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KRAŠTO VALDYBA.

RAUDONIEJI NEGAUS
LIETUVOS AUKSO DIDYSIS IfiV TIKSLAS

D. BRITANIJA ATMETĖ 
SOVIETŲ PRETENZIJAS J 

PABALTIJO AUKSĄ

, PAVERGTŲJŲ TAUTŲ ATSTOVAI PAS DULLES. JO PAREIŠ- 
'KIMAS, KAD PAVERGTŲJŲ TAUTŲ IŠLAISVINIMAS YRA JAV 
!—BIŲ POLITIKOS DIDYSIS TIKSLAS, PLAČIAI NUSKAMBĖ

JO PER RADIJUS IR SPAUDĄ.
Kaip reikšmingą tenka pažymė

ti ir šį įvykį, plačiai nuskambėju
sį per užsienio spaudą bei radijus, 
parodantį, jog laisvasis pasaulis ir 
toliau nepripažįsta Sovietų smur
tu įvykdytosios aneksijos Pabalti
jo kraštuose. Teisiniu atžvilgiu 
Lietuva, Latvija ir Estija laiko
mos toliau tebegyvuojančiomis 
laisvomis valstybėmis, kurių ne
priklausomybė tėra tik laikinai i 
užgniaužta, š.m. sausio 10 d. So
vietai susilaukė naujo didelio smū
gio. Tą dieną D. Britanija pakar
totinai atmetė Sovietų pretenzijas: 
į 16 mil. dolerių vertės aukso fon-| 
dą, nuo 1940 m., pavasario, prieš į 
okupuojant Pabaltijos kraštus 
raud. armijai, padėtą saugoti Lon
done. I tą turtą Sovietai kėsinasi 
jau nuo 1940 m. kai jų armija 
smurtu okupavo tris Pabaltijo vai- i 
stybes. šį kartą Sovietai mėgino! 
prieiti prie pabaltiečių aukso ki-l 
tokiu būdu, būtent — pasiūlė jo 
dalį atskaityti išlyginti britų pi- i *u \ J““"'”’,n J.. c™.-*,, J mento diplomatų pnemimo salėje

PJT Bendrųjų Reikalų Komite
tas buvo priimtas Jungtinių Vals
tybių užsienių reikalų ministerio 
John Foster Dulles ir konferavu 
su juo 45 minutes. PJT Seimo 
pirmininkas dr. V. Masens ta 
proga padėkojo jam, o taip pat 
ir JAV prezidentui, už jų tvirtą 
nusistatymą dėl pavergtųjų kraštų 
išlaisvinimo. Pasikalbėjimas vyko 
nuoširdžioje atmosferoje ir PJT 
Bendrųjų Reikalų Komiteto na
riai turėjo progos atvirai išdės
tyti savo nuomones dėl pavergtų
jų kraštų laisvinimo politikos. Be 
to, buvo paliesta apgauli sovietų 
akeja dėl tremtinių grąžinimo, 
Rytų — Vakarų prekybinių ir 
kultūrinių santykių 
tautinio komunizmo 
klausimas ir kt.

Po pasikalbėjimo 
į PJT atstovai Valstybės Departa-

i tuo klausimu, kaip žinoma, susi
laukė piktos Chruščiovo replikos.

. Chruščiovas kaltino prezidentą 
i “grubiu įsikišimu” į svetimų vals- 
■ tybių naminius reikalus. O Baltieji 

spauda, žinomasis “New York Ti-' Kūmai* savo ruožtu> atsikirU>’ kad 

mes” dienraštis sausio 10 
numeriuose tuo reikalu, be 
šiaip pasisako:

‘ Valstybės Sekretorius 
šiandien deklaravo, kad JAV ne
darys sovietams nuolaidų iš savo 
nusistatymo veikti dėl komunistų 
pavergtųjų tautų Išlaisvinimo. Tą 
pareiškimą jis padarė 45 min. 
trukusiam pasikalbėjime su 9 Eu
ropos pavergtųjų tautų egziliniais 
lyderiais, besiaiškinant “taikaus • 
išlaisvinimo” problemas. Egzill- i 
niai lyderiai teigia, kad jie labaii 
patenkinti to pasikalbėjimo rezul-1 
ta tais.

“Šis Dulles pareiškimas yra pas- : lio opinijos spaudmas į Sovietų 
kutinis iš eilės jo paties ir prezi- Sąjungą;

! dento pareiškimų dėl pavergtųjų' c) Radijo transliacijomis j pa
su Dulles I tautll išlaisvinimo. Prezidento Ei-j vergtuosius kraštus turi būti pa- 

senhowerio kalėdiniai linkėjimai1 laikoma pavergtųjų tautų dvasia.

klausimas, 
(tltoizmas) i

liečių skoloms už Sovietų vyriau- 8u81tiko atstovais jr
sybesnusavmtąJl Sov. Sąjungoje, ,ų klausimua Ta
jų uitą. | proga Valstybės Departamento

GEDVILĄ spaudos skyriaus šefas Lincoln
KTP1WAT nNt>TP i White pateikė spaudai Valstybės 

. D to komunikatl} dė) PJT at8t<>Vų 
Australų laikraščiuose, kaip ir1 apsilankymo. Komunikate skaito- 

---------->•_---- j-j —«----—s- 1 me:
"Šiandien, sausio 9 d. 3 vai. po

piet, Valstybės Sekretorius 
ėmė PJT Bendrųjų Reikalų Ko
mitetą pasikeisti nuomonėmis dėl 
padėties Rytų Europoje. Valsty
bės sekretorius priminė ta proga 
Balųjų Rūmų 1955.XII.30. pareiš
kimą, kad pavergtųjų tautų tai
kus išlaisvinimas yra ir pasiliks, 
kol bus pasiektas, JAV užsienio 
politikos didysis tikslas. Jis pa
brėžė, kad JAV nedarys su Sovie
tų Sąjunga kompromisų, kurie rei
kštų bendrininkavimą pavergimui”.

Tą PJT atstovų vizitą Laisvo
sios Europos radijas Ir Amerikos 
Balsas tuo) paskelbė pavergtųjų 
kraštų ir įvairiomis laisvojo pa
saulio kalbomis. Dėl to vizito ir 
spaudos konferencijos pasisakė vi-

viso pasaulio spaudoj, rašoma, apie 
okupuotosios Lietuvos ilgamečio i 
ministerio pirmininko M. Gedvilo I 
pašalinimą iš pareigų. Jo vieton I 
paskirtas Šumauskas.

Pašalintas iš min. pirm, posto 
ir Sov. Rusijos respublikos min. j 
pirmininkas Puzanov. Jį pakeitė1 
buv. Maskvos burmistras Yasnov.

United Press spaudos agentūra 
nurodo, kad Puzanovo atsistatydi
nimas įvykęs, spėjama, ryšium su 
Gedvilo nušalinimu.

šia proga užsienio spaudoj pa
žymima, kad Lietuva 1940 m. bu
vo inkorporuota į Sovietų Sąjun
gą-
• Kom. Kinija siūlo susitikti 

JAV užsienių reikalų ministeriui 
Dulles ir Kom. Kinijos premjerui 
Chou En Lai. Susitikimo metu tu- . 
retų būti aptartas Formozos gin- sa eilė Amerikos radijo stočių ir 
čas. 1 Amerikos bei kitų laisvųjų kraštų

ir 11 
kitko,

Dulles

taikus išlaisvinimas yra JAV už
sienio politikos didysis tikslas.

“JAV šaltojo karo propagandos 
specialistai patenkinti ta sovietų 
kritika, nes ji Eisenhowerio ir 
Dulles kalėdiniams linkėjimams 
suteikusi daug daugiau paveiku
mo, negu kas kitas būtų tatai ga
lėjęs. ,

“Egziliniai lyderiai atkreipė 
Valstybės Sekretoriaus dėmesį j 
šiuos dalykus:

a’ Pavergtųjų valstybių proble
ma keltina tarptautinėse konfe
rencijose ir Jungtinėse Tautose;

b) Pavergtiesiems išlaisvinti tu-' 
ri būti panaudotas viešosios pašau- |

Nesiseka Apgauti
EISENHOWERIS ATMETĖ MAS
KVOS PASIŪLYMĄ PASIRAŠY

TI DVIDEŠIMČIAI METŲ DRAU
GIŠKUMO SUTARTĮ.

Prieš keletą dienų Sov. Sąjun- 
pri- . gos premjeras Bulganinas kreipėsi' 

į JAV-bių prezidentą Eisenhowe- ■ 
rį, siūlydamas pasirašyti Ameri
kai draugiškumo sutartį su Sov. 
Sąjunga.

Prezidentas savo atsakyme nu- ’ 
rodė, kad atskira sutartis nerei
kalinga, nes Jungtinių Tautų 
Charta jau savyje turi tai ką da
bar siūlo Bulganinas. Prezidentas 
paprašė iš Sov. Sąjungos savo ge
rus norus įrodyti darbais, o nesi
švaistyti vien tik žodžiais.

Iš Vašingtono pranešama, kad 
Eisenhowerio aiškus ir griežtas 

atsakymas Bulganinui, atmetant jo 
siūlymą, yra įrodymas, kad prezi
dentas šį siūlymą teisingai supra
to, kaip dar vieną Kremliaus pro
pagandinį manevrą ir bandymą su
skaldyti Vakarus.

Amerikos prezidento atsakymas 
mums labai svarbus todėl, kad čia 
buvo nedviprasmiškai pasaky
ta, jog Amerikai pavergtųjų tau
tų išlaisvinimas yra vienas pa
grindinių ir didžiausių užsienio 
politikos siekimų.

ANGLIJOS KARALIENĖ
LANKO NIGERIA

Pereitos savaitės gale Anglijos 
karalienė su savo vyru Išskrido į 
Nigerios koloniją. Karališkoji po
ra ten išbus 3 savaites.

Karalienė visur labai iškilmin
gai sutinkama ir tūkstančiai af
rikiečių vyksta karalienę pasvei
kinti iš tolimiausių vietų.

moterų. Tik ji viena pasiryžo šok- 
■, ti iš laivo ir, arba pasiekti lais- 

ŠOKO BALTIJOS JŪRON — IŠ PLAUKĖ NEW YORKO UOSTE vę> arba mirti bangose. Ji žino-

ST. RAPOLAITĖS PABĖGIMO ATOMAZGA

“Mūsų Pastogės’’ 1954 m. lie
pos mėn. 7 d. numeryje buvo at
spausta žinia, apie lietuvaitės Sta
sės Rapolaitčs, 25 metų amž., pa
bėgimą iš sovietinio laivo, kada 
šis plaukė pro Daniją. S. Rapolai- 
tė tada iššoko į Jūrą ir ją išgel
bėjo danų žvejai.

Danų dienraštis “Nationaltiden. 
de” tarp kitko apie St. Rapolaitės 
pabėgimą iš rusų laivo taip rašė: 
"25 metų lietuvaitė, gailestingoji 
sesuo, Stasė Rapolatė, Sekminių 
dieną iššoko iš rusų laivo prie Fa
ro salų, norėdama išsigelbėti nuo 
išvežimo į Rusiją. Birželio 13 d. 
ji buvo atgabenta į Kopenhagą 
sunkiai serganti ir labai prislėg
ta. Ji paguldyta Bledams ligoni
nėn, bet dėl silpnos sveikatos, po
licija neleidžia jos lankyti”.

Šis lietuvaitės pabėgimas anuo
met sukėlė visame pasaulyje sen
saciją, juo labiau, kad buvo ži
nių. jog pabėgėlę sovietiniai agen
tai norėję pačiupti ir Jėga išsiga
benti. Danų policija jos neišdavė. 
Ten ji buvo gydoma Ir gavo lai
kiną prieglobstį. Kiek vėliau pa-

aiškėjo, kad bėglė yra ištekėjusi I kad laivas PIaukia arti Dan1' 
už Sakalausko. Šių metų sausio! J03 krantl»‘ tačiau tu,,s krantus 
5 d., laivu “Kungsholm” Stasė Sa- i ”asl,‘kti buv” didelė rizika' Kai 
kalauskienė atplaukė į New Yorko j danai_ . ji T
uostą, kaip pirmoji šių metų DP.
New Yorko uoste Stasę Sakalaus- 1 
kienę pasitiko A. Simutis, Balfo 
atstovas Joseph Boley ir Liet. 
Amer. Informacijos centro direk
torė M. Kižytė.

Daug vargo patyrė ir didelį pa- 
ssiryžimą parodė Stasė Sakalaus
kienė, kol jai pavyko pasiekti lais
vąjį kraštą. Ilgesnį laikąjji plau
kiojo įvairiais rusų žvejybos lai
vais, kur dirbo su kitomis mote
rimis. Plaukiodama ji visada gal
vojo, kaip išsprukus iš bolševiki
nio teroro. Tačiau rusų laivai 
stodavo tik sovietinės Rusijos 
ba okupuotų kraštų uostuose, 
vieną kartą laivas, 
dirbo, buvo sustojęs lenkų uoste 
Gdynėje, bet ir čia 
nebuvo leista išlipti.

Paskutinis laivas, kuriame 
sė Sakalauskienė dirbo, 
“Novaja Zemlia” (“Nauja žemė”). 
Tame laive be Jos dirbo dar 16

• “New York Herald Tribu
ne”, atpasakojęs Dulles pareiški
mo pavergtiesiems padėti mintis, 
pastebėjo, kad Sovietai nepapras
tai jaudinasi dėl kiekvienos kriti
kos, kuria kokiu nors būdu palie
čiami pavergtųjų reikalai. Tai tik 
rodo, kad Sovietai pavergtuosiuo
se kraštuose patys nesijaučia tvir
ti.

kuriame

jai Iš
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ALB CABRAMATTOS
APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS
Cabramattos Apylinkės Valdyba 

praneša visų apylinkėje gyvenan
čių tautiečių žiniai, kad š.m. va
sario mėn. 12 d., tuojau po pa
maldų vietos lietuviams, kurių 
pradžia 10 vai. ryto, Mt. Prit
chard bažnyčios salėje įvyksta vi
suotinis — metinis apylinkės susi
rinkimas šia darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas Ir 
prezidiumo rinkimas.

2. Apylinkės Valdybos ir 
zijos Komisijos pranešimai 
atsistatydinimas.

3. Naujos Apylinkės Valdybos 
ir Revizijos Komisijos rinkimai.

4. Savaitgalio mokyklos reikalu 
svarbus pranešimas.

5. Einamieji reikalai, klausimai 
ir sumanymai.

Prašome visus apylinkėje gyve
nančius tautiečius, o ypač tėvus 
turinčius mokyklinio 'amžiaus vai
kus, suprasti mūsų bendruomenės 
reikalus ir kuo skaitlingiausiai da
lyvauti susirinkime.

ALB CABRAMATTOS 
APYLINKĖS VALDYBA.

Revi- 
ir Jų

Sydnėjuje
16 VASARIO VAIKAMS

Iššūkis Kremliui
ANGLAS NORI VYKTI 

LIETUVON
Londono dienraščio “Daily Ex

press”, kurio tiražas tik 4 milio- 
nai, bendradarbis Mr. Rene Mac 
Coli pereitą savaitę paskelbė pir
mame puslapyje pareiškimą, kad 
jis yra padaręs iššūkį Kremliui, 
norėdamas apsilankyti Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje, buvusiose 
nepriklausomose valstybėse, bet 
1940 m. gavusiose 14-tos, 15-tos 
ir 16-tos “respublikos” numerius 
U.S.S.R.

R. MacCoIl sako, kad jis norė
tų laisvai pavažinėti po šias vals
tybes Ir laisvai pasikalbėti su 
žmonėmis, gi vertėju jis sau pa
sirinktų tinkamą asmenį.

— JAV prezidentas Eisenhowe- 
ris kongresui patiekė naują biud
žetą, Iš kurio 4 millardai 900 mi- 
lionų dolerių numatoma išmokėti 
Europos ir Azijos sąjungininkams 
remti.

Tebestreikuojama
Australijos uostų darbininkų 

streikas tebevyksta. Streikuoja 
per 27.000 uostų darbininkų. Pir
mąją savaitę laivų savininkai tu
rėjo apie 1 milioną svarų nuosto
lių. Streikininkai nustojo apie 
pusmilionio. Ryšium su streiku 
atleista keli tūkstančiai darbinin
kų. Ministeris pirm. Mr. Menzies

Š.m. vasario mėn. 11 d., šešta- 1 paskelbė, kad dėl streiko gali pra- 
dienį, 3 vai. po pietų, Bankstow- sideti plataus masto nedarbas Aus- 
no Apylinkės Valdyba rengia Syd
nėjaus ir visų jo priemesčių lietu
vių vaikams Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo — vasario 16 
d. minėjimą, kuris įvyks Masonic 
Hall (šalia Regent kino), Banke
to wne.

Programos didžiąją dalį Išpil
dys patys vaikai Ir organizuoti 
skautai. Kiekvienas vaikas, galįs 
kokiu instrumentu pagroti, sceno
je pašokti bei gražiai padeklamuo
ti, prašomas atvykti j minėjimą ir 
prisidėti prie programos išpildy
mo.

Visi tėvai prašomi sudaryti są
lygas savo valkams, kad jie galėtų 
dalyvauti Jiems ruošiamame Liet. 
Nepriklausomybės šventės minėji
me.

ALB Bankstowno Apyl. V-ba.

• The New York Herald Tri
bune atspaude žinią, kuri remiama 
buv. Argentinos prezidento Pero
no pareiškimu, kad jis dar šiemet 
numatąs sugrįžti j Argentiną. Tai, 
esą, įvyksią revoliucijos pasėkoje.

su- 
ar- 
Tik 

ji

laivo

Sta- 
buvo

monės. Metus laiko pabėgėlė iš
gulėjo ligoninėje, Danijoje,. Vėliau 
buvo priglausta vietos 
žmonių.

Pasiekusi Ameriką, 
atsikvietė jos dėdė, 
smulkiau savo pabėgimo istoriją ir 
taip pat apie save, šiuo metu ji 
yra 27 metų amžiaus, gimusi Že
maitijoje, Tauragės apskr., Šila
lės valsčiuje, Biržų — Lauko kai
me. Antrosios bolševikų okupaci
jos metu persikėlė į Klaipėdos 
kraštą, Pagėgių apskritį, Vilkiš- 
kių km. Prieš patekdama į žvejų 
laivus, dirbo Žukų pašto agentū
roje, Klaipėdos krašte.

Taip laimingai pasibaigė vienos 
lietuvaitės pabėgimo į laisvę epo
pėja. Prieš 18 mėnesių šoko jūron 
prie Danijos, dabar išplaukė New 
Yorko uoste, kur rado artimuosius 
gimines ir už gyvybę brangesnį 
turtą — laisvę.

geraširdžių

i kurią ją 
papasakojo

E.L.

LIETUVIU JAUNIU TEATRAS SYDNĖJUJE 
<. c 

š.m. vasario mėn. 25 d., stato

EGLE ŽALČIŲ KARALIENE
4-RIŲ VEIKSMŲ PASAKĄ.

PAGAL SALOMĖJĄ NERĮ JSCENIZAVO V.R. SAUDARGIENE

Spektaklis įvyks Sydnėjuje

Maccabean Hali, 146 Darlinghurst Rd., Darlinghurst.
Po vaidinimo šokiai. Gera muzika, bufete alus ir karšti užkandžiai. 
Pakvietimų kainos: 12, 10, 8 šil. Vaikams iki 14 metų amžiaus pusė 
kainos.
Pakvietimai gaunami pas A. Laukaitį, 237 Sydneham Rd., Marrick- 
ville, “Kovo” Sp. Klubo Valdybos narius ir liet.
Camperdowne.

spaudos kioske

Spektaklio pradžia punktualiai 6.15 vai.

Maloniai kviečiami atsilankyti maži, jauni ir
vak.

suaugusieji.
SP. KLUBAS KOVAS 

Spektaklio Administratorius 
ir Vakaro Šeimininkas.

tralijoje. Nurodoma, kad streikas 
gali skaudžiai atsiliepti j krašto 
ūkį aplamai, nes Australija gali 
netekti kaikurių užsienio rinkų, o 
kitur prarasti ikšiolines pozicijas.

šiuo metu vyksta pasitarimai 
tarp unijų ir laivininkystės ben
drovių sąjungos vadovybės.

• Vak. Vokietijos vyriausybė 
paskelbė duomenis, kurie rodo, kiek 
juokingi buvo visi sovietų tvirti
nimai, kad Vak. Vokietijoje yra 
100.000 sovietinių piliečių, kuriems 
“neleidžiama” grįžti Sov. Sąjun
gom Dabar sovietai pristatė są
rašą. .. 31 piliečio. Pasirodo, kad 
jie visi sėdi kalėjimuose už kri
minalinius nusikaltimus. Iš jų tik 
du sutiko grįžti tėvynėn, kiti pa
sirinko vokiškąjį kalėjimą ir grįž
ti atsisakė.
• Londoniškis lenkų dienraštis 

"Dziennik Polski” Nr. 7-1956 ra
šo, kad lenkų visuomenėje palan
kiai sutikta žinia, jog Vlikas su
darė komisiją, kuri įgaliota šne
kėtis su lenkais dėl santykių su- 
normavimo. Kaip žinoma, j tą ko
misiją įeina prof. J. Kaminskas, 
V. Sidzikauskas ir dr. A. Trima
kas. URT valdytojas dr. P. Kar
velis, grįždamas iš Amerikos, 
Londone Lenkų Vykd. Komiteto 
užs. reikalų vedėjui min. Star- 
zewskiui padarė mandagumo vizi
tą.

• Sydnėjaus akių ligoninėje 
buvo įvykdyta “stebuklinga” ope
racija.

Jim Bass iš Dulwich Hill, 38 
metų amžiaus darbininkas, prieš 
kelerius metus buvo sužeidęs akį 
ir pastaruoju metu mažai tema
tė. Grėsė apakimo pavojus. Pa
darius operaciją (perkelta miru
sio žmogaus akies dalelytė), kuri 
puikiai pasisekė, Jim Bass regėji
mas grąžintas.

Pažymėtina, kad šitokioms ope
racijoms buvo pasiruošta seniau, 
tik įstatymas kliudęs. Dabar, pri
ėmus naują įstatymą, kad galima 
gydymui panaudoti mirusiųjų akis, 
gavus velionles artimųjų sutiki
mą, bus daugeliui žmonių grąžin
ta galimybė ir toliau džiaugtis 
saulės šviesa.

1
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PIRMASIS LAIŠKAS SESUO SIBIRE PENKTASIS LAIŠKAS VACLOVUI BIRŽIŠKAI MIRUS
“Viena šeimyna, kurią radome 

namuose grįžę iš Vokietijos, bu
vo mums gana maloni, bet kita, 
su kuria nemokėjome susišnekėti, 
buvo labai pikta ir mus norėjo 
išvaryti iš mūsų namų.

Šiaip taip pravargome žiemą. 
Bet, Dieve, Kaip mes gyvenome! 
Mes visiškai badavome ir vos ne
sušalome. Neturėjome nė bulvių, 
nė duonos. Gerai dar, kad dėdė 
buvo likęs savo ūkelyje, jis tad 
ir gelbėjo mus. Taip ir nemirė
me badu. Užtat sode neliko med
žio ir visas tvoras sukūrenome.

Pavasarį, prasimanę maišelį bul
vių, grūdų ir paršeli, pradėjome 
ūkininkauti. Gal būtume ir prasi- 
kūrę, bet buvo liepta mums su- 
atkrauti mantą ir važiuoti. Kur?

Išvažiavome. Daug savaičių iš
buvome traukinyje. Pasiekėme 
Krasnojarską. Iš čia buvome nu
gabenti prie Augštutinio Tongus
ko upės (Tonguskas — Janisie- 
jaus intakas. Red.) ir čia pradė
jome kirsti mišką. Vyrai (du mer
ginos broliai. Red.) kerta med
žius, o, mudvi su mama (dabar 72 
metų senutė. Red.) juos ridiname 
į upę. Miške sniego iki pažastų, 
o šaltis spigina kaip reikiant, kar
tais iki 50 laipsnių. Tai nėra leng
va, bet nemirštame. Gyvename iš 
šakų suremtoje būdoje, kurią ap
krovėme sniegu. Pasirodo gyventi 
ir taip galima. ..

Jūs mums parašykite, ir, jeigu 
žinote kur yra kiti mūsų berniu
kai Bbroliai. Red.), duokite jiems 
apie mus žinoti.”

ANTRASIS LAIŠKAS
“Dabar pas mus visai šilta. 

Pats vidurvasaris. Mes esame pa
sisodinę bulvių ir kitokių daržo
vių. Rudenį bus sočiau. Vyrai sta
to namą iš medžių, tai žiemą ne
bus labai šalta, nes kuro imk kiek 
pakeli.

Darbas tas pats, bet jau nėra 
toks sunkus, kaip pradžioje. Mū
sų kaime siautė vidurių šiltinė, 
išmirė daug žmonų. Nesenai buvo 
atvykęs gydytojas, tai visus skie- 
pino. Gal ir liksime gyvi. Bet daug
sviesto išmirė. Ir mūsiškių kellos- 
dešfantys. Baisi liga ta vidurių 
šiltinė čia prie Tongusko.

Jūsų laišką gavome ir labai visi 
džiaugiamės, kad Jūs esate gyvas. 
Dėkojame, ypač mama, už siun
tinėlį. Jai dabar bus šilčiau ir 
vaistai padės širdžiai sutvirtėti. 
Silpną širdį turėjo ji ir anksčiau, 
o Tongusko oras Jai visai netin
ka”.

TRECIASIS LAIŠKAS
“Pasirodo, kad prie Tongusko 

vasaros labai trumpos ir lietingos. 
Iš pamidorų nieko neišėjo. Bul
vės užaugo. Sočiau bus, tai jau 
matome. Gyvename savo name. 
Tikrą pakajų išbudavojo vyrai. 
Mama labai džiaugiasi, bet dar 
šią žiemą reiks ir jai dirbti. Jo
nas šmoko mechaniko darbo, tai 
dabar ant upės plaukioja. Nelabai 
jis toli nuplaukia ir dar nėra ma
tęs Jenisiejaus. Sakosi norėtų bū
ti su mumis, bet, kaip visur, taip 
ir čia, negali visada žmogus da
ryti, ką įsinori. Taip ir plaukioja.

Mūsų kaime gyvena 16 tautų 
žmonės. Ir mūsiškių yra visa ku
peta. Tai vis naujakuriai. Kiti Jau 
neblogai gyvena: turi savo name
lius ir daržovių užsiaugino. Mais
to, žinoma, čia yra daugybė, tik 
jį iki mūsų kaimo ąunku davež- 
ti. Žiemą sniego galybės. Vasarą 
atveža maisto, tai žiemai pasitau
pome ir užtenka. Ir kiek čia to 
maisto žmogui reikia. Užkandi 
mažumėlę ir vėl medžius ridini. 
Reikia tik priprasti.

Jūsų gerumo mes negalime už
miršti. Tie pakietėliai tikra šven
tė, kai juos atidarėme. Tai rodo, 
kad Jūs mus atsimenate, kaip ir 
mes jus. Gal ką nors ir mes ka
da prisiusime, bet atvažiuoti grei
tai dar negalėsime, nes kelias to
limas ir labai brangus. Niekas iš 
čia be reikalo ir nevažinėja. Visi 
labai užimti ir laiko neturi.

Jūs mums rašykite, kaip jums 
sekasi ir ar turite ko pavalgyti, 
nes mūsų laikraščiai rašo, kad pas 
jus labai striuka su duona ir k- 
tokiais visokiais dalykais. Na, gal 
jūs ir negalite visos teisybės pa
rašyti, bet mes nujaučiame, kad 
prasti reikalai pas jus.”

Laiškai Nuo Tongusko Pakrantės
"Mūsų Pastogės” redakcija yra 
gavusi keletą laiškų, rašytų vie
nos lietuvių šeimos iš Rytinio 
Sibiro savo artimiesiems j Vak. 
Vokietiją.
Ši šeima karui besibaigiant pa
kliuvo raudonosios armijos ap- 
supiman prie Berlyno ir buvo 
grąžinta į tėviškę, kur rado tik 
gyvenamąjį namą sveiką. Kiti 
trobesiai, kaip ir visas turtas, 
buvo sunaikinta arba išgrobs
tyta. Ūkyje grįžusieji rado ap
gyvendintus svetimus žmones.

KETVIRTASIS LAIŠKAS
“Jūsų laišką gavome ir labai 

džiaugiamės, kad jūs dar gyvas, 
dėde. Ne, važiuoti pas jus j tą 
žmonių kamšatį nenorime. Nusibo
do mums seną mamą po visą svie
tą tąsyti. Ir čia gyventi galima. 
Mama jau į mišką dirbti neina. 
Aš tai dar dirbu. Ir uždirbu iki 
900 rublių per mėnesį. Kai Opapa 
(Stalinas. Red.) numrė, tai visi 
tuoj pajutom. Lengviau atsikvė
pė ir mama su vyrais. Ir maisto 
dažniau atveža ir daugiau jo ga
lima nusipirkti O kainos pas mus 
šitokios: Už pikliavotų miltų ki
logramą, kai atgabena, mokame 
3-4 rb., juodos duonos kg. — 1.80 
rb., cukraus kg. — 11 rb., marga
rino kg. — 15 rb., sviesto kg. — 
28 rb., silkių kg. — 9-11 rb., lit
ras pieno — 3 rb., 1 kiaušinis — 
1 rb., kiaulienos kg. — 22-25 rb.

Kaip matote, už 900 rublių, jei
gu už tiek medžių nuridlni į upę, 
gali visokių " gėrybių prisipirkti. 
Tik žinoma, bėda su tuo pristaty
mu. Artimiausias miestelis yra už 
100 kilometrų. Nevienas mūsiškių 
iki jo dar nebuvome nuvykę. Ir 
ko čia laiką gaišti. Todėl ir pasi
taupyti galime. Mes jau apie 4000

LIETUVIŲ VISUOMENEI
Vliko Prezidiumas New Yorke 

paskelbė į lietuvių visuomenę at
sišaukimą, kuriame, siųsdamas 
kenčiančiai tautai Tėvynėje, kan
kinamiems bolševikų kalėjimuose, 
vergų stovyklose ir tremtiniams 
Sibire, taip pat lietuviams išei
viams visame pasaulyje Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų Metų sveiki
nimus, taip pat linkėdamas ne
nustoti vilties, taip bylojo:

“Prieš 12 metų Hitlerio oku- 
puotoj Lietuvoj buvo sudarytas 
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas. Jį sudarė visos politi
nės partijos ir kovos sąjūdžiai vie
ningu sutarimu. 1944 m. Vasario 
16 d. deklaracijoje, toje lietuvių 
Tautos Laisvės Chartoje, Vyr. Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas iš
kilmingai įsipareigojo tol vado
vauti lietuvių tautos kovai, iki 
Lietuva vėl bus laisva ir nepri
klausoma.

Tos šventos priesaikos ištesėji
mas visiems mums yra įpareigo
janti prievolė Ir tikslas.

Stiprus tautos pavedimu ir tal
kinamas visų lietuviškųjų veiks
nių, Vlikas per eilę metų ėjo Lie
tuvos reikalų sargybą Vakaruose. 
Tuo pačiu metu pati tauta vedė ir 
tebeveda žūtbūtinę kovą su sovie
tų okupantu pavergtoje Tėvynėje. 
Tūkstančiai didvyriškų žygių liu
dija mūsų tautos pasiryžimą bū
ti laisva. Tautos kovos didvyriš
kumas laimi Lietuvos laisvinimo 
reikalui pasaulio pripažinimą ir 
paramą.

Kova už mūsų tautos laisvę tuo 
pat metu vyksta laisvuose Vaka
ruose. Sovietams nepavyko patei
sinti Lietuvai padaryto smurto ir 
gauti jam pripažinimą. Lietuva 
kartu su jos kaimynėmis Latvija 
ir Estija daugumos valstybių yra 
pripažįstamos laisvųjų tautų ly
giateisėmis narėmis, tik Sovietų 
ginklu okupuotomis. Laisvojo pa
saulio padedami ir toliau kovosi
me, kol Lietuva taps nuo visų oku
pantų laisva.

Kovos dėl laisvės metams užsi- 
tęsiant ir tarptautinei padėčiai’ 
kintant, esamomis sąlygomis Vli
kas šiuo metu renkasi savo po
sėdžių Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. čia pasaulio gausingiausio

Viena šeima, kaip iš laiško ga
lima spręsti, buvo rusai.
Dėl suprantamų priežasčių čia 
neminimos pavardės. Taip pat 
nenurodoma ir vieta, kur ši šei
ma gyveno Lietuvoje. Tepaduo- 
dami tik tremties gyvenimo fak
tai. Pažymėtina, kad ši šeima 
nėra apgyvendinta darbo vergų 
stovykloje, bet yra "laisvai įkur
dinti’’ tremtiniai, kuriems pa
skirta tam tikroj vietoj gyventi. 
Jie gali siaurame rajone judėti 
ir jiems mokama už darbą.

! rublių turime susidėję, bet už tiek 
pinigo dar toli nenuvažiuosi. Jus 

, pasiekti dar daug šaukia. Taigi, 
Į greit dar nepasimatysime. Gal ir 
■ visai nevažiuosime. Tiesa, vieną 
moterį ir vieną 16 metų vyruką, 
kai jau jie taip labai norėjo, ir 
kas tai dar už juos labai prašė, 

| išleido į namus. Bet kur jie gyve
na, kur jie išvažiavo, mes nežino
me. Šiaip dar niekas iš čia neišju
dėjo.

Darbo pas mus iki valiai. Aną 
vakarą Petrą pašaukė iš laivo 
prekes Iškrauti, tai dirbo iki vi
durnakčio. Šį kartą apsimokėjo, 
nes parsinešė visą maišą baltų 
miltų. Žinoma, jis užmokėjo, kiek 
priguli, bet miltai čia pakampiais 
nesimėto ir už pinigą kartais bran
gesni. Mama džiaugiasi galėsian
ti ką nors iškepti.

Šį kartą siunčiu jums fotogra
fiją, kurią, mama labai prašo, 
persiųskite mūsų berniukams. To
kį pat paveikslą siuntėme jums 
prieš dvejus metus, bet, matyt, ne
gavote, nes nieko apie tai nera
šėte. Šitame paveiksle mes esame 
visi ant Tongusko kranto, prie 
prieplaukos.

Jums dėkojame už viską ir pa
siliekame belaukdami laiško.”

je lietuvių išeivijoje jis tikisi ras
ti gausių talkininkų kovai už Lie
tuvos laisvę suaktyvinti. Vlikas 
yra dėkingas šio krašto vyriausy
bei, kuri, šiandien lemiamai įtai
godama pasaulio įvykius, remia 
mūsų tautos pastangas išsilais
vinti. Šiame krašte taip pat ren
kasi Pavergtųjų Tautų Seimas ir 
veikia kitos tarptautinės instituci
jos, kurios gali padėti Vlikui sėk- 
mngai Lietuvos laisvinimo kovą 
plėsti.

Vliko praeityje būdavo nesklan
dumų ir pasitaikydavo nesutarimų 
neesminiais klausimais, kurie sun
kindavo Vilko darbą. Tie nesuta
rimai, išnešti viešumon, davė kai 
kam progos tyčia kelti visuomenė
je nepasitenkinimą, o Vliko opo
zicijai sutelkė galimumą Vlikui 
priekaištauti ir, ypač pastaruoju 
metu, sąmoningai kenkti jo auto
ritetui ir orumui.

Vlikas laiku sutarė reikalingas 
Lietuvos laisvinimui priemones su
stiprinti. Lapkričio mėn. 24-27 d.d. 
vykusi New Yorke Vilko sesija pa
sižymėjo vieningu visų noru paša
linti praeities nesklandumus ir 
glaudžiai bendradarbiauti su sa
vąja visuomene bei lietuviškais 
veiksniais. Pagrindinės mūsų poli
tinės partijos, kurios demokrati
nių Lietuvos Seimų laikais atsto
vavo Seimuose 99% lietuvių tau
tos, kartu su kitų politinių grupių 
atstovais vieningai įvertino padė
tį, vieningai sutarė Vliko ateities 
kelią į Lidtuvos išlaisvinimą Ir 
vieningai nutarė juo eiti į tikslą, 
atidedant į šalį viską, kas trukdė 
Vlikui darbą dirbti.

Vlikas nepaneigė ir tų, kurie 
iš bendro darbo traukiasi. Jis su
pranta, kad jo pastangų sėkmin
gumas priklausys, kiek tos pas
tangos bus savos visuomenės re
miamos. Todėl priimtoj rezoliuci
joj Vilkas kviečia visus apjungti 
Lietuvos laisvinimo darbui. Visos 
grupės, kurios laikosi 1944 m. Va
sario 16 d. deklaracijos pagrindų, 
kurios siekia išlaisvintąją Lietu
vą atkurti kaip demokratinę vals
tybę, lygiomis su kitomis gali 
Vliko darbe dalyvauti.

Tautinė vienybė tebūnie Vliko, 
visų lietuviškųjų veiksnių ir lie-

“Pas mus veik nieko neįvyko. 
Tik kalbos prasidėjo, kad tas ar 
kitas persikels kitur gyventi, na
mo žada važiuoti. Bet tai vis vo
kiečiai ir kitokie, o mūsiškiai be
veik ir negalvoja apie tai. Žino
ma, norėtume pamatyti kaip tėviš
kėje atrodo ir ten būtų smagiau. 
Tik vargu ar galėsime išvažiuoti, 
nes mūsų popieriai yra žuvę li
mes negalime jų dabar gauti. O 
be popierių kur čia bevažiuosi... 
Ir ar geriau kur rasi? Mūsų laik
raščiai rašo, kad pas jus tikrai 
prastas gyvenimas. Tai mes jau 
žinome ir patys, nes po karo, kol 
galėjome išvažiuoti, patys patyrė
me koks vargas Vokietijoje. O iš 
kur jis galėjo pagerėti, jeigu vi- 

] šokių pabėgėlių daugybė suplūdo 
ir viskas per karą buvo sugriauta!

I Bet vėliau gal ir pasijudinsime. 
I Juk ir kalnai kartais pradeda ju-
■ dėti, kaip žmonės sako. Tad gal
■ kada ir pamatysime jus ir jū
sų gražius namus, dėde, o paskui

Į gal ir pas berniukus galėsime nu
vykti. (Berniukai, broliai laiškų 
rašytojos, gyvena čia. Red.).

O dabar likite sveiki ir tegul 
jums sekasi visada gerai.”

*
Pastarasis laiškas, rašybas 1955 

m. rugsėjo mėn., adresatą pasie
kė per 20 dienų, čia patiektos tik 
laiškų ištraukos, vengiant to, kas 
galėtų išduoti jų autorių.

Dar kartą primename, kad ši 
šeima, nėra nuteista už kokį “nu
sikaltimą”, bet yra “laisvai įkur
dintieji”, todėl jiems ir kitoks re
žimas taikomas nei tiems, kurie yra 

į nubausti priverčiamiems darbams 
i ir apgyvendinti darbo vergų sto
vyklose. Tačiau ir "laisvai įkurdin- 
I tieji”, nors “Opapai” miruss gy
venimas ir palengvėjo, vis dar “ne- 
; turi' laiko” į tėviškes parvažiuoti.

Red.

tuvių visuomenės bendro darbo pa
grindas. Gražų kelią į tautinę vie
nybę parodė Amęrikos lietuviai, 
kurie per paskutinį Amerikos Lie-

■ tuvių Tarybos suvažiavimą New 
I Yorke, kuris įvyko prieš nat Vil
ko sesiją, vienu balsu nutarė rem- 

. ti Vliką visomis išgalėmis — mo- 
i raliai ir medžiagiškai. Visa lietu- 
; vių išeivija laisvajame pasaulyje 
kviečiama pasekti tuo pavyzdžiu.

I Vis sunkėjant! Lietuvos laisvinl- 
• mo kova šiandien kaip niekad rei- 
1 kalauja sutelkti visas mūsų gyvą
sias jėgas. Bet kokiam skaldymui- 
sl turi būti padarytas galas.

Vlikb sesija pareiškė nuoširdų 
norą bendrai dirbti su Lietuvos 
pasiuntiniais, atidedant į šalį vi
sus ginčus dėl kompetencijų. Vil
kas, įsipareigojęs atstovauti ir 
ginti lietuvių tautą, o kartu ir 
Lietuvos valstybę, supranta, kad 
tai yra ir Lietuvos pasiuntinių 
bendras reikalas. Vlikas New 
Yorko sesijoje priimtoj rezoliuci
joje reiškia nuoširdų norą ir dar
niai su pasiuntiniais dirbti Lietu
vos laisvinimui.

Amerikos Lietuvių Taryba yra 
daug nuveikusi Lietuvos reikalui 
šiame krašte ir bendrame darbe 
Vlikas su Taryba neturėjo jokių 
nesklandumų. Teisingai suprantant 
Vliko ir Amerikos Lietuvių Tary
bos veiklos sritis, kaip vienas ant
ram talkininkavimą, Vlikas ne
abejoja, kad santykių darnumas 
ateičiai yra patikrintas.

Vliko santykiai su Lietuvos Lai
svės Komitetu bei su Lietuvių 
Delegacija Pavergtųjų Tautų Sei
me yra aiškūs.

Vilko sesijos New Yorke nutar
tas Vliko persitvarkymas yra pa
diktuotas gyvenimo tikrovės. Ta
čiau nei Vliko prigimtis, nei jo 
pagrindinis tikslas nekeičiami. Va
dovaudamas lietuvių laisvės ko
vai visame pasaulyje, Vlikas tei
kia ypatingą svarbą mūsų kovos 
frontui Europoje, kur veikia Vilko 
Vykdomoji Taryba su visomis jos 
įstaigomis.

Persitvarkęs Vlikas yra pasiry
žęs darbe plačiau užsimoti ir tiki, 
kad sunkėjančios sąlygos jam ne
bus nenugalima kliūtis savo pas
kirtį vykdyti. Kartu suprantama, 
kad Vliko darbo sėkmingumas pa
reis nuo to, kaip jam pavyks kon
soliduoti lietuvių išeiviją ir subur
ti visas veikiančias lietuviškas 
jėgas Lietuvos laisvinimo darbui.

Vliko pavestas, Prezidiumas

Žinia atėjo iš Amerikos, 
nia liūdna ir slegianti. Ji skelbia! 
lietuvių tautą netekus dar vienoj 
ddžiųjų darbininkų, taip labai rei
kalingų šiandien.

Prof. Vaclovas Biržiška, vienas 
žymiausų Lietuvos mokslininkų, gi
mė 1884 m. gruodžio mėn. 2 d. 
Viekšniuose, Šiaurės Lietuvoje. 
Augštąjį mokslą ėjo Petrapilyje, 
nes rusai jų pavergtai Lietuvai ne
leido turėti savojo universiteto. 
1909 m. Vaclovas Biržiška baigė 
Petrapilio universiteto teisių fa
kultetą, drauge per ketverius stu
dijų metus klausydamas istorijos 
bei etnografijos paskaitų istorijos 
filozofijos fakultete. Dar studijų 
metu aktyviai dalyvavo lietuviš
kame visuomeniniame darbe ir ra
šė lietuviškai spaudai, kovojusiai 
prieš caro valdžią.

Po Pirmojo Pasaulinio karo, 
Nepriklausomai Lietuvai įsteigus 
savąjį universitetą Kaune, Biržiš
ka buvo pakviestas į jį docentu 
(1930 m. pakeltas ordinariniu 
profesorium) teisių fakultetan, 
kurio dekanu buvo 1933-1935 m. ir, 
perkėlus fakultetą Vilniun, 1940- 
1941 m. Šalia teisės dalykų dar 
dėstė senosios lietuvių raštijos ir 
bibliografijos kursą. 1930 m. ga
vo filologijos dr. h.c. laipsnį. Nuo 
1941 m., pasitraukęs iš teisių fa
kulteto, perėjo į filozofijos fakul
tetą profesorium. Profesoriavo ka
rui pasibaigus Pabaltijo universi
tete Vokietijoje.

Prof. Vaclovas Biržiška laiko
mas vienu žymiausių lituanistų ir 
žymiausiu bibliografu.

įsteigus universitetą Kaune, jo 
biblioteką organizuoti buvo pa
kviestas Vacį. Biržiška. Jis Kau
no universiteto bibliotekos direk
torium išbuvo nuo 1922 m. iki 
1944 ir sukūrė rimtą mokslinę 
jauno universiteto biblioteką, itin 
vertingą retų lietuviškų knygų, pe
riodikos ir rankraščių rinkiniais.

Vacį. Biržiška nuolatinis spau
dos bendradarbis. Jo rimti moksli
niai ir aktualūs gyvenamojo mo
mento klausimais straipsniai 
spausdinti “Vilniaus žiniose”, 
“Lietuvos ūkininke”, “Skarde", 
’’Žarijose”, ’’Vilnyje”, “Visuome
nėje”, “Lietuvoje" ir kt. “Litwos” 
Kaune, ’’Knygų”, "Bibliografijos 
žinių”, “Mūsų senovės” redakto
rius. “Lietuviškos enciklopedijos” 
steigėjas ir vyr. redaktorius, iš
leidęs “Lietuviškąją bibliografiją” 
ir eilę darbų iš lietuvių knygų 
ir Lietuvos kultūros istorijos, bib
liografijos, bibliotekininkystės ir 
kt. Po karo Vokietijoje, gyvenda
mas sunkiose sąlygose, stigdamas 
medžiagos, sudarė Ir redagavo 
“Lietuvių rašytojų kalendorių”, 
263 puslapių, labai vertingą bib
liografinį veikalą, kurį 1946 me
tais išleido knygų leidykla “Pat- 
ria”. Amerikon nuvykęs kurį lai
ką buvo JAV leidžiamos Liet, en
ciklopedijos vyr. redaktorium, ši
tai rodo, kad Vacį. Biržiška, metų 
naštos ir sunkių gyvenimo sąlygų 
slegiamas tremtyje Vokietijoje, 
ir vėliau Amerikoje, neprarado sa- 

yo kūrybinės energijos. Jis kruopš
čiai dirbo iki mirtis nukirto jo 
gyvybės siūlą.

Svarbiausias Vacį. Biržiškos 
įnašas į lituanistiką yra jo kapi
talinis veikalas — Lietuviškoji 
bibliografija, — kurios iki pasi
traukimo iš Lietuvos spėjo išleisti 
5 tomus. Vacį. Biržiška yra pas
kelbęs daug svarbių senosios lie
tuvių rašybos ir kultūros istori
jos tyrinėjimų. Savo rašiniuose 
jis rėmėsi ne tik jau spausdinta 
medžiaga, bet gausiai naudojosi 
senais rankraščiais ir archyviniais 
dokumentais. Ir dabar Vacį. Bir
žiškos veikalai ir straipsniai įgau-1 
na dažnai pirmaeilio šaltinio rei
kšmę. «■

Tyrinėdamas lietuvių raštijos 
istoriją, Vacį. Biržiška itin daug 
dėmesio kreipė į spaudos draudi
mo gadynę (1965-1904), kada ru
sų valdžia, žiauriai numalšinusi 

Ži- 1963

kviečia visus lietuviškus veiksnius, 
visą lietuvių išaiviją širdim at
jausti mūsų pavergtos tautos li
kimą ir nepalūžtant tikėti, kad 
lietuvių tautos laisvės kova bus 
laimėta. Prezidiumas visus kvie
čia stiprinti vieningas pastangas 
Lietuvai vaduoti”. 

metų sukilimą, uždraudė 
lietuviams spausdint knygas ir 
laikraščius lotyniškomis raidėmis, 
brutaliai norėdama primesti savą
jį rusiškąjį alfabetą, kad rengtų 
rusiškai knygai ir rusų kalbai ke
lią Lietuvon ir ją ilgainiui visai 
surusintų.

Velionis Vaclovas Biržiška pali
ko du brolius: Mykolą ir Viktorą 
Biržiškas, taip pat žymius moks
lininkus, visuomenininkus ir uolius 
spaudos darbininkus, kietus kovo
tojus už lietuvybę ir lietuvių tau
tos kultūrą.

J.K.

KULTŪRINĖ 
INFORMACIJA

— Melbourne ateitininkų sen
draugių ir ateitininkų moksleivių 
S-gos valdyba suruošė 45 metų 
ateitininkijos jubiliejaus minėji
mą. Šia proga įvykusiame meno 
vakare dalyvavo rašytojai Pulgis 
Andriušis, Vyt. Žemkalnis, poetė 
Julija švabaitė — Gylienė, sol. 
G. Vasiliauskienė, Ap. Ragauskai
tė, D. Vildovas, baleto šokėja R. 
Plokštytė, išraiškos šokėja E. Ke- 
palaitė, muz. Al. Valius, P. Mor
kūno vedamas oktetas, pianistė 
Valiuvienė ir kt. J meno vakarą 
atsilankė daug melbourniškių.

— New Yorke atidaryta dali. 
Adomo Galdiko kūrinių paroda, 
daugiausiai aliejinės tapybos. Pa
roda vyksta Feigi, vienoje žy
miausių New Yorko galerijų. Pe
reitais metais New Yorke suruoš
tą dail. Ad. Galdko parodą ameri
kinė spauda labai gerai įvertino. 
Galdikas į JAV atvyko 1952 m. iš 
Paryžiaus.

• Pereitais metais Amerikos 
lietuvių laikraštis “Darbininkas” 
paskelbė dramos kūrinių konkursą. 
Dabar, konkurso terminui pasibai
gus, pasirodė, kad draminė kū
ryba nėra užmesta. Gauta 22 vei
kalai, kurių tarpe yra ir kituose 
kraštuose gyvenančių rašytojų 
veikalų.

i Jury komisiją sudaro: J. Aistis, 
T.L. Andriekus, kun. dr. Pr. Bag
donavičius, H. Kačinskas, Pr. Nau-

I jokaitis.
I — Mykolas Vaitkus išleido nau
ją eilėraščių rinkinį “Nuošaliu ta-

I ku”. Knyga turi 100 puslapių. 
Išleido ’’Terra”, Chicagoje.

— Jau atspausdinta Jurgio Sa
vickio atsiminimų knyga (1 d.) 
“Žemė dega”.

— Jurgio Jankaus “Senas ka
reivis Matutis” jau išėjo iš spau
dos.

— “Lietuvių Dienų” leidykla iš
leido naują dr. A. Šapokos “Lithu
ania Trough the Ages” leidimą. 
Knygą Jau galima užsisakyti pas 
spaudos platintojus.

— Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apylinkė sausio 21 d. su
ruošė Lietuvos valstybinio teatro 
35 metų sukakties minėjimą. Ta 
proga buvo pastatytas Petro Vai
čiūno veikalas “Naujieji žmonės”. 
Režisavo Vitalis Žukauskas.

— Lietuvių Enciklopedijos lei
dėjas praneša, kad nuo VIII tomo 
Lietuvių Enciklopedija bus spaus
dinama be atsargų, t.y. tik pre
numeratoriams. Tad norintieji gau
ti enciklopediją privalo ją prenu
meruotis.

Australijoj kreiptis į L.E. ats
tovą: A. Krausas, 24 Grandview 
Av., Maribymong, Vic.

TELL AUSTRALIANS 
ABOUT LITHUANIA!

Give your English-speaking friends 
a book about Lithuania from “dal- 
glninkai” of 1863 to Kaunas ope
ra and Palanga, also about 1/3 

of Lithuanian nation in the U.S.A.:

An Immigrant’s Story
By Arėjas Vitkauskas

Price 4 3.75. Send check or mo
ney order to: Philosophical Libra
ry, Inc., Publishers P.O. Box 1317, 
New York 8, N.Y.

THIS IS THE FIRST AMERICAN 
BOOK WITH GREEN LITHUA- 
NAN RUTA ON ITS COVER. 
KEEP ONE BOOK ON YOUR 
TABLE.
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PAS SKAUTUS ! būtų ji buvus įmanome be jo, o ■ 
I taip pat dar kartų padėkota ir, 
' Mr. Ockwell.

MELBOURNO VASAROS
POTVYNIS — VANDUO 
KELIAMĖS AUGŠTESNĖN VIETON. BET VANDUO ATSEKA 
IŠ PASKOS. DAR AUGŠTESNĖN AUGŠTUMĖLĖN. į TALKĄ AT
VAŽIUOJA GERASIS AUSTRALAS. BUVO SLAPIA BET SMAGU.

STOVYKLOJ. PER LIETŲ IR VĖJĄ. 
SEMIA PALAPINES. VIDURNAKTI

Kiti Apie Mus Kiek Išleidžiama Valstyb, 
Radijui Australijoje

Australijos Rarijo Komisija (A. 
B.C.) pastarųjų finansinių metų 
bėgyje išleido per 3 milionus sva
rų. Iš tos sumos du su puse mi- 
lionų buvo Iš valstybės kasos, gi 
likutis iš pačios Komisijos paja
mų. ABC metropolltinės progra
mos (tiek federalinės, tiek paski
rų valstijų) susidaro iš sekančių 
transliacijų: klasikinė muzika — 

24 proc., lengva muzika — 16 proc., 
įvairenybės (šiupiniai) 16 proc., 
drama — 4 proc., vaikų valandė
lės — 2 proc., jaunimo valandė
lės — 3 proc., paskaitos — 7 proc., 
parlamento posėdžių transliacija 
— 3 proc., religinės valandėlės — 
4 proc., žinios — 8 proc., sporto 
valandėlės — 5 proc., žemės ūkio 
valandėlės — 2 proc. Ir likutis 
įvairioms skitoms

Stovyklai vadovavo v.s. vyr. 
skltn. Danutė Lazutkaitė ir pskltn. 
Birutė Antanaitytė, kurios, nors 
jaunos būdamos sugebėjo stovyk
lų pravesti net ir tokioses nepalan
kiose sųlygose. Joms talkininkavo 
stovyklos globėjas psktn. A. Kar
pavičius, skltn. K. Kuzmickas, v. 
s. skltn. B. 
Lazutkaitė.

Per visų 
uždaromojo 
aplankė didelis tautiečių skaičius, 
deja stovyklautojai pasigedo skau
tų vadovų, nors jie buvo stovyklos 
vadovybės net raštu kviesti atsi
lankyti ir jaunesniesiems padėti. 
Iš keliolikos Melbourne esančių 
skautininkų, tik vienas, vos trum
pam laikui, į stovyklų atsilankė. 
Gražu dirbti iš idėjos, džiugu, kuo
met matai patenkintas jaunuolio 
akis, tačiau skąudu, kada vyres
nieji tiek sumenkėjų, kad jaunes
niųjų darbu sau garbę pelnytų.

Didelė pagarba priklauso ir 
Jamborės lietuvių vieneto vado
vams vyr. sktn. A. Krausui, vyr. 
sktn. B. Dainučiui, psktn. A. Ga- 
becui ir visiems broliams, kurie 
atstovavo lietuvius kitataučių tar
pe ir panašiose sųlygose, kaip ir 
jaunimo stovyklos stovyklautojai, 
praleido savo atostogas.

ALKA

Pereitų metų gruodžio mėn. 28 
d., būrys Viktorijos — Tasmani
jos Tunto skautų ir skaučių iš 
Melbourne vyko dviejų savaičių 
vasaros stovyklon bei Pan-Pacl- 
fic jamborėn.

šv. Jono bažnyčioj 10 vai. ryto 
kun. P. Veseris atlaikė pamaldas. 
Vykstantieji į Pan-Pacific jambo- 
re, vadovaujami vyr. sktn. B. Dai- 
nučio, vyko sunkvežimiu, gi jau
nesnieji skautai ir skautės, vado
vaujami psktn. Alg. Karpavičiaus, 
traukiniu iki Ringwood stoties, 
kur pasikrovę j sunkvežimį Ir 
apie 4.30 vai. vakaro, šlapi ir pur
vini (visų dienų lijo), pasiekė sto
vyklavietę.

Prasideda įsikūrimo darbai, ge
raširdžio australo Mr. Ockwell so
dybos laukuose. Trumpu laiku 
Yarros upės pakrantėje išdygsta 
mažas palapinių kaimelis. Stovyk
los įsikūrime talkininkauja Ir at
lydėję skdutų tėveliai bei tunti- 
ninkas psktn. J. Makulis. Pirmoji 
naktis stovykloje buvo šalta ir 
lietinga. Kylųs Yarros. upėje van
duo putoja. Atsisveikina kai kurie 
tėveliai ir psktn. Makulis. Linki 
pasilikusiems sėkmės. Stovyklos 
pakraštyje, silpnos laužo šviesos 
apšviesti, susirūpinusiais veidais, 
budi psktn. A. Karpavičius, skltn. 
K. Kuzmickas, J. Antanaitis, V. 
Kalvaitis ir ponia M. Antanaitie
nė, nes potvynio pavojus stovyk
lų gali Ištikti kiekvienų minutę.

Jau senai stovyklautojai, pirmų
jų įspūdžių ir pasiruošimo nuvar
ginti miegojo, kada 1 vai. nakties, 
psktn. A. Karpavičius visus pri
kėlė, liepdamas pasiimti daiktus ir 
trauktis j augštesnę vietų, kadan
gi dalis palapinių pradėtos semti. 
Klusniai, be panikos, kaip Ir pri
dera skautams, vykdė įsakymų. 
Keturios palapinės buvo nugriau
tos ir, kartu su rėmais, išneštos 
į saugesnę vietų; kitos, stovinčios 
augštesnėje vietoje, paliktos iki 
ryto. Likimas tačiau neleido su
laukti išauštant ryto — ketvirtų 
valandų teko galutinai pasitraukti 
iš pasirinktos stovyklavietės. Grau
du buvo stebėti šių pasitraukimo 
pionierių — pasktn. A. .Karpavi
čiaus, skltn. K. Kuzmickio, M. 
Antanaitienės, J. Antanaičio, V. 
Kalvaičio veidus Ir Juos pačius — 
purvini, šlapi, nemigę, paraudu
siomis akimis, tačiau linksmi — 
išgelbėję Jaunuolius Iš gręsiančio 
pavojaus. Rytų atskubėjo pagal
bon ir sklypo šeimininkas, pasiū
lydamas naujų stovyklavietę bei 
turtui pervežti arklį ir vežimų. 
Pasitraukimas atliktas pačiu lai
ku, nes po trumpo laiko, buvusių 
stovyklavietę padengė išsiliejusios 
Yarros vanduo: kur stovėjo pala
pinių kaimas, dabar tyvuliavo ma
žutis ežerėlis.

Lietus vis lyja ir lyja. Kelia
mės į naujų stovyklavietę. Po ke
letas valandų kruopštaus darbo ir 
vėl išdygo palapinių kaimelis jau 
kitoje vietoje, nors ir čia virtuvės 
ir maisto sandėlio palapines dar 
kartų teko perkelti.

Pamažu pakilo vėliavų stiebai, 
kryžius, atsirado menki palapinių 
papuošimai. Visose palapinėse bu 
vo padaryta lovelės bei staleliai 
daiktams pasidėti. Atsisakyta nuo 
iškylų ekskursijų, o pasitenkinta 
ruošiant Jaunesniuosius į patyri
mo laipsnius, nes lietus, pylęs be
maž visų stovyklavimo laikų, ne
leido programos pravesti taip, kaip 
buvo numatyta. Stovyklautojai ---- ------------------------- ------------------------------------------- ---- ----- -----
sausio mėn. 5 d. aplankė Pan-Pa- ŲŽSIPRĘNUMEJRUOJANT "MŪSŲ , PASTOGĘ”^ IR SIUNČIANT 
cific Jamborėje esančius brolius,!- ” °
o sekančių dienų, stovykloje esan-1 
tieji tautinių šokių šokėjai, dar! 
kartų lankėsi jamborėje padėti 
broliams laužo metu, kur pašoko 
“Lenciūgėlį”, “šustų” ir ’’Oželį”.

šeštadienio vakare sklypo šei
mininkas Mr. Ockwell savo buto 
suruošė stovyklautojams atsisvei
kinimo vakarų. Nuoširdžioje aust
ralų šeimoje stovyklautojai pralei
do jaukiai keletu valandų, vaišin
damiesi užkandžiais ir arbata. Iš 
jaunų krūtinių skambėjo dainos, 
pirmų kartų gyvenime sutikto 
žmogaus bute, kuris tiek daug nuo
širdumo jiems parodė.

Sausio mėn. 8 dienų, sekmadie
nį, vėliavų nuleidimo metu, prie 
prieš kryžių patiestos tautinės vė
liavos, skaučių įžodį davė keturios 
skautės (A. Kalvaitytė, G. Kal
vaitytė, I. Didžytė, R. Malakūnai- 
tė). į paskiltininkės laipsnį pa
kelta skautė Audronė Lazutkaitė, 
o taip pat viena skautė išlaikė
I- jo skaučių pat. laipsnio ir trys
II- jo skaučių pat. laipsnio egza
minus. Ta pačia proga stovyklos 
vadovybė išreiškė nuoširdžių pa
dėkų sklypo šeimininkui, J. Anta
naičiui, V. Kalvaičiui, skltn. K. 
Kuzmickui, kurie kartu su stovyk. 
lautojais džiaugėsi laimėjimais ir 
pergyveno nedateklius.

Tų pačių dienų, uždaromojo lau
žo metu, į kurį atsilankė gausus 
lietuvių svečių būrys iš Melbour
ne, o taip pat ir australų iš apy
linkės, Skautų Globos Komiteto 
vardu J. Antanaitis išreiškė padė
kų stovyklos globėjui pšktn. Alg. 
Karpavičiui, maisto tiekėjui skltn. 
K. Kuzmickui, kuris tieGc daug 
stovyklai pasišventė ir vargu ar

Pranaitytė, pskltn. A.

stovyklavimo laikų 
laužo metu, stovyklų

ir

SPORTO ŠVENTĖS ATGARSIAI
VI-toji Australijos Lietuvių venlmų.

sporto šventė Adelaidėje laikoma Tikėdamiesi ateityje Jums tokiu 
vienu iš geriausiai nusisekusių pat vaišingumu atsilyginti, pra- 
sportinių parengimų. Tai liudija Šonu* priimti mūsų geriausius spor- 
sportlninkų atsiliepimai. Vienų '■'-1— ----
charakteringesnių čia atspaudžia- 
me. Tai Melbourne “Varpo” sporto 
klubo pirmininko pareiškimas. 
Vykdomosios Tarybos pirmininkas 
ir Lietuvybės Išlaikymo Tarnybos 
valdytojas linkėjimų Australijos 
sportuojančiam jaunimui atsiuntė 
per Adelaidės “Vyties” sporto 
klubo pirmininką B. Marmukonį.

Pone Pirmininke,
širdingai dėkodamas už sveiki

nimus ir gražius linkėjimus VI-jo 
Australijos Lietuvių Sportuojan
čio Jaunimo Sąskrydžio proga, 
prašau perduoti Jūsų Jaunimui 
mano geriausius linkėjimus, 
ir toliau liktų sveiki kūnu ir 
taviški dvasia.

Su tikra pagarba.
K. Žalkauskas,

L. e. VT Pirmininko ir 
LIT Valdytojo p.

tinius linkėjimus.
Su pagarba: J. Motiejūnas, 
Melb. Liet. Sp. Kl. Varpo V-bos 

Pirmininkas.

Ekspertų Komitetas, įsteigtas 
prie Commonwealth Imigracijos 
Patariamosios Tarybos, kurio už
davinys tirti imigrantų reikalus ir 
elgsenų, patiekia įdomių žinių 
apie naujuosius ateivius, atvyku
sius Australijon po II-jo Pasau
linio karo.

Komitetas pripažįsta, kad Imi
grantų kriminaliniai nusikaltimai 
nerodo tendencijos didėti ir dau
geliu atvejų jų nusikaltimų pro
centas yra žemesnis, nei bendras 
australų nusikaltimų procentas. 
Paskirų tautinių grupių nusikal
timų procentas taip pat žemesnis, 
negu australų. Tik viena imigran
tų grupė — ateiviai iš Rytų Eu
ropos — nusikaltimų procentu pri
artėjo prie senųjų šio krašto gy
ventojų.

Toliau Komitetas atkreipia dė
mesį į tai, kad imigrantų nusikal
timams reikšmės turi tai, kad gy
venimo sųlygos, tarp jų gimtųjų 
kraštų ir Australijos, yra labai 
skirtingos, kad kaikuriose tauti
nėse grupėse yra labai neišbalan
suotas vyrų ir moterų santykis, 
ir dar tai, kad kaikurios tautinės 
grupės į. čia atvykusios nerado 
savo krašto kilmės žmonių, kurie 
būtų šiame krašte giliau šaknis 
įleidę ir naujai atvykusius savo 
tarpan priėmę.

Komitetas randa, kad imigran
tai greičiau linkę įvykdyti nusi
kaltimų prieš asmenį, negu kėsi
nasi į nuosavybę. O jų padaryti 
nusikaltimai didele dalimi yra pa
sikarščiavimo, momento reikalas, 
bet retais atsitikimais kvalifikuo-

savo raporte 
imigrantai ir 
tai neužmirš- 
Jaučiasi labai 

su

tini, kaip palinkimas nusikalsti.
Toliau Komitetas 

primena, kad, jeigu 
padaro nusikaltimų, 
tina, Jog jie dažnai
vieniši, Jiems tenka gyventi 
žmonėmis, kurių moralė ir jų tė
vynėse nebuvo augštai vertinama 
— imigrantai čia turi žymiai di
desnių sunkumų gauti butus; be 
to, imigrantų vyrų yra didesnis/ 
procentas, negu moterų ir jų am-j 
žius (didžiausių grupę sudaro 20- 
25 metų) yra toks, kada žmonės1 
padaro daugiausiai nusikaltimų 
kiekvienoje bendruomenėje.

Komitetas apeliuoja j australiš
kųjų publikų, kad 
rengusi imigrantus priimti j savo1 
tarpą ir sudarytų lengvesnes sų-! 
lygas naujiesiems 
australams sueiti į artimesnį są
lytį.

Imigracijos ministeris Mr. H. 
Holt pareiškė, kad jis būtų labai 
patenkintas, jeigu kiekvienas aust
ralas išstudijuotų Ekspertų Komi
teto raportų.

“Aš reiškiu pagarbą imigran
tams ir džiaugiuosi gavęs šitų pa-

ši būtų pasi

lengvesnes sų- 
ir seniesiems transliacijoms.

Padėka

Mes visi ir alus
sunaudojimasAustralijos alaus

per pastaruosius metus pasiekė 24 
_ galionus (apie 100 litrų) kiekvie- 
i. | nam gyventojui (dideliems Ir ma- 

1 žiems), t.y. dvigubai daugiau ne- 
I gu prief karų. Finansų reikalų 
' ministeris parlamente šitokį alaus 

tvirtinimų savo nuomonės, kurių suvartojimų pavadino "herojišku”, 
aš visada turėjau apie imigran-_ taip pat pabrėžė, kad, jo nuo- 
tus, kad jie ne tik prisideda prie j mone, alaus sunaudojimas ateity- 
Australijos pramonės išvystymo,i J® *^ar kilsiąs. Iš viso pernai Aust- 
bet taip pat rodo kiekvienu atveju, ' Talijoje išgerta 199 milionai ga- 
kad jie yra geri piliečiai” — pa- Honų alaus, 
reiškė Mr. H. Holt.

Komiteto raportas, kurio čia pa
tiekėme tik santraukų, įteiktas Į Australijoje viena mašina (autove- 
pereitų savaitę įvykusiai Austrą-1 žirniu) važiuoja 4.7 žmonės. JAV-

Motorizacija Australijoje

kad 
lie-

Klubo

lijos Pilietybės Konvencijai Can- 
berroje.

LILIAN FRASER SMITH

NAUJIEJI AUSTRALAI
Adelaidės Lietuvių Sporto Klu-'

bas “Vytis”, kaip Vl-sios Austrą- Kokia baisi audra atvarė čia tų svečių, tirštų žmonių plūst), 
lijos lietuvių Sporto šventės ren- Kurs liejasi banga per bangų ir skiedžiasi ant mūsų kranto? 
gėjas, nuoširdžiai dėkoja organi- Ar bus gi dangūs pagaliau palankūs šiems viesulų ilgai blaškytiems— 
zacijoms bei asmenims, atėjusiems Ne meldžiantiems, bet nešantiems duokles širdies ir smegenų ir rankų? 
į pagalbų ruošiant Sporto šven-j
tę Adelaidėje: A.L.B. Krašto Vai- Koks žaibas plieskė dangų, koks griausmas purtė kalvas, 
dybai už pereinamųjų taurę, svei^ Tamsoj kokioj slypėjo vandenys, koks viesulas sukus į pietus 
kinimus ir linkėjimus, Adelaidės Išrovė Juos? ... tų trapių "" * . ...
Apylinkės Valdybai už taurę ir Jos lieknas rankas, slaptų 
didelę materialinę paramų. L.K.F.!
Adelaidės Skyr. Valdybai už tau- Tų motinų maltletę su jos vaiku; tų išdidų senų lenkų;
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mergužėlę: Leonardo būt galėjęs piešti 
žvilgsnį, švelnius itališkus skruostus;

bės pirmauja — vienu autoveži- 
mlu ten važiuoja 3.4 žmonės, Ka
nada turi antrų vietų — vienu au- 
tovežimiu 4.3 žmonėms, o Austra
lija varžosi dėl trečios vietos su 
Naujųja Zelandija.

Pasaulio vidurkis yra 29 žmonės 
vienam autovežimiui. Kas dienų 
391 naujas autovežlmis pasirodo 
Australijos keliuose. Didžiausių 
nelaimingų atsitikimų skaičių iš 
visų įmonių bei įstaigų (privačių 
ir valdinių), pagal nelaimių sta
tistikos duomenis, yra padariusios 
valdinės transporto įstaigos.

MELBOURNO LIET.
PARAPIJOS KIOSKAS

rę, L.A.S. Adelaidės Skyr. Valdy
bai už pereinamųjų taurę šachma
tininkams, Ateitininkų Sendraugių 
Organizacijai, Adelaidės Skyr. 

Valdybai už gražų “Lietuvos Vaiz
dų” albumų, Adelaidės Apylinkės 
Moterų Sekcijos Valdybai už tau
rę ir didelę paramų ruošiant spor
tininkų sutikimų, dali. P. Kudirkai 
ypatinga padėka už paaukotus jo 
paties pagamintus reprodukcinius 
paveikslus, kuriais buvo apdova
noti visi sportininkai, prisiminti 
Vl-jų Sporto šventę Adelaidėje, 
p. Vasiliauskui už paaukotų as
meninę taurę geriausiai krepšinin
kei. Dr. kun. P. Jatuliui už didelę 
paramų. Dail. p. Marčiulioniui už 
pagaminimų VI-jai Sporto Šven
tei atžymėti ženklelio projekto, p. 
p. V. Radzevičiui — Sporto Šven
tės leidinio redaktoriui, J. Kala- 
kauskui — “Mūsų Pastogės" re
daktoriui, Pr. Nagiui — “Minties” 
spaustuvės savininkui, už didelį 
rūpestį ir įdėtų darbų, kad Sporto 
šventės leidinys išvystų saulės 
šviesų, bei nuoširdžius sveikinimus 
ir linkėjimus. Taip pat nuoširdus 
ačiū visiems Adelaidės lietuviams, 
už atvertas savų namų duris at- 
vykusiems svečiams sportininkams,

Berniukų akimis pilkom — lyg šiaurės jūra, plaukais — lyg Baltijos 
javai: 

Tuos lieknus jaunus graikus — iš formų liejamų į nemirtingų bronzų; 
Tų plačiakaktę vokietę, su dar negimusiu — nėščių antai.

Vieni sapnuos mėlynas jūras, kiti — sniegus kalnų, 
Ar sodžių, arba praeitim garsingų miestų arti namų gimtų, 
Medumi saldų liepų kvapų, arba laukinę muzikų pušų; 
Treti girdės per visų amžių šnabždesį alyvmedžio šakų.

ADELAIDĖS LIET. SPORTO 
KLUBO VYTIES VALDYBOS 

PIRMININKUI
Malonus p. Marmukoni,
Melbourne Liet. Sp.

“VARPO” Valdyba, nuoširdžiai 
dėkoja Jums bei kitiems Valdybos 
nariams, o taip pat ir visiems 
“Vyties” sportininkams už gražų 
ir draugiškų visų Vl-je Sporto 
Šventėje dalyvavusių Melbourniš- 
kių sportininkų priėmimų.

Šia proga prašome taip pat per
duoti mūsų širdingiausių padėką 
“Lituanicos” vyrų choro vadovui p. 
V. Šimkui, solistėms p.p. A. Gu- 
čiuvienei ir G. Vasiliauskienei, 
Adelaidės Liet. Teatro Mylėtojų 
Grupės vadovui p. P. Rūteniui ir 
A.L.B. Adelaidės Apylinkės Val
dybos pirmininkui p. L. Martinkui 
už Šventės metu jų suruoštus me
ninius parengimus, kurie padarė 
mūsų viešnagę Adelaidėje ypatin
gai malonią ir kupinų gražiausių 
prisiminimų.

Labai ačiū taip pat visiems tau- į lr visoms organizacijoms už svei- 
! tiečiams, kurie nepabijojo atverti I tinimas ir linkėjimus sąskrydžio 
I mūsų sportininkams savo namų ’ dalyviams.
1 duris ir suteikė nakvynę ir pragy- i A.L.S. KL. VYTIS.

PRENUMERATOS PINIGUS AR AUKĄ LAIKRAŠČIUI, ADRE
SUOTI: “MŪSŲ PASTOGĖ” BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, N.S.W.

JEIGU JUMS REIKALINGOS ELEKTROS 
REIKMENĖS: RADIJO APARATAI, RADIJO 
GRAMOS, ŠALDYTUVAI, PROSAI, SKALBIMO 

MAŠINOS IR KT.
UŽEIKITE PIRMA PAS

nigol co
330 Auburn Rd., Hawthorn.

Smulkesnių informacijų — Liet. Parap. Kioske

Su džiugesiu atverki jiems vartus, šiai svečiai, tirštai žmonių plūsčiai, 
Tausoki jų širdies ir rankos dovanas ir melski audrų praeities, 
Ir melski, mirties kad vėjas, juos kurs vijo, nūnai jau nurimtų, 
Kad JIS, kuris net žvirblio mirtį mato, atneštų jiems pagaliau 

ramybę.

“M.S.H.”
Iš anglų kalbos vertė 

VIKTORAS ŽOSTAUTAS.

MĖGINKIME NUSIŠYPSOTI
Aštuonmetė vengrų mergaitė, ku
rios motina mokė “naujuosius 
australus” anglų kalbos, nuspren
dė pamokyti savo mokytojų mo
kykloje vengriškai. Vienų dienų, 
išdidi atnešė parodyti savo motinai 
sųsiuvinį, • ant kurio vršelio vai
kiška rašysena buvo užrašyta: 
“NAUJIESIEMS VENGRAMS”.

miesto centre pra
tarnautoje, kuris 

pakvietė vertėjų.
keturias kalbas,

Vienas europietis, atėjęs į didelę 
prekybos įmonę 
šneko į jaunų 
jo nesupratęs 
Šis, išmėginęs
nesusikalbėjo. Pro šalį ėjęs direk
torius susidoemėjo klientu ir su
prato: mat iš to paties krašto bu
vo kilę — iš Airijos...

*
Policininkas, duodamas parodymus 
teisme, pasakojo, kaip jis apsilan
kęs vieno "naujojo australo” na
me radęs nupjautu vamzdžiu šau
tuvų. Paklaustas teisėjo, kam jis 
tų šautuvų nupjovęs “naujasis aus
tralas” atrėžė: “Jūsų prakilnybe, 
nusipirkau geležiai pjauti pjūklų 
Ir norėjau išmėginti...

vyro, vien tik australai...

Lankydamosi Italijoje su savo vy
ru, vieno australo pramonininko 
graži blondinė žmona, negalėdavo 
gatvėje atsikratyti gerbėjų, kurie 
ne tik gėrėjosi jos gražiais plau
kais ir linijomis, bet tiesiog se
kiodavo jų, užkabinėdavo ir net 
žnybtelėdavo.
Vienaip ir kitaip mėgino Jų atsi
kratyti, bet nepavykdavo įkyrių 
gerbėjų atgrųsyti. Sakydavo, kad 
jos vyras ateinųs, bet italai tik 
pasijuokdavo. Vienok surado bū
dų, stačiai ir tiesiai pasakydama: 
“Mano vyras AUSTRALAS...”

Vienas “naujasis australas”, bu
vęs valdininkas, pasistatė naujų 
fibrinukų ir rengėsi virtuvę dažy
ti. Krautuvėje patarė jam paimti 
pusę galiono specialių dažų pa
grindui 
mul.

Tada 
klausė,
vėjas atsakė: "Naudoki teptukų ir 
šiek tiek COMMON SENCE (svei
ko proto).

"Naujasis australas” gal neper- 
I prasdamas greitai pasakyto saki-

ir galionų dažų užbaigi-

“naujasis australas" pa- 
kaip juos naudoti. Parda-

Dviejų australiškų poniučių pa
šnekesys kavinėje: "... tai buvo 
baisus balius, nei vieno įdomaus nio pabaigos, gal dėl kitos prie-

siūlo pagalvoti ir užsisakyti vie
nų, ar keletu iš šių ne Australijoj 
leidžiamų lietuviškų laikraščių ir 
žurnalų.
Lietuvių Dienos — gausiai iliust
ruotas, dviem kalbom paaišk. rim
tų straipsnių (met. 2.5.5);
Karys — iliustr., patriotinių, po
litinių, straipsnių ir atsiminimų 
nepart. žurnalas (2.5.6);
Aidai (met. 2.5.6), Literatūros 
Lankai, Užuolanka — literatūros 
ir kultūros žurnalai;
Lietuva — 3 mėn. 
| Laisvę — 3 mėn. 
politiniai žurnalai; 
Eglutė (1.12.0) — 
žurnalas;
Skautų Aidas (1.7.3)
Vytis (1.7.3) skautų ir skautų va
dų žurnalai
Ateitis (2.5.6) — jaunimo, patriot, 
žurnalas;
Laiškai Lietuviams (1.0.0), Žibin
tas (0.12.6) — jaunimo ir šeimų 
kultūr. žurnalai;
Saleziečių Balsas (0.9.0), Žvaigž
dė (1.2.6), Šv. Pranciškaus Var
pelis (0.18.2) — religinio turinio 
žurnalai;
Bendro pobūdžio laikraščiai: Drau
gas, dlenr. (5.0.0), Darbininkas 
(2.19.0) ir Dirva (2.19.0), Lais
voji Lietuva (2.0.6), U.S.A, laik
raščiai ; Nepriklausoma Lietuva 
(2.14.6), Tėviškės Žiburiai (2.1.0)
— Kanados liet, laikraščiai; Lai
kas (1.7.3) — Argentinos liet, 
laikraštis; Europos Lietuvis (2.5.0)
— Anglijoj leidžiamas;
Be to, angių kalba įdomūs liet, po
litiniai žurnalai: East & West 
(0.12.6) — baltų kom. leidžiamas, 
News from Behind The Iron Cur
tain (1.7.3) — Free Europe komi
teto leidinys JAV-se; Lituanus — 
3 mėn. Liet. Stud. Sų-gos leld. 
Negalį užeiti į Kioskų, rašykite: 
Butkūnas, 9 Cowper St., St. Kilda 
S. Vic.

(0.18.2 met.),
(0.10.0 met.),

valkų auklėj.

, Vytis, Mūsų

žasties, dar pasiteiravo:
“Kiek gi kainuoja vienas ga

lionas to Jūsų “COMMON SEN- 
CE?...” Surinko Vi. Žos.
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Sydnėjus
PASIRUOŠIMAS VASARIO 16 

MINĖJIMUI

ALB Sydnėjaus Apylinkės Val
dyba, norėdama suruošti įspūdin
gesnį Nepriklausomybės šventės 
minėjimą, kreipėsi į veikiančias 
Sydnėjuje organizacijas ir meno 
kolektyvus prašydama talkos. Tuo 
reikalu sausio 29 d. buvo sušauk
tas organizacijų ir meno kolekty
vų atstovų pasitarimas, kuriam 
pirmininkavo ALB Sydnėjaus Apy
linkės Valdybos pirm. V. Minio
tas. Pasitarime Sporto Klubą 
“Kovą” atstovavo D. čelkytė ir 
Br. šaltmiras, Katal. Kult. Drau
giją — dr. Al. Mauragis, “švie
są” — Vyt. Doniela, “Atžalos” 
teatrą — J. Kalakonis, Moksleivių 
ateitininkų būrelį — Alg. Bučins
kas, Sydnėjaus lietuvių chorą — 
p. Grušienė. Pasitarime dalyvavo 
kapelionas kun. Butkus ir Apy'. 
V-bos nariai: Ničajus, Šablevi
čius Ir Bankstowno Apyl. Valdybos 
pirm. J. Ramanauskas.

Sutarta, kad tautines šventes 
ruošiant apylinkės valdybai talki
na visos organizacijos, tik apy
linkės valdyba privalo galimai 
anksčiau kreiptis, nurodydama 
konkrečiai kuo kuri organizacija 
galėtų prie šventės ruošimo prisi
dėti. GI bendram pasitarime, koks 
buvo šį kartą, būtų pasisakyta dėl 
detalių ir sutarta programos tvar
ka.

Šį kartą prie šventės programos 
atlikimo pasižadėjo prisidėti “Ko
vo” meno grupė, “Atžalos” teat
ras ir Sydnėjaus Lietuvių Plunks
nos Klubas. Choras šiuo metu yra 
išsiskirstęs atostogų ir jo atst. ga
lutinio atsakymo negalėjo duoti. 
Skautai šventėje dalyvaus organi
zuotai su savo vėliava.

ALB Bankstowno Apyl. V-bos 
pirmininkas pranešė apie ruošia
mą Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą vaikams Bankstowno. šia
me minėjime programa ir paskaita 
bus pritaikyta valkams, todėl pa
geidauta, kad Jame dalyvautų ga
limai didesnis skaičius Sydnėjaus 
lietuvių vaikų. Valkams minėjimas 
įvyks vasario 11 d.

Sydnėjaus lietuviams Nepriklau
somybės šventės minėjimas įvyks 
vasario 19 d. šv. Benedikto bažny
čios salėje, tuoj po pamaldų lietu
viams, kurių pradžia 12,30 vai.

SKAUDI EISMO NELAIMĖ
Sausio 28 d. apie 7 vai. ryto, 

Cabramattoje įvyko skaudi eismo 
nelaimė, kurios metu sunkiai su
žeista Marija Statkienė ir klek 
lengviau Antanas Statkus, maisto 
krautuvės ’’Rūtos” Cabramattoje 
savininkai.

Statkal važiavo j prie Cabra- 
mattos esantį ūkį parsivežti pre
kių. Prie posūkio iš šalutinės gat
vės išnėręs automobilis užsibloškė 
ant A. Statkaus vairuojamo ”Hol- 
deno”. Susidūrimo metu smarkiai 
aplamdytos abidvi mašinos. M. 
Statkienei prakirsta galva, suža
lotos rankos, kojos. A Statkui su
žalota galva. Abu smarkiai su
trenkti. Antrosios mašinos vairuo
tojas taip pat skaudžiai nukentėjo. 
Visi trys skubiai buvo nugabenti 
į Parramattos ligoninę. Perrišus 
ir sutvarsčius žaizdas, Statkams 
buvo leista vykti į namus, bet ki
tą dieną, padarius retgeno nuot
rauką, nustatyta, kad M. Statkie
nei yra įlaužti keli šonkauliai. Ji 
kurį laiką turės pasigydyti.

Nukentėjusius tuojaus aplankė 
Cabramattos Moterų Soc. Globos 
Komiteto narės.

ORGANIZUOJAMA SOCIALINĖ 
GLOBA

Sausio 28 d. įvyko Sydnėjaus 
moterų socialinės globos ir šalpos 
draugijai organizuoti iniciatorių 
grupės pasitarimas. Nutarta su
kviesti Sydnėjaus lietuvių moterų 
susirinkimą. Susirinkimas numa
toma įvyks vasario 26 d. Camper- 
downe. Social, globos draugija 
veiktų prie ALB Sydnėjaus Apy

linkės Valdybos, tačiau tam tik
rais atvejais jos veikla apimtų vi
są Sydnėjų.

Iniciatorių grupės pasitarimas 
įvyko Narbutų bute Newtowne ir 
jame dalyvavo apie 10 socialiniais 
reikalais besisielojančių moterų.

Tokios draugijos jau senai pa
sigendama.

IŠVYKO Į AMERIKĄ
Sausio 27 d. keleiviniu laivu 

’’Orsova” į Ameriką išvyko kelios 
lietuvių šeimos.

Būrys bičiulių ir giminių j uos
tą susirinko išlydėti Sirgedus, 
septynerius metus išgyvenusius 
Sydnėjuje. Paulius Sirgedas, su 
žmona, dukra ir sūnumi vyksta 
pas gimines Čikagon.

P. Sirgedas aktyviai dalyvavo 
Katalikų Kultūros Draugijoje, 
nuoširdžiai bendradarbiavo “Mū
sų Pastogėje”, buvo Amerikos lie
tuvių dienraščio "Draugo” redak
cijos atstovas ir visada objekty
viai informuodavo šio laikraščio 
skaitytojus apie Australijos lietu
vius ir jų gyvenimą. Jis buvo vie
nas pagrindinių Sydnėjaus Lietu
vių Plunksnos Klubo organizato
rių ir dvejus metus buvo parinktas 
Klubo pirmininku. P. Slrgedienė 
dirbo Katalikų Kultūros Draugijo
je ir buvo šios Dr-jos filozofų 
būrelio valdybos narė. Jų dukra 
ir sūnus uoliai dalyvavo skautuo
se. Be Sirgedų neapsiėjo nė vie- • 
nas kultūrinis parengimas, nė vie
nas tautinės šventės minėjimas bei 
susirinkimas. Jų namuose vykda
vo Plunksnos Klubo sueigos, kitų 
organizacijų posėdžiai bei įvairūs 
parengimai.

Sirgedams linkėdami sėkmės 
naujajame žemyne, tikime, kad jie 
ir ten netruks įsijungti į lietuviš
kąjį kultūrini ir bendruomeninį 
gyvenimą.

Tuo pačiu laivu išvyko adelal- 
diškiai dailininkai Marčiulioniai su 
sūnumi ir Fledžinskų šeima.

PLYTELĖ PRIE PLYTELĖS
Sausio 29 d. įvykusiame Syd

nėjaus Lietuvių Namų Tarybos 
posėdyje aptarti vykdomo lėšų tel
kimo vajaus rezultatai ir artimiau
si ateities darbai.

Vajus turėjo būti baigtas vasa
rio 16 d. Tačiau jis nutarta pra- 
tūsti Iki vasario 24 d. Per 3 sa
vaitgalius, talkaujant keletui au
tomobilių savininkų, buvo aplan
kyta nemaža tautiečių ir surinkta 
per 300 svarų. Iki vasario 24 d. 
numatoma aplankyti visus, kurių 
adresai yra žinomi, ir tikimasi su
rinkti dar apie 500 svarų. Po to, 
jeigu bus įmanoma už turimus pi
nigus tinkamą objektą įsigyti, tai 
namai galės būti netrukus ir nu
pirkti. Namų Taryba kviečia tau
tiečius suprasti reikalą ir truputį 
plačiau praverti pinigines.

Iš Namų Tarybos pasitraukus 
Simniškiui ir Valiuliui, jų vieton 
pakviesti kandidatai A. Kutka ir 
J. Kapočius.

Sydnėjaus Liet. Namų Tarybos 
įgaliotiniu Wollongonge pakviestas 
ir sutiko juo būti ALB Wollon- 
gongo Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas M. Gailiūnas.

Canberra
CĮANBERROS LIETUVIAMS

“Šviesos” Sambūrio skyrius pra
neša, kad š.m. vasario mėn. 5 d., 
sekmadienį, ruošia linksmą gegu
žinę prie Murrumbidgee upės (va
žiuoti į kairę nuo Stromlo kalno 
apie 6 mylės.

Išvykstama iš Civic centro 9 vai. 
30 mln. ryto. Neturintieji susisie
kimo priemonių registruojasi pas 
p. R. Genienę, telef. No J 1513.

Gegužinėje bus galima gauti 
šalto alaus, limonado ir ledų. Blo
gam orui esant gegužinė nukelia
ma į kitą sekmadienį ir įvyks tuo 
pačiu laiku.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

Melbournas
MELBOURNO APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS
i Sausio 15 d. įvyko Melbourno 
! apylinkės susirinkimas: dalyvavo 
apie 180 narių. Valdybos pirmi
ninkui ir kitiems pareigūnams 
padarius ataskaitinius pranešimus, 
pasipylė eilė paklausimų. Paklau
simuose bei diskusijose dėl prane
šimų buvo paliesti aktualūs klau
simai, rodą esamas žaizdas ben
druomenėje. Priekaištauta dėl val
dybos nedalyvavimo Sydnėjuje 
apylinkių pirmininkų suvažiavime, 
del valdybos pasingo laikymosi 
bendruomeninių namų atžvilgiu, 
dėl parapinių, t.y. antrųjų litu
anistinių kursų steigimo, dėl ne
tinkamo “švyturyje” tono, iške
liant Himno pakeitimo mintį, dėl 
trečio visuomeninio pobūdžio laik
raščio steigimo, nes tuo būsią silp
ninama “M.P.” — bendruomenės 
organas. (Leidėjas naujo laikraš
čio bus Katalikų Federacija). 
Apskritai kaltinta valdyba dėl ne
veiklumo.

Iš valdybos pirm. S. Balčiūno 
paaiškinimų buvo matyti, kad ofi
cialiai valdyba laikosi pasingumo 
“politikos”; jo paaiškinimai bei 
atsakymai buvo neįtikiną, nenuo
širdūs. A. Zubras prieštaravo val
dybos pirmininko tvirtinimui, kad 
valdybai yra pavykę sugrąžinti 
bendruomenėje sugyvenimo dva
sią; tam turinti pakisti visa dva
sia.

Naują valdybą renkant, Af Zub
ras pateikė konstruktyvų pasiū
lymą taikai ir sugyvenimui Mel
bourne grąžinti: sudaryti naują 
valdybą iš visų buvusių Melbourno 
Apylinkes pirmininkų ir dar kelių 
asmenų, kad ji dirbtų visų lietu
vių apjungimui.

Tasai siūlymas išrinkti “en bloc” 
pasiūlytus asmenis susirinkimo 
buvo atmestas. Kun. P. Vaseriui 
pasiūlius išrinkti valdybon senuo
sius valdybos narius, jie ir buvo 
susirinkimo išrinkti. Perrinktieji 
valdybos nariai gavo balsų: V. Ci- 
žauskas 117, S. Balčiūnas — 116, 
Z. Samuolis — 113, J. Mulokas 
— 112 Ir J. Šeštakauskas — 111. 
Kandidatais valdybon išrinkti: A. 
šilva (28 balsais), Rocys (16) ir 
Podgurskis (10). Balsavime daly
vavo 180 asmenų, iš jų 51 buvo 
padavę tuščias ar negaliojančias 
korteles. Garbės teismo, kontrolės 
komisijos buvo perrinktos tos pa
čios.

Susirinkimas, kad ir gausus 
skaičiumi, nebuvo kūrybingas, nes 
nepadarė nei vieno nutarimo ben
druomeniniu klausimu.

Susirinkimui pirmininkavo A. 
Grigaitis. (v)

Adelaidė
SKAUTAI BAIGĖ 

STOVYKLAUTI
Kalėdų atostogų metu suruoš

toji “Vilniaus” Vietininkijos skau
tų stovykla prie Lobenthal mies
telio, apie 20 mylių nuo Adelaides, 
australo E.W. Dearman žemėje, 
praėjo dideliu pasisekimu. Joje 10 
dienų stovyklavo 19 skautų ir 18 
skaučių. Stovykloj buvo praeita 
įvairi skautiško parengimo prog
rama. Įspūdingas buvo skautų vy
čių įžodis, kurį pravedė Vyt. Va
nagas. Stovykloje religines valan
dėles pravedė ir pamaldas atlaikė 
kun. dr. J. Jatulis. S.

MIRĖ IRENA 
PETUKAUSKIENĖ

Naujų Metų dieną Adelaidės 
ligoninėje mirė Irena Abramavi- 
člūtė — Petukauskienė, 39 m. am
žiaus. Ji kurį laiką gydėsi Royal 
ligoninėje nuo ją kankinančios 
inkstų ligilk Paliko liūdintį vyrą 
ir 12 metų dukrelę.
Velionė priklausė "Filiae Lithua

nia” Korporacijai. Sau profesija 
buvo pasirinkusi farmaciją.

Laidotuvės įvyko sausio 3 d. Jo
se dalyvavo gausus būrys tautie
čių ir australų. Laidojimo apeigas 
atliko kun. dr. P. Jatulis. Prie ka
po, skendinčio gėlėse ir vainikuo
se, atsisveikinimo žodį tarė Ade
laidės bendruomenės vardu VI. 
Dumčius, o tautiškųjų korporaci
jų — Filiae Lithuania, Neo — 
Lithuania ir Jaunosios Lietuvos — 
P. Lukošiūnas.

Negailestinga mirtis išplėšusi 
jauną gyvybę paliko ne tik velio
nės artimiesiems, bet ir visai lie
tuviškai bendruomenei skaudžią 
žaizdą.

Ilsėkis ramiai miela Irena toli
mosios Australijos žemėje.

S.
BENDRUOMENĖS VAIKŲ 

STOVYKLA
Ir šiemet vasaros atostogų me

tu Adelaidės Apylinkės Valdyba 
suruošė vasaros stovyklą vaikams. 
Stovykloje gražiai paatostogavo 
apie 30 vaikų, daugiausiai nuo 7 
iki 14 metų amžiaus. Stovyklauta 
pajūryje. Stovyklai vadovavo mo
kyt. Ivoška, p. Pocienė ir talkavo 
kiti mokytojai bei stovyklaujan
čių vaikų tėvai. Stovykla susilau
kė daug lankytojų. S.

INŽ. K. MIELDA2Į

Ir

A. RAGAUSKAITĘ, 

vedybų proga sveikinu ir laimingo 
gyvenimo linkiu

Balys Mazgelis.

Mielą bičiulį

Inž. K. MIELDAŽĮ

ir

A. RAGAUSKAITĘ,

sukūrusius lietuvišką šeimą, nuo
širdžiai sveikinu ir daug sėkmės 
ateities gyvenime linkiu

Paulius Alekna.

Paiieško.iimai
VILIUS DOBROVOLSKIS pra

šomas skubiai atsiliepti. Pajleško 
Romas Dobrovolskis, 8 Keera St., 
West Geelong, Victoria, Australia.

JUREVIČIUS, sūnus Romualdo, 
kilęs nuo Molėtų, prašomas pra
nešti savo adresą. Yra svarbių ži
nių. Rašyti “Mūsų Pastogės” Re
dakcijai.

NOVICKAITĖ Stasė, prašoma 
pranešti savo adresą. Yra svar
bių žinių. Rašyti: “Mūsų Pasto
gė”, Box 4558, G.P.O., Sydney, 
N.S.W.

Gerb. sportininką

ALGĮ IGNATAVIČIŲ, 

sulaukusį sūnaus sveikina
A.L.S. Klubas “Vytis.”
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DĖMESIO MELBOURNIŠKIAI!
UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ VAKARAS

— Kaukiu Balius —
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.
Bilietai gaunami prie šv. Jono bažnyčios bibliotekos salėje ir baliaus 
metu prie įėjimo, arba užsisakyti telefonu: MW 1119, LF 5957.

SOC. GLOBOS MOTERŲ D-JA.
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BANDYMAS APJUNGTI ATMESTAS
Melbourne Lietuvių Bendruomenės 
sausio 15 d. metinis susirinkimu : 
atmetė pasiūlytą sąrašinį bloką 
naujai valdybai sudaryti, į kurią 
norėta buvo įtraukti dabartinis ir 
kiti du vietoje gyveną buvę ben
druomenės pirmininkai — S. Bal
čiūnas, A. Vingis ir P. Baltutis. 
Trejetukui papildyti siūlyta dar V. 
šalkūnas — uolus spaudos bičiu
lis, šiaip jau jaunimo organiza
torius ir Lituanistinių Kursų rei
kalų vedėjas, R. Greimas — ben
dradarbiavimo besiekiąs šviesietis, 
V. Jakutis — nuoširdus bendruo
meninio principo gynėjas. Į šios 
rūšies valdybos sudėtį sutiko įeiti 
ir projektą pasiūlęs šių eilučių 
autorius.
Pasiūlymui išryškinti ir išdisku
tuoti, deja, nebuvo duota laiko; 
prieš šį pasiūlymą su taip pat są
rašiniu senosios valdybos perrin
kimo projektu išėjo kun. P. Ve- 
seris. Susirinkimui pirmininkavęs 
A. Grigaitis, pasirėmęs vieno su
sirinkimo dalyvio reikalavimu slap
to balsavimo, formaliniu momen
tu, rado progos pirmąjį apjungi
mo siekiantįjį valdybos sąstato 
pasiūlymą palaidoti. Atrodo vis- 
dėlto reikėjo stabtelėti prie šio 
projekto. Jei projektui pirminin
kaujantysis būtų skyręs bent kiek 
dėmesio, paskelbus trumpą pro
tarpį, bazei paėmus 3 pirminin
kus, kitus narius buvo galima pri
derinti.
Nelengva buvo dabartinėje Mel
bourno lietuvių atmosferoje su
vesti taip tolimus asmenis, kaip 
A. Vingį su S. Balčiūnu. Jei šie 
asmens ryžosi bendradarbiauti, 
tai darė tikrai siekdami atnešti 
naujos dvasios j bendruomeninį 
gyvenimą ir išsklaidyti kelinti me
tai tebesitęsiantį slogutį. Kai vi
suomenė būtų pamačiusi prie vie
no stalo susėdus šiuos žmones, su
gyvenimo dvasia būtų sugrąžinta, 
ir bendruomenės apjungimas bū
tų įvykęs. Kad į tokią valdybą 
įeiti sutikimą duodą asmens pa
reiškė savo pageidavimų dėl val
dybos sąstato, tas visai supran
tama, nes nuo valdybos sąstato, 
kandidatai jautė, priklausys pag
rindinio uždavinio sprendimas — 
apjungtai atstovauti bendruomenei. 
Tik tada buvo galimas sėkmingas 
sprendimas ii- kitų problemų: lie
tuviškojo jaunimo išlaikymas, veik
lesnis savų namų įsigijimas ir 
bendruomenės organo “M.P”. po
zicijos stiprinimas.
šį “trijų pirmininkų” siūlymą jau
čiau pareigos paryškinti spaudoje, 
nes susirinkime reikalui neskyrus 
pakankamai laiko ir dėmesio, da
lykas galėjo likti ne visų supras
tas.

A. Zubras.

Gerb. sportininką

ARMONĄ,

sulaukusį dukters, sveikina
A.L.S. Klubas “Vytis”.

Ir vėl Lietuva bus laisva. Tu čia, 
o Jie ten gyvena ta pačia viltimi. 
Jis aukoja viską, ką turi brangiau
sią. O Tu? Aukok Tautos Fondui.
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ALB BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBOS IR MOTERŲ 
SOCIALINĖS GLOBOS SEKCIJOS RENGIAMAS

Užgavėnių blynu balius 
4 (

įvyks š.m. vasario mėn. 11 d., šeštadienį, Masonic Hali 
(prie Regent kino) BANKSTOWNE.

Gera salė, puiki muzika, turtingas bufetas.
Pradžia 7 vai. vak.
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I
 OPTIKAS C A $

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių d Į re
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 va!., \ K
šeštad. 9-13 vai. '*pJ K

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. į f S

Centr. 1819 ____f re(Priešais Melbourno Town Hall.) ] H
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AUKA “MOŠŲ PASTOGEI”
P.A. Pranauskų bute Geelonge, 

per tautiečių susirinkimą praves
ta mezliava "Mūsų Pastogei” da
vė £ 2.0.0.

Pinigai, prisiųsti per V. Ali
šauską.

“Mūsų Pastogė” nuoširdžiai dė
koja.

NEBESUTARIAMA IR 
LITUANISTINIAIS REIKALAI S

Sausio 21 d. įvyko Melbourno 
Lituanistinių Kursų reikalu pasi
tarimas. Jį iššaukė kapeliono kun. 
Pr. Veserio praeitų metų pabaigo
je pagarsintas parapinių lituanis
tinių kursų steigimas.

Pasitarime dalyvavo Kultūros 
Fondo skyriaus pirmininkas J. 
Motiejūnas, Melbourno Lituanisti
nių Kursų Tėvų Rėmėjų Komite
to pirm. V. Civinskienė, kursų 
reikalų vedėjas V. šalkūnas, kursų 
vedėjas A. Zubras ir antrųjų kur
sų steigėjai — kun. Pr. Veseris 
su Br. Zumeriu.

Pasitarime pastangos išlaikyti 
vienus kursus ir juos Melbourne 
apjungtai ugdyti nepavyko, nes 
veikiančiųjų lituanistinių kursų 
laikytojai — rėmėjai* ir kursų ve
dėjas nesutiko prisijungti prie 
naujai steigiamų parapinių lit. 
kursų, tuo pakeičiant ir senąjį 
kursų vardą. Parapinių kursų 
steigėjai tik tą vieną kelią teturė
jo kursų neskaldymul išlaikyti ir 
atmetė visus kitus darytus pasiū
lymus. A. Zubras, pav., kvietė pa
sitarimo dalyvius kursų vedėju pa
sirinkti visiems priimtiną asmenį, 
tačiau išlaikyti senąjį kursų cha
rakterį. J. Motiejūnas kursų vedė
ju siūlė kun. Pr. Veserį, bet taip 
pat paliekant senųjų kursų tęsti
numą. Parapinių kursų steigėjai 
tačiau tvirtai laikėsi sąlygos — 
prisijungti prie parapijos Ir pri
pažinti kunigą — kapelioną kur
sų šeimininku.

Veikiantieji 3 metus Melbourno 
Lituanistiniai Kursai šiuo metu 
turi 20 klausytojų, kurių 10 yra 
išklausę 3 metų kursą ir kovo 11 

įi. laikys baigiamuosius egzaminus. 
Praeitais metais kursuose dėstė 
A. Zubras, kun. J. Kungys Ir K. 
Rindzevičius. Kursų ir Tėvų Rė
mėjų Komteto rekalų vedėju yra 
V. šalkūnas. (x)

Bonegilla
ATSISVEIKINOME SU KUN. 

DR. P. BACINSKU
Sausio 15 d. įvyko kuklios iš

leistuvės išvykstančiam į Melbour- 
ną kat. kapelionui kun. dr. P. Ba- 
činskui. Išleistuves surengė Albu- 
rio Apylinkės tautiečiai.

Kun. dr. P. Bašinskas buvo Bo- 
neglllos per. stov. khpolionu Ir 
vietos tautiečių buvo mėgiamas 
kaip kunigas, žmogus ir lietuvis 
patriotas. Jam Išvykus Alburio 
Apylinkės lietuviai pasiliko be sa
vo kunigo.

Kun. dr. Bašinskas išvyko Mel- 
bouman redaguoti Katalikų Fede
racijos leisimo laikraščio (s.m.)

Sportininkus:

SKIRMĄ KELERTAITĘ 
ir

SIGITĄ VISOCKĮ, 

sukūrusius šeimos židinį sveikina 
ir linki geriausios sėkmės

A.L.S. Klubas ‘ Vytis’’.
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