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FAKTAI IR KOMENTARAI Krito ir Rakosi

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS TALKOS PAREIŠKIMAI AK
TUALIAIS KLAUSIMAIS.

Atsiliepdama į eilę gautų paklausimų, LNT Valdyba 1956 m. liepos 
3 dienos posėdyje nutarė paskelbti šiuos pareiškimus:

1. GANDAI APIE “SATELITINĮ 
STATUSĄ’’.

Tariama nepriklausomybė iš 
Kremliaus malonės, panaši kaip 
Lenkijoj bei kitose vadinamose 
“liaudies respublikose”, Lietuvai 
nebūtų žingsnis į laisvę. Jei Krem
lius savo valia tokią tariamą ne
priklausomybę Lietuvai primestų, 
tai tik pasitikėdamas, kad tuo bū
du kelias į laisvę Lietuvai būtų 
dar kiečiau uždarytas. Bet nėra 
duomenų, kad Kremlius rengtųsi 
keisti esamą Lietuvos okupacijos 
formą.

tiesa tinkamai Ir energingai būtų 
skleidžiama už geležinės uždan
gos, ir kad Jos skleidimas būtų 
stipriau negu ligi šiol nukreiptas 
ir j Lietuvą, ypatingą dėmėsi at
kreipiant į Kremliaus bendradar
bius Lietuvoje.

4. JAUNIMO PERKELDINIMAS.
Jau treti metai iš eilės po apie 

du tūkstančius ar daugiau Lietu
vos jaunuolių negrįžtamai išsiun
čiami į darbus tolimuose Sibiro 
kraštuose. Apie pusantro tūkstan
čio studentų ir šiaip jaunimo šiais 
metais atostogų vietoj siunčiami į 
Kazachstaną derliaus nuimti, nors 
Lietuvos laukuose nepaprastai trū
ksta darbo rankų. Niekas, išsky
rus slaptas raumenų sąskaitybos 
įstaigas, nežino, kiek Lietuvos jau
nuolių negali grįžti namo atlikę 
karinę prievolę okupantų kariuo
menėje. Ir mokslą baigusiųjų di
delė dalis turi vykti dirbti į sve
timus kraštus, iš kurių grįžimo 
galimybės daugiau negu abejoti
nos.

Lietuvos jaunimas tuo būdu ver
čiamas įstrigti įvairiose “naujose 
tėvynėse”, kurti tenai mišrias šei
mas, pamesti ryšius su gimtuoju 
kraštu. Tiesa, ta pačia proga iš
vyksta iš Lietuvos nemaža ir atė
jūnų, bet jie pakeičiami naujais. 
Kai Lietuvos jaunimas siunčiamas 
už Irtyšio į Pavlodarą aliumini- 
jaus fabriko statyti ar dirbti Ir
kutsko srityje prie Bratsko elekt
rinės, į Kauno elektrinės statybą 

i renkasi rusai iš visų Rusijos kam
pų. Kai Kremlius skelbia duodąs 
Lietuvai daugiau savivaldos, per
duodamas Vilniuje veikiančioms 
ministerijoms valdyti Lietuvos 
žmonių seniai sukurtus cukraus 

bei mėsos produktų fabrikus, tai 
ligi šiol tuos fabrikus iš Maskvos 
valdę pareigūnai i-usai vyksta į 
Lietuvą jų iš arčiau valdyti.

Šis sistemingas jaunųjų jėgų 
iš Lietuvos siurbimas, sujungtas 
»u nuolatine svetimo elemento in
filtracija į Lietuvą yra net klas
tingesnis tautos žudymo būdas, 

negu Stalino laikais vykdytieji ma
siniai išvežimai. Negalėdami to 
sustabdyti, turime bent 
pasaulio dėmesį į tai atkreipti. 
Esame patenkinamai 
masinių išvežimų baisumą. Dabar 
yra uždavinys išaiškinti pasauliui, 
ką iš tikrųjų reiškia jaunimo iš
blaškymas po Sibiro plotus.

Tik, nušviesdami tą pavojų, ne
skubėkime išblaškomo jaunimo 
skelbti žuvusiu Lietuvai. Pasitikė
kime, kad ir po apsiniaukusiu Tė
vynės dangum augusio jaunimo 

i susipratimas 
munistų partijoj. Tai yra vienas1 gali tesėti ilgiau už siautėjantį,

2. POZNANĖS SUKILIMAS IR 
GANDAI APIE NERAMUMUS 
LIETUVOJE.

Herojiškas lenkų rezistencinės 
valios išsiveržimas Poznanėje bus 
buvęs vienas iš sėkmingiausių 
propagandine prasme, nes įvyko 
daugelio vakariečių liudininkų 
akyse. Tačiau kaina, kurią lenkų 
rezistentams teko ir dar teks už 
tai mokėti, yra tragiškai augšta. 
Trumpas, bet šimtų gyvybių pa
reikalavęs poznaniečių sukilimas 

'mums gyvai primena dar tragiš- 
kesnę, apie 30.000 gyvybių paėmu
sią kelerių metų kovą prieš tą 
patį okupantą Lietuvoje, tik vy
kusią be laisvojo pasaulio liudi
ninkų ir nepasiekusią pelnyto at
pildo. Susirūpinę sekame pasaulio 
spaudoje nuaidėjus} gandą, anot 
kurio ir Lietuvoj, Latvijoj bei Es
tijoj, maždaug tuo pačiu laiku 
kaip ir Poznanėj, kilę panašių ne- ' 
ramumų. Neabejodami, kad esa
mose aplinkybėse tokių žygių 
sekos tegali būti tragiškos, su 
lengvėjimo jausmu patiriame, 
tie gandai apie Lietuvą bei
kaimynus šiuo atveju esą nepa
grįsti.

Dalinis teroro varžtų atleidimas 
neišvengiamai sukelia pagundą pa
sireikšti narsiesiems. Tai yra spą
stai, į kuriuos lengvai gali patekti 
kiekvienas rezistentas — laisves 
kovotojas, kurio narsumas bei 
veržlumas į laisvę pralenkia kant
rybę ir išmintingą atsargumą. 
Poznanės įvykių pasėkos bus vie
nas iš ryškiausių pavyzdžių, kaip 
toki spąstai veikia. Teneatsiran- 
die laisvam pasauly nei vieno lie
tuvio, kuris, susižavėjęs heroine 
tokių žygių puse, apsunkintų sa
vo sąžinę kaip nors paskatinęs 
tautiečius

pa- 
pa- 
kad 
jos

patekti j tuos spąstus.

laisvojo

išgarsinę

3. KRIZĖ 
JOJ.

KOMUNISTŲ PARTI-

Atrodo . , __  ___ __
metu vyksta gili krize Rusijos ko- j širdyse lietuviškas

neabejotina, kad šiuo

iš didžiausių pavojų Kremliaus 
valdovams. Tai stiprina pamatą ti
kėjimui, kad ir tuo būdu galėtų 
atsidaryti pavergtiesiems kelias į 
laisvę. Kremliui gali pasisekti už
siūti irstančias siūles, gali pasi
sekti užgniaužti jam pavojingą 
krizę, jeigu niekas nesukliudys 
Jam savaip iškreipti bei nuslėpti 
tiesą valdomųjų ir pagalbininkų 
akyse. Todėl tikra, ryškiai ir įtiki
namai išdėstyta tiesa turi pasiekti 
pavergtąsias tautas, o ypač komu
nistų partijos pareigūnus paverg
tuose kraštuose ir pačioje Rusi
joje. Visų, kas rūpinasi Lietuvos 
laisve uždavinys yra — panaudoti 
prieinamus įtakos kelius, kad ta

bet ir braškantį komunizmo vieš
patavimą.

“M.P.” RED. PASTABA
Dėl įvykių Pabaltijo okupuoto

se valstybėse praeitą savaitę ats
pausta informacija rėmėsi užsie
nio spaudos ir žinių agentūrų 
pranešimais, šiame numeryje de
damas komentaras priimtinas taip 
pat su rezervu, nes faktinojl pa
dėtis ir pirmieji šaltiniai nėra pil
nai prieinami ir šio komentaro au
toriams. Tiesa betgi yra tai, kad 
ir Pabaltijo kraštuose ryškėja vie
šas nepasitenkinimas esama san
tvarka.

i OKUPUOTO] LIETUVOJIš Vienos pranešama, kad grį
žęs iš Maskvos atsistatydino Ven
grijos kom. partijos pirmasis sek
retorius M. Rakosi. Savo pareiš
kime jis sakosi negalįs toliau va
dovauti Vengrijos komunistams, 
nes j 
gelį padarytų klaidų, kurios yra 
didesnės, negu manęs”. Toliau jis j vos į Kazachstaną, kaip sako, po- 
pripažino, kad Chruščevas jam rai mėnesių atostogų, kurių metu 
pravėręs akis į tikrą komunizmo ‘ jie turės dirbti prie derliaus nu- 
supratimą, bet tai nesumažiną jo ėmimo pernai ir užpernai tenai 
kaltės. j įsteigtuose valstybiniuose ūkiuo-

Rakosl žinomas kaip “staliniz- se' 
mo” šalininkas ir yra sunaikinęs' “Atostogautojų” registracija 
daug žymių Vengrijos komunistų, Prasidėjo birželio 22. Vilniaus uni- 
kuriems jis prikišo ’’įvairius nu-' versitete per pirmą dieną sure- 
krypimus” nuo generalinės Unijos. Klstru°ta 80 studentų. Toliau tas 
Jis buvo aršus Tito priešas. Nu- skąįčiUs didėjo jau gana lėtai, nes 
rodoma, kad Rakosi kritimas ir 
yra Tito asmeninis laimėjimas.

Užsienio spauda rašydama apie 
Rakosi nušalinimą, pažymi, kad 
“kiekvienas šuo turi savo amžių”.

Studentai ir moksleiviai 
vežami Kazachstanan
LNA, liepos 6. — 1500 studentų 

jaučiasi “atsakingas už dau- I ir šiaip jaunuolių yra užsimota 
nodnrvt.ll klaidu Vnrino vrą šiomis dienomis išsiųsti iŠ Lietu-

VALYMAI R. VOKIETIJOS

KARIUOMENĖJE
R. Vokietija paskelbė, kad jos 

kariuomenė bus sumažinta. Nuro
doma, kad iš 120.000 vyrų ginklo 
tarnyboje paliekama tik 90.000, ki
ti paleidžiami į atsargą. Rytų Vo
kietijos kariuomenę sudarysią tik 
“savanoriai”.

Šis sumažinimas, jei jis iš tik
rųjų bus padarytas, laisvojo pa
saulio spaudos siejamas su Poz
nanės įvykiais, kur atsiųsti kariai 
tikrai savanoriškai atidavinėjo 
savo ginklus darbininkams, net 
kelis tankus “paskolindami” suki
lėliams. Manoma, kad R. Vokieti
jos komunistai skaitosi su galimy
be, kad galimo sukilimo atveju 

negalima būtų pasitikėti kariuome
ne, todėl ją mažindami padarys , 
“valymą” ir mažiau patikimus pa
siųs j atsargą. I

PASAULIO
LIETUVIAI

geležinkelio ir Irtyšio upės, apie 
300 kilometrų į pietryčius nuo' 
Omsko. Ten bus statomas naujas 
aliumlnijaus fabrikas. Į Pavloda- 
rą, kaip ir į visas “penkmečio sta
tybas”, Jaunimas siunčiamas ne- 
grįžtinai. Įmones pastatę jaunuo
liai yra iš anksto pasmerkti pa
silikti tenai ir dirbti ilgą laiką.

Kada ubago lazdas 
apkraus mokesčiais?

LNA, liepos 6, — Numatomi 
įvesti nauji mokesčiai tiems, ku
rie privačiai naudojamuose skly
peliuose laiko gyvulius. Priežastis 
— esą “privatininkai” naudoja 
duoninius grūdus ir net duoną gy
vuliams šerti, tuo nuskriausdami 
žmones...

Nuo privačiai laikomo arklio 
(reta kas privačiai arklius belai
ko) mokestis bus 1500 rublių me
tams, nuo karvės — 500 rublių 
ir 400 litrų pieno (buvo tik 100 
litrų), nuo kiekvienos kiaulės — 
20 kilogramų gyvo svorio mėsos 
(buvo 30 kg. nuo viso ūkelio, vis- 

I tiek Įdek bebūtų jame išlaikoma

ir liepos 1 buvo dar tik “daugiau 
i kaip šimtas”. Bet Vilniaus gele

žinkelių stoties apylinkėje esan
čiose įmonėse jau buvę suregist
ruota apie 500, Kaune vien iš “Me
talo” fabriko 50, iš poltechnikumo 
10, be to, nenurodytas skaičius iš 
Politechnikos bei Medicinos insti
tutų, Veterinarijos akedemijos ir 
Duonos kombinato (buv. “Para
mos” kepyklos). Šiauliuose “atos- 
togininkų” brigados organizuoja- - 
mos Pedagoginiame institute ir i 

keliose įmonėse. Išsiuntimas pra- gyvulių) ir t.t. Tie mokesčiai įve
dėtas tuojau pasibaigus egzami-!daml visoje Sovietijoje. Lietuvą 
nams augštosiose mokyklose, tai j 
yra, liepos pradžioj.

Pavlodaran — 500
LNA, liepos 6. — Sekmadienį, 

liepos 1, iš Vilniaus į Pavlodarą iš
ėjo pirmasis Lietuvos jaunuolių 
transportas į “penkmečio staty
bas”. Išvyko 90. Daugiau kaip 100 
turėjo išvykti liepos 8 d. Arti
miausiu laiku vien į 
Lietuvos numatyta 
jaunuolių.

Pavlodaras yra 
šiaurės—rytų dalyje, prie Sibiro

Pavlodarą iš 
išsiųsti 500

Kazachstano

I privačiuose sklypeliuose išlaikomi 
j gyvuliai daugumui gyventojų yra 
pagrindinis prasimaitinimo šaltinis.

Miestuose iš viso numatoma ų^- 
drausti laikyti gyvulius. Kas ne
parduos mieste turimų gyvulių, 
bus baudžiamas 500 rb. Kaimuose, 
jei bent vienas darbingas šeimos 
narys neatliks darbadienių mini
mo kolūkyje, mokesčiai ir duok
lės bus didinamos 50%, o naudo
jamas sklypas kitais metais ma
žinamas pusiau arba iš viso bus 
atimta teisė naudotis sklypu bent 
dvejus metus.

1957 METAIS

Rinksis New Yorkan
“Mūsų Pastogės” bendradarbis 

JAV praneša, kad pasaulio lietu
vių seimas įvyks 1957 m. rugsėjo 
mėp. New Yorke.

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
seimą šaukti buvo siūlyta Paryžiu
je, taip pat galvota apie kitus 
miestus, bet sutarta, kad patogiau
sia vieta bus New Yorkas. Čia 
sudarytas ir organizacinis komite
tas, kurio pirmininku yra prel. Jo
nas Balkūnas, vicepirmininkai — 
adv. J. Šlepetys ir adv. A. Ošla- 
pas, sekretorius — Vyt. Vaitiekū
nas, iždin. — Trečiokas, nariai — 
dr. Br. Nemickas, J. Makauskas 
ir J. Pakalka.

Pirmasis org. komiteto posė
dis įvyko š.m. birželio 28 d. Ko
mitetas nutarė veikti paskiromis 
komisijomis. Pradžiai sudarytos 
penkios, o ilgainiui tų komisijų 
skaičius pagal reikalą galės būti 
praplėstas. Jau veikia informaci
jos, sporto, meno, finansų ir ūkio 
komisijos.

Pasaulio lietuvių seimas šaukiam 
mas remiantis bendruomenės sta
tutu, kuris numato tokį seimą ir 
tai, kad jame būtų išrinkta pa
saulio lietuvių bendruomenės val
dyba. Ikšiol tokios valdybos nėra. 
Kitas svarbus seimo tikslas yra 
aptarti kultūros reikalus pasauli
niu mastu ir peržvelgti būdus ir 
priemones lietuvybei išlaikyti.

Į pasaulio lietuvių seimą numa
toma suvažiuos apie pusė tūkstan
čio žmonių, bendruomenės atsto
vai iš įvairių kraštų. Australijos 
lietuvių bendruomenė turėtų pa
siųsti 5 atstovus.

SU VIKTORU GAILIUM ATSISVEIKINANT
1956.VH.7 tremtyje, Vak. Vokietijoje, mirė žinomasis veikėjas 

VIKTORAS GAILIUS. 1956.VII.10 jį j Pfulllngeno kapines palydėjo 
žmona, sūnus, Vykd. Tarybos bendradarbiai ir kiti mūsų tautiečiai.

V. Gailius yra gimęs 1893.VIII.27 Berštininkuose, Pagėgių ap
skrityje. 1914 m. baigė Tilžės gimnaziją, 1918 m. teisės mokslus Ber
lyno un-te. Mobilizuotas į vokiečių armiją, tiems bepuolant Kauno 
tvirtovę, .buvo sunkiai sužeistas ir iš kariuomenės paleistas. 1920.V.1
— 1922.VILI Lietuvos atstovas Vokietijoje, o vėliau, ligi 1923.II.6
— Lietuvos atstovas Estijoje. Visa savo veikla velionis yra ypač su
sijęs su kova už lietuviškąjį pajūrį, už Mažąją Lietuvą. Klaipėdos 
kraštui prisijungus prie Lietuvos, V. Gailius sudadrė antrąją Klai
pėdos krašto direktoriją ir jai pirmininkavo iki 1925.VIII.1. Vėliau
— “Klaipėdos žinių” ir “Memelzeitung” vyr. redaktorius. Klaipėdos 
krašto direktorijos juriskonsultas, uosto reikalų vedėjas, uosto di
rekcijos narys, gubernatūros patarėjas, miesto seimelio narys, Klai
pėdos burmistras, pirmasis “Ryto” b-vės direktorius, Klaipėdos kraš
to gubernatorius (1938-1939).

Nuo 1941 m. tremtyje. Čia išleido antrą leidimą vokiečių — lie
tuvių žodyno. Aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomeniniame gyveni
me. Nuo 1946 m. įsijungė į Vliko darbą, kur ėjo ligi paskutinio me
to įvairias pareigas: Vliko reikalų vedėjo, LF antrininko Vlike, Tau
tos Fondo valdybos pirmininko ir kt. Jo brolis, Klaipėdos sukilėlių 
adjutantas, buvo nacių nukankintas koncentracijos stovykloje.

Visų, kam (ik teko Viktorą Gailių arčiau pažinti ar su juo dirbti, 
jis veikiai įgaudavo simpatijas savo širdies taurumu, būdo tiesumu, 
lietuviškuoju nuoširdumu.

Mirė Ana Pauker
Paryžiuje viešėjo rumunų dele

gacija. žurnalistąi Iš jos narių 
patyrė, kad Bukarešte mirė, savo 
laiku labai pagarsėjusi komunis
tų veikėja, Ana Pauker. Nuo po
litinės scenos ji buvo nustumta 
1952 m. už nukrypimą nuo tuo. 
metinės linijos. Iki šiol apie Ją 
nieko nebuvo girdėti.

Iki karo Pauker buvo Maskvos 
radijo komunistinės propagandos 
rumunų kalba vedėja, gi raudo
najai armijai užėmus Rumuniją, 
ji buvo paskirta užsienių reikalų 
ministeriu ir min. pirm, pavaduo
toju. Pasižymėjo žiaurumu ir fa
natiškumu. Prieš ją drebėjo visa 
Rumunija. Nežiūrint jos visų nuo
pelnų komunizmui, vieną dieną 
Ana Pauker buvo paskelbta “juo- 
jąja avim”, kaip daug kartų yra 
atsitikę su žymiais Kremliaus tar
nais, o dabar ir su pačiu Stalinu, 
kurio didele gerbėja buvo Ana 
Pauker. Kokia mirtimi mirė ši 
Rumunijos pabaisa — delegacija 
nepasakė.

20 MIL. DOL. LAISVĖS DVASIOS UŽ 
GELEŽINĖS UŽDANGOS PALAIKYMUI

Washington, D.C., birželio 30 
d. (Senatorius Paul Douglas tele
grama Alto pirm. L. šimučiui). — 
Aš džiaugiuos galėdamas praneš
ti, kad vakar vakare Senatas už- 
g.vrė mano pasiūlytus 20.000.000 
dol., kad Juos panaudotų palaiky
ti laisvės dvasią gyvą tuose žmo
nėse, kurie yra už geležinės už
dangos ir priėmė nusistatymo pa
reiškimą mano pataisas įvado 
skyriuje. Kadangi buvo griežtai

pasipriešinta priedui iš Valstybės 
Departamento pusės, Senatas ne
norėjo priimti tos priedo dalies, 
kurioj buvo numatyta įsteigti Lai
svės administraciją su administra
toriais padėjėjais, kad jie atsto
vautų įvairias tautines grupes. 
Valstybės Departamentas adminis
tratoriams padėjėjams, atstovau
jantiems tautines grupes neprita
rė ir taip pat pasipriešino steigti 
instituciją, kuri nebūtų tiesioginė-

je Valstybės Departamento žinio
je. Atsižvelgdamas į tai, aš neno
romis padariau nuolaidą.

Mes laimėjome kovą, bet ne ka
rą. Senato plenume aš pasižadė
jau ir toliau kovoti, kad ir prieš 
vyriausybės opoziciją, už Laisvės 
administraciją, kurioj yra dideli 
žinių šaltiniai ir tautinių grupių 
sugebėjimai, kurie gali būti Ame
rikos valdžios ir kitų panaudoja
mi, kad paspartintų laisvės reika
lą.

Paul. H. Douglas, 
JAV Senatorius.

MR. MENZIES KELIAUJA

Australijos min. pirm. Menzies, 
po vizito Vienoje ir Paryžiuje, 
lankėsi Vak. Vokietijoje ir JAV- 
bėse. Vokietijoje turėjo pasitari
mus su dr. Adenauerio ir kitais 
vadovaujančiais asmenimis. Be po
litinių, aptarti ir ekonominiai bei 
imigraciniai klausimai. JAV Men
zies kalbėjosi su prezidentu, už
sienių reikalų ministeriu ir eko
nominio gyvenimo vairuotojais. 
Ministeris pirmininkas numato ap
lankyti dar Kanadą, Japoniją ir 
eilę kitų valstybių. Į Australiją 
grįš rugpjūčio mėn. gale.

• Indijos min. pirm. Nehru 
ir Egipto prezidentas pik. Nas- 
seras vizitavo Jugoslavijos pre
zidentą Tito.

• JAV atšaukė pažadėtą 24 
mil. dolerių paskolą Egiptui, šie 
pinigai turėjo būti sunaudoti mil
žiniškos užtvankos statybai, ku
rios pagalba būtų dykuma pavers
ta derlinga žeme. Parama sulaiky
ta dėl Egipto prezidento Nassero 
prosovietiškos politikos.

• Gen. Gavin pareiškė, kad 
110 vandeninlio (H.) bombų galė
tų užmušti 70 milionų amerikie
čių. Tokio pavojaus tačiau nesą, 
nes dabar gaminami ginklai, kurie 
įveiks sunaikinti dar ore bet ku
rias priešo priemones, nešančias 
mirtinus ginklus Amerikos gyven
tojams.

• Prezidentas Elsenhoweris 
baigė sveikatos atostogas ir Iš sa
vo ūkio grįžo į Vašingtoną.
• Vak. Vokietija atmetė Sov. 

Sąjungos siūlymą pradėti derybas 
su R. Vokietija dėl susijungimo. 
Kancleris Adenaueris nurodo, kad 
Vokietiją perskėlę “4 didieji” — 
JAV, Sov. Sąjunga, Anglija ir 
Prancūzija 1944 m., turi surasti 
kelią ir sujungti.

1



2 MOSU PASTOGE 1956 m. liepos 25 d.

LIETUVIU KULTŪROS DIENOS AMERIKOJE TAUTINIU GYVASTINGUMU BESIRŪPINANT
KULTŪROS KONGRESAS PALYDĖTAS LIETUVIŠKA DAINA

Lyg ir Dėdės Šamo metų aukso 
vidury, birželio 30 ir liepos 1 die
nomis, Čikagoje įvyko istorinis 
laisvųjų lietuvių sąskrydis — Kul
tūros Kongresas ir Dainų Šven
tė, kur dalyvavo tūkstančiai lie
tuvių iš plačiųjų JAV-bių kolo-

■ nijų ir kaimyninės Kanados.
Ir šiandien, kai šie įvykiai nu

slinko į vakardienų, džiugu kon
statuoti, kad kultūros kongresas 
ir dainų šventė, pasak Al. Barono, 
parodė, jog tautų suskaldyti sun
ku, nes jokiais rašiniais ir parti
jomis nepakeisi gyslose lietuviško
jo kraujo ir jokiomis politinėmis 
kombinacijomis neištrinsi palai
minimo ar pasmerkimo būti lietu
viu Ir tada, kai žmonės pamato, 
kad dirbama iš širdies grynam lie
tuviškam reikalui, kur aštrinan
tis politinis momentas yra išjung- 

-tas, tada pamatome, kad lietuvis 
eina, veržiasi, kuria ir dirba...

Su šiomis mintimis, manau, no
romis ar nenoromis, turėtų sutik
ti kiekvienas, kuris pats dalyvavo, 
ar bent iš šalies stebėjo, kultūros 
kongreso poreiškius. Tai buvo pa
vyzdžių pavyzdys, sektinas šiais 
sunkiausiais tėvynės metais kiek
vieno lietuvio, kad Ir nublokšto į. 
tolimiausias pašvietęs.

STIPRIAUSIAS 
GINKLAS

Jūsų buvęs “australiokas”, pa
sinaudodamas savo išgyvenimais 
ir “Draugo” skilčių informacijo
mis, perduodu nors dalinę šio did
žiojo sąskrydžio eigų, vaizdų bei 
poreiškius.

Iškilmingas pirmojo JAV-bių ir 
Kanados lietuvių kultūros kon
greso atidarymas įvyko kirželio 
30 d. 9.30 vai., Sherman viešbu
tyje, Čikagoje. Atidarant prabilo 
kongreso šeimininkai — Čikagos 
lietuvių. bendruomenės vadovai.

— Kada mūsų tėvynė kraujuo. 
ja okupanto (prislėgta, mes čia 
renkamės, kad rikiuotumės kultū
ros ginklais kovoti dėl jos lais
vės — kalbėjo Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Čikagos apygardos 
pirm. dr. J. Bajerčius, sykiu pasi
džiaugdamas, kad kongrese skait
lingai dalyvauja ir jaunimas.

Kanados kultūrininkų vardu 
sveikino Kanados LB pirmininkas 
B. Sakalauskas, pažymėdamas, 
kad tauta ne vien duona gyva — 
reikia idealizmo ir kultūrinių po
lėkių. Linkėjo, kad kongresas vi
sus uždegtų kovai dėl laisvės.

Nuskambėjo Amerikos ir Lietu
vos himnui, vadovaujant G. Ma
žytei ir pianinu palydint prof. 
VI. Jakūbėnui.

Prel. Ign. Albavičius sukalbėjo 
invokaciją, primindamas, kad gra
žusis Dievo kūrinys — gamta, yra 
pavyzdys ir akstinas mūsų kūry
bai. Kun. Trakis savo Invokacijoje 
prašė Šv. Dvasios šviesos.

Amerikos Liet. Bendruomenės 
pirm. St. Barzdukas, atidarymo 
kalboje pabrėžė, kad tik kultūri
nės vertybės mums padės išsilai
kyti ir iškilti tarp kitų tautų. 
Tautos kultūra turi būti atremta 
į visą tautą, nes stipriausias mūsų 
puolimo ir apsigynimo ginklas yra 
mūsų kultūra.

Darbo prezidiuman St. Barzdu
kas pakvietė prof. K. Pakštą, prf. 
Puziną, prof. Vi. Jakubėną, dr. P. 
Joniką, A. Rimkūną. Sekretoria
tą sudarė studentija: V. Vygan
tas, V. Gaškaitė, L. Maskaliūnas. 
O rezoliucijų komisiją dr. J. Gir
nius, Iz. Matusevičiūtė, dr. J. Pa
plėnas ir atstovai iš sekcijų.

Posėdžiui vadovavęs prof. K. 
Pakštas pakvietė paskaitininką dr. 
J. Girnių, kuris skaitė paskaitą 
“Tautinė kultūra — tautos išliki
mo pagrindas”. “... Kančia ne- 
jieškoma, bet jai atėjus reikia ją 
pakelti , nesislapstant asmeniškos 
laimės Nojaus arkoje. Mes tačiau 
domėsimės kultūrinėmis vertybė
mis. Tikiu Lietuvos amžinumu, 
nors tautos ir miršta. Tikiu lietu
viškojo žodžio nemirtingumu, nors 
miršta ir kultūros. Tikiu Lietuva 
ir laikau šio tikėjimo išpažinimą 
šio kongreso siela" — baigė pa
skaitą dr. J. Girnius.

Paskaitai pasibaigus visus pra
džiugino ALTO pirm. L. Simučio 
vardu gauta iš senatoriaus Doug
las telegrama, kad JAV senatas

(LAIŠKAS IS ČIKAGOS) 
paskyrė 20 mil. dolerių pavergtų 
tautų laisvės pastangų palaikymui.

Po pietų posėdžiai vyko paski
rose sekcijose: mokslo, švietimo, 
literatūros, kalbos, istorijos, aka
deminio jaunimo, dailės, muzikos 
ir teatro. Čia paskaitas skaitė sa
vo sričių žinovai —mokslininkai. 
Buvo diskusijos ir priimtos ati
tinkamos rezoliucijos.

SEPTYNI ŠIMTAI
. Popietinis plenumo posėdis pra

dėtas pirmininkaujant dr. Jonikui. 
Rengėjų vardu T. Blinstrubas 
pranešė, kad kongrese dalyvauja 
per 700. Aukų sudėta arti dviejų 
tūkstančių dolerių.

Kanados LB Kultūros Fondo 
pirm. Iz. Matusevičiūtė skaitė pa
skaitą, tema: ‘Būdai ir priemonės 
tautinei kultūrai išlaikyti.”

Paskaitininke nurodė, kad šeima 
yra pirmasis branduolys vykdyti 
lietuviškumą. Bet jau neretas at
sitikimas, kad močiutės iš Lietuvos 
laiško, Amerikoje esąs jos vaikai
tis, politinio • tremtinio sūnus, ne
beįstengia perskaityti, kadangi 
laiškas rašytas lietuviškai. Ame
rikoje nebuvo naikinimų, kaip Si
bire, bet daug lietuvių čia žuvo 
savo tautai. Lietuviai atplaukę 
pasveikino Laisvės statulą, bet 
tik nedaugelis atsigrįžo atiduoti 
duoklę pavergtai tėvynei — ry
žosi kovai dėl 'laisvės...

Dr. Paplėnas' paskaitė rezoliu
cijas, kuriose reiškiamas tikėjimas 
lietuvių tautos amžinybe, protes-
tuojama prieš nežmonišką asmens, 
religijos ir humaniškumo trakta
vimą okupuotoje Lietuvoje; ska
tina aktyviau kovoti dėl tėvynės

RAŠO:
PAULIUS SIRGEDAS 

laisvės. Politinės ar pasaulėžiūri
nės skirtybės neturi lietuvius da
ryti priešais.

Lietuvių spaudos darbininkus, 
kunigus, mokytojus ir visą visuo
menę skatinama rodyti meilę lie
tukų kalbai.

Dailininkai savo rezoliucijoje 
skatina, kad menas labiau pavaiz
duotų mūsų tautines vertybes.

Laikraštininkai reiškia troški
mą, kad nebūtų lietuviškos šei
mos be lietuviško laikraščio. Ska
tinama laikytis publicistinės eti
kos, ugdyti toleranciją.

Inžinierių ir Architektų S-ga 
pasisakė už tautinės kultūros ug
dymą statybos formomis.

Teatralai rezoliucijoje skatina 
draminių veikalų leidimą, spaudo
je skatinama daugiau skirti vie
tos teatro klausimams, organizuo
ti lietuviškos scenos festivalius.

Mokslo sekcija skatina ypač jau
nimą, siekti mokslo ir stengtis 
įeiti dėstytojais į augštesnląsias 
mokyklas.

Rašytojų rezoliucijoje — rašy
tojai skatinami puoselėti lietuviš
ką dvasią, skaitytojai — pamėgti 
jų veikalus.

Mokytojų sąjungos rezoliucijoje 
skatinama mokyklose ir šeimoje 
dar labiau sustiprinti lituanistinį 
auklėjimą. Steigtina jungtinė tė
vų ir mokytojų organizacija.

Baigiant kongresą, St. Barzdu
kas pareiškė, kad dėl pirmo JAV 
ir Kanados lietuvių kultūrinio 
kongreso Liet Bendruomenė yra 
išdidi. Kultūros kongresas subūrė 
visus. Numatoma tokius kongresus 
dažniau šaukti.

Kongresas užsitęsė beveik 10 
vai. Jis baigtas Lietuvos himnu.

LIETUVIŠKOS
DAINOS ŠVENTĖS 

DIENA
Lietuvių dainų šventės proga, 

Čikagos burmistras Richard J. 
Daley liepos mėn, 1 d. paskelbė 
Lietuvių tautinės dainos šventės 
diena, savo proklamacijoje para
gindamas ir kitus čikagiečius nu
vykti pasigėrėti lietuviškos dainos 
aidais...

Ir Ištikrųjų, tą saulėtą šventę 
tūkstantinės lietuvių minios už
tvindė didmiesčio centrą, kelius 
vedančius j Čikagos Koliziejaus 
milžiniškas patalpas. Lietuviai sku
bėjo pademonstruoti laisvajam pa- 

sauliuij kad pavergtosios tautos 
dalis dar yra gyva ir spontaniš
ka į tremtį išsivežtu kultūriniu 
lobiu — daina, kuri Ją lydi į ko
vą ir laisvę.

Ir šioji dainų šventė praėjo su 
milžinišku pasisekimu. Programo
je buvo 20 lietuviškų dainų, ku
rias išpildė per 1000 dainininku, 
o jų klausėsi per 10.000 žmonių 
minia. Vėliavas į Kolieziejų įnešė 
Dariaus — Girėno ir Don Varno 
postai ir vietos lietuvių šaulių 

klubas. “Dievas mūsų prieglauda”, 
Amerikos ir Lietuvos himnus su
giedojo Juozo Žilevičiaus vadovau
jamas choras. Atidarymo žodį ta
rė Dainų šventės komiteto pirm. 
A. Stephens, o šventei vadovavo 
Juze Daudžvardienė. Žodį tarė ir 
Amerikos LB ccentro valdybos 
pirm. St. Barzdukas.

Cįorams dirigavo St. Sodeika, 
A. Stephens, Br. Budriūnas, A. 
Mikulskis, VI. Baltrušaitis, K. 
Steponavičius ir Sesuo Bernarda, 
laimėjusi šventės dainos konkur
są.

Dainų šventę uždarė Amerikos 
Liet. Kultūros Fondo pirm. J. 
Kreivėnas.

Atrodo, lyg lietuviškos dainos 
aidai tų dienų būtų pakėlę ne tik 
lietuvių nuotaikas, bet ir Čikagos 
temperatūrą iki 103 laipsnių re
kordo ir prakaitu išvarvinę kelių 
kvartalų vaisvandenių krautuvių 
visokiausius skysčius.

Taip, tą dieną buvo karšta, kaip 
retai esti ir saulėtoj Australijoj.

NAUJOS KKVaoS

SENASIS VILNIAUS 
UNIVERSITETAS

Mūsų tautinio atbudimo pradžio
je ir net pirmaisiais mūsų nepri
klausomo gyvenimo metais lietu
vių tautos istorija dažnai buvo ra
šoma ir dėstoma mokyklose la
biau iškeliant karinį ir politinį tau. 
tos išsivystymą amžiū eigoje. Taip 
rašoma istorija nebuvo gyvas tau
tos dvasios alsavimas, apspren
džiantis dabartį ir duodąs kryptį 
ateities žingsniams, o vien tik šal
tas ir negyvas valdžiusių kuni
gaikščių Ir karalių vardų bei ka
rinių laimėjimų bei pralaimėmų 
sąrašas.

Tačiau tauta laiko bėgyje forma
vosi ne vien kalavijo ar savo va
dų politinio gudrumo dėka. Ji kū
rė savo kultūrą, dvasia būdo ver
žėsi į šviesą, steigė mokyklas ir 
auklėjo savo mokslininkus ir ra
šytojus, kurių darbai ir įtaka dau
giau apsprendė tautos dvasinį vei
dą negu karo genijus.

Pilnai suprasta istorija turi ap
imti ne vien karinę ir politinę bet 
ir kultūrinę tautos vystymosi raidą, 
nes tik pilnai suprasta istorija 
tėra tautos egzistencijos teisės do
kumentas, jos garbės liudininkė, 
dvasinio formavimosi ir pažangos 
išsivystymo raktas.

Ne nuostabu tad, kad mūsų mo
kslininkai — lituanistai ir istori
kai vis daugiau kreipia dėmesio i 
kultūrinę mūsų tautos istorijos P“- 
sę, savo darbais stengdamiesi nu
šviesti svarbius mūsų kultūrinio 
kilimo žingsnius ir faktus. Buvęs 
Vilniaus universiteto rektorius pro
fesorius Mykolas Biržiška ssvo 
veikalu — SENASIS VILNIAUS 
UNIVERSITETAS — antra laida 
Nidos leidyklos išleistu 1955 me
tais, padaro ekskursiją į žymio
sios mūsų mokslinės — Vilniaus 
universiteto 375 metų istoriją. Tai 
yra mokslinis veikalas — profe
soriaus kursas skaitytas 1929 me
tais Lietuvos universitete Kaune 
ir 1940 metais Vilniaus universi
tete. Nors pats autorius savo vei
kalą vadina "vardų ir veikalų at
ranka” ir sakosi tenorįs senąją 
Vilniaus akademiją aiškiai susieti 
su Lietuvos istorijos savybėmis ir 
nesiimąs nuodugniau ją nušviesti 
nei įsprausti į platesnius istorijos 
rėmelius, palikdamas tai būsimiems 
istorikams, bet iš jo labai konden
suotai patiekiamos medžiagos, iš 
senojo universiteto mokslininkų, 
jų parašytų mokslo veikalų ir jo 
pasižymėjusių ir augštai moksle 
ar literatūroje iškilusių auklėtinių

ADELAIDĖS KULTŪRININKAI SAVO POKALBYJE SVARSTĖ KLAUSIMUS, KURIE LYGIAI 
)PŪS IR KITOSE KOLONIJOSE, PRO KURIUOS, KAIP PRO DEGANČIUS SAVUS NAMUS NE
GALIMA praeiti užmerktomis akimis.

Lietuviškumo išlaikymas ir 
visi su šiuo svarbiu klausimu su
rišti veiklos atspalviai buvo pla
čiai apsvarstyti Adelaidės kultū
rininkų susirinkime, kurį š.m. lie
pos 15 d. sušaukė ALB Adelaidės 
Apylinkės Valdyba.

Susirinkimas, prarijęs penkias 
sekmadienio popiečio valandas, 
vyko p.p. Stepanų namuose ir jį 
labai gražiai pravedė apylinkės 
valdybos narys p. Stepanas, ku
riam yra pavesta rūpintis kultū
riniais reikalais.
' Grynai privačioje nuotaikoje, 
atvirai ir tikrai nuoširdžiai išklos
tyti lietuviškos mokyklos, teatro, 
Kultūros Fondo, choro ir kiti rū
pesčiai. Pačioje pradžioje, atski
rom kultūi-inio gyvenimo sritim 
vadovaują asmenys, išpasakojo vi
sa tai, kas jiems sunkiu akmeniu 
guli ant širdies, o po to bendrom 
jėgom buvo jieškota būdų nužy
mėti galimai geresnes veiklos gai
res.

SAVAITGALIO MOKYKLA. Il
gametis jos vedėjas p. Statnickas, 
kalbėdamas šios mokyklos reika
lais, nurodė, kad mokyklą lanko 
toli gražu ne visi mokyklinio am
žiaus vaikai. Daugelį atbaido nuo 
mokyklos dideli atstumai. Norint, 
kad daugiau vaikų būtų siunčia
ma į lietuvišką savaitgalio mo
kyklą, ją reikia išplėsti į priemies
čius. Tektų jieškoti ir patalpų ir 

studentų sąrašų, mes aiškiai mato
me, kad senasis Vilniaus universi
tetas, įvairiais laikais, įvairiais 
vardais vadinamas: — Academia 
et universitas Vilnensis — Schola 
princeps Magni Ducatus Lithuanie 
(Vilnensis) — Imperatoria univer
sitas Vilnensis, tikrai, Maironio 
žodžiais tariant, buvo mums kaip 
akis, ka<į švietė jis Lietuvai mūsų 
tėvynei.

Gal neatsitiktlnumas, kad Vil
niaus universitetas buvo įkurtas 
ir gyvavo pačiais tamsiausiais mū
sų tautos istorijos laikais. Tam
siausiais religine — katalikybės — 
ir tautiniai politine prasme: kada 
iš Vokietijos kylanti protestantiz
mo banga grasino užlieti dar ne
pilnai prigijusią katalikybę, kada 
po Liublino unijos lietuvių Ir len
kų valstybės vis glaudžiau lydėsi, 
kada Lietuvos didikų tautinė sąmo
nė pamažu gęso, kada dvilypė val
stybė palaipsniui iro ir, patekda
ma svetimų valstybių valdžion, nu. 
stojo savo nepriklausomybės.

Vilniaus universitetui buvo lemta 
pasidaryti katalikiškos Ir lietuviš
kai tautiškos reakcijos centru, nors 
jis pats aptarnaudamas plačias 
Lietuvos, Lenkijos ir Gudijos sri
tis, Iš esmės ir nebuvo lietuviškas.

Jėzuitų iš Vilniaus akademijos 
'pradėta kova prieš protestantizmą 
laimėjo Lietuvą katalikybei. Ky
lančioje akcijoje prieš sulenkėjl- 
mą, universitetas puoselėjo lietuvių 
tautos kildinimo iš romėnų arba 
vadinamą Palemono teoriją, gaivi
no lotynų kalbos, kaip tikrosios 
lietuvių protėvių kalbos, vartojimą. 
Universitete buvo dėstoma lotynų 
kalba ir iki 19 šimtmečio pradžios, 
ištisus 200 metų lenkų kalba į jį 
neprasilaužė. Lietuvių katedros 
universitete profesorius Konstanti
nas Sirvydas, be kitų reikšmingų 
raštų, išleido lotynų — lietuvių — 
lenkų kalbų žodyną —Dictlonarlum 
trium linguarum — ir paruošė da
bar nebesurandamą lietuvių kai. 
bos gramatiką —Claris linguae 11- 
thuanice. Po jo eilė mokslininkų 
daugiau ar mažiau pasižymėjo 
Lietuvą, jos kalbą, jos istoriją lie
čiančiais veikalais, iš kurių gal 
labiausiai minėtini būtų Jonas Jo- 
knaričius, išleidęs lietuvių kalbos 
gramatiką — Universitas lingua
rum Lithuanie — Ir Albertas Ko
jelavičius, parašęs dviejų tomų 
Lietuvos istoriją — Historia Li- 
thuana. Sarbievius garsino Lietu
vą savo lotyniškai parašytomis ir 

mokytojų vietoje. Tik jeigu mo
kytojų vietoje neatsirastų, reiktų 
atkviesti juos iš centro. Gal būt 
reiktų pagalvoti ir apie keliaujan
čią mokyklą, kuri paskirose vie
tose lituanistinių dalykų pamoky
tų ten gyvenančių lietuvių vaikus. 
Jau dabar labai reikia lietuviškų 
mokyklų Largs Bay ir Enfieldo 
priemiesčiuose. Priemiestinės mo
kyklos nebūtų tokios didelės ir 
nuo kaikurių dalykų (dainavimo 
ir tautinių šokių) ten reikėtų gal 
net ir atsisakyti. Centre tie da
lykai įmanomi tik talkininkaujant 
ponioms Vasiliauskienei (dainavi
mas) ir Lapšienei (tautiniai šo
kiai).

Dabar mokykla neteikia pilno 
lietuviškos mokyklos vaizdo, nes 
nėra tinkamų patalpų, kuriose ga
lima būtų sudaryti lietuvišką nuo
taiką. Nėra galimybių net lietu
viškus žemėlapius iškabinti. Ir tos 
lietuviškos nuotaikos mokyklos 
nebus tol, kol nebus lietuviškų 
namų, kuriuos būtų galima įreng
ti kaip patinka ir kas lietuviškai 
mokyklai būtinai reikalinga.

Toliau Statnickas iškėlė bene 
opiausią — jaunimo problemą, pa
reikšdamas, kad jaunimas, 
esąs 12-18 metų amžiaus grupėje, 
nieko lietuviško negauna — jie pa
likti be lietuviškos mokyklos ir be 
lietuviško žodžio. Būtinai reikėtų 
jiems duoti ko nors lietuviško šia
me, taip jautriame augimo laiko

visoje Europoje paplitusiomis odė- 
mis. Lietuviška dvasia universitete 
didėjo, kai buvę jo studentai lie
tuviai iškopė į vadovaujamas uni
versiteto administracijas ir profe
sūros vietas.

Vilniaus universitete Išsimokslino 
ir susižavėjimo Lietuvos praeitimi 
įtakoje kūrė nors ir ne lietuvių 
kalba veikalus iš Lietuvos istori
jos Adomas Mickevičius, Julius 
Slovackis, Kraševskis ir nemažas 
skaičius mažesnio talento rašyto
jų. Vilniaus universitete mokiniais 
buvo garsusis Lietuvos istorikas 
Teodoras , Narbutas, žemaičių bo
tanikas kun. Jurgis Pabrėža, ar
chitektas Laurynas Stuoka-Gucevi
čius ir šiaip didelis būrys lietuvių, 
pasiekusių profesorių vietas tiek 
Vilniaus, tiek ir užsienio universite
tuose Vilniaus universitete prasi
dėjo ir žemaičių bajorų tautinis 
sąjūdis: Simanas Stanevičius, Sil
vestras Valiūnas, Dionyzas Poška, 
Kajetonas Zabytis, kurie tyrinėjo 
lietuvių praeitį, rinko istorines se
nienas ir kūrė Jau lietuvių kalba. 
Vilniaus universitetas išauklėjo 
Simaną Daukantą ir Motiejų Va
lančių, kurių reikšmės lietuvių tau
tiniam susipratimui nebėra reika
lo įrodinėti.

Vilniaus universiteto istorija yra 
mums brangi lietuvių tautinio su
sipratimo ir kultūros istorija. Tu
rime būti dėkingi garbingam pro
fesoriui Mykolui Biržiškai, savo 
veikalu padėjusiam pamatus toli
mesniems Vilniaus universiteto is
torijos tyrinėjimams. Tas laiko
tarpis yra toks nepaprastai įdo
mus, romantiškas ir reikšmingas, 
kad jis laukia ne vien mokslininko 
istoriko, bet ir rašytojo romanis
to plunksnos.

Iš prof. M. Biržiškos veikalo 
galime pasimokyti, kad tik moks
las ir geras savo istorijos pažini
mas yra geriausias tautiškumo iš
laikymo laidas.

Mykolas Biržiška — SENASIS 
VILNIAUS UNIVERSITETAS — 
Vardų ir veikalų atranka. 178 pusi. 
Nidos Knygų Klubo leidinys Nr. 
11. 1955 m. Kaina Australijoje 6 
šilingai.

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

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

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

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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tarpyje. Reikia jieškoti būdų įt
raukti juos į lietuvišką veiklą.

CHORO REIKALAI. Kompozi
torius p. V. Šimkus, kuris per 
pastaruosius šešerius metus sielo
jasi lietuviško choro reikalais ir 
nuolatos jam vadovavo, savo pra
nešime trumpai drūtai pareiškė, 
kad oficialiai dabar Adelaidėje jo
kio lietuviško choro nėra. V. Šim
kus, tai pareikšdamas puikiai ži
nojo, kokį įspūdį visiems adelai- 
diškiams padarė faktas, kad per 
jungtinį pabaltiečių trėmimų mi
nėjimą (birželio 14) Adelaidėje 
Lietuvos himną giedojo... latvių 
choras. Jeigu tas faktas labai įs
kaudino kiekvieną lietuvį, tai tuo 
labiau jis buvo skaudus p. Šim
kui. Tačiau, kaip paaiškėjo, tos 
skaudžios operacijos (choro palei
dimo neribotoms atostogoms) ne
buvę galima išvengti dėl vienos 
menkutės priežasties — ,2.000 dū
šių skaičiuojančloj Adelaidės lie
tuvių kolonijoj neatsirado nė dvie
jų dešimčių vyrų norinčių daly
vauti chore... Gi Adelaidėje galė
tų gyvuoti du dideli chorai, ku
rių vienas rūpintųsi pasirodymais 
bažnyčioje, o kitas — už bažny
čios ribų. Iškilus reikalui išeiti 
viešumon su didesniu ansambliu, 
chorus būtų galima laikinai su
jungti ir tam kartui sudaryti re
prezentacinį vienetą.

Per ilgus šešerius metus liętu- 
vių, choras Adelaidėje turėjo vi
są eilę skaudžių operacijų. Teko
atlaikyti bandymus jį suskaldyti, 
nuo mišraus choro teko pereiti 

■vien prie vyrų choro, nes neatsi
rado moterų. • Po kiek laiko vėl 
buvo mėginta mišrų chorą atgai
vinti, tačiau bandymai nepavyko. 
Choras buvo patyręs smūgių ir 
nuo to, kad keli choristai paliko ’ 
chorą ir įsijungė į veikiančias Ade
laidėje vaidintojų grupes.

Kaip po audros ateina giedra, 
taip po ‘operacinių” pranešimų iš
plaukė sveikimas:

— Faktiškai choro repeticijos 
nebuvo nutrauktos. Jos vyksta 
penkias dienas per savaitę. Cho
ras dabar turi 28 dainininkus. Jau 
įpusėta su religiniu koncertu, nu
matytu rugsėjo 8 dienos minėji
mui. Dabar choras pritaikė sau 
gana griežtą režimą — dalyvavi
mas repeticijose privalomas. 
Taip pat kiekvienas choristas pri
valo išmokti nustatytą repertua- 
X4-

APIE TEATRĄ — STUDIJĄ 

trumpą pranešimą padarė režisie
rius p. J. Gučius. Jis pareiškė, 
kad Teatras — Studija vargsta 
viena be jokios paramos iš šalies. 
Ką nors padaryti tikrai sunku. 
Nū vienas spektaklis ekonomiškai 
neapsimoka, nors stengiamasi vis
ką daryti labai kukliai. Nei Kul
tūros Fondas, nei apylinkės val
dyba čia nieko ir negalėtų padėti, 
nebent ateitų su technikine pa
galba spektaklių metu. Ligšiol be

(Tąsa 3 psl.) į

Skubiam Reikalui Esant
SIBIRAN GALITE VAISTUS 

PASIŲSTI ORO PASTŲ 
SIUNTINĖLIS IKI 1 KLG.

ADRESATĄ SIBIRE PASIEKIA 
PER 5 DIENAS. RašYKITE:DAINORA
49 THORNTON AVE., LONDON 

W. 4., ENGLAND.
Nemokamai gaunate prekių kai
noraščius ir visas informacijas, 
liečiančias siuntinėlius į Lietuvą 
ir Sibirą.
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Vienodas Likimas 
Bendri Tikslai

PRANEŠIMAS
INŽINIERIAM, ARCHITEKTAM I 

IR TECHNIKĄ 
STUDIJUOJANTIEM

Kult. Pokalbis Adelaidėje

IS SYDNĖJAUS PABALTIEČIŲ VEIKLOS. 
BALTIEČIŲ — AUSTRALŲ DRAUGIJA.

STEIGIAMA PA-

Pabaltiečių komitetai veikia vi
sur, kur gyvena didesnis skai
čius lietuvių, estų ir latvių, 
šių komitetų veiklos laukas ir 
veikla visur vienodi, tad infor
macija apie Sydnėjaus Pabal
tiečių Komitetų sykiu supažin
dins ir su kitų komitetų darbu.

Red.
Jungtinis Pabaltiečių Komitetas 

įsisteigė Sydnėjuje bene 1952 me
tais, kuriame tada man su J. Žu
kausku teko atstovauti jame ALB 
Krašto Valdybų. Pastaruoju lai
ku Sydnėjaus lietuvių bendruome
nę jame atstovavo, S. Skorulis ir 
Vyt. Narbutas. Tačiau šiuo metu 
S. Skorulis paprašė būti atleis
tas iš tų pareigų ir ALB Syd
nėjaus Valdyba jo prašymų turėjo 
patenkinti.

Jo pasitraukimo proga suteik
tomis informacijomis Jungtinis 
Pabaltiečių Komitetas, nuo jo įsi- 
steigimo dienos nusistovėjusia 
tvarka turėtų susidaryti iš devy
nių asmenų — po tris atstovus 
iš kiekvienos pabaltiečių bendruo
menės. Esu pilnoje sudėtyje ko
mitetas veikęs tik pirmaisiais me
tais. Vėliau, kiekviena tautybė 
pasitenkindavo dviem atstovais, 
išskyrus latvius, kurie apie tre. 
jetų metų turėjo tris atstovus. Iki 
šiol Pabaltiečių Komitetų sudarė: 
latviai P. Laivins, ir A. Zarins, 
liėtuviai S^Skorulis ir Vyt. Nar
butas ir estė L. Looveer. P. Lai
vins yra latvių liutefonų pasto
rius, aktyvus jų bendruomenės 
veikėjas, buvęs latvių bendruome
nės Sydnėjaus apylinkės pirmi
ninkas, A. Zarins yra latvių laik
raštininkas, jų centrinio informa
cijos biuro atstovas Australijoje. 
L. Looveer yra aktyvi estų ben
druomenės veikėja, komunistų pa
vergtų kraštų tarybos generalinė 
sekretorė.

jungtiniam Pabaltiečių Komite
tui pirmininkauja vienas iš Jį su
darančių tautybių atstovų vienus 
metus. Pareigomis komiteto na
riai keičiasi kiekvienų metų sau
sio mėnesį. Nuo ateinančių metų 
sausio mėn. Pabaltiečių Komiteto 
pirmininku turės būti lietuvis. 
Veiklos požiūriu, atrodo, kad ben
dras birželio mėnesio įvykių su
kakties minėjimo organizavimo 
reikalas buvo pagrindinis moty
vas, dėl kurio Sydnėjaus lietuvių, 
latvių Ir estų bendruomenės įs
teigė Jungtinį Pabaltiečių Komi
tetų. Kartų susirinkęs ir pirmų 
kartų tokį bendrų minėjimų suor
ganizavęs bei pravedęs, komitetas 
neišsiskirstė, bet liko veikti kaip 
nuolatinis orgartas. Pagrindiniu 

komiteto veiklos uždaviniu ir to
liau liko birželio įvykių minėjimų 
organizavimas.' Greta to, per šį ko
mitetų Sydnėjaus pabaltiečių ben
druomenės bendradarbiauja ir, 
konkrečiam reikalui ištikus, ben- , 
drai veikia. Iniciatyva tokiai veik- • 
lai turi išplaukti iš paskirų ben

atvejuvaldybų, šiuo 
pabaltiečių vardu ke

druomenės 
buvo įteikti 
lį raštai bei memorandumai Aus
tralijos kei kitų Vakarų valsty
bių vyriausybėms, o taip pat pla
tinta informaciniai leidiniai.

Savo veiklos pradžioje susida
riusioms išlaidoms padengti, ko
mitetas lėšas gaudavo iš kiekvie
nos trijų bendruomenių lygiomis 
dalimis. Vėliau komitetas stengė
si patsai susirinkti reikiamas lė
šas ir tam reikalui ruošdavo kar
tų per metus pabaltiečių balių. 
Pirmuosius dvejus metus suruošti 
baliai davė pelno, kurio pakako 
komiteto veiklos išlaidoms pa
dengti. Vienok baliuose dalyvavu
sių asmenų skaičius kasmet ma
žėjo ir paskutinysis, praeitų me
tų balius, davė nuostolių. Todėl, 
buvo nutarta šiais metais baliaus 
neruošti.

Po šiais metais įvykusio birže
lio trėmimų minėjimo, komitetas 
pasikvietė minėjime dalyvavusius 
žymesnius australus kuklioms vai
šėms Estų Namuose. Vaišių metu 
tu latvis Kripens savo kalboje iš
kėlė reikalų organizuoti pabaltie
čių — australų draugijų ir pak
vietė tose vaišėse dalyvavusį po
litinių įvykių komentatorių, atsar- | 
gos pulkininkų*J.M. Prentice, bū
ti tos draugijos pirmininku. S. 
Skorulis mano, kad principe tokios 
draugijos įsteigimas būtų pagei
dautinas, tik, žinoma, jeigu lietu
vių, latvių ir estų bendruomenės 
įstengtų joje aktyviai dalyvauti. 
Draugijos tikslas būtų lietuvių, 
latvių ir estų kultūrinės bei poli
tinės informacijos skleidimas aus
tralų tarpe, patiems australams 
talkininkaujant tų darbų atlikti. 
Vienok latvio Kripens iškelta min
tis draugijos steigimo reikalu Pa
baltiečių komitete prieš tai nebu
vo svarstyta ir lietuvių atstovai 
tuo reikalu nebuvo painformuoti. 
Todėl lietuvių atstovas S. Skoru
lis paprašė laišku Pabaltiečių Ko
miteto pirmininkų tuo reikalu iš
samių informacijų. Vaišėse daly
vavę australai pabaltiečių — aus
tralų draugijos steigimui pritarė.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
pareiškė padėkų S. Skoruliui už 
taip ilgai ir stropiai eitas parei
gas Pabaltiečių Komitete, atsto
vaujant Sydnėjaus lietuvių ben
druomenę o, vietoje jo, nauju ats
tovu pakvietė Antanų Gasiūnų. 
Tuo būdu dabar Sydnėjaus lietu
vius atstovąuja Pabaltiečių Ko
mitete Vyt. Narbutas ir Antanas 
Gasiūnas. Tenka palinkėti jiems 
ištvermės ir sėkmės taip nedėkin
goje šiandien visuomeninėje veik
loje.

K. KEMEŽYS.

jUTVIRTINK VALANDĖLEI SA- 
fO DVASIĄ IR PAAUKOK LIE
TUVIŲ NAMAMS.

SIUNTINIAI I VISA
C KPASAULI

Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų Metraštis jau greitu laiku no
rima atskiromis dalimis pradėti 
spausdinti. Metraštis apims abie
jų mūsų organizacijų, t.y. PLIAS 
ir ALIAS Centrų ir visų skyrių 
veiklų: visame laisvajame pasau
lyje gyvenančių liet, inžinierių ir 
architektų profesinę mokslinę, 
kultūrinę bei visuomeninę veiklų. 
Pirmame metraščio skyriuje bus 
plati bendra lietuvių inžinierių vi- 
sokiariopos veiklos apžvalga Ne
priklausomoje Lietuvoje.

Nežiūrint pakartotinų prašymų, 
metraščiui dar iki šiol trūksta:

1. Nepriklausomos Lietuvos in
žinierių darbų karo inžinerijos 
srityje aprašymo.

2. žinių apie N. Lietuvoje inži
nierių* ir architektų suprojektuo
tus ir pastatytus viešuosius stam- Į 
besnius pastatus, t.y. pastato pa
vadinimas, projekto autorius, pa
statymo metai ir vieta.

3. Baigusių inžinierių ir archi
tektų VDU-tų Kaune nuo 1932 
metų rudens — baigiant vokiečių 
okupacijos metais surašo.

4. Augštesn. Technikos M-los 
Kaune mokslo planų.

5. Augštesn. Kultūrtechnikos 
M-los Kėdainiuose mokslo planų.

6. Apžvalgos apie Augšt. Tech
nikos Mokyklų Vilniuje.

7. Apžvalgos apie Augšt. Tech
nikos M-lų Nuertingene — Schwa-

I Gmuendėje.
8. Technikų ir Kultūrtechnikų 

S-gos N. Liet, veiklos aprašymo.
9. Daugelio liet. inž. ir archi

tektų pavardės, vardo, mokslo
'laipsnio, specialybės, mokyklos bal- , 
gimo metų bei jos vardo ir gyve
namosios vietovės (ne adreso), 1 
minimalinių ir galimų skelbti as- i 
meninių bei visuomeninės — kul
tūrinės veiklos žinių ir prenume
ratos 3.00 U.S. dolerių. Iš iki šiol 
prenumeratas prisiuntusių, dalis 
Kolegų aukojo 4 arba 5 dol., o 
vienas idealistas inžinierius, (ku
ris prašo 
metraščio 
prisiuntė 
leidus jo 
5.00 dol. Pinigai yra jau dabar 
būtinai ir labai reikalingi metraš
čiui pradėti spausdinti ir išleisti. 
Kad tų didelį darbų pradėjus, yra 
reikalinga mažiausiai 
meratų, kurių dabar 
94.

Adresai metraštyje 
skelbiami, kurie pareiškė sutikimų 
PLIAS ir ALIAS anketa, arba 
raštu, arba kurių adresai jau buvo 
skelbti kituose liet, leidiniuose bei 
periodinėje spaudoje.

Metraščio išleidimas nors ir nu
sitęs kiek ilgiau, bet norima, kad 
jis būtų galimai pilnesnis ir įdo
mesnis.

Jame bus neužmirštas mūsų 
gausus jaunimas — technikos mo
kslus studijuojantis.

Metraštį dalimis spausd., ko
rektūrų vykdant — dar yra laiko, 
kad trūkstamų žinių ir prenume
ratų, mieli Kolegos, greitu laiku 
prisiųstumėte.

Visų išvardintų ir trūkstamų 
veiklos medžiagų, asmenines ži
nias, būdingas nuotraukas ir pre
numeratų malonėkite Jau dabai- 
Ir greitu laiku siųsti šiuo adresu: 
K. Krulikas, 160 Hendrix St. Apt. 
5, Brooklyn 7, N.Y., U.S.A.

(Atkelta iš 2 psl.)
tos pagalbos buvo išsiversta. At
sakydamas Šimkui, režisierius Gu- 
čius nurodė, kad Teatras — Stu
dija niekada choristų neviliojo. Jie 
patys atėjo ir dirbo kartu ir te
atre ir chore. Jeigu kiti pasitrau
kė iš choro, tai padarė savo lais
va valia. Režisierius buvo net pa
brėžęs, kad jei jie reikalingi cho
rui, lai ten ir lieka.

TEATRO MYLĖTOJŲ GRUPĖS 
vadovas aktorius Venslovavičius 
pareiškė, kad jis tik nesenai pa
siėmė šiai grupei vadovauti, o 
laiko stoka ir vaidintojų trūkumas 
neleido kų nors parodyti. Iš gru
pėje buvusių 5 aktorių teliko tik 
3. Grupė yra numačiusi 2 veika
lus, tačiau kuris ir kada bus ga
lima pastatyti, priklausys nuo vai
dintojų sutelkimo.

JAUNIMO TEATRĄ suorgani
zuoti nepavyko, nes nebuvo gali
ma sutelkti kolektyvo net mažam 
veikalėliui pastatyti. Galbūt teks 
gabesnius jaunimo teatro mokinius 
prijungti prie teatro mylėtojų 
grupės ir bendrai dirbti.

LIETUVIŲ PARAPIJOS kape- 
lionas kun. dr. Jatulis, kalbėda
mas apie lietuviškumo išlaikymų, 
pareiškė, kad jis ypatingai džiau
giasi kiekviena akcija lietuvišku
mui išlaikyti. Kapelionas nuošir
džiai trokštus, kad visi aktyviai 
remtų lietuviškų .veiklų. Tačiau 
ikšiol .to aktyvumo pasigesta. Tai 
ypač pastebima ir lietuviškas gies
mes giedant Tikrai būtų labai 
gražu turėti ir bažnytinį chorų. 
Žmonės jo pageidauja. Norėtų, kad 
prie tokio choro organizavimo pri
sidėtų V. Šimkus.

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

skaros, avalynė, vaistai, maistas.

10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai garantuoja 

geriausių patarnavimų Jūsų giminėms ir draugams krašte.

Garantuotas siuntinė lio pristatymas

Didžiausi išsiuntimo namai Europoje

TAZAB & CO. LTD.,

TAZAB HOUSE, 22 ROLAND GARDENS,

LONDON, S.W. 7. ENGLAND.

jo pavardės neskelbti), 
išleidimų paremti — 

100.00 dol. Metrašti iš- 
kaina bus nemažesnė

300 prenu- 
turima tik

bus tik tų

SOTUS IR APSIRENGĘS BO
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

DĖMESIO!
Neužmirškite švenčių ir kiekviena 

proga įsigyti 
LIETUVIŠKO KRUPNIKO 

(Honey Liqeur)
ir degtinės trijų rūšių: VODKOS, 
■LYVOVICOS, ZUBROVKOS, PO- 
MERENZ, kurios yra augštos ko
kybės — pagamintos Lietuvos 
specialisto, turinčio 45 m. prakti
kų ir yra pardavinėjamos visoje 
Australijoje. Tad reikalaukite vi
suose viešbučiuose tiktai

Erstan Bottling Co Ltd 
gamybos gėrimų su Amerikos 

ereliu etiketėje.
ERNSTAN BOTTLING CO. LTD.
2 Murray St., W. Mitcham, S.A.

KULTŪROS FONDO skyriaus 
pirmininkas, dail. Neliubšys, pa
reiškė, kad Kultūros Fondas pas
taruoju metu yra susirūpinęs ir 
medžiaginių gėrybių telkimu. Tai 
gal neįprastai skamba, bet įsiti
kinta, kad be lėšų neįmanoma jo
kia kultūrinė veikla. Fondui per 
trumpų laikų pavyko sutelkti iki 
£ 150. Dalį šios sumos (£ 50) pa
aukojo Adelaidės lietuvių namų 
reikalams, likusius laiko įvairiems 
"degantiems” reikalams, kaip mo
kyklos išleistuvėms, organizuoja
miems medžio raižinių kursams ir 
t.t. Kultūros Fondas rengia do
vanų apylinkės valdybai — deko
racijas tautinėms šventėms. Pro
jektuoja išleisti Vytį. Kultūros 
Fondas neišleidžia iš akių mokyk
los ir jos mokytojų, kurie užsi
pelno moralinės paramos.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ klausimų 
palietė ponia Lapšienė. Tautinius 
šokius kol kas šoka tik mergaitės, 
šokiams paruošti tėra tik 25 va
landos per metus. Mergaitės šoka 
ne tik lietuviškuose parengimuo
se, bet karts nuo karto pasirodo 
ir australų visuomenei.

LITERATŪROS VAKARŲ or
ganizavimo sunkumais nusiskun
dė p. Pusdešris. Jis nurodė, kad 
ateitininkai sendraugiai pernai 
buvo surengę Adelaidėje literatū
ros vakarų ir galvoja apie tokio 
vakaro surengimų šiemet. Tik šį 
kartų teksiu pasitenkinti vietoje 
esančiais literatais.

— MOTERŲ SEKCIJA VARGŲ 
NETURI, — pareiškė jos atstovė 
ponia P. Kalvaitienė.

Visos Adelaidės moterys auto
matiškai yra ir Moterų' sekcijos 
narės, todėl talkininkių netrūks-

k MELSKIMĖS LIETUVIŠKAI į
Jau išėjo iš spaudos Kan. Al. Sabaliausko 

paruošta maldaknygėVIEŠPATIES ANGELAS
Maldaknygė bus ypač patogi jau

nimui ir kitiems. Savo išvaizda ir 
gražiu įrišimu prilygsta kitomis 
kalbomis išleistoms maldaknygėms. 

Nors maldaknygė turi 288 pusla
pius, bet yra atspausdinta taip ge
rame ir ploname popieriuje, kad 
gali tilpti liemenės kišenėje.
Maldaknygė mūsų poeto buvo pa

ruošta atsižvelgiant į naujų j į li
turginį sųjūdį ir mišių giedomo- 
sios dalys bei kitos svarbesnės 
maldos buvo įdėtos drauge lietu
viškai ir lotyniškai. Didžiosioms 
šventėms ir laidotuvėms įdėtos tų 
dienų kintamosios šv. mišių mal
dos, joje rasite daugiau kaip 30 
giesmių.
Kalbų lygino prof. Dr. A. Salys. 
Maldaknygės kainos:

Odos lux auksuoti kraštai — 4.50 
dol. Odos imitacija auks. kraštai 
— 2,50 dol., Odos imitacija rau
doni kraštai

•į- Išleido Edvardas Vilutis, 3808 Alder St., East Chicago, Ind.,

— 2,00 dol.

U.S.A.

X

I
Australijoje maldaknygės gaunamos: Mr. N. Butkūnas, 

9 Cowper Str., St. KILDA, Vic.
Taip pat ir pas kitus knygų platintojus. 2
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS!
(

Greitai — Patikimai — PieiaiGreitai — Patikimai — Pigiai 
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimų.

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 atsakymų su kainoraščiu 
Jūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIETUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ I KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!

ta. Taip pat ir organizacijos ne
turi vargo su Moterų sekcija — 
ji visiems talkininkauja. Pasta
ruoju metu Moterų sekcijos darbo 
barai labai išsiplėtė, šiemet ypač 
daug yra ligonių, kuriuos tenka 
lankyti. Sekcijos nuolatinis rūpes
tis yra mokykla. Kalėdų eglutė, 
Motinos dienos minėjimas virto 
tradicinėm Adelaidės lietuvių. 
šventėm, kurias organizuoja Mo
terų sekcija. Į šių švenčių prog
ramų išpildymų stengiamasi įtrau
kti jaunimų.
' Prabėgus pro jaunimo pobūvių 
rengimų, vasaros stovyklos orga
nizavimų, bibliotekos reikalus, bu
vo prieita prie platesnių disku
sijų iškeltais klausimais. Jų me
tu buvo iškelta nuoširdžių pagei
davimų, kad esamos jėgos nebūtų 
skaldomos ir kad būtų visų dirba
ma bendrai vienam ir pagrindi
niam tikslui — lietuviškumui iš
laikyti. Svarbu ne kas veikia, bet 
kaip veikia, svarbu ne kas ruošia, 
bet kų ruošia.

Taip pat buvo iškelta gana svei
ka mintis, kad paskirus kultūri
nius vienetus (teatras, choras)- 
pasiimtų globoti paskiros organi
zacijos. Vėliau, tų klausimų smuL 
kiau analizuojant, buvo apsistota 
prie pageidavimo, kad po kiekvie
no pasirodymo (spektaklio, kon
certo) tų patį vakarų kuri nors 
visuomeninė organizacija pasiim
tų savo žinion visus aktorius, cho
ristus glaudesniam pabendravimui. 
Visų šių globojimo akcijų turėtų 
apjungti Kultūros Fondas, susita
ręs su visuomeninėm, profesinėm 
ar pan. organizacijom, kaip Teisi
ninkų Draugija, karių “Ramove” 
ir t.t.

— 0 —
šis susirinkimas, pasigėrėtinas 

savo nuoširdumu, atrodo padės su
telkti jėgas bendriem lietuviškiem 
reikalam.

Visų dalyvių didelė padėka pri
klauso ne tik energingai ir suma
niai pokalbius pravedusiam p. 
Stepanui, bet ir poniai Stepanie- 
nei, kuri gražiai, su tikru lietu
višku nuoširdumu visus pavaišino.

V.R.

PRANEŠIMAS
VOKIETIJOJ LIKUSIEMS LIGO
NIAMS IR SENELIAMS ŠELP
TI, SOC. GLOBOS MELBOURNO 

MOTERŲ DR-JOS PRAVESTO, 
PINIGŲ VAJAUS AUKOTOJŲ 
SĄRAŠAS.

Po £ 1.0.0 aukojo:
V. Žilinskas, šeiva, J. Širva, V. 
švaragys, Šeštakauskas, R. švam- 
barys, Tamošiūnai, Tamušauskie- 
nė, Tamulevičiai, R. Tamašauskas, 
A. Tokušauskas, A. Uosellenė, 
Urbanavičius, J. Verenčiukas, Vai
tiekūnienė, A. Varpnickas, R. 
Vyšniauskas, Valaičiai, A. Volkie- 
nė, L. Vacbergas, P. Valionis, J. 
Vileinaitė, Vingienė, P. Vaičaitis, 
K. Viktorąvičius, Zozas ir Beino- 
ras, Žitkevičius, E. žižienė, B. 
žiedas.

Sutkevičienė £0.16.0. Po £0.15.0:
O. Kružienė, Raudonikis. -

Po £0.10.0: Alšauskas, R. Ag
linskas, Adamkevičienė, V. Balta
duonis, O. Baubinienė, H. Braniš- 
ka, V. Butkevičius, P. Burokas, 
Baltutis, Beniušis, S. Bražas, J. 
Bačinskas, V. Dronsaika, Emilis,
J. Frankas, A. Grikinis, Z. Jokū
baitis, J. Kemešys, P. Katinas, G. 
Karalevičienė, Kalvaitienė, ~K. 
Kuncevičius, Kolen, Linikas, Lini- 
kienė, V. Martinkienas, Marko, 
nienė, B. Naujokaitienė, S. Neį
skaitoma, Padgurskis, E. Pranai
tis, J. Petraitis, B. Pūkis, J. Pa- 
ragytė, A. Paragytė, V. Ramoš- 
kis, Ragauskas, G. Samsonas, Sa
kalauskas, Saulaičiai, B. Strėlie- 
nė, G. Strėlys, A. Stankevičius,
P. Stulpinas, Samulienė, A. Stra
vinskas, R. Šulcas, šuška, P. šė
kas, Tamulevičienė, O. Talačka, S. 
Tamušaitls, E. Urmelienė, P. Ur- 
banas, Vaišutis, Vailionis, I. Ži
linskas, Zableckienė, B. Zabiela.

Po 0.6.0: A. Būga, A*M.B. Po 
£0.5.0: A. Bačkys, Gečiauskienė,
K. Meldažys, A.M., Slapinskas, 
Paškevičius, Volkūnas. Po £0.4.0: 
J. Didžlakis, Š. Morkūnas. J’astur- 
galevičius £0.3.0.

Ponų Klupšių namuose per Nau
jų. Meteų 
9.9.0.

Iš viso:
Visiems

kos Melboumo Moterų D-ja nuo
širdžiai dėkoja.

subuvimų surinkta £

£ 300.0.0.
Aukotojams Soc. Glo-
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MOŠŲ PASTOGĖ 1956 m. liepos 25 d.

MŪSŲ PASTOGĖ
SYDNEJUS

VIENINGO DARBO KELIU
Sydnėjaus lietuviškųjų organi

zacijų: skaučių, studentų, ateiti
ninkų, buv. polit. kalinių komite
to ir “Kovo” sporto klubo valdy
bų posėdyje buvo svarstyti orga
nizacijų bendradarbiavimo ir lie
tuviškųjų namų įsigijimo reikalai. 
Nutarta šaukti šiems reikalams 
svarstyti posėdžius iškilus reika
lui, sykiu kviečiant ir kitas liet, 
organizacijas, kad bendrai dirbant 
būtų įmanoma gyvybinės svarbos 
klausimus tinkamai išspręsti bei 
juos įgyvendinti. Sutarta derinti 
įvairių parengimų datas, o nuo 
pramoginių parengimų pelno skir
ti atitinkamų nuošimtį centrinių 
Sydnėjaus lietuvių namų įsigiji
mui, perkant akcijas organizacijų 
vardu. Sutarta, kad organizacijos 
skiria savo atstovus telkti lėšoms 
Sydnėjaus lieetuviškų namų įsigi
jimo reikalams, tuo paremiant 
Sydnėjaus LN Tarybų ne tik mo
raliai, bet ir materialiai. Lietuviš
koje spaudoje pageidauta dau
giau str., raginančių visuomenę 
konkrečiai ir efektyviau prisidėti 
prie lietuviškųjų namų įsigijimo.

Posėdyje dalyvavusių organiza
cijų atstovai mano, kad suderinta 
veikla tegali pasitarnauti bendra
jam reikalui, o lietuviškų namų 
įsigijimas šiuo metu yra vienas 
skubiausiai vykdytinų darbų. Alg.

PASISEKĘS VAJUS
ALB Bankstowno Apylinkės 

Valdybos organizuotas ir praves
tas aukų rinkimo vajus Vokieti
joje pasilikusiems tautiečiams su
šelpti ir -Vasario 16 Gimnazijai 
paremti davė £ 160.

Aukų rinkėjai su apylinkės val
dybos paruoštais aukų lapais ap
lankė tautiečius lietingų sekma
dienio dienų. Laikydamies princi
po — pasibelsti j kiekvieno liet, 
namo duris — atrado keletu ik
šiol “užmirštų” šeimų, kurios taip 
pat mielai parėmė kijnų tikslų. 
Aukų rinkėjai, bekeliaudami nuo 
durų iki durų, gerokai sušlapo, 
bet užtat kiekvienuose namuose 
buvo sutikti kaip laukiami sve
čiai, o aplankytieji pagal išgales 
aukojo vargan patekusiems bro
liams. —s—

SKAUTŲ BIČIULIŲ VAKARAS
Sydnėjaus skautų tėvų būrelio 

komitetas, liepos 21 d., Bankstow
no protestantų naujojoje salėje, 
surengė pobūvį, kuriame dalyvavo 
per 150 skautų ir jų bičiulių.

Pobūvį trumpu žodžiu atidarė 
sktn. dr. A. Mauragis.

Meninę programų išpildė veik 
vieni skautai: Audronis Stašionis 
pianinu paskambino Paderevskio 
Minuetų, Vitalis Stašionis smuiku, 
pianinu palydint Jūratei Stašio- 
nytel, pagrojo “Kur bakūžė sama
nota” ir Haideno Serenadų. Skau
tų bičiulis E. Dryža, pianinu pa
lydint Br. Kiveriui, solo padaina- 
navo Sasnausko Karvelėlį ir solo 
partijų iš kantatas “Broliai”. Skau
tas Mindaugas Mauragis akordeo
nu pagrojo “Tykus buvo rudenė
lis” ir “šėriau žirgelį”.

Pobūvyje dalyvavusius bičiulius, 
sveikino ir loterijų pravedė E. 
Dryža. Šokiams grojo gera kape
la. Skambėjo lietuviška daina. 
Skautų bičiuliai nuoširdžiai parė
mė skautiškųjį jaunimų, entuzias
tingai dalyvaudami loterijoje ir 
įvairiose varžytinėse.

NAUJOJI “ŠVIESOS" VALDYBA 
pasiskirstė pareigomis: J. Kedys 
pirm., Pajauta Daukutė — vice- 
pirm., H. Kmitas — sekr., Vyt. 
Patašius — iždin. ir J. Bliokas — 
narys kult, reikalams.

Išnuomojamas kambarys 
viengungiui, arba dviejų asmenų 
šeimai. Yra virtuvė ir kt Kreip
tis: 18 Brussel St., Homebush, 

Sydney. 3 min. nuo Nth. Strath
field gelež. stoties.

“MŪSŲ PASTOGĖS”

Spaudos Balius
įvyks rugpjūčio 18 d., Cabramatos 
miesto savivaldybės naujojoje sa
lėje (2 min. nuo gelež. stoties).

Salė tikrai jauki, puošni ir erd
vi — šokant neteks badytis alkū
nėmis.

Stalai — dešimčiai žmonių kiek
vienas. Pakvietimus įsigyjant (o 
šitai patartina padaryti jau dabar) 
malonėkite pranešti savo pagei
davimus dėl gėrimų, užkandžių ir 
su kuo norėtumėte prie vieno sta
lo pasėdėti.

Kiekvienam svečiui bus patiekta 
kuklus užkandis ir pilna taurelė... 
nemokamai. Be to, bufete, kurį pa
ruoš Soc. globos moterų draugi
ja, bus didelis pasirinkimas val
gių ir gėrimų — alkti ir trokšti 
tikrai nereikės.

Bus ir meninė programa, ir tur
tinga loterija, ir spaudos antis.

Į spaudos balių kviečiami visi 
“Mūsų Pastogės” ,kitų lietuviškų 
laikraščių skaitytojai ir aplamai 
spaudos draugai.

Čia susitiksit senai nematytus bi
čiulius, nes atvyks svečių ir iš 
Canberros, ir iš Wollongongo, ir 
Newcastlio, ir iš Snieguotųjų kal
nų, ir Iš kitų, net labai tolimų 
šio krašto vietų.

Malonėkite neužmiršti —“Mūsų 
Pastogės” spaudos baliaus rug
pjūčio 18 d.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
TEATRAS

Atžala
stato Liudvigo Faldos 4 v. kom.

MOKYKLOS DRAUGAI
Režisuoja:

K. Dauguvietytė — šniukštienė.
Spektaklis rugpjūčio 5 d., Banks- 
towne, Capital salėje. Bilietus jau 
dabar galima įsigyti pas p. E. 
Stašį spaudos kioske Camperdow- 
ne, admin. V. Bičiūnų, 44 George 
St., Sydneham, N.S.W. (prisiun- 
čiant P. N. arba M. O.,) pas atža- 
liečius, “Rūtos” krautuvėje Cabra- 
mattoje ir “Ventos” krautuvėje 
(p. J. Mickevičienę) Bankstowne 
ir O. Motuzų Bankstowne, tel. 
UY 2805. Bilietų kainos 12, 10, 8 š.

Pajieškojimai
* Pajieškomi Liudas Krasaus- 

kis, gim. Vindeikių kaime, ir Juo
zas Leknius, gim. žebrokų kaime, 
abu Mosėdžio v. Rašyti: A. Pili- 
baitis, 25 E. Munsell Ave., Linden,
N.J., USA.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba
RENGIA METINI BENDRUOMENĖS

BALIU,
(

kuris įvyks š.m. rugpjūčio mėn. 10 d. (penktadienį)
Kings Ballroom salėje, King William St., Adelaidėje.

Pradžia 7,30 vai. vak.
10% pelno skiriama Adelaidės Bendruomenės namų įsigijimui. 

Gros gera kapela. Veiks Moterų Sekcijos bufetas. Bus įvairių gėrimų.
ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba.

t—t—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—;—:—:—:—:—:—:*-:—:—:—:—:—:-
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Didelis Pasirinkimas
POPULIARIŲ LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ

Katalogai pagal pareikalavimų

Contal Co.
387 Little Bourke Street, Melbourne C 1. 

Tel.: MU 1608 ir MU 3627.

i
 EUROPIETIS SPECIALISTAS «

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

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

(Priešais Melboumo Town Hall.)
Centr. 1819

VICTORIJOS 
BIBLIOTEKOJ

Organizuojamas 
Lituanistikos Skyrius

LKF Australijos Valdyba jau šių 
metų pradžioje nutarė viešoje Vic- 
torijos bibliotekoje, Melbourne, 
Swanston St. organizuoti lituanis
tikos skyrių. Kitos tautos ir net 
mūsų pabaltiečiai kaimynai, lat
viai ir estai, turi daugiau litera
tūros svetimom kalbom apie savo 
kraštus, istorijų ir kitas mokslo 
šakas. Nemaža knygų yra apie 
Lietuvų iš senesnių laikų, bet iš 
XX šimtmečio šioje bibliotekoje 
neužtinkame savų mokslininkų 
darbų. Tų spragų užkišti ir pasi
ryžo LKF Australijos Valdyba, 
š.m. sausio mėn. 25 d. yra jau 
įteikta bibliotekos vadovybei šios 
knygos, VLIKo padovanotos: 1. 
Lithuania’s fight for freedom, 2. 
Appeal to the. United Nations on 
Genocide, 3. A. Simučio, The eco
nomic reconstruction of Lithua
nia, 4. Baltic States investiga
tion, Part 1, 5. Victoro Jungferio, 
Litauischer Llededrschrein in Li- 
tauen Antlitz eiijes Volkes, 7. M. 
Schererio meno monografija “P. 
Kiaulėnas”, A. Krauso padovano
tos 1. Prof. Pakštas, Lithuania 
and World War II, 2. Pelėkio, Ge
nocide, 3. Baltic University. I mū
sų atsišaukimų spaudoje atsiliepė 
ir kiti tautiečiai padovanodami 
steigiamam skyriui knygų. Mel
bourne Senųjų Skautų Židinys pa
dovanojo “Lithuanian Folk Art by 
J. Baltrušaitis, A. Vaičaitis “Li
thuania Country and Nation”, V. 
Lazauskas dr. M. Alseikaitės — 
Gimbutienės “Die Bestattung in 
Litauen in der vorgeschichtlicher 
Zeit”, VLIKas Vizgirdos “Vilnius 
the capital of Lithuania”, A. 
Krausas dr. J. Balio “Lithuanian 
Narrative Folksongs”. Neturime 
daug knygų svetimom kalbom apie 
Lietuvų, bet visas pasirodžiusias 
norime surinkti ir įteikti Public 
Library of Victoria, kuri yra viena 
didžiausių bibliotekų pietų pusru
tuly.

Prašome tautiečių padovanoti 
tam tikslui knygų anglų, prancū
zų, vokiečių ir kitom kalbom, kad 
svetimtaučiai apie Lietuvų galėtų 
įgyti objektyvių žinių. Būtų gera, 
kad tautiečiai padovanotų V. Au
gustino albumų “Lithuania”, prof. 
I g. Končiaus “Medžio drožiniai 
gimtajam kraštui atminti”, Jurgė- 
los, Lietuvos Istorijų anglų kalba 
ir kitas knygas. Padovanojusių 
surašai bus skelbiami spaudoje. 
Knygas siųsti: LKF Švietimo Va- 
ovo adresu: A. Krausas, 4 Grand

view Ave., Maribyrnong, Vic.

PRANEŠIMAI
ADELAIDĖS MOTERŲ 

SUSIRINKIMAS
Š.m. liepos mėn. 29 d. 4 vai p.p. 

viečiamas visuotinas metinis ALB 
MOTERŲ SEKCIJOS susirinki
mas tokia darbotvarke:

1. Prezidiumo rinkimas, 2. Pir
mininkės pranešimas, 3. Kasos 
apyskaita, 4. Naujos valdybos rin
kimas, 5. Einamieji reikalai ir su
manymai.

Susirinkimas įvyks P. Kalvaitie- 
nčs bute, 33 Kent Tee., Kent Town

ALB Moterų Sekcijos V-ba

ŠVIESOS SAMBŪRIO 
SYDNĖJAUS SKYRIAUS

parengimas įvyks š.m. liepos 28 
d., šeštadienį, mažojoj Capitol sa
lėje, Chapel Rd., Bankstowne. Vyt. 
Doniela skaitys paskaitų, tema: 
“Mintijimo laisvė”. Po paskaitos 
diskusijos ir arbatėlė. įėjimas vi
siems laisvas. Pradžia 6 vai. vak.

KULTŪROS FONDO 
SUSIRINKIMAS MELBOURNE

Lietuvių Kultūros Fondo Mel
bourne skyriaus visuotinis metinis 
narių susirinkimas yra šaukiamas 
š.m. rugpjūčio mėn. 12 d. 1 vai. 
po pietų, šv. Jono parapijos did
žiojoje salėje. Darbotvarkė:

I. Susirinkimo pirmininko rin
kimas. 2. Valdybos pirmininko, iž
dininko ir bibliotekos vedėjo pra
nešimai. 3. Kontrolės komisijos 
pranešimas. 4. Diskusijos dėl pra
nešimų ir apyskaitų tvirtinimas.
5. Naujosios valdybos rinkimai.
6. Naujos kontrolės komisijos rin
kimai. 7. Einamieji reikalai ir su
manymai.

šia proga, visi tautiečiai yra 
kviečiami tapti LKF nariais. Na
rio mokestis yra tik 6 šil. metams. 
LKF Melbourne Skyriaus Valdyba.

ŠVIESA MELBOURNE
Šviesos Sambūrio Melkourno 

skyriaus sekantis parengimas įvy. 
ksta š.m. rugpjūčio mėn. 11 d. 6 
vai., Flinders Street stoties pasta
te, 3-me augšta, 110-me kamba
ryje.

J. Kalpokas skaitys paskaitų: 
Šviesos Sambūrio ideologija. Po 
paskaitos diskusijos ir tradicinė 
kavutė. Visi mielai kviečiami at
silankyti ir artimiau susipažinti 
su šviesos Sambūriu.

Skyriaus Valdyba.

RŪBAI LIETUVIAMS 
VOKIETIJOJE

Sydnėjaus Lietuvių šalpos Fon
do V-ba imasi šiais metais surink
ti ir persiųsti rūbus ir avalynę 
lietuviams Vokietijoje sušelpti. 
Nuo šio mėn. 29 d. iki rugsėjo 
mėn. 2 d. prašomi tautiečiai savo 
aukas atvežti į Camperdownu, kur 
nuo 11 vai. parapijos salėje sek
madieniais juos priims ir užrašys 
J. Bernotavičius ir A. Ničajus. 
Taip pat bus priimamos pini
ginės aukos ir pasiųstos ten, kur 
aukotojas paskirs. K.P.B.

Mūsų mielas nares p.p.
BUDRIENĘ ir MIKAL1ŪNIENĘ, 

liūdinčias dėl mamytės ir brolio mirties, 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

ALB Adelaidės Moterų Sekcijos Valdyba.
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MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJOS 

Sydnėjaus skyriaus valdybos rengiamas

PAJŪRIO VAKARAS,
ĮVYKS RUGPJŪČIO 4 D., MASONIC HALL, BANKSTOWNE.

Programų išpildys geriausios jaunimo meniškosios jėgos, 
šokiams gros gera kapela. Turtingas bufetas.

Kviečiami visi, kuriems rūpi ir kurie myli lietuviškųjį pajūrį.
Pradžia 7 vai. vak.
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LKF MELBOURNO SKYRIAUS VALDYBOS RENGIAMAS

DAINŲ IR MUZIKOS KONCERTAS
(

įvyks š.m. rugpjūčio mėn. 4 d., šeštadienį, 
KARMELITŲ SALĖJE, MIDDLE PARK.

Programų Išpildys solistės A. GUČIUVIENĖ ir G. VASILIAUSKIE
NĖ, pianistės — D. OLDHAM ir N. RODGER-VALIENĖ, klarne
tistas A. VALIUS ir smuikininkas A. BADAUSKAS.
Pakvietimai gaunami pas LKF bibliotekos vedėjų ir įeinant į salę. 
Visi kviečiami atsilankyti — nesigailėsite!
Pradžia lygiai 7.30 vai. vak. Programai prasidėjus, į salę bus įleid
žiama tik per pertraukas.

LKF Melbourno Sk. Valdyba. 
■•V.’.’A’.V.'AW.YAW.WAW.'.'AW.'.V.WAV.'.WAV.

PAMALDOS
Liepos 29 d. St. Marys lietu

viams pamaldos St. Marys parapi
jos bažn.

Rugpjūčio 5 ir 19 d. pamaldos 
Bankstowne St. Brendans bažn. 
11 vai.

Rugpjūčio 12 d. pamaldos Cab- 
ramattos lietuviams Mt. Pritchar 
bažnyčioje 10 vai. K.P.B. t

KOVO SPORTO KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klu
bo Kovo valdyba š.m. rugpjūčio 
mėn. 11 d. 6 vai. 30 min. vak. Es
tų namuose, 141 Campbell St., Ci
ty, šaukia klubo narių ir rėmėjų

Metinį Susirinkimų.
. . Darbotvarkėje:

1. Susirinkimo pirmininko rin
kimas, 2. Klubo pirmininko prane
šimas, 3. Sekcijų vadovų praneši
mai, 4. Revizijos komisijos pra
nešimas, 5. 1956 metų sporto šven
tės Sydnėjuje rengimas, 6. Klau
simai ir sumanymai, 7. Valdybos 
ir revizijos komisijos rinkimai.

Visiems nariams dalyvavimas 
būtinas.

“Kovo” Valdyba.

ŠVIESOS SAMBŪRIO
CANBERROS SKYR. NARIAMS

šviesos Sambūrio Canberros 
skyriaus narių metinis susirinki
mas įvyks liepos 28 d., 7 vai. 30 
min. C.W.A. salėje. Po susirinki
mo tradicinė arbatėlė.

Valdyba.

Mūsų klubo narius, futbolo 
komandos kapitonų

ALGI RUSĄ

ir

SIGITĄ BARTKEVIČIŪTĘ,

sukūrusius lietuviškų šeimos židi
nį, sveikiname ir daug laimės lin
kime

Sydnėjaus Kovo Sporto 
Klubo Valdyba.

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

Maisto produktai — 
Pieno baras

“CALIFORNIA”
SAV. POV. TUNKŪNAS

818 Liverpool Rd., ChuIIora
Europietiški švieži ir konser

vuoti maisto produktai. Visi “Mais
to” b-vės gaminiai. Pristatome i 
namus. Lietuviams nuolaida.

Malonus Skaitytojau,
Jei ką perki, bei kitokį reikalų 

atlieki pas pasiskelbusį “Mūsų 
Pastogėje”, neužmiršk pasakyti, 
kad jo skelbimų skaitei “M.P.” — 
tuo gražiai pasitarnausi bendruo
menės laikraščiui.

FUTBOLAS ADELAIDĖJE
Vytis — Budapest 3:0

14.7.56. Vytis laimėjo svarbias 
rungtynes. Pirmam puslaiky įvar
čius įmušė Kitas ir Armonas. 
Antram puslaiky dominavo taip 
pat mūsiškiai, o Kitui jmušus dar 
vienų įvartį, mūsiškių pergalė bu
vo tikra, šiose rungtynėse geri 
buvo Kitas ir Visockis — pirma
sis puolime, antrasis gynyboj.

KREPŠINIS ADELAIDĖJE
Vytis North Adelaide 43:40
Laimėta prieš stiprių komandų. 

Tai darnaus vytiečių susižaidimo 
rezultatas. Laimėjimas tačiau bu
vo sunkiai iškovotas.

Po šių rungtynių Vytis pirmau
ja turnyre ir, likus žaisti tik dve
jas rungtynes iki baigmės, tikėti
na neturės pralaimėjimų. Iš viso 
Vytis šiame žiemos turnyre tėra 
pralaimėjusi tik vienerias rungty
nes — prieš North Adelaide pir
majame rate. Tad sėkmės baigmi
nėse varžybose.

Jauniai. Vytis — West Adelaide

40:32 (19:17)
9.7.56. Jauniams pirmas puslai- 

kis buvo tikrai sunkus. Padėtį gel
bėjo Stankevičiaus ir Petraškos 
taiklūs metimai. Antram puslaiky 
vytiečiai žaidė žymiai geriau. Prie 
laimėjimo daug prisidėjo Pocius, 
L. Urmonas ir Snarskis. šis lai
mėjimas davė progos* jauniams 
įkopti į II vietų.

Taškus pelnė: Stankevičius 14, 
Petraška 10, Pocius 7, Snarskis 5 
ir Urmonas 4.

Jauniai. Vytis-------Marlon 42:25

16.7.56. Vyties jauniai susitiko 
su be pralaimėjimo ėjusiu priešu. 
Prieš jį jauniai išėjo geriausiu 
sustato — Lapšys, Petraška, Po
cius, Urmonas ir Stankevičius. 
Savo greičiu ir kovingumu mūsų 
vyrai buvo pranašesni už priešų 
ir jį įveikę laimėjo svarbias rung
tynes.

Taškus pelnė: Lapšys 17, Stan
kevičius 14, Petraška 7, L. Urmo
nas 4, Pocius ir Kalibatas 0.

NAUJI “VYTIES” VALDYBOS 
NARIAI

Liepos 15 d. šv. Juozapo bažny
čios salėje įvyko nepaprastas Vy
ties sporto klubo narių susirinki
mas, kurį atidarė Klubo valdybos 
pirm. B. Marmukonis. Susirinki
mui pirmininkavo V. Raginis, sek
retoriavo B. Lukavičius.

Po B. Marmukonio pranešimo 
vyko gyvos diskusijos dėl tolimes
nės veiklos. Pet pusmetį daliai 

valdybos narių “nubyrėjus”, buvo 
nutarta valdybų papildyti priren- 
kant naujus narius. Naujai išrink
ti: Umeris, Marcinkevičius, A. Ki
tas ir J. člžauskas. Iš senosios 
valdybos pasiliko pirm. B. Mar
mukonis, sekr. Garbaliauskas, Lu
kavičius, Merūnas, E. Taparaus- 
kas ir S. Visockienė.

“Vyties” Valdyba skaičiumi yra 
tikrai gausi, bet, turint galvoj, 
kad Vyties sporto klubas kulti
vuoja įvairias sporto šakas, tai 
ir darbo kiekvienam valdybos na
riui yra pakankamai.
Susirinkimas praėjo darnioj nuo

taikoj. Dalyvavo apie 70 klubo 
narių. Edas.

PADĖKA
P.p. Kanteikams, Mauragiams, 

Lelešiams, Sidaravičiui, aukų rin
kimo metu suteikusiems savo au
tomobilius, taip pat maloniems au
kų rinkėjams-oms talkininkams: 
p.p. C. Kanteikai, A. Mauragiui, 
J. Mickevičienei, L. Lelešienei, V. 
Ramanauskienei, L. Stašionienei, A. 
Žigaitienei, nežiūrint labai blogo 
oro, kilniu pasišventimu sėkmin
gai pravedusiems aukų rinkimų, 
nuoširdžių padėkų reiškia.

ALB Bankstowno Apyl. V-ba.
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