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SKELBIMAI
1 colis per vienų 
skiltį—10/-

Skelbimų kaina vie
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ba jos vietai—1/0

Nuolatiniams ske', 
bimams teikiama 

nuolaida.
Už skelbimų turinį 

neatsakoma.

ADRESUOJAMA:

Redaktorius: Jurgis Kalakauskas LEIDŽIA: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Redakcija: 127 Mimosa Rd., East Bankstown, N.S.W. Tel.: UY 4581, WB 1758 KRAŠTO VALDYBA.

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

Nr. 21 (371). Septintieji metal.

SYDNĖJUS, 1956 m. gegužio 23 d.

SPAUSDINTAS 
ŽODIS

SUSTABDYTAS “AUSTRALIJOS 
LIETUVIO” LEIDIMAS

“Australijos Lietuvis”, pirmasis 
lietuviškas laikraštis Australijoje, 
kaip praneša jo leidėjas — redak
torius Jurgis Glušauskas, nuo š. 
m. gegužės mėn. 14 d. toliau nebe
bus leidžiamas. Pagrindinė laik
raščio sustabdymo priežastis esan
ti ta, kad neskaitlingai Australi
jos lietuvių bendruomenei trijų 
informacinių laikraščių esu per
daug — dėl nepakankamo prenu
meratorių skaičiaus visi laikraščiai 
skursta, Stingų bendradarbių, ži
nios dažnai pasikartojančios. Su- 
stabdydamas "A.L.” leidimų J. 
Glušauskas mano, kad dabar kitų 
dviejų laikraščių materialinė pa
dėtis turėtų šiek tiek pagerėti.

Sutikdami su “A.L.” leidėjo mo
tyvais, tačiau negalime neapgai- 
lestautl pačio laikraščio uždary
mo fakto.

“A.L.” pradžioje spausdintas 
rotatorių, paskui nuosavoje spaus
tuvėje, per 199 numerius (kas 
antra savaitė) buvo artimoje drau
gystėje su savo skaitytojais ir vi
sa bendruomene. Dabar šis drau
gystės siūlas nutrūko. Po aš- 
tuonerių metų!

Sitai rodo, kad lietuviškas spau
sdintas žodis išgyvena sunkių 
krizų. Ir krizė nemažės, nes mūs 
čia nedaug, o ir tie patys toli ne 
visi lietuviškų laikraštį prenume
ruoja, kiti vėl — labai sunkiai už 
jį atsilygina. Gi kitokios paramos, 
gausesnių aukų, lietuviškas laik
raštis čia ir neturi.

Per savo egzistencijos laikų “A. 
L.” bendruomenės tautiniame — 
kultūriniame gyvenime išvarė gi
lių vagų -----  jo įnašas lietuvybei
yra labai reikšmingas. Už tai pri
klauso padėka leidėjui — redak
toriui ir jo bendradarbiams.

Šia proga J. Glušauskui nuošird
žiai linkėtina ateityje sukaupti 
atpalaiduotų energijų knygų leidi
mui, bei kitaip per savo leidyklų 
ir spaustuvę pasitarnauti lietu
viškiems reikalams.

J.K1.

★

NEĮDOMŪS LAIKRAŠČIAI

Dažnai tenka nugirsti — mūsų 
laikraščiai esu neįdomūs. Tas 
sprendimas, žinoma, padaromas, 
lyginant su vietiniais laikraščiais. 
Vietiniuose laikraščiuose užtinka
me išsamių užsienio politikos ap
žvalgų, svetimų kraštų aprašymų, 
intriguojančių vietinio gyvenimo 
įvykių aprašymų. Reikia prisimin
ti, kad tie laikraščiai turi šimta
tūkstantinį tiražų, turi didžiulį re
dakcinį štabų ir po kelias dešimtis 
nuolatinių, mokamų bendradarbių, 
kurie vien tik žurnalistinį darbą 
tedrba. Didesnieji laikraščiai tu
ri bendradarbių ir specialių ats
tovų užsieniuose.

Mūsų laikraščiai šiuo atžvilgiu 
yra visai skrtingoje padėtyje. Jų 
ir uždavinys kitas: pavaizduoti 
mūsų tremtinio gyvenimą, palaiky
ti gyvų savųjų kultūrų, savojo 
krašto ilgesį, šitoje situacijoje su
sidaro skirtingų problemų — ten
ka jas panagrinėti, susidaryti sa
vųjų nuomonę, išsiryškinti esmi
nius klausimus. Bendradarbiai ne
mokami, todėl jie rašo tik atspėja
mu nuo darbo laiku. Galime ir mes 
padaryti įdomesnį savąjį laikraš
tį, kai daugiau, didesnis skaičius 
plunksnos talkininkų įsijungtų jį 
remti, kai visi užsisakytų jį ir

KALBĄ APIE NAUJUS 
VYSKUPUS

LNA, gegužio 4 .— Šiemet Lie
tuvoje gali būti įšventinti dar trys 
nauji vyskupai, o vyskupas Pal
tarokas gali būti pakeltas į arki
vyskupus.

Per Maskvos trumpų bangų 
siųstuvų (Lietuvoje vargu ar gir
dimų) Vilniaus radijo vardu už
sienyje gyvenantiems lietuviams 
perduotame pranešime buvo pasa
kyta, kad Lietuvoje esantieji trys 
vyskupai artimiausiu laiku prašy
sią Vatikano leidimo įšventinti vys
kupais tris jų parinktus kandida
tus, o du vyskupai (P. Maželis ir
J. Steponavičius) prašysią leidi
mo įšventinti vysk.- Paltaroką ar
kivyskupu.

Iš pranešimo atrodo, kad vysk.
K. Paltarokas dabar yra Vilniaus 
vyskupas, vysk. P. Maželis — 
Telšių, o vysk. J. Steponavičius — 
Panevėžio. Kad Kauno arkivysku
pija ir Kaišiadorių bei Vilkaviš
kio vyskupijos neturi vyskupų (vi
sas tris dabar valdo prel. J. Stan
kevičius), pranešime kaltė suver
čiama arkivyskupui J. Skvireckui, 
vysk. V. Brizglui ir vysk. V. Pa- 
dolskiui, kurie, esą, “pabėgo su vo
kiečiais okupantais. Prie “pabėgu
sių" prisekaitytas taip pat ir ar
kivyskupas Jalbžlkovskis, kuris 
pereitais metais mirė Baltstogėje. 
Bet pranešime nieko neužsimena 
apie pasilikusių vyskupų likimų: 
arkivyskupo M. Reinio, vysk. T. 
Matulionio, vyks. P. Ramanausko, 
vysk. V. Borisevieiaus. Tiesiog tei
gia, kad “Lietuvoj pasiliko tik vie
nas senas vyskupas Paltarokas”.

Dabartiniai vis trys vyskupai 
esą sudarę sutartį su "Vaizdo” 
spaustuve Vilniuje (J. Kapočiaus, 
Lietuvių Enciklopedijos leidėjo na
cionalizuota nuosavybė) dėl mė
nesinio katalikų religinio žurnalo 
ir maldaknygių bei breviorių spau
sdinimo.
• Pereitų savaitę Monte Bel- 

loj (Australijoj) britai atliko ato
minių sprogdinimų bandymus. Ne
trukus bus atlikti nauji sprogdi
nimai.

MASKVA PATARIA LONDONUI MOLLET REIKALAUJA
PANAIKINTI UŽTVARAS, TRUKDANČIAS JUDĖTI ŽMONĖMS

MASKVOS RADIJAS PATARIA
PAVYZDŽIU

ANGLIJAI PASEKTI SOVIETŲ IR IDĖJOMS.

Sovietų Sąjungos vyriausybė 
skelbia visam pasauliui, kad tik ji 
viena rodanti gerą valią, nes ma
žinanti savo ginkluotas pajėgas. 
(Kremliaus pranešimu, Sov. S-ga 
sumažinanti savo kariuomenę 1.200 
000 vyrų). Maskva pataria Londo
nui pasekti šiuo pavyzdžiu, nes di
delės kariuomenės išlaikymas ir 
ginklavimasis gali visiškai "su
luošinti britų ekonominį gyveni
mą”.

Maskvos radijas nurodo, kad 
Anglijos parlamente ir už jo sienų 
daugėja balsų, reikalaujančių pa
sekti Sovietų pavyzdžiu.

Anglijos ministeris pirmininkas 
pareiškė, kad D. Britanija svei
kinanti Sovietų Sąjungos ginkluo
tų pajėgų sumažinimą. Toliau jis 
primena, kad D. Britanija buvo 
pirmoji, kuri sumažino savo ka
riuomenę, ir ji ją mažinanti pa
laipsniui — dabar. Jis mano, kad 
jeigu kas seka šiuo D. Britanijos 
pavyzdžiu, tai D. Britanija nieko 
negalinti turėti prieš.

Šiaurės atlanto Pakto karinių 
pajėgų vado pavaduotojas, britų 
maršalas Montgomeris, kuris šiuo 
metu yra Kanadoje, pareiškė: 
“Šypsenas, siunčiamas iš Krem
liaus mes matome, tai yra tvarkoj, 
bet kaip su veiksmais?”

"Aš norėčiau laikinai palaukti 
ir spręsti ne iš jų šypsenų, bet iš

jų darbų. Mes turime palaukti Ir 
įsitikinti, ar jie yra tikrai pasi
keitę širdyse”.

Jungtinių Amerikos valstybių 
vyriausybės atstovas pareiškė, kad 
Amerika savo kariuomenę ma
žins ar didins, tai priklausys nuo 
aplinkybių, gi Sov. Sąjungos skel
biami kariuomenės mažinimai JAV 
jokios įtakos neturėsią. Bent šiuo 
metu Amerika nenumatanti savo 
karinių pajėgų sumažinti — 
tik rūpinasi savo kariuomenę 
rlau apginkluoti.

ji 
ge-

Liūdnos pranašystės
NEMALONI NAUJIENA 

AMERIKIEČIAMS IR... MUMS

Žymus karo lakūnas, lėktuvų 
konstruktorius majoras Aleksan
der de Seversky, kalbėdamas In- 
dianopolyje aviacijos šventėje pa
reiškė, kad Amerikai gręsia sunal- 
kinimas laike ateinančių 10 metų, 
jeigu nebus pakeista gynybos sis
tema ir Amerika nelaimės "ilgų 
distancijų” karo reikmenų gamy
bos lenktynių. Panašių įspėjimų 
yra padarę ir kiti žymūs kariniai 
ekspertai. Tik jie duoda trumpes
nius terminus ir kalba, kad jau 
1958-60 metais sovietai turėsią di
desnę smogiamąją jėgą ore ir di
desnį skaičių tolimojo skridimo 
bombonešių

Kitais žodžiais tariant, Prancūzi 
jos ministeris pirmininkas reika
lauja panaikinti geležinę uždangą, 
ir šitą savo reikalavimą jis pa

reiškė Maskvoje.
Prancūzijos ministeris pirminin

kas Guy Mollet, nuvykęs vizito i 
Maskvą, kaip Reuteris praneša, 
turėjo pasikalbėjimus su Krem
liaus vadais dėl nusiginklavimo, 
tačiau, nors šie pasikalbėjimai bu
vo “nuoširdūs”, Sovietai nepadarę 
mažiausios nuolaidos, kietai laiky
damiesi savo nusistatymo, dėl ku
rio niekais nuėjo ir nusiginklavi
mo konferencija Londone.

Vakarai mano, kad neatskiria
ma nusiginklavimo problemos dalis 
yra Vokietijos sujungimo klausi
mas. Sovietų nuomone, Vokietija 
gali būti ir nesujungta.

Kremliuje suruoštame Iškilmin
game priėmime Guy Mollet savo 
kalboje pareiškė, kad “turi būti 
panaikintos užtvaros, trukdančios 
judėjimą žmonių ir idėjų”. Jis 
mano, kad panaikinus geležinę už
dangą būtų daug pasiekta tarp
tautinio susipratimo įgyvendinime, 
nes tada žmonės galėtų vieni ki
tus geriau pažinti.

Seni tikslai nauja taktika
Vokietijos fed. kancleris Aden- 

aueris, vertindamas dabartinę pa
saulinę situaciją, pareiškė, jog tik 
nekritiškas stebėtojas gali pasi
duoti Iliuzijai, esą, Stalino nuver
tinimą reikia laikyti tolygiu pa
saulyje įtampos sumažėjimui, ku
rio visi atsidėję laukia, žinomas 
jėgos blokas mėgina siekti senų
jų tikslų nauja, tik gal dar pa
vojingesne taktika. Tame pačiame 
CDU partijos suvažiavime Stutt- 
garte, įvykusiame š.m. balandžio 
27-29 d.d., svarbiausios Vokietijos 
fed. parlamento CDU-CSU frak
cijos pirmininkas Krone, įspėda
mas dėl bolševizmo pavojaus, pa
citavo prof. A. Maceinos veikalą 
apie bolševizmą ir jo Dostojevskio 
minčių analizę.

SIBIRO TREMTYJE

laiku sumokėtų prenumeratų, ne- 
pašykštėtumėm patys ir surastu
mėm kitų skelbimų. Ir to dar ne
užteks, nes mūsų bendruomenė 
maža, todėl reikia nuolatinių au
kų laikraščio palaikymui. Būtų 
labai reikšminga, jei įvairių po
būvių metu būtų prisimenama sa
vasis laikraštis ir sumetama keli 
svarai jam paremti.

*

PRASMINGESNĖ DOVANA

Turime vedybų, krikštynų, var
dinių ir gimimo dienų pobūvius. 
Jų dažna. Susidarė paprotys at
nešti dovaną. Daiktinė dovana gal 
ir reikalinga ir prasminga jauna
vedžiams — padedama jiems įsi
kurti gyvenimui. Kitomis visomis 
progomis vietoj šokolado dėžutės, 
gėrimo butelio ar kitko, būtų la
bai gražu jei atneštumėm lietu
višką knygą. Tuo prisidėtumėm 
prie lietuviškos knygos rėmimo, 
palengvintumėm jai ir ten įeiti, į 
tuos namus kur knygai pašykšti- 
ma šilingo ar jo neištenkama. 
Tremties lietuviškoji knyga vis- 
dėlto skursta, skaitančiųjų maža, 
todėl reikalinga globos ir paramos. 
Taip darydami, galime tikėtis su
lauksią priaugant ir naujų rašy
tojų, leidėjus išleisiant daugiau ir 
geresnių leidinių, gerėsiant lietu
viškos knygos turinį.

NEMO.

Lietuvio Dovana Australijai
JONAS VANAGAS — MUZIEJAUS ĮKŪRĖJAS. LIETUVOS 
SPALVĖ TARP AUSTRALIJOS IR ANGLIJOS VĖLIAVŲ.

Po Motinos dienos minėjimo, bū- ‘ buvo paruošta arbata Ir užkand- 
relis adelaidiškių lietuvių išvažia
vome į Lobenthalio miestelį, esan
tį 20 mylių nuo Adelaidės.

Didelė salė sausakimšai priėju
si žmonių — susirinkusių į savo 
miesto istorijos muziejaus atda- 
rymo iškilmes.

Prezidiume, šalia kitų, matome 
sėdint Pietų Australijos ministe- 
rį pirmininką Mr. Playford, o 
greta jo mūsų tautietį Joną Va
nagą. Čia pat, tarp Australijos ir 
Anglijos vėliavų iškelta Lietuvos 
trispalvė — mūsiškė garbingiau
sioj vietoj.

Prasideda kalbos sveikinimai, 
linkėjimai. Ir vis minimas Jonas 
Vanagas. Dr. Jungfer, Lobenthalio 
muziejaus komiteto narys, savo 
išsamiame pranešime išryškina Jo
no Vanago atliktą darbą, kuris 
šį muziejų įkūręs Ir surinkęs visą 
medžiagą nuo pat Lobenthalio įsl- 
steiglmo dienos, iki dabartinio 
momento. Jis papasakoja Jono 
Vanago biografiją: gimęs Lietu
voje, priklausęs skautų organiza
cijai, bolševikams užgrobus Lie
tuvą išvykęs Kopenkagon, 1949 
m. atvykęs į Australiją, apsigyve
nęs Lobenthalyje ir suorganizavęs 
šio miesto istorinį muziejų, atlik
damas didelį ir gražų pasitarnavi- 
mą Australijos istorijai, tuo pa
likdamas savo vardą ilgiems lai
kams, kaip šio muziejaus įkūrėjas.

Dr. Jungfer oficialiai pristato 
Joną Vanagą P. Australijos mi- 
nisteriui pirminikul, kuris jį pa
sveikina už muziejaus suorganiza
vimą ir surinkimą vartingos med
žiagos. Ministeris pirmininkas pa
žymi atlikto darko svarbumą ir 
dėkoja p. Vanagui.

Po iškilmingo posėdžio visi nu- 
vykstam apžiūrėti muziejaus, kur

TRI-

žial visiems dalyviams .
Muziejus puikiai sutvarkytas — 

Lobenthalio istorija paklota prieš 
žiūrovo akis. Prie pat įėjimo sie
noje iškabėlė: Jonas K. Vanagas, 
Founder and First Honorary Cu
rator, Lobenthal 1956.

Po iškilmių atsisveikindamas su 
J. Vanagu P. Australijos ministe
ris pirmininkas Mr. Playford gar
siai pareiškia: “Po to, ką šiandien 
mačiau, turiu didelį norą aplan
kyti Lietuvą”.

Mes minėdami šį įvykį tegalime 
tik nuoširdžiai džiaugtis savo tau
tiečio gražiu darbu, taip puikiai 
reprezentuojančiu lietuvius ir Lie
tuvą. Po šių iškilmių ne tik Lo- 
benthalyje, ne tik Pietų Australi
joje, bet daug plačiau lietuvių ir 
Lietuvos vardas nuskambėjo, nes 
tai pirmas atsitikimas Australijos 
istorijoje, kada lietuvis įsteigė čia 
miesto istorinį muziejų ir Lietu
vos vėliava buvo Iškelta tarp Aus
tralijos ir Anglijos vėliavų didelių 
iškilmių metu, dalyvaujant žy
miems kultūrininkams, vyriausy
bės nariams su ministerių pirmi
ninku priešakyje.

Vėliau visus adelaidiškius p. Kl. 
Vanagienė pakvietė pas save ir pa
vaišino pačios gamintais 
kals užkandžiais.

Tai buvo tikrai puiki 
praskaidrinusi nuotaikas
kusi džiaugsmo, o ypač mums, lie
tuviams, kadangi šių įspūdingų iš
kilmių kaltininkas buvo mūsų tau
tietis.

NAUJAS SIBIRE LAIKOMŲ 
LIETUVIŲ SĄRAŠAS

Arminas, buvęs Apeliacinių Rū
mų prokuroras, Gerasimavičius, 
katalikų dvasininkas, Gylys, teisi
ninkas, Jančiauskas, kunigas, Lau
rinaitis, Petras, iš Rasenių, Nose- 
vičius (ar Nacevičius), Poškus, 
Juozas, iš Platelių, Ruginis, Alek
sandras, iš Platelių, Svarinskas, 
Alfonsas, Viskanta, Eduardas, iš 
Kauno, Zdrazdys, kunigas.

Ir daugiau grįžusiųjų patvirti
no žinias, kad vysk. Matulionis, 
sulaukęs 83 metų amžiaus tebėra 
gyvas. Jis laikomas invalidų na
muose Mordovos rajone, tarp Mas
kvos ir Penzos. Jis yra pervary
tas per Oršos, Vladimiro ir kitus 
kalėjimus. Prof. kan. F. Kemėšis 
mirė Krasnojarsko krašto Mari- 
jinsko rajone 1954 m. sausio 21 d.

Inž. K. Šakenis, buv. švietimo 
ministeris, atsėdėjęs 10 metų buvo 
“laisvai įkurdintas” Krasnojarsko 
krašte. Anksčiau buvo laikytas 
Angarlage. Paleistas — netrukus 
ir mirė. Pasakotojai teigia, kad 
kaliniai jį didžiai brangino ir 
gerbė.

M. Ilgūnas, lakraštininkas, 1946 
m. kaip pasakoja grįžusieji, buvo 
suimtas Kaune ir nuteistas 10 me
tų. 1953 metais stovykloje dirbo 
(Taišeto — Brastko rajone) bu
halteriu. Po amnestijos 1955 me
tais paleistas ir apgyvendintas 
Sibire. E.

PRANAŠAUJA KARĄ

A.A.P. spaudos agentūra iš 
New Yorko praneša, kad senato
rius Walter George, prezidento 
Eisenhowerio paskirtas ambasado
rius Šiaurės Atlanto Pakto Orga
nizacijai, pareiškęs, kad karas su 
Sov. Sąjunga į vyksiąs laike atei
nančių trijų metų, jeigu neįvyks 
kokių netikėtų pakitimų pasaulio 
politikoj. Senatoriaus pareiškimas 
atspaustas įtakingame “New York 
Times” dienraštyje.

Senatorius George prezidento 
pavestas išvyksta į Angliją, Pran
cūziją, Norvegiją, Ispaniją ir Vak. 
Vokietiją "išsiaiškinti situaciją”.

MR MENZIES IŠVYKSTA 
EUROPON

Iš Canberros pranešama, kad 
federalinės vyriausybės ministe
ris pirmininkas gegužio pabaigo
je išvyksta dviejų mėnesių kelio
nei j užsienius.

Pirmiausiai Mr. Menzies vyks į 
Londoną, kur dalyvaus Common- 
wealtho ministerių pirmininkų kon
ferencijoje, kuri baigsis birželio 
mėn. gale. Po to jis padarys ofi
cialius vizitus Austrijos ir Vak. 
Vokietijos ministeriams pirminin
kams, kurie jį yra jau anksčiau 
užkvietę; taip pat numato lanky
tis Filipinuose, Japonijoje, JAV- 
bėse, Malajuose, Indokinijoje, Pa
ryžiuje. Galutinis kelionių planas 
dar nėra nustatytas — jis paaiš
kės ministerių pirm, konferencijo
je Londone.

lietuviš-

popietė, 
ir sutel-

J. KALVAITIS.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ
PASTOGĘ.

BRITAI PAREIKALAVO 
PALEISTI LIETUVIUS

Iš patikimų šaltinių patiriama, 
kad tarp tų Rytų Europos veikė
jų, kuriuos britų politikai parei
kalavo paleisti arba bent pranešti 
jų likimą, buvo sąraše ir 28 lietu
viai, tarp jų Jonas Aleksa, dr 
Bistras, Kazys Bizauskas, Buožls, 
Cerneckis, Jonas Dagelis, kun. Da
gilis, Pr. Dovydaitis, J. Jankevi
čius, dr. K. Jokantas, J. Kalnė
nas, O. Leonaitė, M. Lipčius, M. 
Masiliūnas, Vyt. Petrulis, Balys 
Žygelis, A. Žvironas (miręs), V. 
Račkauskas, Z. Starkus, Aleks. 
Stulginskis, Konst. Stašys, Ant. 
Tamošaitis, Toliušis, V. Velykis 
ir kiti.

KOM. KINIJA KURIA SAVO 
AVIACIJĄ

Užsienių aeronautikos specialis. 
tai, kurie turėjo progos lankytis 
kom. Konljoj, skelbia, kad Pekin- 
go vyriausybė labai sparčiai žen
gia prie savos aviacijos pramonės 
sukūrimo. Jau dabar pradėti ga
minti lėktuvai, o aviacijos inžine
riją studijuoja 2000 studentų, šiais 
metais aeronautikos studijas pra
dės 900 naujų studentų, o plane 
numatyta artimiausiu laiku aero
nautikos studentų skaičių padidin
ti iki 6000.

Iki šiol Kinija neturėjo savo 
aviacijos pramonės.

• Pereitą sekmadienį buvo pra
dėta švęsti 100 metų sukaktis, kai 
N.S.W. turi savo vyriausybę. Su
kakties minėjimas pradėtas pa
maldomis bažnyčioje, gegužio 22 
d. bus iškilmingas parlamento po
sėdis, kurį oficialiai atidarys gu
bernatorius gen. Įeit. Sir John 
Northcott.
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ARTIMUI PAGALBOS TARNYBOJE ELTOS ŽINIOS

IŠ SYDNĖJAUS LIET. MOT. SOC. GLOBOS 
DRAUGIJOS VEIKLOS

š.m. kovo mėn. 18 d. įsisteigė 
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc. 
Globos Draugija. Per tuos kelis 
mėnesius Draugijos valdyba, netu
rėdama lėšų, yra parodžiusi gra
žius darbo rezultatus.

Draugija šiuo metu turi per 40 
narių, jokiais mokesčiais neapsi- 
dėjuslų.

Jau pirmame Draugijos valdy
bos posėdyje, iškilus mūsų skau
tų vargams dėl patalpos, kad ne
reiktų jiems jieškotis prieglaudos 
po nebaigtų namų stogais, šeimi
ninkams sutikus, buvo pasiūlyta 
skautams pasinaudoti Draugijai 
duota patalpa. Skautai dabar ta 
patalpa (Cibulskių namuose Bel- 
morėje) Ir naudojasi, šiose pa- jaustų tikrai juos globojančią ar- 
talpose numatoma įsteigti Drau- “-------- ’—j -■-=
gijos židinį.

Pirmomis darbo savaitėmis bu
vo išsiaiškinta, kuriose ligoninė
se bei sanatorijose yra globos rei- 
kaligų tautiečių. Tokių ligonių 
susirado 5. Juos reguliariai lan
ko valdybos narės. Kai kurie jų 
ligoninėse yra veik nuo atvažiavi
mo į Australiją dienos, beveik me
keno.nelankyti, nes neturi giminių 
ar kitų artimų žmonių. Daugumas 
šių ligonių serga psichinėmis li
gomis, kiti džiovininkų sanatori
jose. Jų gyvenimo sąlygos yra 
labai sunkios — jie yra reikalin
go globos, lankymo, moralinės ir 
medžiaginės paramos.

• — Kaip jūs sužinojote, kad aš 
esu 
šiol 
kad 
kad 
atėjote... Ne, užmirškite mane, 
kam aš reikalingas, — susijaudi
nęs kalba žmogus, kurį, jo ma
nymu, buvo visi užmiršę.

Kitas ligonis — Jaunas vyras.
— Taip, žinau, skaičiau “M.P.” 

kad įsisteigė Soc. Draugija. Su
prantu, tik jūs Ir galėjote mane 
prisiminti. Ko pageidaučiau? Tru
putį maisto ir rūkalų. Maistas pas 
mus prastas.

Paėmęs į rankas atneštus vai
sius, ligonis varto kriaušę Ir vis 
kartoja: — Kriaušė, kriaušė, ko
kių puikių vaisių esama pasau
lyje. ..

Vaisių ligoninėje duodama retai.
Kitas ligonis — nusiminęs, apa

tiškas, pasiteiravus, kaip sveika
ta, ar turi giminių, draugų, ar 
lanko kas, atsako prislėgtu balsu:

— Kaip matot, dar esu gyvas. 
Lietuviai? Ach, jie turbūt džiau
giasi manim atsikratę. Nekalbė
kim apie tai! Aš niekam nereika
lingas. Maistas labai blogai pa
ruoštas. Taip, labai prastas mais
tas. Turiu brolį, bet jis neršo. 
Berods Adelaidėje gyvena. Galite 
aplankyti, kai laiko turėsite, kai 
atsiminsite...

Visi šie mūsų broliai, sunkių iš
gyvenimų pasėkoje, šiandien rei
kalingi ne tik mediciniškos pagal
bos, kėt Ir šiltos globos, nuošir
džios paramos, užuojautos, kad 
galėtų vėl grįžti į sveikųjų tar
pą.

Tautiečiai, ar gali nesuvirpėti 
širdis į šiuos brolius pažvelgus, 
jų nusiminimo pilnus žodžius gir
dinti?!

“Kam aš reikalingas” — kokie

skaudūs žodžiai. Ir klek juose liūd
nos tiesos! Neveltui ir priežodžiai 
atsirado apie sotų — alkano ne- 
užjaučiantj, apie sveikąjį — arti
mo žaizdų nejaučiantį.

Ir dar. Džiaugiasi ligoniai ap
lankyti, dėkoja jų gydytojai, nes 
vieniši ligoniai po tokių vizitų 
geriau jaučiasi ir galimybė Jiems 
grįžti į normalų gyvenimą didėja.

čia priminti faktai rodo, kad 
Soc. Globos Moterų Draugija bu
vo labai relkllnga ir ji dabar 
prieš save turi didelį uždavinį: 
kaip suorganizuoti reikalingas lė
šas, kad darbas būtų efektyvus, 
kad reikalingi paramos ją gautų, 
kad nelaimės ištiktieji broliai

timo ranką. Todėl reikia, kad visi 
suprastume ir paremtume tas, 
kurios nesigailėdamos savo laiko, 
eikvodamos energiją dirba artimui 
pagalbos tarnyboje.

Šiuo metu Draugija vienam T. 
B. ligoniui yra parūpinusi kamba
rį ir Jį globoja, nes išėjusis iš li
goninės teturi tik vienerius marš-

čioje ligoninėje? Manęs iki 
niekas nelankė ir aš maniau, 
lietuviai niekada nesužinos, 
aš čia gydausi. O dabar jūs
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kinius ir porą senų batų. Gi jam 
reikalinga gera priežiūra, sotus ir 
tinkamas maistas bent gerą 
mėtį, kad jis sustiprėtų ir 
įveiktų.

“Mylėk savo artimą, kaip
save” — įsakymas, kurio neturė
tume užmiršti. Tad ateikime į 
galbą Soc. Globos Draugijai, 
viena valdyba neįstengs naštos 
kelti.

Draugijos valdyba prašo per
duoti padėką p.p. Jurkšaičiams ir 
Obelavičiams už £ 2.16.0 piniginę 
auką ir baltinius vienam šelpia
majam. šia proga Draugijos val
dyba kreipiasi į visus geros va
lios tautiečius, norinčius ir galin
čius prisidėti prie šalpos darbo, 
ypač sutnkančius padėti iš ligoni
nės išėjusiam tautiečiui. Tai 
daryti galima betarpiai, arba 
Draugijos valdybą.

Norintieji lankyti ligonius
įteikti aukas, kreipiasi į Draugi
jos valdybos sekretorę šiuo adre
su: Mr. M. Cibulskis, 468 Bur
wood Rd., Belmore, N.S.W., Te- 
lef. 4671 (nuo 8.30 vai. iki 5 vai. 
p.p.).
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SOCIALINĖS GLOBOS MELBOURNO MOT. 
DRAUGIJOS

1955. XI.27. — 1956.11.15 d. pra
vesto Melbourne ir apylinkėse pi
nigų vajaus Vokietijoje likusiems 
ligoniams paremti.

APYSKAITA

PRANEŠIMAS

Komisija, susidedanti iš Soc. 
Globos Mot. K-to atstovių p. E. 
Žiedienės ir p. V. Morkūnienės, 
bei Soc. Glob. Mot. D-jos Revizi
jos komisijos atstovės p. Z. Mei- 
liūnlenės, rado, kad pagal 17 pa
gamintų ir patvirtintų aukų lapų 
Melbourne ir apylinkėse surinkta: 
227 svarai. Pagal Melbourno 
Apyl. V-bos pagamintą ir patvir
tintą aukų lapą, Liet. Kat. Mot. 
D-jos surinkta: 23 svarai. Viso 
surinkta 300 svarų.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

• RINKĖJAI
1. O. Motiejūnienė — £ 13.10.0.

. J. Morkūnienė — £ 7.14.0
R. Pumputienė — £ 16.0.0
M. Bulakienė — £ 14.10.0.
O. Matulionytė — £ 55.0.0.
Prašmutas — £ 13.19.0.
L. Civinškienė — £ 6.0.0.
E. Balčiūnienė — ’ £ 25.6.0.
A. Reimerrienė — £ 11.10.0.

1. M. Gudelienė — £ 34.0.0.
.. B. Žiedas — £ 25.0.0.
. Šemienė — £ 11.6.0.
. Jun. Blehevičius — £ 14.15.0.
. E. šemetienė — £ 6.0.0.
. Juškienė — £ 4.0.0.
:. Kochanauskienė £ 6.5.0.
. S. Savickienė — £ 12.5.0.
. Kat. Mot Dr-ja — £ 23.0.0.

Viso: £ 300 sv.

ŽVILGSNIS I DANTIS
Nepersenal Australijoje viešėję 

žymūs Amerikos Ir N. Zelandijos 
dantų specialistai konstatavo, kad 
Australija yra tarp trijų labiau
siai sugedusiais dantimis tautų. 
Kitos dvi — N. Zelandija ir Ško
tija.

Otago universiteto odontologijos 
katedros dekanas, prof. dr. Walsh, 
sako, kad dantų gedimui milžiniš
kos reikšmės turi netinkamas mai
stas. Jis nurodo, kad daugelio žmo
nių pažiūra, jog cukrinių nendrių 
čukrus yra labai vertingas mais
tas, yra labai klaidinga. Esą dan
tų gedimo nežinota, kol nepradė
ta gaminti ir vartoti cukrinių 
nendrių koncentratą — cukrų.

Dr. Walsh nuomone, prie dantų 
“išbyrėjimo” daug prisideda ir 
publikos apatiškumas bei nesirū
pinimas savo dantimis.

“Publika pirmiausiai turėtų įsi
sąmoninti, kad svarbiausias daly
kas yra ne dantų geras gydymas, 
bet gera jų priežiūra ir apsauga 
nuo gedimo.

SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
<

Greitai — Patikimai — Pigiai 
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma tiirinti 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 
Jūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIBTUS PER LONDONĄ, JŪS SU- j 
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ Į KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!

“Jeigu žmonės suprastų tinka
mo maisto svarbą ir nevartotų 
visokių “keikų” bei saldumynų, 
Jiems niekada nereikėtų kentėti 
po dantisto “grąžtu”.

“Jeigu vaikams leisti pasirinkti 
tarp tinkamo, dantims nekenks
mingo maisto ir saldumynų, tai 
vaikai instinktyviai pasirinks tin
kamą maistą. Vaikai turi geresnį 
skonį ir jausmą, negu jų tėvai, 
kurie dažnai jau yra netekę dan
tų, kurie todėl ir stveria “košes" 
bei kitus lengviau sugromuliuoja- 
mus produktus, žinoma, bedančiui 
dantis jau neišgelbėsi, bet vaikų 
dantis galima ir reikia išsaugoti. 
O šitai galima padaryti juos mo
kant dantis prižiūrėti ir patiekiant 
tinkamą maistą. Ir tai yra visos 
tautos reikalas”, sako prof. Walsh.

šia proga verta pastebėti, kad 
mažieji lietuviukai, sekdami savo 
draugų, australlukų pavyzdžiu, 
“negalėdami” gyventi be “maro- 
žlno”, saldžių “žindukų” ir kito
kių dantis totališkal ardančių 
produktų, sparčiu žingsniu žengia 
į bedančių armiją. Juos lepinan
čios mamytės Ir geraširdžiai tė
veliai, kurie į šį kraštą atvyko su 
kietais lietuviškais dantimis, tu
rėtų neužmiršti, kad dirbtiniais 
dantimis blogai sukramtomas mais
tas neprisideda prie geros svei
katos, be to, netekus nuosavų 
dantų, žmogaus veide įsiveisia be
dančiams charakteringos raukšlės, 
atsiranda deformuojančių burną 
pakitimų ir neigiamai veikia žmo
gaus psichiką, 
ma gyventi ir 
žmones gyvena 
mis, kojomis.
vejai dažniausiai yra nelaimingų 
atssitikimų rezultatas. Dantis gi 
dažnai mes patys gadiname, jų 
netenkame už nuosavus pinigus, 
pirkdamies jiems naikinti saldžias 
košes ir čiulptukus.

Tokia nuomonė yra dantų spe- 
cialistų.

Bet, žinoma, gall- 
be dantų — juk 
dirbtinėmis ranko- 
Tik pastarieji at-

Dantingas.

—Vliko sesija šaukiama New 
Yorke š.m. birželio mėn. 22-24 d. 
d.

— VT pirm. A. Devenienė buvo 
pakviesta ir turėjo pasitarimą su 
Free Europee komiteto atstovu 
Vokietijoje, kurio įstaiga atidaro
ma Muenchene.

— Vykd. Tarybos pirm. A. De
venienė ir LLK pirm. V. Sidzi
kauskas aplankė Vasario 16 d. 
Gimnaziją ir LB Vokietijos krašto 
valdybą. Abejur buvo nuoširdžiai 
sutikti ir bendruomenės vadovy
bės, Ii- gimnazijos, ypač jos mo
kinių. Gimnazijoje apžiūrėjo ben
drabutį, susipažino su mokymo 
darbu, pasitaikančiais sunkumais 

ir kt. Pasižadėjo jieškotl būdų gim
nazijai padėti.

—‘ Socialistinio Sąjūdžio už Eu
ropos Integraciją kongrese Pary
žiuje Lietuvos socialistams atsto
vavo J. Glemža. šiame Europos 
Darbo kongrese pasisakyta visa 
eile aktualiųjų reikalų; 
ti taip pat pavergtųjų 
Kongrese dalyvavo visa 
žymėjusių politikų ir 
vadų.

— Amerikos kariuomenės vyr. 
kapelionas gen. P. Ryan, katalikų 
kunigas, šiuo metu lankąs ameri
kiečių karinius dalinius Europoje, 
per Amerikos Balsą pasakė pa
drąsinimo žodį į pavergtąją Lietu
vą. Vyr. kapelionas pažymėjo, kad 
amerikiečiai yra labai susirūpinę 
pavergtųjų lietuvių padėtimi ir ti
ki, jog išlaisvinimo valanda tikrai 
ateis.

— Dr. M. Devenis, gyvenąs Wa
tertown, Conn., per savo senatorių 
J.F. Dodd užprotestavo prieš 5 
Sovietų tankinio laivo “Tuapsės” 
jūrininkų pagrobimą ir pareikala
vo kad kongresas sudarytų komi
siją pagrobimui Ir iš viso Sovietų 
agentų veiklai JAV-se ištirti.

SMULKUS PINIGĖLIAI
DĖK GRODĄ PRIE GRŪDO

Susirinkus darugams — pažįs
tamiems pas p.p. Nausėdus (Syd- 
nėjuje, per atvelykį buvo surinkta 
Vasario 16 Gimnazijai 
kurie 
mui.

£ 1.6.4., 
perduoti “M.P.” persiunti-

greit bus dveji metai kai 
pradėj’ome 
tai vlstiek

prisimin- 
relkalai. 

eilė pasi- 
socialistų

272 LIETUVIŲ KAPAI 
VOKIETIJOJE

Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdyba renka žinias 
apie mirusius Vokietijoje lietu
vius. Jau suregistruota 272 lietu
vių kapai. Iš jų apie 100 yra vi
siškai neprižiūrimi. Vokietijoje, be 
abejo, yra žymiai daugiau mirusių 
lietuvių, bet kitų kapai nežinomi. 
Ypač tose vietovėse, kur DP sto
vyklas likvidavus, žmonės iš jų 
išsiskirstę ir niekas nesuteikė ži
nių apie ten mirusių ir palaidotų 
tautiečių kapus. Krašto valdyba 
rūpinasi surasti Ir suregistruoti 
visus lietuvių kapus. Ji tikisi tai 
galės padaryti padedant Sielovadai 
ir Evangelikų Bažnyčios Tarybai.

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI Į TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI “MŪSŲ PASTOGĖJ”.

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 j Australiją. Patarnavi
mas rūpestingas ir užtikrintas. Vi
si formalumai (kaip vizos, pasai 
ir kt.) atliekama nemokamai. 

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai. 
eUWWMVWWMMHMWWVl)
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Jau
Australijos lietuviai 
mezliavas. Jei ne visi, 
didelis skaičius mūsų bendruome
nės narių esame po kartą, po du, 
o kiti ir po kelis kartus prisidė
ję prie tų mezliavų. Nežinau, kiek 
per tokias mezliavas buvo surink
ta pinigų, bet spėju graži suma.

Dar neteko girdėti, kad kas 
būtų atsisakęs kelis skatikus pa
aukoti vienam ar kitam lietuviš
kam reikalui. Tik viepia kliūtis 
plačiau įsigalėti šiam papročiui 
yra tai, kad tautiečiai “bijo” su
rinkti mažą sumą. Esti atsitikimų, 
kad rinkėjas, nesurinkęs apvalios 
sumos, būtinai pats, ar kas kitas 
iš esančių pobūvyje, meta dar pa
pildomai, kad susidarytų apvalūs 
svarai, idant nebūtų “gėdos” rin
kėjui Ir šeiminirikams.

Mezliavų tačiau pagrindinis 
tikslas, mano galva, yra štai koks: 
ne daug pinigų, bet daug mezlia
vų. Tai reikštų, kad laimėsime 
daugiau, jeigu nepraleisime progos 
organizuoti mezliavas (o tokių 
progų esti labai daug), o tada 
patys nustebsime, kai per metus, 
vienam ar kitam reikalui, sumesi- 
me žymias sumas svarų.

Mezliavos organlzuotinos šeimos 
šventėse, pobūviuose, susirinkus 
pas draugą arbatos stiklo, netgi 
susirinkimuose, čia tad ir norė
čiau atkreipti dėmesį ypač viešų 
pobūvių rengėjų, kurie galėtų su
rinkti nemažai pinigų kultūri
niams, švietimo, spaudos bei ki
tiems lietuviškiems reikalams. 
Techniškai šį klausimą siūlyčiau 
taip išspręsti: paskelbkite, kad 
įėjimo mokesstis tiek, o specialiam 
reikalui dar pakeliamas 6 penais, 
gal net ir šilingu. Per kelis šim
tus žmonių būtų surinkta kelio
lika svarų. O juk tokių progų yra 
kiekvieną savaitę ir kiekvienoje 
kolonijoje.

Kita vertus, paprastų viešų pa
rengimų, kur pasirašoma aukų 
lape, rengėjai jokių “taksų” — 
mokesčių valstybei nemoka. Tad 
kodėl šitokiais atvejais “taksos” 
šilingą neskirti Vasario 16 Gimna
zijai, bendruomenės laikraščiui, 
Kultūros Fondui, Krašto Valdy
bai, kur pinigas verkiant reikalin
gas, kur be jo darbas tiesiog pa- 
raližuojamas.

Netikiu, kad šitokiais atvejais 
dėl “slkspensos” ar net viso ši
lingo žmonės, kada jie žinos ko
kiam reikalui jį duoda, burnotų.

Toliau. Reta apylinkės valdyba 
yra surinkusi 50% solidarumo mo
kesčio. Kodėl? Vienintelis tikras 
atsakymas būtų — niekas neren
ka! Nėra žmonių, kurie vaikščio
tų po namus, kurie bent 2 kartus 
per metus ryžtųsi aplankyti tau
tiečius savo apylinkėje, paskatin
dami susimokėti solidarumo mo
kestį. Žinoma, vieną kartą, siau
resniam plote gyvenant, dar gali
ma aplankyti, bet kartais 12 ši
lingų, ypač jei šeimoj yra 2-3 dir
bantieji, gali ir nesusirastl. Kitam

— PRIPILSI ARUODĄ.

su visu svaru, ar net 12 šil. ir 
skirtis gaila, bet jau lengviau iš
prašyti 6 šil., o kiekvienas leng
va širdžia mokės 3 šil.

Taip yra ir su mezliavomis. Pa
kloti visą svarą — gaila, bet 10 
kartų po 2 šil., arba 20 kartų po 
1 šil. — kiekvienas duos ke jokių 
kalbų.

Todėl, jeigu mes į šitai atkreip
sime rimtą dėmesį, Jeigu išnau
dosime visas progas mezliavoms 
pravesti — galime daug padaryti, 
nes surinktume gražaus pinigo 
svarbiems tautiniams — kultūri
niams reikalams, o aukotojai ne
sijaustų nuskriausti.

Tad rinkime grūdelius lietuvių 
tautos reikalams.

ALGIS, Cabramatta.

KULTŪRINĖ 
KRONIKA

JAV Didysis lietuvių sąskrydis 
Čikagoje ruošiamas š.m. birželio 
30 ir liepos 1 d.d. Tai — lietuvių 
kultūros kongresas ir lietuvių 
dainų šventė, kurios programoje 
aktyviai dalyvaus apie 2000 asme
nų. šį sąskrydį suorganizuoti yra 
įsijungusios beveik visos lietuvių 
centrinės kultūrinės ir visuomeni
nės organizacijos, vletniai kultū
ros klubai, apie 50 chorų. Aktyviai 
į organizacinį darbų yra įsijungę 
ir Kanados lietuviai. Neabejoja
ma, kad per šį didįjį pasirodymą 
mūsų visuomenė dar daugiau su- 
glaus savo eiles ir parodys dar 
didesnį vieningumą. Kultūros kon
gresas ir lietuvių dainos šventė 
plačiai pagarsins mūsų tautos var
dą, pademonstruodamos lietuvių 
kultūrinį pajėgumą ir organizuo
tumą. šventės komitetas Čikagoje 
paskelbė, kad per dainų šventę 
jungtinius chorus diriguos B. Bud- 
riūnas, St Gailevičius, A.' Mikuls
kis St Sodeika, Alice Stephens — 
Steponavičienė, K. Steponavičius 
Ir J. Žilevičius.

lietuviškosios kny- 
Sio mėnesio metu 
atskiros organiza- 

lietuviai skatinami

* JAV LB valdyba ir Kultūros 
Fondo valdyba š.m. gegužės mė
nesį paskelbė 
gos mėnesiu. 
LB padaliniai, 
cijos ir visi
kuo daugiausia prisidėti prie lie
tuviškosios knygos platinimo.

* “Sūduvos” Itidykla leidžia M. 
Pečkauskaitės — Šatrijos Raganos 
rinktinių raštų rinkinį. Redaguoja 
D. Llpčiūtė.

* Gen. St. Raštikio atsiminimai 
“Kovose dėl Lietuvos” baigti 
spausdinti ir atiduoti įrišti. Isto
rikės Dr. V. Sruogienės paruošta 
“Lietuvos istorija” turės per 800 
puslapių ir 300 iliustracijų. Leid
žia Tėvynės Mylėtojų Draugija 
JAV-se. N. Mazalaitč
spaudai naują romaną “Piūtles 
metas”. Kovai už spaudos laisvę 
paminėti leidinį sudaro 11 skyrių, 
kuriuose apžvelgiamas
draudimo laikmetis, jo priežastys 
Ir padariniai.

* Anglas Lazenby, 72 metų 
amžiaus metalurgistas, kaip pra
nešama iš Londono, Išrado med
žiagą, kuri pramonėje pakeis dei
mantą. Tai yra kiečiausia iki šiol 
žmogaus pagaminta substancija, 
kurią galės panaudoti gręžimui 
uolų, nes naujoji medžiaga yra 
kietesnė už granitą, kvarcą ir 
kiečiausius metalus, šis dirbtinis, 
“deimantas” yra pigesnis už na
tūralųjį.

atidavė

spaudos

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, 

Rockdale stotis.
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

N.S.W.
Tel.: LW 

metu.
1220

Padėka
“Dainos” Choro Krikštui Ruoš

ti Komitetas reiškia gilią padėką 
dali. Vaclovui Ratui už iškilmingo 
akto pagaminimą, dail. A. Šimkū
nui už programos vinjetę, p. O. 
Maksvytienel už tautinės juostos 
nuaudimą, J. šarkauskui už emble
mos nupiešimą, p. A. Laukaičiui, 
p-lei Laimai Rušaitei, p.p. J. II- 
čiukui, Jon. Ilčiukul, V. Bernotui, 
V. Narbutui, V. Karpavičiui, B.V. 
Binkiams, p-lėms G. Šlefertaitei, 
B. Griškaitytei, O. Jankauskaitei 
už nuoširdų talkininkavimą salės 
bufeto ir loterijos tvarkyme, o 
taip pat ir visiems kitiems, kurie 
įvairiais būdais prisidėjo prie 
Krikštynų rengimo.

Komitetas.
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STUDENTAI REIŠKIA
NEPASITENKINIMĄ

LNA, gegužės 4. — Vilniaus 
pedagogini Institute baigiančiųjų 
studentų tarpe kilo murmėjimas, 
kai jiems buvo paskelbtas mask- 
vinės Augštojo mokslo ministeri
jos įsakymas Nr. 1227 (1955 m. 
gruodžio 20 dienos), iš kurio ma
tyti, kad Institutų baigusiųjų dau
gumai teks vykti į kaimo 
mokyklas, kur labiausiai trūksta 
mokytojų. Studentai nurodinėjo, 
kad pilnose vidurinėse (dešimtme
tėse) mokyklose dirba daug mo
kytojų, instituto nei nelankiusių, 
tad, anot jų, tie turėtų eiti dės
tyti j žemesniąsias mokyklas. Ir 
studentai bibliotekininkai nurodi
nėjo, kad Vilniuje, pačioje Švieti
mo ministerijoje esą daug maža
mokslių, tad jie galėtų keltis į 
kaimo bibliotekas...

Šis studentų nenoras vykti į 
kaimų smerkiamas oficialiai, bet 
ypač nusiskundžiama, kad studen
tų, net komjaunuolių tarpe neat
sirado tokių, kurie tokioms nuotai
koms pasipriešintų.

TROKŠTA SĖKLŲ
LNA, gegužės 4. — Ir šiemet, 

ne tik kukurūzų, bet ir kito vasa
rojaus sėklų Lietuvos kolūkiai pa
kankamai neturi. Valdžia jiems 
sėklas parduoda iš savo sandėlių. 
Sėklos gabenamos iš Ukrainos ir 
Moldavijos, taigi Lietuvoje neak- 
limatizuotos. Dėl to selekcijos ir 
bandomųjų stočių darbas sėklų 
aklimatizacijos srityje didele dali
mi netenka prasmės.

Mainais už sėklas, valdžia gabe
na j Ukrainą ir Moldavijų Lietu
vos miško medžiagų. Vien baland
žio pradžioje išsiuntė 250 vagonų 
medienos.

POVILIUKAS JARAMINAS 
— MUZIKOS TALENTAS

LNA, gegužės 4. — Šiauliuose 
auga, galbūt, nepaprastas muzi
kos talentas, šešerių metų Povi- 
liukas Jaraminas jau skambina 
fortepionu Čaikovskio, Mozarto, 
Haydno kūrinius ir pats savų kom
pozicijų jau sukombinuoja. Kelis 
kartus esųs dalyvavęs viešuose 
koncertuose Šiauliuose. Lanko vie
tinę muzikos mokyklų. Jį moko tos 
mokyklos piano mokytojas žiūro
nas.

PASKANDINS 850 SODYBŲ
LNA, balandžio 24. — “Skandi

namų kolūkiečių ir tarnautojų su
rašai” jau sudarinėjami ryšium 
su Kauno hidroelektrinės statyba. 
Tvenkinys (vadinamoji “Kauno jū
ra”) turės apsemti apie 850 da
bartinių sodybų. Vien Darsūniškio 
(“Tiesos”) kolūkyje numatyta pa
skandinti 201 sodyba. Numatoma 
paskandinti ir Birštono žemutinė 
dalis. Todėl elektrinės statybos 
valdybos lėšomis numatoma kalne 
pastatyti naujų sanatorijų ir jau 
esu gręžiami nauji mineralinių 
vandenų šaltiniai, kadangi pagar
sėjusieji “Vytauto” ir “Birutės” 
šaltiniai bus apsemti. Apsemdintl 
numatytose vietose rengiamasi 
kirsti miškus ir iškasti durpynus, 
nes apsemti stati medžiai kliudy
tų laivams, o durpynai iškiltų j 
paviršių Ir užkimštų turbinas. Kal
bama ir apie tame plote esamų ka
pinių iškėlimų. Jau dabar pasi
girsta susirūpinimo, ar bus gali
ma visa tai suskubt per penkerius 
metus atlikti.

KOLŪKINIS BOTAGAS
LNA, gegužės 4. — Jau prasi

dėjo Lietuvos kolūkių įstatų per
tvarkymas, suderintas su dekretu, 
kuriuo privatiniam naudojimui 
skirtieji sklypeliai paverčiami bo
tagu kolūkiniam lažui sudraus
minti. Vilniaus rajono “Naujojo 
Gyvenimo kolūkis” jau priėmė štai 
kokius nuostatus:

(a) Sklypų dydis privačiam nau
dojimui paliekamas, kaip buvo, 
tai yra, 0,6 ha, bet jeigu bent vie
nas darbingas šeimos narys neat
liks darbadienių minimumo kolū

kyje, tai sklypas bus sumažintas 
iki 0,3 ha, o jeigu iš šeimos tik 
vienas asmuo atliks minimumų, tai 
sklypo bus palikta tik 0,2 ha; kas 
visai nedirbs kolūkyje, sklypas iš 
to bus visai atimtas;

(b) darbadienių minimumas nu
statytas; vyrams — 225 dienos 
(t.y., darbadienio normos) per me
tus, bevaikėms moterims — 170, 
moterims turinčioms Iki 8 metų 
amžiaus vaikų — 100.
Daugelyje paprastųjų lauko dar

bų nustatytai darbadienio normai 
atlikti vienos dienos dažniausiai 
nepakanka.

* LNA, gegužės 4. — Mokslas 
trijose pradinėse klasėse Lietuvo
je baigiamas gegužės 25 d., kU 
tose klasėse — gegužės 30, o bai
giamosiose (dešimtoje arba vie
nuoliktoje, kur dar nespėta parei
ti į dešimtmetę sistemų) — gegu
žės 19.

Gegužės 25 prasidės išleidžia
mieji egzaminai baigiamosiose kla
sėse, o birželio 1 — keliameji eg
zaminai kitose klasėse, pradedant 
ketvirtųja. Egzaminai laikomi ne 
iš visų dalykų, o tik iš trijų — 
penkių, jų tarpe lietuvių ir rusų 
kalbos. Išleidžiamuosiuose (bran
dos atestato) egzaminai daromi iš 
aštuonių dalykų.

Lenkų kalba dėstomosiose mo
kyklose egzaminai daromi tik len
kų ir rusų kalbų (šalia kitų da
lykų), nors lietuvių kalba irgi dės
toma. Rusų kalba dėstomosiose 
mokyklose yra tik rusų kalbos eg
zaminai. Lietuvių kalbos mokėji
mų sprendžia dėstytojas iš metinio 
pažymio.

šiais metais (galbūt ryšium su 
Stalino eros nauju vertinimu) ne
bus Sovietų Sųjungos istorijos eg
zaminų.

SKERDYNES
SIBIRE

IŠŽUDYTA 200 DARBO VERGŲ, 
PAREIKALAVUSIŲ LAISVĖS IR 
MĖGINUSIŲ PASPRUKTI Iš 
DARBO STOVYKLŲ SOV. RUSI
JOJE.

BUP žinių agentūra Iš Vienos 
praneša apie laisvėn pasprukusio 
austro padarytus pareiškimus, ku
rie šiurpu nukrečia kiekvienų lais
vojo pasaulio žmogų.

Austras, kurio pavardė tebelai
koma paslaptyje, iš Sov. Sųjungos 
į Austrljų grįžo prieš keletu die
nų. Jis pasakoja apie darbo vergų 
sukilimų, š.m. kovo mėn. įvykusį 
į šiaurę už Tomsko, kur sukilė
liai pareikalavę jiems suteikti 
laisvę, kai buvo pranešta apie Sta
lino “klaidingų politikų” ir kitas 
jo nedorybes, kurio režimo aukos 
ir buvę šie suimtieji.

Maištas prasidėjo tada, kai sto
vyklos komendantas nušovė vienų 
laisvės reikalavusį kalinį.

Kritus draugui, kiti kaliniai, ne
žiūrėdami pavojaus gyvybei, už
puolė komendantą ir jį nužudė. 
Jie tuojaus nuginklavo Ir sargy
binius, o po to išsiveržė iš stovyk
los.

Motorizuoti enkavedistų ir poli
cijos daliniai, ginkluoti sunkiai
siais kulkosvaidžiais, buvę pasiųs
ti persekioti bėglius. Jiem buvę 
įnakyta, pasakoja austras, sugau
tuosius tuojaus sunaikinti.

Užalarmuoti buvo visi aplinki
niai miestai, į kuriuos keliavo iš
silaisvinę kaliniai. Tų miestų gy
ventojai tačiau turėjo galimybės 
girdėti šūvius, nes persekiojamieji 
kaliniai kovojo desperatiškai dėl 
savo laisvės ir gyvybės. Nelygi 
kova baigėsi enkavedistų pergale. 
Kautynėse žuvę apie 20 enkavedis
tų, o visi gyvi sugautieji kaliniai 
buvę vietoje išžudyti.

Kiti šios stovyklos kaliniai, kurie 
neturėjo progos pasprukti, tuo
jaus buvo perkelti į taip vadinamą 
mirties stovyklą prie Arktikos. 
BUP agentūros pranešime nurodo
ma, kad šį austro pasakojimą pa
tvirtina ir vieno laivo įgulos na
riai, kurie tuo metu buvo Tomske.

DALINAI PAVYKO
Chruščevui ir Bulganinui viešint 
Londone, mums ir kitoms paverg
toms tautoms buvo susidariusi 
proga savo skausmus iškelti vie
šumon. Reikalas tiek pavyko, kiek 
mūsų šauksmai pateko į spaudos 
lapus ir pasklido radijo bangomis. 
Savoje spaudoje rusiškosios bol
ševikinės okupacijos ta proga kė
limas patarnavo vidaus konsolida
cijai, pamatėme savo organizuotos 
politinės veiklos pajėgumą ir silp
nybes. Svarbiausia tačiau, kiek 
mūsų reikalas pagarsėjo laisvaja
me Vakarų pasaulyje? Raštai, ku
rie pateko į užsienių reikalų mi
nisterijų archyvus, praktiškai ne
turi didesnes reikšmės. Rusai nė
ra jautrūs dėl raštų politikams, 
bet nemalonu jiems, kai jų darbai 
pasiekia nediplomatine kalba tar
tais žodžiais į viešumą. Tuo, mat, 
demaskuojama Maskvos melas, 
kartu silpninant ir morališkai 
griaunant laisvajam pasaulyje vei
kiančių komunistų agentų ir ko
munistinių partijų pamatus. Tuo 
keliu yra silpninama raudonoji 
bolševikų armija, nes agentai ir 
komunistinės partijos yra jos tal
kininkai, jos penktoji kolona, ruo
šianti dirvų rusiškajam imperia
lizmui ar pasauliniam komunizmo 
triumfui.
Taip svarstant reikalą, pavykusiu 
reikia laikyti A. Devenienės krei
pimąsi į D. Britanijos vyr. proku
rorą, prašant suimti tarptautinio 
masto nusikaltėlį Ivan A. Serovą: 
jo nusikaltimai nuskambėjo pla
čiai po pasaulį. Pavergtųjų tautų 
komiteto pirmininko B. Bajorino 
Londone pavardės iškėlimas, pa
minint jo tautybę, iškėlė ir Lietu
vos vardų. Turėjo tas dalykas lie
tuviškajai bendruomenei ir vidaus 
reikšmės: lietuviškas vardas, pa
tekęs tinkamu momentu į tarptau
tinę plotmę, kelia tautinę savigar
bą, pasitikėjimų savimi. Australi
joje plačiausiai ta proga viešumon 
išėjo paskiri asmenys, geriausiai 
vengrai. Lietuviai maža čia telal- 
mėjo. Melbourniškių kolektyvus 
raštas buvo gera pradžia. Jau pats 
faktas, kad raštų pasirašė arti 500 
žmonių, turėjo sudominti austra
liškąją ir angliškąją spaudą. Raš
tas labiau išryškino humanistinį 
skundą, o tokiam yra lengviau pa
siekti viešumų, negu grynai politi
niam. Atrodo, kad mūsų pačių kal
tė, mūsų neapsukrumas kaltas, 
kad šis melbourniškių raštas ne
išėjo viešumon.
Londone iškilo ir kitas reikalas. 
Masinei pavergtų tautų demonst
racijai vadovavo lenkų generolas 
Andersas, bet talkavo ir pabaltle- 
čiai vadai. Įteiktame tačiau rašte 
anglų užsienių reikalų ministeri
jai tekeliama tik lenkų klausimas 
bent taip referavo britiškoji spau
da. Pasitvirtina mintis, kad mums 
reikia visur viešumon eiti sutarti
nai trims Pabaltijo tautoms. Mū
sų padėtis visų trijų lygi, o šiaip 
jau ji skirtinga nuo kitų.

NEMO.

AUSTRALIJOS 
ČEKAI

RODO RIMTĄ SUSIRŪPINIMĄ 
DĖL KOMUNISTŲ AGENTŲ 

VEIKLOS
Iš Melbourne pranešama, kad 

vasario 24 d. dingęs čekas Michael 
Ivan Butor iki šiol nėra surastas.

Butoro žmona savo vyrą pas
kutinį kartą matė vasario 23 d., 
kada jis išvažiavo iš Thronton į 
Melbourną (apie 90 mylių.). Ji 
mano, kad jos vyras buvo prie
varta išgabentas į Čekoslovakiją.

Manoma kad kovo 23 d. išplau
kusiu iš Melbourne laivu į Genoa, 
kuriame išvyko keli čekai iš Vic
tor! jos, galėjo būti Ir Butor.

Laisvųjų čekų sąjungos vicepir
mininkas Vlctorijoje (Petei- Bor) 
pažymi, kad tikimybė, jog Butor 
buvo išgabentas laivu po svetima 
pavarde, yra labai didelė. Jis ga
lėjo būti tarp tų šešių čekų, ku
rie su kom. Čekoslovakijos agen
tais tuo metu išplaukė iš Melbour
ne. Peter Bor mano, kad jis ga
lėjo būti auka beplintančios čekų 
tarpe gąsdinimo akcijos, kurių 
vykdo raudonieji agentai, prlever- 
tę pastarųjų dviejų mėnesių lai
ke iš Victorljos išvykti į čekoslo- 
vakijų 20 čekų. Toliau Bor pažy
mėjo, kad raudonieji čekai agen
tai Australijoje veikia penkeri 
metai.

(Pradžia Nr. 20)
Taip, jeigu šio krašto valdžia 

uždraustų mūsų kalba spausdin
tų žodį, tada mes, beveik esu tik
ras, pasijustume didžiai nuskriau
sti ir, remdamiesi Atlanto bei ki
tokiomis chartomls, šauktume apie 
prigimtinės mūsų teisūs, laisvės ir 
kitokius pažeidimus, reikalaudami 
savos spaudos. Tada mes grobsty
tume kikevieną lietuviškai ats
paustą lapelį, knygelę, kaip darė 
mūsų seneliai carų Rusijai lietu
višką spausdintą žodį uždraudus. 
Tad kodėl dabar lietuviškas laik
raštis ir knyga sunkiai prasiski
na kelią į mūsų pastoges?

? ? ?
Savaitgalio mokyklos. Jos yra 

būtinai reikalingos. Mūsų jaunoji 
karta jose pramokoma lietuviškai 
skaityti ir rašyti, supažindinama 
u Lietuva aplamai. Bet, mano gal
va, savaitgalio mokyklos jau rei
kalingos ir daugiui mūsų tėvų. 
Ypač jos praverstų motinoms, ku
rių tik reta rimčiau atsideda sa
vo vaiko tautiniam auklėjimui. O 
juk neginčytina tiesa, kad tik šei
ma yra pagrindas vaiko charak
terio formavimui, jo dvasios ug
dymui. Bažnyčia ir mokykla, ypač 

I tremties, tėra tilų pagelbinės prie
monės. Todėl be šeimos aktyvaus 
įsikišimo, nei savaitgalio mokyk
la, nei kas kitas nepajėgs išugdytj 
tvirtų ir sąmoningą lietuvišką as
menybę, nes tik motina ir tėvas 
tegali atsakyti savo vaikui į kas
dieninius “KODĖL”.

Taigi, pirmiausiai mūsų lietu
viškos šeimos turėtų atsakyti į 
klausimus: Kodėl mano vaikas ne
nori kalbėti lietuviškai, kodėl Jis 
pradeda gėdytis manęs, senos mo
tinos ar tėvo, prieš savo draugus?

Klausimai kasdieniniai bet labai 
svarbūs. Į juos pamėginkime su
rasti atsakymus peržvelgdami sa
vo elgseną, savo kalbas ir savo 
garsiai reiškiamas pažiūras apie 
senąją tėvynę. Juk vaikas, girdė
damas pokalbius jojo tėvų su 
draugais apie malkomis kūrena
mas krsnis, vandenį šuliniuose, 
purvinus kelius pavasarį ir rude
nį, apie šaltas žiemas ir prakai
tuotas rugiapjūtės bei visokias ne
tvarkas valstybiniame gyvenime— 
negali staiga pradėti mylėti tą 
varganą Lietuvą. Jia pagaliau, ne
mato jokios prasmės mokytis sen
stančių savo tėvų, besirengiančių 
patogiai čia numirti ir pasilaidoti, 
kalbos ir rašto.

INFORMACINĖ TARNYBA
IŠ VLIKO INF. TARNYBOS VEIKLOS

Biuletenių leidimas. Vilko Inf. 
Tarnyba apie aktualiuosius laisvi
nimo, lietuvybės išlaikymo, lietu
vių politinius sir kultūrinius rei
kalus, kad ir netiesioginiai liečian
čius išlaisvinimo bylą, stengiasi 
saviškius ir vokiškai bei itališkai 
kalbančią visuomenę informuoti 

reguliariai leidžiamais biuleteniais. 
Nuo 1945 m. šios rūšies informa
cijos mūsų tautiečiams leidžiamos 
Eltos biuletenių pavidalu. Nuo 
1952 m. vasaros E.I. leidžiamos 
periodiškai tris kartus per mėne
sį: 1, 10 ir 20 dienomis. Ištikus 
svarbiam reikalui, pasiunčiamos 
spaudai dar ekstra informacijos. 
Ligi šiol E.I. biuletenio pavidalu 
išleisti 245 numeriai.

Vliko informacijų užuomazga 
užsienyje atsirado, kai 1944 m. 
gale Berlyne susitelkė keletas Vli
ko narių. Ten atvykęs laikrašti
ninkas J. Butėnas, turėdamas ge
rų pažįstamų tarp užsieniečių žur
nalistų, mūsų veikėjus ir kt. pain
formuodavo apie padėtį frontuose 
ir kitas momento aktualijas. 1944 
m. gruodžio 14 d. Vilkui nutarus 
steigti Informacijos Biurą, jo ve
dėju buvo paskirtas Ant. Valiu
kėnas. 1945 m. birželio 18 d. In
formacijos Biuro vedėju buvo pa
tvirtintas J. Butėnas. 1945 m. 
birželio 23 d. buvo pasiūlyta at
gaivinti berlyniškius Eltos biule
tenius, o 1945 m. liepos 4 d. po
sėdyje buvo apsvarstyta ir aptar
ta Eltos programa. Vieni praneši
mai buvo skiriami užsienio klausi
mams ir Lietuvos bylai nagrinėti, 
o kiti — skiriami daugiau vidaus 
informacijai. Reguliariai kas 2 
savaites leidžiami Eltos biuleteniai 
pasirodė 1946 m. pradžioj.

KODĖL
RAŠO VYT. ANDRIUKAITIS

Šitokioj dvasinėj aplinkoj aug
damas mūsų vaikas sunkiai tepa- 
siduos savaitgalio mokyklos moky
tojo patriotiškiems įtaigojimams. 
Bet kodėl mes tokią dvasinę ap
linką sudarome? O gal australiš
koji saulė iš mūs širdžių išgarino 
meilę gimtajam kraštui?

? ? ?
Karas, bombardavimai, tremtis? 

Keista, visi tai išgyvenome, bet 
kodėl ne visi pasikeitėme? O gal 
aš klystu? Gal mes ir nepaslkeitė- 
me? Gal ir laisvoje tėvynėje mes 
buvome tokie, kokie dabar esa
me, tik neturėjome progos nei rei
kalo anksčiau save pareikšti? Juk 
tada mes gyvenome Lietuvoje ir 
lietuviais patriotais vadinomės. 
Kitaip ir neįšpuolš vadintis ,— 

ypač valdinėse tarnybose besėdi n- 
tiems. Daugiau—tokiems net pri
valu buvo reikštis patriotiškai.

O gal čia reiktų kalbėti ne apie 
nutautėjimo pavojų, bet apie žmo
giškąjį susmulkėjimą, žmogiškųjų 
vertybių praradimą? Tai būtų tik
rai liūdna, mat, asmenybe nenu- 
tautėja.

Nesu turėjęs progos spec, stu
dijoms ir todėl nepajėgiu fllozo- 
finių, psichologinių problemų 
spręsti, tik manau, kad skausmas, 
sunkūs išgyvenimai; karas, trem
tis, tėvynės, artimųjų netekimas, 
kančia aplamai, žmogų neturėtų 
pakeisti neigiama prasme, atvirkš
čiai — jo charakteris turėtų tvir
tėti, žmogus turėtų labiau užsi
grūdinti, darytis atsparesnis, kie
tesnis ir tuo pačiu jautresnis sa
vo tėvynės nelaimei. Su Vydūnu 
tariant, mes tad turėtume eiti 
taurėjimo keliu.

? ? ?
Kodėl išėjau su tokiais nemalo

niais klausimais? Kodėl kalbu apie 
mūssų tarpe įsigalinčias negero
ves? Kodėl man koktu, kada Va
sario 16 Gimnazijai 400 žmonių 
tesudeda tik 20 svarų, arba lietu
viškiems namams įsigyti per kele
rius metus 1000 dirbančiųjų teįs
tengia sudėti tik apie 3000 svarų, 
arba kodėl mūsų bendruomenės 
laikraštis skursta ir t.t. Daug, la
bai daug tų “kodėl”.

O gal Ir negerai darau tokius 
klausimus viešai keldamas? Gal 
reiktų tematyti tik šviesius taš-

Eltos biuleteniais stengiamasi 
informuoti apie Lietuvos bylą, pa
dėtį karste, laisvinimo veiksnių 
darbą, lietuvių politinę bei kultūri
nę veiklą ir kiekvieną svarbesnį 
žygį, kuris turi reikšmę tiesiogiai 
ar netiesiogiai laisvinimo reika
lams. Stengiamasi atžymėti visus 
svarbiausius įvykius, kas per tą 
10 dienų Lietuvos laisvinimo ba
ruose yra įvykę. E.I. uždavinys 
nėra informuoti tiktai spaudą, bet 
per jas palaikomas tiesioginis ry
šys su gavėjais, su lietuviškąja 
visuomene. Elta siuntinėjama ki
tiems laisvinimo veiksniams, gru
pių centrams, visiems užsienyje 
esantiems Lietuvos diplomatiniams 
atstovams ir konsulams, Lietuvių 
Bendruomenių pirmininkams, Tau
tos Fondo atstovybėms ar įgalio
tiniams, laikraščių redakcijoms, 
liet, radijo valandėlėms, žymes
niems veikėjams ir kt.

1953 m. sausio mėnesį išleistas 
vokiečių Elta — Pressedienst Nr 
1. Stengiamasi išleisti kas mėnuo, 
bent po vieną numerį, nors darbą 
kiek pasunkina stoka žmonių, ku
rie sugebėtų sklandžiai valdyti 
plunksną ne tik lietuviškai, bet 
ir vokiškai. Vis didėjantis Eltos 
pareikalavimas ir prašymai ją 
siųsti įvairiems politikams, veikė
jams, žinių agentūroms etc. pa
rodo, kad ir vokiškai leidžiama 
Elta varo platų informacijos ba
rą tarp vokiečių ir austrų visuo
menės bei vokiškai kalbančių Švei
carijoj, Belgijoj, Olandijoj, Skan
dinavų kraštuose ir kt. veikėjų. 
Pvz. neseniai išleistas dr. B. Mei- 
ssnerio veikalas “Die Sovjetunion, 
die Baltišchen Staaten und das 
Voelkerrecht” (1956) Eltos Infor-

kus (jų yra), gal, pagaliau, reiktų 
į viską ranka numoti ir ramiai, 
savo asmeniškais reikaliukais be
sirūpinant, savo asmeninę gerovę 
bekuriant, patogiai išsitiesti min
kštasuolyje ir sau galvos lietuviš
kais reikalais nebekvaršinti?

Jūs man atleiskite, bet negaliu 
pasielgti kitaip, kaip širdis ir pro
tas liepia. Ii- taip yra, turbūt, to
dėl, kad nei tremtis nei bombar
davimai (jų daug išgyvenau), nei 
artimųjų žmonių skaudžios mirtys 
ir netekimai, nepajėgė pakeisti 
mano galvojimo, mano jausmo, 
kurį man mano tėvai lietuviai, pa
prasti, bet dori žmonės, įskiepijo, 
įdiegė dar vaiko marškinėliuse 
man belaksiant gimtojo sodžiaus 
dulkėtais keliais. Iš savo tėvų iš
mokau mylėti Lietuvą Ir jos žmo
gų. Todėl ir šiandien čia, kelda
mas šiuos klausimus vis galvojau: 
argi mes neišlaikysime, argi su
nyksime, Ištirpsime svetimybių ka
tile, ir Lietuvai prisikeliant te
būsime jai tiek naudingi, kaip' 
anam vynuogyno savininkui sau
sos vynmedžio šakos.

? ? ?
Mūs čia 8000. Tai nėra didelis 

skaičius, bet pakankamas dide
liems darbams atlikti. Ir be auko
jimosi, be skriaudos sau. Tik rei
kia daugiau jautrumo tautiniams 
reikalams, reikia noro ir trupučio 
nuoširdaus jausmo.

Neteisinga tačiau būtų reikalau
ti, kad tautiniais reikalais rūpin
tųsi tik mūsų bendruomenės dalis
— visi turime prie bendrojo dar
bo dėtis, visi po truputį, po sva
rų kitą aukoti ten, kur reikia pi
nigo, paduoti rankų, kur darbas 
laukia.

Kodėl mes negalėtume sudėti 
reikalingas lėšas, pav., savaitga
lio mokykloms, kultūriniams rei
kalams, savosios spaudos egzisten
cijai užtikrinti, lietuviškiems na
mams įsigyti? Nereikia čia daug
— po svarą kitų, vienos savaitės 
uždarbi per metus skirkime — bet 
pastoviai ir visi. Kada šitam įsi
pareigosime, pamatysime, kad ne
same save nuskriaudę, o darbas 
bendruomenėje jau eis sklandžiau, 
tautiniam gyvastingumui reikštis 
sąlygos bus sudarytos — būsime 
konkrečiu įnašu prisidėję prie lie
tuvybės išlaikymo tremtyje.

Tad kodėl delsti, kodėl atidėlio
ti rytojui tai, ką galime ir priva
lome, kaip žmonės ir lietuviai, at
likti jau šiandien?

macijas taip pat atžymi tarp kitų 
šaltinių.

Nuo 1954 m. gegužės mėnesio 
leidžiama ir itališkai Elta-Press. 
Tam tikslui Inf. Tarnyba susita
rė su kun. V. Mincevičium Romo
je, kad jis imtųsi redagavimo dar
bo. Itališkai leidžiama Elta turi 
labai didelį pasisekimų, šis biule
tenis, kaip ir vokiškoji Elta, siun
tinėjamas vyriausybės nariams, 
partijų vadovybėms, spaudos agen
tūroms, svarbiausiems laikraš
čiams, radiofonams, svetimų kraš
tų atstovybėms, parlamento ir se
nato nariams, politikams, pasižy
mėjusiems veikėjams etc. Yra bu
vę atsitikimų, kad informacijos 
iš itališkosios Eltą — Press vieno 
mėnesio būvyje būdavo panaudo
jamos apie 200 kartų.

Ir daugelis italų žymių agen
tūrų pasinaudoja Elta-Press skel
biamomis žiniomis. Stambi jų 
agentūra Dies neseniai padarė pa
sikalbėjimų su Elta-Press redak
torium V. Mincevičium apie da
bartinę Sovietų politiką lietuvių 
atžvilgiu ir jos pasekmes paverg
tajam kraštui.

Italų kalba Elta-Press suvaidi
na taip pat svarbų vaidmenį at- 
remiant per toli einančias lenkų 
pretenzijas į Rytų Lietuvą ir pa
našiais atsitikimais. Dėl to teko 
leisti net ekstra leidinį, kuriuo 
buvo atžymėtos lietuvių teisės į 
Vilnių ir Vilniaus kraštų. E.

• LNA, gegužės 4. — Apie 100 
perdidelių kolūkių šįmet ir apie 
60 ateinančiais metais numatoma 
skelti per pusę. 30 perskėlimo pro
jektų jau patvirtinta. Taigi kitais 
metais kolūkių Lietuvoje turėtų 
jau apie 1950 (dabar 1787).

Dabar yra kolūkių, apimančių 
net apie 6000 ha (apie 15.000 ak
rų) ir jų žemės nuo krašto iki 
krašto vietomis siekia iki 10-15 
kilometrų (6-9 mylių)

3



4 Mūsų pastogė 1956 m. gegužio 23 d.
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PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

Naujai Išrinktoji Sydnėjaus Apy
linkes Valdyba šiaip pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas A. Ja
saitis, vicepirmininkas P. Grosas, 
sekretorius K. Kemešys, kasinin
kas V. Miniotas ir kultūros ir tur
to reikalamss narys A. Šidlaus
kas. Pirmininko adresas: 1 Stanley 
Str., East Sydney, tel. FA 3261.

PO SUSIRINKIMO

Gegužio 20 d. Sydnėjaus lietu
vių namų dalininkų nepaprastų 
susirinkimų atidarė Tarybos pirm. 
V. Šliogeris. Susikaupimo minute 
pagerbtas miręs Sydnėjaus Liet. 
Namų revizijos komisijos narys 
K. Celkys. Susirinkimui pirminin
kauti, Tarybai pasiūlius išrinktas 
Emilijonas Kolakauskas, kuris pa
vaduotoju pasikvietė Ošinu ir sesk- 
retoriautl V. Stelemekų ir A. Bu
činskų.

Svarbiausias šio susirinkimo 
tikslas buvo nutarti namų vietų. 
Išklausius Tarybos pirm. V. Šlio
gerio ir techniškųjų statybos rei
kalų vadovo Inž. B. Daukaus pra
nešimų, diskusijose ryškėjo dvi 
nuomonės: vieni kalbėjo už tai, 
kad namai statytini Strathfielde, 
kiti pasisakė už Bhnkstownu, ka
dangi čia statant prie Sydnėjaus 
lietuvių namų jslgijlmo jungiasi 
ir Bankstowno lietuviai su savo ak
tyvais.

Per puspenktos valandos, po 
berybių ginčų, aiškinimų, įrodinė
jimų, pasibarimų pasiekta buvo 
tai, kad susirinkimo dalyviai pra
dėjo išsivaikščioti. Prezidiumo pir
mininkas, pradžioje “atleidęs vad
žias“, paskui jų jau nebepajėgė 
suimti į rankas. Buvo nubalsuota 
susirinkimų atidėti kitam kartui. 
Tačiau, prieš susirinkimų užda
rant, dar priimtas prezidiumo pir
mininko pasiūlymas vietos klausi
mų nuspręsti referendumo keliu, 
raštu atsiklauslant kiekvienų Syd
nėjaus Lietuvių Namų narį. Karš
tai pritarta Bankstowno Lietuvių 
Namų Laikinosios Tarybos pirm. 
J. Ramanausko siūlymui, kad vis- 
dėlto Sydnėjuje reiktų lietuviams 
tik vienerius namus testatyti, to
dėl Bankstownas sutinka jungtis 
prie centrinių namų ir parenkant 
namams vietų norėtų dalyvauti 
balsavime. Suprantama, prieš re
ferendumų Bankstownas su savo 
aktyvais prisijungia prie centri
nių namų, išanksto sutikdamas su 
daugumos nutarimu.

Susirinkime dalyvavo 105 Syd
nėjaus Lietuvių Namų nariai, ats
tovauju 63% visų narių įnašų. 
Šiuo metu S.L.N. turi 243 narius, 
kurie yra įmokėję, arba pasižadė
ję artimiausiu laiku įmokėti £2010.

PAMALDOS

Gegužio 27 d. pamaldos lietu
viams Wentworthvillej 11 vai.

Gegužio 27 d. Wollongong lie
tuviams pamaldos W. Katedroj 5 
vai. po pietų. Prieš pabaldas vai
kučiams mokykla.

Birželio 3 d. pamaldos Banks- 
towne St Brendan’s bažn. 11 vai.

Birželio mėnuo skirtas pamal
dumo praktikai į šv. Jėzaus Širdį.

K.P.B.

PASKAITA APIE LIAUDIES 
ŠOKIUS

Gegužio 19 d. Bankstowne įvy
kusiame šviesos Sambūrio Sydnė
jaus sk. parengime V.R. Saudar- 
gienė skaitė gerai paruoštų pas
kalį, tema “Liaudies šokių kil
mė". Po paskaitos buvo diskusi
jos ir arbatėlė.

PLUNKSNOS KLUBO

sueiga įvyks gegužio 27 d., sek
madienį, 5 vai. p.p. “Mūsų Pasto
gės” Redakcijoje. Klubo pirminin
kas, kviesdamas visus narius at
vykti j sueigų, prašo pranešti, kad 
atskirai pakvietimai nebus siun
čiami.

IŠ M.L.B. DR-JOS VEIKLOS

Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos Sydnėjaus skyriaus valdyba 
pasiskirstė pareigomis: S. Marcin
kienė — pirmininkė (64 Woniora 
Rd., Hurstvllle, N.S.W., Tel. LU 
3154), A. Reisgys — vicepirmin., 
H. Keraitis — sekr. A. Prašmutas 
— iždininkas.

Skyriaus valdyba artimiausiu 
laiku praves lėšų telkimų Kana
dos M.L.B. Draugijos paskubtam 
dr. Vydūno Premijos Fondui už 
geriausių veikalų apie Mažųjų Lie- 
tuvų. Aukas rinks visi Draugijos 
nariai. Tikimasi, kad vsuomenė šį 
reikalų mielai parems.

Kiek vėliau numatoma suorga
nizuoti “Jūros dienų” — minėjimų, 
kurio tkslas būtų atkreipti ypač 
jaunimo dėmesį į jūros (ypatingai 
Klaipėdos uosto) reikšmę Lietuvai.

—- h —

MELBOURNAS
DAILIOJO ŠOKIO VAKARAS
Elena Kepalaitė, išraiškos šokio 

menininkė, pasirodys gegužės 31 
d. St. Kildos Town Hall — Mel
bourne su dailiojo šokio solistine 
programa. Su ta pačia programa 
birželio 8 d. menininkė pasirodys 
Adelaidėje. Kostiumai pačios E. 
Kepalaitės sukurti. Menininkė pa
žįstama ir savo tapybos kūriniais. 
Tapybos meno ji ir šiuo metu te
besimoko Melbourne.

ĮSIJUNGIA NAUJOS JĖGOS

Melbourno Lituanistiniuose Kur
suose istorijų sutiko dėstyti Vale
rija Knucaltienė. Ji yra studija
vusi 4 metus lituanistinių dalykų. 
Kauno Vytauto D. Universitete ir 
ilgus metus mokytojavusi Kaune.

TRAGIŠKA TAUTIEČIO 
MIRTIS

Vladas Motuzas, 38 m. amžiaus 
gegužės 7 d. tragiškai užbaigė 
savo gyvenimų Jaros upėje. Atro
do, velionies paties nušokta nuo 
miesto tilto j upę, jieškant mirties.

V. Motuzas buvo kilęs iš Ža
garės, baigęs vidurinę mokyklų, 
berods, buvęs Vilniaus universite
to studentas. I Australijų buvo jis 
atvažiavęs pirmuoju transportu, 
pradžioje dalyvavo lietuvių spor
tininkų gyvenime. Vėliau tarp lie
tuvių jo visai nesimatė. Jį pažinu- 
Sieji sako — buvęs pamėgęs alko
holį. Gavęs džiovų, 10 mėnesių iš
gulėjo ligoninėje ir tik trumpai 
prieš mirtį būvą iš jos išėjęs, ne
tekęs pusės plaučių. Karo ir po
kariniu laiku veliuoniui yra tekę 
išgyventi daug sunkių valandų, o 
tas galėjo palaužti jo moralę.

Santaupų velionis jokių nepa
liko, net palaidoti teko sumesti jį 
pažinusiems. Manome atspėsių ve- 
liuonies paskutinę jo žemiško gy
venimo mintį: tebūnie jo gyveni
mas ir mirtis rimta pamoka pa
našiu keliu einantiems gyviesiems. 
V. Motuzas palaidotas Melbourne, 
Carlton kapinėse. (V.)

Padėka
Sydnėjaus maloniems tautle 

čiams, vieniems iš pirmųjų supra- 
tusloms Olimpinių Žaidimų ati
daryme reprezentacinės lietuvių 
tautinių šokių grupės dalyvavimo 
reikšmę ir per “M.P.” Redakcijų 
prisluntusiems mums £ 3.0.0, mes, 
Melbourno Lietuvių Tautinių šo
kių Grupės šokėjai ir vadovas, 
nuoširdžiai dėkojame.

Šiandien mums ir mažiausia pa
rama yra labai reikšminga.

M.L.T.Š.G. “Atžalynas.

ADELAIDĖ
PAGERBTA MOTINA

Motinos dienos minėjimas pra
dėtas pamaldomis šv. Juozapo baž
nyčioje. šv. mišias atlaikė ir pa
mokslų pasakė Adelaidės lietuvių 
kat. kapelionas kun. dr. P. Jatu
lis. Toliau minėjimas vyko Ka
tedros salėje. Minėjimų organiza
vo ir programų paruošė Liet. Mo
terų Sekcija. Paskaitų skaitė Pr. 
Pusdešris. Motinas sveikino ALB 
Adelaidės Apylinkės vardu valdy
bos pirm. St. Čibiras ir kun. dr. 
P. Jatulis — parapijos vardu.

Gražiai pasirodė savaitgalio mo
kykla. P. Vasiliauskienės vadovau
jami mokyklos vaikai padainavo 
keletu dainų, p. Lapšienės paruoš
ta tautinių šokių grupė pašoko ke
lis liaudies šokius. Akordeonu šo
kius palydėjo Grigonis.

Po oficialiosios dalies buvo ben
dra arbatėlė.

LIETUVIAI STUDENTAI 
ADELAIDĖS UNIVERSITETE

Šiuo metu Adelaidės universite
te studijuoja R. Reisonienė, A. 
Navakas ir L. Urmonas — archi
tektūrų, J. Arminas —; ekonomi
nius mokslus, A. Bajorūnas — 
farmacijų, A. Navakienė — fizio
terapijų. Daugiausiai lietuvių ran
dame technikos fakultete — inži
nerijų studijuoja A. ir D. Dundal, 
A. Galatlltis, V. Navakas, I. Rei- 
sonas, A. Snarskis, R. Urmonas Ir 
T. Žurauskas.

Daugumas jų jau yra bebaigiu 
studijas.

ORGANIZUOJAMI
NAUDINGI KURSAI

Liet. Kultūros Fondo Adelaidės 
skyriaus valdyba praneša, kad 
skyrius organizuoja medžio dirbi
nių ir įdeginlmų kursus. Skyriaus 
valdybos pirmininkas St. Neliub- 
šys sutiko leisti naudotis nemoka
mai visomis reikalingomis motori
nėmis mašinomis. Kursams yra 
gauta patalpa prie Park Tce., 
North Unley.

Norintieji išmokti meniško med
žio apdirbimo, registruojasi pas 
L.K.F. valdybos pirmininkų St 
Neliubšį, 165 Angas St, Adelai
de (City), arba pas valdybos na
rius V. Morkį ir Pr. šatkų.

Kursai vyks vakarais arba sa
vaitgaliais (priklausys nuo kur
santų skaičiaus ir susitarimo), o 
smulkesnių Informacijų bus su
teikta užsirašant

LIETUVIŠKAS MENAS
JIEŠKO LIETUVIO

L.K.F. Adelaidės skyrius ruošia 
originalių meno paveikslų loteri
jų, kuri įvyks š.m. birželio mėn, 
10 d. šv. Juozapo bažnyčios salė
je. Loterijon leidžiama 80 orig. 
lietuvių dailininkų kūrinių. Dau
giausiai bilietų pirkusią užtikrin
tai laimės savo paties portretų, 
kurį nemokamai nupieš dail. St. 
Neliubšys.

Loterijos rengėjai prašo bilietus 
įsigyti iš anksto. Bilietai gauna
mi šv. Juozapo bažnyčios salėje po 
pamaldų. Jeigu kas negalės asme
niškai loterijoje dalyvauti, jo bi
lietai vistiek dalyvaus, todėl ade- 
laidiškiai neturėtų praleisti pui
kios progos už mažų pinigų įsigy
ti savųjų dailininkų darbų. P.

MINĖJIMĄ ORGANIZAVO LIET.
ŠVENTĖS

Motinos dienos minėjimų Syd
nėjuje šiemet pasiėmė ruošti jau
nimas — ateitininkai ir skautai.

“Lietuviškas jaunimas, nors ir 
sunkiose sąlygose gyvendamas, 
šiandien, po 11 tremties metų, dar 
nėra nutautėjęs” — žodžiai tos 
dienos prelegento, jauno vyro, Mo
tinų Tėvynę prisimenančio dau
giau iš raštų ir pasakojimų savo 
gimdytojos.

Iškilmingas šv. Mišias atlaiko 
kun. P. Butkus, pamokslų pasako 
Tėvas S. Gaidelis, S.J. Pamaldų 
metu gieda A. Pluko vadovauja
mas “Dainos” choras. Dauguma 
ateitininkų ir skautų priima šv. 
Komunijų ir jų aukoja už savo 
motinas.

šv. Benedikto parapijos salėje 
minėjimų atidaro stud. R. Stakaus- 
kas.

Į garbės prezidiumų pakviečia
mos keturios motinos. Penktoji kė
dė viduryje tuščia — ji skirta 
motinai likusiai Tėvynėje. Ketu
rioms motinoms įteikiama gėlių. 
Graži gėlių puokštė ant tuščios 
kėdės.

Algis Bučinskas skaito paskai
tų: trumpa, kondensuota, bet pla
ti savo turiniu ir gerai paruošta 
paskaita verčia kiekvienų pripa
žinti, kad mūsų jaunimas moka 
tarti žodį — aiškų ir nenuobodu.

Susikaupimo minute, pagerbia
mos Sibire žuvusios lietuvės mo
tinos.

Meninę programų pradeda aš
tuonmetė Ramūnė Zinkutė, padek
lamuodama eilėraštį. Savo kūry
bos rašinėlį “Motinos kapas” pa
skaito D. Grosaitė. Skautų tauti
nių šokių grupė, vadovaujama M. 
Oslnaitės, pašoka “šustų”, “Ke
purinę, “Žiogelį” ir “Aš tau sese 
nesakiau”. Trijų metų amžiaus 
deklamatorė — jauniausia prog
ramos dalyvė — Rasa Zinkutė 
karštų plojimų priverčiama dar 
kartų pasirodyti. Deja, nors vi
siems labai patiko jos deklamaci
ja Ir šauni laikysena prieš 400 
nepažįstamų žmonių, ji nebekar
tojo.

Radijo vaizdelis — Pasaka apie 
gražiausių gėlę — buvo klek iš-

š.m. gegužii
ST. KILDA, TOWN

JAUNIMAS. JIS' ATLIKO IR 
PROGRAMĄ.

tęstas ir blogai "transliuotas”. Už
tat jaunasis smuikininkas V. Sta- 
šionis, palydimas Stašionytės pia
ninu, gražiai atliko St. Šimkaus 
“Kur bakūžė samanota”. Gabiai 
deklamavo E. Kimantaitė.

Geras buvo akordeonistų kvar
tetas: A. Plūkas (vadovas), J. 
Bliekas, A. Garelis ir A. Maura- 
gis, pagrojęs “Mane močiute ba
rė” ir “Romuvėnų maršų”. Jie 
tikrai buvo verti tų karštų ploji
mų, privertusių juos grįžti scenon.

Staigmena, labai maloni staig
mena, buvo mišraus skautų choro 
pasirodymas, žigaičio vadovauja
mas jaunų balsų, bet gerai pa
ruoštas choras padainavo “Daug 
daug dainelių”, “Atsisveikinimų” 
su R. Cibulskio įspūdinga melo- 
dtklamacija, “Laiškai motinai” ir 
“Sutems tamsi naktužėlė”. Cho
rui akompanavo A. Plūkas.

Dėl šio choro verta būtų ilgiau 
pašnekėti. Verta tikrai, nes jis 
kaltas, jeigu net tik močiutes jaut- 
rašlrdes, bet ir vyrai “akmenšird- 
žiai” nosinėmis gaudė sūrius la
šus nuo virpančių blakstienų — 
ašara skruostu riedėjo ne dėl dai
nos žodžių graudžių, bet dėl to, 
kad lietuviškas dainas taip gra
žiai mūsų jauniausias jaunimas 
čionai dainavo.

Tikėkime, kad šį jaunų chorų 
girdėjome ne paskutinį kartų.

Dėl pianino kaltės iš programos 
“iškrito” pianistė Irena Vllnonytė.

Gražu už tėvynę pavargti, ken
tėti, dainavo Maironis.

Nesvietiškai džiugu, kad mūsų 
tremties atžalyno širdyse gyva 
yra tėvynė, kad jo lūpose skamba 
gražiai tartas lietuviškas žodis, 
rhotinos gimdytojos Išmokytas, 
motinos, kuriail pagerbti ir atsidė
koti šis puikus minėjimas buvo 
suruoštas.

Dalyvis.

MEZLIAVA MOTINOMS
švenčiant Motinos dienų pas Ki

sielius (Sydnėjuje) pravedus mez
liavų surinkta lietuvėms motinoms 
Vokietijoje £ 3.0.0.

Pinigus persiųsti paprašyta 
“Mūsų Pastogės” Redakcija.

> mėn. 31 d.
rIALL, MELBOURNE,

ELENOS KEPALAITĖS
IŠRAIŠKOS ŠOKIO REČITALIS

Programoje: Jakūbėno, Debussy, Chopain, Rachmaninoff ir kitų kū
riniai.

Pradžia 8 vai. 15 min. p.m.
Bilietai gaunami prie šv. Jono bažnyčios sekmadieniais, pas Mayer 
ir prie įėjimo.

A.L.S.S. Melbourno Skyrius rengia

STUDENTU BALIU
& <

š.m. birželio 9 d. 8 vai. vak.

PRAHRAN TOWN HALL

Pakvietimus prašome įsigyti iš anksto — sekmadieniais 
bibliotekos salėje.

NESAKYK, KAD ESI Iš LIETU
VOS KRAŠTO, JEI NESKAITAI 
LIETUVIŠKO RAŠTO! 10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai garantuoja 

geriausių patarnavimų Jūsų giminėms ir draugams krašte.

Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai, šilko ir vilnos 3 

skaros, avalynė, vaistai, maistas. J

SIUNTINIAI I VISA
c cPASAULI

t

Po nelaimingos operacijos mūsų geram bičiuliui Juozui-SAVIC
KUI mirus, artimus draugus: ponių Savickienę, p.p. Vacbergus 
ir Savaičlus giliai užjaučia ir kartu liūdi.

Sipavičiai.

JUOZUI SAVICKUI
mirus, liūdintiems P. Savickienei, p.p. Savaičiams ir Vacber- 
gams nuoširdžių užuojautų reiškia

D. Paliulis.

Garantuotas siuntinė lio pristatymas

Didžiausi išsiuntimo namai Europoje

PRANEŠIMAI
CANBERROS LIETUVIAMS

Gegužio 26 d. 7.30 vai. p.p., C. 
W.A. salėje šviesos Sambūris ren
gia lietuviškos muzikos naujų, ne
girdėtų plokštelių koncertų. Po 
koncerto arbatėlė.

Valdyba.
Š.m. birželio mėn. 5-10 dieno

mis Canberroje religiniais reika
lais lankysis kun. S. Gaidelis S.J. 
Ta proga tautiečius jis lankys na
muose šia tvarka: birželio 5 — 
O’Connor, birželio 6 — Turner, 
birželio 7 — Yarralumla, birželio 
8 — Ainslie, birželio 10 — Quean- 
beyan. Birželio 10 d. 11 vai., Brad- 
don šv. Patriko bažnyčioje iškil
mingos pamaldos už Sibiran iš
tremtuosius tautiečius, su tam rei
kalui pritaikytu pamokslu. Per mi
šias bus klausoma išpažinčių.

Tautiečiai prašomi nurodytomis 
dienomis pasistengti būti namuo
se, o sekmadienį atsilankyti į baž
nyčių.

ALB Canberros Apyl. V-ba.

Sydnėjaus ab-kus, užsirašiusius 
vykti gegužio 25 d. (penktadienį) 
į Observatorijų, maloniai prašau 
susirinkti York St., prie Wynyar
do stoties išėjimo, 7 vai. vakare, 
ne kaip buvo minėta 7.30. Neužsi
registravę negalės dalyvauti, nes 
skaičius yra ribotas.

Pirmininkas.

KREPŠINIO TURNYRAS 
ADELAIDĖJE

Latvių ’’Ventos” klubas ruošia 
krepšinio turnyrų. Jis įvyks birže
lio 2, 3, 4 dienomis, O.B.I. salėje. 
Pirmosios rungtynės birželio 2 d. 
5.30 vai. bus tarp A.L.S. (latviai) 
ir lietuvių Vyties.

Turnyran pakviestos šios ko
mandos: Venta, A.L.S. (Adelaidės 
latviai), Daina (Melbourno lat
viai), North Adelaide O.B.I. (Ade
laidės austr. komanda) ir mūsų 
Vytis. Edas.

Pajieškojimai
— Vlado ir Bronės Gražulių, an

ksčiau gyvenusių Immigration 
Centre Somers, Vie., pajieško: O. 
Narbutienė, 14 Sclich St., Yarra
lumla, A.C.T.

— Herta Kubolkienė Iš Klaipė
dos, gyvenusi Lūbeko stovykloje, 
Australijon atvykusi 1951 m., rei
kalinga paliudyti Fridricho Glller- 
to mirtį. Rašyti: kun. P. Butkus, 
Christian Brothers College, The 

Boultvarde, Lewisham, N.S.W.
— Antanas Šhrzonstauskas, ma

noma gyvenus Pietų Australijoje, 
prašomas atsiliepti. Yra laiškas iš 
motinos.

Kreiptis: A. Martusevičius 43 
The Boulevarde, Fairfield, N.S.W.

— Jei kas turi žinių apie kel
miškes seseris Marijonų Ir Emili
jų Gasiūnaites ir jų pusbrolius 
kelmiškius Antanų, Kazį, Rūtų ir 
VytųGasiūnus, taip pat mokytojų 
Emilijų Klovaitę, medikę Liudų 
Eliošaitę — Šidlauskienę, buv. Ky
bartų pašto tarnautojų Bronę 
Džiaugytę — Gasiūnienę, Vilniaus 
savivaldybės tarnautojų Bronę Ja- 
ninų Šlmkevičlūtę — Gasiūnienę, 
prašome pranešti šiuo adresu: El
ta, R.V. Reutlingen, Gartenstr. 5, 
Germany.
• Jonas Kriaučiūnas, gyvenęs 

Vokietijoj Luebeko stovykloj, ir 
Pranas Sadauskas, gyvenęs Ade
laidėje, pajieškoml artimųjų iš 
namų. Kreiptis: K. Taparauskas, 
141 South T-ce, Adelaide, S.A.

LIETUVAITĖS RANKOS 
GERIAUSIAI PATARNAUS 

PERSIUNČIANT SIUNTINIUS
I TĖVYNĘ

Rašykite:

DAINORA,
49 Thornton Ave., London W. 4, 

England.

Prekių ir vaistų katalogai iš
siunčiami tuoj pat. Nuoširdžiai 
patariama, kas verta siųsti ir ko 
neverta. Siuntėjas gauna gavėjo 
pakvitavimų. Patarimai tik už paš
to ženklų atsakymui.

TAZAB & CO. LTD.

TAZAB HOUSE, 22 ROLAND GARDENS, 

LONDON, S.W. 7. ENGLAND. X

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

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