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“SVEIKINIMAI”

EKONOMINES PROBLEMOS
POPIEŽIUS PRIĖMĖ LIETUVOS ATSTOVUS

Chruščiovui ir Bulganinui
šiuo metu D. Britanijoje lan- Į 

kosi sovietinių inžinierių delega- KOVO 15 D. FEDERALINIO PARLAMENTO POSĖDYJE MINIS- 
cija. Jai vadovauja Malenkovas. -pERIS PIRMININKAS PADARĖ PRANEŠIMĄ APIE PRIEMONES 
Už mėnesio į Londoną atvyks 
Kremliaus tūzai Chruščiovas ir 
Bulganinas.

Ryšium su šia jų kelione patir
ta, kad Iš įvairių kraštų tuo metu 
žadama pasiųsti daugybė laiškų 
Britų užsienių reikalų ministeri
jai, prašant pasiteirauti “augštuo- 
sius svečius”, ką jie mano daryti 
su pavergtosiomis tautomis, kodėl 
iš Sibiro vergų stovyklų nepaleid
žiami tremtiniai, kodėl iš okupuo
tųjų valstybių neleidžiama išvyk
ti žmonėms j laisvuosius Vakarus, 
kodėl neleidžiama lankytis Pabalti
jo valstybėse Vakarų žurnalistams, 
parlamentarams ir kitiems, norin
tiems su šių tautų "rojišku” gy
venimu iš arti susipažinti.

Taip pat patirta, kad tokių laiš
kų labai daug būsią pasiųsta ir 
Iš Australijos, šio laikraščio re
dakcija yra gavusi keletą pasitei
ravimų, prašant nurodyti reikalin
gus tokiems laiškams pasiųsti ad
resus. Laiškus rašys kitų tauty
bių politiniai pabėgėliai, juos, 
reikia manyti, rašys ir Australi
joje gyvenų lietuviai, žinoma, ši
tie laiškai didelio džiaugsmo ne
suteiks nei Chruščiovui nei Bulga
ninui, bet britų ir viso laisvojo 
pasaulio spaudai bus sutelkta pro
gos ir vėl pakalbėti apie paverg
tą mūsų tėvynę, 
britų žurnalistai, 
kius laiškus, per 
svečiams gali ir 
klausimų iškelti.

o “neklaužados” 
patyrę apie to- 

pasikalbėjimus 
labai nemalonių

KIPRO SALOS
PROBLEMA

Kipro salos, dabar anglų 
domos, gyventojai jau senai 
kalauja sąjungos su Graikija. 
Kipro gyventojų absoliuti daugu
ma yra graikų kilmės ir ši sala 
anksčiau Graikijai priklausė. Kip- 
riečiai, gražiuoju m>galėdaml sa
vo siekimo įgyvendinti, pradėjo 
kovą.

Prieš keletą dienų santykiai 
tiek įsitempė, kad britų valdžia 
nutarė iš salos ištremti arkiv.
Makarios ir dar kelis augštus dva
sininkus, vadovavusius sieklantlem 
sąjungos su Graikija. Po to pa
dėtis dar paaštrėjo. Reikalauja
ma klausimų perduoti Jungtinėms 
Tautoms. Graikijoje dėl to kilo 
rimtų neramumų. Amerikos amba
sadorius Graikijoje pareiškė sim
patijas graikams. Dėl šito britų 
spauda pakėlė tikrą audrą. Britų 
parlamente tebevyksta aštrūs de
batai dėl padėties Kipre Ir arkiv. 
Makarios ištrėmimo. Debatus pra
dėjo darinėtis Aneaurln Bevan, o 
ministeris pirm. Edenas savo at
sakyme gina vyriausybės politiką 
Ir sako, kad britai privalo išsi
laikyti Kipre.

Amerikoj vyrauja nuomonė, kad 
Kipro klausimas turi būti išspręs
tas galimai greičiau ir tam siū
lomas referendumas.

val- 
rei-

• Australų karių batalionas, 
kuris iki šiol tebebuvo Korėjoje, 
šio mėn. gale grįžta j Australiją.

• Buv. Prancūzijos preziden
tas Auriol atvyko neoficialaus vi
zito j Sov. Sąjungų. Maskvoje jį 
pasitiko Augšči.iusio Sovieto pir- 
min. maršalas Vorošilovas.

• Vilniaus valstybinio dramos 
teatro direktorium dabar yra ak
torius Juozas Rudzinskas.

INFLIACIJAI UŽKARDYTI.

Iš netiesioginių mokesčių numatoma surinkti papildomai i 115 mi
lionų. Pakeliami bendrovių, akcizo,muitų ir kiti mokesčiai. Pabran
gsta automobiliai, benzinas, tabakas, alus, cigaretės, spiritiniai gė
rimai, patefono plokštelės, btran geny bes ir kosmetika.

Ministeris pirm. Mr. Menzies 
savo kalboj parlamente nurodė, 
kad priemonės, kurių yra nutaru
si imtis vyriausybė, turi tikslo už
tikrinti dabartinę ūkinę krašto ge
rovę ir užkardyti galimos infliaci
jos pavojų.

Ministeris pirmininkas pažymė
jo, kad Australijoj yra išaugęs 
milžiniškas pareikalavimas impor
tuotų prekių. Šitai reikalauja ypa
tingų pastangų Išlaikyti pusiau
svyroj užsienio prekybos balansą, 
nes eksportas dažnai esti žymiai 
mažesnis, negu reikalinga dengti 
išmokėjimus užsieniui.

Toliau ministeris pirmininkas 
nurodė, kad Australijos tarptau
tiniai rezervai, 1954 m. birželio 
mėn. siekę £ 570 millonų, 1955 
tuo pačiu laiku tesudarė jau tik 
£ 428 milionus. Nežiūrint impor
to suvaržymų, pereitų metų gale 
šie rezervai sumažėję iki £ 
milionų.

“Svarbiausia šito priežastis 
ta, kad mes vis dar perdaug
portuojame”, — pareiškė Mr. Men. 
zies.

Mr. Menzies plačiai pasisakė dėl 
krašto ir užsienio ūkinės politikos. 
Jis pabrėžė reikalų plėsti produk
ciją, stiprinti gynybų, išlaikyti 
augštą socialinį aprūpinimą ir t.t.

Nurodyta, kad pakėlimas muitų 
ir prekybos mokesčių yra padary
tas tikslu paskatinti savąją tos 
rūšies pramonę, kitu atveju sie
kiama išlaikyti prekybos balansų. 
Asmeninių pajamų mokesčiai ne
didinami.

Savo kalboje ministeris pirmi
ninkas akcentavo, kad šalies ge
rovė, kaip ir kiekvieno paskiro 
jos gyventojo, neįmanoma be pro
dukcijos padidinimo, be taupymo 
ir investicijų. Prie šito turi dėtis 
visi kartu ir kiekvienas indivL 
dualai.
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yra 
im-

KIEK KAS 
PABRANGSTA

pa-Vienu procentu padidinamos 
lūkanos už bankuose laikomus pi
nigus iš anksto sutartu terminu, 
bet taip pat padidinami ir paskolų 
procentai.

Pakėlus mokesčius ir muitus, 
pakyla visos eilės prekių kainos. 
Valstybės iždas po prekybos (sa
les tax) mokesčio pakėlimo gaus 
£ 30 mil. per metus.

Asmens reikalams naudojami 
automobiliai pabrangs apie!6%, 
komercinės auto mašinos apie 4%, 
automobilių dalys ir motociklai — 
apie 4%. Kitų namų reikmenių 
kainos paliktos tos pačios.

Pakėlus akcizo mokestį (už 
Ir spiritinius gėrimus) iždas 
mes £ 31.5 mil. Alaus kaina 
kelta 2/8 už galioną, arba 2 
nai už “midy”. Spiritiniai gėri
mai pabrangs 15/6 galionas, arba 
1 penas stikliukas (restorane). 
Iš bendrovių (kampanijų) padi
dintų mokesčių iždas surinks 30 
milionų svarų. Tabakas ir cigare
tės duos papildomai £ 12 mil.

Tabakas pabrango: 4/- svaras, 
arba 3 penai uncija. Cigaretės pa
brango 3 penai 20 št. pūkelis. Ci
garai 5/6 svaras.

alų 
lai-
pa- 
pe-

Benzino vartotojai moka 
penus už galionų brangiau 
das Iš to laimės £ 12 mil. 
domų pajamų per metus.

po 3 
ir iž- 
papil-

Kritikos banga
Prekybai ir pramonei vadovau

ją asmenys vyriausybės ekonomi
nes priemones aštriai kritikuoja.

Chambers of Manufacturers of 
N.S.W., C.R. Hall mano, kad vy
riausybė, padidindama mokesčius, 
pasieks atvirkščio rezultato — 
vieton produkcijos pakilimo ji ga
li tik sumažėti. Ministerio pirmi
ninko pareiškimų, kad kampanijų 
mokesčiai prie dabartinės vyriau
sybės yra palyginti žemesni, ne
gu kituose kraštuose, jis pavadi
no stebinančiu.

A.J.R. Blrch, Sydnėjaus Preky-1 dų.

bos Rūmų sekretorius, naujose 
ekonominėse priemonėse įžiūri ne
gatyvų reiškinį, žiūrint iš praktiš
kojo prekybinio taško.

The Associated Chambers of 
Commerce of Australia preziden
tas K.F. Coles pareiškė, kad pra
monė tuoj pajus naujus patvar
kymus, nes benzino pabrangimas 
ir pakeltos komercinėms auto ma
šinoms kainos netrukus aštriai at
silieps ir į gaminių kainas. Jis 
mano, kad šitos priemonės nepa
dės pakelti produkciją, nei prisidės 

| prie kainų sumažinimo apskritai.
Panašius pareiškimus yra 

darę visa eilė vadovaujančių eko
nominio gyvenimo žmonių, 
reiškia įsitikinimų, kad vyriausy
bės paskelbtosios priemonės nėra 
tokios, kurios duotų norimų re
zultatų bei būtų tinkamos kraš
to ūkiui, šias priemones ekono
mistai praktikai vadina teoretinė
mis ir taip pat drastiškomis.

Beveik visi didieji dienraščiai 
aštrai pasisako prieš vyriausybės 
naujus ekonominius patvarkymus 
ir mano, kad tai neišeisią į nau-

TEISYBE AKIS BADO

pa-

Visi

D. BRITANIJOS VALSTYBĖS VYRAI PRADĖJO KALBĖTI AT
VIRAI IR TIESIAI. PI RMĄ KAR TĄ AIŠKIAI PABRĖŽTAS IR 

LIETUVOS PAVERGIMAS.
Anglijos parlamente įvykusiuose i domos priespaudos ir kolonlaliz- 

debatuose užsienio politikos klau
simais, j paklausimus atsakė už-
sienių reikalų min. Selwyn Loyd 
trr min. pirm. Edenas. Didieji bri
tų dienraščiai (The Daily Tele
graph, The Evning News, The 
Manchester Guardian ir kt.) Ede
no kalbą apibudino kaip vienų jo 
geriausių pasakytų kalbų.

Abudu valstybės vyrai kalbėjo 
aiškiai, rimtai ir lietė dalyko es
mę.

Palietus kom. partijos kongreso 
“taikos daineles”, nurodyta, jog 
šiandien iš sovietų laukiama ne 
švelnių žodžių, bet konkrečių dar
bų. Sovietų kišimas! j Art. Rytų 
valstybių reikalus, jų ruošimąsi 
šiame sektoriuje agresisjai, Sel
wyn Loyd laiko artėjimu prie ka
ro. Ir šitie Sovietų veiksmai pa
saulį prie karo dabar esą priar
tinę daugiau, negu kafc nors pa
saulis prie jo buvo priartėjęs po 
Korėjos konflikto.

Edenas, kalbėdamas apie kai kie
no keliamą mintį, kad Sovietai 
galėtų būti pakviesti drauge svar
styti Aritimųjų Rytų klausimų, 
griežtai atmetė tokią galimybę, 
nurodydamas, kad tam, jog vals
tybių vyrai galėtų drauge 
ti prie vieno stalo, tokius 
klausimus svarstyti, su 
juos išspręsti, pirmiausiai 
linga, kad tarp valstybių 
pasitikėjimas. Priešingu
rezultatai bus blogesni, negu esa
moji būklė.

Pasirodo, Ženeva turėjo ir tei
giamų rezultatų!

Selwyn Loyd ir Edenas pasisa
kė ir dėl Sov. S-gos vadų Mask
voje pasakytų kalbų apie Vakarų 
imperializmą bei kolonializmą. 
Abiejų pasisakymai buvo griežti ir 
ironiški. Nurodyta, kad vienintelė 
pasaulyje kolonialinė valstybė yra 
Sovietų Sąjunga. Gi Sov. Sąjun
gos kalbos apie Vakarų kolonia
lizmų tėra noras atitraukti pa
saulio dėmesį nuo savo pačios vyk-

susės- 
rlmtus 
viltimi 
reika- 

būtų 
atveju

mo.
Selwyn Loyd pabrėžė, kad vyks

tanti idėjų kova tarp Rytų ir Va
karų britams nėra baisi. Tik ji 
vyksta nelygiomis priemonėmis— 
Vakarų idėjoms pasiekti rusų tau
tą, ir kitas pavergtas Europos 
tautas, trukdo geležinė uždanga. 
Ir kol taip bus, geležinė uždanga 
paliks faktas, žinomas visam pa
sauliui.

Edenas dėl sovietinio kolonializ
mo pasisakė dar aiškiau. Jis tvir
tai pabrėžęs, kad Sov. Sąjunga 
yra vienintelė kolonialinė valsty
bė, prašė sovietų vadus gerai įsi
dėmėti, kad D. Britanija suteikė 
laisvę šimtams milionų žmonių, 
kai Kremlius vis dar tebelaiko 
pavergime Pabaltijo valstybes. Jis 
čia ironiškai pridūrė, kad jeigu 
Sov. Sąjunga leistų Pabaltijo tau
toms pasinaudoti laisvo apsispren
dimo teise, o taip pat Ir kitoms 
senoms tautoms, esančioms už ge
ležinės uždangos, ir netrukdytų 
joms išstoti iš Sov. Sąjungos, tai 
būtų aišku, kas yra kolonlalistai.

Tai buvo labai geras ir įsakmus 
Pabaltijo valstybių pavyzdžio iš
kėlimas Anglijos parlamenti' Bul
ganino ir Chruščiovo vizito 
karėse.

Kai kurie laikraščiai, jų 
įtakingas liberalų dienraštis
Manchester Guardian”, vedamaja-

Išva-

tarpe 
“The
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Lietuvos Pasiuntinybė prie Va
tikano praneša, kad š.m. kovo mėn. 
4 d. popiežius Pijus XII savo 80 
metų amžiaus sukakties proga iš
kilmingoje audiencijoje priėmė 
visą diplomatinį korpusų, akredi
tuotą prie šventojo Sosto.

Audiencijoje dalyvavo taip pat 
Lietuvos atstovas minlsteris Sta
sys Girdvainis su pasiuntinybės 
sekretorium S. Lozoraičiu j r.

Susirinkusiųjų diplomatų vardu 
Šventąjį Tėvą pasveikino Prancū
zijos ambasadorius, kuriam atsa
kė popiežius trumpa kalba.

Šventasis Tėvas padėkojo diplo
matiniam korpusui už sveikini
mus, kurie buvo padaryti daugiau 
kaip 40 tautų vardu, ir priminė 
visas pastangas, kurias jisai vi
suomet darė, kad būtų išaikyta 
pasaulio taika. Jeigu valstybės 
užmirštų savo egoistinius intere
sus ir draugiškai arbitražo keliu 
spręstų tarpusavio ginčus, jos iš
vengtų daug nepataisomų blogy
bių.

Popiežius tačiau įspėjo, kad tau
tos žiūrėtų į materialistinių jėgų 
siūlomų taiką su dideliu atsargu
mu. Nes toms jėgoms taika tėra 
laikina paliauba, kurios metu jos 
laukia kapitalistinių valstybių žlu
gimo. Baigdamas savo kalbą Pi
jus XII visiems susirinkusiems ir 
jų atstovaujamoms tautoms su
teikė specialų apaštališkąjį palai
minimą.

Po pasakytųjų kalbų diplomati
nių misijų šefai, kiekvienas ats
kirai, sveikino popiežių jo sukak
ties proga. Ministeris Girdvainis 
perdavė karštus linkėjimus visos 
lietuvių tautos vardu.

Audiencijos metu visi atstovai, 
jų tarpe ir Lietuvos, įteikė Jo 

šventenybei dovanų — gražiai įriš
tas ir popiežiaus herbu papuoštas 
knygas, parašytas kiekvieno ats
tovaujamo krašto kalba.

Kovo mėn. 11 d. šv. Tėvo apvai
nikavimo sukakties proga, šv.

Petro Bazilikoje, pačiam popie
žiui dalyvaujant, įvyko iškilmingos 
mišios. Taip pat ir šioje ceremo
nijoje, j kurią suplaukė dešimtys 
tūkstančių tikinčiųjų iš visų ša
lių, Lietuvą atstovavo ministeria 
S. Girdvainis.

Sukakties proga Šv. Tėvų pa
sveikino taip pat ministeria 
sys Lozoraitis, savo ir visos 
tuvos Diplomatinės Tarnybos 
du.

Sta-
Lie- 
var-

me atpasakodamas Edeno kalbų 
parlamente, taip pat Iškėlė kon
kretų Pabaltijo pavergimo faktų.

Kodėl britų įtakingi laikraščiai 
ir vadovaujantieji valstybės vy
rai Pabaltijo klausimų užaštrino 
dabar? Atsakymų davė pats mln. 
pirm. Edenas.

Bulganino ir Chruščiovo vizitas 
įvyks. Britai į jį žiūri kaip į pro
gų diplomatiniams pasitarimams, 
kurių metu būtų sprendžiami klau
simai pagal britų sąlygas. Tačiau 
Edenas ir kiti žino, kad šitas vi
zitas yra grynai propagandinis, 
nes Bulganinas ir Chruščiovas į 
Londoną atvykę ir nemano rimtai 
Rytų ir Vakarų problemas svars
tyti.

Štai dėlko ir tokios aiškios Ang
lijos vadų kalbos parlamente. Jos 
reikalingos formuojant viešąją 
nuomonę ir jos yra naudingos 
mums.

Vliko ir VT 
Pirmininkai Romoje 

1956.III.8 Vliko pirmininkas J.
Matulionis ir VT pirmininkė A. 
Devenienė išvyko į Romą.

— Ką aš galėčiau pasakyti apie 
Vykd. Tarybos darbą? Per šį lai
kotarpį, kurį man teko išbūti Vo
kietijoje, nuodugniai susipažinau 
su V. Tarybos dirbamais darbais. 
Jie yra dideli ir reikalingi mūsų 
krašto labui, — pažymėjo Vliko 
pirm. J. Matulionis per trumpų 
pasikalbėjimą su E. bendradarbiu. 
— Nesigilinant šį kartų j smulk
menas, išvykdamas iš Vokietijos, 
aš tik norėčiau padėkoti V. Tary
bai ir visiems VT bendradarbiams 
už jų didelį, reikšmingų ir būti
nų darbų, kuriam pašvenčiama vi
sa energija, sumanumas, būtų dau
giau išryškintas ir suprantamas 
taip pat tremties bendruomenėje

Kur dar vyksite?
— Keliuti su Lietuvos pasu Eu

ropoje nėra lengva, šiaip bei taip 
gavau Italijos vizų ir su V. Tary
bos pirmininke vykstu į Italiją — 
aplankyti Vatikano ir pasveikinti 
šv. Tėvo jo 80 m. amžiaus sukak
ties proga. Norime aplankyti Lie
tuvos diplomatų šefų, be to, pa
darysime vizitus šv. Kazimiero ko
legijos vadovams vysk. Padolsklul 
ir prel. Tulabai, aplankysime Ita
lijos LB krašto valdybos pirminin
kų ir kartu itališkai leidžiamos El
tos redaktorių V. Mincevičių, taip 
pat susipažinsime su tais darbais, 
kuriuos atlieka lietuviškųjų trans
liacijų per Vatikano ir Romos ra
dijus vedėjai dr. V. Kazlauskas 
Ir dr. J. Gailius, šioms radijo sto
tims Vilkas siunčia medžiagų ir 
jas remia finansiškai. Grįžtant į 
JAV, teks lankytis Paryžiuje ir 
ten matytis su Lietuvos atstovu 
dr. S. Bačkiu ir LB vadovais. 
Taip pat turiu Anglijoje aplan
kyti mūsų min. B.K. Balutį.

Mirė Ona Bertašienė

VELYKINIAM APSIPIRKIMUI ATVYKITE |

BALTIA PTY. LTD
93 A. ARGYLE ST., PARRAMATTA

(Prie pat geležinkelio stoties)

KUMPIAI, DEŠROS, ŠORIAI IR KITI SKANĖSTAI IŠ 
GERIAUSIŲ AUSTRALIJOS IR EUROPOS GAMINTOJŲ.

BALTIA PTY. LTD.
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Geelonge, š.m. kovo 13 d., po 
sunkios ligos mirė Ona Bertašie
nė, 55 metų amžiaus. Kovo 15 
d. įvyko laidotuvės. I amžinojo 
poilsio vietų palydėjo kun. J. Kun- 
gys, australų kun. Kelly ir didelis 
būrys tautiečių, kurių, nežiūrint 
nors tai buvo ir darbo diena, lai
dotuvėse dalyvavo per 100.

Prie kapo atsisveikinimo žodį 
tarė ALB Geelongo Apylinkės Val
dybos pirm. A. Skėrys ir kun. J. 
Kungys.

Velionė, išauginusi gražių lietu
viškų šeimų, visuomet buvo veik
li ir nuoširdi lietuvių bendruome
nės darbininkė. Jų sutikdavome 
visuose minėjimuose, talkininkau
jančių savo vyrui platinant lietu
viškų spaudų, be jos neapsieidavo 
lietuviški vakarai, kuriuose jinai 
dažniausiai dalyvaudavo kaip ne
nuilstanti bufeto aptarnautoja.

Kartu su jos likusiu vyru, dukra 
Ir sūnumi, liūdi ir visa Geelongo 
lietuvių kolonija.

Tegul jai būva lengva svetima 
žemelė! V. A.

1
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SAVANORIAI DEZERTYRUOJA
LNA. Dezertyravimas iš “Chruš

čiovo dvarų” ne tik tolesniuose 
Rusijos rajonuose, bet ir Lietuvoj 
jau viešai pripažįstamas. Pavyzd
žiui, iš Kustanajaus srities atgal 
j Klaipėdą yra -dezertyravę šie 
dabartinių laikų “klhipėdiečlai”: 
Maja Panasiuk, Genadij Aladov, 
Galina Timošenko...

Pažymėtina, kad visi yra gavę 
darbo ar šiaip “pas mamą” susi
tvarkę. Tik pasilikusieji per laik
raštį piktinasi, kodėl tų bėglių 
niekas nebevaro ten, kur jie kartą 
neva savanoriškai buvo nuvykę.

DINGO DVI VASARVIETĖS
LNA. Nidos ir Juodkrantės va

sarvietės esančios vis dar neatsta
tytos, — LKP suvažiavime pažy
mėjo sveikatos apsaugos ministras 
B. Penkauskas. Nuo karo šios, po 
Palangos didžiausios Lietuvos va
sarvietės, yra išnykusios iš vasar
viečių sąrašo. Kadangi ten esan- 
čios žvejų artelės vadinamos ki
tais vardais, tai ir tie vietovar
džiai viešai beveik neminimi. Ad
ministraciniu požiūriu visa Nerin
ga yra įjungta į Klaipėdos miesto 
ribas...

VIENAS IS 10.000

LNA. Per pastaruosius penke
rius metus Lietuvoj miestų darbi
ninkai ir tarnautojai esą pasista
tę 3.860 individualinių gyvenamų
jų, kurių bendras plotas esąs 193. 
000 kvadratinių metrų (A. Snieč
kaus pranešimas LKP suvažiavi
me).

Vidutinis tokio namo plotas — 
tik 50 kvadr. metrų, arba 538 kva. 
drat. pėdos. Tokiamepiote gali iš
sitekti du nedideli kambariai ir 
dar mažesnė virtuvė : kuklus bu
tukas dviejų asmenų šeimai.

Profesinių Sąjungų narių skai
čius Lietuvoje dabar nurodomas 
450.000. Taigi apie tiek ar kiek 
daugiau Lietuvoje yra pramonės, 
prekybos, transporto darbininkų 
ir įvairių įstaigų tarnautojų. Jei 
per penkerius metus tik 3.860 iš 
jų tegalėjo pasistatyti tokius ma
žiukus namukus, tai tas reiškia, 
kas kas metai tai padaryti suge
bėjo tik maždaug vienas iš 10.000 
darbininkų ir tarnautojų.

KĄ PASĖSI, TĄ IR PJAUSI

LNA. Kompozitoriaus Juzeliūno 
, teigimu, Lietuvos jaunimo tarpe 
esąs pastebimas grubumas, vulga
rumas, vedąs į chuliganizmą. To
dėl siūlo sustiprinti muzikos mo
kymą ir tuo pagerinti estetinį jau
nimo auklėjimą.

Tą pat reiškinį patvirtina ir Jur. 
barko ųldurlnės mokyklos direk
torius Skandūnas:

“Mes dažnai pasigendame kul
tūringo mokinių elgesio. Daugelis 
mokinių net nežino elementariau
sių mandagumo taisyklių”.

UŽBURTAS RATAS,
KURIO OKUPANTAS VIS DAR 

NEĮSTENGIA “ATBURTI”.

LNA. Per vienuolika dabartinės 
rusiškos okupacijos metų Lietuvo
je rusų kalba dar toli neįsigalė- 
jo tiek, kiek rusams būtų pagei
daujama. Vilniaus Pedagoginio 
instituto rusų kalbos dėstytoja E. 
Fuks (Tarybinis Mokytojas, 1956 
m. Nr. 2) atskleidžia tiesiog sun
kiai įtikimų faktų:

"... apie trečdalis (vidurinių 
mokyklų baigiamųjų klasių) mo
kinių blogai rašo, silpnai kalba, 
kartais net nesupranta rusų kal
bos. ..

“Daugelis (pradinių mokyklų 
mokytojų) iš esmės nemoka rusų 
kalbos tiek, kad galėtų ją dėsty
ti. Deja, Ir V-VII klasėse, dar la
bai daug neraštingų rusų kalbos 
mokytojų...

"... daug mokytojų (kad ir mo
kančių rusų kalbą) nežino rusų 
kalbos dėstymo lietuvių mokyklo
se specifikos.”

Cituojama ištisa eilė pavyzdžių, 
kaip rusiškai rašo vyresniųjų kla

sių mokiniai. Iš tų pavyzdžių ma
tyti, kad rusiškuose mokinių saki
niuose ryškiai tebėra lietuviško 
mąstymo struktūra (diena jiems 
ir rusiškai moteriškos giminės, o 
šuo vyriškos). Kaip vieną iš tos 
nesėkmės priežasčių, E. Fuks nu
rodo steką žadinimo meilės rusų 
kalbai:

“... dažnai rusų kalbos pamo
kose galima užmigti iš nuobodu
lio!

“Yra netgi tokių mokyklų va
dovų, kurie rusų kalbą laiko ant
raeiliu dalyku, kurie nemato net 
reikalo lankyti (kontroliuoti) ru
sų kalbos pamokas, teisindamiesi, 
kad, esą, jie patys jiį blogai mo
ka. Yra netgi tokių direktorių ir 
mokymo dalies vedėjų, kurie ke
lia klausimą, kad mokiniams bū
tų smažinti reikalavimai iš rusų 
kalbos, jie nepatenkinti dėl blogų 
pažymių iš rusų kalbos, kuriuos 
kartais visai pagrįstai parašo jau
nieji mokytojai.

“Negalima nuslėpti, kad dauge
lis baigusių mūsų ((Pedagoginio 
instituto rusų kalbos ir literatū
ros) fakultetą nemoka rusų kal
bos tiek, kiek reikalinga mokyto
jui.

“... kurgi išeitis iš šio užburto 
rato? Juk kol mes nesulauksime 
abiturientų, mokančių rusų kalbą 
mokyklos programos apimtyje, 
mes neįstengsime išleisti pilnaver
čių mokytojų. O kol to nepadary
sime, nesulauksime abiturientų, 
mokančių rusų kalbą tiek, kiek 
reikalauja mokyklos programa.”

A. ZUBRAS

SU TAUTOM IR VALSTYBĖM 
SUSITIKUS

Įprasta tautos psichologija laikyti 
ta psichologijos mokslo šaka, ku
ri nagrinėja ar aprašo tautos dva
sią, Iškelia tautos dvasinio pasi
reiškimo elementus bei dėsnius. 
Nagrinėjami tačiau tik tokie sie
los pasireiškimo momentai, kurie 
ir savo kilme ir susiformavimu 
ra bendruomeninio pobūdžio. Tau
tos psichologijos todėl pagrindi
nės problemos yra abjektingosios 
dvasios pasireiškimas — kalba, 
menas, mitai, tikėjimas, papro
čiai, socialinio gyvenimo formos, 
teisė, apskritai kultūra. Šitaip 
suprastas tautos psichologijos už
davinys sutampa su aprašomuoju 
kultūros mokslu, su tautinės kul
tūros filosofija, su kultūros isto
rija. Tautos psichologijai tenka 
tad labiau konkretizuoti savo už
davinius, atsibrėžtl savąjį lauką. 
Psichologas tad, susitikdamas su 
tautos objektingosios dvasios pasi
reiškimais, su tautos kūrybinės 
dvasios reiškiniais, stebi šių reiš
kinių būdingąsias žymes, kylan
čias iš tautos sielos funkcijonavi- 
mo. Jei visuotinos kultūrinės ap
raiškos tautose gauna savišką po
žymį, tai tik dėl to, kad atskiros 
tautos, kad ir niuansais beslskir- 
damos, iš svetur ateinančias kul
tūrines apraiškas skirtingai pri
ima ir savaip jas prisitaikiusios 
įuoselėja. Tautos psichologijai ten
ka užtat paliesti ir tautinės sie
los pirminius sąrangos elementus, 
o nesitenkinti tik stebėjimu bei 
interpretavimu sudėtingų tautinės 
dvasios apraiškų, kuriomis yra 
religija, kalba, papročiai ect. Tau
tai tačiau esant kolektyvui, ne
įmanoma eksperimentiniu būdu 
prieiti prie Jos sielos, dar dau
giau — pati tautos sielos sąvoka 
yra fikcija. Ir vis dėlto tauta, su
sidedamą iš individų, reiškiasi per 
juos, individų charakterių pana- 
umas suteikia tautai būdingą cha
rakterį. Klausimas, ar galima pa
gauti individų visumos sielą? Mū
sų atsakymas bus teigiamas: ži
noma — visumos siela bus ati- 
trauktinė sąvoka, t.y. josios žy
mės tesuvoktinos atrenkant ben
drybes ir atmetant skirtybes. Tam 
reikalui mes turime stebėti bei 
tirti didelį skaičių tautos indivi- *

Vaclovas Rataiskls — Ratas, ne- 
persenai atšventęs savo keturisde- 
šimt penkerių metų amžiaus ir 20 
metų kūrybos sukaktis, yra gimęs 
1910 m. Dzūkijoje, o 1935 m. bai
gęs Lietuvos Meno Mokyklą Kau
ne.

Baigęs grafikos mokslus pas 
prof. A. Galdiką, V. Ratas išvyks
ta studijų tikslais į užsienį. Jis 
aplanko garsiuosius meno centrus 
Europoje: studijavo žymiausių dai
lininkų kūrinius, daugiausiai su
koncentruotus Italijos, Prancūzi
jos ir Vokietijos meno galerijose.

1937 m. dail. V. Ratas skiria
mas M.K. Čiurlionies Galerijos ir 
V.D. Kultūros Misiejaus meno 
konservatorium. Nuo pat Liet. 
Dailininkų Sąjungos įsikūrimo, 
aktyvus jos narys ir organizato
rius. Dažnai kviečiamas į Jury ko
misijas nariu įvairioms meno pa
rodoms. 1942 m. suredaguoja ap
žvalginei Lietuvos meno parodai 
platų monografijos pobūdžio kata, 
logą. Pasitraukęs nuo antrosios 
bolševikinės okupacijos į Vokieti
ją, keleris metus buvo “Žiburių” 
savaitraščio meno skyr. redakto
rium, vadovavo meno studijai 
Augsburge.

V. Ratas nuo pat pirmųjų savo 
kūrinių, iki šios dienos, pasireiš
kia kaip grynas grafikas, medžio 
raižinių kūrėjas. Jis kuria laisvas 
kompozicijas ir knygų iliustraci
jas. Tokio pobūdžio kūriniais V. 
Ratas dalyvavo dešimtyje meno 
parodų Lietuvoje, o taip pat ke
liose užsieniuose, visada sulaukda
mas gražaus įvertinimo. 1937 m. 
Pasaulinėje meno ir technikos pa
rodoje Paryžiuje grafikas V. Ra
tas už savo raižinius "Jūratė ir 
Kastytis” buvo apdovanotas gar
bės diplomu. Tais pačiais metais 
su grafiku P. Augiu — Augustina- 
vičium buvo kviestiniai dalyviai

dų iš įvairiausių socialinių sluogs- 
nių, įvairaus amžiaus. Tai induk- 
tyvus kelias. Kitas kelias yra de- 
duktyvus, padedąs pirmuoju keliu 
gautas išvadas patikrinti: tai ste
bėjimas ir įsijautimas sudėtingų
jų tautinės dvasios apraiškų, jų 
analizavimas.

— 0 —
Eiliniam stebėtojui j akis krenta 
kompaktinių organizuotų tautinių 
masių, t.y. gyvenančių valstybinį 
gyvenimą, saviškas didžiųjų gyve
nimo uždavinių sprendimas. Pas
kiras rusas, apskritai paėmus, pa
žįstamas kaip sunkiai įžvelgiamas 
— automatinių impulsų ir emoci
jų pasireiškimo kreivė šokinėjan
ti. Vokiečių karo belaisviai geba 
papasakoti apie rusų karininkus, 
pas kuriuos jiems yra tekę dirb
ti: tą patį žjnogų jie yra sutikę 
švelnų ir jautrų kaip mimozą, gi 
kiek laiko praėjus ar kita proga 
tas pats žmogus dėl mažmožio 
galėjęs skelti į veidą, primušti ar 
vietoje nudėti. Tačiau reikšdamle- 
si tautos valstybiniam junginyje, 
rusai yra labai išlyginti, jų veda
ma užsienio politika didžio pas
tovumo, nesukrečia jos net ir rė
žimų pasikeitimai: užsienio politi
kos tiksluose caristinė Rusija la
bai panaši šių dienų komunistinei. 
Didžųjų gyvenimo įvykių akivaiz
doje rusai turi laiko — tas ryšku 
jų diplomatijoje ir strategijoje. 
Kare puikiai sugeba panaudoti 
manevravimo techniką, lygiai gin
damiesi kaip ir puldami, smogia 
mase bangų pavidale, šiuos sumi
nėtus momentus mes galime įžvel
gti abiejuose didžiuosiuose rusų 
tautos užsiangažavimuose karo 
lauke — Kovoje su hitlerine Vo
kietija ir napoleonine Prancūzija.

Vidurkio vokietis yra gana iš
lyginta ir apvaldyta asmenybė 
(galima manyti, kad šitą anspau- 
dą yra uždėjusi miestelio Ir mies
to aplinka), gyvenime besireiš
kianti apskaičiuotai ir planingai. 
Istorinius valstybinio mąsto už
davinius spręsdami kartkartėmis 
tačiau netenka lygsvaros, išpro
vokuoja žūtbūtines kovas, diplo
matijai trūksta realumo bei pas
tovumo. Kovoje vokiečiai stiprūs 
puldami, bet sugniūžta puolami bei

DAIL. V. RATAS
pasaulinėje litografijos ir medžio 
raižinių parodoje Čikagoje, Ameri
koje.

Dail. V. Ratas yra dalyvavęs 
daugelyje konkursų ir už savo kū
rinius yra laimėjęs pirmąsias 
premijas. Jis yra dirbęs spaudos 
iliustracijų, plakatų ir taip pat 
dekoratyvinėje srityje.

Tiek lietuviai, tiek užsieniečiai 
meno kritikai, vertindami V. Rato 
kūdybą, yra pripažinę menininko 
talentingumą, originalumą, sava
rankumą kompozicijose, kuriose 
ryškiai atsispindi taip pat ir lie
tuviškumas, V. Rato kūrybai cha
rakteringa palinkimas į simboli

ką, misticizmą ir vietomis į fan
tastiškumą. Jo kūrinių yra įsigi
ję veik visi Lietuvos muziejai, 
čiurlionies Meno Galerija, jų rasi
me Australijoje — keletą dail. V. 
Rato darbų yra įsigijusi Pertho 
Meno Galerija.

DAIL. V. RATAS. LAIVAS. MEDŽIO RAIŽINYS.

gindamiesi. Visam vokiečių reiš- 
kimuisi būdinga organizacija, kuri 
yra pagrįsta kiekvieno nario įsi- 
ąmoninimu ir tuo skiriasi nuo ma
sinio reiškimosi, kuriame nėra są
moningumo, bet pats masės fak
torius veikia sugestijonuojančiai, 
uždegančiai.
Vidurkio anglo-saksas privačiai ir 
viešai sutinkamas kaip didžiai ap
valdyta asmenybė, automatiniai 
Impulsai kontroliuojami pragma
tinės (tikslingumo, gyvenimiškos) 
išminties, tik retai principų. Bū
dinga anglosaksams didelis pasiti
kėjimas laiko faktorium, sprend
žiant istorinius valstybinius užda
vinius, apskritai pasitikėjimas sa
vim ir savo organizuoto reiškimo
si formai. Formai priskiriama di
desnė reikšmė negu turiniui bei 
idėjai. Vidurkio anglosaksas savo 
ambicijomis yra nuosaikus. Nuo
saikumas, pragmatizmas ir kon
servatyvumas būdingas ir anglo
saksų, ypatingai D. Britanijos 
diplomatijai. USA šiuo atžvilgiu 
gana ryškiai skiriasi. Anglosaksiš- 
kasai pragmatinis nusiteikimas pa
daro ir tai, kad nežiūrint jų kon- 
servatiškumo, palyginus, jie leng
vai prisitaiko prie pakitusių ap
linkybių, sugeba padaryti nuolai

dų. Didelis respektas individui ir 
jo pažiūroms. Kare lemia laikas 
ir technika ir paskiro kario ver
tinimas bei jo globojimas. Anglo
saksai yra artimiausi tam, kas nu
sakoma humanistinio stoiškumo 
sąvoka. Rusams ir vokiečiams, 
reiškiantis visumoje, būdinga iš
ganymo (ešatologinis) momentas, 
j<> nebuvo iki šiol anglosaksuose. 
Tik po paskutinio pasaulinio ka
ro amerikiečiai išeina apaštalau
jančiai su savuoju “way of life”, 
su sava demokratijos forma, su bū
dingai amerikoniško atspalvio 
žmoniškumo (humanistine) idėja.

DR. V. ČEPAS — PIRMUOS 
PIRMININKAS

Lietuvių Skautų Sąjungos Ta
ryba vasario 23 d. perrinko Są
jungos Pirmijos pirmininku vyr. 
sktn. V. Čepą naujai kadencijai. 
Tarybos nariai, išsiblaškę visame 
pasauly, rinko korespondenciniu 
būdu. Iš 32 tarybos narių rinki
muose dalyvavo 29. Iš jų 24 (5 
susilaikius) pasisakė už kandidatą 
dr. V. Čepą. Vyr. sktn. V. Čepas 
Liet. Skautų S-gos Tarybos pirmi
ninku yra buvęs ir pereitą kaden
ciją.

Dai). V. Ratas su šeima į Aust
raliją atvyko bene prieš penkerius 
metus. Ilgesnį laiką gyveno Per- 
the, kur surengė dvi savo grafi
kos parodas, Apie jas Pertho did
žiųjų laikraščių meno kritikai at
siliepė labai palankiai, pažymėda
mi dailininką esant lietuvį, Lietu
vių Dailininkų Instituto narį, gi 
jo kūrybą prilygino pasaulinio 
masto grafikų darbams. Ta proga 
buvo užsiminta ir apie lietuvių 
liaudies meną bei šimtmečių tra
dicijas, gi kai Pertho Meno Gale
rijos pakviestas dail. V. Ratas 
demonstravo medžio raižybą, tai 
meno kritikas anglas Charles Ha
milton, valandą trukusioje savo 
kalboje, 50 minučių “sugaišo” kal
bėdamas apie lietuvišką folklorą, 
apie senuosius lietuvius Jievdir- 
bius, Lietuvos pakelių kryžius ir 
kaplytėles, V. Rato kūrybą ir, ap
lamai, lietuvišką grafiką. Ir šios 
paskaitos klausėsi apie 60 žmo
nių — Pertho kultūrinio ir meno 
pasaulio vadovaują žmonės.

Abiejose Pertho parodose lan
kytojų buvo po kelis šimtus, o 
visi išstatytieji kūriniai buvo iš
pirkti. .

Ryšium su V. Rato grafikos pa
roda Sydnėjuje, kuri atidaroma 
kovo 28 d., šias eilutes rašantis 

dailininką jo atelje Bel- 
moreje, kur jis dirba kaip daili
ninkas — modeliuotojas keramikos 
ssrityje (atlieka užsakymus fir
moms) ir laisvą laiką skiria med-
žio raižybai.

— Kokie ateities planai?
— Jų daug, bet daug kas pri

klauso ir nuo sąlygų. Australijo
je nėra grafikų sąjungos. O reik
tų. Būtinai reiktų, nes grafikų, 
ypač europiečių, yra nemažai. Yra 

keletas gerų grafikų ir australų, 
yra ir mūsiškių. Pradėjau šiuo 
reikalu žygius ir užmezgiau ry
šius. Gal ir pasiseks susiorgani
zuoti. Tada galėtume plačiau pasi
reikšti. Ypač tai svarbu lietuviams 
grafikams.

— Norėčiau suruošti lietuvių 
grafikų parodą. Turiu geriausius 
mūsų žymiausių grafikų darbus, 
šitokią parodą suruošę mes pa
darytume pritrenkiantį įspūdį, nes 
tokios grafikos australai dar nė
ra matę. Bet trūksta lėšų.

— Ką galėčiau pasakyti apie 
savo ruošiamą parodą? Na, mano 
giliu įsitikinimu, kiekvienas daili
ninkas privalo lalks nuo laiko su 
savo darbais pasirodyti viešumai. 
Dailininkas neturi atsitverti “ge
ležine uždanga” nuo publikos. 
Ruošiantis parodai išjudi iš su
stingimo, gi išėjęs viešumon, ne
žiūrint kokio įvertinimo besulauk
tum, jauti moralinį pasitenkinimą, 
kad esi užbaigęs tam tikrą kūry
binį periodą ir žinai, kad reikia 
žengti tolyn, jleškoti naujo. Ma
nau, kad daugis mūsų gabių dai
lininkų, kaip menininkai, gyvena 
perdaug uždarą gyvenimą. Gal 
permažai ir dirba. Gabumas, ta
lentas — puiku! Bet reikia ir dirb
ti! Reikia studijuoti, pažinti, tar
pusavyje bendrauti, diskutuoti, 
kritikuoti, ir vėl dirbti, labai daug 
dirbti.

Dail. V. Ratas galvoja išleisti 
savo medžio raižinių albumą, o 
kitais metais tikisi suruošti vėl 
parodą, kurioje būtų išstatyta 
naujausia jo kūryba, apimanti gy
venimo laikotarpį Australijoje.

Linkime dail. V. Ratui, nežiū
rint sunkių sąlygų, ir toliau' to
kia pat energija žengti kūrybos 
keliu.

J. Kalakonis.*

PRANEŠIMAS SPAUDAI
Europos Tarybos Strasburge 

Patariamosios Aasmblejos specia
li komisija, K. Wistrando pirmi
ninkaujama, yra pakvietusi Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos šefą 
S. Lozoraitį padaryti pranešimą 
apie Lietuvą.

šios komisijos uždavinys yra 
rūpintis tų valstybių interesais, 
kurios neatstovaujamos Europos 
Taryboje.

— 0 —■
Romos ukrainiečių pakviestas 

min. S. Lozoraitis pasakė kalbą 
Ukrainos nepriklausomybės šven
tės minėjime, kuriame pirminin
kavo arkivyskupas S. Bučko ir 
buvęs Italijos ambasadorius A. 
Giannini.

* Neramumai šiaurės Afriko
je nesiliauja. Prancūzijos vyriau
sybė nutarė pasiųsti į Alžyrą ke
liasdešimt tūkstančių naujai mo
bilizuotų vyrų kovai su arabų su
kilėliais. Prancūzų armija dabar 
Alžyre turės 350.000 karių.

— 24 lietuvių sportininkai įei
na j Sov. Sąjungos rinktines ir 
priversti ginti ne tautines spalvas, 
bet sportinėj plotmėj kovoti už 
okupantą.
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NEWCASTLIO
Kovo 11 d. Newcastllo lietuviai 

turėjo metinį susirinkimą. Jame 
dalyvavo retai matytas būrys tau
tiečių. Susirinkimui pirmininkavo 
P. Brūzga, sekretoriavo V. Liūgą.

Susirinkimo pradžioje senasis 
pirm. J. Viskauskas siūlė leisti 
balsuoti tik susimokėjusiems so
lidarumo mokestį. Susirinkimas ši
tą siūlymą atmetė. Visi pasižadėjo 
artimiausiu laiku susimokėti solid, 
mokestį.

J. Viskauskas trumpai apžvelgė 
apylinkės valdybos veiklą, pabrėž
damas, kad veik nieko pereitos 
kadencijos laikotarpyje nebuvę 
padaryta dėl “kaikurių asmenų 
trukdymo”. Visdėlto buvo suruošti 
keli minėjimai ir tautinių šokių 
būrelis, dalyvavęs Wallsendo kar- 
nivale, gražiai užsirekomendavo. 
Vietos lietuviai vis dar atstovau
jami Tarptautiniame Komitete 
(atst. J. Viskauskas), kuris ta
čiau, J. Viskausko nuomone, grei
tai iširsiąs dėl kilusių nuomonių 
skirtumų. Komitetą sudaro šešios 
tautybės.

Valdyba rinkusi aukas nuo pot
vynio nukentėjusiems maitlandie- 
čiams, surinktus pinigus perdavu
si Newcastlio miesto burmistrui. 
Tarptautinis Komitetas prisidėjęs 
prie dešiniųjų laimėjimo Newcast
lio plieno pramonės darbininkų 
unijos rinkimuose. Valdybos pir
mininkas nedalyvavęs ALB apylin
kių pirmininkų suvažiavime Syd
nėjuje dėl pavėluotai gauto pra
nešimo iš Krašto Valdybos. (Šis 
pranešimas, kaip V. Petrėnas ir 
V. Liūgą paaiškino, pavėluotai 
pirmininką pasiekė todėl, kad jis 
buvo siųstas V. Liūgos vardu, ku
ris jau veik metai buvo pasitrau
kęs iš valdybos sekr. Ir valdybos, 
todėl pranešimas ėjęs dar per 
dviejų asmenų rankas, galėjo 
pavėluotai pasiekti pirmininką. Ta
čiau apie suvažiavimą buvę skelb
ta “Mūsų Pastogėje).

Diskusijų metu paaiškėjo, kad 
jau pusmetis valdybą sudarė vie
nas pirmininkas, kitiems nariams 
pasitraukus, šia proga pirm. J. 
Vlskauskui padėkota už pirmą 
kartą padarytą išsamesnį prane
šimą (per dvejus metus) apie 
Tarptautinio Komiteto veiklą.

Pirmininkui padaryta priekaiš
tų dėl netinkamos metinio susi
rinkimo šaukimo formos. Apie tai 
tik paprašytas kapelionas trumpai 
per pamaldas tepranešęs o nieko 
nebuvę paskelbta bendruomenės 

, laikraštyje, kaip tai daro visos 
kitos ALB apylinkių valdybos. Ap
gailestauta, kad apylinkės valdyba 
Newcastlio savaitgalio mokyklą 
per dvejus metus teparėmusi tik 
£ 9.9.0, ir kad dėl neatliktos revi
zijos nepatiekta pilna piniginė 
apyskaita.

Naujoji apylinkės valdyba šį 
kartą buvo renkama slaptu balsa
vimu. Išrinkti ir pareigomis pa
siskirstė: H. Zakarauskas — pir
mininkas, P. Brūzga — sekreto
rius ir V. Petrėnas — iždininkas, 
andidatal: Z. Barštytė, V. Liūgą 
Ir Klemenis. Revizijos komisija: 
B. Zitikis, J. Zakarauskas ir J. 
Viskauskas.

Valdybai palikta teisė nuspręs
ti, ar dabartinis lietuvių atstovas 
(J. Viskauskas) ir toliau lietuvius 
atstovaus Tarpt Komitete, ar jo 
vieton skirtinas kitas. Dr. M. 
šeškus Išreiškė viltį, kad naujoji 
valdyba rodys daugiau geros va
lios darnumui lietuviškoje veiklo
je įgyvendinti Ir bendradarbiaus su 
organizacijomis — šauks organi
zacijų pasitarimus darbui koordi
nuoti.

| Gyvenimo |
Ą* ’K

Iškarpos •
Aną dieną šitame laikraštyje 

buvo atspausta J.P. Kedžio nuo
monė apie planavimus — daugy
bę taikinių ir menkus švino ištek
lius.

Perskaitęs tą str. pasijutau, 
tarsi mirop pasmerktasis po kar
tuvių kilpa: vien Sydnėjaus, Mel
bourne ir Adelaidės lietuviai (ir 
ne visi — tik 2000 entuziastų) 
per vienerius metus turi sudėti 
apie 60.000 australiškų svarų. To
kį kalną pinigų!

Iš juodo susimąstysmo išgelbė
jo kaimynas, buv. kooperatyvo 
buhalteris.

Jis pritarė J.P. Kedžio nuomo
nei, kad Sydnėjuje pakanka viene- 
rlų namų, kad kitas statybas gali
ma ir atidėti, bet griežtai ir kate
goriškai atmetė prielaidą, kad 60. 
000 svarų reikia sudėti per viene
rius metus. Jis, šitas kooperatyvo 
buhalteris, aiškina šitaip:

— Pinigai namams pradėti rink
ti prieš kelerius metus — depozi
tui jau veik Ir surinkta, šiemet 
sudėkime sienoms ir stogui, gi 
vidaus įrengimams užtraukime 
paskolą. Kitais metais surinkime 
paskolai Išmokėti reikalingą su
mą ir, bus kvit su namais.

Taigi, pagal mano bičiulio bu
halterio apskaičiavimus (o jis mo
ka savo darbą — Iš to ilgus metus 
yra duoną valgęs) tereiktų kiek
vienam šiemet ir kitais motais 
mokėti tik po 10 svariukų.

O gal ir tai nepakeliama?
žinau tokį amerikos lietuvį J. Ba- 

čiūną. Jis jau trisdešimt penkeri 
metai lietuviškiems reikalams ski
ria po 5% savo pajamų. Tai dide
lis procentas. Bet Bačiūnas jį mo
ka. Ir mokės, nes per 35 metus 
įprato. Be to, jis ir Lietuvą labai 
menkai atsimena — iš Jos išvyko 
jaunas bernaitis. Anglis kasdamas 
mokėsi skaityti Ir rašyti, kad pas
kui Iš DP stovyklų Vokietijoje ga
lėtų “pertraukti" į Ameriką apie 
pusšimti nepažįstamų tautiečių, 
parūpinti Jiems afidevltus Ir ki
tokias garantijas. Dabar jo na
muose renkasi posėdžių lietuviai 
studentai, suvažiavimus šaukia or
ganizacijos...

•

Aną šeštadienį Sydnėjuje iš
klausiau paskaitą apie visokias “vi
zijas”. Bet man paskaitininkas pa
tiko labiau, negu paskaita. Žmo
gus su charakteriu.

— Trumpinti, tai jau netrum
pinsiu, nors jūs ir labai prašytu
mėte, nes tai, ką čia turiu jums 
išdėstyti per 2 valandas, tai yra 
universiteto pusmečio kursas, o 
jeigu ir toliau neramiai klausysi
te, tai tik ilgiau užtruks Ir men
ką naudą turėsite...

Paskaita energingai buvo tęsia
ma ir tada, kai publika neramuo- 
lė (išskyrus mane ir dar kelis 
mokslo kankinius) lauke dainavo: 
Eisim broliukai namo...

žinoma, niekas nėjo namo, o 
paskaitai pasibaigus vėl sugūžėjo 
salėn, kur sykiu su parengimo 
pirmininku ir paskaitininku links
mai šnekučiavosi iki... paskutinių 
traukinių.

Nežinau, kaip po šios paskaitos 
jautėsi parengimo rengėjai, bet 
mano bičiulis iš Melbourne visą 
naktį sapnavo kažkokius “ciklafo- 
nus”, o kitą dieną vis klausinėjo, 
apie ką gi ten vakar paskaitinin
kas bus kalbėjęs.

JURGIS DAUBA.

THE IMPERIAL
Lurline Street, KATOCMBA, Blue Mountains.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE

Savininkas ED. VALEVIČIUS.

Puikioje vietoje, {vairus kambarių pasirinkimas. Viešbu
tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va
dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin
kes. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant 
butą, maistą, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu
- £ 5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų 
prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523.

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra
žiausioje Australijos vietovėje.

PRAGIEDRULIAI
Susirinkimas ir naujos valdybos 

išrinkimas įnešė į vietos lietuvių 
gyvenimą senai lauktų pragiedru
lių. Dabar reiškiamas įsitikinimas, 
kad naujoji valdyba, vadovaujama 
jauno energingo pirmininko, pa
galiau galės pradėti vietos tautie
čių apjungimo Ir vienyjimo dar
bą. Per pastaruosius dvejus me
tus, dėl negeistinų konfliktų, ben
druomenėje buvo pradėjęs įsivy
rauti pakrikimas ir pasyvumas.

V.
— * —

NEWCASTLIO STUDENTAI

Lietuvių studentų skaičius New
castlio University College šiais 
metais nepadidėjo: N. Kuras (su 
N.S.W. Univ, of Technology tre
čius metus studijuoja mechaninę 
inžineriją; V. Liūgą (su Univ, of 
New England ir su mokytojų se
minarijos stipendija) — antrus 
metus humanitarinių mokslų fa
kultete. šiame fakultete, tik prieš 
pusantrų metų įkurtame, šiais me
tais studijuoja apie 200 studentų.

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau, — “M.P." 
9 numeryje skaitytojai pasisakė 
dėl nepriklausomybės šventės mi
nėjimo Sydnėjuje. Leiskite pridur
ti vieną kitą žodį dėl to ir man.

Dėl įvykusių nesklandumų su
silaikyčiau nuo sunkesnių kaltini
mų apylinkės valdybai. Nors aš 
pats piktinausi triukšmadariais, 
bet kartu ir gailėjausi valdybos 
narių. Du jos noriai praleido kiek
vieną minutę arba prižiūrėdami 
programos eigą, arba rinkdami 
aukas, arba, pagaliau,, tildydami 
nekantrų jaunimą. Tretysis valdy
bos narys į minėjimą atvykti ne
galėjo. Iš šių dviejų narių reika
lauti daug daugiau nėra galima. 
Jie gi vėliau talkininkavo skau
tams ir stalų bei suolų išnešioji
me.

Didžiausias kaltinimas krinta 
tai publikos daliai, kurie nesuge
bėjo rimtai užsilaikyti.

Nežinau, ar galima vien valdy- 
I bą kaltinti ir dėl bufeto, kurį lai
kė ne valdyba. Kiek teko vėliau 
girdėti, valdyba buvo prašiusi bu
fetą atidaryti tik po minėjimo. 

|Išsamesnių faktų čiuo reikalu duo
ti gali, be abejo, tik pati valdyba. 
Manyčiau, jei ką sugundė šiuo at
veju butelis, tai lygi kaltė tenka 
ir gundytojams ir sugundytie
siems.

žinoma, kai yra minėjimų lan
kytojų, kurie nėra pilietiškai su
brendę, reiktų griežtai kontroliuo
ti bufetą, jei jis ir privatus būtų.

J.B.

ALB Cabramatos Apylinkės Valdyba
š.m. balandžio mėn. 7 dieną, šeštadienį,

CANLEY VALE AUSTR. ATSARGOS KARIŲ SALĖJE 
(2 MIN. NUO STOTIES) PREVENZIES GATVĖ, RUOŠIA

ŠOKIU VAKARA c <
Pradžia 7 vai. vak., pabaiga 12 vai. Bufete prieinamomis kainomis 
šalti užkandžiai ir alus. Malonius svečius linksmins gera kapela, 
įėjimas 6 šll. Apylinkės Valdyba.
IP******-******************************************

M EUROPIETIS SPECIALISTAS
S OPTIKAS
re Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
B akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
C] šeštad. 9-13 vai.
S 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 
re Centr. 1819
re (Priešais Melbourno Town Hall.)
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai ir užvalkalai 63” (160 om.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

Prekės duodamos ir išsimokėjimul. Mes kalbame vokiškai.

Pas Studentus
(NUOTRUPOS Iš SYDNĖJIŠKIŲ INITI UM SEMESTRI)

Australijos Lietuvių Studentų 
Sąjungos Sydnėjaus Skyrius kiek
vienais metais, prieš mokslui pra
sidedant, suruošia initium semest- 
ri, kur susirenka studentai, jų 
tėvai ir bičiuliai.

Kovo 10 d., po rimtų kalbų ir 
sveikinimų, studentai patiekė pro
gramą, kurią gabiai pravedė R. 
Daukus, o išpildyme dalyvavo veik 
visi skyriaus nariai.

Pastebėtina, kad didėjant stu
dentų skaičiui, įsigalint tam tik
roms tradicijoms, initium semest- 
ri programos, ir aplamai studen
tiški vakarai, esti kiekvienais me
tais įdomesni, labiau patrauklūs. 
Šiemet programa buvo perpinta 
lietuviškojo gyvenimo aktualijo
mis, pertrauktomis per saikingo 
humoro padažą.

— * —
Filozofų klubas. R. Stakauskas 

ir K. Protas, kaip ir dera šitokio 
pavadinimo įstaigoj, kalbasi apie 
“augštas materijas” — mėgina iš

trumpuose moterų drabužėliuose, 
mokėjo “žaviai” šypsotis, ant kul
nų suktis ir... mirti, kaip tikros 
gulbės, ant grindų galvas paklo
ję-

Paįvairintų kvailysčių klube — 
modernioj versijoj buvo parodytas 
šv. Jurgio susitikimas su slibinu, 
kuris “už nekaltų mergelių riji
mą ne sezone” buvo areštuotas Ir 
nubaustas 6 mėnesius kalėti. Ne
daug, bet visgi nubaustas, šitas 
įvykis buvo rodytas ekrane, bei 
“garsinis filmas” trūkinėjo ir dau
geliui, nežinant “Slibintinklio” tu
rinio, nepadarė laukto įspūdžio.

Istorinių vaidmenų klube — 
tragiškosios meilės scenoje pasi
rodė A. Grincevičiūtė, R. Stakaus
kas ir K. Protas. Muziką pritaikė 
R. Daukus. Tai buvo tikrai “tra
giškas” įvykis, ypač kai "nusižu
dė” karalaitė, ant medinio žirgo 
atjojęs riteris ir juodabarzdis ka
ralius. Gal juoko ašaros būtų vir
tusios liūdesio lašais, jeigu iš už
ustalių sušokę studentai, su savo 
pirmininku Z. Budrikiu “lavonus” 
nebūtų išnešę į “šaldytuvą”.

Kritikų klube R. Stakauskas sa
vo feljetone “per šerengą” perva
rė veik visas Sydnėjaus lietuviš
kąsias organizacijas. Gabiai pa- 
rašytoj ir artistiškai perskaitytoj, 
“gyvaisiais” paveikslais iliustruo- 
toj humoreskoj su “valdžios ženk
lais” buvo parodytas krašto valdy
bos pirmininkas, politiniai kaliniai, 
mažlietuvis ir Jo bičiulis, švlesle- 
tis, tautinių šoklų šokėjai, spor
tininkas, choro dirigentas, nesėk
mingų studijų priežastys bei Syd
nėjaus lietuvių moterų komitetas, 
kurio simbolis tik po ilgo šaukimo 
Iš užkulisių tepasirodė.

Per pusantros valandos truku
sią programą nemačiau salėje žmo
gaus, kuriam būtų išnykę iš vei
do juoko raukšlės. Kaip lygiai ne
girdėjau, kad kas iš paliestųjų bū
tų buvęs “nelaimingas”.

— * —
Kelios sugestijos. Studentai su 

initium semestri, ir aplamai savo 
vakarais, turėtų išeiti į erdvesnes 
ir šviesesnes sales. Savo parengi
mų duris galėtų praverti plates
nei publikai, nes jie moka suruošti 
šaunius vakarus ir patiekti įdo
mią programą. Kita vertus, užda
rumas ir kitu atžvilgiu nėra nau
dingas — yra pavojus akademi
kams atitrūkti nuo lietuviškos 
“liaudies”, o pastariesiems nusi
gręžti nuo akademinio jaunimo.

Be to, gal vertėtų pasikviesti 
svečiais liet, studentus iš Canber- 
ros ir Newcastlio universitetų. Juk 
jų ten nėra daug ir jie tikrai to
kių gražių vakarų neturi.

J. Alonis.

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.
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Lietuviai dirba — ruseliai 
prižiūri

LNA. Ne vien busimoji Kauno 
hydroelektrinė, bet ir visos stam
besnės elektrinės bei kiti energijos 
šaltiniai, per “Lietuvos rajoninę 
energetikos ūkio valdybą”, prik
lauso ne vietiniams, o sovietiniams 
centro organams. Iš vilniškių mi
nisterijų kompetencijos yra išim
ti durpynai, malūnai, visi trys cuk
raus fabrikai, žemės ūkio mašinų 
remonto dirbtuvės Ir visi stambes
nieji fabriką!.

Turbinų gamyba “Pergalė” 
(buv. Tilmanso fabr. vietoj, Kau
ne) priklauso maskvinei sunkiųjų 
mašinų gamybos ministerijai. Nau
josios Vilnios “Žalgirio” staklių 
gamyba — Staklių gamybos ir 
įrankių pramonės ministerijai, o 
Dažymo aparatų gamyba — Sta
tybos mašinų ir kelių mašinų ga
mybos m-jai. Šiaulių dviračių fab
rikas — Automobilių Pramonės 
m-jai. Akmenės cemento gamyba 
ir Lentvario sanitarinių — techni
kinių dirbinių gamyba — Maskvos 
Statybinių medžiagų pramonės 
ministerijai (nors tokio paties 
vardo ministerija yra ir Vilniu
je)-

Centrinėms ministerijoms pri
klauso ir Kauno “Neries” liejykla, 
Vilniaus “Elfą” (elektrotechnikos 
fabrikas), Vilniaus Elektros skai
tiklių gamyba, Plataus vartojimo 
elektrotechnikos reikmenų gamyba, 
Klaipėdos laivų remonto įmonė, 
Klaipėdos superfosfato gamyba 
“Artojas” ir kt.

siaiškinti atominio slėgimo įtaką 
žmogaus smegenims ir egzami
nams. Paaiški, kad Ir R. Stakaus- 
kas egzaminų neišlaikęs tik todėl, 
kad jį veikęs neišaiškintas “slėgi
mas”.

— O ką pasakysi apie tuos, ku
rie išlaikė?
— Jie mokinosi, — atsakymas 
buvo aiškus ir... teisingas.

Džazo klubas. Pasireiškė pia
nistas R. Zakarevičius, paskambi
nęs naujausią savo kūrinį “Ka
rūnacijos mazgotė”.

Keistos literatūros nagrinėjimo 
klubas. R. Daukus labai skubėda
mas, lyg kieno vejamas, skaitė 

Teofilio Tilvyčio eilėraštį "Jos var
das — poema”. Buvo neaišku, ar 
čia eina kalba apie keistą litera
tūrą, ar apie keistą jos nagrinė
jimą. Tai vis dėl skubėjimo...

Baleto klube pasirodė dvi “ba
lerinos” (K. Kemešys ir A. Ol
šauskas), pašokusios “Gulbių eže
ro” ištrauką. Pasirodo, kad ir au
galoti vyrai visai gerai Jautėsi

ORAS LIETUVOJE
LNA. — šių metų žiema Lietu

voje pasižymi nepaprastais kraš
tutinumais. Po kelių šaltesnių die
nų prieš Kalėdas, nuo Kūčių die
nos prasidėjo šlapdribos arba ir 
tikros liūtys. Ištisą mėnesį, iki 
sausio 25 dienos retą kurią dieną 
temperatūra buvo kritusi žemiau 

4 laipsnių (C) šalčio, o daugeliu at
vejų buvo pakilusi net iki 5 lai
psnių šilumos. Yra žinių, kad va
karinėse Ir šiaurinėse Lietuvos da
lyse net perkūnas trankėsi.

Sausio 19 d. pajūryje kilo aud
ra. Temperatūra laikėsi augščiau 
nulio dar kelias dienas (t.y., augš
čiau 32 laipsnių farenheito). Sau
sio 24 d. temperatūra staiga ėmė 
kristi ir greit nukrito vietomis 
Iki 24 laipsnių žemiau nulio. Sau
sio 30 d. Jau siekė kaikur 38 lai
psnius (C) žemiau nulio ar dar 
žemiau. Mokyklose darbas sustojo. 
Telefonais į provinciją lėkė įsaky
mai skubiai susirūpinti ... gyvu
lių apsauga nuo šalčio.

Vasario pirmomis dienomis daug 
kur snigo, temperatūra laikėsi 27 
laipsnių (C) šalčio naktimis. Vasa
rio 10 d. vėl krito iki 32 laipsnių že
miau nulio ir net iki 39 laipsn. C. 
Vasario 12 dienos rytą Vilniuje 
buvo 30 laipsn. C. žemiau nulio. 
Vasario 16 d. rytą jau buvo klek 
atslūgę, liko tik 13 laipsnių C. že
miau nulio. Bet ėmė sklisti gandai, 
kad nauja šalčio banga gali pa
siekti net ir 50 ar 60 laipsnių (C) 
šalčio. Metereologijos biuras per 
radiją jspėdinėjo gyventojus, kad 
tais gandais netikėtų, kad tokių 
šalčių nei Vilniuje ,nei apskritai 
Letuvoje nebūsią.

Vasario 19 diena vėl pasižymėjo 
pūgomis, o Klaipėdoje lijundra, 
šaltis vidutinis.

VKLS TORONTO SKYRIAUS, 
“VILNIAUS LIETUVOS GYVE- 
MME” ANGLIŠKAJAI LAIDAI, 

VAJAUS KOMITETO

Pranešimas Nr. 5
Aukotojų ir prenumeratorių 

sąrašas:
Aukavo po £ 3.0.0 A. Munčelis. 

Po 2.0.0 Aust. L. B-nės Hobart 
Apylinkės Valdyba ir A. žemaitis. 
Po £ 1.10.0 P. Šiaučiūnas. Po £ 
1.2.0 B. Lukavičius. Po £ 1.0.0 

Mackiala, V. Janulis, B. čėsna, V. 
Užubalis, P. Daugėla, V. Neve- 
rauskienė, B. Jurgelionis, P. Lu
košiūnas, V. Raginis, M. Augus- 
tauskienė, T. Truchanlenė, L. Si- 
manauskas, P. štopys, A. Beino
rtus, K. Maslauskas, S. Juodžlu- 
kynas, J. Pinčius, L. Zozas, D. Ga
šlūnas, N. Katkevičius, J. Gaižiū
nas, P. Kairys, J. Stasevičius, B. 
Burkevičius, S. Virbickas, B. Jan
kus, J. Strolis, P. Ligelkis, P. Pa- 
preckas, K. Petravičius, V. či- 
žauskas, D. Narvydas, J. Rickis 
ir B. Beržanskis. Po £ 0.14.0 A. 
Pečiulis. Po £ 0.12.6 V. Maziliaus
kas. Po £ 0.12.0. J. Bukevičius, B. 
Sadauskas, K. Gurskis, A. Šere! Is, 
S. Urnevičius, F. Jakūbaitis, V. 
Stalba ir L. Jaronls. Po £ 0.10.0 
R. Sidabras, V. Apylskis, V. Adu- 
tavičius, A. Sasinas, A. Merūnas 
ir A. Domakaitis. Po £ 0.8.0 T. 
Kasauskas. Po £ 0.6.0 J. Alek
sandravičius, J. Kiveris ir V. Vil
činskas. Po £ 0.5.0 K. Gerulaitis, 
A. Uldukienė ir J. Salyklls. Po 
£ 0.3.0 J. Bukevičius visi iš Aust
ralijos. Viso surinkta £ 54.16.6.

Visiems aukotojams bei prenu
meratoriams Vajaus Komitetas ta
ria nuoširdų vilnietiškų ačiū.

Vajaus Komiteto adresas: Mr. 
J. Cicėnas, 138 Shaw Str., Toron
to, Ont. Canada.

Dėl įsibrovusių netikslumų 
VKLS Toronto Skyriaus Vajaus 
Komiteto leidiniui “Vilnius Lietu
vos Gyvenime” angllškajai laidai 
paskelbtame pranešime Nr. 4. 
“Mūsų Pastogės” Nr 49 (347) iš 
1955-XII-14 d. Vajaus Komitetas 
nuoširdžiai atsiprašo.

Prenumeratoriais yra skaitomi 
kurie pažymėti sąraše, aukų lapo 
prenumeratos skiltyje.

J. Cicėnas.
Vaj. Kom. Reik. Vedėjas.

DIDELI DARBAI TIK TUTELK- 
TINĖMIS VISŲ PASTANGO
MIS ĮVEIKIAMI. TAD JUNGI- 
M£S Į LIETUVOS LAISVINIMO 
AKCIJĄ. ĮSIGYKIME LIETUVIO 
PASĄ IR TAUTOS FONDO 
ŽENKLIUKŲ.
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HŪSV PASTOGĖ
Sydnėjus

BANDYMAS SUSITARTI

Kovo 16 d. bendro posėdžio su
sirinko Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Taryba ir Bankstowno ALB Apy
linkės Valdyba bei Laikinoji Na
mų Taryba, išviso 22 asmenys. 
Pirmininkavo V. Šliogeris, sekr. 
Alg. Dudaitis.

Po kelias valandas trukusių dis
kusijų sutarta, kad laike vieno mė
nesio komisija, susidedanti iš tri
jų Bankstowno atstovų (P. Zarem
ba, J. Ramanauskas, Alf. Sideravi- 
čius) ir trijų SL Namų Tarybos 
narių (B. Daukus, F. Sipavičius 
ir Izid. Jonaitis) jieškos tinkamo 
sklypo, arba namo su tinkamu 
sklypu (salei pristatyti) Bankstow- 
ne, o SL Namų Tarybos nariai 
R. Venclovas, Grosas ir kiti tuo 
pačiu metu jieškos tinkamo ob
jekto kitose Sydnėjaus vietose. Gi 
nesuradus tinkamo sklypo ar na
mo, kurį SL Namų Taryba ir Ban
kstowno įgaliotiniai pripažintų 
tinkamu ir pirktinu, bus sukvies
tas Liet. Namų dalininkų susirin
kimas, kuris ir nuspręs kur ir ko
kie namai bus statomi.

Šiuo metu Sydnėjaus Lietuvių 
Namų Taryba savo sąskaitoje 
banke turi per 1800 svarų, o 
Bankstownas, įskaitant Ir sklypų, 
kuris kaštavo apie 850 svarų, tu
ri apie 1500 svarų, (j)

DAIL. V. RATO GRAFIKOS 
PARODA

Kovo 28 d. 12.30 vai., Bissietta 
meno galerijoje, 70 Pitt SL, Syd- 
nėjuje atidaroma dail. Vaclovo 
Rato apžvalginė grafikos paroda.

Tai pirmoji Dail. V. Rato kūri
nių paroda Sydnėjuje, kurių ap
lankyti rekomenduojama kiekvie
nam, o ypač nereiktų praleisti pro
gos dalyvauti šios parodos atida
ryme ir parodyti kitiems, kad mes 
ir tremtyje esame jautrūs lietu
viškoms kultūrinėms paraiškoms 
Ir suprantame bei vertiname sa
vųjų menininkų kūrybines pastan
gas.

Bissietta meno galerijų pato
giausia pasiekti iš Wynyardo. (j).

KVIETIMAS MOKYKLON

Camperdowno sekmadienio mo
kykla jau pradėjo darbų. Dar vis 
yra “atostogaujančių” mokinių. 
Gerb. tėvai prašomi pasirūpinti 
pasiųsti ar atvesti vaikučius į šių 
sekmadienio mokyklų. Pamokos 
vyksta nuo 10-12 vai. Camperdow
no parapijos mokykloje. Po pamo
kų visi dalyvauja lietuviškose pa
maldose. K.P.B.

MAŽOSIOS LIETUVOS
BIČIULIŲ DRAUGIJOS

metinis susirinkimas ir Mažosios 
Lietuvos Tarybos priėmimo į Tau
tos Tarybų dienos minėjimas įvyks 
kovo 24 d., šeštadienį, 6.30 vai. 
vak., mažojoj Capitol salėje, Ban- 
kstowne. Po oficialiosios dalies 
tradicinis pobūvis. Į susirinkimų ir 
pobūvį kviečiami visi lietuviškojo 
pajūrio reikalais besidomį tautie
čiai.

PLUNKSNOS KLUBO SUEIGA

įvyks kovo 25 d., sekmadienį, 13 
Percy St., Bankstowne, V. Kazoko 
namuose. Sueigoje, kuri praside
da 5 vai., bus aptartos veiklos gai
rės ir sutartas darbo planas. Pra
nešimų padarys V. Kazokas.

GRAŽUS LIETUVIŠKO
SOLIDARUMO PAVYZDYS

Kovo 16 d. įvykusiame Sydnė
jaus Lietuvių Namų Tarybos, 
ALB Bankstowno Apylinkės Val
dybos bei Laik. Namų Tarybos 
bendrame posėdyje, kuris ir šį 
kartų įvyko čelkių namuose, po
sėdžio dalyviai velionies K. Celkio 
šeimai suteikti materialinę para
mų sudėjo £ 10 10.0.

čelkių namuose yra prisiglau
dusi Krašto Valdyba Ir “M.P. 
administracija.

Adelaidė
JUOSTELĖS AM. BALSUI

Kovo mėn. 7 d. Adelaidės A. B. 
C. studijoje buvo įkalbėtos ketu
rios penkių minučių juostelės apie 
lietuvių gyvenimų Adelaidėje bei 
Pietų Australijoje, kurios vėliau 
Amerikos Balso programų metu 
bus transliuojamos į okupuotų Lie
tuvę. Juostelių per ALB Krašto 

Valdybų pageidavo JAV informaci
jos įstaiga Sydnėjuje.

Juosteles užrašė: apie lietuvių 
religinį gyvenimų Pietų Austra
lijoje — kun. dr. Paulius Jatulis; 
apie lietuvių kultūrinę veiklų — 
Pranas Pusdešris apie lietuviškų- 
Jį jaunimų — Pranas Pusdešris; 

' apie Aust. Liet. Bendruomenę Pie
tų Australijoje — Juozas Lapšys. 
Užrašymui vadovavo kun. dr. 
Paulius Jatulis. vd.

MENO KORINIŲ LOTERIJA

Lietuvių Kultūros Fondo Ade
laidės skyriaus valdyba suorgani
zavo lietuvių dailininkų kūrinių 
parodų ir loterijų. Už 5 šll. gali
ma laimėti originalų meno pavei
kslų. Adelaidiškiai šia loterija gy
vai domisi.

KAZIUKO POPIETĖ

Kovo 4 d., tuoj po lietuviškų 
pamaldų, parapijos salėje įvyko 
skautams paremti "Kaziuko mūge- 
lė”, kurioje buvo Ir vertingų daik
tų loterija, ir bufetas, kur buvo 
pasivaišinta lietuviška kaimo gi
ra, riestainiais, dešrelėmis Ir me
duoliais. Daug buvo jaunimo ir 
senimo ir gera nuotaika, netilpo 
salėje, o skautai džiaugsmu švi
tėjo, jų žirdys džiaugėsi, nes aiš
kiai matė, kad jų kason įkris 
pluoštas svarų, kurie skautus įga
lins kitais metais atostogas pra
leisti ir vėl kur nors kalnuose.

Kaziuko popietę organizavo 
skautų Tėvų Komitetas.

IŠVYKO I JAV.

Prieš šešerius metus iš Vokieti
jos atvykusi Kilikauskų šeima il
gesnį laikų gyveno Adelaidėje. 
Šiomis dienomis dr. Kllikauskas 
su žmona ir sūnumi išplaukė į 
Amerikų. (ai)

Canberra
PENKIŲ SVARŲ DOVANA UŽ 

GERIAUSIAI PARAŠYTĄ
LAIŠKĄ MOTINAI

Canberros Apyl. Valdyba prašo 
pranešti, kad Canberros Moterų 
Soc. Globos Sekcija, norėdama pa
skatinti Canberros lietuvių mo
kyklinį jaunimų atkreipti daugiau 
dėmesio į Motinos Dienos minė
jimo reikšmę, Ir tuo pačiu akty
viau prisidėti prie šių metų Mo
tinos Dienos minėjimo, skelbia 
KONKURSĄ parašyti geriausiam 
rašiniui, pavadintam "Laiškas Mo
tinai”.

Konkurse gali dalyvauti Can- 
berroje gyvenų jaunuoliai (mer
gaitės Ir berniukai) nuo 12 iki 20 
metų amžiaus.

“Laiškas Motinai” turi būti 
įteiktas, ne vėliau š.m. gegužės 
men. 1 d., Moterų Soc. Globos 
Sekcijos pirmininkei Ginai Genie
nei.

Geriausio laiško motinai auto
rius gaus penkių svarų dovanų 
pinigais ir, be to, bus pakviestas 
tų laiškų perskaityti Motinos Die
nos minėjime, kuris įvyks š-m. 
gegužės mėn. 6 d.

REKOLEKCIJOS

Sydnėjaus lietuviams rekolekci
jos bus Camperdowne Verbų šeš
tadienį ir sekmadienį — kovo mėn. 
24 ir 25 d.d. Rekolekcijas praves 
Ir išpažinčių klausys Tėvas Leo
nardas Paltanavičius, vienuolis pa- 
sijonistų ordeno — lietuvis, gimęs 
Škotijoje ir jau 30 metų gyvenus 
Australijoje. Lietuviškai kalba 
silpnokai, bet supranta gerai.

Kovo 24d., šeštadienį, Camper
downe nuo 5 vai. konferencijos, 
palaiminimas ir išpažintys.

Kovo 25 d., sekmadienį, nuo 8 
vai. išpažintys.- 12 vai lietuviškos 
pamaldos ir bendra šv. Komunija. 
Kun. svečio pamokslas ir užbai
giamoji konferencija.

Maloniai prašomi visi tautiečiai 
šiose rekolekcijose dalyvauti, o 
ypač šia proga atlikti velykinę iš
pažintį, kad visi gyventume tik
ruoju Kristaus prisikėlimo džiau
gsmu. K.P.B.

OPERŲ VAKARAS

Sydnėjaus Sporto Klubas Kovas 
yra įsigijęs labai augštos koky
bės radiogramų, puikiai perduo
dančių muzikų iš plokštelių.

“Kovo” valdyba,' norėdama pa
sitarnauti liet, kultūriniams reika
lams, š.m. kovo 24 d. 6 vai. vak. 
Jamperdowne, prie bažnyčios esan
čioje vienuolyno salėje, ruošia pir- 
mųjį operos vakarų, kuriame bus 
duota opera “Carmen”.

Kviečiami atsislankyti visi mu
zikos mėgėjai.

SKAUTĖS KVIEČIA

Sydnėjaus skaučių “Živilės” 
draugovėn yra susibūręs nemažas 
skaičius mūsų mergaičių. Ir vis 
dar naujų įstoja. Darbas drau
govėje tačiau būtų sklandesnis ir 
naujai įstojusioms būtų lengviau 
pasiruošti įžodžiui, jeigu vienu 
kartu daugiau mergaičių įsijung
tų j skaučių eiles. Todėl “Živilės” 
draugovė kviečia visas Sydnėjaus 
lietuvaites, norinčias būti skautė
mis, kreiptis į šios draugovės 
skautes, arba draugininkę Marinų 
Osinaitę asmeniškai ar laišku (M. 
Osinaitė, 24 Pitt St., Parramatta, 
N.S.W. Telef. YL 9153, arba ateiti 
tiesiog į “Živilės” skaučių suei
ga-

Registracija vyks iki š.m. ba
landžio 1 d.

KAZIMIERUI CELKIUI

mirus, jo liūdinčių šeimų 
nuoširdžiai užjaučia

A. Jasaitis.

Mielų kolegę
DALIĄ CELKYTĘ, 

liūdinčių dėl mylimo tėvelio 
mirties, nuoširdžiai užjaučia

Atžalos Teatro Kolektyvas.

Mielų mūsų grupės narę 
DALIĄ CELKYTĘ, 

jos mylimam tėveliui mirus, 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

Sydnėjaus Sp. Kl. “Kovo” 
Tautinių Šokių Grupė.

Mielų mūsų narę
DALIĄ CELKYTĘ, 
mylimam tėveliui mirus, 
širdingai užjaučiame

Sydnėjaus ateitininkai.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

Sydnėjaus Sporto Klubas Kovas
Balandžio 2 d. (Velykų antrų dienų) ruošia

ŠOKIU VAKARA 
c c

NEWTOWN, MASONIC HALL, STATION ST.

Gera muzika. Turtingas bufetas.
Pradžia 7 vai. vak.

Valdyba.

t ALB SYDNĖJAUS 
APYLINKĖS 

VALDYBA
i SKELBIA PAKARTOTINĮ 

NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Š.m. kovo mėn. 11 d. šauktas 
Sydnėjaus Apylinkės narių meti
nis susirinkimas neįvyko dėl vi
sai mažo susirinkusiųjų skaičiaus. 
Po valandos buvo skelbtas antra
sis susirinkimas — dėja žmonių 
nepadaugėjo. Buvo nutarta susi
rinkimų atidėti.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Val
dyba š.m. balandžio mėn. 8 d. šau
kia trečių ir paskutinį visuotinį 
narių susirinkimų šia darbotvarke:

1. Susirinkimo pirmininko rinki
mas, 2. Valdybos veiklos ir kasos 
apyskaitinis pranešimas, 3. Kont
rolės Komisijos pranešimas, 4. 
Diskusijos dėl pranešimų ir finan
sinės apyskaitos tvirtinimas, 5. 
Apylinkės Valdybos, Garbės Teis
mo ir Revizijos Komisijos atsista
tydinimas, 6. Naujos Valdybos, 
Garbės Teismo ir Revizijos Ko
misijos rinkimai, 7. Einamieji rei
kalai bei sumanymai.

Visi apylinkės lietuviai privalo 
dalyvauti susirinkime, nes valdy
bos kadencija pasibaigusi. Nuo Jū
sų priklauso, ar valdybai reikės 
pasielgti pagal Australijos Lietu
vių Bendruomenės Statuto parag
rafų 18, skelbti apylinkės likvi
dacijų, ar ne.

Mieli Tautiečiai, š.m. balandžio 
mėn. 8 d. Camperdowno parap. 
salėje, tuoj po pamaldų, visi su
sirinkę spręsime savo reikalus Ir 
tęsime darbų toliau.

ALB Sydnėjaus Apyl. Valdyba.

KAZIMIERUI CELKIUI 
mirus, liūdinčias mylimo vy
ro Ir tėvo jo žmonų ir duk
ras nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

M. Petronis.

Mylimam vyrui ir tėveliui 
KAZIMIERUI CELKIUI 

mirus, liūdinčiai žmonai ir 
dukroms nuoširdžių užuojau
tų reiškia

Čelkių ir Olšauskų šeimos.

Nuoširdžiam mūsų bičiuliui 
CLIVE KING 

staiga mirus, jo liūdinčių 
žmonų Eugenijų ir šeimų gi
liai užjaučia

Čiurlionienė ir Cininai.

EUGENIJĄ PALIŠKYTĘ— 
KING, 

jos mylimam vyrui 
CLIVE KING 

mirus, nuoširdžiai užjaučia 
Staugirdai ir Veteikiai.

Sydnėjaus Lietuvių Namų Kontrolės Komisijos nariui

Kazimierui Čelkiui
mirus, jo liūdinčių šeimų giliai užjaučia

S.L. Namų Taryba.

Mylimai žmonai ir mamytei

Onai Bertašienei
mirus, jos šeimai reiškiame gilių užuojautų

ALB Geelongo Apyl. Valdyba.

Mūsų mylimų

EUGENIJĄ PALIŠKYTĘ — KING, 
jos vyrui ir dviejų vaikučių tėvui

Clive King
staiga mirus, giliai užjaučia ir drauge liūdi:

Tėvai, broliai Antanas ir Gintaras, sesuo Zita su savo vyru 
Vaclovu ir dėdė Jonas.

Eugenijai Pališkytei — King
ir jos šeimai, mylimam vyrui ir tėvui CLIVE KING 

mirus, nuoširdžių užuojautų reiškia
ALB Cabramattos Apylinkės lietuviai.

Brangiai žmonai ir mylimai mamytei

Onai Bertašienei,
mirus, nuoširdžių užuojautų Bertašių šeimai reiškia

Geelongo Liet. Namų Statybos 
Komitetas.

Melbournas
CENTRINĖ SAVAITGALIO MO

KYKLA PRADĖJO DARBĄ
Melbourne Liet. Centrinė savait-1 

galio mokykla pradėjo naujus [ 
mokslo metus. Mokyklai vadovau
ja L. Vacbergas, talkininkaujant 
A. Karpavičiui. Pamokos vyksta 
sekmadieniais nuo 9.30 vai., iki 
11 vai., senosiose mokyklos pa
talpose (Old Men Club, Hoddle St., 
Collingwood). Šiuo metu daromi 
žygiai surasti patogesnes patal
pas, kuriose būtų mokiniams pri
taikinti stalai ir kiti būtini reik
menys.

Tėvai, norintieji savo vaikus 
leisti šion mokyklon, prašomi kreip
tis į mokyklos vedėjų šiuo adre
su — 36 Walpole St., Kew, telef. 
WA 6032, arba juos atvesti mo
kyklon pamokų metu. (b.)

STEIGIAMAS LITUANISTIKOS 
SKYRIUS

LKF Australijos Valdyba nutarė 
įsteigti prie vienos iš didžiausių 
Pietų pusrutulio bibliotekų (Pub
lic Library of Victoria) lituanisti
kos skyrių, ši biblioteka yra Mel
bourne, Swanston St., City ir yra 
gausiai skaitytojų lankoma. Kitų 
tautų skyriai yra gana turtingi. 
Tenka ir mums sukrusti ir sutelkti 
pirmiausia visas svetimom kalbom 
pasirodžiusias knygas apie Lietu
vę. Ypač svarbu gauti mūsų moks, 
lininkų darbai, atspausdinti sveti
mom kalbom. Kiekvienas tautietis 
gali prisidėti prie šio labai svar
baus sumanymo, atsiųsdamas kny
gų arba lėšų LKF švietimo vadovo 
adresu: A. Krausas, 4 Grandview 
Ave., Maribyrnong, Vic. Laiks nuo 
laiko bus skelbiama spaudoje at
siųstų knygų sęrašas ir piniginė 
apyskaita. (k)

Spauda Ir Atominė 
Bomba

Spaudos ginklas gal ir neįsten
gia vienu metu sunaikinti milioni- 
nio miesto, bet palašiui lašėda
mas jis sunaikina Ir pačię atomo 
bombę. Spauda įkelia pilkęjį žmo
gelį į prezidento rūmus, bet ji nu
verčia ir karalius nuo sosto. Spau
da įstengia pavirsti ir gražuole ir 
nuvilioti žmones į saulės pasakų 
kraštus.

Atvelykiui, balandžio 7 d. mėl- 
bourniškiai renkasi į specialų ba
lių pagerbti spaudos gražuolės.

Mielų sesę
Laimų Cclkytę, jos mylimam 

tėveliui
KAZIMIERUI CELKIUI 

mirus, o taip pat jos maty
tę ir sesutę Dalių, gilaus 
skausmo valandoje nuošird
žiai užjaučia

Sydnėjaus Skautų 
Vietlninkija.

Cabramatta
STIPRIOS JĖGOS 

CABRAMATTOS APYLINKĖS 
VALDYBOJE

Pakartotinai šauktas ALB Cnb- 
ramattos Apylinkės metinis susi
rinkimas įvyko kovo 11 d. Mt. 
Pritchard bažnyčios salėje .tuoj po 
lietuviškų pamaldų.

Susirinkimų, kuriame dalyvavo 
apie 35 tautiečiai, atidarė ALB 
Cabramattos Apyl. Valdybos pirm. 
A. Skirka. Susirinkimui pirminln. 
kavo Vyt. Skrlnska, sekretoriavo 
J. Veteikis.

Išklausius V-bos pirmininko ir 
revizijos komisijos pranešimų, su
sirinkimas valdybos piniginę apys
kaitų patvirtino ir valdybai pa
reiškė padėkų už atliktų darbų.

Naujon apylinkės valdybon iš
rinkti ir pareigomis pasiskirstė: 
N. Cininas—pirmininkas, E. Miga- 
vlčius — vcepirmininkas, V. Biti
nas — sekretorius, J. Veteikis — 
švietimo ir kultūrinių reikalų va
dovas, inž. V. Vazgelevičius — iž
dininkas.
Revizijos komisija: Z. Staugirdas 

(sen.), P. Klygis Ir P. Ambroza.
Susirinkime buvo svarstytas 

mokyklos atgaivinimo klausimas 
(mokykla kurį laikų neveikė dėl 
patalpų stokos), šis reikalas pa
vestas išspręsti naujajai valdybai.

Naujoji valdyba, kurių sudaro 
prityrę ir galį bendruomeninį dar
bų dirbti žmonės, jau pirmajame 
posėdyje padarė koknrečių nutari
mų, kurie ir pradėti vykdyti: su
rasta patalpa savaitgalio mokyk
lai, kuri darbų pradeda kovo 25 
d., balandžio 7 d. ruošiamas lie
tuviškai draugystei stiprinti pobū
vis — šokių vakaras, susitarta dėl 
salės tradiciniam Motinos Dienos 
minėjimui, kuris įvyks pirmųjį 
gegužės mėn. sekmadienį savait
galio mokyklos patalpose, be to, 
užsakyta moderniška, naujai sta
toma salė Cabramattoje, kur įvyks 
rugsėjo 8-tosios minėjimas ir ba
lius, į kurį bus pakviesti visi Syd
nėjaus ir Wollongongo lietuviai. 
Tautos šventės minėjimas ir ba
lius, anksčiau negavus salės, įvyks 
rugsėjo 22 d.

Naujajai Valdybai linkėtina na
šaus darbo. (kl.)

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

Mielai sesei
Laimai Celkytei, jos mylimo 

tėvelio

KAZIMIERO CELKIO

mirties proga, o ir jos ma
mytei bei sesutei Daliai sese
riškų užoujautų reiškia

Sydnėjaus Skaučių 
“Živilės” Draugovė.

PRANEŠIMAS
CABRAMATTOS SAVAITGALIO 

MOKYKLA PRADEDA MOKSLO 

METUS.

Po ilgesnių atostogų, š.m. kovo 
25 d., sekmadienį, Cabramattos 
apylinkės lietuvių savaitgalio mo
kykla vėl pradeda darbų. Pamokos 
vyks australų atsargos karių sa
lėje (5 mln. nuo Cabramattos ir 
2 min. nuo Canley Vale gelež. st), 
Prevenzies gatvėje.

ALB Cabramattos Apylinkės 
Valdyba maloniai prašo visus šios 
apylinkės, kuriai priklauso Cab
ramatta, Liverpoolis, Falrfieldas, 
Warwick Farma, Canley Vale, 
Carramara, Merrylandas, Gulld- 
fordas ir Wentworthville, mokyk
linio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų tėvus kovo 25 dienų atvyk
ti su savo vaikučiais į mokyklos 
atidarymų, lygiai 11 vai. prieš pie
tus.

Tų dienų bus renkamas ir mo
kyklos tėvų komitetas.

ALB Cabramattos Apyl. V-ba.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
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sher Vytautas Simnlškls, as 
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