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VENGRUOS KRAUJO AUKA 
IR MES

Jau 3 mėnesiai, kai vengrų 
tautos kantrybei išsekus, visi, kas 
gyvas, sukilo čia prieš Sovietų 
Sąjungą. Su karžygiškumu, ku
riam lygaus nežino istorija, gru
miasi vengrų tauta su raudonąja 
armija, kuri, tartum daugiagalvis 
slibinas, kasdien ryte ryje pasi
šventėlių gyvybes, vildamasi pra
rysianti visus laisvės trokštan
čius. Bet visos Sovietų teroro prie
monės pasirodė bejėgės. Pasiryžu
si verčiau mirti, negu sovietiškos 
vergijos jungą toliau vilkti, veng
rų tauta nenugalima.

Juo toliau, juo labiau ryškėja, 
kad vengrų žemėje vykstančio ji 
žūtbūtinė kova tarp brutalios rau
donųjų jėgos ir švenčiausios tei
sės yra didžiulio istorinio lūžio 

reiškinys.
Vengrai savo krauju ir geriau

sių savo tėvynės vaikų gyvybėmis 
perka ne tik savo krašto, bet ir 
viso pasaulio laisvę. Pirmą kartą 
istorijoj dirbančiųjų masės aki
vaizdžiai sukilo ir iškėlė revoliu
cijos vėliavas pros raudonojo Mas
kvos komunizmo įsiviešpatavimą. 
Kas priverčiamojo darbo stovyk
lose vyko prieš dvejus — trejus 
metus, dabar kartojasi Vengrijoje. 
Fabrikų darbininkai ir jaunimas 
stovi pirmose kovotojų eilėse. Dar
bininkų tarybos reikalauja sau tei
sių, kurios įrašytos konstitucijoj, 
bet gyvenime nebuvo vykdomos. 
Sovietams viso pasaulio akivaiz
doje nuplėšiama kaukė, kuria il
gai dangstėsi dirbantiesiems mul
kinti. Maskva negalės toliau gir
tis, būk komunistai esą dirban
čiųjų valdžia, būk sovietai laiko 
ištiesę pagalbos ranką, kad visur 
galėtų įsigalėti darbo žmonių in
teresus ginančioji vyriausybė, ar 
kad Sovietai yra nuskriaustųjų 
pusėje. Sovietų monais, kad jų sis
temoje liaunasi silpnesniųjų išnau
dojimas ir kad kiekviena tauta 
įgauna teisę savo priešaky pasis
tatyti tokią vyriausybę, kurios 
dirbantieji pageidauja, nieko dau
giau nesuvilios.

Sovietai, paleidę tankus ir sun
kiuosius ginklus netgi prieš de
monstruojančias moteris ir prieš 
savo teisių reikalaujančius darbi
ninkus, klastingu būdu išsivilioję 
minister] pirmininką Nagy, žadė
dami pilną laisvę tik tam, kad jį 
suimtų, davę įsakymą išvaikyti 
darbininkų tarybas ir suareštuoti 
jų narius, pralaimi didžiausią mū
šį — jie patys visiems . laikams 
palaidoja bet kurį pasitikėjimą 
Maskva ir visa komunizmo ideolo
gija.

Vengrijos kraujo auka nėra vel
tui. Istorijai priklausys įvertinti, 
kokia milžiniška Vengrijos įtaka 
bus ne tik laisvajam pasauliui, bet 
ir Sovietų erdvės tautoms. Vengru 
krauju apšlakstyta tiesos sėkla 
šimteriopą derlių atneš. Ji turi 
rasti dirvą kiekvieno geros valios 
žmogaus širdyje. Jos ugnis bus 
kaitresnė už atomo bombos. Ji nu
skaidrins žmonijos sąžinę nuo to 
baisaus aptemimo, kuris komuniz
mo pavidalu apniko pasaulį — ir 
tiek skausmo, kančių ir ašarų iš
spaudė.

Visų siu įvykių akivaizdoje mū
sų mintys skrieja į okupuotą Lie
tuvą. “Kas gi dedasi mūsų krašte, 
kaip tai visa atsilieps Lietuvoje 
...” — šie ir panašūs klausimai 
mus dar daugiau kamuoja.

Okupuotoje Lietuvojek ką tik

NAUJA ANGLIJOS 
VYRIAUSYBE

Labai staiga atsistatydinus Ang
lijos ministerial pirmininkui Ant
hony Eden, karalienė naują minis- 
terių kabinetą sudaryti pavedė 
buv. Edeno kabineto iždo valdy
tojui, Harold Mcmillan.

Naujojo min. pirmininko sudary
tame ministerių kabinete yra ke
letas naujų vardų, bet palikta ir 
buv. vyriausybės narių. Jų tarpe 
beveik visi tie, kurie rėmė Edeno 
politiką ryšium su Anglijos ir 
Prancūzijos invazija į Egiptą, ši
tai rodo, kad ir naujoji vyriausybe 
yra nuomonės, jog Vid. Rytų prob
lema buvo teisingai įvertinta ir 
panaudotos būtinos priemonės.

Mcmillan vyrausybės užsienio 
politikos kursas, kaip spėja poli
tiniai stebėtojai, žymiai nepasi- 
keisiąs, tačiau jis pirmiausiai 
stengsis išlyginti santykus su 
Amerika.

Edenas savo staigų atsistatydi
nimą rėmė pašlijusiu sveikatos 
stoviu. Jis šiomis dienomis su 
žmona išvyko ilgesnių atostogų 
į N. Zelandiją, kur bus N. Zelan
dijos vyriausybės svečias. Aust
ralijos vyriausybė Edeną kviečia 
paviešėti Australijoje.

• Iš New Yorko pranešama, 
kad Egipto vyriausybės vertybes 
(apie 40. miL dolerių) Amerikoje 
bus “užšaldytos” tol, kol nebus 
galutinai išspręsta Sueso krizė.

praėjo vadinamosios “Augščiau- 
siosios Tarybos posėdžiai”. Niekas 
niekad neturėjo vilčių, kad iš oku
panto ir jo bendrininkų, kurie val
do šiandien kraštą, ką nors gero 
galėtų išgirsti. Tačiau tai, ką tie 
Maskvos tarnai pasakė, praneša 
tamsiausius spėliojimus.

Kada skaitai jų kalbas, ima tie
siog šiurpas. Nei vienos bent kiek 
šviesesnės minties, nei vienos kil
nesnės asmenybės. Niekas iš ten 
dalyvavusių komunistų neturėjo 
drąsos nei JLietuvos vargų iškelti, 
nei j<»s padėties net užuominoje 
svarstyti. Lietuvio vargams “Aug- 
ščiausioje Taryboje” vietos nebu
vo. Giltinės pjautuvo ir priespau
dos kūjo ženklu praėjo šio taria
mai “Lietuvos dirbančiųjų parla
mento” posėdžiai.

Gili naktis ir šiurpi tikrovė gau
bia mūsų vargšės tėvynės padan
gę. Mūsų mintys kaupiasi ties mū
sų krašto likimu. Sunki ir, tur 
būt, ilga kova dar mūsų laukia.

Visi mes, ir likusieji Tėvynėje, 
ir čia laisvajame pasaulyje atsi
dūrę, sudarome vieną kovojančią 
tąutą. Ką turi daryti mūsų tau
tos kamienas krašte, jio patys ži
no. Ne mums juos mokyti!

Atlikime mes savo uždavinį čia. 
Paskutiniu metu pakartotinai mes 
kvietėme visus į bendrą darbą. 
Su šiuo kvietimu mes kreipiamės: 
Lietuva laukia iš mūsų kiekvieno, 
kad savo veikla, savo parama pri- 
sidėtum prie jos laisvinimo. Chruš
čiovas savo kalboj, pasakytoj XX 
komunistų kongreso proga, paskel
bė, kad Maskva pasauliniu mastu 
imasi pulti laisvąjį pasaulį. Mūsų 
pareiga stoti į pirmąsias gynėjų 
eiles, kad irgi pasauliniu mastu 
komunizmas būtų sužlugdytas, — 
ir tokiu būdu atsivertų ir mūsų 
laisvei aiškus kelias.

URT.

REIKALAUJA 
IŠDUOTI POLITINIUS

PABĖGĖLIUS
Maskvinė Vengrijos vyriausybe 

kreipėsi į Jungtinių Tautų Orga
nizacijos generalinį sekretorių Dag 
Hammarskjoeld, reikalaudama iš
duoti visus vengrų laisvės kovoto- 
jus ir grąžinti juos iš laisvųjų 
vakarų valstybių į Vengriją.

Vengrijos komunistinė valdžia 
nurudo, kad po spalio revoliucijos 
pasitraukusiems vengrams “kapi
talistai neleidžia grįžti į Vengriją 
ir su jais blogai elgiamasi”.

Australijos užs. reik, ministe- 
ris R.G. Casey pareiškė: “Mes vi
sai neketiname paklusti šitokiems 
reikalavimams dėl vengrų graži
nimo iš Australijos”.

Budapešto radijas pranešė, kad 
Vengrijos tautinės revoliucijos va
dai, Josef Dudas ir Janos Szabo, 
nuteisti mirties bausme ir sausio 
19 d. įvykdyta exekueija.

Austrijos policija pranešė, kad 
sausio 19 d. į Austriją, per snie
go pūgas, prasiveržė 256 vengrai.

EISENHOWERIO DOKTRINA
Prieš kurį laiką JAV preziden

tas kongresui patiekė staigmeną, 
pareikalavęs specialių įgaliojimų: 
1. suteikti ekonominę paramą Vid. 
Rytų valstybėms, 2. suteikti kari
nę pagalbą Vid. Rytų kraštams, 
jei Sovietai į tuos kraštus vykdy
tų invaziją, 3. imtis reikalingų 
priemonių pasipriešinti komunistų 
agresijai.

Ekonominė parama siektų 400 
milionų dolerių ir ji būtų suteik
ta per dvejus metus. Karinė pa
galba būtų teikiama tuo atveju, 
jeigu kuri Vid. Rytų valstybė, ag
resijos atveju, paprašytų karinės 
pagalbos.

Prezidentas pabrėžė, kad tarp
tautinis komunizmas šiandien la
biau, negu kada nors iki šiol, sie
kia įsiviešpatauti Vid. Rytuose. 
Sovietų vadai nesiskaito ir nesi- 
skaitys su priemonėmis, siekda
mi savo tikslų. Prezidentas pažy
mėjo, kad JTO negali vykdyti sa
vo paskirties, kai susiduriama su 
Sov. Sąjungos užmačiomis.

Amerikos kongrese ir senate 
daugumą turi demokratų partija. 
Tačiau tikima, kad “Eisenhowerio 
doktrina” bus priimta ir patvir
tinta. Užsienių reikalų min. J.E. 
Dulles davė paaiškinimus kongre
sui ir jungtiniam užsienių reikalų 
komitetui, nurodydamas, kad įga
liojimai prezidentui turi būti su
teikti ir tai nedelsiant, nes pavo
jus esąs labai didelis. Dulles ma
no, kad Sovietai įsitvirtinę Vid. 
Rytuose, be šūvio užimtų visą Eu
ropą. Amerika todėl turinti pri
siimti platesnius įsipareigojimus 
ir budėti šio svarbaus sektoriaus 
laisvės sargyboje. Dulles pabrė
žė, kad į sovietinių “savanorių” 
siuntimą būsią žiūrima kaip į at
virą agresiją.

Eisenhowerio doktrina susilau
kė prieštaraujančio vertinimo tiek 
Amerikoje, tiek ir užsieniuose. Ta
čiau daugumoj vertinama teigia
mai. Manoma, kad Amerika, ku
rį laiką vengusi vartoti energin
gesnes priemones Vid. Rytuose, 
dabar peržiūri savo taktiką. Jų 
nauja pažiūra aiški: grįžti prie 
pilno vertinimo militarinės jėgos 
ir, reikalui esant, ją panaudoti.

Sov. Sąjunga Eisenhowerio dok
triną vadina grėsme taikai. So
vietai pyksta kaip tik todėl, kad

MASKVOS -
Gerai informuoti sluogsniai pra

neša, kad prieš kurį laiką pla
nuota “socialistinių valstybių są
junga”, dėl Vengrijoj kilusios tau
tinės revoliucijos negalėjo būti 

įkurta. Sąjungos organizavimą su- 
kliudę ir Lenkijos įvykiai, be to, 
nepasisekę įtraukti ir Jugoslavi
jos. Maskva tačiau plano, sukur
ti tokią sąjungą, neatsisakė. Da
bar ji kuriama siauresniu mastu 
ir kitokioj formoj. Šitai paaiškėjo 
po kum. Kinijos min. pirm. Chuu 
En-lai vizito Maskvoje, kada Rytų 
Vokietijos min. pirm. Grotewohl 
savo parlamentui pareiškė, kad: 
“Po Sov. Sąjungos ir Kinijos va
dovybe socialistinė bendruomenė 
žengs prie tolimesnių laimėjimų”.

Chou En-lai, iš Varšuvos ats
kridęs vienos dienos vizitui į Bu
dapeštą, aerodrome pasakė kalką, 
kurioje išreiškė kom. Kinijos pri
tarimą dabartinei, Maskvos pa- 
statytajai, Vengrijos vyirausybei 
dėl jos vedamos politikos ir paža
dėjo Kinijos ūkinę paramą. Baig
damas savo kalbą Chou suriko: 
“Lai gyvuoja komunistinė vienybė 
Sovietams vadovaujant”. Po to jis 
nuvyko į Vengrijos kom. partijos 
mitingą.

Iš New Yorko Reuteris prane
ša, kad “Maskvos — Pekingu ašis” 
turėtų apjungti visus komunisti
nius kraštus po viena vadovybe.

Stiprinama
REKORDINĖS JAV IŠLAIDOS 
ZIDENTAS PRAŠO KONGRESO

Iš Vašingtono pranešama, kad 
prezidentas Eisenhoweris paprašė 
kongreso patvirtinti naujajame 

biudžete krašto gynybos reikalams 
pramatytas išlaidas, kurios 1957- 
58 biudžetiniais metais sieks 45. 
300 milionų dolerių (£ 20.223 mil).

Prezidentas nurodė, kad ši su
ma yra reikalinga paskubinti per
ėjimą prie pačių moderniųjų ir 
galingesnių ginklų. Jis taip pat 
pabrėžė, kad Amerika ir toliau di
dins atominių ginklų atsargas, 
kol Sov. Rusija sutiks su šių gink
lų suvaržymu, įvedant pilną ir vi
suotinę kontrolę.

Eisenhoweris pastebėjo, kad 
Amerika ir jos sąjungininkai tu
ri būti kariniai stiprūs, nes pas
tarųjų mėnesių dramatiški įvy
kiai pabrėžę kolektyvinio saugu
mo būtinumą.

Bus stiprinama aviacija, laivy-

JAV Gynyba
GYNYBOS REIKALAMS — PRE- 
45.300.000.000 DOLERIŲ.

nas ir sausumos armija, nors 
žmonių skaičius numatoma suma
žinti. Didinama karinė ir ekono
minė parama užsieniui.

Kariniams reikalams pramaty
tos išlaidos yra didžiausios Ame
rikos biudžete taikos metu. Jos 
sudaro 63 procentus viso biudžeto.

ANGLIJA MAŽINA 
GINKLAVIMOSI IŠLAIDAS

Iš Londono pranešama, kad tau
pumo sumetimais Anglijos vyriau
sybė sumažinanti sausumos ir oro 
pajėgas. Taip pat mažina naujų 
kovos lėktuvų gamybą.

Anglijos ekonominė padėtis, 
ypač po pasišaudymo Sueso pa
krantėse, gerokai pašlijusi. Nau
joji vyriausybė yra pasiryžusi pa
naudoti visas įmanomas priemones, 
kad išsaugotų £ stg. dabartinį 
kursą.

nieo neišėjo iš jų “taikaus sam
būvio”. propagandos ir mėginimas 
suskaldyti Vakarus nepasisekė. 
Jie buvo apskaičiavę, kad Vakarų 
sąjunga subyrės, kai nebebus jau
čiama aiškios grėsmės iš komu
nistinio bloko. Tad dabar Maskva 
kasdien kartoja, jog “kapitalisti
nis apsupimas“ tebėra grėsmingas 
ir todėl reikį sustiprinti budrumą 
prieš “kapitalistinio raugo” skver
bimąsi į visus sovietinio gyvenimo 
sluogsnius. Kviečiama visomis 
priemonėmis kovoti prieš “buržua
zinės ideologijos” pasireiškimus 
Sovietijoj. Taip pat smarkiai kri
tikuojamas “tautinis komunizmas’’.
šituo aiškiai priekaištaujama Ju
goslavijai ir Lenkijai.
osJJiosk” Et’kvimos

Karinių išlaidų apkarpymais nu
matoma sutaupyti apie £ 5.5 mil. 
per metus, ir apie 17 milionų ga
lionų lėktuvinio benzino.

LAIVAI SUESE
Sueso kanalo valymo darbai vy

ksta pilnu tempu. Tačiau tai bran
giai kaštuojantis darbas. Bran
giausiai jis kaštuos Amerikai. 
Australija, pagal susitarimą, 
šiems darbams vykdyti paskyrė 
1 mil. dolerių (£ 446.429). Tai 
yra paskola Jungtinių Tautų Or
ganizacijai.

Australijos užsienių reikalų min. 
nurodė, kad Sueso kanalo užblo- 
kuvimas Australijai kiekvieną me
nesį neša apie pusę mlliono svarų 
nuostolių.

• Popiežius specialioje audi
encijoje priėmė Prancūzijos užsie
nių reikalų minister] Pineau.PEKINGO AŠIS
Maskva pastaruoju metu rimtai 
baiminasi, kad įvykiai klostosi ne
palankia komunizmui linkme, todėl 
reikį imtis konkrečių priemonių, 
kad atsvėrus Amerikos įtaką. Sov. 
Sąjungos satelitai, ypač R. Vokie
tija, Rumunija, Vengrija ir Len
kija reikalingos stiprios ūkinės 
paramos. Maskva negali jos su
teikti tokiu mastu, kad patenkintų 
reikalavimus. Rublis nėra pajėgus 
atsverti dolerio, šitai ypač ryšku 
Vid. Rytuose ir Azijos kraštuose.

Izraelis traukiasi
Iš Londono pranešama, kad Iz

raelio kariuomenė pasitraukė iš Ei 
Arish miesto ir perdavė Jį JTO 
pajėgoms. EI Arish yra 35 mylios 
nuo Izraeli(»-Egipto sienos ir lai
komas Sinajaus dykumos sostine. 
Tai yra pirmas didelis miestas, iš 
kurio pasitraukė Izraelio pajėgos 
po to, kai lapkričio mėn. karinėj 
akcijoj, sužlugus egiptėnų pasi
priešinimui, buvo užimta dideli 
Egipto teritorijos plotai.

BĖGA ŽYDAI Iš LENKIJOS
Iš Varšuvos Reuteris praneša, 

kad apie 25.000 Lenkijos žydų yra 
paprašę leidimo išvykti į užsie
nius. Daugiausiai jie nori važiuo
ti į Izraelį. Žydai iš Lenkijos bėga 
dėl sunkių ekonominių sąlygų ir 
kylančio Lenkijoje antisemitizmo.

PABALTIJO BYLA 
KONGRESE

JAV PREZIDENTAS PRIMINĖ 
PASAULIUI SOVIETŲ 

NIEKŠYBES

JAV prezidentas Eisenhoweris, 
savo istorinėj alboj Kongrese, pla
čiai palietė ir Sovietų Sąjungos 
pavergtus kraštus, ypač pabrėžda
mas sovietų niekšišką apgaulę su 
Pabaltijo valstybėmis.

Prezidentas Eisenhoweris pa
reiškė, kad nors sovietai Antrojo 
Pasaulinio karo metu buvo iškil
mingai užtikrinę laikytis duotų 
pažadų, tačiau iki šiandien laiko 
okupavę satelitinius kraštus.

1939 metais, — pasakė prez. 
Eisenhoweris, Sovietų Rusija ne
dviprasmiškai ir iškilmingai pasi
žadėjo gerbti Lietuvos, Latvijos 

ir Estijos nepriklausomybes. Anuo
met Augščiausias Sovietas Mask
voje paskelbė, kad gandai dėl 
Pabaltijo valstybėms jėga prime
tamo komunistinio režimo, esą 
“antisovietinių provokatorių pro
paganda”. Tačiau jau 1940 me
tais Lietuva, Latvija ir Estija bu
vo įjungtos į Sovietų Sąjungą.

Savo kalboje prez. Eisenhoweris 
priminė, kad Sov. Sąjunga 1955 
m. Varšuvos pakte pasižadėjo ne
sikišti į satelitinių kraštų vidaus 
reikalus, tačiau Vengrijos pavyz
dys parodė, kad Sov. Sąjungos pa
žadais pasaulis nebegali pasiti
kėti.

GENEROLAS SPEIDEL
GAVO NAUJĄ PASKYRIMĄ

A.A.P. žinių agentūra praneša, 
kad vokiečių gen. Hans Speidel, 
60 m. amžiaus, paskirtas Šiau
rės Atlanto Sąjungos (NATO) 
Centro Europos žemyno armijos 
vadu.

Gen. Speidel prieš Hitlerį Vo
kietijos gen. štabe vadovavo kon- 
tražvalgybai. Buvo diplomatinėj 
tarnyboj Rusijoj Ir Prancūzijoj. 
1944 m. buvo paskirtas maršalo 
Romelio armijos štabo viršininku 
ir buvo atsakingas už Normandi
jos gynybos planą. Tais pačiais 
metais spalio mėn., Himleriui įsa
kius, buvo suimtas (buvo kalti
namas kaip 1944 m. liepos mėn. 
ruošto prieš Hitlerį atentato daly
vis ir iškalėjo 9 menesius?

šiuo metu gen. Speidel turėjo 
augštas pareigas Vak. Vokietijos 
krašto gynybos ministerijoje.

ATLEIDŽIAMI IMPORTO 
VARŽTAI

Australijos iždo valdytojas, Sir 
Arthur Fadden, praneša, kad vy
riausybė yra nutarusi sušvelninti 
importo kontrolę ir nuo š.m. sau
sio 1 d. bus leista padidinti im
portą 30 mil. svarų.

Numatoma {gabenti iš užsienio 
daugiau traktorių, įvairių įrankių, 
spausdinamųjų priemonių, teksti
lės gaminių ir kitokių prekių.

Importo suvaržymai sušvelnina
mi ryšium su pagerėjusia Austra
lijos prekybos pozicija su užsie
niu.

MIRĖ TOSCANINI

New Yorke, eidamas 89 metus 
amžiaus, sausio 16 d, mirė garsus 
muzikas, operų dirigentas Arturo 
Toscanini. Jis palaidotas gim
tojo Milano (Italijoj) kapinėse, 
šalia savo žmonos, kuri mirė 
1951 metais.

1
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ALB SVARBIAUSIOS
NUTARIMAI IR REKOMENDACIJOS

BENDRUOMENĖS ATSTOVŲ 
SYDNĖJUJE.

Iš AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
SUVAŽIAVIMO

Australijos lietuvių Bendruome
nės atstovų suvažiavimas, įvykęs 
1956 m. gruodžio 28-30 dienomis 
Sydnėjuje, tautinės kultūros ugdy
mo, tautinio auklėjimo bei švieti
mo ir jaunimo klausimams apla
mai, skyrė bene daugiausia dėme
sio. Esminių klausimų eilėje buvo 
ir lietuviškieji namai. Gyvai dis
kutuota bendruomenės visuotinu
mo principas. Tarta, kad tautinės 
bendruomenės organizacija esa
momis sąlygomis yra tinkamiausia 
organizacija tremtyje lietuvio sie
kimams vykdyti, kad kiekviena lie
tuvio organizuota ar neorganizuo
ta pastanga tautinei kultūrai iš
laikyti, kurti bei ugdyti, vyksta 
bendruomenės rėmuose, gi ben
druomenės apimtyje besireiškian
čios organizacijos bei institucijos 
savo specifinius interesus bei sie
kimus derina su bendruomenės už
daviniais bei interesais, o paskiras 
bendruomenės narys yra moraliai 
atsakingas už savųjų prievolių 
vykdymų ir kaip individas ir kaip 
bendruomenės narys.

Suvažiavimas, išklausęs atstovų 
pasisakymus, priėmė keletą rezo
liucijų, arba konkrečius siūlymus 
priėmė dėmesin ir pavedė Krašto 
Valdybai juos išstudijuoti ir, pa
gal galimybę, juos įgyvendinti.

Jaunimo ugdymo reikalu
Priimta šitokia rezoliucija:

“1956 m. Lietuvių Bendruome
nės Krašto Tarybos suvažiavimas, 
išklausęs atstovų pasisakymus dėl 
mūsų jaunimo lietuviškosios dva
sios ugdymo reikalo ir matydamas 
šį reikalą esant pagrindiniu mūsų 
bendruomenės rūpesčiu, siūlo tuoj 
po suvažiavimo bendruomenės apy
linkių vaidyboms imtis iniciaty
vos sukviesti vietose tuo reikalu 
aktingai kesireiškiančių asmenų 
ir tam reikalui talkaujančių insti
tucijų atstovų pasitarimą ir pa- 
jieskoti naujų, pagal vietos sąly
gas, efektingų priemonių lietuviš
kojo jaunimo tautinės dvasios ug
dymui”.

Švietimo reikalu
“Krašto Taryba, V-joj sesijoj 

apsvarsčiusi savaitgalio mokyklų 
padėtį, priėjo išvados, kad priau
gančioje kartoje tautinio sąmonin
gumo (o lygiai ir medžiaginių są
lygų sudarymas švietimo darbui), 
išlaikymas nėra vien tik tėvų, bet 
visos bendruomenės pagrindinis 
uždavinys. Todėl ir siūlo ALB 
Krašto ir apylinkių valdyboms vei
kimo svorį nukreipti ypač jaunimo 
auklėjimo kryptimi. Tam tikslui 
bendruomenės surinktų lėšų did
žiausias procentas skirtinas sa
vaitgalio mokyklų bei kitų jauni
mo auklėjimo institucijų išlaiky
mui”.

Krašto Tarybos suvažiavimas, 
išklausęs pranešimo ir diskusijų 
dėl lietuvių kalbos įvedimo prie 
University Public Examination, 
rado, kad lietuvių kalbos įvedi
mas į viduriniųjų Australijos mo
kyklų mokymo programą yra rei
kalingas ir nutarė:

“Pavesti Lietuvių Kultūros Fon
do Australijos Valdybai, kad ji, 
kaip švietimo ir kultūrinių reikalų 
rūpintoja Australijoj, padarytų 
reikalingus žygius, kad bent tri
jose valstybėse (N.S.W., Victori- 
joj ir Pietų Australijoj) būtų įves
ta lietuvių kalba prie Public Exa
mination ir, pasisekus lietuvių 
kalbą įvesti .išdirba mokymo pro
gramą ir pristato Švietimo Depar
tamentui kvalifikuotus egzamina
torius”.

Tautinės kultūros 
židiniai

Diskutuota lietuviškųjų namų 
bendruomeniškumo klausimas. Bu
vo balsų, kurie teigė, kad klubų 
vardų įsigyjami namai nėra ben
druomeninio pokūdžio ir į juos 
žiūrėtina, kaip į paskirų organiza
cijų namus Prieita išvados, kad 
šitie namai'yra lietuvių bendruo
menės namai. Priimta Šitokią re

zoliucija:
“ALB Krašto Tarybos V-ji se

sija reiškia didelį pasitenkinimą, 
kad lietuvių namai Geelonge, Syd
nėjuje, Melbourne, Adelaidėje ir 
Bankstowne jau yra įgyti, arba 
sparčiai einama prie jų įsigijimo.

Krašto Taryba yra tikra, kad 
šie lietuvių namai yra bendruo
menės namai ir visiems bendruo
menės nariams yra statomi, nes 
ne savininko pavadinimas turtų 
registre lietuvių namus daro to
kiais, o tai, kam tie namai tar
nauja ir kokia dvasia juose vieš
patauja.

Lietuvių namai yra ir turi būti 
gražūs lietuvių jaunimo židiniai, 
lygiai ir visokeriopo bei šakoto 
lietuvių tautinio ir kultūrinio gy
venimo ir reiškimosi centrai.

Suvažiavimas reiškia pasigėrė
jimą asmenimis, kurie dirba šį di
delį ir tikrai nelengvą lietuvių na
mų statymo darbą, reiškia padėką 
visiems, kurie piniginiais įnašais 
namu įsigijimą remia ir skatina 
visus tautiečius Australijos lietu
vių namų statybos darbą stipriai 
remti ir toliau. Šia pačia proga 
skatinami lietuvių namų įsigijimą 
efektyviai paremti, tie — atlik
ti tautinę pareigą^ — kurie ik
šiol nėra dar to padarę”.

BENDRUOMENINIO VEIKIMO PRIEMONIŲ KLAUSIMU
VLADO JAKUČIO REFERATAS, SKAITYTAS ALB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIME, SYDNĖJUJE, 1956.12.29 D.

TEMOS AKTUALUMAS

Bendruomeninio veikimo priemo
nių klausimas šiuo metu yra ak
tualus. Jo aktualumą aštrina tiek 
reiškiniai esą mūsajame gyveni
me, tiek objektyviosios sąlygos — 
laiko veiksnys, gyvenamoji aplin
ka, o taip pat ryšium su tomis są
lygomis pakitusi tautiečio laiky
sena.

SUSIRŪPINIMAS

Mūsų bendruomeninis gyveni
mas per šiuos ilgus metus dar nė
ra įėjęs į reikiamas vėžes tiek or
ganizaciniu tiek parktiškos veiklos 
požiūriu. Ne visada įrodome, kad 
esame įsisąmoninę savuoju pašau
kimu, retai kada darniomis prie
monėmis dirbame rūpimą darbą — 
išlaikyti tautinę kultūrą tremty
je.

Turbūt, nebe pagrindo galime 
stebėtis, kaip tai atsitinka, kad 

| būdami to paties likimo paženk- 
j linti, tų pačių troškimų skatina- 
, mi, ne visados sugebame atskirti 
gera nuo pikta, nebesutariame dėl 
to, kas bendruomeninį reiškimąsi 
kelia, kas jį žlugdo, nebegalime 
savųjų asmeniškų interesų pajung
ti bendresniems, reikalingesniems, 
didesniems.

Bendruomeniniame gyvenime 
esą reiškiniai, kaip, pav., bendruo
meninio darbo apleidimas, beįsi- 
galinti priešiškumo dvasia ben

druomenės narių tarpe ir pan. ir 
t.t. pagrįstai kelia susirūpinimo.

TIKSLAI GERI

Apibendrintai kalbant, galima 
pasakyti kad dabartinė padėtis bej 
esami tarpusaviai santykiai ben
druomenėje rodo, kad

1) esama nesuderinimo tarp 
bendruomenės siekiamų tikslų ir 
naudojamų priemonių jiems siek
ti, ir

2) esama lūžio bendruomeniniam 
reiškimuisi būdingoje jungtyje: 
tautinis solidarumas ima užleisti 
savo vietą pasaulėžiūrinių grupių 
(socialinės grupės prasme) skiepi
jamam priešiškumui.

Toks praktiškos veiklos nesude_ 
rinimas bei dvasinių nusiteikimų 
išsiskyrimas gali reikšti vieną iš 
dviejų dalykų — arba bendruome
nės tikslai yra geri, o tik naudo
jamos priemonės nėra tinkamos, 
reiškia, atsakymo reiktų j ieškoti 
priemonių taikymo srityje, arba 
(2) vartojamomis priemonėmis

PROBLEMOS
Dėmesin priimti šie 

siūlymai
• Kad išsaugojus dokumentinę 

medžiagą ir mūsų reiškimosi pėd
sakus šiame krašte, steigtinas Aus
tralijos lietuvių archyvas ir mu
ziejus, kokius jau turi Kanados ir 
Argentinos lietuviai.
S Visų bendruomenės apylinkių 
bylos, protokolų knygos ir kiti 
dokumentai turi būti vedami tiks
liai ir užlaikomi tvarkingai. Visos 
užbaigtos bylos privalo turėti for
malius užbaigimus ir turi būti 
saugomos.
• Steigtina didesniuose miestuo
se gimnazijas lankantiems lietu
viams organizacijos, pęr kurias 

būtų vykdomas lituanistinis švie
timas.
• ALB Apylinkių vadovybės tu
rėtų supažindinti savo apylinkės 
tėvus su australiškomis mokyklo
mis ir specialybiniais kursais bei 
jų programomis, kad tėvai galėtų 
nukreipti vaikus į tinkamas moky
mo vėžes.
• Australijos Lietuvių Studentų 
Sąjungos centrinės valdybos pir
mininkas kviestinas į ALB Kraš
to Tarybos suvažiavimus, kad tuo 
būdu akademinis mūsų jaunimas 
giliau įsijaustų į bendruomenės 
reikalus. Teiktina moralė ir ma
teriale parama studentams.
• Remti lietuviškas veikiančias 

bibliotekas pinigais ir turtinti jas 
naujomis lituanistinio pobūdžio 
knygomis.

siekiama kitokių tikslų, nei ben
druomenės pasistatyta, atseit, ben
druomeninė organizacija nepatei
sina savojo buvimo.

VYRIAUSIEJI UŽDAVINIAI

..Norėtųsi tikėti, kad šiandieną 
esą nelygumai bendruomeniniame 
darbe nereiškia, kad tremties lie
tuvio uždaviniai — išlaikyti sa
vo tautinę kultūrą ir, antra, pri
sidėti prie Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo — būtų beprade
dą nustoti savojo turinio ir pras
mės mūsų bendruomenės reiški
mosi.

Taigi, klausimas laikytinas prie
monių taikymo praktiškąja prob
lema, tad ji ir pagvildentina.

PRIEMONIŲ RŪŠYS

Yra aišku, kad priemonių apim
tį bei jų pobūdį apsprendžia tiks
las, kurio siekiama. Kiekviena iš 
priemonių tikslui siekti — ar tai 
ji būtų pavienio asmens vartoja
ma, ar žmonių sambūrio naudo
jama, ar, pagaliau, ji būtų visuo
tinė bei sutelktinė — artina tiks
lo realizavimą, tačiau ne kiekvie
na iš jų ir ne visados yra naši 
savo išdavomis.

Vienos jų pavartojamos gavus 
kokį kartinį bei praeinantį aksti
ną, kitos vėl — vykinamos nuola
tiniai, nužymėjus jųjų naudojimo 
eigą drauge tikintis atitinkamų 
padarinių ateityje.

Pirmos rūšies priemones galima 
laikyti atsitiktinėmis, gi tas, ku- 
romis norima, galima pasakyti, 
apvaldyti ateitį — artimą ar toli
mą — reiktų vadinti organizuoto
mis priemonėmis.

Bendruomenė, siekdama išlikti 
gaja ir ateityje, vartoja organi
zuotas priemones — sąmoningai 
taikomas, planingai vykinamas, ir 
jos, sava apimtimi, yra visuoti
nės, sutelktinės.

BENDRUOMENINĖ SĄMONĖ

Kas, kokie bruožai charakteri
zuoja bendruomenines priemones, 
išskiria jas iš kitokių tarpo, kas 
jas apsprendžia?

Bendruomenines priemones ap
sprendžia, pirmiausia, bendruome
ninė sąmonė, esanti kiekviename 
bendruomenės naryje ir visuose 

drauge. Bendruomenės narys bran
gina, yra nusiteikęs apsaugoti ir 
išlaikyti tai, kas jam artima ir 
brangu, ko jis nenori ir neketina

• Konstatuota, kad tik planingas 
veikimas yra sėkmingas ir našus, 
todėl siūlyta Krašto Valdybai, 
prieš baigiant savo kadenciją, pa
rengti tolimesnės dviejų metų vei
klos planą ir jį patiekti būsimai 
Krašto Tarybos sesijai, kad ši jį 
apsvarsčius ir atitinkamai papild
žius rekomenduotų naujajai Kraš
to Valdybai įgyvendinti.
S Priimtas siūlymas, kad Kraš
to Valdyba, rengdama busimąjį 
Krašto Tarybos suvažiavimą, jos' 
darbus paskirstytų sekcijomis: 
specialistų komisijos paruoštų re
komendacijas, su kuriomis susipa
žinęs suvažiavimas padarytų tari
mus. Tuo būtų sutaupyta laiko ir 
išvengta nevaisingų diskusijų.

Socialinės globos reikalu siūlyta 
apylinkių valdyboms, drauge su 
socialinės globos organizacijomis, 
ištirti būdus socialinei globai iš
plėsti, steigiant savišalpos drau
gijas, kurios pastoviai ir sistemin
gai pagelbėtų nedarbo, ligos ir 
kitais nelaimės atvejais, o taip 
pat skatinti savitarpio draudimo 
draugijas.

VI. Jakučio referatą “Bendruo
meninio reiškimosi pagrindai” at- 
spaudžiame atskirai, kur bus ir 
paskaitininko patiektosios išva

dos.
Aplamai, ALB Krašto Tarybos 

suvažiavimas buvo, palyginti, dar
bingas, praėjo ramioj nuotaikoj, 
gi paskirų atstovų mėginimas 
“pradraskyti senas žaizdas” ir 
reikalą išnaujo “paguldyti ant 
skustuvo ašmenų”, nerado nei pri
tarimo, nei aštresnio atsikirtimo.

Kl.

išsižadėti — tai gimtosios kalbos, 
savo praeities, papročių, tradicijų, 
norų, siekimų, lūkesčių, vilčių, — 
būdingųjų vertybių tautinės ben
druomenės nariams. Tie nusiteiki
mai, išgyvenami ne tiktai jausmi
niai, bet ir protu patikrinami, ri
ša jį su kitais, tokių pat nusiteiki
mų tautiečiais vienan daiktan, ir 
jie visi, tų ryšių plotmėje ben
draudami, sudaro bendruomenę.

BENDRUOMENĖS NARYS 
— VEIKSNYS

Natūralu, kad tie nusiteikimai 
bei samprotavimai siekia rasti ir 
atitinkamą išraišką parenkamose 
priemonėse. Bendruomenės narys 
savus interesus rūpina pats ben
druomeninių, atseit, visuotinių 
priemonių pagalba. Jis pats yra 
veiksnys, jis pats yra atsakingas 
už savus veiksmus, gi pasidavęs 
pašalio įtaigojimams, silpnina sa
vąją bendruomeninę sąmonę — 
nustoja bendruomenės nario savy
bių, praranda savos tautinės as
menybės ypatumus.

Vargu ar galima manyti, kad 
koks pašalinis faktorius — netu
rįs šaknų pirminiuose bendruome
nės narių interesuose, savąja są
ranga kūdamas skirtingas, pag
rinde nesi jungiąs su bendruomenės 
nario turimuoju ateities vaizdu, 
— galėtų, ir įstengtų veikti taip, 
kad bendruomenės nario prigim
tis liktųsi nepažeista.

Kitaip tariant, bendruomenė 
reiškiasi savybėje, savųjų interesų 
rėmuose, bendruomeninės sąmonės 
gaivinama ir stiprinama Sąmonė 
parenka ir atitinkamas priemo
nes, lemia jų tinkamumą.

SĄMONĖS LYGMUO

Kai bendruomeninė sąmonė ap
silpsta, kai josios lygis krenta, 
tada įvyksta bendruomeninių ver
tybių eilėje pakitimų, primiršta- 
mi moraliniai įsipareigojimai, sil
psta tautinio solidarumo jungtis, 
mąžta suvokimas būtinumo pakel
ti auką siekiamajam tikslui lai
mėti, susvyruoja tikėjimas ateiti
mi, atiranda abuojumas.

Nuo sąmonės lygmens pareina 
priemonių parinkimas bei jų tai
kymas ir, iš antros pusės, priem<»- 
nes bei jų naudojimo būdas savo 
ruožtu veikia sąmonės lygį.

Bendruomeninio reiškimosi prie
monių vaizdas nebūtų pilnas, jei 
jo nopapildytume tais veiksniais,

BHKŠMNGKS NŪT5RIMAS
STUDENTAI'ĮSIVEDA PROCRAMON LITUANISTIKĄ

Australijos universitetuose ir 
augštosiose mokyklose studijuoją 
lietuviai studentai savo pirmojo 
suvažiavimo Sydnėjuje metu, 1956 
m. gruodžio 30 d., visų balsais nu
tarė įsirašydinti į savo programą 
lituanistinius dalykus ir iš Jų, bai
giant universitetą ar šiaip augštą- 
ją mokyklą, išlaikyti egzaminus.

šiuo metu sudaroma programa, 
vadovaujantis idėja, ką lietuvis 
akademikas, nežiūrint kuriuos 
mokslus jis būtų baigęs, turėtų 
žinoti apie savo tautą, kraštą ir 
jo kultūrą, gyvendamas svetimam 
krašte ir bendradarbiaudamas su 
kitų kraštų akademikais, žinoma, 
programą sudarant nebus užmirš
ta ir ta aplinkybė, kad šie jaunie
ji svetimųjų augštųjų mokyklų iš
auginti lietuviai akademikai atei
tyje vadovaus ir lietuviškajai kul
tūrinei ir politinei rezistencijai 
išeivijoje, o laikams pakitus, da
lis tikrai jųjų grįš į Lietuvą. Li
tuanistiniai dalykai suteiks jiems 
galimybės nepasijusti tuo atveju 
svečiais savojoj tautoj, bet tikrais 
jos nariais, suprantančiais krašte 
išlikusiuosius tautiečius, nežiūrint 
skirtingų mokyklų ir apskritai 
kultūrinio klimato. Tos rūšies aka
deminio lygmens lituanistinė prog
rama, kaip patirta, apims:

1. politinės istorijos problema
tiką, įskaitant geografiją ir aps
kritai politinį reiškimąsi; 2. kul
tūros istoriją, ypatingai atkrei
piant dėmesį į jos susitikimą su

rusiškąja dabar veikiančia įtaka;
3. lietuvių kalbos istoriją Ir lietu
vių kalbos vietą indoeuropiečių 
kalbų šeimoje; 4. kalbos dalykus 
— sintaksines skirtybes nuo. ang
lų kalbos, rašybos skirtybes, kirtį 
ir priegaidę, tarmes 5. lietuvių 
literatūros pionierinius bei did
žiuosius suklestėjimus, įskaitant 
lietuvių darbus ir svetimomis kal
bomis ir 6. Lietuvos augštųjų mo
kyklų apžvalgą ir lietuvių moks
lininkų pasireiškimą. Visi dalykai 
bus nušviečiami susiejant su Euro
pos kultūrine ir politinu raida, 
bet taip pat ir specifiškai su 
Australijos pasireiškimu.

Medžiaga bus paruošta raštu ir 
prisiunčiama kiekvienam studen
tui. Egzaminų laikas ir vieta bus 
pranešama, bet bus galima egza
minus išlaikyti ir individualiai, 
atskirai susitarus su egzaminato
riais. Programą paruošia, jai va
dovauja ir bendradarbių kadrą or
ganizuoja A. Zubras. Programą 
aprobuoja ir, egzaminus išlaikius, 
atatinkamus pažymėjimus išrašy
dina Lietuvių Kultūros Fondo Aus
tralijos Valdyba.

J.K.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MŪSŲ PASTOGĖS” 
NETOLIMOJE ATEITYJE Iš 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI. 
KAS.

kurie sąlygoja bendruomenės veik
lą, būtent: (1) gyvenamoji aplin
ka ir (2) reiškimosi sąlygos.

GYVENAMOJI APLINKA 

įtaigoja bendruomeninių uždavi
nių bei tam tikru mastu ir sieki
mų apimtį, veikia jų realizavimo 
sėkmę, atseit, kreipia priemonių 
panaudojimą.

Gyvendami svetimoj aplinkoj 
esame pastoviame ir gyvame sąly
tyje su svetimos kultūros apraiš
komis, kurios tiek dvasiniu turi
niu tiek medžiaginės kultūros pro
duktais veikia mus ir tuo, tam 
tikra dalimi, verčia mus bei akina 
priešintis svetimųjų kultūrinių 
vertybių spaudimui. Gyvenamos 
aplinkos padarinai yra sunkiai 
apvaldomi.

REIŠKIMOSI SĄLYGOS

Tačiau esama didesnių galimy
bių apvaldyti antrąjį veiksnį, le
miantį veikimo priemonių parin
kimą, ty. tai, kas pavadinta reiš
kimosi sąlygomis. Reiškimosi są
lygomis šiuo atveju laikomos tos, 
kurios yra mūsų pačių — tyčio
mis ar nesąmoningai — sutve
riamos. Vienos jų gali būti teigia
mos — tai tos, kurios sudaro ga
limybes tvarkingam bei pilnam 
bendruomeninių uždavinių vykini- 
mui, kitos gi — neigiamos. Prie 
šių galima priskirti, pav., mėgi
nimus palaužti bendruomeninę 
moralę, primesti bendruomenei 
pirmomis vertybėmis tas, kurios 
tokiomis, bendruomeniniu požiūriu 
nėra.

Mūsų pačių sudaromos neigia
mos sąlygos bei sukuriamos kliū
tys veiklai atsiranda, greičiausia, 
dėl to, kad ligi šiol dar nerasta 
reikalinga, tinkamai apipavidalin
ti, atseit, patikrinti o tuo pačiu 
ir išsiryškinti bendruomeninės or
ganizacijos sąrangos bei josios 
funkcijų, nenusistatyta dėl ben
druomeninio santykiavimo techni
kos.

PLANO REIKALINGUMAS

Bendruomeninės veiklos priemo
nė yra organizuota. Organizuotu
mą charakterizuoja mintis prama
tyti padarinius, kurie gausis pa
naudojus priemonę, tikintis, jog 
gautieji padariniai priartins tiks
lą ar kent jo realizavimą pagrei
tins.

Kitaip tariant, be plano — be

tikėjimosi gauti norimų išdavų 
jokls organizuotas veikimas, iš
plaukiąs iš sąmoningumo, nėra ir 
negali būti pilnas.

PRIEMONIŲ SAVYBĖS
Bendruomeninės veiklos priemo

nės yra būdingos visuotinumu, or
ganizuotumu bei planingumu. Jos 
atsiremia į bendruomeninę, visus 
bendruomenės narius apjungian

čiųjų sąmonę.
Tikslas yra vienas, tačiau ben

druomeninės priemonės, plaukian
čios iš gyvosios sąmonės, yra lan
ksčios, besiekdamos išskleisti ben
druomenėje tūnančias galias.

Priemonės yra lanksčios ta pras
me, kad jos nėra iš kalno tvirtai 
nustatytos, nes ir pati bendruome
nė nėra kokių stangrių nuostatų 
sukaustyta, kiek liečia josios reiš
kimąsi.

Tačiau tatai nereiškia, kad ben
druomenės organizacija neturi tu
rėti požymių bei ypatumų, būdin
gų bent kuriai eilinei organizaci
jai.

SANKCIJOS ORGANIZACIJOJE

Mūsų turimoji bendruomeninė 
organizacija neturi vieno iš cha
rakteringųjų bet kurios organiza
cijos bruožų: ji pašaukta rūpinti 
bendruomenės narių kultūrinius 
interesus, tačiau josios rašytiniuo
se nuostatuose nėra nusakyti ben
druomenės valdomųjų organų san
tykiai su tais pačiais nariais bei 
Jų sambūriais, ir tame tarpusavia- 
me santykiavime likosi išjungtas 
kiekvienoje organizacijoje esąs 
sankcijų grėsmės momentas, kaipo 
garantas, jog bus bojama bendruo
meninio veikimo pradų bei bus 
laikomasi bendruomeninės moralės 
nuostatų.

PRIEVOLIŲ NEPRISIĖMIMAS

To išdavoje susidaro paradoksa- 
linė padėtis: bet kuris tautietis 
(sulaukęs tam tikro amžiaus ir 
nenusikaltęs tautai) priklauso ir 
“formaliąjai”, statutu besitvar
kančiai bendruomenės organizaci
jai ir turi neribotą bei nekvalifi
kuotą teisę tarti tos organizacijos 
reikalus, tačiau jis neprisiima jo
kių prievolių tos organizacijos at
žvilgiu. Tad ir atrodo, kad turi
ma bendruomeninę “organizaciją” 
(kabutėse) — iš vardo, bet ne sa
vuoju susitvarkymu. Dėl to ji, 
kaip organizacija, nėra tiek pajė
gi bei veiksminga, kaip kad būtų 
įsivedusi savo gyveniman organi
zacijai būdingąjį bruožą — savo 
narių teisių bei prievolių nusaky
mą. (Tąsa kitam numeryje).

2



1957 m. sausio 23 d. MŪSŲ PA8T0GR 8

MELBOURNO SKAUTAI PAJŪRYJE
Victorijos — Tasmanijos Tunto 

skautų vasaros stovykla įvyko gra
žioje Mt. Martha apylinkėje. Sto
vykla tęsėsi nuo 1956 m. gruodžio 
29 d. iki 1957 m. sausio 11 d. Sto
vyklavo per 40 skautų ir skaučių. 
Stovyklai sumaniai vadovavo tun- 
tininkas vyr. sktn. B. Dainutis. 
Laužus pravedė psktn. A. Karpa
vičius. Kartu stovyklaujančios lek
torės — E. žižienė ir J. Vaičiulie
nė — pravedė pašnekesius, pagal 
patyrimo laipsniui gauti progra
mos reikalavimus, su egzaminams 
kesiruošiančiais skautais ir skau
tėmis. Lektorės E. ir J. Kesmi- 
naitės stovyklavo trumpesnį laiką. 
Jos vedė mergaičių ryto mankštą 
ir mokė jas plastinių judesių.

Stovykla buvo įsikūrusi ant kal
vos. Žvelgiant žemyn į jūrą, per 
svyruojančių medžių viršūnes ma
tėsi Melbourne įlanka. Saulėtomis 
dienomis mėlyna jūra spindėjo 
tarp rausvų krantų, o naktį at
rodydavo it tamsi didelė kūdra, 
elektros lempučių vainike. Jūros 
krantas kaikur buvo status ir ak
menėtas, kitur — baltu smėliu nu
žertas. Dienos dažniausiai buvo 
saulėtos ir labai viliojančiai atro
dė šaltos jūros bangos.

Popietes praleisdavome pajūryje 
bežaisdami ir besimokydami smė
lyje surasti pėdsakus. Na, neuž- 
miršdavome ir pasimaudyti .

Daug laiko praleidome stovyklos 
įrengimui. Pastatėme vėliavos stie
bą ir kryžius. Statydami aukurą, 
panaudojome netoli rastą sena ce
mento maišą. Cementas labai pra
vertė įtvirtinant aukure spalvotus 
akmenis.

Buvo iškastas tradicinis skautų 
stalas. Jį papuošėme skautiškais 
ir tautiniais ženklais. Nepakerta
ma energija ir darbštumu pasižy
mėjusiam psktn. A. Karpavičiui 
buvo įteikta Rajono Vado, s.v. vyr. 
sktn. A. Krauso dovana.

Stovykla buvo tvarkoma pagal 
skilčių sistemą, šitai įgalino skil- 

BRISBANĖS JAUNIMAS SALOJE
“Ventos” Vietininkija šią vasa-

rą praleido dvi savaites gamtos 
prieglobstyje — stovyklauti pradė
ta gruodžio 27 d. ir baigta šiais 
metais sausio 8 d. Stovykla kuvo 
įrengta Coochie Mudlo saloje, 25 
mylios nuo Brisbanės. Vieta buvo 
patogi stovyklautojams, tik sto
vyklos lankytojams sunkumų su
darė nepatogus susisiekimas.

Į stovylą suvažiavo 27 skautai 
ir skautės. Be vietininko ir jo 
žmonos, visi kiti stovyklautojai 
atstovavo priaugančiųjų kartą, ši
tai stovyklos vadovybei teikė 
džiaugsmo, bet sykiu teko sunkios 
ir atsakingos pareigos, čia be 
skautiškos mokyklos buvo atkreip
tas įpatingas dėmesys į lietuviš
kojo jaunimo bendravimą ir lietu
vybės išlaikymą.

Sausio 6 d. įvyko didysis sto
vyklos laužas. Skautų vadovybė, 
įvertindama skautų darbą organi
zacijai, kaikuriuos pakėlė į vyres
niškumo laipsnį.

ALB Brisbanės Apylinkės pir
mininkas S. Sagatys, bendruome
nės ir skautų tėvų vardu padėko
jo vadovybei už įdėtą triūsą ir rū
pestį vedant mūsų jaunimą lietu
višku keliu. K. Statkus skautų tė
vų vardu gražią ir vertingą do
vaną įteikė stovyklos organizato
riui ir viršininkui, s.v. vyr. sklt. 
Povilui Stelmokui. 

tininkas ir jų skiltis įgyvendinti 
anksčiau įgytą patyrimą. Tad ne
nuostabu, kad paskutinį kartą nu
leidžiant vėliavą buvo paskelbta 
pakėlimų į vyresniškumo laips
nius. Iš paskiltininkų į skiltinin- 
kus šoktelėjo Narcizas Ramanaus
kas, Vytautas šalkūnas ir Algi
mantas Kazlauskas. J paskiltinin- 
kus — Viktoras Savickas ir Karo
lis Kazlauskas. Į paskiltininkes — 
Audronė Paragytė, Jūratė Para- 
gytė ir Laima Vingytė. Antanas 
Zisperis buvo pagirtas kaip dar
bštus skautas.

Netoliese stovyklavę australai 
skautai atvykdavo pasidairyti į 
mūsų stovyklą. Jie labai domė
josi mūsų pačių padarytomis lo
vomis. Jie pripažino jų patogumą 
ir žadėjo ateityje patys “statytis” 
tokias lovas.

Brolijos Vadeiva psktn. A. Ba
kaitis globojo- ir rėmė šią stovyk
lą. Prie laužo dažnai buvo girdėti 
jo pamokomas žodis.

Įpusėjus stovyklavimo laikui, 
sekmadieni susilaukta svečių... ir 
dovanų. Soc. Globos Moterų Drau
gija stovyklos kasą papildė £5.0.0, 
Rajono Vadas, V. Kazlauskienė ir 
p.p. Grikepeliai po £1.0.0 davė 
obuoliams nusipirkti, Sekmadie
niais Morningtono lietuvių maši
nomis vykdavome į Balcombe baž
nyčią.

Trečiadienį į stovyklą atvykęs 
kun. J. Kungys prie laužo atskai
tė Libera už Vytauto Keimerio sie
lą ir prabilo į mus apie nesenai 
nuo mūsų atsiskyrusi draugą.

Stovyklautojai pajūryje praleis
tas dienas prisimins kaip linksmą 
ir skaidrų įvykį, gal vieną iš ma
loniausių gyvenime. Bet tai dar 
ne viskas. Skautybės ideologiniai 
tikslai stovykloj taip pat buvo 
vykdomi — šitai išryškės stovyk
lavusiųjų asmenybėse, tik gal būt 
kiek vėliau...

A. Kazlauskas.

Laužo programoje jaunieji pasi
rodė kūrybingi ir prisilaiką lietu
viškųjų papročių.

Linkėtina, kad ir ateityje būtų 
uošiamos stovyklos, kur bent dvie
jų savaičių laikotarpy mūsų jau
nimas, ypač mokyklinio amžiaus, 
galėtų pabendrauti ir po atviru, 
tegul ir svetimu dangum, sveikai 
ir įspūdingai praleisti atostogas.

NAUJAS SKAUTŲ RĖMĖJŲ 
BŪRELIS

“Ventos” Vietininkijos stovyk. 
los metu, įvykusiame skautų tėvų 
susirinkime išrinkta skautų rėmė
jų būrelio valdyba. Išrinkti: K. 
Stankūnas, F. Mališauskas ir J. 
Stankevičius. Tikimasi, kad skau
tų rėmėjų būrelis padės mūsų jau
nimo organizacijai ir skautiškoji 
veikla plėsis ir klestės.

IŠVYKSTA AUŠROTŲ SEIMĄ
šio mėn. gale į JAV išvyksta 

Aušrotų šeima. Stasys Aušrota 
Brisbanėje buvo žinomas kaip ak
tyvus ir nuoširdus bendruomenės 
narys. Su jų išvykimu skautai ne
tenka kičiulio — rėmėjo ir “Ven
tos” Vietininkija uolios narės.

Dalia Aušrotaitė buvo veikli 
jaun. skautė. Ją išlydėdami bro
liai ir sesės įteikė atminų — kuk
lią dovanėlę.

Dalyvis.

LAIŠKAI 
REDAKCIJAI

Gerb. p. Redaktoriau, Lenkai 19 
metų išlaikė okupavę trečdalį Lie
tuvos su jos sostine Vilnium. Tarp 
Nepriklausomos Lietuvos ir lenkų 
okupuotos Lietuvos dalies prad

žioje buvo palikta demarkacinė li
nija su bendra neutralia zona nuo 
6 iki 12 kilometrų pločio. 1923 m. 
Ambasadorių konferencija panai
kino neutraliąją zoną, pusiau pa
dalindama ją tarp lietuvių ir len
kų, o pačią demarkacinę Uniją pa
vertė administracine linija.

Lenkų okupacijos metu, Vilnių 
ir jo kraštą, išeidami iš faktišk»>- 
sios to krašto padėties, vadinda
vom lenkų okupuota Lietuvos da
lim, arba tiesiog — okupuota Lie
tuva. Gi Nepriklausomos Lietuvos 
ruožą, einantį palei okupuotą Lie
tuvą, paprastai, vadinome pade- 
markliniu. Mūsų įstaigos laikėsi 
administracijos linijos pavadini
mo.

“Tėviškės Aidai” (Nr. 43 — 
1956.XII.6) atspaustame str. “Pir
moji reportažinė kelionė į Putnus 
tėviškę” — Inturkės bažnytkaimio 
apylinkes, esančias apie 10 klm. 
nuo demarklinio, kur to str. auto
rius surado Putnų namus, laiko 
Lenkijos pasieniu ir rašo: “Tai 
paprasta bakūžė, kaip ir visų ne
turtingų Lenkijos pasienyje gyve
nančių lietuvių”.

Mes esam nepatenkinti, kai len-
1 kai savinosi ar tebesisavina Vil
nių ir jo kraštą, laikydami jį Len
kijos valstybės dalimi. Tad būki
me apdairesni ir bent patys jo ne
priskiriame Lenkijai. Greičiausiai 
šita klaida “T.A.” praslydo per 
Red. neapdairumą, tačiau lietuviui 
tai nemalonu ir todėl tokios klai
dos būtinai atitaisytinos.

J. Valys.

DĖMESIO!
Neužmirškite švenčių ir kiekviena 

proga įsigyti
LIETUVIŠKO KRUPNIKO

(Honey Liqeur) 
ir degtines trijų rūšių: VODKOS. 
SLYVOVICOS, ZUBROVKOS, PO- 
MERENZ, kurios yra augštos ko
kybės ir pardavinėjamos visoje 
Australijoje. Tad reikalaukite

Ernstan Bottling Co. Ltd.
gamybos gėrimų su Amerikos 

ereliu etiketėje.
Sydnėjuje gėrimų reikalu raštu ir 
asmeniškai kreiptis: N.. .Cininas, 
97 Boyd St., Cabramatta ir V. 
Skeivys, 270 Miller St., North 
Sydney, tel. XB 5027.
ERNSTAN BOTTLING CO. LTD.
2 Murray St., W. Mitcham, S.A.

VASARIO 16
VOKIŠKA FIRMA REMIA 

GIMNAZIJĄ

Vokietijos Liet B-nės Krašto 
Valdybos pirmininkas, drauge su 
gimnazijos direktorium ir gimna
zijos reikalų vedėju A. Makars- 
ku apsilankė žymioje vietos Gari 
Freudenberg firmoje, prašant su
teikti gimnazijai paramos. Lanky
tojai buvo maloniai sutikti ir buv0 
pažadėta paremti Vasario 16 gim
naziją iki metų galo mėsos gami
niais.

Tai žymi parama gimnazijai ir, 
berods, pirmutinė auka jai iš vo- 
kiečų privačios firmos pusės, šiuo 
atveju didelis nuopelnas priklau
so A. Makarskui, kuris davė min
tį kreiptis į šią firmą ir pats pa
dare pirmuosius žingsnius vizitui 
paruošti.

Reikia pažymėti, kad tos firmos 
tambiausias dalininkas Carl Freu

denberg yra labai vietos visuome
nės mėgiamas ir jo dosnumas kul
tūriniams, sporto ir karitatyvi- 
niams tikslams plačiai apylinkėje 
žinomas.

Firma pažadėjo suteikti galimy
bę lietuviams studentams, ir gim
nazijos mokiniams — berniukams 
ir mergaitėms, vasaros ir kitų 
atostogų metu dirbti firmos fab
rikuose.

GIMNAZIJOS SVEČIAI

Gimnaziją aplankė Rytprūsių 
Sąjungos (Ostpreussische Lands- 
mannschaft) pirmininko žmona, 
Milda Woelke gimusi Radvilaitė, 
atvežusi gimnazijai ir vaikams 
gražių dovanų: visiems Goettin- 
geno suvažiavimo gimnazijos šo
kėjų grupės dalyviams po gražų 
albumą su Goetingeno laikraščių 
reporterių ta proga padarytomis 
šokių ir šokėjų nuotraukomis. Taip 
pat ir gimnazijai ji įteikė didelį 
albumą su nuotraukomis.

Gimnaziją aplankė svečiai iš 
JAV: kun. Deksnys ir prof. dr. 
VI. Vilimas. Kun. Deksnys, susi
pažinęs su gimnazijos. gyvenimu, 
jos bendrabučiu ir jos vargais, 
pažadėjo Amerikoje labiau rūpin
tis gimnazijos reikalais. Prof. dr. 
VI. Vilimas, užsukęs į gimnaziją 
savo kelionėje po Europos kraštus, 
per pietus pasveikinęs mokinius ir 
palinkėjęs jiems toliau mokytis sa
vame mokslo židinyje, pažadėjo ir 
ateityje visais galimais būdais 
remti gimnaziją. Abu svečiai yra 
jau nuo seniau Vasario 16 Gim
nazijos rėmėjai.

Gimnaziją pakartotinai aplankė 
BALFo pirmininkas prof. dr. kan. 
J. Končius. Jis dalyvavo Mokytojų 
Tarybos posėdyje ir pažadėjo pa
daryti BALFo Centro Valdybai

t************************!************************
Užsakykite siuntinius Lietuvon ar kurion kiton už geležinės uždangos 

šalin gerai žinomoje firmoje

CONTAL CO.
SIUNTINIŲ SKYRIUS:

387 LITTLE BOURKE ST., MELBOURNE, VIC.
TELEF.: MU 3627 ir MU 1608

Ateikite ir apžiūrėkite pavyzdžius 34 rūšių. Garantuojama, kad tiktai 
griežtai augštos kokybės gaminiai bus siunčiami.

TAIP PAT DIDELIS SANDĖLYS EUROPIETIŠKŲ PLOKŠTELIŲ
Klausykitės mūsų skelbimų lietuvių kalboje iš radijo stoties 3GL

kiekvieną sekmadienį 2.30 — 3.0.0 vai. p.p.

SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
<

Greitai — Patikimai — Pigiai 
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

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

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias 

MEDŽIAGAS, RŪBUS, AVALYNE.
VAISTUS 

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

Juo Greičiau, Tuo Geriau!

GIMNAZIJOJ
pranešimą apie gimnaziją ir para
ginti ją labiau remti ir palaikyti.

RUOŠIASI BRANDOS 
EGZAMINAMS

Devintosios klasės mokiniai pra
dėjo ruoštis vasario — kovo mėn. 
įvykstantiems brandos egzami
nams. šiais mokslo metais būsimų 
abiturientų laida, atrodė, būsian
ti didesnė, bet emigracija ir šie
met palietė kaip tik labiausiai 
augštesniųjų klasių mokinius, taip 
kad net keturi būsimi abiturientai 
išvyko jau į JIAV.

Gimnazijai BALFas paskyrė di
desnę miltų siuntą, kad gimnazi
jai nebereikėtų grynais pinigais 
mokėt už duoną ir bulkutes. Su 
kepyklomis sutarta, kad jos pa
naudos miltus gimnazijos reika
lams ir tuo būdu gimnazijos mė
nesinės išlaidos, gavus miltų siun
tą, sumažės.

GIMNAZIJOS ŠOKĖJŲ 
PASIRODYMAI

Gimnazijos šokėjų grupė, kvie
čiama, dalyvavo sukaktuviniuose 
CDU minėjimuose Weinheime ir 
Hemsbache. Weinheime burmistras Į 
ir parlamento narys dr. Lindrath 
savo sveikinimuose ypač nuošird
žiai paminėjo lietuvių gimnaziją, 
o programos atlikimo metu gim
nazijos šokėjus lydėjo entuzias
tingi aplodismentai. Gimnazijos 
šokėjų pasirodymą vokiečių spau
da vertina kaip tikrą liaudies me
ną, pabrėždama jaunuolių tempe
ramentingą jų atlikimą, pagaunan
tį žiūrovus. O žiūrovų buvo apie 
2.000.

Hemsbache šokiai publikai taip 
patiko, kad kai kuriuos teko karto
ti net po tris kartus. Hemsbacho 
burmistro pavaduotojas, pasveikin
damas lietuvių gimnazijos šokėjus, 
plačiai paminėjo mūsų tautos tra
gediją ir palinkėjo lietuviams grįž
ti į išlaisvintą Tėvynę, o šokėjams 
šokti laisvame savo krašte. Abie
jose vietovėse mokiniai buvo pa
vaišinti vakariene ir skanumynais.

Lapkričio 3 d. gimnazijos šokė
jai dalyvavo vokiečių invalidų są
jungos parengime Hohensachsene, 
kurio pelnas buvo skiriamas karo 
invalidams. Gimnazijos šokėjai da
lyvavo didesnės programos rėmuo
se, bet buvo Reichsbundo pirmi
ninko ypatingai pasveikinti, pa
reiškiant padėką, kad gimnazijos 
jaunimas aukoja šiam labdaringam 
tikslui savo laisvą šeštadienio va
karą ir pabrėžiant, kad gimnazi
jos dalyvavimas kaip tik sutrau
kęs daug žiūrovų.

Inf.

Dr. J. Mackiewicz •(

1 NERVŲ SPECIALISTAS X 
t f
t 25 Balston St., St. Kilda, Vic. į 
| I

f Telefonas LB 4083 ❖

MAISTAS — MEDŽIAGOS — VAISTAI
Dovanų pakietėliai siunčiami iš Anglijos į Rusiją — Lietuvą — Lat- 

_  Estiją__ Ukrainą — Baltgudiją. Muito ir visus kitus mokes
čius sumoka siuntėjas — adresatas, atsiimdamas siuntinėlį, nieko ne
moka. Paprastas siuntinys adersatą pasiekia per 6-8 savaites. Siun
čiame ir oro paštu. Visi siuntiniai pilnai apdrausti. Prekių kainaraš- 
tis pareikalavus. Galima pamatyti ir prekių pavyzdžius.

O D R A
Registered Overseas Parcel Service

111 Bourke Street, MELBOURNE. Telef. MF 6178. 
Po darbo vai. JJ 2630. 

Agentūros visose Australijos valstybėse.
aiiiiiniiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiinM^

PRANEŠIMAS
BUVUSIEMS 

“AUSTRALIJOS LIETUVIO" 
PRENUMERATORIAMS

1. Pranešame visiems buv. “Aus
tralijos Lietuvio” prenumerato
riams, kad prenumeratos dalis, 
kuri priklausė už neišleistą “Aus
tralijos Lietuvį” (metiniams pre
numeratoriams £ 1.10.0, kitiems 
atitinkama dalis atskaičius £ 1 
nuo įmokėtos prenumeratos) jau 
grąžinta visiems prenumerato
riams- registruotais laiškais arba 
asmeniškai. Jeigu per neapsižiū
rėjimą kam nors nebūtų grąžinta, 
prašome kreiptis į Leidyklą, 35 
Cator St, Hindmarsh, S.A.

2. Daliai prenumeratorių pri
klauso po keletą šilingų. Jų grą
žinimas proporcingai brangiai kai
nuoja dėl didelių pašto išlaidų. 
Todėl pasitarus su visa eile bu
vusių AL prenumeratorių, nutar
ta jiems priklausančius šilingus 

paaukoti jų vardu Vasario 16 Gim
nazijai Vokietijoje ir seneliams 
kei ligoniams šelpti — abiem po 
50%. žemiau talpinamas sąrašas 
asmenų, kuriems priklausantieji 
šilingai aukojami paminėtiems rei
kalams:

A. Vaiginas 6/-, A. Bajorinas 
5Z-, P. Papreckas 5Z-, Kun. J. 

Kungys 4Z-, B. Mackiala 6/-, V. 
Pečiulis 6/-, St. Bogumirskas 6/-, 
P. Mockaitis (išvykęs / USA) £
I. 10.0, K. Mikalojūnas 6/-, A. Za- 
loga 6/-, St. Drungilas 6/-, J. 
Pranauskas 6/-, V. Pipiras 6/-, 
Ant. Kudžius 6/-, A. Petruškevi
čius 6Z-, J. Smetona 6/-, J. Za
karauskas 6/-, A. Krasauskas 6/-,
J. Rubaževičius 6/-, K. Vanagas 
6Z-, J.A. Skirka 5Z-, J. Bajorai
tis 6/-, A. šarkauskas 6Z-, E. Neį
manąs 6/-, A. Undzėnas 6/-, Ig. 
Rapkevičius 5/-, J. Neverauskas 
5Z-, Pr. Šalkauskas 6/-, V. Bal
čiūnas 6/-, A. Olšauskas 6/-, Dr. 
E. Jansonas (išvykęs i USA) £
I. 10.0, Vyt Vasiliauskas 6/-, E. 
Olubas 5Z-, Č. Liutikas (N.Z.) 5Z-,
J. Leinartas 6Z-, J. Ramanauskas 
5/-, S. Muceniekas 6Z- Ir J. Ga- 
sinskas 6Z-.

Kas iš čia išvardintų tautiečių 
nesutiktų, kad jų pinigai būtų 
paaukoti nurodytiems tikslams, 
prašome laike vieno mėnesio nuo 
šio paskelbimo dienos pranešti 
Leidyklai; pinigai jiems bus grą
žinti. Nepareiškus pretenzijų, pi
nigai bus įrašyti į atitinkamas 
sąskaitas ir persiųsti pagal pa
skyrimą.

3. Pinigai tų gerb. Skaitytojų, 
kurie laiškais arba žodžiu prane
šė Leidyklai, kokiam tikslui savo 
prenumeratos dalį paskyrė, yra 
įrašyti į atitinkamas sąsąkaitas 
ir pervesti pagal paskyrimą.

4. šia proga dar kartą pabrė
žiame, kad “Australijos Lietuvio” 
leidimas sustabdytas ne dėl kokių 
nors pašalinių įtakų, bet grynai 
tikslingumo sumetimais.
Visiems tiems prenumeratoriams, 

kurie jiems priklausančią prenu
meratos dalį paaukojo Leidyklai, 
nuoširdžiai dėkojame. Taip pat 
šia proga dėkojame visiems buv. 
AL Skaitytojams, kurie rėmė ir 
palaikė laikraštį.

AL Leidykla.

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

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vaL
9th Floor, 109 Swanston St, Melb. C J. Telef. 

(Priešais Melbourne Town HaU.)
Centr. 1819
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SYDNĖJUS
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
BANKSTOWNE

Jau tradiciniu tampantį Vasa
rio 16 minėjimą vaikams, Banks
towno Apylinkės Valdyba ruošia 
ir šiemet. Minėjimas įvyks vasa
rio 2d., 2 vai., Protestant Hali, 
Bankstowne. Programą išpildys 
Kęstučio ir Živilės draugovių skau
tai ir savaitgalio mokyklos moki
niai. Po minėjimo vaikams bus 
kuklios vaišės, šokiai ir žaidimai.

Praeitų dviejų metų Nepriklau
somybės šventės minėjimai mo
kyklinio amžiaus vaikams čia pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Pasta
raisiais metais šventėje dalyvavo 
itin gausus būrys mažųjų lietu
viukų ir minėjimas buvo tikrai įs
pūdingas. Tikėtina, kad šiemet su
plauks dar daugiau vaikų iš viso 
Sydnėjaus ir, suprantama, visi 
Bankstowne ir artimesnių apylin
kių vaikai.

KLAIPĖDOS PRIJUNGIMO 
PRIE LIETUVOS MINĖJIMAS

Mažosios Lietuvos Bičiulių D-jos 
Sydnėjaus skyrius sausio 19 d. 

suruošė Klaipėdos ir krašto prie 
Lietuvos prijungimo sukakties mi
nėjimą. Jį trumpu žodžiu atidarė 
skyriaus pirm. S. Marcinkienė. 
Klaipėdietis Ansas Reisgys nupa
sakojo Prūsų Lietuvos išsilaisvini
mo kovos eigą ir Klaipėdos prie 
Lietuvos prisijungimo aplinkybes. 
Klaipėdos laisvinimo kovoje žuvu
sieji pagerbti susikaupimo minu
te. Oficialioji dalis baigta Lietu
vos himnu. Meninę programą iš
pildė jauna balerina Ramona Ra- 
taitė. Po to, buvo šokama ir šne
kučiuojamasi prie alaus stiklo. Mi
nėjime, nežiūrint blogo oro, daly
vavo apie 150 žmonių,

PRADĖS STATYTI 
BANKSTOWNO LIETUVIŲ 

NAMUS
Sausio 20 d. Bankstowno lietu

vių namų statytojai turėjo susi
rinkimą, kuriam pirmininkavo Br. 
Stašionis, sekretoriavo. A. švedas. 
Priimtas Bankstowno Lietuvių 
Namų statutas ir aptarti kiti rei
kalai. Jau patvirtintas namų pro
jektas ir netrukus numatoma pra
dėti statybos darbus.

TECHNICAL COLLEGE
Redakcija yra gavusi kelis laiš

kus, kuriuose prašoma informaci
jų apie Sydnėjaus Technical Col
lege. Praeitais metais, veik šiuo pa
čiu laiku, atspaudėme platesnę in
formaciją, nurodydami įstojimo 
sąlygas ir kokių dalykų mokoma. 
Šia proga primename, kad Tech
nical College galima išmokti įvai
rių amatų ir įsigyti įvairių spe
cialybių universitetinius diplomus. 
Mokytis galima ir dirbant, nes 
paskaitos esti vakarais. Mokslas, 
priklauso ką pasirenkama studi
juoti, trunka 1-5 metus. Suintere
suoti kreipiasi iki š.m. vasario 11 
d.: Technical College, 45 Broad - 
way (netoli centrinės geležinkelių 
stoties), kur Guidance Office su
teiks pilnas informacijas.

NELAIMINGI JAUNUOLIAI
Pereitą savaitgalį jauni vyrukai, 

įsivogę į cabramatiškių prekybi
ninkų “Rūtos” savininkų Statkų 
automobilį, buvo išvykę pasivaži
nėti už Sydnėjaus. Deja, išvyka 
vogtu automobiliu baigėsi labai 
liūdnai: mašina nuslydo pakriū- 
tėn ir visiškai sudužo; vienas jau
nas vagišius sunkiai sužeistas pa
teko į ligoninę, o kiti 3, gerokai 
aptrankyti, į policijos globą.

PAMESTA

Mažosios Lietuvos Bičiulių Dr- 
jos Sydnėjaus sk. parengime, Ban
kstowne, palikti 2 lietsargiai ir 
plastikinis lietpaltis. Savininkai 
prašomi kreiptis telefonu į S. Mar- 
ęinkienę: LU 3154.

PASTOGĖ
CANBERRA

KALĖDŲ EGLUTĖ

Sausio 6 d. Canberroje, CWA 
patalpose buvo suruošta Kalėdų 
eglutė, kurioje dalyvavo 27 Can-, 
berros ir apylinkės lietuvių vai
kai. Mažųjų šventę pradedant, 
juos pasveikino ALB Apylinkės 
pirm. N. Volkas. Kalėdų senelis 
(Volkas) visus vaikučius apdova
nojo iš savo didžiojo maišo. Prog
ramą išpildė mažieji.

Šį kartą vietoj eglutės buvo gra
žiai paruošta simbolinė Betliejaus 
prakartėlė.

Vaikai buvo pavaišinti vaisvan
deniais, šaltkoše ir kitokiais ska
numynais. Eglutę organizavo 
apylinkės valdyba, gi daugiausia 
iniciatyvos ir triūso įdėjo vice- 
pinn. E. Labanauskienė. (z)

CANBERROS LIETUVIAMS

Tradicinė šviesos Sambūrio iš
kyla šiemet įvyks vasario mėn. 3 
d. Kammbah Pool (ten pat kur ir 
pernai).

Visi dalyviai renkasi Civic cen
tre 9 vai. ryto ir iš čia bus va
žiuojama bendrai į iškylos vietą. 
Susisiekimo priemonės bus parū
pintos visiems, kurie jų neturi. 
Iškyloj bus parūpinti bealkoholi
niai gėrimai ir ledai.

Visi maloniai kviečiami daly
vauti.

Canberros Šviesos Sambūrio
Vadovybė.

Jieškomas vyrui darbas
ūkyje už mažą atlyginimą ir ap

rūpinimą (kambarį, maistą). Pra
nešti Melbourne Soc. Globos Mo
terų Draugijai šiuo adresu: E. Na- 
gulevičienė, 37 Orvleto St., North 
Coburg, Vic.

Gilaus liūdesio valandoje, tragiškai žuvus jaun. skautui kan
didatui

ANDRIUI BAGDONAVIČIUI
tėvams ir senelei nuoširdžią užuojautą reiškia

“Aušros” Tunto Štabas, 
skautai ir skautės.

Mūsų mieliems bičiuliams

V. ir K. NARBUTAMS,
jų motinai ir uošvei Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

Nagulevičių šeima.

Su giliausiu liūdesiu ir skaudančia širdim reiškiame užuojautą

BAGDONAVIČIŲ SEIMAI
didžioje liūdesio ir skausmo valandoje, tragiškai žuvus myli
mam sūnui Andriui, ir prašome Viešpaties suteikti jėgų šiam 
likimo smūgiui pakelti.

Miliūnu šeima.

Mielus prietelius, VACLOVĄ NARBUTĄ, Ponią ir jų šeimos 
narius, Pavergtoj Lietuvoj motinai, uošvei ir senelei mirus, 
nuoširdžiai užjaučia

Ona ir Eug. Karpavičiai.
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DIDŽ. GERB. TAUTIEČIAI!
Maloniai primename, kad Sydnėjaus Lietuvių Šalpos Fondo per eilę 
metų ruošiamas lietuvių

VAKARAS — BALIUS
šiemet įvyks vasario mėn. 15 d. (penktadienį), didingoje salėje, 
George St.

TROCADERO
Kviečiame nuoširdžiai visus tautiečius. Čia, kaip kasmet, bus jauki 

lietuviška nuotaika, įdomi meninė programa, gaivinantis alutis, geri 
užkandžiai ir puiki šokių muziką.

ĮĖJIMAS 15 ŠILINGŲ.

Susirinksime vėl punktualiai, nes pradžia 7.15 vai. vak., o pabai
ga 12 vai. Salė uždaroma 12.30 naktį.

Šio parengimo visas pelnas skiriamas lietuvių šalpai.
SYD. LIET. ŠALPOS FONDAS.
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PASKUTINIS 
ŽINGSNIS

Į SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMŲ NUOSAVYBĘ

Daugelis tautiečių pradėjo lyg 
ir nerimauti, kodėl pastarosiomis 
savaitėmis beveik nebuvo infor
muojama apie Sydnėjaus lietuvių 
namų pirkimo eigą.

Tiesa, informacijų trūko, ir tai 
svarbiausia todėl, kad Kalėdų ir 
N. Metų atostogų metu visos įs
taigos buvo uždarytos ir pirkimo 
eigos nebuvo įmanoma stumti 
pirmyn.

Taryba tačiau neatostogavo. Ji 
posėdžiavo ir planavo, kaip grei
čiau žengti paskutinį žingsnį į 
lietuviškųjų namų nuosavybę.

Šiuo metu jau baigiama susi
tarti dėl visų paskolos detalių. Iš 
kitos pusės, advokatas, ryšium su 
pirkimu, jau baigta surankioti vi
sokiausius dokumentus.

Taryba paskutiniame posėdyje 
nutarė vėl suintensyvinti pinigų 
rinkimą ir kelių savaičių laiko
tarpy pasiekti reikiamą sumą nuo
savybės nupirkimui. Tuo pačiu 
buvp nutarta paskelbti tautiečių 
pavardes, kurie prie šių namų pir
kimo prisideda savo įnašais ar au
komis.

Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Taryba.

NAUJA KAT. FEDERACIJOS 
VALDYBA

Sydnėjuje įvykusiame Austra
lijos Lietuvių Katalikų Federaci
jos suvažiavime, kuriam pirminin
kavo Al. Mauragis, sekretoriavo J. 
Motiejūnas, buvo aptarti organi
zaciniai reikalai, apsvarstyti Fe
deracijos leidžiamo “Tėviškės Ai
dų” savaitraščio rūpesčiai.

Į valdybą išrinkti: S. Balčiūnas, 
Grigaitis, Gylys, Zumeris, Mulo- 
kas, Vaitiekūnas ir Motiejūnas. 
Būstinė ir toliau palikta Melbour

ne.
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Naujas Red. Adresas
Nuo šiol siunčiamus “Mūsų Pas

togės” Red. rankraščius laikraš
čiui ir asmeniškus redaktoriui laiš
kus, malonėkite adresuoti: 21 Ma
zarin St., Herne Bay, N.S.W. Re
daktorius pasiekiamas telefonais: 
LF 7837 ir “Minties” spaustuvėj 
(pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
iki 4 vai.) WB 1758.

Laikraštis atspaudžiamas pirma
dieniais. Trumpos ir skubios in
formacijos į tos savaitės numerį 
gali pakliūti prisiųstos paštu iki 
šeštadienio ir perduotos telefonu 
sekmadienio vakare nuo 7 iki 10 
vai.

KAS PRISIUNTĖ £ 3?
“Mūsų Pastogės” Administraci

jai prisiųsti £ 3, tačiau nėra nei 
siuntėjo pavardės nei adreso. Laiš
kas išsiųstas iš Bass Hill pašto 
(N.S.W.). Siuntėjas maloniai pra
šomas pranešti savo pavardę ir ad
resą.

Šia proga dar kartą primena
me, kad siunčiant prenumeratos 
pinigus Money Order, būtina pri
siųsti pašte gautą kvito atkarpą, 
nes be jos neišmokami pinigai. 
Visokiu atveju siuntėjas praneša 
savo adresą/bent ant laiško voko 
jį užrašo.

“M.P.” 1957 METŲ KALEN
DORIUS jau baigtas ekspedijuoti. 
Jį gauna kiekvienas prenumerato
rius.

PRIMENAME, kad laikas atnau
jinti prenumeratą šiems metams. 
Nereiktų delsti su pinigų prisiun- 
timu. Prenumeratos kaina ta pati: 
£ 3.0.0. visiems metams ir £ 1.10.0 
pusei metų. Pinigus siųsti: “Mūsų 
Pastogė” Box 4558, G.P.O., Syd
ney, N.S.W.

“M.P.” Admin.

ADELAIDE
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
L.K. Fondo Adelaidės skyrius 

š.m. lapkričio mėn. 25 d. išsirinko 
naują valdybą, kuri šitaip pasi
skirstė pareigomis: pirmininkas — 
L. Žygas, vicepirmininkas — S. 
Neliubšys, iždininkas — P. šatkus, 
sekretorius — L. Martinkus ir 
v-bos nariai — V. Sirutis ir P. 
Riauba.

Korespondencija siunčiama pir
mininko vardu: L. žygas, 13 Col
lege Rd., Kent Town, S. Australia.
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Mielus bičiulius

AGNĘ LUKŠYTĘ ir SIMĄ GRINĄ, 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį sveikina

M. ir B. Gailiūnai.

Melbourne Liet. Teatro Grupė
š.m. sausio mėn. 26 d., šeštadienį, 8 vai. vak.

CARMELITE HALL, MIDDLE PARK 
stato Audronio 3-jų veiksmų komediją

TETA IŠ AMERIKOS
Bilietai gaunami sekmadieniais, prieš ir po pamaldų, prie lietuvių 
bažnyčios, vaidinimo dieną įeinant į salę, arba užsisakant iš anksto 
paskambinus telefonu MW 6572 ir WM 6032. Salė pasiekiama va
žiuojant iš Collins St., City, 9-10-11 tramvajais iki 26 sustojimo.

M.L.T. GRUPĖ.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥-

į DOVANŲ SIUNTINIUS JOSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS 
į siunčia prityrusi firma £

į MONITIN IMPORTERS ;!
| & EXPORTERS, LTD. Į;
į 39/41 James Str:, London, W.I. ;■
% Mūsų kainos yra labiausiai prieinamos ir prekės geros kokybes, 5 
į greitas pristatymas, PILNAS KIEKVIENO SIUNTINIO AP- į 
J DRAUDIMAS. į
5 MES TAIP PAT SIUNČIAME VAISTUS ORO PAŠTU. MIE- į 
5 LAI ATSAKOME Į PASITEIRAVIMUS. S
VW.V.V/.W.\\W.,AV.V.V.V.V.W/.V.VA,AV.W.VA,S

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

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

GEELONGAS
Gruodžio 23 d. Geelongo savait

galio mokykla mokslo metų už- 
baigtuvėms, vadovaujant mokyt. 

Normantienei, padedant tėvų ko
mitetui, suruošė Kalėdų eglutę.

Atidarius mažųjų šventę, ALB' 
Geelongo Apylinkes pirm, pavad. 
J. Ivaškevičius pranešė, kad netru
kus mokykla rengiamasi perkelti 
į bendruomenės namus. Tai numa
toma padaryti apie vasario mėn. 
vidurį. Mokyklą lankė per 20 mo
kinių.

Pakilus uždangai matėme gyvą
jį paveikslą — Betliejus. Po to, 
pagiedojus “Tyliąją Naktį” Genu
tė Varankaitė, Virgis Vaičiekaus- 
kas, Aldona Andriukonytė, Vida 

Vaičiekauskaitė, Arvidas Pisarskis, 
Vigindas Raškauskas, Verute Ma- 
nikauskaitė, Genutė Ivaške.vičiūtė, 
Birutė Volodkaitė, Elena Vaičie
kauskaitė padeklamavo Maironio, 
Vyt. Nemunėlio, Putino ir kitų 
lietuvių poetų eilėraščius. Vaiku
čiai pašoko tautinius šokius “Bi
tutę”, “Kalvelį” ir “Lenciūgėlį” 
Šokių juos pamokino M. Davalga. 
Tautinius šokius palydėjo akordeo
nu Tadas Jankus. Pranešėja J. 
Normantaitė.

Kalėdų senelis (Mačiulis) apda
lino vaikus dovanėlėmis, gi ma
žieji Kalėdų senelį “pagnaibę” 
privertė pasirausti maiše ir šis iš
traukė gražių dovanų mokytojai 
Normantienei, jos padjėjai J. 
Normantaitei, M. Davalgai — tik
rai šių dovanų užsitarnavusiems 
mažųjų bičiuliams.

Savaitgalio mokykla buvo pa
kviesta ir dalyvavo australų mo
kyklų suruoštoje Kalėdų eglutėje. 
Mūsų vaikučiai savo gražiais tau
tiniais drabužiais ir šokiais išsis
kyrė iš kitų dalyvavusių mokyklų 
ir laimėjo pirmą vietą, daug pagy
rimų ir verto pasigėrėjimo, kurį 
viešai reiškė australai mokytojai.

Sausio 6 d. mokykla sux-uošė šo
kių vakarą tėveliams. Parengimo 
pelnas siriamas mokyklos išlaiky
mui.

Išnuomojamas butas
2 kambarių ir didokos virtuvės. 
Kreiptis: E. Sternberg, 3 Walker 
St., Northcote (Melbourne), tele
fonas JW 6801.

PRANEŠIMAI
TRADICINĖ “ŠVIESOS” 

IŠKYLA.

Kaip jau pranešta, šiais metais 
tradicinė šviesos Sambūrio Syd
nėjaus skyriaus iškyla įvyks sau
sio 27 d., Stanwell parke, apie 35 
mylios nuo Sydnėjaus, Wollongon- 
go kryptimi. Stanwell parkas yra 
labai graži vieta — kalnai, jūra 
ir gero smėlio paplūdimys.

Vykstantieji traukiniu renkasi 
prie įėjimo į 8-tą platformą 9.15 
vai. Traukinys Išeina 9.37 vai. 
Kelionė apie 10 šil. su sugrįžimu. 
Esant lietingai ir šaltai dienai, 
iškyla neįvyks. Norintieji plates
nių informacijų kreipiasi į J.P. 
Kedį, telef. YL 9787.

Valdyba.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMŲ TARYBOS

1. Pranešame visiems asmenims, 
kurie mūsų įgaliotiems pinigų rin
kėjams yra pasirašę “Promisory 
Note” (vekselius), kad jie privalo 
juos iki š.m. sausio 31 d. išpirkti. 
Priešingu atveju gali susidaryti 
nereikalingų išlaidų.

2. Pranešama visiems asmenims 
ir organizacijoms, kad visų pasi
žadėjimų apmokėjimo terminas 
nustatomas š.m. vasario 15 d.

Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Taryba.

•
“Kovo” Valdyba praneša, kad 

vasaros atostogų metu treniruočių 
nebus. Kada.bus pradedama tre
niruotis, bus pranešta šiame laik
raštyje.

Padėka
Dirigentui A. Plūkui ir ’’Dainos” 

chorui, “Kovo” šokių vadovei A. 
Bernotaitei ir ’’Kovo” tautinių šo
kių grupei už išpildymą progra
mos 1956.12.27 d. Trocadero baliu
je.

Visiems baliaus bilietų platinto
jams, Moterų Soc. Globos D-jai, 
p.p. M. Petroniui, J. Daubarui, P. 
Burkiui, Jablonskiams, Cibiuls- 
kiams ir Paskočimui už nuoširdų 
talkininkavimą, o taip pat visoms 
ir visiems, prisidėjusiems savo tal
ka platinimui loterijos bilietų ir 
balionų baliaus metu, tariame nuo
širdų lietuvišką ačiū.

Nuoširdžią padėką reiškiame ir 
visiems baliaus dalyviams, kurie 
savo atsilankymu parėmė mūsų 
pastangas .

ALB Sydnėjaus Apyl. Valdyba.

•
Gruodžio 16 d., pas p.p. šapo- 

rus, Wentworthville, kviestiems 
svečiams susirinkus ir p. O. Ilciu- 
kienei pasiūlius, o šeimininkams 
maloniai sutikus, pravesta mezlia
va Sydnėjaus Lietuvių Centriniam 
Namam įsigyti. Surinkta £ 3.12.0.

Aukojo: Jonas Ilčiukas (East
wood) — 12 šil. Po 10 šilingų: 
O. Ilčiukienė (Eastwood’as), B. ir 
Z. šaporai (Wentworthville), G. 
ir G. Zemors (Eastwood), Ė. ir 
K. Jonušai (Eastwood), A. Jasai
tis (East Sydney), ir O. ir S. Oši
nai (Parramatta).

Lietuvių Namų Taryba už auką 
reiškia nuoširdų ačiū.

Ypatingą padėką reiškiame 
broliškosios latvių tautos pilie
čiams G. ir G. Zemors, kurie su
prasdami mūsų sunkią padėtį ne
atsisakė mums padėti.

Lietuvių Namų Taryba.

Sydnėjaus Sporto Klubo Kovo 
valdyba nuoširdžiai dėkoja visoms 
organizacijoms, skyrusioms dova
nas VH-sios sporto šventės varžy
bų laimėtojams, visiems mūsų bi
čiuliams, prisidėjusiems prie šven
tės pravedimo ir ypač mieliems 
tautiečiams apnakvinusiems ir 
gražiai globojusiems svečius spor
tininkus.

“Kovo” Valdyba.
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