ir saulė be
veik nepasirodė. Lietuviai skautai 
gavo pailgą sklypelį prie Yarros 
upės, per kurį teka upokšnis, su
rinkdamas iš kalvos ir prausyklų 
vandenis. Nenusiminėme. Lyjant 
pradėjome kurtis. Pasistatę pala
pines padarėme medinių rąstų til
tą per upokšnį į savo stovyklą, 
ant jo iškilo Gedimino stulpų sti
lizuoti vartai iš karčių ir miško 
žalumynų. Mūsų trispalvė iškil
mingai plevėsavo ant šių vartų.

Per vartus įėjus žiūrovas atsi
duria prie didelio eukalipto med
žio, kuriame rymo į jį įkeltas Rū
pintojėlis, papuoštas žalumynų 
vainiku. Apačioje, ant žemės, iš 
iš sudaužytų raudonų plytų gaba
liukų ir baltų jūros kriauklių pa
darytas Vytis — apsuptas akme
nų rėmais. Tuoj už medžio iškas
tas tradicinis lietuvių skautų sta
las, papuoštas jamborės ženklu ir 
lietuviškais raštais aplinkui. Prie 
pat upokšnio pastatyta palapinė 
ant polių. Prie visų palapinių 
skiltys padarė papuošimus, ir kiek
vienas skautas pasidarė lovas iš 
karčių Ir virvių, pagal skautavi- 
mo reikalavimus. Prie vėliavos kė
limo vietos stovėjo aukuras. Aikš
tės pakrašty padarytas suolas iš 
medinių rąstų — be vinies ir virATOSTOGOS

Priverstines Kalėdų atostogas 
nutariau praleisti Adelaidėje. Sa
kau, pasikaitinsiu saulėj, pasimau- 
dysiu, na, ir pasižiūrėsiu sportuo
jančio jaunimo.

Tad išsirengiau iš šalies sosti
nės į provincijos sostinę Adelaidę 
dar prieš Kūčias, bet kol tūkstan
čius mylių nubirbinau, tai orai 
taip pasikeitė, kad prieš “karštą
ją” Adelaidės saulę sėdėdamas 
gailėjausi kailinių nepasiėmęs. To
dėl bežiūrėdamas j mūsų sportuo
jančią ateitį, vienu metu buvau 
panūdęs Ir pats paskui kamuolį 
palakstyti — ne jaunoms dienoms 
prisiminti, bet nuo šalčio apsigin
ti.

Adelaidišklai tačiau viską buvo 
pramatę: tokiems sušalėllams atos- 
toginlnkams kaip aš, netik sporti
nių parengimų suorganizavo, bet 
ir grynai dvasinio peno rieškutė
mis pažėrė. 

Gruodžio 27 d. susirinko apie

Muzikas V. Šimkus, 
“Lituania” choro dirigentas.

500 žmonių į Australia Hall. Tarp 
jų buvau ir aš, nes neišgirsti mu
ziko V. Šimkaus vadovaujamo vy
rų choro koncerto, būtų buvusi to
kia nuodėmė, kurios man nei žmo
na, nei uošvė nebūtų atleidusios. O 
koncertas buvo puikus. Choras 
tvirtai susidainavęs ir lankstus. 
Ypač skambėjo Petrausko “Žvakė 
ir plaštakė” ir V. Šimkaus “Myli
mai žemei”, su soliste p. A. Gu- 

čiuviene. čia turėjau progos išgirs
ti puikios technikos ir augštos 
muzikinės kultūros pianistę p. Old
ham, o taip pat Ir solistes p.p. 
G. Vasiliauskienę ir A. Gučiuvie- 
nę. Publika labai šiltai įvertino 
juodviejų duetus, o mano mieste 
publika joms ovacijas keltų dar

vių. Prie palapinių įvairios įran
gos indams, batams ir rankšluos- 
čiams pakabinti. Stovyklaviete ap. 
tverta gulštinių žagrų tvora, pri
menančia 17 ir 18 šimtmečio tvo
ras Lietuvoje ir pas šiaurės tau
tas. prie pat tilto pastatyta pa
rodos palapinė su statmenom sie

nom.
Mūsų liaudies išdirbinių, ginta

ro ir spaudos parodėlė susilaukė 
didelio dėmesio ir minių minios 
apžiūrėjo ją. Ji buvo gausi ekspo
natais: joje buvo medžio drožinių, 
audinių ir juostų, odos ir ginta
ro išdirbinių, skautiška ir propo- 
gandos spauda. Centrinėje vietoje 
kabojo mūsų skautų bičiulio V. 
Jeršovo padaryta koplytėlė su 
Dievo motinos' statulėle. Brangūs 
eksponatai buvo dėžute su Lietu
vos žeme, natūralaus gintaro ga
balai, 10 gintaro karolių eilių, 
Lietuvos pašto ženklų kolekcija, 
lietuviškų pinigų rinkinys, prie
juostės ir sijonai 150-200 metų 
senumo, naujai gaminti tautiniai 
kostiumai — sesės D. Giedraitytės 
gaminti. Mūsų krašto išdirbinius 
puošė keletas mažesnių koplytė
lių ir kryželių, taip jautriai pri
menančių tėvų žemę. Apytikriai 
skaičiuojant parodėlę aplankė apie 
15.000 lankytojų. Išdalinta 5000 
specialiai jamborei atspausdintų 
lapelių apie Lietuvą, 100 brošiū
rėlių apie religinę būklę Lietuvo
je, padovanota 150 skautų albumų 
skautų vadovams ir žymesniems 
svečiams bei kitų vertingų knygų 
augštiems skautų pareigūnams. ADELAIDĖJE
Ir kitą dieną.

Tai buvo žavus vakaras ir, ma
nau, neperdėsiu pasakęs, kad tu
rėjau progos girdėti geriausio cho
ro koncertą Australijoje, kaip ly
giai ir visas tris solistes, kurių 
adelaldiškiams gali pavydėti kiek
vienas kitas miestas. Jau vien dėl 
šito vakaro buvo verta sukarti tą 
daugybę mylių.

Dar tebegyvenau koncerto nuo
taikomis, o čia gerieji adelaidiš- 
kiai tempia Kazio Binkio “Atža
lyno” pasižiūrėti. Myliu lietuvišką 
atžalyną ir visada mielai einu i 
“Atžalyno” spektaklius.

Adelaidės teatro mėgėjai, Pau. 
liaus Rutenio vadovaujami, sce
noje Jautėsi visai neblogai. Aiš
kiai buvo matyti, kad režisierius 
yra kietai padirbėjęs su jaunais 
aktoriais, nes kaikuriose scenose 
buvo Ir sublizgėjimų. Na, nekal
bant apie “persistengimus” ir per- 
šaržavimus, spektaklis laikytinas 
pavykusiu.

Ir vėl pavydas kalba mano lū
pomis: laimingi jūs adelaldiškiai, 
turėdami tokią kupetą menininkų, 
tiek kultūrinių parengimų! Gai
liuosi Gučiaus Teatro — Studijos 
naujausio pastatymo nematęs.

Bet užvis daugiausiai lietuviš
kai šnekančių žmonių susirinko 
Naujus Metus sutikti — visas 
tūkstantis, sako, buvo sugužėjęs. 
Didžiulė parodų salė vius priglau
dė — kai 500. porų suko valsą — 
buvo dar vietos ir man.

Bufetas. Ne bufetas, o pasaka! 
Ir kainos — kaip pas mamą. Ir, 
buvo apgultas jis, šitas bufetas, 
ir pirko adelaidiškiai, svečiai ir 
neprašyti, nes tokių žemų kainų 
Dievo dovanoms dar nė vieno bu
liaus rengėjai nebuvo nustatę. Ir I 
manau, kad Adelaidės Apylinkės 
Valdyba su Moterų Sekcija yra ne
tik vaišingiausi šeimininkai, bet 
ir puikiausi kalkuliatoriai — pel
no jie tikrai turėjo gražaus, o sve
čių kišenės veik ir nesuplonėjo. 
O esti juk kartais ir taip, kaa 
kokiame nors parengime už bisk
vitą moki brangiau, nei už visą 
duonos kepalą, už viščiuko- spar
niuką, kaip už visą gaidį.

Naujus Metus sutkiome Lietu
vos Himnu, o po to bučiavomės 
su žmonomis ir nepažįstamomis... 
kaip įprasta per Naujus Metus. 
Taigi, buvo linksma ir smagu. Bet 
atostogos baigėsi. Aš vėl namuo
se, visos šalies sostinėje.

Ateinančioms atostogoms vyksiu 
į Sydnėjų. Girdėjau ten sportinin
kai suskris ir Naujų Metų sutiki
mas bus surengtas...

Tipas.

Visi lankytojai susižavėjo lietuvių 
liaudies menu ir mūsų skautų gra
žiu įsirengimu bei susitvarkymu. 
Daugelis atvirai pasisakė, kad 22 
lietuviai skautai įdomiau ir origi
naliau pasirodo, kaip kontingentai, 
susidedu iš 2000 narių. Daug kom. 
plimentų susilaukėme dėl mūsų 
stovyklavietės skoningo išsipuoši- 
mo, tvarkos ir švaros. Purvui ir 
vandeniui užplūdus stovyklą, labai 
išryškėjo mūsų pasiaukojimas ir 
įdėtas darbas.

Reprezentaciniam lietuvių skau
tų vienetui vadovavo šie pareigū
nai: vieneto vadovas — Vyr. sktn. 
B. Dalnutis, parodėlės — vyr. sktn. 
A. Krausas, pasirodymų — jūr. 
psktn. A. Gabas ir ūkio vadovas 
— vyr. valt A. Žilinskas.

Šioje jamborėje buvo maža lau
žų dėl nedėkingo oro. Mes pasi- 
rodėme tarptautiniame lauže, pa- 
stovyklos lauže, susibroliavimo 
centre, bendrame ir didžiajame 
užbaigiamajame laužuose su dai
na, tautiniais šokiais. Ypatingai 
pabrėžtinas egzilų skautų laužas 
ir susibroliavimas iš už geležinės 
uždangos brolių. Jame prisiminė
me savo dabartinę būklę ir pa
reigas kenčiančioms tėvynėms. 
Brolio A. Gabu buteliais skambi
nimas liaudies dainų ir kitų skau
tiškų meliodljų, susilaukė nepap
rasto pasisekimo. Sekmadieniais 
eidavome banyčion,. kur giedojome 
Marija, Marija šv. mišių laiku. 
Gatvėje, aikštėse ir savo stovyk
lavietėje buvome fotografuojami, 
filmuojami. Mūsų stovyklos įran
gos, parodėlė ir pasipuošimai su
silaukė šimtais fotografų ir kelio
lika filmuotojų.

Baigėsi skautų sąskrydis, kurio 
metu suslbroliauta su kitų tautų 
jaunimu ir žymesniais tų tautų 
atstovais.

Lietuva, mūsų tėvų žemė, jos 
kančia ir noras būti vėl laisvai 
pasklido plačiai Pietinio pusrutu
lio tautose, susilaukėme daug nau
jų bičiulių ir užuojautos. Nors 
mes teturėjome teisės vadintis 
“LIETUVIŲ SKAUTAI . VICTO- 
RIJOJE”, nepamiršime, kad esa
me didelės lietuvių skautų šeimos 
nariai, kurių krūtinėse plaka mei
lė savai kenčiančiai tėvų žemei, 
MŪSŲ JĖGOS, MŪSŲ ŠIRDYS 
LAISVES SIEKIANČIAI TĖVŲ 
ŽEMEI.

A. KRAUSAS.

KULTŪRINE 
INFORMACIJA

— Neseniai Čikagoje “Dainavęs" 
ansamblio buvo pastatytos A. Mer
kelio “Vestuvės be piršlybų” ir 
“Vytauto Didžiojo kantata”, ku
riai žodžius parašė A. Jakštas, o 
muziką — J. Žilevičius. “Vestuves 
be piršlybų” surežisavo A. Brin
ką, šokius paruošė A. Paškevičius, 
dekoracijas — J. Trlčys. Laisvo
sios Europos radiofono Europoj 
vengrų choras ruošiasi vasario 16 
d. proga atlikti Jeronimo Kačins
ko “Mišias” ir per viešą koncertą 
yra numatęs duoti dar to paties 
kompozitoriaus “Velykų misteri
ją”. Iš Brazilijos atvykęs klarne
tistas A. Ambrozaitis steigia Ka
nadoje, Montrealyje, lietuvišką 
chorą, kuris jau pradėjo repetici
jas, besiruošdamas į didžiąją JAV 
ir Kanados lietuvių dainų šventę 
Čikagoje. Žymioji Londono Sadler 
Wells prima balerina Svetlana 
Beržaitė-Beriozova yra priėmusi 
D. Britanijos pilietybę. Ji save lai
ko lietuve.

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos reorganizacinis Komi
tetas, sudarytas iš vysk. Padols- 
kio, prof. Ivinskio, prof. Ereto, 
prof. Liuimos, S.J., ir kun. dr. 
Vaišnoros, MIC, išleido šios Aka
demijos įstatus ir yra numatęs 
ateinančių metų pradžioje praves
ti rinkimus į Akademijos valdy
bą. Centro valdyba bus sudaryta* 
iš Italijoj gyvenančių lietuvių 
mokslininkų. Akademijos sekcijos 
numatomos organizuoti ir kituose 
kraštuose.

Lietuviškos plokštelės
120 LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 

Gausite parašę: D. Daunoraite,
49 Thronton Ave., London W 4, 
England.
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Pereitų metų gruodžio 27-31 die
nomis įvykusi Adelaidėje Austra
lijos lietuvių sporto šventė (Vl-ji 
iš eilės), buvo pati didžiausia. J 
jų 130 sportininkų susiuntė 5 
Australijos lietuvių sporto klubai. 
I šventę buvo suvažiavę per 200 
sporto mėgėjų — svečių iš įvai
rių vietų, net ir iš tolimojo Pertho.

Sporto šventės rengėjais buvo 
Adelaidės “Vyties” sporto klubas, 
kuriam talkino visa lietuviškoji 
Adelaidės bendruomenė. Gražiai 
buvo priimti ir apgyvendinti ne 
tik sportininkai, bet ir svečiai.

Gruodžio 27 d., sporto šventę 
atidarant, įvyko iškilmingos pa
maldos šv. Ksavero katedroje, ku
rias atlaikė ir pritaikytų šventei 
pamokslų pasakė Adelaidės liet, 
kat. kapelionas kun. dr. P. Jatu
lis. Po mišių sportininkus ir ade- 
laidlškius pasveikino jautriu žod
žiu Pietų Australijos archivysku- 
pas J.E. dr. M. Beovich, pabrėž
damas gimtosios kalbos išlaikymo 
svarbų.

Po pamaldų prie Nežinomojo 
Kareivio paminklo, ALB Adelaidės 1 
A n.,1 V o 10,0.. ... „t — T Ar n — * ■ —

paskelbė oficialiai sporto šventę 
atidaryta.

Šventės dalyvius sveikino: L. 
Marmukonis — Adelaidės Apylin
kės vardu, J. Lapšys — Baltų 
tarybos, J. Pyragius — LASo, P. 
Pusdešris — Ateitininkų Sendrau
gių S-gos, S. Stasiškis — Skautų, 
S. Balčiūnas — ALB Melboumo 
Apylinkės, V. Raginis — Adelai
dės Lietuvių S-gos (Ine.), J. Riau
ba — Inž. — Architektų Dr-jos 
Adelaidės sk., J. Gučius — Teat
ro Studijos , E. Angron — Pietų 
Australijos Krepšinio S-gos, P. 
Pilka — Canberros liet. sporto 
klubo, J. Motiejūnas — Melbour
ne "Varpo”, Laukaitis — Sydnė
jaus “Kovo”, St. Šimkus — Ade
laidės choro "Lituania”. Raštu 
sveikino ALB Krašto Valdyba ir 
“Mūsų Pastogės” Redakcija.

KONCERTAS

Pirmosios dienos 
puikus koncertas, 
Adelaidės Lituania

SPORTININKŲ SĄSKRYDIS ADELAIDĖJE
tini kaip nesportiški, ir jų netu

rėtų būti draugiškose lietuvių spor
to pirmenybėse.

ANTROJI DIENA
Gruodžio 29 d. “Kovas” jvaike 

Canberrų — 64:29. Adelaidės “Vy
tis” laimėjo prieš Geelongo “Vytį” 
— 75:39.

Gruodžio 30 d. “Kovas” lengvai 
įveikė Geelongo “Vytį” — 62:21. 
Melboumo “Varpas”, leidęs pasi
reikšti daugiau antrajam sųstatui, 
laimi prie# Canberrų — 57:36. 
Geelongo "Vytis” nesunkiai lai
mėjo prieš Canberrų — 52:25.

vakare įvyko 
kurį suruošė 
vyrų choras, 

Apyl. Valdybos pirm. L. Martin- dalyvaujant solistėms p.p. A. Gu- 
kui tarus žodį, tautiniais drabu- čiuvienei, J. Vasiliauskienei Ir Rė
žiais apsirengusios lietuvaitės pa-1 tuvių bičiulei pianistei D. Oldham, 
dėjo gražų vainikų, dėl tautų lais- ................... ......
vės žuvusiems kariams Korėjoje.

Oficialus šventės atidarymas 
įvyko bendrų pietų metu, kuriuos 
puikiai parengė Adelaidės Moterų 
Sekcija. “Vyties” klubo pirm. B. 
Marmukonis, pasveikinęs visus 
sportininkus ir padėkojęs Adelai
dės liet, organizacijoms už prisi
dėjimų prie šios šventės rengimo,

LEMIAMOS 
VARŽYBOS

Krepšinio baigminėse varžybo
se susitiko Adelaidės “Vytis” ir 
Melbourne “Varpas”. Rungtynes 
gražiai pradėjo “Vytis” ir nepa
leido iniciatyvos iš savo rankų. 
Šiose varžybose Itin kieta kova 
vyko tarp geriausių Australijos 
lietuvių krepšininkų — Ignatavi
čiaus (Vytis) ir Dargio (Varpas), 
Australijos rinktinės žaidėjų.

Antrų vietų laimėjo Sydnėjaus čius — Kuncaitis (Varpas) nu- 
“Kovo” vyrai, nugalėję Geelongų galėję Linlauskų — Laukaitį (Ko- 
5:0, Adelaidę 5:0 Ir Camperdow- vas). 
no "Kovų 4:1.

Trečių vietų laimėjo 
downo “Kovas”, įveikęs 
4:1 ir Adelaidę 4:1.

Ketvirtoji vieta teko 
“Vyčiai” ir penktoji 
“Vyčiai.

Moterų komandinėse
Sydnėjaus “Kovo” moterys (Ken- 
derienė Ir Laukaitienė) aiškiai 
buvo pranašesnės už kitas stalo 
tenisininkes ir be didelių pastan
gų laimėjo pirmųjų vietų, nugalė
damos Melbourne “Varpų” 5:0 ir 
Camperdowno "Kovų” 5:0. Antrų
jų vietų komandinėse varžybose 
laimėjp Camperdowno “Kovas” 
(Gudeikaite — Saulytytė), nuga
lėdamos “Varpų” 5:0. Trečioji vie
ta teko “Varpui” (Kairaitytė — 
Uknevičiūtė) ir paskutinioji 
laidės “Vyties” merginoms 
Kelertaitei, S. Kelertaitei), 
ries pasidavė be kovos.

Vyrų Individualines stalo 
so varžybas laimėjo Sirjatavičius

I Moterų dvejetų laimėjo Kende- 
Camper- rienė — Gudeikaite (Kovas), lai- 
Geelongų mėjuslos prieš Laukaitienę — Sau-

Geelongo
Adelaidės

varžybose

Ade- 
(0. 
ku-

teni-

PRASIDEDA
Pirmose krepšinio rungtynėse 

susitiko Melbourne “Varpas” ir 
Sydnėjaus “Kovas”. Žaidimas pra
dedamas lėtai. "Varpas” geriau 

mėto ir pirmų puslaikį laimi 18:11. 
Antrame puslaiky “Kovas” sten
giasi atsigriebti. Kietai dengiamas 
geriausias “Varpo” žaidėjas Dar-
gis. Puslaikį (25:24) laimi “Ko
vas”, bet pergalė tenka “Varpui" 
— 42:36.

Antrose krepšinio varžybose su
sitiko Adelaidės “Vytis” ir Can
berros “Lithuanians”. Laimi * "Vy
tis” rekordiniu santykiu 132:21.

Gruodžio 28 d. priešpietinėse 
rungtynėse susitiko moterys: Ade
laidės “Vytis” ir Melboumo “Var
pas”. Rungtynės, ypač pirmasis 

puslaikls, buvo labai įtemptos, nes 
moterys kovojo tikrai nuoširdžiai. 
Kovingesnės ir geriau mėčiusios 

adelaidiškės pelnytai laimėjo 34:15.
Tų pat dienų Melboumo “Varpo” 

krepšininkai laimėjo prieš Geelon
go “Vytį 37:27. Pastebėtina, kad 
jaunieji Geelongo krepšininkai yra

lytytę (Kovas).
Mišrų dvejetų laimėjo Sirjata

vičius — Kairaitytė (Varpas), nu
galėję baigmėje Binkauskų — 
Laukaitienę (Kovas).

ORINIS
Vyrų orinį laimėjo Adelaidės 

“Vytis” įveikusi Melbourne "Var
pų 15:5, 15:11, Geelongo "Vytį” 
— 15:11, 15:13, “Kovų” —- 16:14, 
15:5. Antrųjų vietų laimėjo "Var
pas”, nugalėjęs "Kovų 15:9, 
ii’ Geelongo “Vytį” — 15:2, 
Trečioji vieta teko Geelongo 
čiai” nugalėjusiai “Kovų”.

Moterų orlnyje pirmųjų
laimėjo Adelaidės “Vytis”, laimė
jusi baigmėje prieš Sydnėjaus “Ko
vų” 15:11, 15:5. Trečioji vieta te- i 
ko “Varpo” merginoms.

15:10 
15:4. 
“Vy-

vietų

Chorui dirigavo St. Šimkus.
Gruodžio 28 d. įvyko visų šven

tėj dalyvavusių sportininkų pa
radas. Erdvioje Adelaidės krepši
nio salėje išsirikiavo Canberros, 
Geelongo, Melbourne, Sydnėjaus ir 
Adelaidės lietuviai sportininkai, 
kuriuos Adelaidės “Vyties” pir
mininkas B. Marmukonis pristatė 
žiūrovams.

VARŽYBOS
padarę didelę pažangų ir greitu 
laiku bus lygūs priešai kitoms 
geriausioms Australijos lietuvių 
komandoms.

Tų pat dienų Adelaidės “Vytis” 
laimėjo prieš Sydnėjaus "Kovų” 
54:44. Šias rungtynes kovlečiai su
žaidė labai gražiai, bet negalėjo

Adelaidės * Vytis”, 
laimėjusi prieš Mel
bourne “Varpų”, tapo 
1955 metų Australijos 
lietuvių krepšinio nu
galėtojas. Šiose rung
tynėse taškus pelnė, 
“Vyties”: Ignatavičius 
37, Petkūnas 23, Gurs
kis 10, Kitas 6, Alke- 
vičius 
Dargia 
V. 12. 
Kaladė

Antrų vietų laimėjo 
“Varpas”, 
Sydnėjaus 
ketvirtų — 
"Vytis” Ir 
Canberros

2. "Varpui":
22, Kuncaitis
Bacevičius 7,
6, Socha 5.

trečių — 
“Kovas” 
Geelongo 

penktų — 
"Lithua-

*

kas B. Marmukonis laimėtojams 
įteikė dovanas. Adelaidės “Vyties** 
klubas, kaip surinkęs daugiausiai 
taškų (16,5) ir laimėjęs pirmųjų 
vietų, gavo ALB Krašto Valdybos 
skirtų paeinamųjų taurę, “Vy

ties” skirtų vienkartinę taurę, 
Geelongo lietuvių bendruomenės 
pereinamųjų taurę už krepšinį, Va
siliausko skirtų pereinamųjų tau
rę gavo geriausia krepšininkė 
Gumbytė, Adelaidės Moterų Sekci
jos dovanų, skirtų krepšininkei, 
gavusiai daugiausiai baudų, laimė
jo Rubaševičiūtė ir treneris Mar
cinkevičius gavo "Vyties” skirtų 
dovanų.

Antrosios vietos laimėtojas Mel
bourne “Varpas” (16 taškų) gavo 
ALB Adelaidės Apylinkės Valdy
bos skirtų taurę, o stalo tenisi
ninkai Sirjatavičius, Kuncaitis ir 
Kairaitytė — Laugio ir “Vyties” 
klubo skirtas dovanas.

Trečiosios vietos laimėtojas “Ko
vas” (14 taškų) gavo Kultūros 
Fondo Adelaidės skyriaus skirtų 
dovanų, o už stalo tenisų Kende- 
rienė, Laukaitienė ir Gudeikaite 
gavo “Vyties” ir Laugio skirtas 
dovanas.

Ketvirtosios vietos laimėtojas,

atsispirti prieš pranašesaius vy- 
tiečius. I Ignatavičiaus mėtymai 
nulėmė, nes jis vienas “Vyčiai” 
surinko 23 taškus.

Paskutinėse šios dienos rungty
nėse susitiko be pralaimėjimo ei
nančios Adelaidės “Vytis” ir Mel
bourne “Varpas”. Rungtynės bu
vo labai įtemptos ir karštos. Gra
žiai pradėję adelaidišklai pirmojo 
puslaikio viduryjd iniciatyvų ati
davė varpiečiams, kurie ir laimė
jo pirmųjį puslaikį 33:31. Antra
me puslaiky "Vytis" sužlugdo 
“Varpo” puolimų ir puikiai už
dengę Dargi, laimi rungtynes 63: 
50. Šių rungtynių metu įvykę kai 
kurių žaidėjų ir oficialiųjų parei
gūnų pasikarščiavimai, kvalifikuo-1

nians".

STALO TENISAS
Stalo teniso varžybos buvo pra

vestos: komandinės — taškų sis
tema ir individualinės — dviejų 
minusų sistema.

Komandinėse varžybose pirmų 
vietų laimėjo Melboumo “Varpas”, 
atstovaujamas Sirjatavičiaus ir 
Kuncaičio. “Varpas" laimėjo prieš 
Sydnėjaus “Kovų” (Bernotų — 
Binkauskų) 4:1, prieš Geelongo 
“Vytį” (Šimkus — Breneizeris) 
5:0, prieš Adelaidės “Vytį” (Šid
lauskas '— Petraška) 5:0 ir Cam
perdowno “Kovų” (Liniauskas — 
Laukaitis) 4:1.

Adelaidės “Vyties“ krepšininkai. Iš kairės: Urnevičius, Gurskis, Bravčenko, Merūnas, Kurauskas, 
Ignatavičius, Kitas, . Pyragius, Trūksta Petkūno, Jaciunsklo ir Alkevičiaus.

Nuotrauka Vosyliaus.

(Varpas), kuris per visų žaidimo 
laikų nepralaimėjo nė vieno seto 
ir baigmėje, 3-jų setų kovoje, lai
mėjo prieš Kuncaitį (Varpas). 
Trečiųjų vietų laimėjo Liniauskas 
(Kovas) ir ketvirtųjų Bernotas 
(Kovas).

Moterų nugalėtoja tapo Ken- 
derienė (Kovas), didžiajam finale 
laimėjusi prieš Laukaitienę (Ko
vas), trečių vietų — Saulytytė 
(Kovas) ir ketvirtųjų — Gudeikai
te (Kovas).

Vyrų dvejetų laimėjo Sirjatavi-

Šachmatai• a- į)
Šachmatų varžybose I-jų ir II- 

jų vietass pasidalino Geęlongo 
“Vytis” (Giedrys, Bratanavičius, 
Jonušas) ir Adelaidės “Vytis" 
(Arlauskas, Kincinas, Vilčinskas) 
surinkę po 1,5 taško. Trečioji vie
ta teko “Varpo” komandai (Bal
čiūnas, Jatulis, Samolis).

ŠVENTES UŽBAIGA
Sportininkams išsirikiavus, Ade

laidės, “Vyties” klubo pirminin-

Geelongo “Vytis” (8,5 taško) ga
vo Adelaidės "Vyties” skirtų do
vanų ir “Vyties” perleistų už 
šachmatus pereinamųjų taurę.

Canberros sporto klubui “Lithu
anians” įteikta "Vyties” skirta 
dovana.

Kiekvienas šventėje dalyvavęs 
sportininkas gavo dali. A. Kudir
kos reprodukcinį, paties dailininko 
padovanotų, paveikslų.

Oficialus šventės uždarymas 
buvo baigtas himnais..

Šventei atžymėti rengėjai išlei- 
(Tųsa 4 psl.)

Biro gėlės kareiviai kai grįžo 
Priešų lauk iš tėvynės išstūmę, 
šitaip Nemunas išneša ižų 
Su nelaisve žiemos susigrūmęs.

Ir laiminga tauta atsikvėpus 
Džiugų žvilgsnį į saulę pakėlė, 
O skubėjo lapus skleisti liepos, 
O skardeno linksmi vyturėliai.

Vyrai grįžo nuo ginklų prie plūgo 
Ir aprūdiję žagrių noragai 
Žemėn smigo ir tyliai pradžiugo 
Versdami laisvos tėviškės vagų.

i
Dirvon javų pasėjo artojas, 
Saulė šildė ir lietus jį laistė, 
Sužaliavo laukai vasarojum 
Viltimi širdį gundė nukaisti.

Degė vasara — derliaus jau laukė 
Nokstant gausiojo dirvų artojai. 
Bet vėl debesys dangų aptraukė, 
Neramumų širdy pakartojo... —

2. JūraŠaukia
Kilo debesys sunkūs nuo Jūros 
Kaip skaudžiai ilgesinga pagunda. 
Krito lietūs kaip ašara sūrūs, 
Nešė vėjas nuo Baltijos skundų.

Ir ne Žilvino šauksmų mirtini, 
Ir ne Eglės raudojimų skaudų 
Nešė vėjas lietuvio krūtinėn 
Bangoje sielvartingoj išaudęs.

šaukė jūra prie Klaipėdos miesto, 
Gaudė bangos audringos, neramios

JUOZAS ALMIS JORAGIS

Kelių laisvėn lietuvis kad tiestų 
Neišlaisvintai pamario žemei:

— Pasiilgau tavęs aš, lietuvi, 
—• Atsigręžk mano pusėn valingai!
— Tavo protėvių žemė ši buvo —
— Tavo teisės į. jūrų nedingo! —

Jūros šauksmas aidėjo Kėdainiuos, 
Ir Kaune, ir Kuršėnuos, ir Skuode.
Vyrai tarės: — Prie ginklo ir einam 
Atkariauti lietuviško uosto! —

Pasigirdo balsų sujudimas
Nuo Rainbyno, Pagėgių, Šilutės:
— Mes lietuvninkais esame gimę 
— Ir lietuvninkais norime būti!

— Mes kaip ųžuolas žemėn įaugom
— Ant audringojo vėsulų kelio.
— Senų protėvių dvasių Išsaugoję
— Patys lemsime savųjų dalių! —

Ir išgirdę šių broliškų žinių 
Pulkai vyrų, kvietimo nelaukę, 
Ant pečių dėjo žygio kuprinę 
Ir į Klaipėdos pusę patraukė.

3. Prasilaužimas
Žiemos šalčiams vėl žemę sugėlus 
Tarsi fakelas, parakan mestas, 
Sukilimų ginkluotų įskėlė 
Mažlietuvlų šaunus manifestas.

Kaip ugnis, kuri apima girių 
Vis gaivinama dūkstančio vėjo,

šitaip stojo lietuviški vyrai 
Ir prieš svetimus kautis išėjo.

Per viduržemio spseigų Ir gėlų, 
Sausio mėnesio giliųjų pusnį 
Laisvės vėliavų nešė iškėlę 
Nuo Bajorų prie jūros lig Rusnės.

Ošė Jūra įnirtus ir daužė 
Bangomis atkakliai uosto molus, 
Kai lietuvių būriai prasilaužę 
Miestų senųjį Klaipėdos puolė.

Prie Girulių, prie Sendvario ūkio, 
Palei Smeltę, pakrantėse Dangės 
Ginklų balsas prabilo įdūkęs, 
šūviai skardino šaltų padangę.

Vyrai užėmė postus pusnynuos, 
Prie kulkosvaidžių budrūs budėjo, 
Nes jie lango atverti tėvynei 
I pasaulį čia buvo atėję.

Jie vaizdavosi Lietuvų šviesių 
Ateities spindulingam miraže, 
Jų ne vienas didvyriu užgęso 
Ir krauju šaltų sniegų nudažė...

Pergalingoj atakoj subiro
Priešo jėgos kaip kertamas ledas, 
įžygiavo j Klaipėdų vyrai 
Pro spygliuotų vielų barikadas.

Žygį pergalės jūra suprato — 
Josios putos pražydo kaip gėlės. 
Traukė miestan sukilėlių gretos 
Ir trispalvę virš mūrų iškėlė.

Amžiai priespaudos dingo paniurę 
kaip klaiki praeities negerovė. 
Kai lietuviai atėjo prie jūros 
Ir rankas jos bangoj nusiplovė.--------- —

4. Laisvės Dienos
Ėjo vasaros šviesios ir blaivios, 
Degė Neringos smėlis geltonas, 
Jūroj plaukė lietuviškas laivas 
“Prezidentas Antanas Smetona".

Žaidė bangos Ir marios mirgėjo, 
Plakės vėliava rytmečio vėjuos, 
Ir lietuviai į jūrų išėjo 
Vedami kūrybingos idėjos.

Savo buitį tik laisvų suprantam, 
Tik laisviems laimės saulė sušvinta.
Plaukė laivas ir saugojo krantų, 
Kad pavojų šalis nepažintų.

Tyliai gaudė išlaisvintos girios 
Kūrybingais atstatymo metais.
Garbę tų, kurie karžygiais mirė 
Dainomis apdainavo poetai.

Plukdė Nemunas vandenis jūron 
Lietuvos upių skaidriųjų Brovę. 
O aplinkui, akim kur pažiūrai, 
švietė džiaugsmas, taika ir gerovė.

Mūs laivai plaukė tūkstančius mylių.
Mūsų turtų ir vėliavų vežė, 
O šalis vis klestėjo ir kilo 
Ir tikėjo į ateitį gražių.

Ėjo vasaros šviesios, darbingos,
Mus platusis pasaulis pažino, 
Nes sukilėlių žygiai garbingi 
Mums pasaulin vartus atrakino.

3
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Sydnėjus LIETUVIŠKAS PUSMETIS HOBARTE
GRAŽIAI PAMINĖTA 

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO 
SUKAKTIS

Sausio 15 d. Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugijos Sydnėjaus Sky
riaus suruošė Klaipėdos krašto 
prie Lietuvos prisijungimo sukak
ties minėjimą. Jį pravedė Skyriaus 
pirmininkas J. Reisgys.

Minėjimas pradėtas Maž. Lietu
vos himnu. Dėl ligos negalėjus 
atvykti paskaitininkui, klaipėdie
čiui H. Šepokui, paskaitą skaitė 
J. Reisgys. Trumpai palietęs Klai
pėdos atvadavimo įvykį, klek pla
čiau kalbėjo apie pradžioje buvu
sius skirtingumus tarp Didžiosios 
ir Mažosios Lietuvos brolių. Bet 
šie skirtingumai laikui bėgant tir
pę, ir, jaunajai kartai atėjus prie 
viešojo gyvenimo reikalų tvarky
mo, būtų visai Išnykę.

Meninėje programoje Liet, va 1st. 
teatro aktorė K. Dauguvietytė — 
šniukštlenė Ir Vladičkienė padek
lamavo eilėraščių. Sadauskas, 
akomponuojant pianinu Ir. Vilno- 
nytei, pagrojo smuiku, Vilnonis 
pianinu palydint Ir. Vilnonytei, pa
dainavo dvi dainas, J. Gaižauskas, 
pianinu palydint Br. Kiveriui, pa
dainavo "Sapnavau aš brolį pla

tųjį Nemuną”. Apie Klaipėdos švy
turius nuotaikingai paskaitė savo 
atsiminimus F. Sipavičius.

Minėjimas baigtas Lietuvos him
nu.

Po oficialiosios dalies ML Bi
čiulių Draugijos skyr. narės sve
čius vaišino kava Ir sumuštiniais. 
Šokiai tęsėsi iki 12 vai. I minėji
mą atsilankė apie 150 sydnėjlškių.

KVIETIMAS SYDNĖJIŠKIAMS

ALB Sydnėjaus Apylinkės Val
dyba, maloniai kviečia, Sydnėjaus 
liet, organizacijų atstovus ir vi
suomenės veikėjus bei paskirus 
menininkus, dalyvauti bendrame 
pasitarime, dėl š.m. vasario 16 d. 
minėjimo paruošimo, kuris įvyKs 
sausio mėn. 29 d., tuoj po lietu
viškų pamaldų Camperdowno pa
rapijos salėje.

Šventės pasisekimas priklausys 
nuo visų mūsų pasiruošima Ir da
lyvavimo.

Vasario 16 minėjimas numato
mas š.m. vasario mėn. 19 d. šv. Be
nedikte bažn. parapijos salėje.

ALB Sydnėjaus Apylinkės V-ba.

Vėsiojoje Tasmanijoje, kur gali 
surasti kampelių primenančių Lie
tuvą, gyvena keli šimtai Nemuno 
šalies vaikų. Daugiausiai jų yra 
Hobarte, salos sostinėje.

Lietuviškosios bendruomenės gy
venimas Ir čia reiškiasi įvairiomis 
formomis, o jeigu apie mus retai 
parašo laikraščiai, tai dar nereiš
kia, kad nebūtų apie ką rašyti.

Šį kartą trumpai, menkute lie
tuviškojo gyvenimo apžvalgėle, nu
tarėme “pasiskardenti”.

Paminėjus Lietuvos rezistenciją, 
Hobarto lietuvių bendruomenė su
judo — sukruto rūpintis jaunosios 
kartos dvasinio atsparumo ugdy
mu. Apylinkės susirinkime, be 
svyravimų ir ginčų, nutarta at

gaivinti savaitgalio mokyklą. Opus 
patalpų klausimas taip pat buvo 
greitai išspręsta, kai L. Zozas 
(Laurynuku vadinamas) pasiūlė 
savo antrą nebaigtą barakėlį var
go mokyklos reikalams. Apylinkės 
Valdybos pirmininko A. Kantvilo 
vadovaujami vyrai — Povilas, Vy
tas, Antanas ir kiti — griebė įran
kius, sugriuvo į tą nebaigtą bara
kėlį, ir per kelis savaitgalius jis ta
po vargo mokyklos rūmeliu, kur da
bar krykštauja ir lietuviško rašto 
mokosi, bei apie savo tėvynę kito
kių žinių se.miasl, mažieji lietu
viukai.

Mokyklai vadovauja J. Gaižiū
nas ir Apyl. V-bos pirm. A. Kant
vilas. Pastarojo rūpesčiu ir dar
bu pereitų metų gruodžio 31 d. 

i buvo surengta Kalėdų eglutė vai
kams. Kalėdų senis, už gražiai pa
sakytus eilėraščius ir lietuviškus 
žaidimus, mažiesiems iš savo mai
šo pabėrė dovanų.

Tautos šventė buvo paminėta 
kukliu susirinkimu, kur gražią 
kalbą pasakė mokyt. Olubas. Jo 
kalbos mintis: Lietuvos garbingą 
praeitį kūrė netik mūsų kunigai
kščiai ir kiti didikai, bet ir pilki 
darbo žmonės, kurie niekada, ne-

■MOSŲ PASTOGĖS” REDAKCI
JA NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA MIE
LIEMS BIČIULIAMS UŽ GRA
ŽIUS LINKĖJIMUS IR SVEI
KINIMUS KALĖDŲ IR NAUJŲ 
METŲ PROGA.

GILI PADĖKA PRIKLAUSO ĮGA
LIOTAM MINISTERIUI LONDO
NE, B.K. BALUČIUI, UŽ MALO
NIUS SVEIKINIMUS IR LLN- 
-KĖJIMUS AUSTRALIJOS LIE-

PAS SKAUTUS
dingą tvarka ir drausmė.

Naujųjų Metų dienos iškilmėse
Sydnė- dalyvavo Sydnėjaus Lietuvių skau

tų vietininkas sktn. dr. Kišonas,

SYDNĖJAUS CHORO 
SUSIRINKIMAS

Š.m. sausio 20 d., 7 vai. vak., 
Camperdowno parapijos salėje 
įvyks Sydnėjaus lietuvių Choro 
narių susirinkimas, kuriame pra
šome dalyvauti visus choro narius. 
Bus aptarti labai svarbūs reikalai.

Choro Seniūnas.

TUVIŲ BENDRUOMENĖS LAI
KRAŠČIUI IR VISIEMS AUST
RALIJOS LIETUVIAMS.

pamiršta kilnių tautinių idėjų ir 
lietuviškų tradicijų.

ALB Apylinkes Valdyba neap
lenkė ir Lietuvių Kultūros Fondo 
skelbiamų idėjų. Ji stengėsi pa
laikyti bendruomenės nariuose 
meilę savai literatūrai. Tam bu
vo susirinkimų metu skaitoma 
Vinco Krėvės, Vaižganto, K. Bo
rutos kūryba ir nušviečiama kitų 
rašytojų asmenybės. Gruodžio 18 
d. buvo surengtas platesnės apim
ties literatūros vakaras, kuriame 
buvo apibudinti šie 3 lietuvių kul
tūros kūrėjai, rašytojai: Vincas 
Kudirka, Jonas Biliūnas ir Balys 
Sruoga. Jų kūrybą skaitė Irma 
Bukevičiūtė, P. Dirkis, V. Kaly
tis, A. Kantvilas, A. Munčelis, A. 
Rederis ir V. Simanauskas. Visi 
šie asmenys dalyvavo ir Balio 
Sruogos “Kazimiero Sapiegos” 
draminio veikalo finalinio pavei
kslo skaityme.

Pažymėtinas Hobarto lietuvių 
tautinės savigarbos jausmas. Ka
da buvo paskelbtas VKLS-os To
ronto skyriaus atsišaukimas, kvie
čiantis paremti knygos “Vilnius 
lietuvių gyvenime” išleidimą ang
lų kalba, daugelis, neišskiriant ir 
Apylinkės Valdybos, parėmė be 
svyravimo gausia auka — 21 as
muo sudėjo 24 svarus.

šiam kvietimui neliko abejingi 
Ir kaimynai Launčestono lietuviai, 
kurie, St. Virbicko paakinti, su
aukojo £ 10.10.0 (10 asmenų).

Kaip matote, vėsiojoj Tasmanl- 
joj neatvėsta meilė savam kraš
tui ir sostinei Vilniui.

Taip, mūsų nedaug čia, šitoj 
saloj, bet mes dar gyvi.

A. Munčelis.

Australijos Lietuvių Studentų 
Sąjungos Sydnėjaus Skyriaus pir
mininką kolegą

ALFREDĄ OLŠAUSKĄ, 
baigusį Sydnėjaus Universiteto 
technikos fakultetą, nuoširdžiai 
sveikina.

Sydnėjaus lietuviai studentai.
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ADELAIDĖS LIETUVIŲ 
SĄJUNGA

š.m. sausio mėn. 22 d. Black- 
woode rengia

GEGUŽINĘ.
Veiks įvairus ir turtingas bufetas. 
Bus muzika. Gegužinės visas pel
nas eis bendruomeninių namų fon
dam Tad visi į gegužinę!

Adelaidės Liet. S-gos Valdyba.

LIETUVIŲ SKAUTŲ
STOVYKLA SYDNĖJUJE

Vasaros atostogų metu 
jaus lietuviai skautai dvi savai
tes stovyklavo Ingleburno apylin
kės gražiame šile, prie sraunios, 
tyru vandeniu vingiuojančios upės.

Stovyklą organizavo Sydnėjaus 
skautai vyčiai. Jos komendantu 
buvo skautų vyčių būrelio vadas 
Vytautas Deikus.

Skautų vadovės buvo L. Vetei-
kienė, L. Deikienė, I. Dudaitlenė, 
M. Osinaitė, T. Vingilienė.

Berniukų skautų draugovėms 
sumaniai vadovavo skautai vyčiai 
Br. Žalys ir R. Jaselskis.

Stovyklos ūkio viršininku, ypač 
sunkioms pareigoms, tolimame nuo 
gyvenviečių miške, buvo pakvies
tas Alg. Dudaitis. Virtuvės šefu 
buvo sydnėjiškiams gerai pažįsta
mas Alg. Plūkas, sočiai maitinęs 
apie 60 jaunų skautukų ir skaučių. 
Atsilankę stovyklon tėvai įsitiki
no, kad jų vaikai šioje skautų 
stovykloje atlieka ne tik skautiško 
auklėjimo kursą, mokosi gimto

sios kalbos, bet ir fiziškai stiprė
ja.

Stovyklavimo savaitės, visų da
lyvavusių nuomone, prabėgo va
landų greitumu. Įdomūs laužai 
vakarais, gausūs pasirodymai — 
skambūs dainomis, buvo paįvairin
ti dar ukrainiečių skautų dalyva
vimu, kurie stovyklavo netoliese, 
vadinamoje ukrainiečių žemėje 
(turi savo sklypą).

Dėka jaunos ir energingos vado
vybės, stovykloje vyravo pavyz-
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ALB BANKSTOWNO APYL. VALDYBOS RENGIAMAS

ŠOKIU VAKARAS
i

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

mergaičių vadeivė sktn. Reisgienė, 
i na, ir gausus būrys vyresniųjų Į 
skautų bei skautų bičiulių ir sto-l 
vyklaujančių skautukų tėvai.

Gal kiek nuostabu, jog stovyk
los vadovybė pirmomis dienomis, 
turėjo vargo, kad tame gražiame 
šile teskambėtų tik lietuvių kalbą

Taupant laikraščio vietą ir ma- 
( nant, kad kituose numeriuose bus 
patiekta šios stovyklos nuotrupė
lių, darytina ši išvada: šių metų 
Sydnėjaus lietuvių skautų stovyk
lai niekas nepadarys priekaištų. 
Todėl tikėtina, kad per ateinan
čias Kalėdų ir Naujųjų Metų atos
togas suruošimoj stovykloj daly
vaus ne 60, be 160 jaunų lietu
viuku. Ir ne tik iš Sydnėjaus ir 
Wollongongo, kaip šį kartą, bet 
ir iš kitų vietovių.

J.V.

"ŠVIESOS” GEGUŽINĖ 
SYDNĖJUJE

"Šviesos” Sambūrio Sydnėjaus 
skyr. sausio 29 d. ruošia iškylą 
— gegužinę, kuri šiemet įvyks ne 
prie Casulos, kaip tai būdavo ki
tais metais, bet prie Lake Parra
matta.

Parramattos ežeras yra viena 
gražiausių vietų apylinkėje ir pa
togi susisiekimo atžvilgiu.

Smulkesnės Informacijos kitame 
numeryje.

Valdyba.

Padėka
ALB Krašto Valdyba dėkoja 

Sydnėjaus, Bankstowno ir Cabra- 
mattos Apylinkių Valdyboms už 
paramą ALB Apylinkių Pirminin
kų suvažiavimo metu. Nuoširdi 
padėka taip pat ir penioms Šal
kauskienei, šlmborienei, Nagienei 
Ir Skrinskiefiei, sutikusioms eiti 
šeimininkių pareigas.

ALB Krašto Valdyba.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦■♦♦♦♦♦♦ė 
NESAKYK, KAD ESI Iš LIETU
VOS KRAŠTO, JEI NESKAITAI 
LIETUVIŠKO RAŠTO!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ė

MASONIC HALL (šalia Regent kino), BANKSTOWNE.

Gera salė, gera muzika. Turtingas bufetas.
Pradžia 7 vai. vak.
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MELBOURNO LIETUVIU NAMU FONDO 
c (

BALIUS
1956 M. SAUSIO 27 D., PENKTADIENĮ,

Prahram Town Hall
Pradžia 8 vai. vakaro, pabaiga 2 vai. ryto.

Šokiams gros puiki kapela.

Skanių šaltų ir šiltų užkandžių patieks Socialinės Globos Moterų 
Draugijos ir Katalikių Moterų Draugijos moterys.

ŠALTAS ALUTIS IR KITI GĖRYMAI

Linksmą ir jaukią nuotaiką pagyv ins speciali šio baliaus naujovė. 
Ją pamatysite baliuje.
Į salę važiuojama: iš City, nuo Swanson St., tram. Nr. 7, 7a, 7b ir 
autobusais iki Chapel St. iš Princess Bridge tramvajum Nr. 77 iki 
23 sustojimo.
Pakvietimai gaunami sekmadieniais šv. Jono parapijos bibliotekos 
salėje; pas p.p. Baltučius — tel. MX 1028 ir baliaus metu įeinant.
Maloniai kviečiami visi Melbourne ir Geelongo lietuviai.

BALIAUS KOMISIJA.

ir mūsoji daina. Mažieji kartais 
esti sunku paveikti, kad jie tarpu
savyje, prie svečios šalies upės, 
tebūtų tik Nemuno šalies vaikais. 
O šį kartą tatai virto taisykle. Gi 
po dviejų savaičių darnaus bendra
vimo, jie visi žinojo, kas esą ir 
koks kraujas teka jų judriomis 
gyslomis. Rytais kylanti ir vaka
rais besileidžianti mūsų trispalvė 
buvo jaunuolių priesaikos simbo
lis, kad jie ir šiame krašte žinos 
sąvąją kilmę ir tarpusavyje te
kalbės tėvų gimtąja kalba. Tad 
jau vien šia prasme stovykloje 
buvo pasiekta nuostabių rezultatų.

Keletą dienų stovyklavo Sydnė
jaus liet. kat. kapelionas kun. P. 
Butkus, pravedęs čia eilę religinių 
pamokų ir atlaikęs pamaldas, sktn. 
A. Mauragis, savo patarimais pa
dėjęs energingaijai vadovybei pra
vesti skautiškojo auklėjimo prog
ramą.

Pati stovykla, lyg atskiras lie
tuviškas miestelis, turėjo gerai or
ganizuotą susisiekimą, savą laik-

NAUJAS INŽINIERIUS
A. OLŠAUSKAS BAIGĖ 

INŽINERIJOS STUDIJAS
Alfredas Olšauskas Sydnėjaus 

universitete (University of Syd
ney) baigė civilinės (statybinės) 
inžinerijos kursą, šis stambus 
akademinis atsiekimas lietuvių 
bendruomenei duos naujo pasiten
kinimo ir teisėto pasididžiavimo, 
o pačiam A. Olšauskui atžymi di
delį asmeninį laimėjimą.

A. Olšauskas Australijon at
vyko su pirmaisiais transportais. 
Pradžioje sunkiai dirbo, net tro
piniame karštyje cukrines nendres 
kirto. Gimnaziją buvo baigęs Vo
kietijoje Ir 1951-als metais įstojo 
į Sydnėjaus universitetą. Pirma
me kurse anglų kalba ir primirš
ta matematika sudarė rimtų sun
kumų — turėjo tą kursą pakartot. 
1953-iais metais rugsėjo mėnesį 
Olšauskų šeimą ištiko skaudi ne
laimė: staiga mirė Alfredo tėvas. 
Motina ir sūnus surado užtektinai

raštėlį “Žiežirba”, redaguojamą ryžto ir jėgos pradėtų studijų ne
šk. vyčio Br. žalio. | nutraukti. Kitais^metais Australi-

SPORTO ŠVENTĖ ADELAIDĖJE

“Varpo” stalo tenisininkai (SIrjata vičius ir Kuncaitis), 1955 m. Aus
tralijos liet, sporto šventės stalo teniso I-sioe vietos laimėtojai.

(Tąsa Iš 3 psl.) 
do pulkų sporto leidinį ir gražų 
ženkliuką. Įvairių rungtynių apra
šymai su nuotraukomis buvo at
spausti Adelaidės Australų laik
raščiuose.

Pasibaigus Vl-tajai Australijos 
lietuvių sporto šventei, su džiaugs
mu tenka konstatuoti, kad tai bu
vo tikrai didžiausias Ausralijos 
lietuviškojo jaunimo sąskrydis, 
čia sporto aikštėse Ir salėse tesi
girdėjo tik lietuvių kalba, čia, 
draugiškose varžybose^ buvo pa
tikrintas pasiruošimas, kovingu

jos federalinė valdžia Jo materiali- 
| nę padėtį šiek, tiek palengvino su- 
' teikdama jam stipendiją.

A. Olšausko technikiniai gabu-

gas 
mas

neabejotini. Vien jo tvarkin- 
mąstymas- ir detalių suprati- 
turėtų jam suteikt užtektinai

profesinės amunicijos ateities kar
jerai. Lietuvių studentų tarpe 
Alfa labai mėgiamas; paskutinius 
dvejus metus buvo L.S.S. Sydnė

jaus Skyriaus pirmininku. Jo popu- 
larumas nesiriboja vien lietu
viais: jeigu kalbi su jo kolegomis 
universitete, nesvarbu, dr su Mon
tana, prancūzu — graiku, ar Pe
ters, australu, ar Yeap, kiniečiu, 
ar Sivapatasundram, indu, nuo vi
sų dažnai išgirsi, kad “Alf is a 
really good fellow.”

Linkėkime Alfredui Olšauskui 
sėkmės ir laimingo gyvenimo.

Z.B.

mas bei Ištvermė, čia stiprėjo lie
tuviškoji draugystė.

Sportininkų ir svečių didžioji 
padėka priklauso “Vyties” klubo 
vadovybei, kuri, nors turėjo Ir 
daug rūpesčio, labai sklandžiai 
pravedė varžybas. Padėka prik
lauso ir visai Adelaidės lietuvių 
kolonijai, taip gražiai ir broliškai 
priėmusiai sportininkus, kurie vi
są laiką jautė malonią globą ir 
šventišką nuotaiką.

Tegul šioje šventėje sustiprėju
si draugystė ir graži tradicija il
gai pasiliks visų mūsų širdyse.

A.L.
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Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 7 J Nakinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., S

šeštad. 9-13 vai. J K

9th Floor, 109 Swanston St, Melb. C.I. Telef. Į
Centr. 1819 1 ' Ci
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI^ 
kaip įpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

Kitas Balius Savuose 
Namuose

Būrelis veiklių tautiečių ruošia 
Melbourne sausio 27 d. lietuvių 
namų fondui padidinti balių. Ba
liaus šūkis: “Ateisi į balių — ki
tas savuose namuose”. Atrodo, 
šiuo reikalu ledai yra ištirpę, ir 
visi melbourniškiai vieningai ren
gėjų pastangas remia. Reikia ti
kėtis visais atžvilgiais pavykusio 
bailaus. <

Jei melbourniškiai nori tarp 
Australijos lietuvių kolonjų vyks
tančias lietuvių namų įsigijimo 
lenktynes laimėti, tai tenka tikrai 
sukrusti. Laimėję lenktynes mel
bourniškiai būtų šeimininkai kitų 
Kalėdų lietuvių suvažiavimo, čia 
turėtų įvykti ta proga plataus 
turinio meno Ir sporto šventė. 
Pažymėtina, kad Melbourne visų 
kitų tautybių emigrantai jau yra 
įsigiję savus namus, kur yra įsi- 
ruošę savus klubus. Su jais lenk
tynės, mums betūpčiojant, jau yra 
pralaimėtos. (x)

Pa.iieškoiimai
Skubiai pajieškomas, Feliksas 

Maleckas su žmona Elena ir sū
numis Algirdu Ir Viktoru. Pasta
ruoju metu gyveno Melbourne.

Feliksas Maleckas su šeima, 
prašomas skubiai atsiliepti, turiu 
svarbių žinių. Asmenis pažįstan
čius p. Malecką prašau Jam tuo
jau apie tai pranešti. Rašyti: 
M. Kvietkus, 2681 Gascon Ave., 
Montreal, 24, P.Q., Canada.

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

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

Prekės duodamos ir išsimokėjimni. Mes kalbame vokiškai.
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Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simnlškis, as 
President of the Australian — 

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