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PO i SUVAŽIAVIMO j
Australijos Lietuvių Bendruome-i 

menės apylinkių valdybų pirmi- j 
ninku tarnybinis suvažiavimas, | 
bendruose posėdžiuose su ALB' 
Krašto Valdyba aptarė pagrindi
nius bindruomenės veiklos klausi
mus.

Suvažiavime nė viena valanda 
nebuvo sugaišta bergždiems gin
čams, bet buvo nuoširdžiai aiškin
tasi, dalintas! patirtimi, paskers
ta nuomonėmis ir jieškota prie
monių ir būdų bendruomeniniams 
siekimams realizuoti, svarbiau
siems tikslams priartinti.

Pripažinta ir sutarta, kad tau
tinis auklėjimas sėkmingiausiai 
tegal būti vykdomas per savaitga
lio mokyklas, tačiau čia būtina ir 
tėvų talka. Todėl steigtinos ir pa
laikytinos vargo mokyklos.

Konstatuota, kad didelė dalis 
tautiečių, vengdama pareigų ben
druomenėje, nelanko susirinkimų, 
tarsi ten aptariami reikalai jų, 
kaip bendruomenės narių, visiškai 
neliestų. Iš to galima susidaryti 
įspūdį, kad mes, arba nesame ben
druomeniškam gyvenimui pribren
dę, arba sąmoningai kratėmės 
mums tenkančios atsakomybės, 
kurios tačiau išvengti negalime, 
jeigu mes save laikome ne bėg
liais, Išvykusiais iš namų jieško- 
ti sotesnio kąsnio, bet sąmoninga 
kenčiančios tautos dalimi, išėjusia 
savo tautos tragedijos pasauliui 
liudyti.

Pripažinta, kad dažnai stokoja
ma tautinio solidarumo. Sutarta, 
kad lietuviškos bendruomenės tau
tiniai interesai turi būti statomi 
augščiau partinių .pasaulėžiūri
nių Ir asmeniškų. Šituo nesuges- 
tijuojamas koks šovinizmas, bet 
tik pabrėžiamos prigimtinės, pa
čios natūraliausios žmogaus tei
sės ir prievolės.

Tautinės bendruomenės sieki
mams priartinti reikalingos lėšos. 
Jas sudeame mes patys, visi susi
mokėdami tautinio solidarumo mo
kestį.

Vieningai pasisakyta, kad lietu
viškoji spauda tremtyje yra tas 
ginklas, kuris sėkmingiausiai vei
kia kovoje dėl tautinio gyvastin
gumo, tautinės kultūros išlaiky
mo ir! ugdymo. Laikraštis dar yra 
bendruomenės jungtis ir tarpusa
vio susižinojimo šaltinis. Sutarta, 
kad bendruomenės laikraštis, kaip 
tarnaujantis visų jos narių reika
lams, yra visokeriopai visos ben
druomenės remtinas.

Konstatuota, kad pasaulėžiūrinė 
bei politinė diferenciacija yra ir 
ji vyksta toliau, tik šitai neturi 
veikti bendruomenę skaldančiai. 
Todėl skirtingumus suderinus vi
sos grupės, visos organizacijos ir 
paskiri amenys jungiasi vieningam 
veikimui, kurio galutinis tikslas 
yra Lietuvos nepriklausomybė.

Lietuviškųjų namų klausimas 
yra opus, tačiau labai sunkiai 
sprendžiamas. Namai būtina) rei
kalingi. Jie būtų lietuvybės židi
niais, lietuviškojo bendravimo 
centrais. Tad reikia dosniau rem
ti lietuviškųjų namų įsigijimą ir 
šitai turi rūpėti visiems kartu ir 
kiekvienam paskirai.

Suvažiavimas parodė, kad ben
druomenės veiklos sėkmingumas 
daug priklauso nuo paskirų, kar
tais vos keletos pasišventusių as
menų. Todėl jis būtų dar vaisin
gesnis, jeigu bendruomeniniame 
darbe dalyvautų didesnis skaičius 
nuoširdžiai lietuviškaisiais reika
lais besirūpinančių tautiečių.

MIRĖ PROF.
VACLOVAS BIRŽIŠKA

Amerikoje mirė profesorius Vac
lovas Biržiška.

Velionis buvo vienas žymiausių 
mūsų lituanistų, Vytauto Diržiojo 
Universiteto bibliotekos steigėjas 
ir direktorius, žymiausias Lietu
vos bibliografas, Lietuviškosios 
Enciklopedijos steigėjas ir vyr. re
daktorius, išleidęs "Lietuviškąją 
bibliografiją”, bendradarbiavęs ei
lėje laikraščių ir moksliniuose lei
diniuose, Kauno, Vilniaus ir Pa
baltijo universitetų profesorius.

Su Vaclųvo Biržiškos mirtimi 
lietuvių tauta neteko jai daug dir
busio ir gilų pėdsaką jos kultūrai 
palikusio mokslininko. Velionis gi
męs 1884 m. Viekšniuose.

Plačiau kitame numeryje.

MASKVAI PARŪPO 
LIETUVIŠKAS

AUKSAS
Sausio 10 d. Maskva padarė pa

kartotiną pasiūlymą D. Britanijos 
vyriausybei, norėdama išgauti D. 
Brtanijos valst. banke deponuotą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos auk
są, kuris D. Britanijos valst. ban- 
kan buvo įneštas 1940 metais, 
prieš pat Sovietų Sąjungos netei
sėtą šių trijų valstybių okupaciją.

Maskva britams siūlo Pabaltijo 
valstybių užšaldytą auksą “atšil
dyti”, kad paskui Sov. Sąjunga 
tuo auksu apmokėtų britams sko
lą, kurią sovietai sakosi norį grą
žinti Lena Goldfields koncernui 
i? Ttetikhe kasyklų korporacijai 
už 1932 ir 1934 metais konfiskuo
tas nuosavybes.

Maskvos radijas skelbia, kad 
šitoks pasiūlymas britų užsienių 
reikalų ministerijai buvęs padary
tas jau pereitais metais, bet bri
tai j tai nedavę jokio atsakymo.

Šią žinią plačiai paskelbė Lon
dono valst. radijas BBC ir visi di- 

■ dejl laikraščiai. Nurodoma, kad D. 
Britanija nepripažinusi Sov. Ru
sijos įvykdytos okupacijos Pabal
tijy, atmes šį gruobonišką Mask
vos reikalavimą.

Supranta reikalus
KUBA NESILEIDŽIA Į JOKIAS 
DERYBAS SU RAUDONAISIAIS

Sausio 18 d. Kubos vyriausybė 
oficialiai atmetė Sovietų Sąjungos 
pasiūlytą ekonominę ir technikinę 
paramą ir Maskvos pastangas už- 
megsti diplomatinius ryšius su 
Kūba. Šia proga Kubos vyriausy
bė pareiškė, kad Kūba priešinsis 
komunistų ideologinei ir ekonomi
nei infiltracijai.

Kiek anksčiau Kubos ambasa
dorius JAV-se, Emilio Nunez Por- 
tuando, pareiškė, kad sovietinės 
ekonominės ir technikinės misijos” 
yra niekas daugiau, kaip bandos 
šnipų ir sabotažininkų”.

Reikia prpažinti tai, kad šis su
važiavimas, pirmasis toks mūsų 
bendruomenėje, buvo vienas iš vai
singiausių, nes pirmininkai suėjo 
i glaudų ryšį su Krašto Valdyba 
ir betarpiškai susipažino su ben
draisiais rūpesčiais, kaip lygiai ir 
Krašto Valdyba patyrė darbo są
lygas vietose, sužinojo tai, kas 
augščiausiam bendruomenės vyk
domajam organui būtina žinoti, 
šitas suvažiavimas pagaliau įga- 
links Krašto Valdybą patiekti kon
krečius siūlymus būsimam Krašto 
Tarybos suvažiavimui, įvyksian
čiam šių metų gale.

SVEIKINO IR “ATSVEIKINO“ Iškilmingai atžymėta 
Adenauerio 80 m.

Naujųjų Metų sveikinimai ir 
linkėjimai, kuriuos pareiškė JAV 
prezidentas Eisenhoweris bei užs. 
reik, ministeris Dulles pavergto
sioms tautoms, pabrėždami, kad 
Amerika neužmiršta ir supranta 
okupacijoje atsidūrusių tautų 
skausmą ir tvirtai tiki, jog jos 
sulauks laisvės, labai nepatiko j 
Maskvai. Komunistų Partijos gen. I 
sekretorius Chruščiovas augščiau- 

siame soviete tuoj pasakė savo “at- 
sveikinimo” kalbą, kurioje užsi
puolė JAV, prikišdamas joms “Že
nevos dvasios" nepaisymą, Centro: 
Ir Rytų Europos tautų aistrinimą 
ir kišimąsi į jų vidaus reikalus | 
bei siekimą atstatyti tuose kraš-' 
tuose kapitalizmą.

Eisenhowerio ir Dulles sveikini
mai ir linkėjimai pataikė, pasiro
do, į skaudamą vietą. Tai ryšku I 
Iš Chruščiovo nervingos kalbos. |

Ryšium su Chruščiovo “atsvei-' 
kinimais” į JAV prezidento ir užs. 
reikalų ministerio sveikinimus, 
Pavergtųjų Jungtinių Tautų (P 
JT) spaudos biuras pateikė pa
saulio spaudai tokį paaiškinimą, 
kuriuo atkreipiamas laisvojo pa
saulio dėmesys į 1) kad tikrasis 
pavergtųjų tautų aistrlntojas ir jų 
neapykantos pavergėjui nuolatinis 
kurstytojas yra ne kas kitas, kaip 
sovietinis pavergimas; 2) kad Va
karų valstybės turi ne tik teisę, 
bet ir pareigą rūpintis laisvės ir 
nepriklausomybės atstatymu tose 
valstybėse, kurioms tatai per II i 
Pasaulinį karą buvo išplėšta.

Amerikiečiai vargsta su 
savo komunistais

JAV kongreso priešamcrikinei 
veiklai tirti komitetas praneša, 
kad komunistinis aktyvumas Ame
rikoje, nors komunistams buvo 
suteikta skaudžių smūgių, nėra 
sužlugdytas ir komunistinė grės
mė tebėra didelė.

Šio komiteto pirm., Francis 
Walter, nurodo, kad komunizmui 
žymios paramos suteikia daugelis 
žmonių dėl nesusipratimo arba 
faktinoslos padėtiesz nesupratimo, 
šaukdami, kad komunizmo pavo
jaus viduje nesą, šitai rodo, sako 
toliau F. Walter, kad amerikiečių 
budrumas tebeturi būti gyvas.

Faktai rodo, kad komunistų ce
lės veikė įvairiose administracijos 
įstaigose; komunistai mėginę in- 
doktrinuoti ir sau palenkti jauni
mą taip vadinamose vasaros ste- 
vyklose. Tokių komunistų suorga
nizuotų stovyklų 1955 motais buvę 
išaiškinta 6 New Yorko valst. ir 
Kalifornijoj. Darbininkų jaunimo 
lyga tebeveikia kaip komunistų 
partijos jaunimo sekcija ir t.t.
• Vak. Vokietijos automobilių 

pramonė pasiekė pokario rekordą, 
1955 metais išleista 908.841 auto
mobilių ir prašoko 1954 m. gamy
bą 33,5%.

MISIONIERIŲ SKUNDAS
Reutaris praneša, kad 70 

Romos katalikų misionierių, laiky
tų komunistinės Kinijos kalėji
muose ir darbo stovyklose, krei
pėsi į Jungtines Tautas, prašyda
mi ištirti komunistinės Kinijos 
kalėjimų ir darbo stovyklų sąly
gas.

Misionieriai yra kanadiečiai, 
belgai, vokiečiai, ispanai, italai, 
airiai ir keletas amerikiečių. Kom. 
Kinijos kalėjimuose ir darbo sto
vyklose blogiausiai elgiamasi su 
amerikiečiais. Daug misionierių 
dar tebelaikoma kalėjimuose.

Toliau pareiškime PJT nurodo, 
kad Chruščiovo piktas reagavimas 
į JAV-bių prezidento ir užsienių 
reikalų ministerio Naujųjų Metų 
sveikinimus pavergtiesiems, dar 
kartą parodo, kad Sov. S-gos pa
vergtųjų valstybių laisvės ir ne
priklausomybės problema yra gy
va tarptautinė problema, kuri bus 
baigta tik patenkinus pavergtųjų 
tautų teisėtus troškimus.

J Chruščiovo paistymus reaga
vo ir Baltieji Rūmai, padarydami 
oficialius pareiškimus, atmetan
čius Chruščiovo išvedžiojimus. Už 
tai prezidentui Eisenhoweriui PJT 
Bendrųjų Reikalų Komitetas pa
siuntė padėkos telegramą.

sukaktis
1956 m. sausio 5 d. Vokietijos 

kancleriui Dr. K. Adenaueriui su
ėjo 80 metų amžiaus. Ta proga 
buvo iš viso pasaulio pareikšta 
jam nuoširdžių sveikinimų ir lin
kėjimų ir toliau vadovauti Vokie
tijos valstybei. Visa eilė vokiečių 
spaudos organų sukaktuvininką iš
kėlė kaip ryškiausią šio amžiaus 
vokiečių politinę asmenybę. Jis 
sulaukęs plataus įvertinimo ne tik 
tarp savo tautiečių, bet ir visur 
užsienyje, net tarp opozicijos žmo
nių. Ir savo paskiausiais pareiški
mais jis taip pat griežtai pasisa
ko prieš komunizmą, įspėdamas, 
kad komunizmui nevalia atverti nė 
mažiausio durų plyšio, idant jis 
neįsigalėtų Vokietijoje, o per Ją 
nepavergtų ir visą Europą.

Raudonieji paradavo 
Berlyne

Pereitą savaitę Ryt. Berlyne 
paradavo 12.000 gerai ginkluotų 
vokiečių. Jie marširuodami gatvė
mis dainavo komunistiškas dainas. 
Paraduotojai, kad atrodytų prole- 
tariškiau, buvo apsivilkę mėlynus 
kombinzonus, iš po kurių kyšojo 
sunkūs kareiviški batai ir unifor
mos. Paskui šiuos 20-25 metų vy
rus, žygiavo apie 10.000 berniukų 
ir mergaičių, ginkluotų 22 kalib
ro šautuvais. Eisenoss metu gat
vių sankryžose garsiakalbiai plei. 
pė: “Jūs esate vyrai, kurie esate 
išrinkti kovoti prieš vakarų fron
tą Berlyne”, arba: “Jūs esate ko
votojai dėl naujosios Vokietijos”.

Vakarinio Berlyno gyventojų 
tarpe jaučiamas nervingumas, nes 

bijomasi, kad rytinio Berlyno “jau
nimui” pradėjus žygį, vakariečių 
kariuomenė, vengdama konflikto 
su Sov. Sąjunga, gali ir nesikišti, 
o vakarinio Berlyno 3000 polici
ninkų vargu ar atremtų įsiveržė
lius.
• Amerika didelė ir turtinga. 

Bet apsirinka tie, kurie mano, kad 
šiame krašte tegyvena tik milio- 
nieriai ir filmų žvaigždės, gengs- 
terial ir kitokios “žymenybės". 
Statistika rodo, kad apie trys ket
virtadaliai Amerikos gyventojų 
peržengusių 65-rius metus am
žiaus, neturi arba savos pastogės, 
arba uždirba tik apie 1000 do
lerių per metus, kas sudaro apie 
4 australiškus svarus per savai
tę.
• Iš Londono pranešama, kad 

Vak. Vokietija kreipėsi į D. Bri
taniją ir Ameriką, prašydama pa
dėti atkurti Vokietijos karo laivy
ną. Nurodoma, kad Vak. Vokieti
ja savo karo laivyną tikisi ats
tatyti iki 1960 metų sausio 1 d.
• Iš Rio de Ženeiro praneša

ma, kad policija padariusi kratą 
vyr. komunistų būstinėje rado pa
sams spausdinti mašiną, sprogs

tamosios medžiagos, rankinių gink
lų, granatų, amunicijos ir ašari- 
nių bombų. Rasta, žinoma, ir so
vietine vėliava. Keli komunistų va
dai suimti.

ANTRAS PABĖGIMAS
Reuterio spaudos agentūra iš 

Vienos praneša apie vengro Lasz- 
lo Celeotai šeimos antrą pabėgi
mą nuo komunistų.

Celeotai šeima 1951 m., išspru
kusi iš komunistų užvaldytos Ven
grijos, emigravo Australijon. Po 
10 mėnesių, kai kurių Australijos 
vengrų prikalbėta, Celoetai šeima 
grįžo Vengrijon. Kurį laiką jie 
ramiai gimtajame krašte gyveno. 
Bdt pereitų metų gale Celoetai 
šeimą pradėjo kamantinėti polici
ja. O didžiausias Celoetai šeimos 
nusikaltimas buvo tai, kad jie pa
žįstamiems papasakojo apie gyve
nimą Australijoje, kurį jie sakė 
esant visai gerą. Policijos nuola
tiniai tardymai buvo ženklas, kad 
vėl reikia bėgti per “žaliąją sie
ną”. Celoetai šeima taip Ir pada
rė. Kartu su jais pabėgo dar keli 
vengrai ir visi atsidūrė Vienoje.

Pabėgimas tačiau buvo rizikin
gas, nes pasienis komunistų už
minuotas ir apjuostas spygliuota 
tvora. Bėgliai pasinaudojo laimin
ga proga, kai vienas ūkininkas fu 
traktorium pervažiuodamas per 
minų lauką ir spygliuotų vielų tvo
rą Išsprogdino miną, tuo padary
damas laisvą kelią pėstiems bėg
liams.

Dabar Celoeti šeima daro žygius 
vėl vykti į Australiją.

• Iš New Delhi pranešama, 
kad Indijos provincijos kalnų gy
ventojai, netoli Assam — Kinijos 
sienos, vilyčiomls nukovė 10 pėdų 
augščio, pieno baltumo, beplaukę 
būtybę, kurią vadina sniegžmoglu, 
arba Yeti. Sniegžmogis buvęs 
daug kartų pastebėtas vietinių 
gyventojų, bet europiečiai jo nėra 
matę. Tačau jo pėdos sniege buvo 
kelių ekspedicijų dalyvių nufoto
grafuotos.
• Į pietų ašigalį atplaukė pa

sidairyti ir sovietinė akspedicija, 
kurią sudaro 216 žmonių. Aplink 
tą vietą sukinėjasi Amerikos, 
Naujosios Zelandijos ir Prancūzi
jos ekspedicijos. Amerikiečiai ten 
turi įsirengę elektros jėgainę ir 
savo palapinėse turi elektros švie
są bei kanalizaciją. Jie ten nu
mato ilgiau pabuvoti. Visos eks
pedicijos, kaip oficialiai praneša
ma, teturi grynai mokslinį tikslą.

Mūsų didžiajam lituanistui, Vytauto Didžiojo Universiteto 
bibliotekos steigėjui ir kūrėjui, žymiausiam lietuvių bibliogra
fui, Kauno, Vilniaus ir Pabaltijo universitetų profesoriui ir 
mokslininkui, žymiam kultūrininkui

PROF. VACLOVUI BIRŽIŠKAI
mirus, Lietuvių Kultūros Fondo Australijos Valdyba reiškia 
užuojautą velionies giminėms ir artimiesiems bei kartu su visa 
mūsų tauta liūdi

L.K.F. AUSTRALIJOS VALDYBA.

NEBEGIRGŽDA 
KRANAI UOSTUOSE
Sausio 22 d. vidurnaktyje pradė

jo streiką Australijos uostų dar
bininkai, streikuoja 24.000 žmo
nių. Prasidėjus streikui nebegalės 
išplaukti iš uostų laivai ir atplau
kusieji nebus Iškrauti. Vien tik 
Sydnėjaus uoste šiuo metu prie 
krantinių stovi 35 laivai iš už
sienių ir 11 vidaus tarnybos laivų. 
Jų savininkams kiekvieną dieną 
prastovėta uoste kaštuoja 35.000 
svarų.

Streikas įvyko labai kritišku 
metu, nes dabar prasidėjo austra
liškosios vilnos eksporto sezonas 
jr didžioji laivų dftrlis iš kitų kraš
tų atvyksta pasikrauti vilnos.

Streikas pradėtas nesusitarus 
dėl 3-jų penų: uostų darbininkų 
unija reikalauja padidinti atlygi
nimą 9 penais valandai, gi darbda
viai nessutinka mokėti daugiau 
6 penų.

• Iš Welllngtono pranešama, 
kad N. Zelandijoj Mount Ngauru- 
hoe ugnikalnis, kuris keletą pas
tarųjų dienų sudarė grėsmę pla
čiai apylinkei, nes buvo laukiama 
jo stipraus išsiveržimo, dabar pra
deda aprimti ir manoma, kad did
žioji grėsmė yra praėjusi.

• Statistikos biur^ pranešimu, 
pragyvenimas pareitais metais 
Melbourne ir Hobarte pabrangęs 
5 šil., Sydnėjuje ir Adelaidėje 2 
šil., kituose miestuose vidutiniškai 
3 šilingais. Ryšium su tuo N.S.W. 
valst. dirbantieji valdinėse darbo
vietėse nuo vasario mėn. I mokė
jimo gaus 2 šil. daugiau, negu iki 
šiol. Atlyginimai 5 šil. pakeliami 
ir Victorijoj.

9 Melbourne pereitą savaitę 
vyko slapta Pietų — Rytų Azijos 
Tautų Organizacijos karinių vadų 
konferencija, kurioje dalyvavo 
Australijos, Filipinų, Amerikos, 
Naujosios Zelandijos, Prancūzijos, 
Siamo, Pakistano ir D. Britanijos z 
štabų viršininkai ar kiti augštieji 
kariniai vadai.
• Nežiūrint į tai, kad viešė

dami Indijoje ir kitose Azijos tau
tose Sovietų S-gos vadai (Bulga
ninas ir Chruščiovas) išplūdo D. 
Britaniją, dabar, kaip praneša iš 
Maskvos, jie reiškia didelį norą 
šių metų pavasarį vykti vizito į 
Londoną, čia jie žada būti man
dagūs ir nedaryti nemalonumų.

• D. Britanija ir Amerika su
sitarė bendromis jėgomis statyti 
vandenilines (H) raketas, kurios 
galės skraidyti iš žemyno į žemy
ną. Jos bus sprausminės ir pakeis 
bombonešius, šiuo norima užbėg
ti sovietams už akių, kurie šioj sri
ty) rodo didelių pastangų pralenk
ti vakariečius.

• Sovietai paskelbė, kad jie 
sumažinsią ginklavimosi išlaidas 
10%. Nurodoma, kad 750.00 įs
taigų tarnautojų būsią perkelta į 
kitus darbus — pramonėn ir že
mės ūkin.
• Jugoslavijos prezidentas 

maršalas Tito iš Abisinijos nuvyko 
dešimties dienų vizitui į Egiptą. 
Ten jis yra vyriausybės svečias.
• I Vak. Vokietiją atvyko 28 

įvairių laipsnių Amerikos kariai, 
Jie bus Vak. Vokietijos naujai or
ganizuojamos kariuomenės inst
ruktoriai.

• Jordane neramumai nesi
liauja. Papirkinėjami neramumų 
kėlėjai pradėjo grąsinti nužudy
siu Jordano karalių Huseiną Ir 

Arabų Legiono vadą Glubb Pasha.

1
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
LIETUVOS KULTŪROS PAMINKLŲ LIKIMAS

Pavergėjų taikintojai nuolat tei
gia, kad jie globoju kultūros pa
minklus. Bet "Literatūros ir Me
no” 1955 7-me numeryje buvo at
spausdintas straipsnis, vaizduojąs 
visai kitokį kultūros paminklų li
kimų. Jame buvo rašoma: "Vil
niaus. .. pilies teritorija nesutvar
kyta, neprižiūrima, užteršta; kal
no šlaitai žalojami, augmenija 
trypiama. Salia atrestauruoto pi
lies bokšto stūkso be priežiūros 
palikti senosios pilies gyvenamų
jų rūmų griuvėsiai... Likimo va
liai paliktas ne vien tik šis isto
rinis architektūros paminklas. Dėl 
įstaigų bei organizacijų abejingos 
pažiūros kartais prieinama prie 
tiesioginio istorinių paminklų nai
kinimo”.

0 koks tasai naikinimas, matyti 
iš šių tame pačiame straipsnyje 
pareiškimų: 1) Netoli Vilniaus 
esančioje Medininkų pilyje “Jau
nosios Gvardijos” kolchozas įren
gė patalpas ūkiniam naudojimui, 
žalojamos pilies sienos. 2) Be prie, 
žiūros palikti Gelgaudų, Biržų ii 
Liškiavos pilies griuvėsiai. 3) Vil
niaus Bazilionlų bažnyčia pavers
ta vyno sandėliais; nuo drėgmės 
permirko tinkas, irsta gipsatūros.
4) Eilės Vilniaus architektūrinių 
paminklų padėtis^ yra apverktina.
5) Uždarytoje Vilniaus katedroj* 
stūgauja vėjas, ir čia norima įren
gti muziejų. 6) Bukantiškių kai
me pusiau nugriautas rašytojos 
Žemaitės gimtasis namas. 7) Su 
rašytojo Dionizo Poškos gyvenimu 
susijęs senovinis gyv. namas nu
griautas, ir iš šio įdomaus archi
tektūrine kompozicija paminklo 
pastatyta vištidė.

Taip šiandien kalba apie Lietu
vos kultūros paminklų naikinimų 
tie, kurie nuolat gyrėsi tuos pa
minklus globoju. Taigi, paminklų 
apsauga apverktina. Jei nugriau

RAUDONIEJI KVIESLIAI
VISAI PAKLYDO

LIETUVIUS JAU KVIEČIA GR|2TI J ... GIMTĄJĄ ESTIJĄ

"Mūsų Pastogės” Nr. 48, str. 
“Kvietimas mirčiai”, buvo iškeltos 
okupanto pastangos, per savo pa
statytų komitetų (“Už sugrįžimą 
j tėvynę”), vilioti tremtinius na
mo. Čia tenorėčiau pažymėti, kad 
Muratovo redaguojamas laikraš
tis "Už sugrįžimų į tėvynę” Nr. 
10, lietuviškoj laidoj didžiausio
mis raidėmis rašo: "Sugrįžkite j 
gimtųjų Estijų”. Reiškia, tėvynfe 
sųvoka praplatėjo. Tad nieko ste
bėtino, jeigu koks lietuvis grįžęs 
“namo” būtų pavežtas iki Mura- 
Jaus, Uralo kalnų, arba Vorkutos 
pūstynių. O gal Muratovas galvo
ja, kad visi estai tremtyje lietu
viškai išmoko Ir skaito lietuviš
kus laikraščius?

Žinoma, kai “lietuviškai” rašo 
visokie (Už sugrįžimų į tėvynę” 
Nr. 10 bendradarbiai) Grecko, 
Pavlenko, Bulako ir rašo apie grį
žusius “tėvynėn” Zacharkas, Zi- 
zus, tai nėra ko ir stebėtis, kad 
Lietuvos rubežius jie nustatinėja, 
kaip jiems patinka.

Šitame numeryje rašoma, kad 
su'grįžusiems bus dovanotos baus
mės. Tik, tie, kurie jau labai pra
sikaltę, gaus ne daugiau 5 metus 
padirbėti Sibire. Ką gi — juk ir 
Sibiras yra "plačiojoje tėvynėje".

Rašoma, kad yra grįžusių. Kas 
jie tokie? Galiausiai į tai atsako 
Michailovo komitetas: “jie ištrū
ko, arba prašosi išvaduojami iš 
Vak. Vokietijos kalėjimų." Na, 
kai kuriems kaliniams vistiek, ko
kiame kalėjime Jie besėdėtų. O 
kriminalinius nusikaltėlius Sov. 
Sąjungoje net švelniau baudžia.

“Už sugrįžimą į tėvynę” Nr. 
13-1955, rašo, kad, girdi, gausios 
grupės ruošiasi išvykti iš Argen
tinos, Brazilijos, Australjos... Di
delį aiškinamąjį darbą tokios gru
pės dirba Argentinoje, Brazilijo
je, Belgijoje, o Vokietijoje — 
ypač Muencheno mieste". Tačiau 
minimasis laikraštis nieko nepri
simena apie tuos tūkstančius Ir 
net millonus, kurie nuo raudonojo 
siaubo bėga kaip nuo maro j Vaka.

tas Dionizo Poškos namas, ap
griauta Julijos Žemaitės pastogė 
Ir apleista Jono Biliūno gimtinė, 
tai kų jau bekalbėti apie bažny
čias. į jas partiniai žiūri kaip į 
buvusios "reakcijos” židinius. Net 
ir bolševikai nusiskundžia, kad 
už paminklų neprižlūrėjimų ne 
viena įstaiga nebuvo “sudrausmin
ta”. Panašių nusiskundimų bolše
vikinėj spaudoj ir “sieniniuose 
laikraščiuose” paskelbta ir dau
giau. Elta.

Tarnyba Klaipėdos 
krašte nėra 

tarnyba Vokietijai
“Memeler Dapmfboot” reiškia 

savo nepasitenkinimų krašto ad
ministracinio teismo 4-jo skyriaus 
Hannoveryje sprendimu, kuriuo 
buvo atmestos V. Bajoraičio, Klai
pėdos krašto vokiečio, pretenzijos, 
prašant jam pripažinti reikalingų 
atlyginimų pagal nuostoliams at
lyginti įstatymų už ištarnautų 
Klaipėdos krašto finansų tarnyboje 
laikų. Sprendime nurodyta, kad 
tos pretenzijos buvo atmestos tuo 
pagrindu, jog minimasis V. Bajo
raitis netarnavęs valdinėje vokie
čių viešojoje įstaigoje. “M.D.” dėl 
to pastebi, kad, net ir suteikus 
Klaipėdos krašto vokiečiams op- 
tacijos teisę. Jų daugelis, nenorė
dami susilpninti vokiečių pozicijų 
Klaipėdos krašte, nuo jos atsisa
kė. Toks teismo sprendimas esųs 
tiesiog "smūgis į 'veidų” visiems 
vokiečių valdininkams, buvusiems 
Klaipėdos krašte, kurie net atsky
rimo metais (suprantama — nuo 
Vokietijos.) sunkiausiomis sąly
gomis paliko savo vietose. Ir da
bar jiems atsimokama tokiu bū
du.. .

KULTŪRINĖ 
INFORMACIJA

— Vokietijoje įsikūręs Baltų 
į Institutas formaliai buvo vokiečių 
' teisme įregistruotas Bonnoje 1952 

m. vasarų. Pirmasis darbo posėdis 
buvo sukviestas 1953 m. sausio 5 
d. Pagal statutų Baltų Institutas 
yra įkurtas mokslo tikslams.

Tikrųjų narių skaičius negali 
prašokti 12. Iš lietuvių Baltų Ins
tituto tikrieji nariai yra prof. Z. 
Ivinskis, šiuo metu pirmininkau
jąs institutui, ir prof. A. Maceina. 
Narių korespondentų skaičius ne
gali prašokti 120. Iš lietuvių Bal
tų Institutas nariais koresponden
tais yra išrinkęs: J. Balį, Įj. Bir- 

: žišką, V. Biržišką, J. Brazaitį, M. 
i Gimbutienę, J. Grinių, J. Jakštų, 
, P. Joniką, S. Kolupailų, V. Krėvę 
. -Mickevičių, V. Maciūnų, K. Pakš
tą, J. Puziną, A. Salį, P. Skard
žių, A. Šapoką, V. Šilkarskj ir A. 
Vaičiulaitį. Nariai korespondentai 
gali dalyvauti patariamuoju balsu 
visuose Baltų Instituto posėdžiuo
se ir suvažiavimuose. Patį institu
tą norima su laiku iš Bonos per
kelti į kurį kitą universitetinį 
miestą, kur susidarytų geresnių 

, galimumų baltistikos tyrinėji- 
i mams.
, Baltų moksliniam prieaugliui 

ruošti institutas duoda jauniems 
. mokslininkams stipendijų — kiek- 
• vienai tautybei po vieną. Jas ga- 
, vusieji turi parašyti savo pačių 
pasirinktą, bet instituto aprobuotų 

I stambesnį darbų ir Jo ištrauką ar 
I santrauką paskelbti Instituto met- 
i raštyje.
I Baltų Institutas organizuoja 

taip pat baltistikos boblioteką, 
, rinkdamas į ją tiek senesniuosius, 
l tiek ypač tremtyje pasirodžiusius 
' pabaltiečių leidinius. Savo raštinei 
‘ ir bibliotekai institutas yra gavęs 
menkų būstų Bonnos un-to rūmuo
se. Biblioteka šiuo metu turi apie 
1.000 tomų. Taip pat paimti ap- 
saugon buv. Pabaltijo universite
to (Hamburge ir Plnneberge) apie 
10.000 tomų, kurie su laiku bus 
sutvarkyti. Biblioteka tarptautinės 
teisės ir politikos instituto direk- 
oriaus prof. dr. W. Schaetzelio 
rūpesčiu dabar priimta į jo Insti
tuto būstą.

— Baltimorėje buvo su pasiseki
mu pastatyta P. Vaičiūno komedi
ja “Naujieji žmonės”, kurią pa
ruošė ir režisavo aktorius V. Žu
kauskas. Bostone gražiai suvaidin
ta komedija “Raudonasis vynas". 
Jų režisavo A. Gustaitienė, kuriai 
talkininkavo komp. J. Kačinskas. 
Svarbiausią vaidmenį suvaidino 
H. Kačinskas. Kalėdų antrų die
nų New Yorko gyventojai turėjo 
progų per televizijų matyti lietu
viu tautinius šokius bei jų chorų. 
Programai vadovavo J. Stukas, o 
programą atliko jo radiofono an
samblis, vadovautas A. Kača- 
nausko.

— Lietuvis tremtinis D. La
pinskas Massachusets valstybėje 
lamėjo jaunuolių kamerinės muzi
kos konkursų. Žymūs amerikiečių 
kompozitoriai pripažino, kad ge
riausias tarp įteiktųjų buvo D. 
Lapinsko kūrinys “Trio fortepio- 
nul, obojui ir violončelei”. Ameri
kiečiai muzikai labai šiltai apie 
jį atsiliepia. Lietuvos pasiuntiny
bės Vašingtone patarėjo sūnus 
Gabrielius Rajeckas laimėjo ame
rikiečių jaunimo iškalbos varžy
bas. Amerikiečiai jį pakvietė pa
sirodyti per Vašingtono televizijų. 
Čikagos meno institutas, kurį lan
ko apie 6.000 studentų, vitražų 
klasei vesti pakvietė dali. A. Va- 
leška.

— New Yorke nesseniai pasiro
dė naujas meno ir dailės žurnalas 
“Intro — Bulletin”, kuriame fil
mų skyrių veda ir kritikas rašo 
lietuvis rašytojas Jonas Mekas. 
Čikagoje “Sun-Times” redakcijoj 
dirba A. Stelmokas, kuris rašo 
komentarus dienos klausimais.

Dr. Alfred Cymerman, 
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 

SERVICE
134 King St., Sydney.

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

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

rus. Jei grįžta “į tėvynę” vienas 
kitas, tai daugiausia tokių esama 
nebent užverbuotų ar atšauktų 
agentų. Pasiųsti į Vakarus, jie, no
rėdami pavaizduoti tariamai pabė
gėlių domėjimąsi minimojo žvalgy
binio komiteto veikla, rašinėja Iš 
Vakarų laiškus.

Štai to paties laikraščio Nr. 13 
tariamasis laiškas iš Nuembergo, 
kuriame apie antisovietinių pabė
gėlių veiklų taip informuojama: 
“jie tarnauja įvairiems banditams. 
Tckačiovas tarnauja Muencheno 
galvažudžiams, o Jokovas—Frank
furto banditams. Bet bendrai ir 
vieni, ir kiti — ta pati parsida
vėlių gauja”... Jau pati termino
logija parodo, kieno tai esama dar
bo.

Žiniomis iš Argentinos, bolše
vikų okupuoton Lietuvon išvyko 
kėlios lietuvių šeimos ir dar kelios 
ruošiasi vykti. Iš Brazilijos išvy
ko A. Kynas, V. šviesa, broliai 
Sasnauskai ir kiti. Taip pat išvy
ko keli prokomunistiškal nusitei
kę ir Iš Urugvajaus. Išvykusieji 
yra senieji emigrantai. Iš naujų
jų “tėvynėn negrįžta” nė vienas, 
nors ir kaip Michailovo komiteto 
viliojami. D.P.

Operos solistė V. Jonuškaite — 
Zaunienė, prieš kiek laiko per 
Michailovo komiteto laikraštpalai- 
kį “Už sugrįžimą į tėvynę" pa
kviesta “grįžti namo”, per radijų 
pareiškė, kad užtikrinanti, jog 
Lietuvos teatras bei daina jai te
bėra tokie pat brangūs, kaip ir 
anksčiau. Ji turinti New Yorke 
savo dainavimo studiją, kurioje 
atsidėjusi ruošia dainininkes atei
ties Lietuvai. Tačiau ji niekur nė 
nemano vykti iš laisvių šalies, ne
bent iš Lietuvos pasitrauktų pas- Į 
kutlnis sovietinis MVD. Toliau Jo- 
nuškaltė pastebi, kad jei ji ir jos 
mokykla taip branginami net suso, 
vietinto Lietuvos teatro, tai lietu
vės studentės teleidžlamos atvyk
ti pas jų j New Yorką — ir ji 
joms perteiksianti viską, ką ga
linti.

J. JAKUTIS

PALYGINIMAI IR PAVYZDŽIAI
Kartais, kokį darbų dirbant ar, 

šiaip kų planuojant, ypač nepasi-1 
tikint savimi ar abejojant pasi-' 
rinkto kelio tikrumu, būna nau
dinga palyginti savo veiksmus su 
kitų žmonių darbais ar sumany
mais. Pasižiūrėję kaip kitas dir
ba, pasiteiravę kodėl jis taip, o 
ne kitaip tvarkosi, patikriname 
savo priėjimų prie darbo, savojo 
darbo būdus, ir, pasimokę iš kitų 
patyrimo, bei išklausę patarimo, 
pradėtąjį darbą tęsiame arba Jį 
tai^ime. šitaip elgiamės savo kas
dienius reikalus tvarkydami, ge
rų pavyzdį pasekdami, nes nori
me, kad darbas būtų atliktas ge
rai ir geriau atitiktų savų paskir
tį.

PAVYZDŽIŲ JIEŠKANT

Lygiai taip pat naudinga ir mū
sų bendruomenei, besirūpinančiai 
lietuvybės išlaikymu — tai yra jo
sios pirmine paskirtis — pasidai
ryti kaip kitos bendruomenės tuos 
pačius reikalus tvarko, kaip jos 
sprendžia klausimus, iškylančius 
Ir mūsų padangėje.

Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, palyginti labai nesenai lietu
vių bendruomenė tapo įvilkta į 
organizacinį rūbų, išsirinko sau 
valdomuosius organus, pradėjo 
bendruomenini darbų. Visa tai yra 
sveikintinas dalykas, ir reikia 
džiaugtis. Džiaugtis dar ir dėl to, 
kad ietuvlų bendruomenė JAV-se, 
kaip pajėgiausia kultūrininkais, 
galės būti sektinu pavyzdžiu ki
toms bendruomenėms tautinės kul
tūros darbui dirbti. Antrų vertus, 
josios naudojami keliai lietuvybei 
puoselėti bei ugdyti galės būti ly
ginami su pastangomis tokiems 
pat reikalams rūpinti, kad ir mū
suose, ir būti kelrodžiu.

AMERIKOS KULTŪROS FON
DAS, KULTŪROS KONGRESAS

Amerikos lietuvių spauda rašo, 
kad vienas iš pirmųjų JAV ben
druomenės valdybos rūpesčių bu
vo suburJb visas lietuvių kultūri
nes pajėgas į vieną organą, ku
riam pavedami specialūs kultūri
niai uždaviniai ir rūpesčiai. Tatai 
daroma, išeinant iš samprotavi
mų, kaip rašo Amerikos lietuvių 
laikraštis, kad “bendruomenė vi
sų pirma ir yra skirta kultūrinei 
lietuvybei — lietuvių tautos moks
lui, menui, švietimui — ugdyti ir 
skleisti. Tai visų gyvųjų Rietuvių 
didysis tautinis uždavinys ir pa
reiga, kur bendram kultūriniam 
darbui susiburs Jau jį dirbančios 
draugijos: dainos, muzikos, dailės 
ir kitų, meno šakų vienetai, kul
tūrinės institucijos, pagaliau Ir 
paskiri kultūriniais reikalais besi- 
sieloją ir besirūpiną asmenys” 
(DIRVA, 1955. 11. 17 d.). Tokiu 
specialiu organu tautinės lietuvių 
kultūros reikalams numatyta Kul
tūros Fondas. I Kultūros Fondo. 

Tarybą esą pakviesta 19 kultūrinių j

ESAMA IR TOKIO TEISMO
Suomių “Helsingin Sanomat” 

rašo, kad 1945 m. (po Sovietų — 
Suomių karo), tuometinis vidaus 
reikalų ministeris Leino, pareika
lavus Sovietams, išdavė kai ku
riuos Suomijos piliečius, kaip 

“karo nusikaltėlius”, Sov. Sąjun
gai. Keli iš jų, atsėdėję jiems 
skirtą bausmės laikų, dabar iš 
Sov. Sąjungos vėl yra grįžę į 
Suomiją. Vienas iš jų, Vasilijus 
Maksimovas, dabar šiame suomių 
laikraštyje paskelbė savo išgyve
nimus.

Jo tėvas yra buvęs caro gvar
dijos karininkas ir su motina at
vyko į Suomiją, kai Vasilijus te
turėjo vos pusę metų. 1939 m. 
jis savo studijas nutraukė, išėjęs 
į karą prieš Sov. Sąjungą. Tar
navo puskarininkiu ir 1941 m. bu
vo sunkiai sužeistas. 1943 m. buvo 
pasiųstas į šiaurės frontą. 1944 
m. perėjo dirbti į Suomijos užs. 
reik, ministeriją vertėju į karinį 
skyrių. 1945 m. naktį Iš balandžio 
20-21 buvo suimtas su eile kitų 
Suomijos piliečių ir lėktuvu Išga
bentas j Maskvą. Ten jam teko 
atsakinėti tardomajai komisijai, 
kurioje dalyvavo du rusų genero-

| Institucijų, draugijų ir kitų kultu-Į 
i rinių vienetų atstovų ir 8 paskiri 
1 kultūros darbuotojai bei rėmėjai.

Be to, JAV lietuvių bendruome
nės valdyba š.m. birželio 30 d. 
šaukia Chicagoje JAV ir Kanados 
lietuvių kultūros kongresą tauti
nės kultūros ugdymo priemonėms 
aptarti.

SIEKIMAI BENDRI

Taip pirmaisiais savo žingsniais 
JAV lietuvių bendruomenė siekia 
tautinės kultūros ugdymo darbą 
įstatyti į tinkamas vėžes: jį ap
jungti, derinti, kad jis būtų na
šesnis ir tikslingesnls. Ir tikrai: 
lietuvių tautinė bendruomenė yra 
kultūrinė bendruomenė, rūpinanti 
tautinės kultūros interesus, ssavus 
kiekvienam sąmoningam lietuviui. 
Tokiems interesams sėkmingiau 
vykinti privalios ir atitinkamos 
priemonės, ir jos, kaip matome, 
parūpinamos atitinkamu, t.y. ben
druomeniniu mastu, centralizuo
jant įvairias kultūrinės apraiškos 
formas bendruomenėje tikslu pil
niau puoselėti tautinės kultūros 
vertybes. Tie patys tikslai, bendri 
siekimai bei panašūs uždaviniai 
liepia imtis tolygių priemonių, pri
sitaikant, žinoma, prie vietos są
lygų.

GALIMA PASIMOKYTI

Ar Australijos lietuvių bendruo
menė gali ko pasimokyti iš JAV 
lietuvių bendruomenės? Gali: prie
mones sorganizuojant bei buriant 
daiktan, koordinuojant paskiras 
pastangas tautinės kultūros verty
bėms išlaikyti, kurti bei ugdyti. 
Patį darbą, veikbmngumą reikia 
Imtis pavyzdžiu, jį sekti. O gerą 
pavyzdį pasekti reiškia eiti pra
mintu taku, šalikelių vengiant.

AUSTRALIJOS LK FONDO 
NUTARIMAI

Norėtųsi tvirtinti, kad Australi
jos lietuvių bendruomenė yra įsi
sąmoninusi savo paskirtimi bei 
atitinkamų priemonių parinkimu 
sėkmingesnei veiklai bendruome
nėje. Australijos Lietuvių Kultū
ros Fondui amžiaus beveik tiek 
pat, klek pačiai Australijos lietu
vių bendruomenės organizacijai: 
1954 m. pabaigoje įvyko jojo 
penktasis suvažiavimas. Kaip vi
sados suvažiaviman buvo kviečia
mi ne tik skyrių, bet ir įvairių 
kultūrinių organizacijų bei institu
cijų atstovai, ir jie tarė svarsto
mus klausimus.

Tame penktajame ALKF suva
žiavime buvo konstatuo- 
t a, kad “savos kultūros įsisą
moninimas yra reikšminga sąlyga 
lietuvybei išlaikyti; kad kiekviena 
pastanga tautinei kultūrai išlaiky
ti, kurti bei ugdyti yra teigiamas 
veiksnys mūsų tautos genijui ap
reikšti", Ir nutaria:

| "Atsižvelgiant į tai, kad gyve-

lal. Komisija reikalavo pasiaiškin
ti, kokiu būdu Jis “reiškėsi pro
pagandoje 1920-21 m. prieš Sov. 
Sąjungą”. Makpimovui atsakius, 
kad to klausimo nesupranta, ko
misija šiurkščiai atkirto, kad jis 
nemėtytų pėdų, nes esąs rusas ir 
gerai rusiškai kalbąs. Maksimo- 
vui paaiškinus, kad jis tėra gimęs 
tik 1918 m., tardymo vedėjas at
sakė, kad jo neklausiama, kada 
jis yra, gimęs, bet reikalaujama 
prisipažinti apie savo antisovieti- 
nę veiklą 1920-21 m. Tik Maksi
movai paaiškinus, kad, neturėda
mas nė trijų metų amžiaus, jis ne
galėjęs dalyvauti Jokioj antisovie- 
tinėj veikloj, galiausiai buvo pa
klausta, kas yra buvęs Jo tėvas 
etc. Paskum Jį įmetė į kalėjimą, 
ir ten Maksimovui pasidarė aiš
ku, kad komunistai jį supainiojo 
su pusbroliu, kuris Vrangelio ar
mijoje dalyvavo kautynėse prieš 
bolševikus. Paskiau pusbrolis per 
Juodąją jūrą paspruko į Vakarų 
Europą ir atvyko į Suomiją. Ne
paisant tokios aiškios klaidos ir 
Vasilijaus protestų, Maksimovas 
buvo vis tiek nuteistas 15 metų 
kalėjimo...

Inamosios aplinkybės reikalauja at
kreipti ypatingą dėmesį į priemo
nių organizavimą, kad sudarius 
reikiamas sąlygas sėkmingesniam 
lietuvių kultūros reiškimuisi, s u- 
burti visas pozityviąsias jė
gas bendruomenėje, kviečiant pas
kirus asmenis, organizacijas ir 
institucijas telkti bei drauge de
rinti savo pastangas kultūriniams 
interesams tenkinti, kad sutelkti
nėmis jėgomis galima būtų sėk
mingiau atlikti siekiamuosius už
davinius” (pig. MP 1955. 1. 19).

... IR DARBAI

Tasai nutarimas nebuvo reikia
ma apimtimi įgyvendintas, nors, 
tiesa, būta bandymų jį realizuoti 
mažesniu mastu vienos bendruo
menės apylinkės rėmuose. Atrodo, 
pravartu pažymėti, kad beveik 
prieš metus toje apylinkėje LKF 
skyriaus iniciatyva buvo sušauk
tas vietos bendruomenės valdybos, 
visų organizacijų bei institucijų 
atstovų pasitarimas kultūrinei 
veiklai apylinkės ribose aptarti. 
Tam susirinkimui buvo pateikti 
klausimai, išplaukę iš LKF statu
tinių uždavinių: 1) tautinės kul
tūros ugdymo priemonės ir 2) lė
šų telkimas kultūriniams reika
lams rūpinti.

Pirmuoju klausimu buvo pateik
ta kultūrinės veiklos koordinaci
jos mintis, ty. reikalas turėti vi
sų bendruomenės apylinkėje esan
čių veiksnių drauge sutartą bei 
suderintu būdu gyvendinamą kul
tūrinės veiklos programą, nukreip
tą į bendruomeninių Ir tautinių 
vertybių ugdymą. Tąją, praktiš
kos veiklos programą sudarytų bei 
ją įvykdytų pačių organizacijų 
sudaryta "quasi —. taryba" kultū
riniams reikalams bendruomenės 
apylinkėje rūpinti, kuri ilgainiui 
galėtų būti ir formaliai apipavi
dalinta (mat, tokio organo- esama
me LKF statute nėra numatyta).

PAVYZDŽIAI UŽKREČIA

Tasai siūlymas, o lygiai ir kitas 
klausimas — rasti būdų nuola
tiniam, o ne atsitiktiniam lėšų 
telkimui kultūriniams reikalams,
— lauktojo susidomėjimo, deja, 
nesusilaukė. Tai yra jau praei
ties, tiesa, nesenos dalykai. Ta
čiau jie primenami dėl to, kad 
matome, kaip JAV lietuvių ben
druomenė pirmąjį klausimą, bu
vusiu aktualiu ir ALKF suvažia
vime 1954 metais — klausimą del 
kultūrinės veiklos derinimo ben
druomeniniu mastu — Imtasi įgy
vendinti kaip praktišką ir tiks
lingą visai bendruomenei. Sako
ma, kad pavyzdžiai užkrečia, at
seit,' sekant pavyzdį jau mažiau 
turėtų rastis vietos galimiems 
abejojimams tiek del paties rei
kalo, tiek del jo praktiškumo, tad, 
optimistiškai nusiteikiant, atro
do, vertėtų nors dabar, ir bendruo
menės ir Kultūros Fondo orga
nams iš naujo tuo klausimu susi
domėti ir jį išspręsti platesniu, 
jau visos Australijos bendruome
nės mastu.

ANTRAS PAVYZDYS

Antras tos pačios JAV lietuvių 
bendruomenės galimas pasekti pa
vyzdys — JAV ir Kanados lietu
vių kultūros kongreso šaukimas,
— irgi vertas dėmesio: ir mums 
Australijoje būtų metas tokį kon 
gresą turėti. Kultūros kongresui 
šaukti sumanymo neteko girdėti, 
tačiau ne kartą Krašto Tarybos 
suvažiavimuose buvo kelta min
tis susirinkti savoms, mūsų tau
tinės kultūros reiškimąsi liečian
čioms bėdoms bei vargams aptarti 
bei įa j ieškoti būdų joms suma
žinti ar išnaikinti.

PABAIGAI

Tur būt, niekados nebus per
daug kalbėti apie reikalą geriau 
tvarkyti mūsų bendruomeninį bei 
kultūrini reiškimąsi: tobulėjimui 

krašto nėra. Tam akstiną galima 
gauti ir iš palyginimų.

Mintį bei žodį juk seka veiks
mas bei darbas. Ir čia, reikiamą 
paskatą gali suteikti pavyzdys.
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| Gyvenimo | 
Iškarpos

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, 
kaip priimta iš seno, žmonės vie
nas kitų sveikina Ir visokių lai
mių linki. Visokių sveikinimų ga
vau ir aš.

Adelaidės dvisavaitraščlo kalė
diniame numeryje ponas Ilgaausis, 
pasistelkęs senų tėvų, mane taip 
pasveikino: “Tu, rupužiok, žinok, 
jei dar kartų Išgirsiu... išnersiu 
kailį kaip velniui.”

Ačiū ir už tai.

“Švyturys”, retkarčiais rotato
rium atspaudžiamas linksmas laik
raštis Melbourne, Nr. 3 (12) ma
ne taip savo skaitytojams prista
to: “Jurgis Dauba... pakilo nuo 
žemiškų tuštybių ir pradėjo lai
minti Sydnėjaus vaizbūnus ir at
leidinėti nuodėmes "švyturio” re
dakcijai. .. Kadangi progresas 
ryškus, reikia tikėtis, kad neuž
ilgo duos ir šliūbus”.

Amen.
' •

Wollongongas. Vandenyno kran
tas. Apylinkės Valdybos pirminin
ko pavėsinė. Sėdi trys vyrai prie 
šaltos kavos. Ir aš tarp jų.

— Aš, žinote, kaip girdėjote, 
renku aukas spaudai, — gražiai 
pasisveikinus tratina poniutė.

— Puiku. O kokiai spaudai, po
nia?

— Tai, žinote, melbourniškei, 
kurių žada išleisti, na, atsimena
te, apie kurių kapelionas kalbėjo. 
Reikia paremti žmones, jeigu jie 
nori rašyti.

— Puiku, ponia, bet gal luktel- 
kime kol kų nors parašys — ta
da remsime. O dabar remkime 
bendruomenės laikraštį — “Mūsų 
Pastogė” sunkiai kvėpuoja.

— Matote, reikia remti tuos, ku
rie nori rašyti. Jiems reikia spaus
tuvės.

— Ir “Mūsų Pastogei” reikia 
spaustuvės, ponia.
— Ot, matote, su “Mūsų Pasto
gės” spaustuve, sakyčiau, ne šis, 
nei tas. Prieš 4 metus, rodos, rin
kų “M.P.” spaustuvei pinigus, 
siuntėme po svarų ir daugiau, o 
paskui 4 ar 5 žmonės už mūsų 
svarus spaustuvę nusipirko. Rei
kia remti'tuos, kurie nori rašyti,
— neatlyžo moteriškė.

Paskui prasidėjo aiškinimai, 
kad prieš 4 metus niekas “Mūsų 
Pastogės” spaustuvei pinigų ne
rinko, o grupė žmonių įsteigė lie
tuviškų “Mintis” spaustuvę Syd- 
nėjuje sudėję savo sutaupytus 
grašius. ,

— Taip, ponia, jūs apsirikote,
— dar įsiterpė ir buv. “Mūsų Pas
togės” redaktorius tais laikais, 
kada “Minties” spaustuvė buvo 
steigiama.

— Nežinau, nežinau, bet man 
liepė, man pavedė tai ir sakau..., 
kiek suglumus spyrėsi Wollongon- 
go spaudos platintoja, palengvėl 
slinkdama Iš pavėsinės.

Ak, dėl šventos ramybės galė
jau šito nutikimo ir neprisiminti, 
bet panūdau tiesų liudyti, nes lie- 
viškos spaustuvės steigėjus Syd- 
nėjuje gerai pažįstu ir žinau, kad 
šie dori žmonės spaustuvę įstei
gė ne iš kokių ten aukų, kaip 
Wollongongo "spaudos platintoja" 
žmonėms “kieno” tai liepta aiški
na.

Bet, man regis, šuo yra kitur už
kastas.

O jūs kaip manote?
•

Anais metais skautų stovykloj 
medicinos darbuotojas aiškino 
skautukams apie vandenį, drėgmę 
ir reumatizmų. Jis maždaug taip 
užbaigė savo paskaitų: Jeigu jū
sų kojos dažnai bus drėgnos, ar
ba sušlapę vaikščiosite, tai galite 
gauti reumatizmų. O reumatizmas, 
laužo kaulus ir kartais žmogų į 
barankų riečia.

Per pereitų Kalėdų — Naujų 
Metų atostogas buvau nuvykęs į 
skautų stovyklų prie Liverpoolio.

— Broli skiltlninke, aš neisiu 
vandens vežti, nes nenoriu, kad 
man reumatizmas kaulus laužytų 
ir į barankų riestų, — išpyškino 
skautukas, kadaise, matyt girdė
jęs medicinos darbuotojo paskaitų.

JURGIS DAUBA.

Kur Yra Sydnėjaus Moterys? Kritikuojamas “Naujasis
Pereitų metų gale buvau nuvy

kęs į Adelaidę, čia, nekalbant jau 
apie sportines varžybas, koncertų 
ir "Atžalyno” spektaklį, teko da
lyvauti ir sportininkams bei sve
čiams suruoštuose pietuose, ku
riuos parengė Moterų Sekcija. 
Pietūs buvo puikūs, o šeimininkės, 
beveik visos vyresnio amžiaus mo
terys, visus žavėjo savo nuoširdu
mu Ir rūpestingumu. Ir mes, 200 
iš visos Australijos suvažiavusie
ji, sėdėdami prie skaniais valgiais 
apkrautų stalų, Jautėme tarsi tik
rų seserų ir motinų globojančių 
rankų.

čia tad Ir iškilo man klausi
mas, didelis kaip kalnas: Kodėlgi 
Sydnėjuje, kur taip pat daug lie
tuvių moterų, jos nėra susibūru- 
sios į karitatyvinę draugijų?

Adelaidės Moterų Sekcija, įsis
teigusi prieš kelerius metus, arti
mai bendradarbiauja su ALB 
Apylinkės Valdyba, rūpinasi socia
liniais ir šalpos reikalais. Jos, au
kodamos savo laisvalaikį, ruošia 
loterijas, bufetus, muges, kultū
rines pramogas ir gautų pelnų pa
skirsto vargan patekusiems tau
tiečiams, studentams, skautams, 
paremia sportininkus, duoda pini 
gų lietuvių namų statybai, lanko 
vienišus ligonius, o juos paguos- 
damos ir dovanomis apdalindamos 
ugdo ii' tautini solidarumų.

Mėginau su Adelaidės Moterų 
Sekcijos ponioms užmegzti pašne
kesį, kų nors daugiau iš jų veik
los išpešti, bet jos kukliai atsa
kė: “Girtis nemėgstame, o mato
te, renkasi išalkę sportininkai ir 
turime tuojaus juos pavalgydinti”.

N. Metus su sportininkais ir 
adelaidiškiais sutikau Apylinkės 
Valdybos suruoštame baliuje. Did
žiulė parodų salė buvo pilnutėlė. 
Nuotaika buvo puiki. Ir čia, vie
name salės kampe, už sumuštiniais

PAS SKAUTUS
Iš SYDNĖJAUS SKAUTŲ 

STOVYKLOS
Nuo praeitų metų gruodžio 28 

d. iki š.m. sausio 8 d. Sydnėjaus 
Vietininkijos skautai-ės stovykla
vo Ingleburne, australės Mrs. H. 
Baldney ūkyje.

Pati “Aušros” stovykla, kaip ji 
pavadinta stovyklaujančių buvo 
įrengta kiek tolėliau nuo George 
upės, gražioje tarp eukaliptų 
esančioje aikštėje. Įėjimų į sto
vyklų puošė stilizuoti vartai su 
įrašu “Aušra”, šone, ant origina
laus stalelio, iš žolių austa stal
tiese padengto, svečių knygos. Ten 
pat ir skautiškos pidnierijos paro
dėlė.

Viso stovyklautojų buvo 50-60. 
Skaičius kitėjo, nes nevisi vyres
nieji gavo atostogas vienu laiku. 
Be to, kai kurie instruktoriai pra
leido stovykloje tik po kelias die
nas.

štabe, be raštinės, buvo įsikū
ręs ir Raudonasis Kryžius. Pir
mosios pagalbos reikalus tvarkė 
s.v.v. sk. R. Jaselskis, asistuoja
mas si. R. Minioto. Prieš štabo 
palapinę — vėliavų aikštelėje, ple
vėsavo liet, tautinė ir Australijos 
vėliavos, šone — pačių skautų da
ryta koplytėlė — altorius, papuoš
ta stilizuotu kryžiumi. Netoli nuo 
virtuvės, aikštės, viename krašte, 
trikampis, stilizuotais tautiniais iri 
skautiškais motyvais, tradicinis, 
žemėje kastas stalas. Pačios pa
lapinės ir aikštelės apie jas pa
puoštos skilčių emblemomis ir įv. I 
ornamentais.

š.m. stovyklų, lygiai kaip pra
eitų, suruošė skautų Vyčių “Ge
ležinio Vilko” Būrelis. Stovyklos 
viršininkas s.v.v. sk. V. Doikus, 
Stov. štabo adj. — s.v. si. V. 
Šliogeris, ūkio vadovas — s.v.v. 
sk. A. Dudaitis, padedams psk. A. 
Pluko (virėjas) ir s.v.v. si. A. Ga
relio. Mergaitėms kurį laikų va- 
dovao vyr. skautės v.sl. L. Dei- 
kienė ir ps. L. Veteiklenė, vėliau, 
gavusi atostogų. "Živilės” d-vės 
d-kė v. si. M. Osinaitė. Į štako 
sudėtį taip pat įėjo “Kęstučio” 
d-vės d-kas s.v.v. si. B. Žalys ir 
“Margio” <t-vės d-kas 's.v.v. si. 
R. Jaselskis.

“Živilės” skaučių d-včs d-kė si. 
M. Osinaitė Skaučių Seserijos 
Australijos Rajono Vadeivės įsak. 
pakelta į vyr. skiltininkčs laipsnį,

ir kitokiais valgiais apkrauto sta
lo, atpažinau p. Navakienę, vienų 
aktyviųjų Moterų Sekcijos narę. 
Ir vėl susimųsčiau: juk jinai, kaip 
ir kitos bufetu besirūpinančios 
šios Sekcijos moterys, galėjo Nau
jų Metų sutikimo baliuje dalyvau
ti su savo šeimomis, pažįstamais, 
draugais! Bet ji ir kitos atsisakė 
šito malonumo, kad iš bufeto gau
tu pelnu palengvintų vargan pa
tekusių 1 brolių gyvenimų, kad pa
remtų besimokantį jaunimų, pa
guostų kuklia dovanėle ligonį. 
Tikrai nuoširdžiausios pagarbos 
vertos šį kilnų darbų dirbančios 
Adelaidės lietuvės!

Kalbėjau apie Adelaidės Moterų 
Sekcijų — tų patį tačiau galėčiau 
pasakyti ir apie Soc. Globos Mote
rų Draugijų Melbourne. Jas taip 
pat pažįstu iš jų darbų.

O kaip Sydnėjuje? Tikiu, kad 
paskiros moterys šioj srityj 
yra nemažai nuveikusios ir čia. 
Bet organizuoto soc. globos — 
šalpos darbo labai pasigendama. 
Tiesa, rodos, soc. globos komite
tai yra prie Cabramattos ir Ban- 
kstowno apylinkių valdybų, bet 
reiktų, kad įsisteigtų socialinės 
globos — šalpos draugija, kuri 
suburtų visas Sydnėjaus lietuves 
moteris Ir karitatyvinis darbas iš-i 
silietų plačia vaga, nes vargas I 
šakoja, vargas lapoja ir paramos j 
laukių reikalai prie vartelių žydi.

Gal moteriškas kuklumas trukdo 
darbo pradžių? Bet tai negali būti . 
neveiklumo pateisinimas. Reikia, i 
būtinai reikia Sydnėjaus lietuvėms 
sukrusti, nes kitų miestų sesės jas 
senai ir toli yra pralenkusios. 
Pradžia gal bus sunki, bet padės 
seniau įsikūrusios organizacijos ir 
visa bendruomenė mielai parems 
kilnų darbų.

A.L.

"Bičių” skilties skilt. R. Glioner- 
taitė ir “Kregždžių” skilties pa- 
skiltininkė J. Kolakauskaitė pa
keltos į paskiltininkės laipsnius.

Be kasdiesinių užsiėmmių, žai
dimų ir maudymosi pravesti ir ke
li naktiniai žaidimai Ir palapnių 
tvarkymo ir puošimo konkursas, 
kurį laimėjo “Kregždžių” skiltis.

Užsiėmimus pravedė šie instruk
toriai: sktn. A. Mauragis (sk. 
ideologija ir Liet, konstitucija),
psk. A. Plūkas, s.v.v, si. R. Ja
selskis, s.v.v.sl. B. Žalys, s.v.v.sl. 
V. Delkus (pionierija), s.v.v.sl. J. 
Bliokas, s.v.v.sl. R. Stakauskas, 
s.v.v.sl. A. Dudaitis (Morzas), v. 
s.v.sl. L. Deikienė, ps. L. Vetei- 
kienė ir v.s.v. si. M. Osinaitė. Iš 
religinės programos ruošė Vieti
ninkijos dvasios vadovas kun. P. 
Butkus, pats kelias dienas pralei
dęs stovykloje.

N.Metų dienų, per iškilmingų 
vėliavos nuleidimų perskaityta P. 
L.S.S. Tarybos Plrmijos įsako iš
trauka, kuriuo “Kęstučio” d-vės
psl. Audronis Stašionis apdovano
tas Gyvybės Gelbėjimo Kryžiumi 
už skęstančio berniuko išgelbėji
mų, Ir įteikti Australijos Rajono 
Vado padėkos lakštai psk. A. Pla
kui ir s.v.v.sl. J. Bliokui už skęs
tančio gelbėjimų iškilos metu Ca- 
suloje praeitais metais. Taip pat 
išdalinta 10.10.55. Glenfield’o Sta
dione vykusios Iš Už Geležinės Už
dangos Esančių Kraštų Skautų 
Sporto Olimpiados metu laimėti 
diplomai ir 3 taurės.

Turėta, be kasdieninių, 2 dideli 
laužai. Tai laužas sausio 1 d. va
kare, į kurį be gausaus būrio tau
tiečių, atsilankė ir ukrainiečių 
stovykla (per 75 žmoneės). At
sisveikinimo laužas — sausio 7 d. 
vakare, irgi sutraukė gražų būrį 
tautiečių. Sausio 7 d. per iškilm. 
vėliavos nuleidimų skautai-ės da
vė savo įžodį. Stovyklos štabo nu
tarimu šie skautai-ės pripažinti 
pavyzdingiausiais skautais stovyk
loje: jaun. sk. Gerutis Juozaitis, 
(Wollongong), psl. Jurgis Kula
kauskas, ir psl. Judita Kolakaus
kaitė. Jiems įteiktos kuklios dova
nėlės.

Stovyklaujantiems kelias šv. ML 
šias stovykloje atlaikė kun. P. 
Butkus ir vienas — kun. Gaidelis, 
kuris taip pat klausė išpažinčių.

Išleista jumoristinis laužo laik
raštėlis “žiežirba” nr. 6.

Sydnėjaus dienraštis “Sun” (pr. 
m. gruodžio 28 d. numeryje), sky
riuje “Faktų šviesoje”, kreipiasi 
į tų kerėplų, kuris išrado, ar su
kūrė, žodžius "Naujasis austra
las”. Gal Jis, rašo laikraštis, yra 
ir kilnus, lyg koks pasakiškas 
erelis stebuklų krašte, bet vistiek 
iki šiol jis yra kerėpla. Jis pa
siekė visiškai tiksliai tai, kų ponas 
Hitrelis planavo Vokietijai. Jis 
suskaldė šį kraštų j pirmos ir ant
ros eilės gyventojus. Jis yra iš 
dalies atsakingas už tų prarajų 
tarp čia gimusių ir imigravusių 
žmonių. Tuo pačiu, sako toliau 
laikraštis, jis prisidėjęs susidary
ti priežastims vienišumo kas pri
veda net prie savižudybių.

Blogiausia tai, kad tas ponas 
kerėpla neskaito istorijos. Jeigu 
jis skaitytų, tai žinotų, kad, pa
vyzdžiui, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, toje moderniausioje 
šio pasaulio aplinkoje, kiekvienas 
žmogus, kuris pasiekia Amerikos 
žemynų, tuojaus pat tampa ame
rikiečiu, visai neatsižvelgiant jo 
būsimos natūralizacijos. Taigi, ar 
ne laikas jau (būtų išbraukti tų 
“naujojo australo” nesųmonę. Jei
gu ne kitaip, tai imkim žodį imig
rantas. Tai yra gana kilnus žodis, 
sako laikraštis.

Tie žodžiai — naujieji austra
lai — daro labai daug žalos. Jie 
užtrenkia duris, kurios galėtų bū
ti atviros. Jie paskatina ghetto 
gyvenimų, panašiai kaip žydams ir 
krikščionims, tame Augščiausiojo 
palaimintam krašte. Susimildami 
braukime iš mūsų gyvenimo tų 
“viršžmogio” liekanų. Tik prisls- 
minklme mūsų pačių prosenelius, 
rašo laikraštis.

Kitoje vietoje tas pats laikraš
tis gvildena ateivių įtakų šio 
krašto gyvenimui. Laikraštis klau
sia: “Ar mes asimliuojame atei-

Palaikyti nuoširdūs ryšiai su 
netoliese stovyklavusia ukrainiečių 
skautų stovykla. Daryti vizitai, 
atsilankyta su savo programa uk
rainiečių skautų lauže, pravesti 
bendri naktiniai žaidimai.

Liet, visuomenė gyvai domėjosi 
stovyklaujančiais, kų rodo svečių 
knygoje keli šimtai parašų. Tau
tiečiai taip pat neužmiršo ir skau
tų materialinių .reikalų juos nuo
širdžiai paremdami pinigais ir 
“kiškio pyragais”.

2.
— * —

— (sks) Lapkr. 19 d. New Yorko 
skautės ir skautai savo įspūdingo
je šventėje sulaukė daug svečių, 
nors oras pasitaikė rudeniškas. 
Iškilmingoje sueigoje, kurioje bu
vo išsirikiavę 150 skautų-čių, Lie
tuvos Kariuomenės šventei skirtų 
žodį tarė pik. J. Šlepetys. 14 
skautų-čių davė įžodį. Vėliau bu
vo iškilminga akademija, kurioje 
buvo atžymėtos N.Y. skautų 
“TAURO” tunto krikštynos ir ofi
cialiai atidarytas skautų būklas. 
Už patalpas būklui skautai-tės 
yra nepaprastai dėkingi SLA, ku
ris leido Jiems taip puikiai ir erd
viai įsikurti (195 Grand St., Brook- 
lyne). Akademijoje kalbėtojai gė
rėjosi lietuviškos skautybes išbu- 
jojimu ir linkėjo visokeriopos sėk
mės ateityje, šventės proga “Tau
ro” tuntas gavo sveikinimų raš
tu. Po akademijos buvo parodyti 
du puikūs filmai iš vasaros sto
vyklos (Dr. V. Avižonio ir G. Pe- 
niko). Meninėje dalyje padainavo 
skautų vyčių oktetas, skautės su
vaidino trumpų vaizdelį ir vilkiu
kai Mrozinskas ir Klivecka pa
skambino pianu. Vakaras užbaig
tas šokiais.
— (sks) Lapkr. 12 d. gražiai pra
ėjo tradicinis Chicagos Jūrų skau
tų-čių vakaras “Jūros Dugne”. 
Liet. Auditorija buvo originaliai 
išpuošta bei apšviesta jūros dug- 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIM

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

BOSE
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.

vius, ar jie asimiliuoja mus! Nuo 
karo pabaigos į šį kraštų atvyko 
milionas ateivių, iš kurių daugiau 
kaip pusė europiečių, o kiti bri
tai. Kokių gi įtakų turi j mus tie 
europiečiai? Atrodo, kad tie atei
viai yra didžiausi teatro ir ope
ros talkininkai. Be Jų paramos 
mūsų opera nyktų, nes jie, kaip 
taisyklė, kartų per savaitę lanko 
mūsų operų. Dauguma ateivių lai
ko teatrų kaipo savo gyvenimo da
lį. Kultūriniu požiūriu Europos 

ateiviai yra didžiausias Australijos 
aktyvas. Visų tautybių ateiviai 
yra daug prisidėję prie Sydnėjaus 
radijo stočių muzikinės pažangos 
per pastaruosius 10 metų. Mūsų 
muzikiniai parengimai dabar turi 
kultūringų ir kritiškų žiūrovų au
ditorijų. Tačiau ateiviai nelabai 
domisi Australijos muzėjais, ku
rie sudaro tik 5% bendro lankyto-

NAUJOJI V. TARYBOS PIRMININKĖ 
A. DEVENIENĖ

yra baigusi Vytauto D. Gimnazi
jų Vilniuje. Dar besimokydama ir 
vėliau, 1920-1924 metais, dalyvavo 
lietuvių rezistencinėje veikloje 
Vilniuje. Lenkų iš Vilniaus ištrem
ta, Nepr. Lietuvoje dirbo Žemės 
Ūkio Rūmuose. 1937-1940 m. bu
vo Lietuvos Ūkininkių Draugijos 
pirmininkė. 1936 m., Lietuvos Mo
terų Tarybos deleguota, dalyvavo 
tarpt, moterų suvažiavime Jugos
lavijoje. 1940 m. atvyko į JAV. 
Amerikos Lietuvių Tarybos narys 
ir aktyvi jo veikėja. Nuo 1944 m. 
Balfo centro valdybos vicepirmi
ninkė, 1947 — 1951 m. Balfo imi
gracijos ir įkurdinimo komisijos 
pirmininkė. Sandaros centro val
dybos vicepirmininkė 1950-1953 
m., paskiau valdybos narys. L. 
Valstiečių Liaudininkų Sųjungos 
vicepirmininkė nuo 1950 itn., Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje iž
do globėja nuo 1952 m., Tarpt., 
Valstiečių Sųjungos (“Žaliojo In
ternacionalo”) Washingtone, D.C., 
centro valdybos vicepirmininkė. 
Kaip tos Sųjungos atstovė, daly
vavo 1953 m. feder. Europos kon
grese Haagoje. New Yorke lietu
vių kongrese pirma iškėlė mintį 
kreiptis į JAV kongresų, kad šis 

no motyvais. Apstu buvo unifor
muotų jūrų skautų-čių, tačiau jų 
galėjo būti daugiau. Brangiųjų 
svečių tarpe buvo Skautams Rem
ti Dr-jos p-kas dr. S. Biežis ir 
didelis skautų rėmėjas J. Bačlūnas.

— (sks) Chicagos amerikietės 
skautės, švęsdamos savo įkūrėjos 
Juliette G. Low dienų, pakvietė 
savo sueigon Ir lietuvaites. Daly
vavo dr. J. Aglinsklenė, dr. M. 
Budrienė ir vyr. skautė Z. čer- 
neckaitė.

Dr. J. Aglinskienė yra Juliette 
G. Low Fondo stipendininkė. Ne
priklausomos Lietuvos laikais 1939 
m. ji buvo išsiųsta j “Our Chalet"
— skaučių namus Šveicarijoje. Iki 
šiol ji neturėjusi ryšio su to fondo 
stipendininkėmis. Pastarojoje su
eigoje buvo atnaujintos pažintys ir 
sudaryti ryšiai.

ši sueiga buvo skirta tarptau
tinei draugystei sustiprinti. Skau
tės be tautybės ir religijos skirtu
mo yra visam pasaulyje viena ki
tai seserys. Sueigoje buvo pada
linta literatūros, iš kurios skautės 
gali pažinti įvairias tautas, Jų 
papročius, dainas ir t.t. Sueigoje 
be lietuvaičių dalyvavo Airijos ir 
Šveicarijos skaučių atstovės.

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

Australas64
jų skaičiaus per metus."

Kiekvienas pripažins, sako to
liau laikraštis, kad maisto srityje 
ateiviai padarė neišdildomų žymių 
šiame krašte. Jau turime moder
nių barų, kavinių Ir krautuvių. 
Girdi, prieš paskutinį karų čia bū
ta tik dviejų rūšių dešrelių, o da
bar jau esama net 100 rūšių įvai
rių europinių dešrelių ir salami. 
Ir tai viskas daugumoje skirta 
ateiviams. Pagaliau, sako laikraš
tis, ateiviai jau turi įtakos ir mū
sų sekmadieniui, kuris yra šykš- 
čiausia diena mūsų krašte. Jie jau 
rengia įvairius teatrinius vaidini
mus sekmadieniais ir turi gausiai 
žoūrovų.

Šie dėkingo vertinimo žodžiai 
tenka ir mūsų lietuvių kultūrinin
kams bei verslininkams.

K. KEMEŽYS.

ištirtų bolševikinės Sov. Sųjungos 
padarytųjj smurtų Lietuvoje.

Neprikl. Lietuvoje bendradar
biavo “Ūkininko Patarėjuje”, “Šei
mininkėje”, JAV — "Sandaroje”, 
“Vienybėje”, “Varpe”, "Lietuvių 
Kelyje", “Tarpt. Valstiečių Biule
tenyje”. Lietuvos laisvinimo Ir 
tremtinių įkurdinimo reikalais 
paruošė memorandumų ir kaip 
imigracijos komisijos pirmininkė 
lankėsi Vak. Europos lietuvių ko
lonijose, ruošdama dirvų emigra
cijai į JAV. Dėl savo veiklos ir 
energijos naujoji VT pirmininkė 
yra plačiai žinoma ne tik tarp 
lietuvių, bet ir tarp egzilų ir įvai
riuose amerikiečių slugsniuose. 
Jos rūpesčiu Ir JAV Valstybės 
Departamento pastangomis buvo 
iš Vorkutos paleistas jos vyras 
medicinos gydytojas Mykolas De- 
venis, kuris, 1942 metų rudenį 
per Azijų grįžęs į Waterbury 
Conn., vėliau davė plačius paro
dymus Kersteno komisijai ir 1953 
m. Jungt. Tautoms apie Vorku
tos stovyklų bei Sovietų žiauru
mus Lietuvoje ir Rusijoje. Elta.

Geriausia ’
VODKA
Gaunama

W®.

75 LAIPSNIAI
STIPRUMO

Swift & Horndole Pty. Ltd. 
32 Clarence Street, Sydney. 
241 William Street, Melbourne. 
234 St Paul’s Terrace, Brisbane.
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4 MŪSŲ PASTOGĖ 1956 m. sausio 25 d.

NŪSU PASTOGĖ
Sydnėjus

ORGANIZACIJOS REMIA LIET. 
NAMŲ ĮSIGIJIMĄ

Sydnėjaus lietuvių namų įsigiji
mų remia ir organizacijos. Kiek 
anksčiau 5 svarų įnašų yra davu
si Australijos Liet. Katalikų Kul
tūros Draugija, 15 svarų Rezis
tencijos buv. Polit. Kalinių Komi
tetas, o dabar po 15 svarų įnešė 
Liet. Inž. ir Arch. Dr-jos Sydne- 
jaus skyrius ir Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugijos Sydnėjaus sky
rius. Per 20 svarų Sydnėjaus lie
tuvių namams yra surinkusi Wol- 
longongo Apylinkės Valdyba. Pa
tirta, kad stambesniu įnašu žada 
prisidėti ’’Kovo” sporto klubas, 
skautai Ir kt.

Šiuo metu Sydnėjuje suaktyvin
tas lėšų telkimas lietuvių namams. 
Tarybos nariai, išanksto paskelb
tu laiku, tautiečius lanko jų na
muose ir priima pinigus. Ikšiol 
tačiau rezultatai nėra labai džiu
ginantys.

PLUNKSNOS KLUBAS 
ATSISVEIKINO SU SAVO

PIRMININKU
Sausio 21 d. “Mūsų Pastogės” 

redakcijoje įvyko Sydnėjaus Lie
tuvių Plunksnos Klubo sueiga ir 
atsisveikinimas su pirmininku Pau
lium Slrgedu, kuris su savo šeima 
sausio 27 d. išvyksta į JA Vals
tybes.

Aptarus bėgamuosius reikalus ir 
Išrinkus naujų Klubo valdybų (J. 
A. Jūragis ir V. Kazokas), prie 
kavos buvo pasidalinta mintimis 
ir Išvykstantiems Sirgedams pa
linkėta gero vėjo. Krašto Valdy
bos vardu atsisveikino pirm. V. 
Skrinska, “šviesos” — J. Kedys, 
Kat. Kult. Dr-jos — dr. Al. Mau
rais, “Mūsų Pastogės” — redak
torius J. Kalakauskas, V. Kazo
kas ir kt. Visi kalbėjusieji apgai
lestavo netekimų mielo bičiulio ir 
nuoširdaus bendradarbio. J. Sirgę, 
dui Ir poniai sugiedota Ilgiausių 
metų. Klubo nariai P. Slrgedui 
įteikė prisiminimui dovanėlę, gi 
poniai išreiškė nuoširdžių padėkų 
už globų, kurių ji teikė dvejus 
metus Klubo sueigoms vykstant 
Sirgedų namuose.

P. Sirgedas, savo atsisveikinimo 
žodyje išreiškė viltį, kad Plunks
nos Klubas ir toliau darniai dirbs, 
gi iš savo pusės pažadėjo palaiky
ti ryšius iš Amerikos ir patiekti 
savo kelionės įspūdžių ir tikrojo 
Amerikos gyvenimo vaizdų “Mū
sų Pastogės” skaitytojams.

Išvykusieji Klubo nariai kitur 
gyventi ir toliau pasilieka Klubo 

nariais. Tokiu būdu Sydnėjaus Lie
tuvių Plunksnos Klubas Ameriko
je turės jau du atstovus — anks
čiau išvykusį J. Tlninį Ir P. Sirge
dų.

Sueigoj buvo aptartas Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos kreipimasis j 
Klubų, prašant padėti suruošti 
Vasario 16 minėjimų parūpinant 
paskaitininkų. Sutarta, kad pas
kaitų skaitys klubo narys V. 
Skrinska. K.

EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ
Sydnėjaus Lietuvių Jaunimo 

Teatras — Studija, vadovaujamas 
V. Saudargienės, intensyviai ruo
šiasi “Eglės Žalčių Karalienės” — 
įscenizuotos lietuvių liaudies pa
sakos — pastatymui, kuris įvyks 
vasario 25 d., Maccabean Hali, 
Darlinghurste.

INŽ.ST. JAREMBAUSKAS 
išlaikęs nustatytus egzaminus, pri
imtas j Australijos Inžinierių Ins. 
titutų nariu. Imigrantai, tapę šio 
A. Inž. Instituto nariais, įgyja ly
gias teises su šiame krašte bai
gusiais mokslų inžinieriais.

MATYSIME 
"MOKYKLOS DRAUGUS”

Sydnėjaus Lietuvių Teatras At
žala, po sėkmingo pasirodymo su 
K. Binkio “Atžalynu”, ruošiasi pa
statymui komedijos “Mokyklos 
draugai”. Režisuos Lietuvos teat
ro aktorė K. Dauguvietytė — 
Šniukštienė.

š

Geelongas
NAUJOS JĖGOS APYLINKĖS 

VALDYBOJ
Sausio 15 d. įvykusis ALB 

Geelongo Apylinkės metinis susi
rinkimas, nors ir negausus, nes 
dalyvavo tik 33 tautiečiai, praėjo 
labai skladžiai.

Susirinkimų atidarė ir valdybos 
veiklos apyskaitų patiekė pirm. P. 
Zenkevičius. Piniginę apyskaitų pa
darė ižd. A. Pranauskas. Namų 
Statybos Komiteto vardu praneši
mų padarė — pirm. M. Davalga 
ir Soc. Globos Moterų Sekcijos 
vardu G. Starinskaitė. Kontrolės 
komisijos aktus perskaitė susirin
kimui pirmininkaujantis Alb. Bla- 
dzevičius. Valdybos veiklos ir pi
niginę apyskaitų, Soc. Globos Mo
terų Sekcijos, bei Namų Statybos 
Komiteto apyskaitas susirlnkimuas 
patvirtino.

Naujon Apylinkės Valdybon iš
rinkti: A. Skėrys, J. Ivaškevičius, 
A. Pranauskas, P. Mažylis ir J. 
Bungarda. Kontrolės Komisija: V. 
Ališauskas, J. Jonušas ir J. An
tanaitis. Garbės Teismas: V. Bln- 
dokas, V. Pranskūnas, V. Čeraka- 
vičius, V. Braželis ir S. Karpala- 
vičius.

Soc. Globos Moterų sekcija: E. 
Bindokienė, A. Zenkevičienė, A. 
Žvirblienė, G. Ališauskienė ir G. 
Starinskaitė.

Susirinkimas patvirtino naujų 
namų statybos komitetų: pirm. M. 
Davalga ir .nariai F. Andriukonis, 
J. Raškauskas, č. Volodka ir T. 
Jankus.

Po susirinkimo įvyko trumpas 
Klaipėdos atvadavimo minėjimas. 
Paskaitė skaitė P. Mažylis. Pada
ryta mezliava “Keleivio” leidimo 
reikalams. Susirinkimas ir minė 
jimas baigtas tautos himnu.

Naujoms jėgoms linkime sėkmės.
abc

Mielų draugų
INŽ. K. MIELDAŽĮ 

ir
A. RAGAUSKAITE,

Canberra
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Sausio 21 d. įvyko ALB Apy
linkės narių susirinkimas. Apylin
kes Valdybos pranešimų padarė 
pirmininkas Butavičius. Išklausius 
revizijos komisijos pranešimo, su
sirinkimas veiklos ir finansines 
apyskaitas patvirtino ir valdybai 
pareškė padėkų už atliktų darbų.

J naujųjų Apylinkes Valdybų 
išrinkti ir pareigomis pasiskirstė: 
V. Volkas — pirmininkas, p. La
banauskienė — vicepirm., Marti
šius — sekretorius, Denas — iž
dininkas, p. L. Genienė — kultū
ros reikalai. Revizijos Komisijon 
išrinkti Baltaragis, Misevičius ir 
Velioniškis.

Brisbane
— Brisbano Apylinkės Valdyba 

gruodžio 2 d. suruošė vaikučiams 
Kalėdų eglutę, kuri gražiai pra
ėjo ir Kalėdų senio (F. Mališaus
ko) pasirodymas su didžiule dėže 
dovanėlių buvo maloni staigmena 
vaikučiams.

— Gruodžio 31 d. Pary Park 
salėje šauniai sutikti Naujieji 1956 
-ji metai. Dvyliktų valandų Val
dybos pirmininkas R. Budrys pa
sveikino susirinkusius tautečius ir 
buvo sugiedotas tautos himnas.

— Kalėdų atostogų metu vyres
nio amžiaus skautai turėjo savai
tę laiko trukusių iškylų. Keliauta 
traukiniu ir pėsčiomis, kelio pa
daryta per 120 mylių. Iškilos tiks
las — pažinti Australijų. Tik gy
vatės ir uodai mažino kelionės ma
lonumus. Skautai dėkingi p.p. 
Ruzgams ir Gudalčlams pagelbė
jusiems transporto priemonėmis.

— Sausio 3 d. skltn. I. Gudaity
te išvyko iš Brisbanės ir apsigy
veno Adelaidėje. Tikėkime ji ir čia 
įsijungs į skaučių eiles.

J.U.

NEUŽMIRŠKITE!
SAUSIO 27 D. MELBOURNO 

LIETUVIŲ NAMŲ FONDO 

BALIAUS.

Jis įvyksta Prahram Town Hall. 

Pradžia 8 vai. vak.

sukūrusius šeimos židinį, sveiki
name ir linkime daug sėkmės gy
venime.

Ališauskai, Geelong.
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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.

SOC. GLOBOS MOTERŲ D-JA.
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g EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda 
akinius. Darbo valandos kasdien 
šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St., Melb.

Centr. 1819
(Priešais Melbourne Town Hall.)

fO

C.I. Telef.

visų rūšių 
9-18 vai.,

I
EUROPIETIŠKAS RESTORANAS *

MARTINA PTY. LTD.
Europietiški valgiai ir aptarnavimas. Kava espresso.

SUSIRINKIMŲ VAKARAI — VEDYBŲ — KRIKŠTYNŲ 
PARENGIMAI.

368 Chapel Rd., Bankstown, The Arcade,
II augštas.

Restoranas veikia iki 12 vai. nakties. X

X
X Staliukai užsakomi ir telefonu UY 1602 X

Į PRANEŠIMAI
“MŪSŲ PASTOGĖS”

Prenumeratoriams
Maloniai primename, kad siun

čiant pinigus būtina, bent ant vo
ko, parašyti savo adresų.

Pinigus galima siųsti Postai No- 
tėmis, Money Orderiais ir čekiais. 
Siunčiant pinigus Money Orde
riais, nepamiršti įdėti kartu ir jo 
dublikatų, kurį gaunate įmokėdami 
pasiuntimui pinigus pašte.

Čekiai ir Money Orderiai adre
suojami: “Mūsų Pastogė”.

Nedelskite pratęsti “Mūsų Pas
togės” prenumeratų, 1956 m., kad 

i nesusitrukdytų laikraščio siuntinė
jimas.

Pinigai siunčiami adresuojant: 
“Mūsų Pastogė”, Box 4558, G.P.O., 
Sydney, N.S.W.

PAMALDOS
Sausio 29 d. St. Marys lietu

viams pamaldos St. Marys para
pijos bažnyčioje 9 vai.

Vasario 5 d. pamaldos Bankstow- 
no lietuviams St. Brendans baž
nyčioje 11 vai.

Vasario 12 d. Cabramattos lie
tuviams pamaldos Mt. Pritchard 
bažnyčioje 10 vai. KPB.

TRADICINĖ “ŠVIESOS” 
IŠKYLA — GEGUŽINĖ

Šiais metais “šviesos” Sambūrio 
Sydnėjaus sk. gegužinė įvyks sau
sio 29 d., sekmadienį, prie Parra- 
mattos ežero (Lake Parramatta). 
Tai visais atžvilgiais puiki vieta 
poilsiui ir stovyklavimui.

Vykstantieji traukiniais, atva
žiavę iš Sydnėjaus į Parramattų, 
renkasi dešinėje geležinkelio sto
ties pusėje, Darcey gatvėje, 10,30 
vai. Iš čia bus vykstama autobu
su (apie 8 min). Taxi nuo Parra- 
mattos gelež. stoties kaštuoja 3-4 
šil. Savomis priemonėms vykstan
tieji važiuoja Northmead krypti
mi iki ežero. Valdyba.

KREPŠINIO TRENIRUOTĖS .
Sydnėjaus “Kovo” sporto klubo 

krepšinio treniruotės moterims es
ti šeštadieniais, 2 vai. po pietų, 
Australia St., Camperdowne.

SYDNĖJAUS STUDENTŲ 
DĖMESIUI

Sausio 30 d. įvyksta Sydnėjaus 
lietuvių studentų susirinkimas. 
Pradžia 6 vai. vak. Renkamasi 
Yagoonoj, Church Rd. (pirma gat
vė į dešinę nuo Yagoonos sto
ties — 2 min. pėsčiam iki salės). 
Kviečiami dalyvauti visi studen
tai. šis susirinkimas ypač svarbus 
pradedantiems studijas.

SYDNĖJAUS NAMŲ TARYBOS 
POSĖDIS

Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta
rybos pirmininkas prašo pranešti, 
kad Tarybos posėdis įvyks sausio 
29 d. 9 vai., 18 Crinan St, Hurls- 
ton Park. Visų narių dalyvavimas 
būtinas. Bus svarstomi svarbūs 
reikalai.

PRAŠO ATSILIEPTI
Jurevičius, kilęs nuo Obelių, 

prašomas pranešti savo adresų. 
Yra svarbių žinių. Rašyti “Mūsų 
Pastogės” Redakcijai.

PADĖKA 1

AUKOS “MOŠŲ PASTOGEI”
ALB apylinkių pirmininkų su

važiavime, vykusiame pereitų me
tų gruodžio 29-30 d., Sydnėjaus 
Apyl. V-bos sekr. M. Ničajaus 
iniciatyva pravesta mezliava "Mū
sų Pastogei” davė £ 6.10.0.

— Ponia O. Šalkauskienė, gyv. 
Kirribilli, Sydnėjuje, paaukavo 
AL bendruomenės kultūros — 
spaudos reikalams £ 1.4.0.

Nuoširdi padėka.
ALB Krašto Valdyba.

*
Nuoširdžiai dėkojame Klaipėdos 

atvadavimo sukakties minėjime, 
įvykusiame šių metų sausio 14 d. 
Bankstowne, programos daly
viams: p.p. šniukštlenei — Dau
guvietytei, Vladičkaitei, Sipavičiui, 
Radauskui, Vilnonytei, Vilnoniu!, 
Gaižauskui, Kiveriui ir Protams.

Už talkininkavimų darbu ir 
įvairiom gėrybėm padėkų reiškiam: 
p.p. Keraltienei, Zarembaitei, Dam
brauskui, Beitelienei, Ramanaus
kienei, Kasperaičiui, Kubertienei ir 
Jonui.

Mažosios Lietuvos Bičiulių D-jos, 
Sydnėjaus Skyriaus Valdyba.

DUODI ARTIMUI — DUODI SAU
SOC. GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJOS MELBOURNE VYKDOMO 

VAJAUS PROGA.
Socialinės Globos Moterų Drau

gija Melbourne šiuo metu vykdo 
rinkliava pinigais ir drabužiais 
Vokietijoje esantiems ligoniams ir 
seneliams sušelpti. Vajus vykdo
mas plačiu mastu ir Draugijai 
talkina būrys įgaliotinių. Jų tar
pe esu ir aš.

Esu aplankęs gerų būrį tautie
čių jų namuose, na, ir kiekviena 
proga, susitikęs pažįstamų, pri
menu jam vajaus tikslų ir kviečiu 
savo auka palengvinti Vokietijoje 
esančių brolių gyvenimų.

Didžioji dauguma reikalų su
pranta ir nuoširdžiai aukoja pi
nigais ir drabužiais. Bet atsiran
da ir tokių (laimei jų nėra daug), 
kurie, prieš aukodami kelis šilin
gus, prikalba visų maišų kaltini
mų buv. komitetams Vokietijoje, 
pripasakoja visokių patarimų, kaip 
geriau lėšas telkti, siūlo ruošti vie
šas loterijas, net tinkamų šiam 
“bizniui” tautiečių pavardes nuro
do ir t.t. ‘Kitas, vėl, sakosi neno
rįs aukoti dėl partinio susiskaldy
mo Melbourne, dėl nesutarimų ir 
nesusitarimų, ar dar kitaip išsisu^ 
kine j a.

Tai klaidinga pažiūra j reikalų 
iš esmės. Soc. Globos Moterų 
Draugija nėra nei partinė, nei pa
saulėžiūrinė organizacija. Ji ly
giai rūpinasi visų vargan pateku
sių tautiečių reikalais. Ir vajaus 
tikslas yra grynai labdaringas; 
jis turi būti remiamas visų, vi
sos bendruomenės.

Dar reiktų neužmiršti, kad Soc. 
Globos Moterų Draugija rūpinasi 
ne vien tik Vokietjoje pasiliku
siais lietuviais ligoniais ir sene
liais, bet tiesia pagalbos rankų ir 
Australijoje varge atsidūrusiems, 
nelaimės ištiktiems broliams. Jos 
lanko ligonius, ypač tuos, kurie 
neturi čia šeimų, telkia jiems mo
ralinę ir materialinę paramų. To
dėl klysta tas, kuris būdamas 
sveikas galvoja, kad niekeno pa
galbos jis nėra ir nebus reikalin
gas ir atsako pagalbų Jos dabar 
reikalingiems. Neužmirškime, kad 
ir ųžuolai lūžta. Ir niekas nėra 
garantuotas, kad jis nesusirgs, kad 
kokia nelaimė Jį rytoj neištiks, 
kad jis neatsiguls kieton ligoninės 
lovon. O tokiais atvėjais labai pa
sigendama artimos širdies, globo
jančios rankos ir patarimo. Ir kas 
pirmiausiai visa tai suteiks, ypač 
vienišam, be artimųjų, be šeimos 
žmogui? Nagi, kaip daugybė pa
vyzdžių rodo, pirmosios atskuba 
Soc. Globos Moterų Draugijos na

rės. Jos rūpinasi nelaimės ištik
tu, sergančiu broliu, reikalui esant 
jos pasirūpina ir teisine pagalba, 
kad nukentėjusis gautų jam tei
sėtai priklausančių kompensacijų, 
kurios jis pats vienas neįstengtų 
išsirūpinti dėl teisinių painiavų, 
dėl nepakankamo kalbos mokėji
mo ar kitų priežasčių.

Socialinės Globos Moterų Drau
gija atlieka didelį, labai kilnų ir 
daug pasiaukojimo reikalaujantį 
darbų. Tad, broli, ar gali atsa
kyti aukų joms, ne Joms pačioms, 

; bet Joms, norinčioms padėti tavo 
broliui?' Ne, nes šiandien tu gali 
duoti ir savo artimų, savęs nenu- 
skriausdamas, paremsi ir paguosi. 
O gal rytoj, gal už metų tu būsi 
reikalingas paguodos ir paramos. 
Teisingai yra posakis: “Duodi" ar
timui — duodi sau”.

K. Prašmutas.

Melbournas
TOS PAČIOS JĖGOS

Sausio 15 d. įvykusiame ben
druomenės susirinkime buvo ren
kama Melbourno Apyl. V-ba. Pri
imtas pasiūlymas palikti senųjų 
valdybų. Jų sudaro: S. Balčiūnas, 
V. Clžauskas, Z. Samuolis, J. Mo
lokas ir J. Šeštakauskas.

Plačiau apie susirinkimų kita
me numeryje.

Nemokamai I
Susipažinimui siunčiamas Ang

lijoje leidžiamo, rimto, turiningo 
žurnalo “SANTARVĖ” I-as Nr. 
visiems tautiečiams, prisiuntu- 
slems adresus "Santarvės” atsto
vui Australijoje: P. Stelmokas, 
43 Amy St., Hawthorne, Brisbane, 
Qld.

Mielai priimama ir metinė pre
numerata, kuri yra tik 1 svaras. 
Nebūkime 1956 m. šykštūs lietu
viškai spaudai jr savo lietuviškai 
dvasiai!

NERVŲ SPECIALISTAS
Daugelio metų praktika Europoje

I. Mackiewicz

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

Telefonas LB 4083

KALENDORIUS
FEBRUARY1956VASARIS

T 
K 
P
Š

1 Ignotas, Zylelė, Gytis
2 ŽVAKIŲ DIENA, Rytis, Vandenė
3 Blažiejus, Radvylis, Asta
4 Andriejus, Barkus, Rauda

S 5 Agota, Birutė
P 6 Darata, Živilė, Alkis
A 7 Romualdas, Ramutis, švidrigėlė
T 8 Jonas, Domantas
K 9 Apolonija, Algė
P 10 Skolastika, Mingėla
Š 11 Liucijus, Algirdas

S 12 Aleksandras, Diemantė, Rikantas
P 13 Grigorijus II, Kotryna, Ugnė
A 14 Valentinas, žynė, Vidmantas
T 15 Faustinas, Gardenis

■ K 16 LIETUVOS NEPRIKL. ŠVENTĖ
P 17 Donatas, Viltė, Flavijonas
š 18 Konstancija, Simeonas

S 19 Konradas, Šarūnas
P 20 Leonas, Auksuolė
A 21 Feliksas, Kęstutis

. T 22 PELENŲ D., Margarita, Šv. Petro B. Atm.
K 23 Pelagija, Damijonas, Vargulis
P 24 Motiejus, Gaudrimas
a 25 Viktoras, Rasa, Tarasius

s 26 Aleksandras vysk., Girdenis
p 27 Fortūnatas, Ašmantas, Angelė
A 28 Gabrielius, Ašmuntas, Žiemulis
T 29 Romanas, Žygimantas

Išnuomojamas kambarys 
su baldais, viengungiui vyrui. Lei
džiama naudotis virtuve ir kitais 
patogumais.

Kaina £ 2.0.0 į savaitę. Kreip
tis kiekvienu metu J. Dubauskas, 
6 Excelsior Pde, Marrickville.

a

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

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