
| PRENUMERATA
Iš: įsiems iiictiinis— 

i 3.U.U.
Pusei metų—£ 1.1U.U 

Trims mėnesiams 
£ 1.0.0.

I Atskiras nr. — I/O.
N. Zelandijoje u 
Anglijoje kaina tu 
pati. Kituose kraė-
tuose - £ 4.0.0 me-
tams.

AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY—"OUR HAVEN” AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SAVAITRAŠTIS
Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by post as a news paper.

PRENUMERATA

SKELBIMA1 
1 colis per vienų 
oknlĮ—10/-

Sl.eloimų kaina vie
nui teksto eilutei ar
ba jos vietai—1/6.

N adatiniams skel
bimams teikiama 

nuolaida.
Už skelbimų turini 

neatsakoma.

ADRESUOJAMA:
Box 4558, G.P.O.
Sydney, N.S.W.

Redaktorius: Jurgis Kalakauskas LEIDŽIA: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
Redakcija: 127 Mimosa Rd., East Bankstown, N.S.W. Tel.: UY 4581, WB 1758 KRAŠTO VALDYBA.

Nr. 10 (360). Septintieji metai.

SYDNĖJUS, 1956 m. kovo 7 d.

SVARBIEJI UŽDAVINIAI
(IŠ PASIKALBĖJIMO SU WLIKO PREZIDIUMO PIRMININKU 

J. MATULIONIU)

Vliko Prezidiumo pirmininkas J. 
Matulionis iš JAV-bų atvyko j 

Europą. J jį kreipėsi Eltos ben
dradarbis, patiekdamas keletą 
klausimų, liečiančių Vilko darbų, 
svarbiausius rūpesčius bei planus 
ir laisvinimo akcijų aplamai.

Vliko prezidiumo pirmininkas 
pasakė, kad jo kelionės tikslas 
buvo susipažinti su Vykdomosios 
Tarybos (VT) darbais. Jis ma
nus, kad VT, kaip Vliko vykdo
masis organas atlieka labai svar
bias funkcijas, tik apie jos darbų 
per maža informuojama. VT savo 
žinioj turinti 3 radijo stotis. Iš 
kurių kalbama j Lietuvą, mono- 
toringą, kurį aptarnauja 3 asme
nys, dienų ir naktį seką Lietuvos 
radijo pranešimus ir surašą vi
sas perduodamas žinias. Leidžia 
Eltos informacijų biuletenį lietu
vių, vokiečių ir italų kalbomis. 
Dažnai daro pranešimus per Ame
rikos Balsą, santykiauja su kito
mis egzllų organizacijomis, palai
ko santykius su vokiečių vyriau
sybės atstovais, organizacijomis 
Ir t.t.

Kalbėdamas apie pirmuosius įs
pūdžius J. Matulionis nurodė, kad 
jis per trumpą laiką spėjęs įsi
tikinti, jog Vykdomoji Taryba ir 
visi jos bendradarbiai turi labai 
sunkias darbo sąlygas. Menki ma
terialiniai ištekliai labai sunkink 
darbą, bet darbas eina. Tai yra 
įmanoma didelio pasišventimo dė
ka. Vliko pirmininkui padarė sun
kų įspūdį nepakankamas saugu
mas ir grėsmę iš bolševikų agen
tų pusės: mėginimas išvogti Vli
ko Vykd. Tarybos dokumentų ge
ležines spintas, bolševikų agentų 
vykdomas teroras jiems lankantis 
pas atskirus Vilko narius į jų pri
vačius butus su grąsinimals, te
lefoniniai įspėjimai, nuolatinis se
kimas, visa tai rodo, kokiose są
lygose tenka dirbti žmonėms Vo
kietijoje, susispietusiems apie Vli
ko įstaigas.

Kalbėdamas apie Vliko Prezi
diumą pirmininkas pabrėžė, kad 
darbas iki šiol vyko sklandžiai. 
Dabartinės 8 grupės, esančios Vil
ke, sudaro glaudžią koaliciją. Vli
ko Prezidiumas užbaigė nespėtus 
atlikti, Vliko sesijos darbus, svars
to galimybes įtraukti grupes, pa
sitraukusias iš Vliko, nagrinėja 
praktiškus bendradarbiavimo bū
dus su mūsų diplomatais. Vilko 
Prezidiumas siekia lietuvių konso
lidacijos, tuo vykdydamas Vliko 
sesijos nutarimą.

Vliko santykiai su ALT (Ameri
kos Lietuvių Taryba) esą labai 
geri.

Kokie šiuo metu svarbiausieji 
Vliko rūpesčiai ir konkretūs pla
nai? Į šį klausimą atsakydamas 
Vliko pirmininkas nurodė:

a) Dabar dirbamus darbus ne 
tik išlaikyti, bet ir juos plėsti, 
organizuojant studijų institutą ir 
pradedant leisti Eltos biuletenį 
anglų kalba.

Susiduriama su lėšų klausimu. 
Tai labai aktualus klausimas, ir 
nuo jo išsprendimo priklausys ir 
šių projektų įgyvendinimas.

b) Reikia pasirengti visiems 
lietuviškiems veiksniams kartu 
Lietuvos ir kitų okupuotų vals
tybių okupacijos klausimą iškelti
Jungtinėse Tautose, kur pasauli
nis organas galėtų svarstyti Lie-
tuvos bylą iš esmės.

Tai būtų begalinės reikšmės 
reikalas, kuriam mes, lietuviai, 
turime būti pasiruošę, padėdami 
visas mūsų pastangas tam klau
simui iškelti ir svarstyti.

c) Išlaikyti su kitomis paverg
tomis tautomis glaudų bendradar
biavimą. Atrodo, kad ligi šiol yra 
per maža praktiškų santykių su 
Sovietų seniau pavergtųjų tautų 
centriniais komitetais (ukrainie
čiais, gruzinais ir kt.). šie ryšiai 
turėtų būti sustiprinti.

d) Bolševikams varant stiprią 
propagandą, raginant grįžti mūsų 
tautiečius pavergton Lietuvon, ne 
tik siuntinėjant savo organą ir 
atskirus laiškus, bet ir lankantis 
agentams į lietuvių butus, rodant 
artimųjų fotografijas ir jų rašy
tus laiškus, — vadinasi, suinten
syvinant terorą tarp tremtinių — 
norima imtis atitinkamų kontrprie
monių, pirmoj eilėj raginant sa
vo tautiečius nepasiduoti gąsdi
nimams, grąsinimams ir ... vilio
jimams; bolševikai pasiliko tokie 
kokie buvo, — jie nepasikeitė.

LINKĖJIMAI
VLIKO SUSITIKIMAS SU 
VOKIEČIŲ POLITIKAIS

1956.II.9 vakare Bonnoje Spau
dos klubo būste įvyko Vliko pir
mininko J. Matulionio, Vykd. Ta
rybos pirmininkės A. Devenienės 
ir URT valdytojo dr. P. Karvelio 
susitikimas su vokiečių politikais. 
Susitikime dalyvavo taip pat visa 
eilė vokiečių mokslo žmonių ir 
žurnalistų, kurie savo ruožtu pa
sisakė vokiečių spaudoje. Pasižy
mėjęs vokiečių politikas ir fede
ralinio parlamento (Bundestag) 
narys dr. Puender ta proga pri
minė, kad Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimo išvakarėse Jam 
ypač malonu pasveikinti čia susi
tinkančius Vliko vadovybės žmo
nes ir vokiečių politikus bei veikė
jus. Drauge pažymėjo, kad vokie
čių tautos simpatijos yra lietuvių 
pusėje. Jo linkėjimai — kad Lietu
va juo greičiau atgautų savo lais
vę ir nepriklausomybę.

Vokietijos federalinės vyriausy
bės ministeris W. Kraft pareiškė, 
kad vokiečių tauta nepaprastai 

vertina tą kovą, kurią lietuvių tau
ta veda už savo laisvę, o pastovi 
taika ir geras tautų gyvenimas
Rytuose nėra įmanomas šių tau
tų neišlaisvinus. Min. Kraftas pa
brėžė, kad visa vokiečių federali
nės vyriausybės politika buvo ir 
bus nukreipta į tai, jog geležinė 
uždanga Išnyktų.

Vykd. Tarybos pirmininkė A. 
Devenienė padėkojo Vokietijos fe- 
deralinei vyriausybei už tai, kad 
Ji Lietuvą laiko ir toliau nepri
klausoma valstybe, tik laikinai 
Sovietų kariškai okupuota. Drau
ge padėkojo, kad vyriausieji mū
sų išlaisvinimo organai visą lai
ką turėjo visišką laisvę nekliudo
mai veikti, taip pat Lietuvos lais
vinimo veiksnių vardu palinkėjo, 
jog ir vokiečių tauta, šiuo metu 
suskaldyta į dvi dalis, artimiausiu 
laiku išvystų savo troškimus re
alizuotus ir apsijungtų j vieną 
valstybę.

Žodį tarė taip pat Vliko pirmi
ninkas J. Matulionis, pasidžiaug
damas, kad vokiečių tautai yra

TARPTAUTINĖ LAISVŲJŲ 
ŽURNALISTŲ FEDERACIJA
LNA, vasario 17. — Tarptau

tinė Laisvųjų Žurnalįstų Federaci. 
ja (International Federation of 
Free Journalists) užmezgė glau
desnius ryšius su Amerikos už jū
rinių koresspondentų klubu (Over
seas Press Club). Vasario 13 d. 
New Yorke to klubo patalpose 
atidaryta paroda, vaizduojanti iš 
pavergtųjų Europos kraštų pasi
traukusių žurnalistų veiklą: da
lyvavimas radijo programose ir jų 
redaguojami laikraščiai. Federaci
ja apima apie 1300 į Vakarus pa
sitraukusių žurnalistų. Apie 700 
iš Jų dalyvauja savų kraštų infor
mavimo darbe. Be to, jie leidžia bei 
redaguoja apie 350 laikraščių 
29-iuose Vakarų kraštuose. Paro
doje reprezentuojama ir lietuvių 
spauda.

Po atidarymo, bendros vakarie
nės metu, vyko diskusijos apie ge
ležinės uždangos pralaužimo me
todus. Vasario 16 d. buvo antras 
susitikimas su klubo nariais, kurie, 
susipažinę su žurnalistų pabėgė
lių veikla, sveikina juos, kaip ko
legas savo tarpe. Lietuvių žurna
listų Sąjungai susitikimuose ats
tovavo V. Rastenis ir S. Narkėliū- 
naltė.

LIETUVIAMS
•

pavykę pasiekti tokią didelę pa
žangą, ir drauge palinkėdama, 
kad bendromis laisvojo pasaulio 

jėgomis būtų pasiekta laisvės bei 
taikos visoje Europoje ir kad ge
ležinė uždanga su laiku visai iš
nyktų.

Susitikimo metu nuomonėmis pa
sikeitimas vyko draugiška ir nuo
širdžia atmosfera. Iš vokiečių pu
sės kalbėjo visa eilė žymių poli
tikų, tarp jų fed. parlamento na
rys Muckermann, laikomo faktiš
kuoju kanclerio Adenauerio orga
nu “Rheinischer Merkur” redak
torius Wenger, nacių režimo aukų 
sąjungos vicepirmininkas ats. 
pulk. Mueller ir kiti. Vokiečių kal
bėtojai, be kita ko, pažymėjo, kad 
jiems daro įspūdį mūsų organi
zuotumas bei ryžtas, juo labiau, 
kad, prireikus, mes savus žmones 
iš viso pasaulio, ypač iš JAV ir 
Kanados, siunčiame veikti į Vokie
tiją, >r jie mus sveikina. Latvių 
min. R. Liepinš savo labai gražioj 
kalboj pasveikino šį susitikimą ir 
išryškino, kokia stipri moralinė 
jėga yra žmonių, likusių už gele
žinės uždangos. URT valdytojas 
dr. P. Karvelis padėkojo visiems 
dalyviams už atsilankymą į šį
Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimą ir už pareikštas sim
patijas mūsų kenčiančiai tautai, 
o ypač už supratimą, jog mūsų 
išlaisvinimo kova turi bendrą tiks
lą.

Tenka pažymėti, kad tai pirmas 
tos rūšies susitikimas, kuris tik
rai pasitarnaus geriems kaimyni
niams santykiams sustiprinti. Vo
kietijoje pirmą kartą išeita šiuo 
keliu, bejieškant simpatijų mūsų 
bylai tarp vokiečių politikų ir vi
suomenės sluogsniuose.

Iš lietuvių pusės susitikime taip 
pat dalyvavo gyvenantieji Bon
noje lietuviai — Baltų Tyrimo 
Instituto dabartinis direktorius 
prof. Z. Ivinskis, Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus pirmininkas ir Cdu- 
ce atstovas Vokietijoje dr. L. Gro- 
nis, vietos LB pirmininkas A. že-
inaitis, ir Lietuvių Studentų Są
jungos pirmininkas P. Jurkus.

Elta.

Eisenhoweris kandidatuos
Iš Vašingtono pranešama, kad 

JAV prezidentas Eisenhoweris 
kovo 1 d. spaudos konferencijoje, ' dytojai Eisenhoweriui patarė ves- 
kurloje dalyvavo per 300 Ameri- į ti aktyvų gyvenimą ir užtikrino, 
kos Ir užsienių laikraščių atsto- kad jis politiniame gyvenime ga-
vų, pareiškė, jeigu respublikonų 
partija nutars statyti jo kandida
tūrą šiemet įvyksiančiuose prezi
dento rinkimuose, tai jis sutiksiąs 
kandidatuoti.

Šitas pareiškimas palankiai su
tiktas užsieniuose, o amerikiečių 
spauda beveik be išimties sveiki
na Eisenhowerio apsisprendimą, 
įtakingasis “New York Times” ry
šium su prezidento pareiškimu 
komentarams paskyrė 59 skiltis. 
Ištisus puslapius politiniams ko
mentatoriams atidavė ir visi kiti 
didieji laikraščiai.

Eisenhowerio apsisprendimo bu
vo senai laukiama, bet abejota,
.W.V.V.V.W.WAV.W.V.Y.'.W.V.V.Y.V.V.'.W.'.W 

į J.F. DULLES PAREIŠKIMAS ’■ 
IValst. Sekretoriaus Dulles Linkėjimai į

Lietuviu Tautai į
Jungtinių Amerikos Valstybių sekretorius J.F. Dulles ry- J 

šium su šiemetiniu Vasario 16-sios minėjimu paskelbtas toks Ji 
viešas pareiškimas: 'j

Šiais metais lietuvių, latvių ir estų tautos švenčia 38-sias ■ 
nepriklausomybės nuo Rusijos paskelbimo metines. Ta proga de- ! 

."ra dar kartą atkreipti dėmesį į tų tautų ryžtingumą ir pasi- J 
į aukojimą, kuriuos jos parodė būdamos laisvųjų tautų bendruo- ■ 
į menėje. ■'

t Nors toji laisvė iš Pabaltijo tautų yra išplėšta, tačiau mes Į1 
«J žinome, kad jos tebeturi nepalaužiamą valią būti laisvos. Mes Ji 
5 ir toliau tikime principu, kad suvereninės teisės ir nepriklauso- ■ 
J. mybė turi būti atstatytos tiems, iš kurių jos yra jėga išplėštos. ■ 
■J Mes esame tikri, kad tas principas vieną dieną bus įgyvendintas. Į

Tautos Valia Nepakeista
LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠE 
FO STASIO LOZORAIČIO ŽO
DIS, PASAKYTAS PER ROMOS 
RADIJĄ NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS PROGA.

Eidamas daugelio metų įpročiu, 
aš vėl imu balsą Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga ii- krei
piuosi į Jus, brangūs tautiečiai ir 
tautietės, Lietuvos Diplomatinės 

Tarnybos vardu, šiuo momentu, kai 
tauta ypač ryškiai atsimena ne
priklausomybės laikus ir skaudžiai 
atjaučia dabartinę priespaudą So
vietų okupacijoj, Lietuvos atsto
vai ir jų bendradarbiai reiškia 
tautai savo prisirišimą ir ištikimy
bę. Nepriklausomos Lietuvos vy- 
riaussybės paskirti bei įgalioti at
stovauti valstybei ir ginti tautos 
interesus, kaip vienintelis valsty
bės organas užsieny, mes vykdome 
savo įgaliojimus, tarnaudami vien 
tik Lietuvai ir vienam, augščiau- 
slam tikslui: Jos nepriklausomy
bės atstatymui. Dirbdami šį dar
bą kartu su lietuvių visuomene už
sieny, mes žinome, kad vykdome 
visos tautos valią, kuri buvo iš
reikšta Vasario šešioliktosios die
nos aktu, kuri šiandien palieka ne
pakeista ir nebus pakeista nieka
dos. Mes, teisėti Lietuvos atstovai, 
visados griežtai vadovaujamės 
Lietuvos teise į nepriklausomybę, 
tai yra, ta jos teisė, kurią Sovie
tų Sąjungos yra smurtu sulaužiu
si, kurios tačiau tauta nėra išsi
žadėjusi ir kurią jai pripažįsta 
civilizuotasis pasaulis.

šitos teisės įvykdymas, mūsų 
krašto išvadavimas nėra atskira 
problema, kurios išsprendimas 
priklauso vien tiktai nuo mažos 
Lietuvos ir barbariškos Sovietų 

ar jis sutiks dėl buv. širdies prie
puolio pereitų m. gale. Tačiau gy-

Ii reikštis dar 10-15 metų.
Didžiausio rūpesčio respubliko

nų partija dabar turi dėl vicepre
zidento, nes ikšiolinis (Nixon), 
sakoma esąs per silpnas, ypač tuo 
atveju, jeigu jam reikėtų perim
ti prezidento pareigas.

Eisenhowerio apsisprendimas 
laikomas vienu reikšmingiausių 
įvykių ir neabejojama, kad jis bus 
išrinktas prezidentu ateinantiems 
penkeriems metams.
• Kom. Kinijos vyriausybė nu

tarė kinietišką raidyną, turintį 
30.000 ženklų, pakeisti lotynišku. 
Skaitoma, kad senoji kiniečių ra
šyba turinti 3.500 metų senumo.

valstybės jėgų santykio. Ji, yra 
tiesioginiai surišta su Rytų Vokie
tijos ir kitų Sovietų Sąjungos už
valdytų valstybių laisvės klausi
mu. Ji sudaro dalį to politinio, mo
ralinio ir ekonominio konflikto, 
kurį sukėlė ir nuolat gilina Sovie
tų Sąjunga, siekdama visomis prie, 
monėmis primesti žmonijai komu
nistinės santvarkos priespaudą. 
Lietuvių tautos gyvybiniai intere
sai, pagrindinės teisės ir tautiniai 
idealai yra Sovietų Sąjungos 
sunkiai pažeisti. Bet jie sutampa 
su interesais, teisėmis ir idealais, 
kurie sudaro civilizacijos pagrin
dą ir laisvojo pasaulio akcijos 
prieš Sovietų Sąjungą elementą.

Tai dar kartą patvirtina Jung
tinių Valstybių prezidento ir Did- 
džiosios Britanijos ministerio pir
mininko pastarieji pareiškimai, iš
dėstyti Vašingtono deklaracijoj. 
Priminę, kad paskutinių dešimties 
metų laiko tarpe šimtai milionų 
žmonių, dėka Jungtinių Valstybių 
Ir Anglijos pagelbos įgijo nepri
klausomybę, abu valstybės vyrai 
konstatuoja štai ką: “Tuo tarpu, 
kai pasaulis ėjo pirmyn, plėsda
mas savitarpį bendradarbiavimą, 
tie kurie skelbia valstybės vyrau
jančią galią ir neigia priklausan
čias žmogui teises, taip pat buvo 
veiklūs. Milionai žmonių, skirtin
gos kilmės, tikybos ir tradicijų, 
buvo prievarta įjungti j Sovietų 
Sąjungą... Vien tik Europoje 
šimtas milionų žmonių dešimtyje 
kadaise nepriklausomų valstybių 
buvo priversti prieš jų valią dirbti 
Sovietų komunistinei valstybei.” 
Ir toliau prezidentas Eisenhoweris 
ir premjeras Edenas pareiškia: 
“Mes turim siekti patys ir padėti

Popiežiaus 80 m. 
Jubilejus

Popiežius Pijus XII kovo 2 d. 
atšventė savo 80 metų amžiaus 
sukaktį. Ta proga katalikai mel
dėsi už jubiliatą ir išviso pasaulio 
siuntė savo sveikinimus Ir linkė
jimus.
• Pulk. Nasser, Egipto prem

jeras, kalbėdamas į aviacijos ka
riūnus pareiškė, jog Vidur. Rytai 
šiuo metu pergyvena "šaltąjį ka
rą” ir nervų įtempimo bandymą. 
Jis pabrėžė, kad Egiptas atliksiąs 
savo įsipareigojimus arabų pašau, 
liui ir atremsiąs Izraelio užpuoli
mus.
• JAV Informacijos Tarnybos 

direktorius Streibert pareiškė 
spaudos atstovams, kad taip va
dinamos "Amerikos Balso” radijo 
stotys per parą perduoda į komu
nistų pavergtus kraštus 79 vai. 
įvairių transliacijų ir 29 valandas 
į kitus kraštus. Informacinei Tar
nybai išlaikyti Amerika skirianti 
89 milionus dolerių metams.
• Vakarų Vokietijos karines 

pajėgas tvarkys taip vadinamas 
Militaerlscher Fuehrungsstab, pa
gal amerikiečių kariuomenės šta
bų pavyzdį.

— LNA —
LIETUVOS NAUJIENŲ 

ATRANKA
LNT — Lietuvos Nepriklauso

mybės Talka — pradėjo leistai biu
letenius, skirtus atrankai žinių iš 
Lietuvos bei Lietuvos nepriklau
somybės kovą liečiančių sričių. 
Jie numatomi išleisti kas savaitė, 
kiek bus atitinkamos medžiagos. 
Jie gali būti naudojami spaudai.

Biuleteniai siunčiami laikraš
čiams bei atitinkamoms instituci
joms susipažinti su jų pabūdžiu 
arba ir panaudoti.

MASKVA RODO GERĄ ŠIRDĮ...
LNA, vasario 17. — Maskva rei

kalauja pagaliau aprūpinti stam
biuosius miestus pienu. Aštuo- 
niems miestams reikalaujama pa
didinti pieno tiekimą pusantro ar
ba net pustrečio karto. Tarp 55 

miestų, kuriems pieno tiekimas rei
kalaujamas smarkiai padidinti, yra 
Talinas, Ryga ir Vilnius.

kitiems pasiekti taikos laisvės ir 
socialinės pažangos, išlaikydami 
žmogaus teises, kur jos Jau egzis
tuoja, gindami jas, kur jos yra 
pavojuje, ir taikingai atstatydami 
jas ten, kur jos laikinai panaikin
tos.”

Šie pareiškimai liudija, kad So
vietų pastangos nuginkluoti mo
raliniai Vakarus atsiduria į svar
biausių didžiųjų valstybių atsparą 
ir kad Sovietų įsiviešpatavimą 
įvairiuose kraštuose — jų tarpe ir 
Lietuvoj — Vakarai nelaiko galu
tinu. Žinoma, niekas negali numa
tyti, kiek laiko reikia tokiam pla
čiam istoriniam procensui, kaip 
sovietų smurto rezultatų atitaisy
mas, kitaip sakant, — Sovietų 
Sąjungos pašalinimas iš tarptau
tinės politikos veiksnių tarpo. Ta
čiau to laukia ir trokšta kartu su 
lietuvių tauta šimtai milionų 
žmonių, iš kurių Sovietai yra atė
mę laisvę ir tėvynę, — visa kas 
sudaro gyvenimo prasmę ir tiks
lą. Sukurti sąlygas tam, kad tas 
troškis išsipildytų, yra vienintelė 
realistinė politika, kurios turi im
tis pasaulis, siekdamas atstatyti 
Sovietų sugriautą tarptautinę 
santvarką. Tą laisvės troškimą iš
laikyti gyvą kiekvieno lietuvio šir
dyje, reiškia Išsaugoti būsimos ne
priklausomos Lietuvos pagrindą.

1
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LIETUVIAI SIBIRO TREMTY NUOMONES J.P. KEDYS.

Civiliai vokiečiai, grįžę į Vokie
tiją, parveža dar vertingesnių ži
nių apie Sibire laikomus mūsų 
tautiečius. Į Vakarus yra atvykę 
ir keli Klaipėdos krašto bei Ryt
prūsių vokiečiai, pastaruoju me
tu ilgesnį laiką buvę okup. Lie
tuvoje. Iš anapus geležinės už
dangos į Vakarus ištrūko ir vieno 
garsaus Čikagos lietuvių gydyto
jo sesuo.

Grįžusieji teigia, kad veik vi
sur, kur tik teko Jiems būti, po 
ukrainiečių iš pabaltiečių darbo 

, vergų stovyklose daugiausia esą 
lietuvių.

Į KRASNOJARSKO KRAŠTĄ 
IŠTREMTA DAUG 

KLAIPĖDIEČIŲ

su 
tokio- 
tauti- 
metų 
labai

Kai juos 1949 m. trėmė į Kras
nojarsko sritį, tai visoje Lietuvo
je prie traukinių prikabindavo vis 
naujų vagonų su tremtiniais. Iš 
1941 m. išlikę tremtiniai jau turį 
laisvę judėti po visą Krasnojars
ko kraštą, o vėliau ištremtieji — 
dar tik po savo rajonus. 1943 m. 
trėmimų visi vyrai bene bus nu
bausti ne mažiau kaip 10 metų 
priverčiamųjų darbų. Atlikusieji 
bausmę gavo teisę grįžti Lietuvon, 
bet kai kurie iš jų, grįžusiųjų vo
kiečių teigimu, sugrįžo atgal į 
Sibirą, nes miestuose negali gau
ti nei darbo, nei buto, o kolcho
zuose — per didelis vargas. Iš 
savo rajono išvykti į kitą ilges
niam laikui reikalingas komen
dantūros leidimas. Gi išvykti vi
sai teduoda leidimą tik Maskva. 
1941 m. tremtiniai Krasnojarske 
kurį laiką turėjo registruotis 
MVD kasdien, paskum kas dvi 
savaites ir kas mėnesį. Neretai 
MVD prikeldavo net naktimis, va
rydama registruotis.

Matygine gyveną lietuviai gali 
gauti maisto, Išskyrus sviestą, 
prisipirkti prieinamesnėmis kai
nomis. Bet kitose Krasnojarsko 
krašto vietose padėtis labai blo
ga. Liesozavode sutelkta bene 
daugiausia lietuvių iš D. Lietuvos. 
Solikamske, be kitų, buvo ištrem
ti iš Pabaltijo kraštų buvusieji 
ministerial bei 
reigūnai, kurie 
marinti badu, 
tančial žmonių
tais žiemą. Miręs yra ir buvusis 
latvių finansų ministerls.

Iš Intoje ir Abeze laikomų lie
tuvių esama labai daug ištremtų 
1948, 1949, 1950 metais, 
daug jaunimo, kuris buvo 
tintas veikęs pogrindyje, 
čių teigimu, atgabendavo
klases suimtųjų. Visi jie esą nu
bausti nuo 10 iki 25 metų priver
čiamųjų darbų.

Tarp priverčiamųjų darbų sto
vyklose laikomų lietuvių yra labai 
išplitusi džiova. Retas kas jos ne
turi. Pirmoje eilėje suserga dir
bantieji anglių kasyklose. O ypač 
jaunimą į šias stovyklas daugiau
sia ir skirdavo. Vaistams gauti 
sudaromos tam tikros komisijos, 
kurios nustato, ar skiriamieji vais
tai yra tikrai reikalingi. Bet to
kie sprendimai neretai tiek nusi
traukia, jog per tą laiką susirgęs 
ir miršta, šiaip vaistų lietuviai 
stengiasi pasirūpinti ir iš Lietu
vos arba perka iš kitų. Tam tiks
lui neretai vieni kitiems sudeda 
pinigų. Iš kitų perkant pvz. už 
penicilino vienetą tenka mokėti 
apie 30 rublių.

“MIRTIS ŠUNIMS”

kiti augštieji pa
ten daugiausia iš- 
Turėjo žūti tūks- 
ypač 1941-42 mė

Ypač 
apkal- 
Vokie- 
ištisas

nie-
So-

ir baudžiama už jo eilėraščių tu
rėjimą bei platinimą, tačiau jie 
vis tiek plinta.

Mirusieji Krasnojarsko krašte 
laidojami vešai, giedamos giesmės 
ir ant kapo sakomos kalbos, sta
tomi kryžiai, dedamos gėlės 
vainikais. Ypač ukrainiečiai 
mis progomis daro tiesiog 
nes demonstracijas. Iš 1941 
ištremtųjų mūsų tautiečių
daug išmirę. Neįprastas klimatas, 
sunkūs darbai, trūkumas maisto, 
žmoniškesnių patalpų ir kitos 
žiaurios gyvenimo sąlygos atnešė 
masėms be laiko mirtį. Iki 1949 
m. Vorkutoje ir Intoje laidodavo 
be karsto ir drabužių. Mirusius 
žiemą sudėdavo kur nors krūvon, o 
vasarą, kada kiek atleidžia, — 
sukiša į žemę. Jokių kryžių nie
kas nestatydavo, o tik lenteles su 
numeriais — pagal registracijos 
lapus.

Miręs jau ir buvusis diplomatas 
V. Čarneckis, o 1943 m. mirė ir 
buv. vidaus reikalų minlsteris A. 
Endzlulaitis. Grįžusiųjų šiltai at
siliepiama apie prof. Karsaviną,

kuris mirė 1952 m. liepos 19 d. 
Abez stovykloje Nr. 4. Paminėtini 
žymesnieji jo darbai — interpre
tacijos “Pater noster" ir “Credo”. 
Kai kurių darbų santraukas turi 
atsivežęs į Vakarus vienas sugrį- 
žusis. Mirusiojo sesuo yra buvusi 
bene caro laikais balerina, ištekė
jusi už vieno D. Britanijos diplo
mato. Dabar rūpinamasi ją surasti 
ir pranešti apie šio pasižymėjusio 
mokslininko mirtį. Norima Jai ati
duoti viską, kas dabar turima iš 
profesoriaus darbų..

Kai kurie grįžusieji teigia, kad 
tebesąs gyvas vysk. Ramanauskas 
ir net vysk. Matulionis buvęs 
Abez invalidų stovykloje dar 1955 
metais pavasarį — stovykloje Nr. 
4. Vysk. Ramanauskas vaikščio
davęs vis apsivilkęs sutana. Bet 
vėliau buvo išleistas įsakymas, 
kad visi privalo vaikščioti tik ci
viliškai apsirengę. Vienas iš grį
žusiųjų teigia, kad 1955 m. prad
žioje Kazachstane buvęs ir prof. 
Augustinas Voldemaras, buv. min. 
pirmininkas.

PAPILDOMAS SĄRASAS
Matygine: Jurgis Audinls — 

apie 25 metų. Paleistas grįžo Lie
tuvon. Vyt. Baraniškis gyvena su 
žmona ir vaikais, gimusiais ištrė
mime. Petras ir Vytas Bikeliai. 
Yra kartu ir motina. Petras bu
vo nubaustas 10 metų, o motina su 
Vytu vėliau buvo ištremti iš Lie
tuvos. Ciplijauskas, laikytas vir
tuozu viliončelistu, jau paleistas.

(B.d.)

Štai papildomas sąrašas mūsų 
tautiečių, kuriuos atsiminė iš dar
bo vergų stovyklų grįžusieji į 
Vakarus bendro likimo draugai:

Abeze: Adomas Arlauskas, gi
męs bene 1929 m. Tėvai ištremti 
į Sibirą. Pamišęs. Vytautas Gry
bas, gimęs 1928 m., dirba kaip fel
čeris, serga tbc, tėvai irgi Sibire. 
Iremiejus Janutis — iš Palangos, 
tėvai Sibire. Medicininės komisijos 
buvo pripažintas invalidu dėl tbc, 
bet juridinė komisija tokį pripaži
nimą atmetė, nes apkaltintas bu
vus partizanu. Martynas Kunkis 
— iš Nemeržatos prie Palangos. 
Gyd. Melikovas Iš Kauno, moka 
lietuviškai, suparaližuotas, suėmė 
1945 m. Kaune. Mat, prieš karą 
jis priklausė Lietuvos Raud. Kry
žiui. Vladas Nacevičius — nubaus
tas 25 metams. Serga tbc, bet 
stinga vaistų. Kun. Pivariūnas 
serga tbc, L. Povilionis — laiko
mas stovykloje Nr. 1. Ramanaus
kas, buv. ūkininkas. Gyd. Šimkū
nas, jau atleistas, bet tebedirba 
kaip vyr. gyd. pavaduotojas cent
rinėje ligoninėje. Martynas Titi- 
kas — apie 25 metų amžiaus. Abe
ze iki 1954 metų buvo laikomas 
ir fizikas prof. A. Žvironas. Bet 
vėliau buvo išgabentas Maskvon. 
Ar mirė Lietuvoje, ar dar Sov. 
Sąjungoje — grįžusieji tiksliai ne
žino.

Černagorsko mieste: Emilija 
Jočlėnė. Dniepropetrovske — Jo
mantas iš Kauno. Chakaske (Ob- 
ščij sovchoz, Ust-Abakansko rajo
nas): Budreikienė su sūnum, Dir- 
kintis, Jaselskių šeima, Kašgai- 
lis (elgetauja, nes nepajėgia dirb
ti, o iš valdžios negauna jokios pa
šalpos). Lapžindžlų šeima Maka- 
lauskų dvi šeimos, Metkų šeima, 
Norvaišų šeima, Petrauskų, Rim
kų, Šimučių ir Valaičių šeimos. 
Šimutis elgetauja, nes neįstengia 
dirbti, valdžia nešelpia.

Intoje: Jonas Balčiūnas,
nas Dabrovolskis, apie 34 metų 
amžiaus. Dailidė — apie 25

ELTOS KRONIKA
— 1956.11.11 buv. VT pirminin

kas K. žalkauskas atsisveikino su 
VT nariais, Pabaltijo tarybos na
riais ir savo bendradarbiais. Ta 
proga kalbas pasakė Vilko pirm. 
J. Matulionis, VT pirm. A. Deve- 
nienė, latvių min. R. Liepine, es
tų pulk. Jakobsen, Mažosios Lie
tuvos Tarybos - prezidiumo ir Vo
kietijos krašto valdybos vardu E. 
Simonaitis ir bendradarbių vardu 
— J. Jaks-Tyris. Už šiltą atsi
sveikinimo žodį, iškeliant sunkias 
veiklos sąlygas ir įvertinant buv. 
VT pirmininko nuopelnus per tre
jetą darbo metų, padėkojo K. žal
kauskas. K. žalkauskas su žmo
na Iš Europos 
JAV 1956.11.24 
haveno uosto.

išplaukė atgal i 
tiesiai Iš Bremen-

Pra-

1956.11.11 buvo Pabaltijo 
Tarybos posėdis. Jame dalyvavo 
Vliko pirm. J. Matulionis, visa V. 
Taryba ir buvęs jos pirm. K. Žal
kauskas, iš latvių — min. R. Lie
pinė ir ats. gen. Skalstlauks, es
tų — gen. št. pulk. Jakobsen. 
Svarstyti aktualieji politiniai rei
kalai ir nusistatyta dėl bendro 
darbo artimiausioje ateityje.

DAUG TAIKINIŲ—MAŽA ŠVINO
Stebėdamas lietuvių gyvenimą 

Australijoj, priėjau Išvados, kad 
mūsų organizacijų vadovybės, ar 
jų vadovai, priplanuoja praktinės 
atramos neturinčių dalykų ir pra
šo bendruomenę juos įvykdyti. Tai 
liečia ir kultūrinį, ir 
ir ūkinį gyvenimą.

Šį kartą sustosiu 
klausimo. Pradėsiu 
Jaus.

Jau visi Australijos lietuviai, at
rodo, žino, kad Sydnėjuje veikia 
du lietuvių namams įsigyti komi
tetai. Abudu komitetai (teisingiau 
Sydnėjaus Lietuvių Namų Taryba 
ir Bankstowno Apylinkės Valdy
ba) labai sielojasi, kaip greičiau 
tuos namus pastatyti: abu renka 
pinigus, skelbia pranešimus, atsi
šaukimus ir atvirus laiškus laik
raščiuose. Tarp jų skirtumas tik 
tas, kad vienas komitetas, žmo
nių vadinamas centriniu, galėtų 
namus statyti bet kuriame Sydnė
jaus rajone, tik ne ant Bankstow
no turimo sklypo, už maždaug 
£ 12.000 vertės. Gi Bankstowno 
lietuvių bendruomenės vadovai, 
yra nusistatę statyti namus, gal 
ir mūrinius, už kokius £ 8000, bet 
tik Bankstowne. Kiek anksčiau ir 
sportininkai buvo panūdę pasista
tyti, ar kitaip įsigyti, savo reika
lams patalpą, dabar tačiau šis su
manymas, atrodo, išblėso.

ALB Krašto Valdyba buvo už
planavusi įsigyti nuosavą spaustu
vę, kuri turėtų kaštuoti mažiau
siai apie £ 3000. Tai tiek iš did
žiųjų užplanavimų Sydnėjuje.

organizacini,

prie 
nuo

ūkinio
Sydnė-

komitetų, valdybų ūkinius planus!
Jeigu apytikriai priimsime, kad 

Sydnėjuje gyvena apie 3000, Mel
bourne apie 2500 ir Adelaidėje 
2000, lietuvių, jeigu iš šio skaičiaus 
dirba apie 45%, tai yra apie 3375, 
ir dar,- kad žymi šio skaičiaus da
lis lietuviškiems reikalams yra pa
sidariusi labai abejinga, arba vi
sai nuo lietuviškų reikalų atšalu
si, tai nedaug bus apsirikta, jeigu 
pasakysiu, kad šituos £ 60.000 
ateinančiais metais turėtų sudėti 
apie 2000 tautiečių. ,

Turint galvoj, kad šiame skai
čiuje rasime daug moterų bei jau
nuolių, neturinčių 21 metų am
žiaus, kurių atlyginimas grynais 
pinigais sukasi apie £ 9.0.0, o su
augusių vyrų apie £ 13.0.0., tai 
pamatysime, kad suaugę dirban
tieji vyrai per metus 
vardintiems tikslams 
ti maždaug dviejų su 
terys ir jauniai trijų 
Vaičių atlyginimą, 1
kiekvienai galvai išeina apie £ 30.

Štai, mieli skaitytojai, aiškūs 
skaičiai ir išvados rodo, kad mū
sų visuomeninių komitetų ūkiniai 
planavimai nėra tvarkoje.

augščiau iš
turėtų duo- 

i puse, o mo- 
i su puse sa- 
nes bendrai

Būdinga, kad pabaltiečiai 
kad ir niekur nelaiko savęs 
vietų piliečiais — bet rusus' laiko 
okupantais. Suimtieji yra gerai in
formuoti apie Vakarus. Amerikos 
Balsas girdimas net ir toli Sibi
re. Tačiau dėl'lietuviškųjų prog
ramų jų klausantieji turi susidarę 
savą nuomonę ir turi joms reikš
mingų pageidavimų. Yra ir vietos 
antibolševikinių siųstuvų. Progra
mos iš jų duodamos rusų kalba. 
Tokie siųstuvai yra slapti, apie 
transliacijas daugiausia tepasako 
tik laiką, gi bangas reikia daž
niausiai patiems susirasti. Dau
giausia kalba rytais. Kiti baigia 
programą šūkiu “Mirtis šunims”.

Ne tik tarp lietuvių, bet ir kitų 
tautybių kaliniuose savo kai ku
riais eilėraščiais yra labai išpopu
liarėjęs rašytojas B. Brazdžionis 
ir kai kurie kiti mūsų poetai. Nors

amžiaus. Dailidė — apie 25 metų 
amžiaus. Kazys Daukšas — apie 
24 metų. Jonas Jonaitis, jaunas 
vyrukas iš Kauno, rašo gražius ei
lėraščius. Jucius — kokių 21 me
tų amžiaus. Kazlauskaitė mirė 
džiova. Stasys Masionis. Stovyk
loj Nr. 2 laikomas klaipėdiškis 
gydytojas Kazys Matutis. Gyd. 
Kazys Nasvytis iš Šiaulių. Gyd. 
Molis pasidarė akių specialistas 
— išmoko pats bestudijuodamas 
literatūrą, jau paleistas bet tebe
dirba centrinėje ligoninėje. 3 sese
rys Uogaitytės iš Kauno. Viena 
iš jų gyvena Razdolnoje. Genutė 
ištekėjo už gruzino. Stanislovas 
Pečius — gimęs 1914 vasario 18 
d. Jonas Rutkauskas, kokių 40 m. 
amžiaus, serga širdies liga. Žvi- 
nakavičius Antanas — apie 24 me
tų amžiaus.

Javos stovykloje laikomas kun. 
B. Gllevičius. Dirba elektros bri
gadoje.

Karagandoje Invalidų name Nr 
1 laikomas ats. gen. Kraucevičius, 
nubaustas 10-čiai metų. Grįžusie
ji iš Magadano mini kaunietę Ma
rytę Kavaliauskaitę.

— Tautos Fondo valdytojas 
prel. M. Krupavičius parvyko iš 
JAV atgal į Vokietiją.

Tautos Fondo valdytojas su 
JAV LB finansų komisija, kurią 
sudaro W. Chase — pirmininkas, 
Pr. Puronas — sekretorius, J. Ba- 
lazaras, V. Balčiūnas, kun. P. To
toraitis ir dr. P. Vileišis — nariai, 
paskelbė spaudoje atsišaukimą 
Lietuvos laisvinimo reikalams lė
šų telkimui.

— Vietoje ligi šiol ėjusio žur
nalo "Lietuvos kolūkietis” nuo 
1956 metų pradžios pradėtas leisti 
žemės ūkio mokslo ir gamybos 
žurnalas (mėnesinis) “Socialisti
nis žemės ūkis”. Prenumeratos 
kaina — metams 24 rubliai.
n*********M**VM«***M%*«**M*

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.

Bene didžiausių planų sumany
tojai yra Melbourne lietuviai: val
dybos vadovai, komitetai Ir paski
ri vadai. Prieš keletą metų nar
sių vyrų buvo sukurta organiza
cija, su visu štabų aukų rinkėjų, 
vadų ir dvasios vadu, pasistačiusi 
tikslu nusipirkti lėktuvą, kuriuo 
būtų galima parskristi į Lietuvą. 
Tai turėjo būti lietuviškos avia
cijos atgaivinimas... Melbourne! 
Deja, šitas sumanymas ir paliko 
skraidyti ore, nes jo įgyvendini
mui reikia pinigų. Ir reikia gąna 
daug.

Yra komitetas, kuris planuoja 
įgyti lietuviams namus. Jie turė
tų kaštuoti apie £ 12.000.

Kitas komitetas jau kuris lai
kas vykdo rinkliavą lietuviškos 
klebonijos statybai, kiek šiam rei
kalui norima surinkti svarų, ne
teko girdėti, bet, spėju, parapijie
čiai savo kleboną norės apgyven
dinti mūrinukyje (fibrinės klebo
nijos nė neteko matyti), kuris tu
rėtų kaštuoti apie £ 5000. žinoma, 
už tokią sumą klebonija būtų dar 
labai kukli.

Berods tas pats komitetas vykdo 
ir antrąjį piniginį vajų — lietu
viškoms tautinėms kapinėms įsi
gyti. Tokios kapinės 
kt. turėtų kaštuoti 
£ 2000.

Dar yra komitetas,
aukas Melbourne pradėtam leisti 
naujam laikraščiui ir jo spaustu
vei. Čia vėl reikia tūkstančių.

Daugiau melbourniškių planavi
mų nežinau, tad jeigu ką aplen
kiau, prašau dovanoti.

Tad ir siūlau, pirmiausiai Syd- 
nėjaus lietuviams, kad jie netik 
aukotų pinigus, bet kad nuėję į 
susirinkimų, tiek Bankstowne, tiek 
Camperdowne, išklausę pranešimų 
ir pagriaudenimų, paprašytų pa
sakyti ,aiškiai ir be užuolankų, 
kas padaryta iš komitetų pusės dėl 
susijungimo, nes dvejiems namams 
surinkti lėšų nepavyks Ir per ke
lerius metus.

Melbourne, nekalbėsiu jau apie 
“orinius planus”, nes jie, kaip vi
siškai nerealūs, regis, jau ir ne
bevykdomi, bet reiktų laikinai ati
dėti ir klebonijos^ statybą, gal net 
ir kapų įsigijimo vajų, nes šie da
lykai tetarnauja arba siaurai gru
pei, arba reikalingi tik vienam ki
tam asmeniui. Kur kas tiksliau 
būtų visą energiją ir lėšas sukon
centruoti lietuvių bendruomenės 
namų įsigijimui, o kai tai bus 
vykdyta, galima bus ir anais daly
kais pasirūpinti.

Dar noriu pakalbėti ir dėl lai
kraščių. Trijų laikraščių išlaiky
mas Australijos Lietuvių Bendruo
menei gal būtų dai- pateisinamas, 
jeigu jie turėtų skirtingus tikslus. 
Bet to nėra.

“Mūsų Pastogė”, nežiūrint kie
no rankose ji buvo ir kas ją tvar
kė, visą laiką deklaravo esantis 
nepartinis, visų lietuvių laikraš
tis. Australijos Lietuvis, visą lai
ką būdamas tose pačiose ranko
se, kaip skelbėsi, taip ir liko ne
partinis, informacinis laikraštis. 
Ką sako naujasis, Melbourne pra
dėtas leisti Katalikų Federacijos 
laikraštis “Tėviškės Aidai”? Jis 

pats savo tikslus nusako taip: “Su
pažindinti skaitytojus su prabė
gusios savaitės įvairių gyvenimo 
sričių pažanga, pasaulio įvykiais 
bei lėmimais bus laikraščio pa
grindinė užduotis.

. .. “Tėviškės Aidai” sekdami 
moderniosios katalikų spaudos pa
vyzdį, pasilieka anapus bet kurios 
partinės politikos... ” Vadinasi, 
“Tėviškės Aidai” sakosi taip pat 
esąs nepartinis Informacinis laik
raštis. Tad statau klausimą: ko
dėl mes, bendruomenės nariai, tu
rime išlaikyti 3 informacinius laik
raščius, tik skintinguose miestuo
se leidžiamus? Kad Katalikų Fe
deracijos vadai apie šitai nepagal
vojo, tai tenka tik apgailestauti, 
ir, žinoma, sunku tikėti, kad jie 
greitai prie savo klaidos prisipa
žintų Ir nuo jos atsisakytų. Vie
nok pirmųjų, dviejų laikraščių lei
dėjai rodos jau turi pakankamai 
patyrimo, ir aš manau, kad jau 
pats laikas pradėti rimtai galvoti 
apie “Australijos Lietuvio” ir 
“Mūsų Pastogės” susijungimą. Aš 
šitą mintį atskiru str. buvau kė
lęs prieš 3-4 metus “Mūsų Pasto
gėje, vėliau suvažiavime Adelaidė
je ir kitomis progomis, ją pakar
toju dabar, nes nenoriu, kad mes 
apsikrautume išlaidomis ir laikraš
čiai skurstų.

Paskutiniuoju šio str. sakiniu 
noriu štai ką pasakyti: vyrai, per
daug taikinių pasirinkote ir per- 
maža švino turite jiems apšaudy
ti!

sų tvora ir 
mažiausiai

kuris renka

ką aplen-

Adelaidės
Kiek iš

Gal kukliausia yra 
lietuvių bendruomenė, 
spaudos galima spręsti, bent šiuo 
metu, jie teplanuoja įsigyti lietu
vių namus, ir tik vienerius, maž
daug £ 10.000 vertės.

VASARIO 16 KITUR
Ir šiemet Lietuvos Nepriklau

somybės 38-ji metinė šventė buvo 
Iškilmingai atžymėta visame lais

vajame pasaulyje, kur tik yra gau
siau susitelkusių mūsų tautiečių. 
Ji buvo minima ir šiaurės bei 
Pietų Amerikose, ir Australijoje, 
ir svarbiausiose Europos šalyse. 
Ta roga Vilko Prezidiumas pas
kelbė j lietuvius atsišaukimą, 
kviesdamas visus vieningai stoti į 
Lietuvos išlaisvinimo darbą, kol 
bus atstatyta krašto nepriklauso
mybė. Per radijus žodį tarė į pa
vergtąjį kraštą ir mūsų tautie
čius, gyvenančius laisvuose Vaka
ruose, ir užsieny esą diplomatinio 
bei konsularinio korpo nariai. Ne
priklausomybės šventės proga spe
cialias transliacijas davė Vliko ži
nioje esančios lietuviškosios va
landėlės per Ispanijos tautinį radi
ją, Vatikano ir Romos radiofoną, 
taip pat Amerikos Balsas ir kiti 
radiofonai.

Vokietijoje centriniai minėjimai 
buvo suruošti Muenchene, Vasario 
16 d. Gimnazijoje, Heidelberge, 
Memmingene ir kitose svarbesnė
se vietovėse. Per minėjimus buvo 
nušviesta Vasario 16 d. genezė ir 
jos reikšmė Lietuvos nepriklauso
mam gyvenimui, taip pat nepri
klausomybės metais įvairiose sri
tyse pasiektoji pažanga. Minėji
mus lydėjo pritaikytos meninės 
programos, paįvairintos lietuviš
kosiomis dainomis, muzika, vaidi
nimais, deklamacijomis. Visi mū
sų tautiečiai gyvena viena minti
mi — kad pavergtoji tėvynė juo 
greičiau atgautų laisvę. Vasario 
16-ji yra išlikusi gyva visuose lie
tuviuose. Tai žino ir visas laisvasis 
pasaulis.

šiemet su Lietuvos laisvės byla 
pasistengta plačiau išeiti į sveti
muosius supažindinant juos mūsų

ba atspaude vokiečių kalba 10.000 
egz. specialaus atsišaukimo, kurie 
buvo išsiuntinėti vokiečių 
jams, spaudai, vyriausybės na
riams, parlamentarams ir įvai
riems visuomenės veikėjams. Me- 
mmingeno LB pirmininkas kun. 
A. Bunga atspaude apie 7.000 

skirtingų atsišaukimų su svarbiau
siomis datomis ir trumpu Lietu
vos laisvės kovų nusakymu. Jie 
taip pat buvo išplatinti tarp sve
timųjų. Inf. Tarnyba paruošė ir 
pasiuntė vokiečių spaudai spec, 
straipsnių ir apžvalgų apie da
bartinę Lietuvos padėtį, jos lais
vės kovą ir priklausomybę Vaka
rų bendruomenei.

IS PARYŽIAUS RADIOFONO 
BUVO PERSKAITYTAS Prancū
zų Komiteto už laisvąją Europą 
žodis į Lietuvą, kuriame mūsų 
tautiečiai padrąsinti ištesėti ir 
nepalūžti. O išlaisvinimas tikrai 
ateis. Ypač nuoširdžią ir šiltą kal
bą pasakė Mr. Ernest PEZET, 
Prancūzijos senato vicepirminin
kas ir Prancūzijos — Pabaltijo 
draugijos pirmininkas. Lietuvos 
atstovas Parncūzijoje dr.
Bačkis pasakė į Lietuvą 3 kalbas: 
vieną per Prancūzijos radiofoną, 
kitas dvi per Amerikos Balsą iš 
Vašingtono ir iš Muencheno.

Įspūdingi minėjimai buvo taip 
pat suruošti kitur esančių lietu
vių: Švedijoje, Italijoje, Prancū
zijoje, 
nijoje, 
tiečiai 
kraštų

ganlzacijas, valstybės vyrus, spau
dą, atkreipdami jų dėmesį į da
bartinę Lietuvos padėtį, ir skatin
dami imtis žygių juo greičiau ne
priklausomybei krašte atstatyti.

JAV—SE VASARIO 16—JI 
PAMINĖTA YPAČ ĮSPŪDINGAI

Visoje eilėje valstybių ir miestų 
Vasario 16-ji buvo paskelbta lie-

(Tąsa 3 psl.)

radi-

Sudėjus čia paminėtas sumas, 
matysime, kad Sydnėjaus, Mel
bourne ir Adelaidės lietuviai turi 
suaukoti augšČiau minėtiems rei
kalams apie £ 50.000. Jei prisi
minsime, kad planuotojai nori sa
vo namus, kapus, klebonijas ir 
spaustuves įsigyti dviejų metų lai. 
kotarpyje, tai pinigus reiktų su
rinkti per vienerius metus, o per 
antrus įvykdyti statybas. O jeigu 
prie šios sumos dar pridėsime tris 
lietuviškus laikraščius, kurių me
tinės išlaidos sukasi apie 2000- 
3000 svarų, tai vėl turėsime apie 
£ 8000, iš kurių apie — 5000 turi 
sumokėti kasmet trijų didžiųjų 
miestų tautiečiai. Tad ir gausime, 
sakykime, £ 60.000, kuriuos atei- kovomis už nepriklausomybės at- 
nančiais metais (urėtų sudėti Syd- statymą ir bejieškant tarp sveti- 
nėjaus, Melbourne ir Adelaidės lie- mųjų pavergtajam kraštui naujų 
tuviai, norėdami įgyvendinti savo draugų. Ta proga Vliko V. Tary-

S.A.

Belgijoje, Danijoje, Ispa- 
D. Britanijoje. Mūsų tau
ta proga kreipėsi į savo 
politikus, visuomenės or-
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PASTABOS
NEBEEINAME BAŽNYČION LNT DEKLARACIJA
Kai nebepatinka kunigas ar jo 
darbai, ai- tai dėl kitų priežas
čių, atsižadame eiti bažnyčion 
lietuviškų pamaldų. Kažin, ar tai 
išmintinga? Tai tiesa, kad krikščio
nybė yra tarptautinio pobūdžio, 
kad vietiniai australai klebonai 
mus senai ragina tuo keliu eiti, 
kad vietos vyskupai ignoruoja po
piežiaus raštą dėl tautinių emig
rantų parapijų. Tačiau į religinį 
reiškinį galima Ir reikia pažiūrėti 
tautinėmis akimis. Savos pamal
dos yra mūsų bendruomeni
nio lietuviško reiškimosi turinio 
dalis. Tas nesako, kad su viskuo 
turime sutikti, ką kunigas moko 
bendruomeninių — lietuviškų rei
kalų per pamokslus ar šiaip kitu 
keliu. Šiuo atveju mes galime ir 
privalome susidaryti savo sprendi
mus Ir elgtis taip, kaip liepia mū
sų sąžinė ir išmintis. Didelė 
kunigų skiria darbo sritis, 
jie ten yra visų gerbiami ir 
šaukia prieštaravimo. '

dalis 
todėl 
nelš-

SKRIAUDŽIAME SPAUDĄ 
IR REIKALĄ
Mūsų organizaciniai pareigūnai 
labai dažnai mėgsta posėdžiauti 
užsidarę ir spaudai tepaleidžia tik 
užbaigtus klausimus. Tuo yra 
skriaudžiama spauda ir pats reika
las. Žmogaus smalsumo instinktas 
yra davęs pastūmėjimą spaudai at
sirasti, jis Ją ir palaiko. Žmogus 
nori dalykus žinoti dar tebevyks
tančius, tebesiformuojančius, nes 
tik tada jis jaučiasi pats dalyvau
jąs kūrybiniame vyksme.
Turime galvoje įvairias namų sta
tymo komisijas. Melbourniškiai, 
pavyzdžiui, yra paruošę akcinių 
namų statutą, bet spauda yra li
kusi neinformuota — jis yra gi
męs komisijų posėdžiuose. Nieko 
negirdime ir apie akcijų 
mo vajų.

platini-

LIETUVIŲ DIENOS
OLIMPIADOS METU
Melbournan šių metų pabaigoje 
suvažiuos ir daugelis‘lietuvių olim- 

■ pintų rungtynių pažiūrėti. Reikė
tų, kad ALB Krašto Valdyba ir 
Kultūros Fondas tą progą išnau
dotų bendruomeniniams, reikalams. 
Galima būtų suorganizuoti lietuvių 
kultūros dienas su. tarpmiestinė
mis sporto varžybomis. Tam laikui 
melboumlškial turėtų įsigyti sa
vus namus.

N E M O

SUKAKTYS
suėjo— Šiemet vasario 15 d.

125 metai, kai gimė Mažosios Lie
tuvos himno — giesmės "Lietu
viais esame mes gimę” autorius 
dr. Jurgis Sauverveinas — Girė
nas.’ Buvo nepaprastai gabus kal
boms, kurių buvo išmokęs 42. Iš 
visų išmoktųjų kalbų jam geniau
siai patiko lietuvių kalba, kurią 
jis laikė pačia gražiausia kalba 
pasaulyje. Lietuvių kalbos jis iš
moko Maž. Lietuvoje.

Dr. Sauerveinas darė žygių, kad 
lietuviai savo žemėse patys val- 
dytųsi. Pamilo mažlietuvius ypač 
dėl to, kad neišsižadėjo senosios 
kalbos ir senųjų papročių. Užjaus
damas jų laisvės ilgesį, Sauervei
nas ir paraše giesmę “Lietuviais 
esame mes gimę. Lietuviais nori
me ir būt”, ši giesmė paplito Prū
sų Lietuvoje ir tapo lietuvninkų 
himnu, o vėliau paplito 
tuvoj ir buvo lietuvių 
mėgta.

— Š.m. vasario 20 d. 
dūno mirties metinės,
yra palaidotas Detmolde, kur jam 
pastatytas kuklus paminklas. Jo 
karstas padėtas išmūrytame kape, 
kad, atėjus laikui, būtų galima jį 
pergabenti į Tilžę.

visoj Lie- 
labai pa-

suėjo Vy-
Vydūnas

Š.m. sausiso 2 d. LIETUVOS 
ATGIMIMO SĄJŪDŽIO (LAS), 
LIETUVOS LAISVĖS KOVOTO
JŲ SĄJUNGOS (LLKS), LIETU
VIŲ REZISTENCINĖS SANTAR
VĖS (LRS) ir LIETUVIŲ TAU
TINIO SĄJŪDŽIO (LTS) įgalio
tieji atstovai bendrame posėdyje 
New Yorke priėmė naujo lietuviš
kos veiklos centro steigimo nuos
tatus. Keturių išvardintų organi
zacijų sutarimai

— tęsti Lietuvos ir lietuvybės 
atžvilgiu pareigos atlikimą dabar
tinėje padėtyje galimai geriausiais 
būdais —

skalbiami čia jų deklaracinėje 
formoje:

priklausomybės kovos tvarkyme, 
jausdamiesi tos padėties neatpa
laiduoti nuo Didžiosios Pareigos 
vykdymo, būdami vienodų pažiūrų 
dėl Lietuvos nepriklausomybės ko
vos būdų bei priemonių, tvirtai ti
kėdami tų pažiūrų teisingumu ir 
sutarę jų pagrindu derinti savo 
veiksmus,

nutarėme sudaryti

EIKIM LIETUVOS 
KELIU

LIETUVOS vergovės pančiai te
bėra kieti. Priespaudą Tėvynėje 
ir žiauriam ištrėniime kenčiantieji 
žūsta arba turi tverti miglotame 
laukime, gelbėdamiesi tik kantrybe 
ir gudrumu. Jų viltys stiepiasi j 
laisvės kraštus. Juos stiprina pa
sitikėjimas, kad laisvėje esantieji 
tautiečiai daro viską jiems išgel
bėti.

Išgelbėjimas tėra Lietuvos ne
priklausomybės ir žmogaus laisvės 
Lietuvoje atstatymas. Visomis iš
galėmis to siekti yra kiekvieno 

lietuvio

DIDŽIOJI PAREIGA

ir jos

reikia 
teisių

nuoširdžius drau-

ginti ir stiprinti 
pripažinimų lais-

Yra galingų pajėgų, susirūpinu
sių vergovėn patekusiomis tauto
mis. Jos yra ir Lietuvos laisvės 
švyturys. Su jomis bendrai reng
tis Lietuvos vergovės pančių trau
kyti yra patikimiausias kelias mū
sų Didžiajai Pareigai atlikti.

Lasvuose kraštuose susiduria
me ne su Lietuvos priešo jėga, o 
su jo klasta, siekiančia atitarukti 
nuo Lietuvos nepriklausomybės 
gynimo ne tik Lietuvai abejinguo
sius, bet 
gus.

Todėl 
Lietuvos
vų kraštų valdžiose ir visuomenė
se. Reikia žadinti jų ryžtą padėti 
Lietuvai. Reikia parūpinti duome
nų Lietuvos priešų skleidžiamiems 
nepriklausomos Lietuvos šmeiži
mams ir jos dabartinės vergovės 
garbinimams atremti. Reikia nuo 
tikrovės neatltrūkuslo supratimo, 
kaip palaikyti kenčiančių tautiečių 
atsparumą ir ištvermę bei kaip ap
saugoti Juos nuo neatsakingų klai
dinimų. Reikia apčiuopti ir sąži
ningai nušviesti priešo Lietuvai 
daromas žalas, įžvelgti ne tik jo 
nesekmes, bet ir laimėjimus. Ypač 
reikia stengtis atydžlai stebėti ir 
teisingai įvertinti tautos. atsparu
mo reiškinius ir nepalūžusias jos 
pajėgas.

Tam reikia kruopščiai, be atvan
gos sekti ir tirti Lietuvos gyve
nimo tikrovę, vengiant išankstinių 
sprendimų ar noro įtakoje kylan
čių spėliojimų.

Visų laisvėje besireiškiančiųjų 
lietuviškųjų pajėgų sutelkimas 
viename nepriklausomybės kovos 
židinyje galėjo būti vienas iš tin
kamųjų kelių tiems uždaviniams 
atlikti. Bet tam skirtasis židinys 
virto kovos lauku dėl įtakos, žy
mi visuomenes dalis liko dirbtinė
mis užtvaromis iš Jo išskirta. O 
jame likusiųjų tarpe per eilę me
tų vyko ir tebevyksta 
ir persirikiavimai. 
ypač ginčų lydimas 
yra darbo pragaištis.

MES, jungiami dabar už Tėvy
nės ribų veikiančių organizacijų, 
žinomų Lietuvos Atgimimo Sąjūd
žio, Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjungos, Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės ir Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio vardais,atsižvelgdami su
sidariusios padėties Lietuvos ne-

rikiavimaisi
Nuolatinis, 

rikiavimasis

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

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

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

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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Lietuvos 
N epriklausomybės 

Talka,
kovos dėl Lietuvos nepriklausomy
bės židinį, telkiantį užsieniniam 
tos kovos barui tinkamąsias pajė
gas ir priemones.
Lietuvos Nepriklausomybės Talka 
seka ir tiria pavergtos Lietuvos 
būklę, rūpinasi priemonėmis pa
laikyti tautos atsparumui prieš 
vergovę, padeda nepriklausomos 
Lietuvos valstybės įstaigoms at
likti Lietuvos nepriklausomybės 
kovos uždavinius, padeda laisvėje 
esantiems lietuviams teisingai su
prasti esamas Lietuvos gyvenimo 
sąlygas ir palaikyti savyje pasiry
žimą kovoti dėl Lietuvos nepri
klausomybės, rengia naujų duome
nų Lietuvos bylos gynėjams ir 
naujų priemonių skleisti teisingam 
Lietuvos reikalo supratimui lais
vųjų kraštų visuomenėse, skati
nančių paremti Lietuvos neprik
lausomybės kovą.

Lietuvos Nepriklausomybės Tal
ka atskleidžia naujas galimybes 
dėtis nepriklausomybės kovon or
ganizacijoms ir asmenims, gyve
nimiškai suprantantiems už Tėvy
nės ribų vedamos kovos pobūdį.

LTN neturi vidujinių srovinių 
rungtynių ir įtakos pasidalinimo 
problemų. LNT su nieku nesivar
žo dėl kompetencijos. LNT dirba 
ir padeda dirbti kitiems Lietuvos 
nepriklausomybės labui.

LNT yra ir bus reikalinga ryž
tingų talkininkų — mokslininkų,

menininkų, laikraštininkų, svetimų , 
kalbų mokovų, organizatorių, med- 1 
žiagos rinkėjų ir jos tvarkytojų,1 
kruopščių rašto darbininkų ir tech
nikinių specialistų. LNT yra ir ' 
bus reikalinga lėšų atliktiniems 
darbams įvykdyti.

Mes, LNT pradininkai, pasilik
dami savarankiomis organizacijo
mis LNT darbo sritin neįeinančiuo
se reikaluose, Lietuvos nepriklau
somybės kovoje dalyvaujame per 
Lietuvos Nepriklausomybės Talką, 
jos darbą lėšomis remiame per 
Lietuvos Nepriklausomybės Fon
dą.

Tad visi į LNT įsijungusių or
ganizacijų nariai ar rėmėjai, gy
vai ir su pasišventimu atsiliepki
me į LNT bei LNF vadovybės ar 
įgaliotinių atsikreipimus energin
gai atlikime mums .pasiūlomus už
davinius.

Po pasaulį išsiblaškiusieji, bet 
laisve besinaudojantieji lietuviai, 
nepamirškime su ta laisve susi
jusios Didžiosios Pareigos.

Kviečiame visus į Lietuvos Ne
priklausomybės Talką, į naują sve
čiose šalyse vedamos Lietuvos lai
svės

L.
L.

L.

kovos kelią.
Atgimimo Sąjūdis,
Laisvės Kovotojų Sąjunga.

Rezistencinė Santarvė
L. Tautinis Sąjūdis.

*
LNT VALDYBA

Tal-Lietuvos Nepriklausomybės 
kos Valdybon LNT sudarančių or
ganizacijų vadovybių yra išrinkti:

V.. Alksninis, B. Bieliukas, B. 
Nemickas, L. Virbickas. LNT pir
mininku visų valdybos narių bal
sais išrinktas V. Rastenis.

LNT Valdybos adresas: LNT, 
POB 153, Brooklyn 16, N.Y.

Netrukus bus sudaryta LNT 
Taryba, kurios pirmas suvažiavi
mas numatomas šiais metais, grei
čiausia Chicagoje.

Lietuvos Nepriklausomybės Fon
do adresas (lėšų telkimo reika
lais): LNF, c/o Mr. K. Biliūnas, 
134-34 Franklin Ave., Flushing, 
N.Y.

VASARIO 16—JI
(Atkelta iš 2 psi.) 

tuvių tautos diena, o kelios dešim
tys atsakingų JAV politikų, se
natorių, kongreso narių, guberna
torių burmistrų, padarė iškilmin
gus pareiškimus, kuriais pareiš
kiamos lietuvių tautai simpatijos 
ir tvirtas įsitikinimas Lietuvą ve
ną dieną vėl išvysiant nepriklau
somybę.

“New York Times”, įtakingasis 
JAV dienraštis, Vasario 16 d. ve
damąjį skyrė Lietuvos nepriklau
somybei, pažymėdamas, kad Lietu
va buvo viena iš tų pirmųjų vals
tybių, su kuriomis Sovietai pasi
rašė nepuolimo paktą, panašų, ko
kį dabar siūlo JAV-ėms. Dienraš
tis toliau nušvietė, kaip Lietuva 
kolonizuojama rusais ir kaip Lie
tuvoje vyksta okupantams pasi
priešinimas. Vedamasis baigtas 
tvirtu įsitikinimu, jog laisvės rei
kalas bus visados stipresnis negu 
vergija. Panašių pasisakymų va
sario 
JAV

16 d. proga būta ir kituose 
spaudos organuose.

P. AMERIKOJ
Argentinos lietuvių kolonija Lie

tuvos nepriklausomybės metinę 
sukaktį minėjo bendrai vasario 18 
d. lietuvių salėje Avellanedoje. 
Vasario 16 d. Buenos Aires ka
tedroje buvo padėtas vainikas ant 
San Martin karsto. Vasario 19 d. 
per radiją Mitre “Lietuvių Aidai” 
davė vasario 16 pritaikytą prog
ramą. 10 vai. 30 'min. buvo atlai
kytos iškilmingos pamaldos Auš
ros Vartų lietuvių parapijoje. Mi
nėjime dalyvavo centrinės Argen
tinos lietuvių organizacijos su Ar
gentinos Lietuvių Bendruomene, 
kaip Susivienijimas, Lietuvių 
Centras, Mindaugo Draugija, Liet. 
Ats. Karių Sąjunga, Argentinos 
Lietuvių Prekybininkų ir Pramo
nininkų Sąjunga, Birutės Draugi
ja, Vyčių Sąjunga, šventos Ceci
lijos choras, Liet. Vyrų kvartetas 
Aitvarai ir t.t.

Brazilijoje Vasario 16 d. iškil
mės buvo suruoštos vasario 19 d. 
šventos Genovaitės bažnyčioj bu
vo atlaikytos pamaldos, o vėliau 
šv. Cecilijos mokyklos salėje su
ruoštas pilietinis aktas. Ruošėjai 
— Lietuvių Katalikų Bendruome-

Lietuviai
ISPANUA

Š.m. sausio 28 d. Madride Did
žiojoje Santiago kolegijoje, kuri 

1 turi specialų seminarą dabarties 
■ problemoms studijuoti, dr. Z. 
Brinkis skaitė paskaitą, tema "La 
federacion Europea y los litua- 
nos” Europos federacija ir lietu
viai. Seminarui vadovavo Madrido 
un-to teisių prof. Antonio Dey- 
ring. Salė buvo pilna klausytojų. 
Dalyvavo ne tik augščiau minėto
sios kolegijos vadovybė ir stu

dentai — atstovaują net 14 tauty
bių —, bet buvo Ir svečių: Ispani
jos Katalikų Akcijos vicepirminin
kas Antonio Correa Veglison, bu
vęs estų gen. konsulas Anglijoje 
dr. V. Raud ir kt. Po paskaitos 
buvo diskusijos, kuriose aktyviai 
dalyvavo svečiai ir studentai, gy
vai domėjęsi Lietuva ir jos pažiū
romis į Europos federaciją.

JUNGT. AMERIKOS VALST.
— Amerikiečių dienr. ‘‘Chicago 

American” įsidėjo pasikalbėjimą 
su Chicagos naujakuriais lietu
viais, kurie jau kelintą kartą gau
na Maskvos kvietimą grįžti namo, 
nors grįžti nė nemano. Dienraštis, 
pacitavęs lietuvių pareiškimus, 
taip pat duoda Lietuvos konsulo 
dr. P. Daudžvardžlo ir Alto pir
mininko L. šimučio komentarus. 
Nurodoma, kad net patys Ameri
kos lietuvių komunistai už jokius 
pinigus nesutinka važiuoti pas So
vietus.

— Kan. F. Kapočius Amerikos 
katalikų visuomenei skaito pas
kaitas apie Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Ir tautos skaudų likimą bol
ševikinėje priespaudoje.

— Amerikos rytinių valstybių 
Lietuvių Fronto Bičiulių konfe
rencija Waterbury, Conn., sausio 
21-22 d.d. svarstė, tarp kitų daly
kų, ir Lietuvos išlaisvinimo or
ganizacijos reikalą. Tuo klausimu 
savo nusistatymą išreiškė rezoliu
cija, kurioje, tarp kitko, sakoma:

“Lietuvos laisvinimo darbo rei
kalu Lietuvių Frontas visą laiką 
buVo ir tebėra už vieningą bend
rą laisvinimo darbo vadovybę, ku
ri žengtų laisvinimo pastangų 
priekyje, derintų jas ir apjungtų 
gyvąsias visuomenės jėgas...

Kol tai bus pasiekta, konferen
cija pabrėžia, kad, ir kol kas dirb
dami sau, visi laisvinimo veiks
niai ir veikėjai tarpusavio santy

kiuose privalo laikytis moralės, ge
ros valios, tarpusavio pagarbos 
bei vieni kitų apykantos, politinės 
išminties ir apdairumo, kad orga
nizacinė nedarna nevirstų kad ir 
netiesiogine tarnyba Lietuvos liau- 
vės ir nepriklausomybės priešui...

Konferencija laiko aktualiu rei
kalu, kad j laisvinimo veiklą ir 
organizaciją būtų kuo plačiau at-

nė ir Dainavos Sąjunga, globėjas 
Lietuvos pasiuntinys dr. F. Meie- 
ris. Programoje dalyvavo taip pat 
poetė Rachele Portella — Aude
nis ir rašytojas P. Babickas.

Per Romos, Paryžiaus, Muen- 
cheno, Madrido ir kitus Europos 
radijus bei Amerikos Balsą, svei
kinimo žodį tarė Vilko Prezidiu
mo pirmininkas Matulionis, Dip
lomatinės Tarnybos šefas min. 
Lozoraitis, Vilko Vykdomosios Ta
rybos pirmininkė A. Devenieną, 
Lietuvos atstovas Paryžiuje dr. 
Bačkis ir kt. vadovaujanti asme
nys bei įtakingi užsienio politikai 
— Lietuvių tautos draugai. Ypač 
šiltų ir padrąsinančių žodžių iš
girsta iš Federalinės Vokietijos vertl,s durys jaunimui . 
atsakingų asmenų ir JAV kongre- Į 
so bei senato narių. Visi reiškė, Netekus didžiojo bibliografo, 
tvirtą įsitikinimą, kad Lietuva ir! Prof- Vaclovo Biržiškos, Liet.

Bibliografijos Instituto steigėjo, 
jo darbą tremtyje toliau dirba 
Liet. Bibliografijos Tarnyba. Tar
nyba visus gautus leidinius sura
šė ir paskelbė “Knygų Lentynoje”, 
o surinktus leidinius persiuntė į 
Pasaulio Lietuvių Archyvą. Tar
nyba prašo padėti jai ir šiemet, 
nes tiktai atsiųstas LBT leidinys 
užtikrina, kad jis bus tiksliai ap
rašytas. O ateinančioms kartoms 
juk turime teisingai atvaizduoti 
savo šio nepaprasto meto spaudą. 
Tarnybos adresas yra toks: Lithu
anian Bibliographical Service, 602 
Harvey Street, Danvillle, III, USA.

— Lietuvos Ūkio Atstatymo Stu
dijų Komisija Bostone išleido II-jį 
savo darbų sąsiuvinį. Leidinyje 
įdėtos studijos: agr. Vazalinskas 
rašo “Apie sėklų auginimą”, o 
agr. Šumskis — “Žemės ūkio ty
rimą”. šis darbas Amerikoje ir 
Kanadoje buvo pradėtas 195J m.

vėl bus laisva.

PRANEŠIMAS
Mes, žemiau pasirašiusios skau- 

tininkės konstatuojam, kad skau
tų organizacijoj įsigalėjo negero
vės, kurios mūsų giliu įsitikinimu 
pažeidžia pačius pagrindinius LIE
TUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS 
PRINCIPUS.

Neturėdamos organizacijos va
dovybės pritarimo ir todėl negalė
damos su tomis negerovėmis ko
voti, 1956 m. sausio 7 dieną iš- 
stojame iš P.L.S.S. Skaučių Se
serijos, tuo pačiu nebenešame už 
jos veiksnius jokios teisinės nei 
moralinės atsakomybės.

1. Skautininke Aldona Augusti- 
navičienė, 2. Paskautninkė Aure
lija Balašaitienė, 3. Vyr. Skauti
ninke Magdalena Barniškaitė, 4. 
Paskautininkė Aldona Bartuškie- 
nė, 5. Vyr. Skautininke Izabelė 
Jonaitienė, 6. Paskautininkė Ste
fanija Juodvalkytė, 7. Skautinin
ke Ona Kavaliauskienė, 8. Vyr. 
Skautininke dr. Dominikė Kesifl- 
naitė, 9. Paskautininkė Genovaitė 
Modestavičienė, 10. Paskautininkė 
Regina-Rimgailė Nasvytienė, 11. 
Skautininke Stefanija Radzevičiū
tė, 12, Skautininke dr. Marija Ži
linskienė. .

Pasaulyje
PRANCŪZIJA

Prancūzijos Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybon š.m. sau
sio 29 d. išrinkta: pirm. O. Bač- 
kienė, vicepirm. ir iždininku kun. 
J. Petrošius ir sekretorium — E. 
Vaičiekauskas; kandidatai — P. 
Klimas jr. ir B. Venskuvienė; LB 
tarybos pirmininku išrinktas gen. 
št. puik. J. Lanskoronskis; Kon
trolės komisijon išrinkti: P.E. Tu
rauskas, P. Klimas jr. Ir B. Vens
kuvienė kand. E. Turauskienė ir 
O. Gečaitė — Peruche. Garbės 
bes teisman — dr. S. Bačkis, Pr. 
Dulevičius ir A. Michelevičius.

Okupuotoje 
Lietuvoje 
LIETUVA YRA TOLI
ATSILIKUSI NUO 

BROLIŠKŲJŲ RESPUBLIKŲ...
LNA, vasario 15. — Skaitant su 

visais į Lietuvą atsiųstais komu
nistais iš Rusijos, 1956 m. sau
sio 1 dieną “Lietuvos” komunistų 
partijoje oficialiai buvo 38.087 na
riai. Iš jų 17. 422 (46%) vien tik 
keturiuose didžiuosiuose Lietuvos 

miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipė
doj ir Šiauliuose. Visoje likusioje 
teritorijoje, įskaitant net ir Pane
vėžio miestą, kuriame dabar skai
čiuojama arti 60.000 gyventojų, 
partijos narių yra 20.665, kurie 
irgi daugiausia koncentruojasi ra
jonų centrų miesteliuose bei MTS 
(mašinų — traktorių stotyse). 
542 kolūkiai visiškai neturi komu
nistų, 170 turi tik po keletą kan
didatų j partiją. Tai yra, apie treč
dalis visų kolūkių.

Tuo metu, kai Sovietų Sąjungoj 
vidutinis partijos narių “tirštu
mas” yra 4%, Lietuvoje, net ir su 
importuotais komunistais, susida
ro tik 1.2% partiečių.

Keturiuose didžiuosiuose mies
tuose (gyventojų skaičius apie 
570.000) partiečių "tirštumas” yra 
apie 3%, taigi net ir čia nesiekia 
vidutinio visos Sovietų Sąjungos 
nuošimčio. Užtat likusioj teritori
jos daly partiečiai tesudaro 0.8% 
viso gyventojų skaičiaus (maždaug 
kas 125-tas žmogus partietis).

Per pastaruosius dvejus metus 
319-koje kolūkių įsteigtos kompar
tijos “pirminės organizacijos”, t. 
y., skyriai. Skyrius sudaromas, 
jei yra bent trys nariai.

SU VARGŠU, 
ŪKININKU, KĄ 

DARO

LIETUVIU
NORI TĄ IR

plačiu 
metais, 

būdu Iš

LNA, vasario 15. — “Rimtai ap
sunkinamas teisingas ūkininkavi
mas pernelyg dideliuose kolūkiuo
se. Uždavinys yra Ištaisyti klai
das, padarytas stambinant kolū
kius, ir reikalingais atvejais to
kius kolūkius susmulkinti”, — kal
bėjo A. Sniečkus pastarajame 
kompartijos suvažiavime.

Kolūkių stambinimas 
mastu prasidėjo 1951 
Stambinimo — jungimo
maždaug 6.600 kolūkių per ketve
rius metus kolūkių skaičius suma
žėjo iki 1.795 pereitų metų prad
žioje. 1955 metais stambinimas 
dar buvo tęsiamas ir kolūkių skai
čius dar aštuonlais sumažėjo, ir 
dabar jų yra 1.787.

Ligi šiol apie kiekvieną tokį 
sustambinimą — sujungimą buvo 
kalbama kaip apie svarbų žings
nį į pagerinimą. Praktikai parod
žius savaime suprantamus keblu
mus, kurie susidaro dėl milžiniš
kų atstumų tarp centro ir darbų 
vietos, matyti rengiamasi pradėto 
pagerinimus atvirkščių būdu: pra
sidės stambiųjų kolūkių skaldy
mas.

I
EUBOPIETIS SPECIALISTAS 

OPTIKAS
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 
Centr. 1819

(Priešais Melbourne Town Hall.)
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mAsv pastoge
Sydnėjus

NAUJA BANKSTOWNO 
APYLINKĖS VALDYBA

Kovo 4 d. įvyko metinis ALB 
Bankstowno apylinkės narių susi
rinkimas. Jį atidarė valdybos pir- 
min. Juozas Ramanauskas. Jis pa
darė ir valdybos veiklos praneši
mą. Pereito visuotinio susirinkimo 
protokolų perskaeitė valdybos sek- 
ret. Zaremba. Piniginę atskaito
mybę patiekė vald. iždin. Miliaus
kas, Namų atskaitomybę — šve
das.

Valdyba daugiausia energijos ir 
dėmesio skyrusi Bankstowno lie
tuvių namų įsigijimui. Lėšų telki
mas buvo vykdomas renkant au
kas ir suruošta 11 šokių vakaru, 
iš kurių gautas pelnas pervestas 
namų sąskalton. ši valdyba 
namų įsigijimui paskyrė 343 sva
rus. Pasižadėjusių paskolinti po 
£ 50 yra 54 asmenys. Paskola 
įmokama, dalimis. Iš viso namams 
įsigyti iki šiol surinkta apie £ 
1300, iš kurių įsigytas sklypas 

Jis kaštavę per 800 svarų. Kasoj 
yra apie £ 450.

Valdyba rūpinosi ir kitais rei-1 
kalais: pravesta vasario 16 minė-' 
jlmas vaikams, rinkta aukos Vo-! 
kietijoje pasllikusiems šelpti Ir Va
sario 16 gimnazijai, Tautos Fon
dui ir kt. Dešimties svarų auka 
paremta Bankstowno savaitgalio 
mokykla. Suruoštas Naujų Metų 
sutikimas.

Moterų sekcijos pranešimą pa
darė p. A. žygaitienė. Sekcija 
pradėjusi darbą pereitų metų spa
lio mėn. Turi jau keliolika svarų 
Ir toliau vykdys pinigų telkimą 
šalpos reikalams.

Revizijos komisijos pranešimą 
padarė B. Daukus. Rasta viskas Į 
tvarkoj ir rev. komisija siūlė pa
reikšti valdybai padėką už atlik
tą darbą, o apyskaitą tvirtinti.’ 
Apyskaita patvirtinta vienbalsiai. : 
Padėka Išreikšta karštais ploji-

goonoj, Church Rd. (2 min. nuo 
gel. stoties, pernai naudotoje pa
talpoje).

Mokyklos vedėjas yra Br. Ge
nys, gyv. 81 Horton St., Bass 
Hill, (kž.)

PASKAITA APIE TELEVIZIJĄ 

šviesos Sambūrio Sydnėjaus sky
riaus parengime, kovo 3 d., paskai
tą apie televiziją skaitė V. Maslo- 

1 kas.
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Camperdown parapijos salėje 
kovo 4 d. įvyko akademija Lietu- 

! vos katalikų šventajam Kazimie
rui pagerbti. Akademiją pradėjo 
dr. A. Mauragis, kuris perskaitė 
ir dėl ligos neatvykusio p. Slavė
no paruoštą paskaitą. B. Brazd
žionio eilėraštį padeklamavo jau
nė Zlnkutė. įdomios savos eiliuo
tos kūrybos iš šv. Kazimiero gy
venimo paskaitė p. Slavėnienė.

Bažnyčioje turiningą ir Jautrų 
pamokslą pasakė kun. P. Butkus. 
Sydnėjaus choras vertas kompli
mento. (x)

LIETUVIŠKA FOTO STUDIJA

Eug. Dryža Bankstowne savo 
namuose (139 Chapel Rd.) baigia 
įrengti foto atlje — studiją ir ne
trukus numato ją atidaryti. Tai 
bus bene vienintelė šios rūšies 
lietuviška įmonė Sydnėjuje. E. 
Dryža ir dabar atlieka fotografa
vimo darbus, tačiau kolkas tik lais
vu laiku.

E. Dryža fotografijos meno sri
tyje turi didelį patyrimą. Jis yra 
studijavęs meno mokykloje ir kurį 
laiką vadovavęs Ekonominės Ka
rių Bendrovės foto studijai Kau
no. (j)

Vasario 16-ji Hobarte
Nepriklausomybės paskelbimo 

minėjimas yra tautos laisvės šven-

Melbournas
VASARIO 16 D.

šventei gražų pamokslą bažny
čioje pasakė kun. dr. P. Bašins
kas. Minėjimas įvyko šv. Jono pa
rapijos salėje. Tautinei vėliavai ši 
kartą asistavo skautų ir ateitinin
kų — taigi Jaunimo vėliavos. Ne
priklausomybės Kovų dalyvis, dvi
gubu Vyties Kryžiaus atžymėta
sis pulk. Paškevičius papasakojo 
valstybės atkūrimo laikų įspūdžių.

Tikrai jauki staigmena buvo p. 
A. Grigaitienės akademiška, bet 
drauge jautri ir populiari dienai 
tinkama paskaita. Tai bene pirmas 
Melbourne tos rūšies lietuvės mo
ters užsirekomendavimas. Lietu
viškos dvasios išlikimas bei jos 
puoselėjimas buvo pagrindinė pas
kaitos gaida. Dainavo vyrų aštun
tukas, pasirodė tautinių šokių 
grupė. Aktą pravedė pirm. S. Bal
čiūnas. Sveikino estų ir latvių 
bendruomenių atstovai. (x)

ĮSISTEIGĖ KLUBAS
Vasario 26 d. Melbourne įvyko 

susirinkimas lietuvių namų reika
lui tvarkyti. Bandyta svarstyti bei 
priimti Melbourno Lietuvių’klubo 
įstatai, kuriais kuriamas juridi
nis asmuo lietuvių namams. Ga
lutinas įstatų priėmimas ir jų 
įteisinimas pavesta įvykdyti klubo 
tarybai, kuri buvo išrinkta pagal 
tuos pačius įstatus. Įstatų autorius 
— A. Mikaila, kuris pirmininkavo 
steigiamajam susirinkimui. Iškelta 
nemažai abejonių bei pataisų. V. 
Jakutis kėlė ir esminį klausimą — 
būtent, akcinį pobūdį keisti į ko- 
peracinį. Namų reikalui šiuo metu 
turima apie j 2500. (x)

SPAUDOS BALIUS
Kultūros Fondo skyriaus valdy

ba balandžio 6 d., Atvelykiui, ruo
šia šaunų, melbourniškiams tra
dicinį spaudos balių. Tam reikalui

mais.
Naujon valdybon išrinkti (pa

gal balsų daugumą): Br. Stašio- 
nis, St. Sankauskąs, Alb. Lelešius, 
St. Gedminas, ir Alf. Sideravi- 
člus. Kandidatai — Alf. Jantaus- 
kas, K. Belkus, J. Mikutavičius ir 
A. Makaras.

Kontrolės komisijon: B. Daukus, 
L. Karvelis Ir J. Reisgys. Kandi
datai: V. Šliogeris ir Jonas Ra
manauskas.

Laikinojon namų tarybon: šve
das, Ramanauskas, Zaremba, Man-

I tė. Laisvės meilė lietuviuose buvo 
, ir tebėra stipri. Vyresniųjų pa- 
1 reiga yra tą meilę palaikyti iš- 
' eivijoje jaunojoje kartoje. Didelę 

reikšmę čia turi ir Vasario 16 
Gimnazija. Pasaulio lietuvių para
ma jai būtinai reikalinga. Ir dar 
negalima užmiršti, kad Jos auklė
tiniai yra vargingai gyvenančių 
tėvų vaikai ir jiems būtinai reika
linga mūsų medžiaginė pagalba.

Šitokiomis mintimis buvo per
pinta P. Štuopio paskaita, skaity
ta Nepriklausomybės paskelbimo

ragis ir Dambrauskas. Taryba 
dirbs savarankiškai ir rūpinsis 
namų įsigijimu iki bus priimtas 
statutas. Ji atstovaus Bankstow
no lietuvius pasitarime su Syd-« 
nejaus Lietuvių Namų Taryba dol 
vienerių namų įsigijimo Sydnėju
je.

Susirinkimui pirmininkavo J. 
Kalakonis, sekretoriavo Br. Sta
čioms.

BANKSTOWNO SAVAITGALIO 
MOKYKLA PRADĖJO DARBĄ

Kovo 3 d. Bankstowno lietuvių 
savaitgalio mokykla pradėjo nau
juosius mokslo metus. Į atidary
mą atėjo 31 šią mokyklą lankyti 
užsirašęs mokinys, gražus būrys 
tėvų, visi šių mokslo metų moky
tojai ir garbės svečiai — pereitų 
metų šios mokyklos mokytojai.

Sugiedojus Marija, Marija, ati
darymo žodį tarė kapelionas kun. 
P. Butkus. Po jo kalbėjo mokyk
los tėvų komiteto pirmininkas E. 
Dryža. Iškėlęs mokytojų pasiau
kojimą, jis padėkojo pereitais me
tais mokykloje dirbusiems moky
tojams už jų triūsą ir be atlygi
nimo aukojusiems savo brangų 
laiką. Taip pat linkėjo sėkmės mo
kytojams, sutikusiems šiais me
tais įdirbti su vaikais, o vaikams 
stropiai mokytis ir tapti gerais 
lietuviais. Jis kreipėsi į visus lie
tuvius tėvus, prašydamas leisti 
savo vaikus lankyti mokyklą, kur 
auklėjimas vyksta- lietuviškoje 
dvasioje.

Pamokos esti kiekvieną šešta
dienį nuo 9 iki 12 valandos, Ya-

minėjimo proga vasario 19 d. Ho
barte.

Lietuvių tautos kovas dėl lais
vės ir nepriklausomybės paryški
no kitas paskaitininkas, inž. P. 
Dirkis. Jis kalbėjo apie ryžtą, pa
siaukojimą tų, kurie norėjo maty
ti laisvą savo tautą, savarankiš
kai besitvarkančią nepriklausomo
je valstybėje. Tie kovotojai did
žiojo tikslo siekė vieningai; įvai
rių pasaulėžiūrų bei politinių įsi
tikinimų žmonės dėjosi bendron 
kovon. P. Dirkis paskaitą baigė 
įsitikinimu, kad vėl grįšime į lais
vą tėvynę.

Latvių atstovas J. Parums, 
sveikindamas lietuvius latvių baž
nytinės kongregacijos vardu, lin
kėjo lietuvių tautai greito išsi
laisvinimo iš okupacijos.

Giedri programos dalis buvo sa
vaitgalio mokyklos auklėtinių (5- 
13 metų amžiaus) deklamacijos. 
Eilėraščius deklamavo Regina Mi- 
linkevičiūtė, Audronė Beržinskai- 
tė, Gema Valuckaitė, Ignas Vai- 
čiulevičius, Alfredas Dilba, Juo
zas Milinkevičius, Jurgis Kožikas 
ir Rainius šikšnius.

Nepriklausomybės šventės įspū
dį stiprino Vinco Kudirkos ir Jo
no Basanavičiaus portretai (A. 
Kantvilo piešti) ir paskaitininkų 
panaudotos mūsų tautos laisvės 
dainiaus Maironio poezijos citatos. 
Tai priminė mums, kad kovoje dėl 
tautos laisvės, nepaisant įvairių 
sunkumų, viešpatavo darna.

Minėjimas baigtas Tautos him
nu.

Sengalvėlis.

išnuomota erdvi Prahram rotušės 
salė.

LITUANISTINIAI KURSAI
Melboilrno Lituanistiniai Kur

sai kovo 3 d. pradėjo ketvirtuosius 
darbo metus. Pamokos vyksta šeš
tadieniais Middle Park karmelitų 
patalpose. Į pirmąjį kursą pirmą
jį šeštadienį įstojo 6 mokiniai. 
Antrajam kurse yra 11 mokinių. 
Tretysis kursas, 11 klausytojų, 

' šiuo metu ruošiasi baigiamiesiems 
I egzaminams, kurie įvyks kovo 17 
d. Egzaminuojama bus lietuvių 
kalbos ir literatūros, Lietuvos po
litinės ir kultūros Istorijos ir 
Lietuvos bažnyčios istorijos.

Kursuose moko šiais metais A. 
Karazijienė, kun. J. Kungys ir A. 
Zubras. Kursantai savo senūnu iš
sirinko antrametj klausytoją Vy
tautą šalkūną. Praeitus metus dės
tęs Istoriją K. Rindzevičius išvyko 
mokytojauti į Ballarat. (x)

ALB SYDNĖJAUS 
APYLINKES METINIS

SUSIRINKIMAS
ALB Sydnėjaus Apylinkės Vai-' 

dyba praneša, kad š.ifi. kovo mėn. 
11 d. (sekmadienį), tuoj po lie
tuviškų pamaldų 1 vai. 30 m. 
Camperdowno parapijos salėje, | 
šaukiamas metinis — visuotinis 
Sydnėjaus Apylinkės narių susi
rinkimas tokia darbotvarke:

1. Susirinkimo pirmininko rin
kimas, 2. Valdybos veiklos ir ka
sos apyskaitinls pranešimas, 3. 
Kontrolės Komisijos pranešimas,

4. Diskusijos dėl pranešimų ir fi
nansinės apyskaitos tvirtinimas,
5. Naujos Valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai, 6. Garbės teis
mo rinkimai ir 7. Einamieji rei
kalai bei sumanymai.

Visi apylinkės nariai prašomi 
dalyvauti.

Pastaba: Reikalingai daugumai 
narių nesusirinkus, kaip yra nu
matyta bendruomenės statute, 
šaukiamas sekantis susirinkimas 
vienai valandai praslinkus, kuris 
bus skaitomas teisėtas.

ALB Sydnėjaus Apyl. Valdyba.

ALB CABRAMATTOS 
APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS
Prieš keturias savaites skelbtas 

Cabramattos apylinkės metinis su
sirinkimas, dėl mažo dalyvių skai
čiaus neįvyko Ir susirinkusių 
nutarimu buvo atidėtas kitam kar
tui.

Remiantis tuom, Apylinkės Val
dyba praneša visų apylinkėje gy
venančių tautiečių žiniai, kad š. 
m. kovo mėn. 11 d., tuojau . po 
pamaldų vietos lietuviams, kurių 
pradžia 10 vai. ryto, Mt. Prit
chard bažnyčios salėje, yra šau
kiamas pakartotinai visuotinis — 
metinis apylinkės susirinkimas 
šia darbotvarke:

1) Susirinkimo atidarymas ir 
prezidiumo rinkimas.

2) Apylinkės Valdybos ir Revi
zijos Komisijos pranešimai ir jų 
atsistatydinimas.

3) Naujos Apylinkės Valdybos 
ir Revizijos Komisijos rinkimai.

4) Savaitgalio mokyklos reikalų 
svarbus pranešimas.

5) Einamieji reikalai, klausymai 
Ir sumanymai.

Pakartotinai prašome visus apy
linkėje gyvenančius tautiečius, 

bent vieną kartą į metus suprasti 
ir atlikti savo tautinę pareigą at
silankant j šį visuotiną — metinį 
susirinkimą. Priešingu atveju, at
vykus vėl labai mažam tautiečių 
skaičiui, kadangi esamos Apylin
kės Valdybos kadencija yra pasi
baigusi, bus sprendžiam aapylin- 
kės likvidacija.

ALB CABRAMATTOS APYL. 
VALDYBA.

į PRANEŠIMAI
Kovo 11 d. Sydnėjaus ateitinin- 

lp< ruošia iškyla į Picnic Point. 
Išvykstama iš Camperdowno tuoj 
po lietuviškų pamaldų. Vakare 
įvyks susirinkimą v pas A. Bu
činską, 31 Pyramid Ave., Pads- 
tow.

Prašomi dalyvauti visi nariai. 
Informacijų kreiptis — Tel. 
UY 9174. Valdyba.

LAUKIAME ADRESO
“Mūsų Pastogės” skaitytojas iš 

Blacktown, NSW, š.m. vasario 
mėn. 25 d. siuntęs prenumeratos 
mokestį Postai Notėmis, ir pamir
šęs užrašyti savo adresą, malo
niai prašomas pranešti “Mūsų 
Pastogei” savo pavardę ir tikslų 
adresą.

“Mūsų Pastogės” Adm.

ATITAISOMA KLAIDA
“M.P.” Nr. 9, korespondencijoje 

apie Eglės Žalčių Karalienės spek
taklį Sydnėjuje, įsibrovė klaida- 
Buvo parašyta pianistas V. Sta
čioms, o turėjo būti parašyta pia
nistas Romas Cibulskis.

SYDNĖJIŠKIŲ PARAMA 
MELBOURNO TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ GRUPEI
Užgavėnių atšvęsti susirinkę 

bičiuliai p.p. Narbutų namuose, 
Newtowne, sudėjo £ 3.2.0 Melbour
ne Tautinių šokių Grupei, dalyvau
siančiai Pasaulinės Olimpiados ati
daryme.

šia proga, prisiuntęs pinigus 
“M.P.” Red. vienas pobūvio daly
vių taip rašo:

“Suprasdami svarbų reikalą... 
sumėtėme kelis skatikus Melbour
no Tautinių Šokių Grupei, kuri 
atstovaus lietuvius Pasaulinės 
Olimpiados atidarymo iškilmėse. 
Mes puikiai suprantame, kad šiai 
grupei reikia turėti lėšų netik ge
riems tautiniams drabužiams įsi
gyti, bet mažiausiai dvi savaites 
prieš Olimpiados atidarymą jie tu
ri atsidėję padirbėti, kad tinka
mai pasirodytų.

Tautiečiai, tai tikrai remtinas 
reikalas, nes ši grupė mus atsto
vaus prieš tūkstančius pasaulio 
sportininkų ir svečių, o taip pat 
parodys ir mūsų Tėvynę pavergu
sios šalies sportininkams ir jų 
palydovams politrukams, kad vi
sur ir visados lietuviai lieka lietu
viais ir sugeba gražiai reprezen
tuoti savo Tėvynę.

Daug sėkmės Melbourno Lietu
vių Tautinių šokių Grupei!” Algis.

Šios mezliavos pinigus “M.P.” 
Red. persiuntė Melbourno Tautinių 
šokių Grupės vadovui Alg. Kar
pavičiui.

NESAKYK, KAD ESI Iš LIETU
VOS KRAŠTO, JEI NESKAITAI 
LIETUVIŠKO RAŠTO!
»4444444444444444444444»

Padėka
Didžiai gerbiami praeitų moks

lo metų Bankstowno Savaitgalio 
mokyklos vedėjas p. J. Reisgys, 
mokytojai — p.p. Ramanauskienė, 
Ir. Žilytė, J. Karitonas, J. Ra
manauskas, B. Stašlonis Ir kun. 
P. Butkus.

Turėdami nė kiek nemažiau as
meninių reikalų, negu kiti Jūs au
kojote ant tautos aukuro savo lai
ką, triūsą, pinigus per visus pra
eitus mokslo metus. Jūs darėte vi
sa tai nereikalaudami net padėkos, 
nes Jūs žinote, už Idėją nedėkoja- 
ma. Tačiau .tebūnie mums, tėvų 
atstovams leista, tarti Jums ačiū, 
nes mes Jūsų darbą įvertiname ir 
branginame.

Taip pat šia proga dėkojame 
ALB Bankstowno Apylinkės Val
dybai už paaukotus savaitgalio 
mokyklos reikalams 10 svarų.

E. Dryža, B. Stačioms ir 
K. Žolynas.

Bankstowno Savaitgalio Mokyklos 
Tėvų Komitetas..

KALENDORIUS
KOVAS___________ 1956__________ MARCH
K 1 Albinas, Amalis, Rusnė
P 2 Elena, Almonė, Eitautas
Š 3 Kunigunda, Uosis, Tulė

S 4 ŠV. KAZIMIERAS — Liet. Globėjas
P 5 Andriejus, Teofilis, Giedrė
A 6 Viktoras, Raminta, Sungaila
T 7 Tomas Akv., Rimtautas, Vaidilutė
K 8 Jonas iš Dievo, Vaižgantas
P 9 Pranciškus, Visgallė
Š 10 40 karių kentėtojų, žibuolė

S 11 Konstantinas,
P 12 Grigalius did., Jorūnė
A 13 Kristina, Liutavaris
T 14 Matilda, Karigaila
K 15 Lionginas, Klemensas, Aujotas
P 16 Patricijus, Vaidotas, Julijonas
š 17 Juozapas iš Arimatėjos, Gendvilis

S 18 Edvardas, Eimutis
P 19 šv. Juozapas, Donatas
A 20 Joakimas, Žibartas
T 21 Benediktas, Alpė, Galingas
K 22 Povilas, Katryna, Svetigaila
P 23 Pelagija, Visomantė, Galigantas
Š 24 Timotiejus, Tolivardis, Glodenė

S 25 VERBOS. Apreiškimas šv. Panai Marijai
P 26 Teklė, Liugeras, Gėla
A 27 Jonas Damaskietis, Meldutis, Rūta
T 28 Sikstas, Vygandas
K 29 Grigalius, Kernius
P 30 DID. PENKTADIENIS. Jonas K., Anelė 
š 31 DID. ŠEŠTADIENIS. Benjaminas, Ginutls

j" jiii- i .■

ŽODIS TĖVAMS
I '.A N K STl) W NO SAVAITGALIO 
MOKY-sLOS T.ivl.J KOMITETO 

ATSIŠAUKIMAS
“Lietuviais esame mes gimė, 'i?, 

tuviais norime ir būt1'...
Taip dainavome kadaise, būdam, 

toli nuo čia. O pagyvenę eilę me
tų svetimose šalyse, pramokę pu
sėtinai svetimų kalbų, mes, vyres
niosios kartos žmonės, šiandien te
galėtume pakeisti šitoje dainoje 
žodžius nebent taip: Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais ir te
galime mes būt.”

Išviršiniai mes, užsidėję kaukę, 
galime pakeisti savo kailį, tačiau 
viduje visuomet paliksime tie pa
tys, nežiūrint į tai, ar mes to no
rime, ar ne.

Ar daug atsiras tėvų, norinčių 
vaikus gimdyti, aukotis dėl Jų, 
juos auginti, turėti dėl jų visokių 
rūpesčių bei vargų, ir Iš anksto 
žinančių, kad visai tai daroma ne 
savo paguodai senatvėje bet kitų, 
svetimų žmonių naudai, kitų malo
numui, džiaugsmui ii- pasididžia
vimui? Atrodo kad nedaug!

Klausimas: kas gi yra senatvėje 
žmogaus laimė ar nelaimė? Atsa
kymas aiškus — jų vaikai.

Ar labai būsime laimingi, jei 
mūsų vaikai, užaugę svetimoje ap
linkoje, nebemokės, arba nebeno
rės kalbėtis su mumis mūsų kal
ba? Tuo tarpu mes, seniai, vistiek 
neįstengsime naujosios kalbos mo
kėjime savo vaikams prilygti. Iš
vada yra aiški — mūsų vaikai pa
laipsniui ims darytis mums sveti
mi, o mes jlems. Jie pradės veng
ti mūsų, gėdinsls kartais ir prisi
pažinti esą mūsų vaikai. Taigi, ar 
nelaikąs mums, tėvams, susirūpin
ti ir susimąstyti jau dabar?

Kiekvienam yra aišku, kad mū
sų vaikai, kaip ir mes patys, tu
rime būti lojalūs gyvenamajam 
kraštui, jo tvarkai, gerbti įstaty
mus ir, žinoma, mokytis šio kraš
to žmonių kalbos. Anglų kalbos 
tačiau mums netenka mokyti savo 
vaikus. Jie jos išmoksta lankyda
mi vietines mokyklas Ir bendrau
dami ten su savo draugais. Tad 
mums belieka pasirūpinti, kad mū
sų vaikai neužmirštų arba išmok
tų savo tėvų kalbą. Gi mokėdami 
lietuvių kalbą, pažinę Lietuvos is
toriją, jie anaiptol netaps dėl to 
blogesni Australijos piliečiai. Jie 
tik nepames kontakto su savo tė
vais, jie nenustos juos gerbę, nes 
Jiems bus žinoma Jų tėvų, o sykiu 
ir jų pačių kilmė, garbinga pra
eitis, siekiai, laisvės kovos, var
gai bei džiaugsmai. Tik šiuo bū
du mes galime tikėtis juose maty
ti bent mažą savęs atspindį. Ir 
tai bus jau labai daug. Kitaip sa
kant, vaikas nenusigręž nuo mo
tinos ar tėvo, bet išmoks juos 
gerbti, bent nemažiau, kaip sveti
mus žmones.

Kreipdamiesi į lietuvius tėvus, 
gal kartais net nepagalvejančius 
apie seną tiesą, jog, ką sėsi tą 
ir pjausi, kviečiame juos susimąs
tyti dėl augščlau išdėstytų minčių. 
Tėvai, gal neįvertindami ir nesu
prasdami tikrosios padėties, leis
dami įvykiams riedėti nevairuoja
miems, savo rankomis vagia savo 
ateities laimę.

čia mes nesame palikti vieni su 
savo rūpesčiu. Į pagalbą mums 
ateina lietuvis mokytojas. Jis au
kojasi ir be užmokesčio vargsta 
mokydamas mūsų vaikus. Ir visa 
tik tam, kad išgelbėjus visiems 
mums rūpimą bendrą reikalą.

Todėl tėvų, lygiai kaip ir kiek
vieno susipratusiu lietuvio pagar
ba Ir dėkingumas telydi lietuvio 

mokytojo pasišventimą, gi tėvų pa
reiga vaikus pasiųsti į savaitga
lio mokyklą ir padėti mokytojui 
jo kilniame darbe.

BANKSTOWNO SAVAITGA
LIO MOKYKLOS TĖVŲ KOMI- 
TETAS. 

Reikalinga šeimininkė
CABRAMATTOJ
dviejų asmenų šeimai skubiai 
reikalinga šeimininkė. Dėl sąlygų 
kreiptis telef. UB 1622.

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

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