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VELYKOS
Atsimename Velykų rytmečius 

Tėvynėje?
Ak rytmečiai tie tolimieji. 

Žvangų takai ir pašalventi grums
tai po bažnyčion skubančiųjų ko
jom. Giesmė, lyg vandenys, lau
kus užliejant. Alksnių Ir gluos
nių pumpurai raini, plaukuoti tar
si minkštos kirmėlaitės. Pirmoji 
pavasario žolė, nedrąsiai kišanti 
žalsvų ūsų pro velėnų, čyrenan- 
tis vyturys augštai, ir ‘‘gyvi’’ — 
sveikinančios pampės pabaliuose. 
Švilpauju varnėnai prie senojo in
kilo. Laukų balandžiai ūbauju pu
šyse.

Pavasaris, o Viešpatie, pas mus!
Iš kur nuostabusis pavasario 

žavumas ir grožis? Kas daro pa
vasarį mums brangų ir mielų?

Tai gyvybės atbudimas ir nuos
tabus jos skleidimasis visatos to
liuose sutalkla prasmingų grožį 
ir paslaptingumų. Bet gyvybė, re
gimojo pasaulio stebuklas, nėra 
vienarūšė — ji sudėtinga. Ji skir
tingais savo laipsniais pripildo be 
galo įvairių augalų, gyvulių pa
saulį, kol savo viršūnę pasiekia 
žmoguje, jo dvasioje. Savo dva
sios gyvybe žmogus pralenkia vi
sokios gyvybės pasireiškimų. Ta
čiau žemėje dvasinė žmogaus gy
vybė dar nėra augščiausias gyvy
bės išsiskleidimas, jos riba. Aug
ščiausias gyvybės laipsnis tad yra 
dieviškoji Gyvybė.

Gražus yra gamtos atbudimas, 
pasireiškiųs įvairiausiais niuan
sais, bet nepalyginamai gražesnis 
yra dvasinis žmogaus atgimimas, 
dvasinis prisikėlimas, nešųs patį 
gražiausi sielos pavasarį. Augš
čiausias atbudimas įvyko Kristu
je, kaip vaisius ilgos kančios ir 
atpirkimo dramos.

Kristus atpirko žmonijų ne sa
vo prisikėlimu, bet kančia ir mir
timi. Dvasinis tad žmogaus pri
sikėlimas naujam gyvenimui, kaip 
Kristaus prisikėlimo išdava, yra 
pats augščiausias jo buities išsi
veržimas, kuris įprasmina jo gy
venimų.

Velykos — prisikėlimo šventė. 
Prisikėlimo įvairiopa prasme. Lie
tuvoje ši šventė turėjo gražias 
tradicijas, bažnytines apeigas ir 
papročius. Bet šiandien Tėvynėje 
Velykos yra nykios, nėra tokių 
žavių papročių ir šiame krašte. Ir 
Velykos čia ne pavasarį, kaip tė
viškėje. Tad ir nuotaika per šią 
atgimimo šventę gal nėra tokia 
giedri, kaip gimtojoje šalyje. Bet
gi dvasiniam atbudimui negali tu
rėti įtakos rudeniška gamta. Žmo
gaus dvasia nepriklauso metų lai
kų. Ji yra augščiau jų. Tad sa
vo gražiuosius velykinius papro
čius bei tradicijas privalome puo
selėti, prisiminti ir palaikyti, tar
si mes savojoj žemėj gyventume. 
Ir mes turime tikėti, kad laimės 
tiesa, kad pasibaigs baisioji kan
čia, kad bus peržengta Kalvarijų 
kalno viršūnė ir įvyks garbingas 
prisikėlimas mūsų Tėvynei. O ta
da ir vėl Velykų rytų upeliai ūžaus 
ir skardens, giesmė kils, kaip vy
turėlis: — Kėlės Kristus, mirtis 
krito! Aleliuja, Aleliuja!

J. STARKUS. "

• 9 protestantų kunigai iš 
New Yorko išvyko vienuolikos die
nų vizito į Sov. Sąjungų. Jie tiki
si savo kelione prisidėsiu prie 
“amerikiečių ir sovietų suartėji
mo”.

* 9 žymūs D. Britanijos mu
zikai balandžio mėn. vyksta į 
Maskvą ir Leningradą. Jie tuose 
miestuose duos savo koncertus.

NEMALONUS 
PASVEIKINIMAS

Sov. Sąjungos vyriausias en
kavedistas, generolas Serovas, pe
reitų savaitę buvo atskridęs į Lon
doną aptarti Chruščiovo ir Bulga- 
nino numatomo vizito D. Britani
joje apsaugos reikalus.

Oficialiai jis buvo sutiktas labai 
mandagiai, bet Londono laikraš
čiai Serovą pasitiko aštrių žodžių 
kanonada. Jis buvo pavadintas 
“Ivanu žiauriuoju”, Pabaltijo ir 
kitų pavergtų kraštų gyventojų 
deportacijų vyriausiu vadovu ir 
t.t. Tai bene pirmas kartas' kada 
Anglijos laikraščiai taip žiauriai 
pasveikino svetimos valstybės mi- 
nisterį.

Serovas, atskridęs moderniškiau
sių sovietų lėktuvu, Anglijos poli
cijos vadovybei pareiškė, kad 
Chruščiovo ir Bulganino apsaugai 
jis numetąs atsigabenti 120 gink
luotų enkavedistų. Britai jam at
sakė, kad iš Kremliaus vadų 
apsaugai skirtos tarnybos vyrų, 
50 būsią britai Jr 40 galės atsi
gabenti Serovas.

Serovo vizito metu egzilai Lon
done, prie Sov. ambasados buvo 
suruošę demonstracijas ir platino 
antikomunistinę literatūrą.

Okupantai vagia ir 
spekuliuoja

LNA. Vilniaus miestui esąs la
bai būdingas rusų jaunuolių chu
liganiškas siautėjimas ir praeivių 
užkabinėjimas.

Kitas po visą kraštų išplitęs 
reiškinys, tai vagystės ir speku
liacija. Tuo ypač pasižymi rusai 
pareigūnai ir karininkai, bet ne
atsilieka toli ir vietiniai, pateku
sieji kiek j augštesnes pareigas, 
pavyzdžiui, įmonėlių ar krautuvių 
vedėjai. Didesnės vagystės bei 
spekuliacijos paprastai lieka “ne
išaiškintos”, bet už smulkias va
gystes vietos žmonės esti ir smar
kiai nubaudžiami.

Rusų karininkai plačiai verčiasi 
butų spekuliacija. Ne rusui, ypač 
Vilniuje, sunku gauti net vienų 
atskirą kambarį šeimai. Butus 
skirsto tam tikra įstaiga (Miesto 
Vykdomojo Komiteto Butų Sky
rius), ir ten pirmenybę turi rusai 
karininkai, kurie gavę paskyrimų 
į butų perleidžia jį už augštą kai
nų kitiems, kas pajėgia mokėti.

Faktai ir dar 
nepatvirtintos žinios

LNA. Pereitais ir šiais metais 
Lietuvoje paryškėjęs duonos, mė
sos, cukraus ir kaikurių kitų kas
dieninio vartojimo prekių trūku
mas. Mažesniuose miesteliuose ir 
kaimuose duonos trūkumas esąs 
ryškesnis kaip miestuose. Trūksta 
taip pat kuro Ir gyvuliams pašarų.

Nevisai aiškios žinios prasitaria 
apie neva pasireiškusius lietuvių 
jaunimo bruzdėjimus pereitais me
tais bei partizaninio veikimo atgi
jimų pereitais ir net šiais metais, 
nepaisant to, kad gyventojai jau 
yra laba! įbauginti ankstesnių te
roro bangų. Su tuo siejami ir pas
tarieji pasikeitimai viršūnėse. Tei- 
glama, kad drauge su tuo pasikei
timu, tai yra sausio gale ar vasa
rio pradžioje, pasikartoję ir iš
vežimai, bet neapibūdinama, ko
kio masto.

• Po ilgų derybų Vak. Vokie
tijos vyriausybė sutiko Jugoslavi
jai karo nuostolių sąskaiton išmo
kėti 300 milionų markių.
• Popiežius Pijus XII paskel

bė, kad kitas eucharistinis kong
resas įvyks Mūnchene 1960 m.

"APSAUGOS SKĖTIS”
Dulles įspėja, kad JAV privalo 

tvirtai laikyti “karinės ir ekonomi
nės apsaugos skėtį”. Azijoje, arba 
laisvąsias Azijos valstybės pakliū
siu į komunistinį tinklą.

JAV užsienių reikalų ministeris, 
po 19 dienų kelionės Pakistane, 
Indijoj, Ceilone, Indonezijoj, Sia
me, Vietname, Formozoj, Filipi
nuose, Korėjoj ir Japonijoj, grįžęs 
Vašingtonan per radijų Ir televi
zijų padarė pranešimą, pabrėžda
mas būtiną reikalą Amerikai rū
pintis laisvųjų Azijos tautų ūkine 
gerove ir karine apsauga, nes ko
munizmo pavojus čia esąs labai 
didelis ir Azijos tautos gyvenan
čios grėsmės šešėlyje.

PRANCŪZAI GABENA 
PASTIPRINIMUS

Reuterls praneša, kad prancū
zai pradėjo lėktuvais gabenti sa
vo karius iš prancūzų valdomos 
Vak. Afrikos į Alžyrą, nes kovos 
su sukilėliais šiame sektoriuje vis 
plečiasi. Transporto laivas į Al
žyrą atgabeno 1.600 prancūzų ka
rių ir iš Vak. Vokietijos.

• I Haifo uostų atvyko žydų 
emigrantų laivas, kuriame yra 46 
žydai iš už geležinės uždangos. 
Būdinga, kad šį kartą komunistai 
išleido Ir jaunesnio amžiaus žy
dus, ko niekada nėra buvę anks
čiau.

MILIŪNAS PARAŠŲ

Anglų Common Cause organiza
cija renka visoj D. Britanijoj pa
rašus po peticija, kurią ji ruošia
si įteikti britų parlamentui. Peti
cijoje sužymėti svarbiausieji So
vietų nusikaltimai ir D. Britani
jos vyrausybė prašoma nedaryti 
su Sov. Sąjunga Jokio susitarimo, 
kuris tiesiogiai ar netiesiogiai pri
pažintų Sovietams valdyti Centro 
ir Rytų Europos kraštus, tarp jų 
ir Pabaltijo valstybes. D. Britani
jos vyriausybė prašoma reikalauti, 
kad būtų grąžinta laisvė tiems, 
kurie jos neteko. ■ Tikimasi su
rinkti milionų parašų.
Kadangi peticijoje minimos taip 
pat Pabaltijo valstybės, todėl po 
peticija noromis rašosi ir jų uo
liai remia ir D. Britanijoje gyve
nų lietuviai, latviai Ir estai.

Vysk. Matulionis 
APGYVENDINTAS 

PRIEGLAUDOJE

Vienas Anglijoje gyvenąs lietu
vis yra gavęs iš savo giminių, iš
tremtų į Sibirą, laišką, kuriame 
rašo, jog vyskupas Matulionis te
bėra gyvas ir laikomas vienoje 
senelių prieglaudoje prie Maskvos.
• Komunistinės Lenkijos va

das, Maskvos ištikimas tarnas, B. 
Bierut, pasakęs kalbą 20-me kom. 
partijos suvažiavime Maskvoje, 
amžinai nutilo — kovo 13 d. Var
šuvos žinių agentūra PAP pra
nešė jį dvi savaites sirgus plau
čių uždegimu ir netikėtai mirus.
• Ryšium su Malajams su

telkimu nepriklausomybės britų 
spauda iškelia Vašingtono dekla
raciją, pabrėždama, kad visos 
tautos turi teisę laisvai pasirink-

SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ VELYKŲ
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DAIL. V. RATAS. SMŪTKELIS. MEDŽIO RAIŽINYS.
Kovo 28 d. 12.30 vai. Bissieta meno galerijoj, 70 Pitt Si., Sydnėjuje, atidaroma V. Rato paroda.

PO KP KONGRESO MASKVOJE
Jame savo pozicijas sutvirtino 

Chruščiovas, Bulganinas ir kiti 
dabartiniai Sovietų vadai. Bet 
prieš tai būta smarkių valymų, 
ypač Suomių — Karelų sov. res
publikoje ir Gruzijoje, kur buvo 
paskiausiu metu pašalinti apie 
2.500 skyrių kp sekretorių. Viešai 
paskelbta, kad į kongresų atsiun- 
tusios savo delegacijas 55 kom. 
partijos, kad iš 200 mil. Sov. Sų- 
jungos gyventojų kp eilėse esą 8 
mil. žmonių, komjaunimo — beveik 
18,5 mil. Per kongresą atstovas 
Kiričenko pasiūlė įvesti “social- 
lenktynes tarp respublikų”, o uk
rainiečių atstovas pasigyrė, kad 
Ukraina duoda Sovietams 32% 
anglies beveik pusę ketaus, 60% 
geležies rūdos, 37% plieno ir val
suoto metalo etc.

SUVAŽIAVIME DALYVAVO 
TAIP PAT OKUP. LIETUVOS 
KOMUNISTŲ DELEGACIJA, ku
rią sudarė Adomavičius, Kenevi- 
čius, Krainlukovas, Paleckis, šar-

kovas, Jančaltytė ir Rickevičienė. 
Vadovavo delegacijai Sniečkus su 
šumausku. Jau iš anksto per bol
ševikinę spaudų ir radijus paverg. 
tosios lietuvių tautos vardu buvo 
duodami pažadai, kad ji ištesėsian
ti viską, ko iš jos Kremliaus va
dovai pareikalaus, o ypač buvo 
žadama “pasitaisyti” žemės ūkio 
ir ramonės srityse, ir atlikti oku
pantų reikalaujamąsias pyliavas.

Tik trečias toks 
atsitikimas

New York spauda pranešė, kad 
iš Estijos pas savo vyrą Ameri
kos pilietį išvyko Emilija Terro. 
Spauda nurodo, kad tai jau tre
čias atsitikimas, kai Sovietai po 
daugelio metų išleidžia pas vyrus 
Amerikos piliečių žmonas. Vienam 
amerikiečių advokatui Chruščio

vas pažadėjo išleisti Amerikos pi
liečių žmonas, gyvenančias Sov. 
Sąjungoje. Chruščiovui buvo įteik
ta ir W. Gaučio (iš Illinois vals-

tybės) žmonos Monikos pavardė. 
Spėliojama, kad tokiu atveju atei
tyje susidarytų daugiau galimu
mų Amerikos piliečiams atsiimti
savo vyrus, žmonas Ir kitus arti
muosius iš pavergtosios Lietuvos.

A Vokiečių spaudoje pasirodė 
balsų, spėliojančių, kad šiemet 
Sovietai gali leisti turistams at
vykti ne tik į Rygą ar Klaipėdą, 
bet taip pat į Vilnių ir į Taliną. 
Esą rūpinamasi, kad užsieniečiams 
ten būtų pakankamai viešbučių.
=1111111111111

ti savo valdymosi formą. Ta pa
čia proga britų spauda nušviečia 
sovietinio kolonializmo apimtį, 
drauge primindama ir pavergtuo
sius Pabaltijo kraštus.
• LNA. Lietuvoje seniai žino

mas archeologas Tarasenka tebe
dirba Kauno Valstybiniame Dailės 
Muziejuje. Vasario pabaigoje iš
leista jo knyga “Lietuvos piliakal
niai”. Knygoje yra Lietuvos pi
liakalnių bei juose surastų įrankių 
nuotraukų ir dar pirmą kartą skel
biamos istorinės — dokumentinės 
medžiagos.

• Britų aviacijos lakūnas Pe
ter Twiss pasiekė naują greičio'' 
rekordą — sprausminiu lėktuvu 
Fairley Delta jis sukorė 1.132 my
lias per valandų, arba 1822 kilo
metrus. Jis 300 mylių pralenkė 
pereitais metais pastatytą skridi
mo rekordą amerikiečio lakūno su 
lėktuvu Sabre.
• { Canberrą atvyko D.M. 

Moffat, naujas Amerikos ambasa
dorius Australijai.
• Sustreikavus avių kirpėjams, 

Australija susiduria su nauja pro
blema, nes dabar yra prasidėjęs 
avių kirpimo sezonas, o netrukus 
prasidės ėriavlmasis, todėl strei
kas gali atnešti milžiniškus nuos
tolius krašto ūkiui. Streikuojama 
dėl atlyginimų.
• Malenkovas Londone pasida

rė populiarus. Jis lankosi fabri
kuose, kur paspaudžia kiekvieną 
Jam ištiestą ranką, ir, kaip pri
dera gerai Išmankštintam propa
gandistui, vaizduoja darbo liaudies 
draugą taip gabiai, kad aplink jį 
visados susispiečia nemažas skai
čius darbininkų, ypač moterų. Jo 
veide vis dažniau pasirodo šypsena.

• Š.m. kovo 10 d. Lietuvos 
Diplomatijos šefą min. S. Lozorai
tį ir Lietuvos pasiuntinį prie šv. 
Sosto min. S. Girdvainį aplankė
VLIKo prezidiumo pirmininkas J. 
Matulionis ir VLIKo Vykdomosios 
Tarybos pirmininkė A. Devenienė. 
Lietuvos Pasiuntinybei prie šv. 
Sosto tarpininkaujant, VLIKo pir
mininkas dalyvavo iškilmingose 
popiežiaus Pijaus XII jubiliejaus 
mišiose, kurios įvyko Šv. Petro ba
zilikoje.

VELYKINIAM APSIPIRKIMUI ATVYKITE I

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

(Prie pat geležinkelio stoties)

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

BALTIA PTY. LTD.
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SIBIRO TREMTYJE KODĖL JIE NESUTINKA?
Apie lietuvius Sibiro tremtyje 

ir dabartinę buitį Lietuvoje dau
giausia žinių atneša iš ten pa
sprukę mūsų tautiečiai, ar repatri. 
juojantieji vokiečiai, kalkurie jų 
Ilgą laiką yra gyvenę Lietuvoje, 
arba Sibire sutikę mūsų tautiečius. 
Vokiečių kariai pasakoja daugiau 
apie lietuvius, laikomus priverčia- 
mūjų darbų stovyklose, o civiliai 
internuotieji — apie Sibiran de
portuotuosius ir priverčiamai kur 
nors apgyvendintuosius “ laisvuo
sius”.

Žinių rinkimu apie mūsų tautie
čius Sibire rūpinasi Vlikas. Jo pa
siųstieji žmones apklaųsinėja grį
žusius vokiečius pereinamojoje 
Frledlando stovykloje. Grąžintiem 
vokiečiam išdalinti atitinkami at
sišaukimai su klausimais, prašant 
suteikti žinių apie lietuvius, sutik
tuosius Sov. Sąjungoje, todėl tiki
masi, kad ateityje bus gauta dar 
daugiau informacijų apie kenčian
čius mūsų brolius.

LIETUVIAI 
KRASNOJARSKE

Grįžusieji pasakoja, kad lietu
vių daugiau esą ištremtų į Kras
nojarsko kraštą. Iš 1941 m. ten 
ištremtųjų labai daug išmirė. 
Karsnojarsko krašte labai sunku 
su būstais. Krasnojarsko mieste 
kambarys kaštuoja iki 200 rublių. 
Todėl nuomoja susidėję keli Ir 
gyvena labai ankštai. Kai kurie 
tremtiniai statosi savo “zemlian- 
kas", bet nėra lengva su medžia
gos atgabenimu, sunku gauti net 
vinių ir stiklo. Pabaltiečiai Kras
nojarsko krašte stengiasi įsigyti 
kokį nors gyvulėlį. Bet su pašaro 
parūpinimu — irgi didelė proble
ma. žemės sklypelį kolchozuose 
Ima kiekvienas, nors yra apsun
kintas didele duokle valstybei. Ta
čiau be jo būtų — tikras badas.

Kai kurie lietuviai gauna jau ir 
“inteligentlnio darbo”. Krasnojar
sko krašto kai kuriose vietose 
vasarą labai kankina nuodingos 
musės, kurios skraido tiesiog di
džiausiais būriais. Ypač kandžio
ja prieš lietų. Apsiginti nuo jų 
žmonės nešioja specialius tinkle
lius.

Ir lenkų Krasnojarsko krašte 
esančios tiesiog masės. Kalbama,

LIETUVIS, O VADINAMAS LENKU
Šv. Kazimieras savo kilme buvo 

tikras lietuvis, o tačiau jis daž
nai palaikomas lenku. Lenkiškos 
kilmės pėdsakų jame nėra nė žy
mės. Jis buvo kilęs iš garsiosios 
Gedimino giminės, kuri davė vieną 
po kito stambius valstybės vyrus 
— didžiuosius Lietuvos kunigai
kščius, kilusius iš Augštaičių. Tai 
giminei priklausė ir Šventojo tė
vas — Kazimieras Jogailaitis, di
dysis Lietuvos kunigaikštis ir Len
kijos karalius, šv. Kazimiero se
nelė, Jogailos ketvirtoji žmona, 
buvo lietuvaitė, Alšėnų kunigai
kštytė Sofija, augusi Vilniaus 
krašte, šv. Kazimiero motina buvo 
kilusi iš Habsburgų, imperatoriaus 
Albrechto n duktė Elžbieta, aust
rė. Lenkų tauta nedavė šv. Kazi
mierui nei vieno savo kraujo lašo. 
O tačiau prie šio vienintelio lie
tuvių šventojo ligi pat mūsų die
nų dar nevengiama pridėti žodžio 
“Polonus”. Taip buvo parašyta 
dar pernai vienuolio koventualo 
A. Ricciardi, karalienės Jadvygos 
beatifikacijos postulatoriaus, ku
ris pridėjo savo įvadą prie spaus
dintos lotyniškos paskaitos, para
šytos O. Halecklo. Argi tai nėra 
kontrastas?

šiam kontrastui galėjo duoti 
medžiagos tik ta aplinkybė, kad 
šv. Kazimiero tėvai (Kazimieras 
ir Elzbieta) buvo ne vien didieji 
Lietuvos kunigaikščiai, bet ir Len
kijos karaliai. Po Jogailos mir
ties Lenkijos karalium buvo iš
rinktas jo sūnus Vladislovas, ku
ris, neilgai valdęs, žuvo kovoje su 
turkais prie Varnos (1444). Jo 
brolis Kazimieras Jogailaitis bu
vo pirmas didysis Lietuvos kuni
gaikštis, suėmęis į savo randas 
abu kraštus (1447). Tačiau jis 
buvo į Lenkiją Išleistas tiktai po 
Ilgų derybų ir Lietuvos bajorams 
užsitlrkinus gana plačias privilegi- 

kad jų labai daug žuvo prie ge
ležinkelio tiesiomo darbų. Dabar 
jie grąžinami į Lenkiją.

Kokios “žmoniškos” sąlygos 
tremtyje, būdingai pavaizduoja 
kad ir šis pavyzdys. Matyginsko 
administratorius šumiakinas, bū
damas girtas, pereitais metais 
nušovė gražiną. Buvo nubaustas 
dvejiems metams kalėjimo, bet tik 
už ginklo laikymą, o ne už nušo
vimą. Jis yra partinis, žmonės 
nepaprastai nepatenkinti, kad par
tiniai labai privilegijuojami. Da
bar Šumiakinas vėl “viršininkas”. 
Tačiau taip esti ne tik ten. Ir 
kolchozuose ne kartą gyvulys dau
giau branginamas, negu žmogus.

Kiti grįžusieji papasakoja, kad 
1941 m. daug lietuvių karo ištrem
tų prie šiaurės ledjūrio. Nugaben
tieji buvo Išsiųsti į sniego apklo
tas vietoves, apgyvendinti palapi
nėse ir tuoj pat varomi į darbus. 
Dėl nepaprastai žiaurių gyvenimo 
sąlygų >r sunkaus darbo labai 
daug išmirė.

NAUJI VARDAI
Be anksčiau E. skelbtų Sibire 

sutiktų mūsų tautiečių, štai nau
jas jų sąrašas, kiek buvo įmano
ma iš grįžusių vokiečių ir kitų 
tautybių žmonių apie ten sutik
tuosius surinkti žinių:

Kožimoje: Jonas Slpnksnys, 
apie 39 m., iš Šiaulių.

Nižno — Angarse: Alfonsas 
Streitas — su žmona ir vaiku.

Molotovo kaime, Kazačinsko ra
jone: Kazimieras Sinickis su bro
liu ir motina, čia lietuvių esą, 
vokiečių teigimu, daugybė. Vyrų 
atsirado vėliau. Todėl bene bus 
šie iš 1941 m. trėmimų.

To paties rajono Roždeetvensko 
kaime: Kazlauskų šeima, motina 
su dviem vaikais. Lesickas — su 
žmona ir dviem valkais. Iš Lietu
vos atsiųstas 1951 m. Žalys — 
su motina ir vaikais.

Sverdlovske: Staniškis — apie 
34 m. amžiaus. Buv. medicinos 
studentas.

Ščekoturovo kaime Taševsko ra
jone: Jurgis Užpurvis.

Uchtoje: A. Paviliauskas, dirba 
kaip felčeris.

Vorkutoje: Bataitis, dirba 8-joj 
kasykloj. Julius Brazdžionis, apie

ZENONAS IVINSKIS

jas. Jis taip pat liko ir didžiuo
ju Lietuvos kunigaikščiu, nors 
Krokuvoje užsidėjo Lenkijos ka
raliaus vainiką. Abiejų kraštų val
dymu Lietuvos ponai vėliau buvo 

Į nepatenkinti. Ypač buvo pasišiau
šusi vadovaujanti didikų Goštautų 

I šeima, kam karalius Kazimieras 
per ilgai kartais užsisėdįs Lenki
joje. Dėl to vienu metu buvo ašt
riai įsitempę lietuvių ir lenkų 

I santykiai. Lenkai tai yra prami
nę, “lietuvių separatizmo siekl-

I mais”.
i Buvo jau praėję vienuolika me- 
i tų, Kazimierui Jogailaičiui atsisė- 
| dus j Lenkijos sostą, kai jam Kro
kuvoje gimė sūnus, taip pat pa
krikštytas Kazimieru. Jis gimė 
1458 m. spalių 3 d. Kadangi šv. 
Kazimieras gimė Krokuvoje ir 
Lenkijos karaliui, tai brevioriaus 
antrojo nokturno ketvirtoje lekci
joje (kovo 4) yra pasakyta “... 
gimęs iš Lenkijos karalių (Polo- 
niae reglbus), Kazimiero ir moti
nos Elzbietos, austrės”... Tačiau 
dėl to vieno fakto, kad šv. Kazi
miero tėvas buvo lenkų karalius, 
dar negalima sakyti, kad jo sūnus 
buvo lenkas. Kiek tik lietuvių tau
tos istorijos šaltiniai siekia, nuo 
pat seniausių laikų, šv. Kazimie
ro giminėje nebuvo nei vieno iš to 
krašto, kur jo tėvas karaliavo.

PI pirmojo Didžiojo karo pab
jurus santykiams tarp lietuvių 
ir lenkų, seniau artimai gyvenusių, 
lenkiškoje spaudoje šv. Kazimie
ras buvo net apšauktas karštu 
Lietuvos ir Lenkijos unijos rė
mėju. Gana būdingas tų naujai 
susiklosčiusių santykių vaizdelis 
— tai 1921 metų pavasarį atsi
radusi Vilniaus teisme byla už

Keturių Didžiųjų konferencijoje 
Eisenhoweris pasiūlė Sov. Sąjun
gai pasikeisti ginklavimosi pla
nais ir sutiko leisti sovietiniams 
lakūnams fotografuoti Ameriką iš 
lėktuvų, jeigu leidimas būtų duo
tas amerikiečiams fotografuoti 
Sov. S-goj. Šitas pasiūlymas at
kreipė viso pasaulio dėmesį. Jung
tinių Tautų Organizacijos prita
rimas šitam pasiūlymui buvo aiš
kus, nes manyta, kad orinė ins
pekcija gali daug prisidėti prie 
visuotinės taikos sukūrimo. Sovie
tai tačiau su tuo nesutiko. Bulga
ninas nurodė, kad toks fotografa

46 metų amžiaus ūkininkas, “kaž
kur nuo pasienio”. Taip pat Jo 
sesuo apgyvendinta priverčiamai. 
Vosylius čaikauskas jau atleistas. 
Stasys Grigiukas, apie 40 m. am
žiaus, iš Klaipėdos. Apie '30 m. 
amžiaus Jagūnas imrė džiova. Jo
nas Jankauskas, apie 30 m. am
žiaus, jau atleistas. Kun. Kad
žius buvo apkaltintas "bendradar
biavęs su italų vienuoliu tėvu Leo
ni” ir nubaustas papildomai kar
ceriu ar kita bausme. Launakis, 
Jo motina iš Vilniaus. Henrikas 
Malinauskas — nubaustas 25 me

piktžodžiavimą prieš Šventąjį. By
linėjosi du laikraščių redaktoriai,' 
lietuvis ir lenkas. Bylą laimėjo 
lietuvis, kad ir lenkiškame teis-I 
me. Taip ne bičiuliškai susiviję' 
lietuvių ir lenkų santykiai ėmė at- 1 
sispindėti net šventuose dalykuo
se; žinia gi, kad šv. Kazimieras 
Lenkijoje yra taip pat labai gar
binamas šalia kitų šventųjų. Kas 
čia užkliūva, tai politika. Ji mums 
atidengia dar vieną kontrastą šv. 
Kazimiero gyvenime.

NUO POLITIKOS ATSISAKĘS, 
TAČIAU POLITIKAI 

REIKŠMINGAS

Pasirinkęs šventojo vyro, o ne 
valstybes politiko idealą, šv. Ka
zimieras j politiką vis dėlto bu
vo traukte traukiamas. Į tą darbą 
sūnų tempė patys jo tėvai. Jie 
buvo didžiai persiėmę gausios sa
vo šeimos dinastiniais reikalais — 
parūpinti savo vaikams karališkų 
sostų. Vienas iš jų, Vengrijos sos
tas, buvo nužiūrėtas ir šv. Kazi
mierui. Nors politikoje jis pasi
reiškė gabiausiu iš savo brolių, 
tačiau subrendęs iš viešojo gyve-| 
nimo traukėsi. Pagaliau valstybės 
valdymo reikalus paliko visai nuo-' 
šalyje, apie 1482 metus, kai pasi- . 
rodė matomi džiovos ženklai ir j 
kada jis savo karališkos aplinkos 
žmonėm galėjo tiesiai sakyti, jog 
“ne Jam yra šio pasaulio karalys- Į 
tės.”

O tačiau šv. Kazimieras turėjo 
nemažai reikšmės Lietuvos politi
kai, ypač jos santykiams su pro- 
voslaviška Maskva. Reikšmingi 
buvo ne jo paties politiniai žin
gsniai, atlikti dar jaunuose metuo
se, bet jo šventas asmuo Ir ste
buklų garsas, apipintas dar gau
siomis legendomis ryšium su 
Maskva, šv. Kazimiero lietuviai 

vimas iš lėktuvų, dėl žemės pavir
šiaus nelygumų ir miškų neduotų 
laukiamų rezultatų. Amerikiečiai 
tačiau mano kitaip, nes jie turi 
priemonių, kurios juos įgalina su
rasti ir gdrai užmaskuotus ob
jektus.

Amerikiečių RB-47 žvalgybi
nis, su trijų vyrų įgula lėktuvas, 
“ginkluotas” septyniais foto apa
ratais, kurie gali veikti visi vie
nu kartu ore, gali nufotografuoti 
1 miliono kvadratinių mylių teri
toriją per 3 valandas.

Fotografo patyrimas ir jo apa

tams, serga tbc. šeima Kaune. 
' Justinas Mikutis, apie 30 m. am
žiaus profesoriaus sūnus iš Vil
niaus. Mitlitaltis, apie 43 m. am
žiaus, iš Marijampolės, nubaustas 
25 metams. Alfonsas Mikštaitis 
— nubaustas Iki gyvos galvos, 
Lietuvoje buvo krlmin. policijos 
tarnautojas. Gyd. Paltanavičius 
paleistas. Kun. Marijonas Petkevi
čius — nubaustas 25 metams. Tė
vai taip pat ištremti. Gyd. Šimkus 
jau paleistas. Šimaitis,- Teruolis — 
sužalotas galvon. Vaičius, kilęs iš 
Šilutės. Albertas Vilimas. E.

šaukdavo, kada užgriūdavo nelai
mės iš rytų. Po žiaurios 1655 me-
tų rusų okupacijos, kai laimin
gai buvo pasibaigęs maskolių jun
gas Vilniui, Kaunui ir Gardinui, 
žmonės dar pustrečio šimto metų 
giedojo: "Kazimieras šventas iš 
dangaus atėjo, kurį Žalnieriai ant 
oro regėjo". Šią giesmę rusai de
vynioliktojo amžiaus viduryje už
draudė giedoti. Iš “kantičkų” ji 
turėjo būti išimta.

Nuo šešioliktojo amžiaus prad
žios (1518) šv. Kazimieras pagar
si Lietuvoj kaip antimaskoliškos 
kovos simbolis. Pasakojimai iš Jo 
gyvenimo ir stebuklų stiprindavo 
Lietuvos žmenes. Dėl to rusai šv. 
Kazimiero kultą laikė jiem pavo
jingu, o patį šventąjį skelbė savo 
priešu. Antai, Maskvos archirie- 
jus (stačiatikių vyskupas), vos 
tiktai rasų kariuomenė įžengė į 
Polocką 1655 m., šv. Kazimierą 
pagal Rytų Bažnyčios apeigas 
“ekskomunikavo”. Prie Polocko šv. 
Kazimieras buvo pasirodęs pirmą 
kartą lietuvių kariuomenei 1518 
metais.

Lietuvą rusams galutinai už
ėmus , po trečiojo padalinimo 
(1795), puošni šv. Kazimiero baž
nyčia Vilniuje buvo paversta cerk
ve. Be to, kada katalikai kitas 
savo šventes galėjo dar nekliudo
mai švęsti, Kazimiero šventė ko
vo 4 d. buvo varžoma. Jei tą die
ną katalikai mokiniai nepasirody
davo pamokose, jie būdavo baud
žiami. Taigi Kazimiero šventės ra
miai atšvęsti nebebuvo galima.

RAMIAI PRAGYVENĘS — PO 
MIRTIES BE RAMYBĖS

Nei šv. Kazimiero kūnas po 
mirties neturėjo ramybės. Tai yra 
dar viena priešybė, prisiminus 
jo išgyventas ramias dienas. Vi
są savo gyvenimą, išskyrus • 13 
metų berniuko žygi į Vengriją, šv. 
Kazimieras ramiai gyveno tai Lie

ratų preciziškumas įgalina sugau
ti labai tikslius ir aiškius vaizdus. 
Spec. įrengimai fotografui leidžia 
matyti vaizdus trijuose matavi
muose (dimensions). Naujoji tech
nika daro galimu atpažinti ir iš
matuoti kiekvieną detalę žemės 
paviršiuje, kuri yra užfiksuota fo
tografijoj.

1) čia matome fotografiją, ku
rioje atskiros detalės gali būti 
ir nepastebėtos atsitiktinio žiūro
vo, bet jos lengvai išaškinamos 
specialisto foto aiškintojo detales 
padidinus. Nuotraukoje didelio 
miesto vaizdas, kur kairėje baltuo 
se rėmuose foto aiškintojas anali
zuoja detales. (Žiūr. psl. 3)

KNYGOS:
ŠVENTAS KAZIMIERAS

Vienintelis lietuvių tautos šven
tasis ir, Lietuvos globėjas šv. Ka
zimieras mūsų liaudies sąmonėje 
yra pusiau reali ir pusiau legen- 
darinė figūra, šalia to, kad daug 
lietuvių nešioja Kazimiero vardą, 
kad yra pastatytų jo garbei nema
ža bažnyčių ir kad ne viena drau
gija ar vienuolija šv. Kazimierą 
yra pasirinkusi savo globėju, liau
dies lūpose jau yra legenda pa
virtęs šv. Kazimiero stebuklingas 
pasirodymas Lietuvos kariuomenei, 
nulėmęs pergalę prieš daug gau
sesnį priešą. Eina padavimai apie 
Kauno pilies požemiuose miegan
čią šv. Kazimiero kariuomenę, ku
ri, lemiamai valandai atėjus, pa
kilsianti tėvynės gelbėti.

Tačiau nežiūrint to, šv. Kazi
miero vardas yra plačiai paskli
dęs lietuvių tarpe — jis pats, 
kaip istorinis asmuo ir šventasis 
yra mažai ištirtas Ir mūsų men
kai tepažįstamas. Jo gyvenimą ir 
stebuklus uždengė praėjusių šimt
mečių uždanga. Iki mūsų atėjo tik 
jo šventumu nuskaidrintas vardas, 
visai nuo žemiškojo gyvenimo at
sietas. Mūsuose labai trūko lite
ratūros apie šv. Kazimierą. Be vie
no kito straipsnio periodinėje spau
doje ir dviejų gana plonų A. Alek
nos ir S. Sužiedėlio knygučių apie 
šv. Kazimierą, kurios ilgi nebuvo 
labai paplitusios, stambesnio išsa
mesnio veikalo lietuvių kalba apie 
savo tautos šventąjį neturėjome.

Tą labai jaučiamą spragą užpil
do pernai metais išėjusi istoriko 
Zenono Ivinskio stambi studija — 
ŠVENTAS KAZIMIERAS. Ivins
kis devyniuose knygos skyriuose 
apžvelgia šv. Kazimierą liečiančius 
istorinius kontrastus, jo gyvenimą, 
kanonizacijos eigą, stebuklus,

MASKVOS ŠNIPAS LONDONE
Iš Londono pranešama apie de

zertyravusį Sovietų šnipą, turkų 
kilmės Humbaraci, kelerius metus 
dirbusį Viduriniuose Rytuose, o 
dabar pasiprašiusį politinio pabė
gėlio globos Londone.

Humbaraci pareiškė, kad Sovie
tų šnipinėjimo tinklo galva Vid. 
Rytuose esąs Sergei Kiktev, so
vietinis ambasadorius Beirute.

Humbaraci teigimu, Kipro sa
los neramumų kaltininkai yra so
vietiniai MVD pareigūnai, kurie 
kurstą kipriečius prieš anglus.

tuvoje, tai Lenkijoje. Tačiau Jam 
mirus, šventojo palaikai ramybės 
neteko, štai, Vilniaus vyskupas 
Jurgis Tiškevičius jau 1654 m. 
rugpjūčio 13 d. susirūpinęs klau
sė popiežiaus nuncijaus patarimo, 
kur paslėpti šv. Kazimiero relik
vijas, kad “nepatektų į priešo 
rankas, kai užims Vilnių”, šv. 
Kazimiero altoriaus brangūs pa
puošalai ir sidabras buvo sunau
doti ginantis nuo įsibrovėlių, o 
kūnas išvežtas iš miesto ir paslėp
tas. Antrą kartą šv. Kazimiero 
relikvijas teko slėpti aštuoniolik
tam amžiuje, kai Lieuvą užkliudė 
didysis Šiaurės karas, o jos žemę 
trypę svetimieji, net skirtingų 
konfesijų žmonės: stačiatikiai ir 
protestantai.

Protestantizmas, kaip žinome, 
reiškė Vakarų Bažnyčios skilimą, 
viduriniams amžiams pereinant į 
naujuosius, šv. Kazimieras kaip 
tik gyveno tų dviejų amžių są
vartoje. Jis ano meto humanisti
nes tendencijas pirmiausia pažino 
Krokuvoje, nes ir jo mokytojai 
buvo humanistai. Kai vakarų Eu
ropos daugelis humanistų vienu ar 
kitu atžvilgiu savo jėgas skyrė 
Bažnyčiai silpninti, humanistų mo
kinys šv. Kazimieras Lietuvoje ir 
Lenkijoje tapo Bažnyčios garbė ir 
skilimo metu jos atrama. Lietu
voje jo kultas prisidėjo prie reli
ginės vienybės, čia yra gana rei
kšminga, kad šv. Kazimiero ka
nonizacijos byla buvo pradėta tais 
metais, kai Martynas Liuteris iš
ėjo su savo tezėmis (1517 m.); 
gi šv. Kazimiero kultas plačiai iš
plito Lietuvoje katalikų ir protes
tantų kovos metu, šventasis sa
vo garbe prisidėjo prie kataliky
bės galutinės persvaros. Jo var
das plačiai nuaidėjo per Lietuvą 
ir svetimus kraštus.

(Iš prof. Z. Ivinskio neseniai pa
sirodžiusios knygos “šv. Kazimie
ras”.)

šventojo garbinimą Lietuvoje ir 
svetur: Neapolyje, Florencijoje, 
Palerme, Belgijoje Ir Maltos rite
rių ordine; kazimierinį sąjūdį II 
Pasaulinio karo metu, šventojo 
garbinimą tremtyje, Amerikoje ir 
jo reikšmę Lietuvai. Tai yra pir
moji plati Ir reikšminga istorinė 
studija apie šventąjį. Knyga rašy
ta ne teologo — dėl to joje neran
dame nagrinėjimų apie šventojo 
asketišką gyvenimą būdą, vidinį jo 
sielos gyvenimą ir pastangas siek
ti tobulybės, kas yra taip būdinga 
šventųjų gyvenimo aprašymams, 
rašytiems panašios rūšies biogra-
fų. Ivinskis į šventąjį Kazimierą 
žiūri tik istoriko akimis ir kaip 
tik dėl šitos priežasties jo knyga 
skaitytojui yra savotiškai nauja 
ir patį šventąjį padaro paprastam 
žmogui labiau artimesnį ir labiau 
suprantamą.

Dr. Z. Ivinskis šioje istorinėje 
studijoje su mokslininko krapšto
mu, remdamasis naujais Vatikano 
archyvuose surastais dokumentais 
ir šiaip jau gausia jam kaip is
torikui prieinama literatūra, surin
ko visas galimas surinkti žinias 
apie šv. Kazimierą, iškėlė dauge
lį dar ligi šiol nežinomų faktų — 
ypatingai kas liečia jo kanoniza
ciją — ir atitaisė šventojo biogra
fijoje iki šiol pasitaikiusias klai
das.

Nors knyga yra mokslinis vei
kalas, ji parašyta aiškiu, dailiai 
paprastu stiliumi, lengvai supran
tamu ir neišmokslintam skaityto
jui. Ji padės kiekvienam lietuviui 
katalikui geriau pažinti savo tau
tos šventąjį. Gausus literatūros ir 
šaltinių sąrašas prie kiekvieno 
knygos skyriaus ir knygos gale 
palengvins darbą norintiems pla
čiau pastudijuoti šv. Kazimiero 
gyvenimą. Knyga išleista puošni 
— su 78 iliustracijomis, kurios 
apima istorinių dokumentų foto 
kopijas, visus žinomus šv. Kazi
miero paveikslus bei paveikslus 
asmenų ir vietų, turinčių ryšio su 
šv. Kazimiero gyvenimu ir jo gar
binimu. ši dr. Z. Ivinskio knyga 
apie šv. Kazimierą ne tik labiau 
išpopuliarina mūsų tautos šventą
jį, bet kartu yra ir dailus knygų 
lentynos papildymas kiekvieno 
lietuviškos knygos mylėtojo.

Zenonas Ivinskis — ŠVENTAS 
KAZIMIERAS. New York 1955 
m. Išleido Lietuvos Pranciškonai 
Amerikoje. 222 psl. Viršelis ir 
aplankas Romo Viesulo. Kaina 
nepažymėta. (Pardavinėjama po 
3 dolerius).

> J.A. JORAGIS.
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PASTABOS
SNŪDURIAVIMO DVASIA

Melboumiškls visuomeninis gyve
nimas yra susirgęs snūduriavimo 
liga: blankūs viešieji minėjimai, 
nors ir labai svarbiai idėjai ruo
šiami baliai negausūs, visai men
kutė praeitų metų skyriaus ben
druomenės valdybos apyskaita, su
menkėjęs ir sportininkų aktyvu
mas. Išimtį ėia sudaro Jaunimo 
organizacijos — skautai ir ateiti
ninkai, girdimi taip pat ir šviesie- 
čial.
Aktyvūs, tiesa, yra organizuoti 
ir neorganizuoti katalikų akty
vistai, Katalikų Federacija. Šiltų 
žodžių vertas ateitininkų sendrau
gių, £ 70 sudėtinis įnašas Tautos 
Fondui. Bendruomeninėje plotmė
je federantai, bent Melbourne, ta
čiau ii- toliau eina atsiskyrimo, 
atsitraukimo keliu. Tas ir rodo 
federantus neeinant tikrąja pras
me bendruomeniniu keliu. Vadova
vimas bendruomenei, jei jau šiuo 
metu jie to yra ėmęsi, reikštų 
eiti apjungiamuoju, o ne pajun
giamuoju keliu. Vadovaujant ben
druomenei reikia skaitytis su min
ties, idėjos ir nusiteikimų {vaira
vimu, tenka norėti ir sugebėti vi
sa tai suderinti. Federantai tačiau 
yra pasirinkę pajungiamąjį, ko
vingą kelią, pajungdami ir ben
druomeninį lietuvišką gyvenimą 
autoritetiniam religiniam reiški
niui. Pasaulėžiūriniams — religi
niams aktyvistams gal ir sunku 
kitas kelias pasirinkti, kol neįsi
sąmoninama dėl žmogaus reiški
mosi sričių įvairavimo. Jei religi
niuose reikaluose būtinas tikėji
mas (tikėti) ir dogmos, bažnyčios 
vadų autoritetinis vairavimas, tai 
visai kitas kelias yra mokslo, po
litikos ir šiaip bendruomeninio 

- gyvenimo reiškinių plotmėje, čia 
apsprendžia patirtis, protas ir la
bai svarbioje eilėje praktinės iš
minties ir naudingumo dėsnis.

NEDIDELĖ IŠMINTIS

Vis dažniau galima sutikti mūsų 
tautiečių, kurie didžuojasl nebe
lanką lietuvių susirinkimų, neda
lyvaują parengimuose, neduodą 
jokioms rinkliavoms. Taip daryda
mi ir kalbėdami, tariasi pasiekę 
augštesnio Išminties laipsnio. Mat, 
mūsuose esą tiek nesantaikos, su
sirinkimuose tiek daug ginčijama
si, kad jiems visa tai įgrįsę. Tai, 
galbūt, teisybė. Bet kokia čia iš
mintis pasitraukti? Dalyvautam ir 
{neškim skaidresnės nuotaikos, 
įneštam bendruomeninin gyveni- 
man savo išminties, santūrumo. 
Susirinkimai nusibosta? Nerinki
me tokių pirmininkų, kurie nemo
ka susirinkimo baigti per valan
dą ar dvi, sudraustame ilgai kal
bančiuosius, reikalaukime trumpo 
ir suglausto minties pareiškimo. 
Nėra santaikos? Rinkdami valdy
bas, reikalaukime iš Jų taikingu
mo, rinkime tykius žmones, kurie, 
tikime, tuo keliu eis. Neskleista

me patys nepatikrintos žinios, gan
do, o gal ir melo, 
Šalinimasis bei pasitraukimas yra 
pirmas žingsnis tautiniu sunyki
mam Bent nesiglrkime šalinasi, 
nes tuo pasakome neigtą savąją 
lietuvišką buitį. Blogybes rauti ir 
kūrybingumo dvasią grąžinti ben
druomeniniam gyvenime tegalime 
tik mes patys. Negi kitataučių 
talkos galime tikėtis?

Nemo.

NAMU REIKALAS
Pro Melbourniškus akinius žiūrint.

Sydnėjuje ir Melbourne, pagal įs
tatus, žada išaugti lietuvių namai, 
kurių šeimininkas, valdytojas bus 
Lietuvių Klubas.
Yra žmonių, kurie bijosi klubo 
vardo. Jie, mat, prisimena piliečių 
ir šaulių klubus Lietuvos miestuo
se bei miesteluose, ir jiems tuoj 
kyla uždaro restorano vaidinys. 
Tai klaidinga. Anglosaksų kraš
tuose įvairūs intereso, pomėgio bei 
sentimento pagrindo sambūriai, ku
rie turi savo būstinę, yra vadi
nami klubais. Tuo vardu jie yra 
linkę vadinti etninius bei tauti
nius sambūrius. Pagal nusistovė
jusią tradiciją, klubui priklausyti 
yra gero tono požymis — kiekvie
nas augščlau galvą nešąs anglas 
priklauso kokiam nors klubui. 
Klubuose, paprastai neįžiūrima jo
kios politinės ar antiasimiliacinės 
veiklos, ir klubams teikiama įvai
riausių lengvatų.
Kyla klausimas, kodėl mums ten
ka eiti mūsų dvasiai neįprastu ke
liu? Mes juk tam reikalui turime 
draugijas, bendroves, sambūrius, 
įsigyjant turtą ir jį administruo
jant, tenka išeiti į vietinės aplin
kos viešumą, o todėl tenka kiek ir 
prie vietinės galvosenos ir sąlygų 
prisiderinti. Sydnėjlškiai yra dar 
davę klubui Ir pavadinimą — 
“Lietuvių Namai”. Tai gerai, nes 
tuo būdu prigis žmonėse pavadi
nimo vardas ir nustelbs klubą, o 
tuo būsime arčiau lietuviškosios 
tradicijos, šios rūšies pataisą tu
rėtų įsirašyti ir melbourniškiai 
savo įstatuose.
Klubas, suprantama, turi narius, 
kurie sumoka įstojamąjį mokestį 
ir moka metinį nario mokestį, o 
mūsų atveju — dalyvauja savo 
įnašu namams įsigyti. įprasta — 
vienodas mokestis ir lygus nario 
balsas. Mes čia nukrypėtame, nes 
klubo narys dalyvauja sprendi
muose pagal įnašų skaičiaus svo
rį. Tas yra atsiradęs iš akcinių 
bendrovių pavyzdžio. įvedama mū
suose klubo nariais ir tartum lyg 
juridiniai asmenys — tai pagal 
viešąją australų teisę neegzistuo
jančios mūsų organizacijos bei 
sambūriai. Bet Jie egzistuoja lie
tuvių sąmonėje, jie yra užsire
gistravę Lietuvių bendruomenės 

valdyboje, ir todėl jie įgalinami bū
ti klubo nariais, žinoma, reikia jų 
teises suvaržyti, nes nebūtų svei
ka klubui, jei imtų kuri nors or
ganizacija ir įsigytų dominuojan
čią bei neatsveriamą teisę spręsti 
klubo gyvybinius reikalus. Atro
do, kad melbourniškiai yra elgęsi 
neatsargiai, įrašydami fiziniams ir 
tartum lyg juridiniams asmenims 
100 įnašo vienetų sprendimo tei
sę. Reikėtų būtinai sumažinti, o 
tas dar nevėlu tarybai padaryti, 
gavus iš susirinkimo galutino įs
tatų paruošimo įgaliojimą.
Melbourne įstatuose nieko nesa
koma, kaip ir kada šie tartum lyg 
(quasi) juridiniai klubo nariai 
nustoja buvę nariais. Gyvenime 
būna, kad atsiranda organizacijos 
bei sambūriai, subujoja ir sužydi, 
bet ir sunyksta bei miršta. Ne vien 
tik piniginis įnašas turėtų ap
spręsti šių quasi juridinių narių 
teises klubo gyvenime, bet ir šių 
organizacijų pasireiškimo dydis 
bendruomeniniame gyvenime. Vi
sai suprantama — klubo nariai 
moka nario mokestį, t.y. turi pa

reigų klubo atžvilgiu. įstatuose 
nieko nesakoma apie quasi juridi
nių narių pareigas. Taip pat iš 
įstatų lieka neaišku, kokion sąs- 
kaiton bus įrašomos aukos ar 
įnašai iš parengimų namų įsigi
jimo reikalui. Ar su tais įnašais 
kas nors gauna balsavimo teisę? 
Įstatuose fiziniam klubo nariui 
amžiaus minimumas numatytas 21 
metai. Šį reikalą reikėtų keisti, 
reikėtų klubą atjauninti tkraisiais 
nariais reikėtų leisti būti nuo 18 
metų. Darytina tai pedagoginiais 
sumetimais, nes jaunimas lengviau 
įsijungia organizacinin lietuviškan 
gyveniman, o tada Jis išliks ir vė
lesniam amžiuje aktingųjų eilėse, 
įstatų projekte sutinkame klubo 
tarybai priskirtą narių šalinimo 
teisę. Tai didelis neapdairumas. 
Šis labai svarbus klubo gyveni
mui žingsnis pavestinas visuoti
nam klubo narių susirinkimui, 
tiksliausia — dviejų trečdalių bal
sų daugumai.
Turtui administruoti klubas turės 
užsiregistruoti viešosios ūkinės 
teisės registruose. Tam reikalui 
klubo nariaj gali kurti akcinę 
bendrovę ar koperatyvinį sambū
rį. Melbourniškiai yra sustoję ties 
akcinės bendrovės pavyzdžiu, ta
čiau nėra pakankamai atskirti šie 
du momentai, t.y. klubo vidaus 
tvarkymasis ir klubo turto admi
nistravimas bei klubo figuravimas 
Australijos ūkiniame gyvenime. 
Tiksliausia, atrodo, įstatus būtų 
buvę ruošti įsiteisinimul viešuo
siuose ūkiniuose registruose, o 
vidaus tvarkymulsi paruošti atski
rą priedą — vidaus tvarkos sta
tutą.

— * —
Pasakymai “Lietuvių Klubas Mel
bourne”, “Lietuvių namai Sydnė
juje” yra svetimybė. Lietuviai 
šiuo atveju vartoja vardo kilmi
ninką Ir sako: Melbourne Lietu
vių klubas, Sydnėjaus lietuvių na
mai. Tik svetimos kalbos nusi
klausę sakydavo — šv. Petro ir 
Povilo bažnyčia Šiauliuose yra 
gražus renesanso kūrinys; šiauliš
kiai teisingai sakydavo Šiaulių 
šv. Petro ir Povilo bažnyčia yra 
gražus renesanso kūrinys. Mel- 
boumiškiuose įstatuose yra ir 
daugiau kalbinių nesklandumų. 
20-sls paragrafas, pavyzdžiui 
būtinai taisytinas šiaip: “Nariui 
mirus, Tarybai sutinkant, į klubą 
priimamas mirusiojo (sios), įna
šą paveldintysis šeimos narys”, 
įstatų lygintojams yra tat daug 
vietų, ties kuriomis reikės stab
telėti.

A. ZŪBRAS.

• JAV kongresui įteiktas svar
styti dabartinio imigracijos įsta
tymo pakeitimas, kuriuo siūloma 
pertvarkyti kvotas, nubraukti jas 
iš tų kraštų, kurios jau yra iš
imtos ilgam laikui, ir padaryti 
kitų lengvatų. Lietuvos kvotos 
pusė buvo nurašyta, kai buvo įsi
leista į JAV iš Lietuvos kilusių 
DP. Tuo būdu Iš 386 metinės kvo
tos vizų pusė (193) būtų pusiau 
užimta net iki 2090 metų, Latvi
jos — iki 2274, Estijos — 2146 
etc. Prezidento ir. kitų pasiūly
tieji pakeitimai nors turi nemaža 
šalininkų, bet ir daug priešinin
kų.

? JUOZAS ALMIS JŪRAGIS.

PAVASARIO TEMOS

1. Saulėta Šventė
Procesijos, giesmės ir būgnai — 
Džiaugsminga daina vyturėlių. 
Pavasario plazdančios ugnys. 
Procesijos, giesmės ir būgnai. 
O saulė žydrynėj bedugnėj 
Liepsnojančią vėliavą kelia — — 
Procesijos, giesmės ir būgnai, 
Padangė pilna vyturėlių.

2. Pavasario Versmė
Pavasario jėgų versmė 
žiemos ledų grandis nutraukė. 
Kaip nesibaigianti giesmė 
Pavasario jėgų versmė. 
Iš nesuprantamos tėkmės 
Veržliai visus gyventi šaukia — 
Pavasario jėgų versmė 
Žiemos ledų grandis nutraukė.

3. Gundymas
Vilios toliai, mėlsvlu apsisupę, 
Kai pavasaris gundyt ateis.
Švies žiedai ir klegės linksmos upės, 
Vilios toliai, mėlsviu apsisupę.
Švilps varnėnas j klevą nutūpęs
Ir beržų žirginiais vėjas žais---------
Vilios toliai, mėlsviu apsisupę, 
Kai pavasaris gundyt ateis...
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2) Šita nuotrauka yra padidinto didmiesčio dalis foto nuotraukos 
Nr. 1.

Kairėje matome sustatytus automobilius. Dešinėje, prie benzino 
tanko stovi trys automobiliai ir sunkvežimis. Kairioji priekinė padan
ga 1948 m. Pontiaco yra sprogusi ir ji pakeičiama benzino stoties 
tarnautojo.

šitai, kaip matome, įgalina fotografą iš oro daryti nuotraukas 
tokiu preciziškumu, kad paskui lengva nustatyti nufotografuotos įmo
nės didumą ir Jos pobūdį, tai pat karinius įrengimus. Na, jeigu no
rite ii- darbo vergų stovyklas, kur būtų išskiriami ir atpažįstami pas
kirų žmonių veidai, nekalbant jau apie jų drabužius Ir darbo įran
kius, tuo pačiu, žinoma, nustatant kokiais šautuvais ginkluoti jų 
sargai bei kokios veislės šunys, ištikimieji enkavedistų padėjėjai, pa
deda saugoti ištremtuosius.

KULTŪRINE 
KRONIKA

* Laisvąjį pasaulį yra pasie
kusios dvi okup. Lietuvoje išleis
tos knygos, Kauno arkivyskupijos 
leidiniai. Tai 1955 m. kalendorius 
ir maldaknygė. Kalendorius turi 
62 psl. Jame taip pat įdėti kan. 
J. Stankevičiaus ir vysk. Paltaro
ko pareiškimai blaivybės reikalu, 
kuriais pasmerkiamas Lietuvoje 
taip pat išplitęs girtuokliavimas. 
Maldaknygė turi 275 psl. ir apima 
visas reikalingiausias maldas. Ją 
redagavo kan. dr. J. Stankevičius.

* “Lietuvių Dienos”, kurias re
daguoja B. Brazdžionis su redak
cine kolegija, sudaryta iš dail. 
Puzino, J. Kojelio, J. Tininlo, M. 
Starkaus ir E. Tumienės, 1956 m. 
vasario mėnesį buvo paskelbusios 
šūkį: “Į kovą su tautinės mirties 
pavojumi!" Kiekviename numery
je duodama daug aktualios ir ori
ginalios medžiagos, ypač plačiai 

atstovaujami kultūrininkai. “Lietu
vių Dienos” yra pasiryžusios iš
leisti A. Baranausko “Anykščių 
šilelį, kurio numatyti duoti abu 
tekstai — lietuviškasis ir išvers
tasis angliškai. Su “Anykščių ši
lelio” poetiniu grožiu tuo būdu 
norima supažindinti ir angliškai 
kalbanti visuomenė.

* LB Vokietijos krašto valdyba 
išleido Vasario 16 d. Gimnazijos 
metraštį, kuriame duotos pagrin
dinės žinios apie gimnaziją Ir su
pažindinama su gimnazijos rėmė
jais, nurodomos gautosios aukos 
ir kt.

* A. Banionio vadovaujama Lie
tuvos Skautų Sąjungos komisija 
ruošia anglų kalba leidinį apie 
Lietuvos skautų sąjungą nacių ir 
bolševikų okupacijų metais.

* Phlladelphijos lietuvių komi
sija: prof. Puzinas, Krėvės duktė 
Mošinskienė, dr. M. Krasauskaitė 
ir K. Ostrauskas pasirinko skulp
toriaus V. Košubos projektą, ku
ris bus pastatytas ant Krėvės ka
po Philadelphijoje. Paminklas bus 
5 m. augščio Ir vaizduos lietuviš
ką koplytstulpį, kurio nišoje bus 
Rūpintojėlis. Jis bus nukaldintas 
iš akmens.

* Komp. V. Budriūnas yra su
kūręs muziką A. Nakaitės žod
žiams "šauksmas”, kompoz. J. 
Gaidelis muzika premijuotam Z. 
Gavelio eilėraščiui “Pamirštoji sa
la”. New Yorko Fordhamo un-to 
stud. R. Kontrimas diplomantų 
koncertui parašė operetę, kuriai 
jis ir pats dirigavo. Amerikiečių 
spauda šiltai įvertina pasižymėju
sį lietuvį smuikininką I Vasyliū- 
ną, ruošiantį JAV-se koncertus, ir 
paskiausia koncerto metu jam 
akomponavusį 17 metų sūnų Vy
tenį Vasyliūną, kuris taip pat tei
kęs labai gražių vilčių ateičiai 
savo muzikalumu.

Du beveik susitarė...
LNA. “Preuves”, vienas rimčiau

sių prancūzų mėnesinių žurnalų, 
1956 m. vasario mėnesio numeryje 
paskelbė platų B. Railos laišką 
“Mickevičius — lenkas, ar lietu
vis?” ir lenkų poeto Czeslawo Mi- 
loszo atsakymą | tą kitką.

štai svarbiausios priežastys, kodėl Bulganinas atmetė Eisenho- 
werio pasiūlymą. Kita vertus, Sovietai apie amerikečių karinius įren
gimus ir taip daug žino Iš pačios amerikiečių spaudos, o planus Jiems 
padeda išvogti jų šnipai.

L. Enciklopedijos 
Prenumeratoriams
Lietuvių Enciklopedijos Leidėjas 
J. .Kapočius atsiprašo prenumera
torių dėl susidariusios netvarkos 
ekspedicijoje. Esąs labai apkrau
tas darbais, viską atliekąs labai 
pavėluotai ir daug kam neturįs lai
ko atsakyti į užklausimus. Bet 
pažadėjo visus nesklandumus pa
šalinti po 7 tomo ekspedicijos ir 
Australijos prenumerateorių rei
kalus iki galo sutvarkyti.
Šiuo metu dar galima užsisakyti 
Lietuvių Enciklopediją ir įsirašy
ti į naujų prenumeratorių sąrašą. 
Nuo 8 tomo L.E. bus spausdinama 
tik užsisakiusiems prenumerato
riams. Todėl kas dar nori ją nau
jai užsisakyti, reikalinga pasku
bėti. Vieno tomo kaina 3.10.0. Pi
nigus ir užsakymus siųsti L. En
ciklopedijos atstovui: A. Krausas, 
4 Grandview Ave., Maribyrnong, 
Vic.
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
(

Greitai — Patikimai — Pigiai
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
8 A. THURLOE PLACE, LONDON S.W. 7, ENGLAND

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias

MEDŽIAGAS. RŪBUS. AVALYNE.
VAISTUS ‘

ar kitas prekes geriausiai apsimoka siųsti.
Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite atsakymą su kainoraščiu į 
Jūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIETUS PER LONDONĄ, JOS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ į KRAŠTĄ. |

Juo Greičiau, Tuo Geriau!
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Įo EUROPIETIS SPECIALISTAS

I
 OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda 
akinius. Darbo valandos kasdien 
šeštad. 9-13 vai.

9th Floor, 109 Swanston St., Melb.
(Priešais Melbourno Town Hall.) 

Centr. 1819

C.l. Telef.

visų rūšių 
9-18 vai.. 4
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, 

Rockdale stotis.
Mūsų atstovas Jus aplankys 

Prekės duodamos ir išsimokėjimui.

BEXLEY, N.S.W.
Tel.: LW 1220 

kiekvienu metu. 
Mes kalbame vokiškai.
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B. Raila rašo, kad lietuviai nie
kad nesikėsino atimti A. Mickevi
čių iš lenkų literatūros, tačiau pa
brėžia, kad būtų nesąmonė ginčyti 
lietuvišką Mickevičiaus patriotiz
mą, kai jis gimė Lietuvos krašte, 
mokėsi Lietuvos sostinėje Ir vėliau 
gyveno kitame Lietuvos mieste, ir 
ypač kai jo poezijos temos lietu
viškos, o siužetai paimti iš Lietu
vos Istorijos, papročių bei tauto
sakos. Ta proga B. Raila pabrė
žia, jog netikslu vadinti separa
tizmu lietuvių pastangas atkurti 
seną savo valstybę.

Czeslaw Milosz savo atsakyme 
nurodo, kad jis neturėjęs tikslo 
įžeisti lietuvių tautinius jausmus, 
nes jis lietuvių tautą gerbiąs, 
ypač, kad ir jo paties protėviai 
esą kilę iš lietuvių tautos. A. Mic
kevičiaus jis nepristatęs kaip ie- 
tuvlo tik todėl, kad jis esąs vi
suotinai pripažintas lenkų poetu. 
Šiaip jau Cz. Milosz visada pa
brėšiąs Jam brangiausio poeto A. 
Mickevičiaus lietuvišką kilmę, di
džiuodamasis, kad' ir jis pats, Mi
losz, esąs gimęs Lietuvoje, tame 
“poezijos krašte”.
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MŪSŲ PASTOGĖ 1966 m. kovo 28 d.

WJSU PASTOGĖ
Sydnėjus

MLB DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Kovo 24 d. įvykusį Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugijos Syd
nėjaus skyriaus susirinkimų ati
darė pirm. Jurgi Reisgys. Jis 
padarė ir valdybos veiklos apys
kaitų. Skyriuje apie 50 narių, su
sirinkimo dienų įstojo 4 nauji na
riai.

Kasos stovį pranešė ižd. Ant. 
Prašmutas. Kasoje šiuo metu yra 
per 30 svarų. Revizijos komisijos 
pranešimų perskaitė pirm. Alg. 
Šimkūnas. Dokumentai ir atskaito
mybė rasta visiškoj tvarkoj. Su
sirinkimas patvirtino apyskaitas ir 
padėkojo valdybai už jos darbų.

Susikaupimo minute pagerbtas 
mirusis skyriaus narys Kazimieras 
čelkys.

Naujon valdybon išrinkti: Hen
rikas Keraitis, Antanas Prašmu
tas Stefanija Marcinkienė, Hen
rikas Šalkauskas ir Stasys Pau
lauskas. Kandidatai: A. Reisgys ir 
Alg. Šimkūnas

Revizijos komisijon išrinkti J. 
Keraitienė, Alf. Valiulis Ir J. šim- 
boras.

Kovo dvidešimtosios — Klaipė
dos Krašto Tarybos priėmimo j 
Lietuvos Valstybės Tarybų sukak
ties proga įdomų pranešimų pada
rė H. Keraitis.

OPERŲ VAKARAI BUS
TĘSIAMI į

Kovo 24 d. Kovo Sporto Klubo 
surengtas pirmasis operų vakaras,' 
kurio metu Camperdowno vienuo
lyno salėje buvo nuostabiai gerai 
perduota iš plokštelių operos Car
men pirmoji dalis, visiems daly
viams pageidaujant, antroji dalis 
bus tęsiama toliau. Data ir vieta 
bus paskelbta spaudoje.

MOTINOS DIENOS

minėjimų Sydnėjuje ruošia skau
tai ir ateitininkai. Jis įvyks ge
gužės mėn. antrų sekmadienį, ko
vo 13 d.

ATVYKSTA IR Iš AMERIKOS
Kovo 21 d. iš Amerikos atskri

do Elena Gerdauskaitė, aktyvi Ro- 
chesterio lietuvių bendruomenės 
narė, buv. vietos skaučių vadovė. 
Kovo 26 d. ji išvykoj pas savo tė
vų Adelaidėn, o vėliau numato ap
lankyti gimines Perthe.

Viešėdama Sydnėjuje E. Ger
dauskaitė lankėsi “Mūsų Pasto
gės” Redakcijoje ir perdavė ročes- 
teriečių, šio laikraščio skaitytojų, 
(pulk. Pr. Saladžiaus ir kt.) svei
kinimus bei linkėjimus. Taip pat 
aplankė Nagius, Karpavičius ir 
perdavė jiems giminių, bičiulių lin
kėjimus iš Amerikos ir dalyvavo 
Plunksnos Klubo sueigoje.

E. Gerdauskaitė iš Vokietijos i 
Ameriką nuvyko 1949 m. Ten be
dirbdama fabrike baigė glmnazi-

Religinė Informacija 
Velykų Iškilmingos pamaldos Syd- 
nėjaus lietuviams Camperdowno 
(bal. 1 d.) 12 vai. Pamaldose gie
dos A. Pluko vedamas Sydnėjaus 
lietuvių choras. Išpažinčių Cam- 
perdowne bus klausoma Did. šeš
tadienio vakare nuo 6-7 vai. vak.

Ankstyvesnės Velykų pamaldos 
Bankstowne St. Brendan’s bažn. 11 
vai. Išpažinčių bus klausoma Did. 
ketvirtadienį (kovo 29 d.) nuo 5-6 

j vai. ir Velykose nuo 10 vai. — St.
Brendan’s bažn.

Velykų antrų dienų lietuviškos 
pamaldos Wentworthvillcj St. Co- 
lumbas bažn. 11 vai. Camperdowno 
lietuviškų pamaldų nebus. 1

Balandžio 8 d. Cabramattos lie
tuviams pamaldos Mt. Pritchard 
bažnyčioje 10 vai.

Pirmų Velykų dienų krikštai 
Camperdowne 2 vai. p.p. K.P.B.

DID. SAVAITĖS APEIGŲ 
TVARKA KATEDROJE

Did. ketvirtadienį 8-30 vai. pon- 
tifikalinės mišios ir aliejų šventi
nimas 5.10 vai. p.p. Did. savaitės 
apeigos ir šv. mišios.

Did. penktadienį, 3 vai. p.p. 
Mūsų Viešpaties kančios ir mir
ties prisiminimo apeigos.

Did. šeštadienį 10.30 vai. vaka
re šventinimai: ugnies, Velykų 
žvakės, vandens Ir vidurnakčio 
pontlfikallnės Mišios. K.P.B.

Adelaidė
“VILNIAUS” TUNTAS

PLSS Australijos Rajono vado 
įsakymu “Vilniaus vietininkija už
skaitoma tuntu ir, paliekant tų 
patį vardų, dabar, vadinsis "Vil
niaus” tuntas.

“Vilniaus” tuntų sudaro šie 
skautų vienetai: Vilkiukų būrelis, 
skautų “Vytauto Didžiojo” drau
govė, skautų vyčių “Vlado Put
vinskio” būrelis, skaučių “Kuni
gaikštienės Birutės” draugovė ir 
vyresniųjų skaučių “Gabijos” skil
tis.

Sktn. V. Stasiškiui, išauginu
siam vietininkijų į tuntų, Austra
lijos Rajono vadas pareiškė viešų 
padėkų.

PARĖMĖ VASARIO 16 
GIMNAZIJA IR TAUTOS 

FONDA

Vasario 16 minėjimo proga' 
Adelaidės Apylinkės Valdyba su
rinko aukų £ 52.4.2. Atskaičius 
išlaidas, kurių susidarė £ 17, au
kos paskirstytos lygiomis dalimis, 
po £ 17.12.0. Tautos Fondui Ir Va
sario 16 Gimnazijai.

DIDELI DARBAI TIK TUTELK- 
TINEMIS VISŲ PASTANGO
MIS ĮVEIKIAMI. TAD JUNGI
MAS Į LIETUVOS LAISVINIMO 
AKCIJA. ISIGYKIME LIETUVIO 
PASĄ IR TAUTOS FONDO 
ŽENKLIUKŲ.

Melbournas
NAUJOJI LIET. NAMŲ TARYBA 

PRADĖJO DARBĄ
Naujai išrinktoji Melbourne Lie

tuvių Namų Taryba buvo susirin
kusi pirmojo posėdžio. Pareigomis 
pasiskirstyta taip: J. Kuncaitis 
— pirmininkas, J. Motiejūnas ir A. 
Vingis vicepirmininkai, J. Anta
naitis — sekretorius ir K. Lyni- 
kas — iždininkas.

Teisių komisijos pirmininkas A. 
Mikaila, nariai: J. Valys, Z. Sa
muolis ir J. Antanaitis. ’

ši komisija galutinai paruoš 
statutų, atstovaus pas Lietuvių 
Namų garbės adv. Anderson bei 
atliks kitus teisinius darbus.

Okio komisija. Jos pirmininkas 
J. Motiejūnas, nariai E. Žiedie- 
nė, L. Bartkus ir V. šalkūnas.

Parengimų komisija. Pirminin
kas A. Vingis, nariai L. Baltrū
nas, K. Kunca ir J. Cervinskas. 
J šios komisijos uždavinius įeina 
propaganda, įvairūs parengimai 
liet, namų įsigijimui lėšoms telk
ti ir kt.

Naujoji Taryba pirmuoju užda
viniu laiko artimiausiu laiku su
kelti reikalinga^ lėšas namams 
įsigyti ir sutvarkyti jų įsigijimui 
būtinus formalumus, (a).

SVEIKINTINAS ŽINGSNIS
ALB Melbourne Apylinkės Val

dyba buvo sukvietusi organizacijų 
pasitarimų parengimų kalendoriui 
nustatyti. Šiame pasitarime Iškilo 
ir kiti opūs klausimai: bendruome
nės ir parapijos namų statybos 
reikalai, tautinių šokių grupės, 
kuri reprezentuos lietuvius Pa
saulinės Olimpiados atidaryme, 
rėmimo klausimas Ir kt.

PARĖMĖ “LITUANICUM”
Juozo Žukausko vardinių proga 

buvo pravesta mezliava LKF Aus
tralijos Valdybos leidžiamam “Li- 
tuanicum” paremti. Surinkta £ 
5.10.0.

DVASIŲ PASIRODYMAS
LKF melbourniškio Spaudos Ba
liaus proga pasirodys Rykštės ir 
Kuolo dvasios. Kalbama, kad jos 
būsiančios skaistykloje kiek apsi
valiusios. Vienatini baliaus proga 
leidžiamų laikraštį šiemet reda
guoja V. Baltutis ir V. Cižauskas.
4 4-444 4 4 4 4 4444 4
<^#-^s*##^r4\*4>r*sr****^*^r#<******

Australijos Lietuvių Studentų Są
jungos Sydnėjaus Skyriaus V-bos 

buvusių sekretorę

Kolegę PAJAUTA DAUKUTĘ,
baigusių Sydnėjaus Universiteto 
humanitarinių mokslų fakultetų, 
nuoširdžiai sveikina ir linki daug 
laimės

Sydnėjaus lietuviai studentai.

H. Radauskas
— Laureatas

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
1955 metu grožinės literatūros 
premija teko Henrikui Radauskui 
už poezijos knyga “Žiemos daina”. 
Balsuota laiškais. Patikrinus 57 
vokus rasta, kad už H. Radausko 
“žiemos dainų” balsavo 31, Leo
nardo Andriekaus “Atviros ma
rios” — 20 ir 6 kortelės tuščios.

Tokiu būdu LRD 1955 metų 500 
dolerių premija, kurios mecenatu 
yra kun. dr. J. Prunskis, pačių 
rašytojų pripažinta H. Radauskui.

Cabramatta
MIRĖ LIETUVIŲ BIČIULIS
Kovo 14 d. Darvine staiga mirė 

Cabramattos lietuvių bičiulis Clive 
King. Prieš 10 metų jis atvykęs 
iš Anglijos visų laikų dirbo “Phi
lips & Johnson” fabrike skyriaus 
viršininku. Prieš 34 metų jis vedė 
šiame fabrike dirbusių cabrama- 
tiškę Eugenijų Pališkytę. Velionis 
paliko žmonų ir du sūnus — Fi- 
lypų 24 metų ir Jonų — 16 mė
nesių amžiaus. Kovo 17 d. Clive 
King laidotuvėse dalyvavo ir į Li- 
verpoolio katalikų kapus palydė
jo ne tik didelis būdys australų, 
jo bendradarbių, bet ir nemažas 
skaičius Cabramattos lietuvių.

Paskutinį patarnavimų suteikė 
lietuviškas laidotuvių biuras — 
Funerals of Distinction.

N. Cininas.

ARTIMUI PAGALBON
ĮSISTEIGĖ SOC. GLOBOS 

MOTERŲ DRAUGIJA

ALB Krašto Valdybos sociali
niams reikalams vadovo ir inicia
tyvinės moterų grupės pastango
mis, prieš kurį laikų įvykusiame 
Sydnėjaus lietuvių moterų susi
rinkime, tikslu įsteigti socialinės 
globos draugijų, dalyvavo apie 40 
lietuvių moterį) iš viso Sydnėjaus.

Susirinkimų atidarė ir sociali
niais klausimais pranešimų pada
rė Krašto Valdybos soc. reikalų 
vadovas Vyt. Simniškis. Jis buvo 
paprašytas ir susirinkimų praves
ti. Sekretoriavo p. Cibulskienė.

Susirinkimo dalyves vienbalsiai 
sutarė ir įsteigė Sydnėjaus Lietu
vių Socialinės Globos Moterų 
Draugijų, kurios tikslas yra rū
pintis vargan patekusiais tautie
čiais, ligoniais, nežiūrint pasaulė
žiūrinių bei religinių skirtingumų. 
Socialinei globai vykdyti draugija 
organizuos reinkliavas, įvairius 
parengimus, bei kitais keliais sten- 

' gsis sukelti reikalingas lėšas, kad 
artimo vargų sumažinus, jam ne
laimėje padėjus.

Susirinkime išrinkta valdyba, 
kuri pareigomis pasiskirstė taip: 
p. Osinienė — pirmininkė, p. Ci
bulskienė — sekret., p. Jarem- 
bauskienė — ižd., narės p.p. Kli- 
maitytė ir Kapočienė.

DANUTEI BERTAŠ1OTEI IR ALGIUI BERTAS! UI ,

Jų mylimai motinai mirus, 
gilių užuojautų reiškia

Geelongo Vyties Sporto Klubas.

Mūsų brangiam Lietuvių Kultūros Fondo Lietuviškos Spaudos 
Kiosko Vedėjui

Laurynui Bertašiui,
jo žmonai mirus gilių užuojautų reiškia ir linki nepalūžti sun
kaus skausmo valandoje

LKF AUSTRALIJOS VALDYBA.

Gilaus skausmo ir liūdesio valandoje, brangiam tėveliui,

KAZIMIERUI CELKIUI

mirus, sesei .Laimai Celkytei savo užuojautų reiškia
Sydnėjaus V-jos štabas, 

Skautai ir Skautės.

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

ŠOKIU VAKARA 
< c

NEWTOWN, MASONIC HALL, STATION ST.

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

Valdyba.
I —L.., —ISCT ■ i -•

jų. Australijoje numato išbūti 
mažiausiai 5 mėnesius.

BANKSTOWNO VALDYBA
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

Naujoji ALB Bankstowno Apy
linkės Valdyba buvo susirinkusi 
pirmojo posėdžio ir pasiskirstė 
pareigomis: Bronius Stašionis — 
pirmininkas, Albinas Lelešius — 
vicepirmininkas, Stasys Sankaus- 
kas — sekretorius, Alfonsas Side- 
ravičius — narys kultūriniams 
reikalams ir Alfonsas Jantauskas 
— iždininkas.

Valdybos adresas: Br. Stašionis, 
11 Berala St., Berala, N.S.W.

IŠVYKSTA ATOSTOGŲ

Dantų gyd. K. Gumeniuklenė 
(124 Amy Str., Regents Park) 
praneša pažįstamiems, kad nuo 
29.3.56 išvyksta vienai savaitei 
atostogų.

.W.’.V.’.W.VW.’.'.V.W.W.V.V.’.W.V.’.W.’.W.’.’.’.’.’.W.V.’.'.W.W.’.’.WA’.V.'.,

KVIETIMAS VISIEMS

SPAUDOS BALIU
RUOŠIAMĄ ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO MĖN. 7 D.

PRAHRAM TOWN HALL

Pradžia 7 vai.

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

Gros B. Zabielos kapela. Veiks Soc. Globos Moterų Draugijos gausus 
bufetas. Baliuje bus galima sugauti tikrų ir spaudos antį.

PAKVIETIMAI GAUNAMI PAS E. ŽIŽMARAITĘ, TELEFONU UŽ
SISAKOMI PAS V. BALTUTĮ — MX 1028, IR BALIAUS METU 
ĮEINANT.

Lietuvių Kultūros Fondo Melbourno Skyriaus Valdyba 

kviečia tautiečius į šaunų 1956 m.

LKF MELBOURNO SK. VALDYBA. <
IVWMWAWA V.VAWAW^AV«V.VAVAW^>VA’<VAVAVAVAW<■A•AVAVAW^

Šviesos Sambūrio Australijos 
Regijono Valdybos narę

Collegę PAJAUTĄ DAUKUTĘ,

sėkmingai 
universitete 
lų studijas,

Šviesos

baigusių Sydnėjaus 
humanitarinių moks- 

sveikina
Sambūrio Australijos 

Reg. Valdyba.

I Dr. Alfred Cymerman, 
; SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 
Į SERVICE
Į 134 King St., Sydney.
[ TeL: BW 8597 ir BW 1186
i Pilnas aprūpinimas užsakant ke- 
I liones laivais ir lėktuvais Iš Aus- 
I tralijos ir į Australiją. Patarnavi- 
; mas rūpestingas ir užtikrintas. Vi- 
i si formalumai (kaip vizos, pasai 
i ir kt.) atliekama nemokamai.
! Mes susirašinėjame ir susikal- 
j bame lietuviškai.

t»*WM*%ųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųw»

KREPŠINIS SYDNĖJUJE

Prasidėjus “A” klasės krepši
nio turnyrui, “Kovo” krepšininkai 
kopia į pirmaujančių eiles. Ligi 
šiol “Kovas ’ turi vienų pralaimė
jimų ir tris laimėjimus. Prieš pa
jėgių “Coronation” komandų ko- 
viečiai laimėjo 41:35. Taškus pel
nė: Kriaucevičlus — 10, Gečiaus- 
kas — 9, V. šutas — 9, Laukai
tis — 5, Vasaris — 4, Kemėžys 
— 4, A. šutas, Stakauskas, Pro
tas — 0.

Pastebėta “Kovo” eilėse daugiau 
jaunų jėgų. Tik jauniesiems reik
tų smarkiau padirbėti, norint pri
lygti augštesnio lygio komandi
niam žaidimui. V.B.

“KOVO” MOTERYS
Praėjusios pirmenybės Adelai

dėje “Kovui” suteikė daug vilčių 
sudaryti pastovias moterų krepši
nio ir tinklinio komandas. Mergi
nos (kurių dauguma yra ponios) 
pradžioj ėmėsi darbščiai ruoštis 
kitoms pirmenybėms. Bet po ke
lių rimtesnių treniruočių jų no
ras kaž kodėl dingo.. . Ir šiuo 
metu, atrodo, treniruojąs tik jų 
treneris ir lyg atsitiktinai užkly
dusi viena ar kita mergina.

V.B.
OKUP. LIETUVOS 

ŠACHMATININKAI VII VIETOJ

Sovietų Sųjungos komandinėse 
šachmatų pirmenybėse LTSR ko
manda užėmė septintų vietą. Ko
manda buvo šios sudėties: Chol- 
mov, Vistaneckis, Lichtenfield Ir 
Cukaeva. Mikėnas šiose pirmeny
bėse nedalyvavo.

LIETUVIAI LAIMĖJO PRIEŠ 
VOKIEČIUS

Vokiečių spauda aprašo vokie
čių boksininkų susitikimą su so
vietiniais boksininkais ir už so
vietines spalvas turinčiais kovoti 
mūsų tautiečiais. Murauskas no
kautu nugalėjo pussunkį vokietį 
boksininkų W. Millerį, o R. Juš- 

kėnas — taškais laimėjo prieš sun
kaus svorio vokietį boksininkų 
Westfalj.

ATVIRAS laiškas
JURGIUI DAUBAI

Tamsta sakote perskaitęs mano 
str. dėl taikinių ir švino pasijuto
te pritrenktas išvestos pinigų su
mos ir užsukote pas buv. koope
ratyvo buhalterį. Anas buhalteris 
pritarė mano minčiai pirmiausiai 
imtis namų statybos, kitus reika
lus atidedant, bet esu tas buhalte
ris griežtai atmetė prielaidų, kad 
reikalinga sudėti £ 60.000.

Gerbiamieji ponai, kur jūsų lo
gika, juk aš savo str. paminėjau 
£ 60.000 sumų, kaip visų planavi
mų bendras išlaidas, turint galvoj 
namus, klebonijų, kapus, net laik
raščių išlaikymų ir kt. Taigi jei
gu pasilikti tik prie namų staty
bos, tai savaime aišku, kad tos 
išlaidos beveik perpus sumažės.

Taip man ir lieka nesupranta
ma, dėl ko p. J. Dauba buvo pri
trenktas, ir kaip tas buhalteris 
galėjo kooperatyve buhalteriją 
vesti, kad jis čia tarp dviejų skai
čių susimaišė.

P.J. Kedye.

★ šiemet “Draugo” dienraštis 
mini 40 m. sukaktį, kurią atžymės 
rudenį drauge su “Draugo” naujo 
būsto pašventinimu.

FAIRFIELD — HEIGHTS
parduodamas aptvertas sklypas ir 
karavanas. Patogus susisiekimas
— autobusas Nr. 78 iš Fairfieldo 
Mokykla, krautuvė vietoje.

Kaina £.800.
Kreiptis: 3 Kihilla St., Fairfield
— Heights.

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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