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PER VILNIAUS RADIJĄ LENKAI KALTINA

— Ir okup. Lietuvoje tiek kom.
spauda, tiek radijai plūsta Eisen- 
howerį dėi jo planų ir pažado pa
dėti Vidurio ir Artimųjų Rytų 
tautoms, jei jas norėtų užgrobti 
komunistai. Tačiau apie posakį, 
kuris nepaprastai prisidėjo prie 

pavergtųjų Pabaltijo kraštų visa
me pasaulyje išpopuliarinimo, ir 

kuriuo galingiausio? valstybės pre
zidentas pasmerkė ypač jose so
vietinį imperializmą, okup. Lietu- ]j tų nuotraukų, dabar jas vaiz- 
VOje tylipia. ’ J - a- -----

— Iš Vilniais radijo ir iš kom. 
spaudos pranešimų matyti, kad 
grįžę iš Melbourno 7 lietuviai 
sportininkai, kurie faktiškai olim
piadoje turėjo ginti okupantų spal
vas, Vilniuje buvo sutikti nepap
rastai iškilmingai. Juos draugai ir 
sporto mėgėjai tiesiog apipylė gy
vų gėlių puokštėmis. Visi 7 ap
dovanoti “garbės raštais”. Iš 7, 
kaip žinoma, 5 buvo gavę sidabro 
ar bronzos medalius.

Bolševikai skelbia, kad jie Aus
tralijoje gynę Lietuvos garbę. 
Nieko panašaus nebuvo: čia jie 
buvo pristatomi kaip rusų koman
dos nariai. Tik laisvojo pasaulio 
spauda stojo jų garbės kaip lietu
vių, bet ne rusų ginti.

Sov. Sąjungos “nusipelnęs spor
to meistras” Lisovas, palinkėjęs 
per "Tiesą” “didelių laimėjimų 
lietuviškajam krepšiniui”, rašo: 
“Lietuviai krepšininkai — K. Pet
kevičius, St. Stonkus ir A. Lau- 
ritėnas olimpiniame čempionate 
Melbourne sužaidė puikiai. Ypač 
pirmieji du. Abu jie — tarptauti
nės klasės žaidėjai. Visa pasauli
nė sportinė spauda vtrtina K. 
Petkevičių ne tik kaip komandos 
vadovą, bet ir kaip puikų žaidėją, 
ypač gynyboje. Nepaprastai greit 
reaguojantis, aštriai jaučiąs žai
dimo situaciją, Kazys buvo visos 
komandos pažiba. Augštai vertina 
užsienio spauda ir St. Stonkų. Jį 
pagrįstai vadina vienu iš rezulta
tyviausių puolėjų. Greitas, tiks
lus — Stonkus moka gerai parink
ti vietą ir momentą metimui į 
krepšį. Stonkui čia pat, Melbour
ne, buvo suteiktas nusipelniusio 
sporto meisterio vardas... Krep
šinis Lietuvoje turi visas .galimy
bes tapti sporto šaka Nr. 1. Po 
to, kai iš krepšinio aikštelių pa
sitraukė tokie žymūs meistrai, 
kaip Butautas, Lagunavičius, Ser- 
cevičius, Kulakauskas, Lietuvos 
sportininkai jų asmenyje įgijo 
augštai kvalifikuotus trenerius”...

— Vilniaus radijo 1957.1.16 
pranešimu, Šiaulių dviračių ga
mykla išsiuntė į vad. Vokietijos 
"DDR” savo gamintų dviračių 
“Ereliukas’’ ir ’’Trimitukas” pa
vyzdžius. Jie bus išstatyti būsi- 
mojoj tradicinėj Leipcigo 
bet, savaime aišku kaip 
sios tėvynės” gaminiai.

— Bolševikai garsinasi, 
trukus Klaipėdos uostamiestyje 
“stos rikiuotėn. viena stambiausių 
žuvies pramonės įmonių Pabaltijy, 
naujas žuvies konservų fabrikas”, 
įmonėje bus įrengtos automatizuo
tos žuvies konservų gamybos lini
jos. Paleidus naująją įmonę į dar
bą būsią per metus pagaminama 
iki 25 mil. dėžučių žuvies konser
vų. Tai bus beveik dvigubai dau
giau, negu jų buvę pagaminta 
1956 m.

— Vilniaus radijas 1957.1.15 
skelbia, jog Vilniaus grąžtų ga
mykla yra didžiausia tokios pas
kirties visoj “plačiojoj tėvynėj”. 
Gamyklos korpusai užima 5 ha

IŠ MICHAILOVO 
VIRTUVĖS

Prieš kiek laiko vokiečių žur
nalas “Der Spiegei” paskelbė visą 
eilę nuotraukų, kaip Vengrijoje 

sužvėrėję raudonieji budeliai išžu
dė daug nekaltų žmonių. Michailo- 
vo laikraštpalaikis atsispaudęs da-

duoja, kad tai esąs “fašistinių 
chuliganų darbas”, nes jie taip 
žvėriškai žudę vengrų moteris ir 
vaikus. Girdi, naktį iš spalio 30 
d. iš Vak. Vokietijos į Vengrijos 
teritoriją buvę pasiųsti per Aust
riją “vengrų fašistinių emigrantų 
daliniai”, kurie, apsirengę vengrų 
armijos uniforma, ginkluoti ame
rikoniškais ginklais, ir kėlę pana
šios rūšies skerdynes. Taip šlykš
čiai meluoti gali nebent tik bolše
vikai.

Bolševikiniai leidiniai, cituoda
mi “Der Spiegei” žurnalą, saky
sim, galėjo taip pat atspausti iš 
anglų “Daily Miror” Londone per- 
sispaustą jame karikatūrą, kaip, 
tariamai padarius klaidą, “dėl dar
bo žmonių interesų”, buvo išžudyti 
Rykovas, Radekas, Zinovjevas, 
Bucharinas, Slanskis, Rajkas, Cle
mentis ir daugybė kitų, kurių 
paminklai traukiasi j akimis ne
aprėpiamą begalybę.

Varšuvoje ir toliau teikiama 
daugiau laisvių. Varšuvos vyriau
sybė Vakarų žurnalistams sudaro 
vis daugiau progų susipažinti su 
padėtimi krašte ir laisvai tas ži
nias perduoti į Vakarus. Prieš Go- 
mulką paskiausiu metu ypač ry
šium šu lenkų seimo rinkimais 
smarkiai pradėjo kurstyti senieji 
lenkų stalinistai, kurie , susisiekę 
su Maskva, visaip stengiasi da
bartinį Varšuvos režimą diskredi
tuoti. Jų tikslas — išprovokuoti 
įvykius, jog sudarytų progą vėl 
įsikišti Sovietams ir “pasukti Len
kiją Vengrijos keliais”...

Lenkų vyriausybė leido paskelb
ti, kad Sovietai išžudė ne tik 15.000 
lenkų karininkų, bet taip pat Uk
rainoje likvidavo apie 100.000 len
kų karo belaisvių. Lenkų publicis
tė Eda Werfel apkaltino sovieti
nės zonos bolševikinę spaudą, kad 
ta iškraipanti faktus ir klastojan
ti tiesą.

.,aUDI ARABIJOS KARALIUS 
VAŠINGTONE

Praeitą savaitę į JAV-bes ofi
cialaus vizito atvyko Saudi Ara
bijos karalius. Vašingtono aerod
rome jį pasitiko prezidentas Ei- 
senhoweris.

Politiniai stebėtojai šiam vizi
tui skiria ypatingo dėmesio — 
manoma, kad arabiškojo monarcho 
pasikalbėjimai su Eisenhoweriu 
turėsią didelės reikšmės visai Vid. 
Rytų politikai.

VENGRIJA IR
LENINO IDEALAI

mugėj, 
“plačio-

kad ne-

LKF SUVAŽIAVIMAS
š.m. sausio mėn. 26 d. Victori- 

jos Geležinkelių Valdybos rūmuo
se įvyko Lietuvių Kultūros Fondo 
Australijos Apygardos atstovų 
suvažiavimas, į kurį atsilankė ir 
būrelis svečių, bessrūpinančių lie
tuviškos kultūros reikalais.

Senosios valdybos pirmininkui 
A. Vaičaičiui atidarius suvažiavi
mą, dienos pirmininku buvo iš
rinktas J. Antanaitis, sekr. St. 
Geštartas. Į mandatų komisiją: p. 
p. Bulakienė, Badauskas ir Kal
pokas. Suvažiavimą sveikino A.L. 
Bendruomenės Krašto valdyba, 
Skautų Rajono Vadas A. Krausas, 
Maž. Lietuvos Bičiulių D-jos Cen
tro valdybos pirm. Alb. Pocius ir 
Melbourne Lietuvių Namų Klubo 
vardu A. Mikaila.

Suvažiavime pranešimus padarė 
L.K.F. valdybos pirm. A. Vaičai
tis, švietimo vadovas A. Krausas, 
ižd. p. Lazauskas ir kontrolės ko
misijos vardu p. Janulaitis. Po 
diskusijų, užgytus valdybos veik
lą ir patvirtinus apyskaitą, buvo 
skyrių atstovų pranešimai: Ade
laidės skyriaus veiklos pranešimą 
padare p. Kučinskas. Geelongo — 
Pr. Zenkevičius ir Melbourni — 
Kunca-Kuncevičius.

Po skyrių pranešimų sekė kul
tūrinių organizacijų pranešimai. 
Nors į suvažiavimą buvo kviesta 
jaunimo organizacijų, studentų, 
chorų ir teatro grupių, sporto bei 
visų kultūrinių organizacijų ir 
spaudos atstovai, bet su apgailes
tavimu tenka pastebėti, kad išs
kyrus Adelaidės ir Melbourne 
atrų grupes, kiti “pamiršo” 
siųsti atstovus.

Adelaidės Teatro Studijos,
dovaujamos J. Gučiaus vardu kal
bėjo studijos atstovas Kučinskas, 
pažymėdamas, kad studija švenčia 
5 metų veiklos sukaktį. Nusiskųs
ta nepakankama visuomenės mo
raline ir materialine parama. Pa
našūs nusiskundimai buvo ir mel- 
boumiškių teatro grupės atstovo 
p. Lazausko. Konstatuota nepa
kankamas visuomenės domėjima
sis ir lankymasis į ruošiamus spek
taklius bei stoka tinkamų scenai 
veikalų ir jaunimo nenoras jung
tis į scenos mėgėjų studijas.

Suvažiavimas nutarė centro val
dybą palikti Melbourne, o sekantį 
suvažiavimą ruošti Geelonge už 
dviejų metų, kartu su bendruome
nės atstovų suvažiavimu, kad su
taupius lėšas ir laiką.

I naują Australijos Lietuvių 
Kultūros Fondo Apygardos val
dybą išrinkti: J. Antanaitis, Al
bertas Zubras, Ant. Krausas, A.

te- 
at-

va-
DREBĖK, ŽUKOVAI, DABAR 
ATEISIME MES JAU IR IŠ 

VAIKŲ DARŽELIŲ

Vengrijoje pasitaiko ir vadina
mojo “pakaruoklių humoro”. Kai 
tik pabėgėlių skaičius iš Vengri
jos persirito per 100.000 Budapeš
to gatvėmis pasileido bėgti laik
raščius pardavinėjąs berniukas, 
visa gerkle šaukdamas: "Nep 
Szabadsag”... partijos organas... 
atspausdintas pilnas sąrašas visų, 
kurie yra dar palikę Vengri
joje...”

Budapešto namų sienose galima 
rasti kreida išrašytų ir tokių po- 
sakų: "Drebėk, Žukovai, dabar 
ateisime mes jau ir iš vaikų dar
želio” —■ Tuo norima atžymėti ne
paprastai didelis skaičius vengrų 
jaunimo, kuris dalyvavo kovose už 
laisvę.

Kovų metu Budapešte viename 
bute pasigirdo skambutis. Kai mo
teris atidarė duris, paūgėlis pap
rašė: "Ponia, jeigu aš pasižadė
siu prieš įeidamas į kambarį gerai 
nusivalyti batus, ar jūs leisite man 
prieiti prie lango ir iš ten šaudy-

Daug vengrų vaikų likvidavo 
visą eilę Sovietų šarvuočių vad. 
“Molotovo coctailiais”. Pasirod
žius netoli Sovietų šarvuočių se
nai moteriškei, vienas iš jų sušu
ko: ‘-‘Vaikai, sprukite šalin: atei
na motina”...

Kovų metu Vengrijos padėtis 
buvo taip lyginama su komuniz
mo tikslais: “Vengrija dabar jau 
įvykdė komunizmo idealą, kaip jį 
buvo pramatęs Leninas: panaikin
ta valstybė, panaikinta partija, 
liaudis tedirba tik kelias valandas 
per dieną, be to, visiems visko jau 
užteko į valias...”

Budapešto namų sienose ne vie-

matyti 
jieško- 
Kada- 

režimo 
iš

noj vietoj buvo galima 
tokius užrašus: “Skubiai 
ma — tautos pasitikėjimo 
rui!” Pirmosiomis Kadaro
dienomis, kai jo “ministerial1 
drįsdavo pasirodyti gatvėse tik su 
Sovietų šarvuočiais, tai šarvuo
čiai buvo vadinami "Kadaro tak
siais”.

O j komunistų teigimą, jog liau
dyje sukilimą sukurstę “imperia
listų agentai ir fašistinis elemen
tas, patys vengrai atsako tokiais 
žodžiais: "Aišku, viskas — tiesa: 
10 mil. fašistų įsiskverbė į 5.000 
komunistų eiles ir juos sukurstė”...

Elta.

LAIŠKAS IŠ KAUNO
Brazilų dienraštis ‘O Estado de 
Sao Paulo” yra gavęs laišką iš 
Kauno, kurį portugališkai paskel
bė nuvykę su grįžusiais “į tėvy
nę” lietuviais jų vaikai “brazilai”. 
Šie brazilai dabar prašo brazilų 
valdžią, kad jiems padėtų grįžti 
atgal į Braziliją. Suviliotieji pra
šo tiesiog kruvinomis ašaromis 
juos gelbėti. Jie sako, kad jų tė
vai, suklaidinti propagandos, juos 
drauge į ten atsivežė. Kadangi jie 
yra gimę Brazilijoje, tai yra Bra
zilijos piliečiai — todėl ir prašo
ma jiems padėti “grįžti iš rojaus”

O kiek jau buvo skelbta spaudoj 
daugiau panašių pasisakymų, kaip 
"puikiai” suviliotiesiems sekasi 
pavergtoje Lietuvoje...

• Londoninis “Dziennik Pols- 
ki” 1956.XII.28 skelbia, kad lietu
viai, viena iš silpniausių Lenkijos 
mažumų, Suvalkų pakraštyje turi 
5 pradžios mokyklas ir 1 liciejų su 
180 vaikų.

Mikaila ir Alb. Pocius. Kandidatai: 
p. Kalpokas, p. šemienė ir p. La
zauskas. I Revizijos komisiją: p. 
Janulaitis, VI. Jakutis ir P. Zen- 
keviius.

Suvažiavimas baigtas Tautos 
himnu.

Alb. Pocius.

PRANCŪZIJOS
IMPERIJOS 

PROBLEMOS
Prancūzijoje plačiai diskutuoja

ma apie bendros Europos rinkos 
atidarymą. Bijomasi, kad įjungus 
į bendrą Europos rinką Prancūzų 
Sąjungos užjūrio teritorijas, jos 
bus užpiltos pigesnėmis vokiečių 
prekėmis ir tas neigiamai atsilieps 
į prancūzų įtaką ir jų ekonomiją.

Marokas ir Tunisas tolsta nuo 
Prancūzijos. Pradžioje užakcentuo
tas “tarpusavio priklausomybės” 
principas, pradedamas užmiršti. 
Tai vyksta, nepaisant milžiniškų 
sumų, kurias Prancūzija skiria Š. 
Afrikos teritorijoms.

Spaudoje girdima balsų, tvirti
nančių, kad galinga Prancūzijos 
Sąjunga su esančiomis užjūrio te
ritorijomis, buvo tik graži svajo
nė. ši unija skyla ir kažkas naujo 
turėtų būti daroma, norint ją iš
laikyti. Reikia prapažinti, kad 
Prancūzija investavo į Prancūzijos 
Sąjungą (Union Francaise) milži
niškas sumas, siekiančias per 
1.400 milionų svarų sterlingų vien 
per paskutinius dešimt metų.

Prancūzų prekyba su šiomis te
ritorijomis visai nežymi. Pvz. Al
žyras net ir taikos metu tesudaie 
tik 2 nuošimčius Prancūzijos eko
nominėje apyvartoje.

Alžyras prancūzams kainuoja 
šimtą milionų svarų per metus. 
Prie šios sumos reikia dar pridėti 
vieną milioną svarų dienai, išleid
žiamų kovai su sukilėliais.

Nepaisant deficito, siekiančio 
1.060 milionų svarų, prancūzų vy
riausybė vėl suteikė 8 milionų sv. 
pašalpą Marokui.

W00MERA
Ir pasikalbėjimai 

Vašingtone
Anglijos gynybos ministerio, 

Duncan Sandys, vizitas Amerikoje 
sukėlė gyvo atgarsio visame pa
saulyje.

Pagrindinis vizito tikslas — su
derinti ginklavimosi programą ir 
tuo sumažinti gynybos kaštus, ku
rie darosi sunkiai bepakeliami ypač 
Anglijai. Manoma, kad bus suti- 
tarta, jog brangiai kaštuoją naujų 
raketinių ir atominių ginklų ban
dymai būtų atliekami Amerikoje. 
Pagal planą, Anglijos mokslinin
kai dirbtų sykiu su amerikiečiais. 
Praktiškiems bandymams numato
ma panaudoti Woomeros (Austra
lijoj) moderniai įrengtą bandymų 
stotį, šios stoties įrengimas kaš
tavo apie 60 milionų svarų. Pa
gal sutartį, ja lygiomis teisėmis 
naudojasi Australija ir Anglija. 

Amerika tad būtų trečias partne
ris. Australijos ministeris pirmi
ninkas Menzies pareiškė, kad Aus
tralija būtų laiminga, jeigu Ame
rika taptų Woomeros stoties dali
ninkų.

Woomeros stotis yra viena ge
riausiai įrengtų raketų bandymo 
stočių pasaulyje.

EISENHOWERIS UŽTARIA 
DULLES

Pastaruoju metu Amerikos kon
grese ir senate kaikurie atstovai

buvo pradėję aštriai kritikuoti J. 
F. Dulles užsienių reikalų politi
ką. Buvo rašoma ir kalbama, kad 
užsienių reikalų ministeris turįs 
pasitraukti. Prezidentas Eisenho- 
weris pareiškė, kad jis pilnai pri
tariąs ikšiolinei savo užsienių rei
kalų ministerio politinei linijai ir 
jis jį vertinąs kaip vieną geriau
sių užsienių reikalų ministerių. 
Prezidentas pripažino, kad tiek jis 
pats, tiek ministeris, per eilę me
tų galėję padaryti ir klaidų, bet 
tai atsitinką kiekvienam žmogui.

MASKVA STIPRINA JAUNIMO 
“POLITINI AUKLĖJIMĄ”

SOVIETAI RUOŠIASI KARUI

Paskiausi duomtnys rodo, jog 
Maskva atsidėjusi ruošiasi karui. 
Gautosiomis žiniomis, netoli Mas
kvos, šiuo metu stropiai statomas 
“požeminis Kremlius”. Statomas 
karo atvejui. Be to, taip pat ruo
šiamos didžiulės atominės slėptu
vės Leningrade ir Stalingrade. 
Ruošimasis karui dominuoja tiek 
politiniame, tiek kariniame sovie
tų planavime.

DIDZ. 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.

Kviečiame nuoširdžiai visus tautiečius, čia, kaip kasmet, bus jauki 
lietuviška nuotaika, įdomi meninė programa, gaivinantis alutis, geri 
užkandžiai ir puiki šokių muzika.

I ĖJIMAS 15 ŠILINGŲ.

ga
Susirinksime vėl punktualiai, nes pradžia 7.15 vai. vak., o pabai- 

12 vai. Salė uždaroma 12.30 naktį.
šio parengimo visas pelnas skiriamas lietuvių šalpai.

SYD. LIET. ŠALPOS FONDAS.

Sov. Sąjungoje, Reuterio žinio
mis, komjaunimo vadovybė, norė
dama nustelbti "žalingą jaunimui 
įtaką”, priėmė nutarimą, kuriuo 
siūlo siųsti daugiau studentų į 
fabrikus ir į statybas. Sudaroma 
net speciali programa, kaip tuo 
būdu "pagerinti studentų ideolo
ginį darbą”. Maskvoje komjauni
mo vadovybė paskiausius posėdžius 
paskyrė veik išimtinai diskusi
joms —, kaip reiktų sustiprinti 
"jaunimo politinį auklėjimą”. Nu
matytos sudaryti jaunimo briga
dos po 100 ar net ligi 500 žmonių, 
kurios pvz. Maskvoje padės vyk
dyti statybas ir kt.

• Civilinio karo metu Ispani
jos demokratinė vyriausybė laiki
nai padėjo Rusijos banke 800 mi
lionų dolerių vertės aukso, šio in
dėlio pakvitavimą iki šiol turėjo 
paskutinis respublikonų mln. pir
mininkas Juan Negrin. Prieš pra
ėjusias Kalėdas Negrin, kaip po
litinis tremtinys, mirė Prancūzi
joje. Prieš mirtį jis paprašė savo 
šeimos perduoti dabartinei Ispani
jos vyriausybei visus dokumentus, 
liečiančius šį Ispanijos turtą. Ti. 
kima, kad gen. Franco dabar pa
reikalaus iš Sov. Sąjungos grąžin
ti Ispanijos auksą.

6 1956 m. eismo nelaimėse JAV. 
žuvo per 40.000 žmonių. 1955 m. 
žuvusiųjų skaičius prašoko 88.000,

1
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BENDRUOMENINIO VEIKIMO PRIEMONIŲ KLAUSIMU (3)
VLADO JAKUČIO REFERATAS, SKAITYTAS ALB KRAŠ TO TARYBOS SUVAŽIAVIME, SYDNĖJUJE, 1956.12.29 D.

MOKSLO KELIU
INŽ. ZIGMAS BUDRIKIS

Dvejopos išvados
Pasvarsčius kokios yra bendruo

meninio veikimo priemones, nusa
kius jų požymius, kyla reikalas 
pasidaryti išvadas, kuriomis būti} į 
priminta bendrieji pradai, dėtini 
bendruomeninio veikimo pagrin- 
cįan ir, antra, nužymėti kelią ar
timai ateičiai.

Pirmos rūšies išvados būtų tos, 
kurios ne tik nužymi bendruosius 
pradus bendruomeniniam veikimui, 
bet kurios drauge būtų ir verti
nimo matas. Jos turėtų išryškinti 
bendruomeninės organizacijos są
rangą, jos vadovybės santykius su 
narių sambūriais ir pan. Tokias 
išvadas pasidaryti šiuo metu bū
tų ne tik reikalinga, bet ir būtina. 
Jas galima pavadinti šiaip:

Bendruomeninio 
, reiškimosi pagrindai

1. LIETUVIŲ CHARTA

Lietuvių Chartoje paskelbtieji 
nuostatai lietuvio tautinėms ir 
valstybinėms vertybėms išlaikyti, 
kurti ir ugdyti, išreikšdami lietu
vio dvasioje glūdinčias vertybes, 
nužymi ne vien lietuvio siekimus, 
bet taip pat nusako moralinius 
pradus ir dvasią, kurioje siektina 
lietuvio tautinių bei valstybinių 
interesų. Lietuvių Chartos nuos
tatai yra ne vien gairės kiekvieno 
lietuvio veiklai, bet taip pat ir 
mastas jo veiksmams bei darbams 
vertinti.

2. BENDRUOMENĖ

Tautinės bendruomenės organi
zacija esamomis sąlygomis yra 
tinkamiausia organizacija tremty
je lietuvio siekimams vykdyti, įga
linanti apjungti visų lietuvių ben
druosius siekimus ir derinti pas
tangas, įvairiomis formomis besi
reiškiančias, kąd būtų realizuota 
visų lietuvių bendrieji interesai ir 
siekimai. Kiekviena lietuvio orga-
nizuota ar neorganizuota pastan
ga tautinei kultūrai išlaikyti, kur
ti bei ugdyti vyksta bendruome
nės rėmuose.

3. BENDRUOMENINĖS 
VEIKLOS SAVYBĖS

Tautinis susipratimas, solidaru
mas, vienybė yra sąlygos, būtinos 
veiksmingam bendruomenės reiš- 
kimuisi, tad tomis našaus tautinio 
pasireiškimo savybėmis grindžia
mas bet koks veikimas bendruo
menėje bendriesiems lietuvių in
teresams tenkinti — tautinės kul
tūros vertybėms ugdyti, o taip 
pat ir lietuvių valstybiniams in
teresams rūpinti.

4. NARIO PRIEVOLĖS

Bendruomenės nario prievolė 
yra veiksmngai išreikšti jo dva
sioje glūdinčias tautinės kultūros 
vertybes, laikantis Lietuvių Char
tos nuostatų bei bendruomeninės 
organizacijos raidės ir dvasios, 
kad teigti tautinės kultūros gaju
mą ir perduoti ją ateičiai, tuo vy
kinant savąjį pašaukimą. Bendruo
menės narys yra moraliai atsakin
gas už savųjų prievolių vykdymą 
ir kaip individas ir kaip bendruo
menės narys.

5. ORGANIZACIJOS

Bendruomenės apimtyje besi
reiškiančios organizacijos ir insti
tucijos lietuvių reikalams rūpinti 
yra reikalingos ir remtinos kaip 
teigiamos apraiškos visapusiškam 
tautinės kultūros reiškimuisi pa
tikrinti. Tačiau jų siekiami ypa
tingi uždaviniai bei specifiniai in
teresai, o lygiai ir būdai jiems 
siekti, yra derinami su bendruo
meniniais uždaviniais bei intere
sais, kad tų pačių siekimų aki
vaizdoje reikšti solidarumą prie
mones parenkant ir vienybę dar
bus vykdant,

6. BENDRADARBIAVIMAS

Bendruomenės apimtyje besi
reiškiančių organizacijų bei insti
tucijų tarpusavis santykiavimas 
bei ‘ bendradarbiavimas grindžia
mas Lietuvių, Chartos nuostatais

ir krikščioniškosios moralės dės
niais, tvarkančiais tarpusavį žmo
nių santykiavimą. Bendruomenės 
vykdomųjų organų santykiavimas 
su organizacijomis vyksta ne he- 
gemoninės hierarchijos principu, 
be funkcionaliniu pradu vadovau
jantis, laikant, kad šitokis tarpu- 
savės priklausomybės santykis yra 
būdingas bendruomeniniams sie
kimams realizuoti.

7. BENDRUOMENĖS ORGANAI

Bendruomenės vykdomųjų or
ganų galios šaltinis glūdi bendruo
menės narių savųjų prievolių įsi
sąmoninime ir tos sąmonės išreiš
kime, kad bendruomeninių sieki
mų sėkmingas realizavimas tega
limas solidariu bendradarbiavimu, 
ir kad tam reikalinga atskirų ben
druomenės veikimų pastangas bei 
naudojamas priemones apjungti ir 
derinti, laikantis funkcionalinio 
santykiavimo būdo.

Siūlymai praktiškajam 
veikimui

Antros rūšies išvados, plaukian
čios iš pasisakymo dėl bendruome
ninio veikimo priemonių ir apibū
dintinos kaip siūlymai praktiška
jam darbui, galėtų būti šios:

IŠJUNGTI KLIUVINIUS

1. ALB Krašto Taryba, laikyda
ma bendruomeninę sąmonę vyriau
siu veiksniu tautiniu kultūrai išlai
kyti tremtyje, skaito reikalinga ją 
įvairiais būdais ugdyti, išjungiant 
iš praktiškojo bendruomeninio vei
kimo bei tarpusavio santykiavi
mo bendruomeninėje plotmėje vi
sus elementus — ar tai būtų poli
tinio ar pasaulėžiūrinio pobūdžio, 
— kurie trukdo ar gali trukdyti 
tautinio solidarumo pasireiškimui 
akivaizdoje reikalo sėkmingai ir 
našiai gyvendinti bendruomeninius 
siekimus.

PLANINGUMAS DARBE

2. ALB Krašto Taryba, laikyda
ma kad bendruomeninio reiškimo
si pagrindu yra bendruomenės na
rio sąmoningumas, skaito, jog ben
druomeninių vienetų vadovybės tu
ri sudaryti sąlygas tam sąmonin
gumui pasireikšti, derinant įvai
rius jų pasireiškimus bei juos ap- 
vienijant bendrųjų siekimų plot
mėje.

PRAKTIŠKAM DARBUI 
SIŪLOMA:

(1) Apylinkės valdyba patiria 
apylinkės ribose veikiančių orga
nizacijų bei sambūrių numatomų 
darbų .apimtį bei paskirtį ir deri
na juos ne vien laiko atžvilgiu, 
bet ir apimties požiūriu, kad prak
tiškasis veikimas nesidvigubintų, 
vengiant darbo bei medžiaginių 
išteklių nenaudingo eikvojimo;

(2) Apylinkės valdyba sudaro 
savo apylinkės bendruomeninės 
veiklos planą ir rūpinasi jo sėk
mingu realizavimu, kad bendruo
meniniai siekimai būtų kuo sėk
mingiausiai įgyvendinti

(3) Krašto Valdybai siūloma 
sudaryti visos ALB veiklos planą, 
apimantį visų rūšių veiklą ben
druomenėje tikslu nustatyti vyki
namų uždavinių eilę bei tvarką 
jiems racionaliai atlikti, pasiskirs
tyti darbu, šiuo reikalu Krašto 
Valdyba bendradarbiauja su apy
linkių valdybomis, šaukia jų ir 
kitų organizacijų atstovų pasita
rimus ir daro visa, kad veiklos 
planas tiek savo apimtimi tiek 
paskirtimi būtų pilnas ir realus

(4) Krašto Valdybai siūloma 
kitam Tarybos suvažiavimui pa
tiekti pranešimą apie ALB veik
los plano realizavimo eigą.

PASTOVIOS LĖŠOS

3. ALB Krašto Taryba, laikyda- 
ma, kad sėkmingam bendruomeni

VALDŽIA
(VIETOJ FELJETONO)

Sakoma, kad valdžia pasulyje 
yra tiek pat senas dalykas, kaip 
ir pats pasaulis. Be to, dar tvir
tinama, kad kiekviena valdžią yra 
iš Dievo. Atrodo tad, kad ir vald
žios troškimas turėtų būti labai 
senas... Juk kiekvieno, vos ropo
ti pradedančio, vaiko didžiausias 
noras — greičiau užaugti, idant 
nebereikėtų kiekvieno pamokymų 
bei įsakymų klausyti. Taigi, vald
žios geismas yra, atvirai šnekant, 
žmogaus kraujuje, tad visiškai na
tūralus.

Žinome taip pat, kad visos tau
tos, visos bendruomenės turi val
džias, kurios leidžia įstatymus, 
įsakymus, potvarkius ir renka mo
kesčius. Valdžios, paprastai, dar 
turi, daugiau ar mažiau kareivių, 
policiją, na, ir pinigų. Tokias val
džias žmonės myli, gerbia ir jų 
klauso.

Bet, štai, šiame išvietinimų am
žiuje, atsitinka ir kitaip: liaudis 
nori valdžios, tik niekas nenori 
valdyti. Tai gal skamba paradok- 
sališkai, tačiau taip yra. Kad ne
įtartumėte mane miglą į akis pu
čiant, duosiu konkrečių pavyzd
žių. Pradžiai paimsiu šio krašto 
sostinės — Canberros lietuvių 
bendruomenę, kur žmonės, pasy
vūs ir aktyvūs jos nariai, vald
žios kratosi, it nelabasis kryžiaus.1 
Atseit, į valdžią eiti žmogų nė su 
pyragu nepriprašysi. Gal čia taip 
yra todėl, kad Canberra pati sa
vaime yra valdžių valdžia, kitaip 
tariant, kad čia jau per daug tos 
valdžios. Gal todėl, kad čia veik 
kiekvienas lieteūvis yra motori
zuotas. O gal bijo, kad pilietybės 
neatimtų. Vėlgi, gal dar ir dėlto, 
kad visi, savose ar valdinėse pas
togėse gyveną, yra sutūpę į šeimi
nes gūžtas ir bijosi, kad įkopę 
valdžion nebegalės kas vakarą ir 
rytą traukti populiariosios daine
les: “čiūčia liūlia, ramiai miega
me sugulę, turim namą ir bobulę 
— ko mums daugiau reik!”

Taigi, tų “gal” visas kalnas,

Sydnėjaus universiteto inžineri
jos fakultetą baigė Zigmas Bud
rikis.

Jaunasis inžinierius yra kilęs 
iš Žemaitijos (Kretingos apskr., 
Skuodo v., Puotkalių kaimo.). Lie
tuvoj suspėjo pabuvoti tik pradi
nėj mokykloj. Karo audroj, nuo 
“raudonojo tvano” tėvams besi
traukiant, atsidūrė Vokietijoje, 

kur baigė dvi klases vokiečių gim
nazijos ir 1946 m. perėjo į Simono 
Daukanto (Klein Wittnesee) gim
naziją, kurios baigė beveik 6 kla
ses. Emigracinės bangos sykiu 
su tėvais (1950 m. sausio mėn.) 

1 buvo atsviestas į Australiją. Me
tus dirbo Bathursto administraci
joje iri korespondenciniu keliu ruo
šėsi gimnazijos baigimo egzami
nams. Tačiau šiuo keliu gimnazi
jos baigimas galėjo ilgiau užtruk-

nių uždavinių atlikimui yra būti
na turėti pastovų bei nuolatinį 

lėšų šaltinį, siūlo apylinkių valdy
boms įsivesti privalomų įmokų 

rinkimą apylinkės reikalams, kurių 
svarbiausiu laikomas švietimo rė
mimas.

ŠVIETIMO DALYKAI

4. ALB Krašto Taryba atkreipia 
ypatingą dėmesį į švietimą ben
druomenėje, kaipo reikšmingiausią, 
darbą bendruomenėje, ir laiko bū-1 
tina, suintensyvinant lituanistinių 
dalykų dėstymą, švietimo darbą 
tvarkyti tuo būdu, kad jis būtų 
našus ir teigiamu būdu prisidėtų 
prie tautinės sąmonės brandinimo 
bei bendruomeninių siekimų įgy
vendinimo.

GERBŪVIO KĖLIMAS

5. ALB Krašto Taryba, laikyda
ma esant būtina kelti bei didinti 
bendruomenės narių medžiaginį 
gerbūvį, siūlo apylinkių valdy
boms ištirti sąlygas ir rasti bi> 
dus: (1) specialybėms bei ama
tams įgyti ypač jaunimui; (2) na
rių ūkinei veiklai, drauge imantis 
žygių ūkinių tikslų bendrovėms 
bei kooperatyvams ir pan. steigti.

PLĖSTI SOCIALINĘ GLOBĄ

6. ALB Krašto Taryba, lakiyda- 
ma būtina išplėsti socialinę globą 
didesne apimtimi, siūlo apylinkių 
valdyboms drauge su vietos socia
linės globos organizacijomis ištir
ti sąlygas ir pasiūlyti būdus so
cialinei globai išplėsti, steigiant 
savišalpos draugijas, draugijas 
pastoviai ir sistemingai globai tei
kti nedarbo, ligos atveju, taip pat 
savitarpio draudimo draugijas.

Pastaba: Augščiau atspaustos 
abiejų rūšių išvados paskaitinin
ko buvo patiektos ALB Krašto 

I Tarybos suvažiavimui kaipo siūly
mai nutarimams padaryti.

Z. Budrikis universiteto 
baigimo iškilmėse.

ti, tad išsirūpino atleidimą nuo 
sutarties ir 1951 m. įstojo į Bat
hursto gimnaziją, kurią tais pa
čiais metais ir baigė “Dux of the 
School” titulu, atseit rezultatų vi
durkiu pirmuoju.

Sydnėjaus universiteto inžine-

Senoji valdyba įvairiais paža* 
dais buvo “primonyjusi” net kan
didatų į valdžią (todėl net 17 į su
sirinkimą atėjo), bet iš pasižadė
jusių kandidatų tik vienas teat
vyko, pranešti, kad nesutinkąs eiti 
į valdžią. Kito kandidatūrą už
protestavo sesuo. Kiti kandidatai 
visai nebesirodė, gi salėje esan
tieji nė vienas valdžios netroško, 
žinoma, buvo išdrožtos ugningos 
kalbos, prisakyta visokių pagriau- 
denimų, apeliuota į lietuviškas są
žines, bet kandidatų nesusirado. 
Suprantama, patys kalbėtojai taip 
pat nekandidatavo.

— Užteks! — grėsmingai sušu
ko pirmininkaujantis. — Nenorit 
— nereikia! Nuo dabar aš dik
tatorius. Ir valdysiu tol, kol jūs 
patys nepradėsite maldauti, kad 
sušaukčiau susirinkimą ir leisčiau 
išsirinkti valdžią, kol dėl vald

žios nepradėsite peštis ir ant bač
kų lipti, norėdami mane nuversti. 
Aš pasakiau!

Taip, tai buvo susirinkimas! Iš 
jo išėję kinkavome namo nukorę 
nosis, nes jautėme krinką, kaip 
tos čigono vežiojamos bitės. Ir 
šnekėjomės, kad diktatūra nėra 
tinkama valdymo forma, ypač de
mokratinės valstybės sostinėje. 
Bet čia pat sakėme, kad valdžios 

( nieks netrokštame, kad diktatorių 
ųžsikorėme ant savo sprando lais
va valia, betgi to nenorėdami; 

baiminomės: diktatorius dabar ga
li daryti su mumis, kas jam pa
tinka, netgi į lietuviškos bendruo
menės susirinkimą (jeigu jis tokį 
šauks!) pakviessti keletą latvių, 
kelis ukrainiečius, dar kokį estą 
ir jiems perduoti lietuvių bendruo
menės reikalų tvarkymą bei soli
darumo mokesčio išjieškojhną, bai
gi savaitgalio mokyklą, tautinių 
šokių (nešokančių) grupę, buvusį 
oktetą ir kitas tautines institucijas 
bei įstaigas.

Po šio susirinkimo aktyvusis 
bendruomenės pasyvas kalba, kad 
kiekviena tauta turi savo žydus. 
Į kasdieninę kalbą pervertus, iš
eitų, kad jeigu pas mus yra mi
ręs natūralusis valdžios troškimas, 
tai yra aiškus įrodymas, jog mes 

bet tikrosios priežasties neįmanu 
atspėti.

Šiaip canberiškiams, lietuviško
jo kraujo žmonėms, einantiems 
vienybės keliu ir iš praeities besi- 
semiantiems stiprybės, priekaiš
tų veik ir nebūtų. Į minėjimus, 
tautines šventes, subėga (atsipra
šau, suvažiuoja) dideli ir maži. 

Vaidinimas koks — močios net su 
naujagimiais ant rankų sėdi salė
je ir dėmesingai seka pašnekesius 
scenoje. Koks pasišokimas — svei
ki ir su sulankstytais šonkauliais 
bei nubrozdytomis nosimis, vos tik 
iš po apvirtusio automobilio iš
traukti, į salę skuba. Pinigų lie
tuviškam reikalui reika — tik pa
prašyk ir gausi (siūlyti, pačiam 
susimokėti solidarumo mokestį — 
ne, tokio papročio čia nėra), net 
pravažiuojantiems, iš tolimų mies
tų atvykusioms pasipinigauti nie
kas nekliudo...

Seniau, kiek mano atmintis sie
kia, į susirinkimus ateidavo pus
šimtis ir daugiau dorųjų canbe- 
riškių. Užpernai dar 40 atvažia
vo ir atkulniavo. Pernai — nepil
nas puskapis, jų tarpe daug šau
nių moterų, kurių kelios stojo val
džion ir dirbo už poilsiaujančius 
namuose vyrus. (Bet, atrodo, kad 
moterys pradėjo bodėtis oficialių 
valdžios pareigų, ir nutarė tvir
čiau suimti vadžias į savo rankas 
namuose, nes šiemet į susirinkimą 
neatėjo).

Taigi, aną šeštadienio popietę 
į salę, senajai valdžiai pakvietus, 
suplūdo 17 tautiečių. Mažoka. 
Laukta, bene dar kas teiksis atsi
minęs į susirinkimą atvykti. Ir 
taip belaukiant — vienas veik pra
žilo, kitas plikti pradėjo — bet 
daugiau niekas neatėjo, šitie 17 
jau buvo bepradedą skirstytis na
mo, kai senossios valdžios žmogus 
paskelbė, kad susirinkimas prade
damas ir jis yra teisėtas.

Viskas ėjo sklandžiai. Ir viskas 
būtų sklandžiai praėję, jei dar
botvarkėje būtų nebuvę nelaimin
go valdžios rinkimų punkto.

cializuotą tyrinėjimo darbą ir įgy-< 
ti magistro laipsnį. Algą mokėtų 
universitetas, jeigu ne iš savo, 
tai iš kurios stambios firmos ka
sos.

Z. Budrikis, kaip viename Syd
nėjaus studentų pobūdyje vienas 
kolega pareiškė, iš “mokslo ii' eg
zaminų tik juokėsi”. Senesnių 
žmonių žodžiais tariant, mokslas 
šitam vyrui sekėsi, šitai galėtų 
pavaizduoti ir šitoks epizodėlis: 
baigiamuose egzaminuose į mecha
ninės inžinerijos egzaminus Z. B. 
pavėlavo visas 24 valandas (aiš
kinosi neteisingai perskaitęs eg
zaminų lentelę). Pačių egzaminų 
nebuvo matęs nei apie juos gir
dėjęs. šitą faktą turėjo prisiekti 
ir jam leido tuos pačius egzami
nus (kaip paprastai — raštu) da
ryti tą pačią dieną. Na, gražaus 
juoko turėjo visi, kai atspausdi
nus rezultatus pasirodė, jog Zig
mas Budrikis mechaninę inžineri
ją baigė pirmuoju, žinoma, juokė
si ir Zigmas.

Z. Budrikis ne vien tik mokslui 
skyrė savo jaunas dienas. Jis ak
tyviai dalyvavo studentų organi
zaciniame gyvenime ir pastaruo
sius dvejus metus buvo ALS Są
jungos Sydnėjaus skyriaus pirmi
ninku. Jį dažnai galėjai matyti, 
kultūriniuose parengimuose, pas
kaitose, arba patį paskaitas be
skaitant. Rasdavo laiko parašyti 
ir bendruomenės laikraščiui. Prieš 
pusmetį pakviestas į Sydnėjaus 
Lietuvių Plunksnos Klubą nariu, 
o pereitų metų gale įvykusiame 
Australijos Lietuvių Bendruome
nės atstovų suvažiavime išrinktas 
į Krašto Valdybą, kur teko II-jo 
vicepirmininko pareigos.

Linkėdami jaunajam mūsų inži
nieriui sėkmės, tikime, kad jis ir 
tarnybinės karjeros laiptais kops 
užtikrintai tvirtai ir laimėjimus 
skins šypsodamasis.

J. Alonis.

^jos fakultete po antrų metų per
ėjo į Science (gamtos mokslų bei 
matematikos) fakultetą. (Tatai 
Sydnėjaus universitete laidžiama 
ir praktikuojama. Kasmet 10-15 
inžinerijos studentų tuo keliu nu
eina. Gamtos moksluose papras
tam laipsniui gauti inžinieriams 
tereikia pasilikti vienerius metus, 
nes pirmuosius du technikos fa
kulteto kursus tam laipsniui už
skaitų). Po Science (su B.Sc.) Z. 
Budrikis grįžo inžinerijon ir šie
met baigė 2 likusius kursus. Šiuo 
metu daro “Thesis Project”, kas 
atitinka Europoje diplominiam 
darbui. . Užbaigęs šį darbą gaus 
diplomuoto inžinieriaus (elektros) 
laipsnį.

Gamtos mokslug bestudijuoda
mas Z. Budrikis vedė, bet mokslo 
tai nesutrukdė. Tik pasunkėjus 
kiek finansinei padėčiai, išsirūpi
no P.M.G. (paštų departamento) 
stipendiją (prieš tai gaudavo . Co
mmonwealth Schoolarship — vald
žios stipendiją), kuri mokama pa
gal amžių ir atitinka tarnautojo 
pagrindinę algą. P.M.G. studentui 
algos visai už nieką nemoka — 
reikia pasižadėti studijas baigus 
penkerius metus paštų žinyboj 
tarnauti, bet stipendijos gražinti 
nereikia.

Z. Budrikis, jeigu pavyks susi
tarti su paštų departamentu, 
norėtų dar vienerius metus pasi
likti universitete — padaryti spe-

ir tegalime būti valdomi svetimų
jų (tuo atveju, jei savo kraujo dik
tatorius išvyktų, žūtų eismo ne

laimėje, vestų ar kitaip iš bendruo
menės būtų išjungtas). Pasyvusis 
aktyvas aiškina, kad į valdžią ne
atsirandą kandidatų, nes mūsų 
valdžia neturinti nei pinigų nei 
policijos, todėl į valdžią eiti neap
simoką. Atseit, buvimas valdžio
je yra aiškiai nuostolingas “biz
nis”, iš kurio jokios konkrečios 
naudos — atpildo nepramatoma. 
Vis kiti mano, kad nuo likimo ne
pabėgsi. šitie yra linkę paklusti 
kiekvienos valdžios, nors ji būtų 
ir marsiečių.

Taip, 1957 metai prasidėjo ge
rai!...

P. Pipas.

“Pabalti j ys 
turi gyventi”

★ Pasižymėjęs švedų veikėjas ir 
didelis pabaltiečių1 draugas prof. 
Birger Nerman, kaip pranešama 
Eltai iš Švedijos, neseniai paskel
bė švedų kalba knygą, pavadintą 
“Baltikum. skali Ieva!” (“Pabalti- 
jys turi gyventi”). Prof. Norma
nas yra vienas iš didžiausių kovo
tojų už Pabaltijo išlaisvinimą Šve
dijoje.

Leidinyje sudėti jo periodikoje 
parašytieji straipsniai, kalbos ir 
pareiškimai Pabaltjo reikalu, su
rinkti 1940-1955 m. Visas už lei
dinį pelnas paskirtas pabaltleeiams 
pabėgėliams Vak. Vokietijoje pa
remti. švedų spauda į leidinį at
kreipė didelį dėmesį. Pvz. pasižy
mėjęs švedų dienraštis “Stockholm 
Svenska Dagbladed”, be kita ko, 
rašo, jog minimasis veikalas rodo, 
kokią smarkią kovą šis pabaltie- 
čių draugas ir gynėjas visą laiką 
tebeveda už teisybę ir žmonišku
mą. Kaip mokslininkas ,jis ypa
čiai domisi pabaltiečių intelektua
lų likimu. Švedijoje pabaltiečiaj la
bai gražiai prisiderino prie švedų 
bendruomeninio gyvenimo formų, 
betgi neišsižadėdami savosios kul
tūros.

VOKIETIJOS MINISTERIS 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

“Mannheimer Morgen” ir kiti 
vokiečių laikraščiai gražiai nušvie
tė vokiečių pabėgėlių min. prof. 
Oberlaenderio vizitą Vasario 16 d.
gimnazijom Ministeris, susipaži

nęs su gimnazijos tvarka ir moks
lu, pareiškė ja pasitenkinimą ir 
pažadėjo pagal galimumus gimna
zijai padėti. Gimnazijos mokslo 
priemonėms jau paskirta iš pabė
gėlių ministerijos DM 5.000 pa
šalpos. Galimas dalykas, kad ne
trukus gimnaziją aplankys keli 
Vokietijos fed. parlamento nariai 
— ir bus sulaukta daugiau- para
mos iš vokiečių. E.

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

2



1957 m. vasario 6 d. MUSŲ PA8T0GB 3

| Gyvenimo | 
Iškarpos

Aną dieną sutikau seną pažįs
tamą, bet tokiu rūgščiu veidu, kad 
vos atpažinau. Jis ir sako: — Ba
la žino, kas čia per tvarka 'mūsų 
bendruomenėje! Štai gavau laišką 
iš apylinkės valdybos — prašo pi
nigų...

Dvylikos šilingų solidarumo mo
kesčio už praėjusius metus pra
šo, supranti! Dar ii’ kvituoja
mąjį ženkliuką pridėjo...

— Na ir mokėk.
— Pala, pala, neskubėk — aš, 

va, jiems šitaip parašiau, skaityk: 
“Ponai, nebūkite juokingi! Kokiais 
įstatymais remdamiesi siuntinėja
te savo prekes ir tokius juokingus 
raštpalaikius... ”

Laišką mano pažįstamas tautie
tis paseilėjo, užklijavo ir įmetė į 
čia pat esančią pašto dėžutę.

— Dabar galime išgerti po “skū- 
nerį”, — atgavęs giedrą veidą ta
rė tautietis, sprausdamasis į alaus 
barą.

Kalbant apie mokesčius aplamai, 
tenka pasakyti, kad aiškiai yra 
žinoma, iš raštų ir padavimų, jog 
mokesčių-šioje žemėje niekas nėra 
mokėjęs savanoriškai. Taip jau 
buvo Romos imperijoje, taip ir se
novės žydų žemėje, net negrų 
bendruomenėje. Taip buvo ir anais 
laikais Lietuvoje, kaip lygiai ir 
kaimyninėse valstybėse, kur neži
noma atsitikimo, kad pilietis už 
mokesčius būtų atvedęs prie anst". 
tolio durų karvutę arba arklioką, 
ir paprašęs pono valdininko par
duoti Jo gyvulį iš varžytynių, gau
tus pinigus atiduoti valdžiai, idant 
ši gražiai išbrauktų iš savo knygų 
jo mokestinę skolą. Ne, tokio at
sitikimo nėra buvę, arba bent man 
nežinoma.

Tik aiškiai žinoma, kad anais 
gerais laikais Lietuvoje, doras pi
lietis, gavęs praneširfią sumokėti 
valstybinius ar savivaldybinius 
mokesčius, stengdavosi nepražiop
soti termino, idant paskui pas ji 
neatvažiuotų policija, o ponas 
antstolis “neišlicituotų” turtelio.

Dabar, suprantama, yra kitaip. 
Bendruomenės valdžia, tegul ir 
mūsų pačių pastatyta, tačiau netu
ri policijos nei antstolių. Taigi, 
nori moki, nenori — nemoki soli
darumo mokesčio 12 šil. per me
tus. Jei moki — atlieki bendruo
menės nariui tenkančią pareigą, 
nemoki — gali išgerti per metus 
4 butelių alaus antnormį ir para
šyti valdybai laišką, paklausda

mas, kokiais įstatymais jie rem
damiesi drįso paprašyti susimo

kėti solidarumo mokestį.
Taigi, žmogus lietuvis, ką no

ri tą ir daro lietuvių bendruome
nėje ir alaus bare...

“RAMBYNO”
(sks) “Vilniaus” Tuntas Ade

laidėje tikrai negalėjo rasti geres
nės ir gražesnės stovyklavietės. 
Stovykla įsikūrė žaliame pušyne, 
prie upės, didžiulio kalno (Mt. 
Crawford) papėdėje, visai lietu
viškoje aplinkumoje. Tik papūgos 
ir kukabūros priminė, kad stovyk
lavome ne tėviškėje. Prisiminti to
limajam Nemunui, juosusiam Ram
byno kalną, ši stovykla ir buvo 
pavadinta “Rambyno” stovykla.

Atvykom į stovyklą sausio 2 d. 
Nors saulė karštai kepino, greit 
pasistatėme palapines, kryžių, ve-

STOVYKLA
tinklinio ir kvadrato žaidimas. Va
karais, prie laužo, mokėmės lietu
viškų dainų.

Stovyklavo 34 skautai,-ė$. Sto
vyklos viršininku buvo iki sausio 
8 d. tuntininkas sktn. V. Neve- 
rauskas. Jam išvykus, stovyklai 
vadovavo psktn. V. Opulskis. Se
sėms vadovavo psktn. O. Andriu- 

■ šiene, “ūkio ministerio” pareigas 
pavyzdingai ėjo s.v. vyr. skltn. V. 
Patupis.

NAUJAS KOMITETAS

NUOMONĖS

STENKIMĖS GERIAU

ir aprašymų su- 
kad sydnėjiškiai 
iš kitur atvyku- 
dalyvius, priėmė

pasyvumo akademikų atžvil-
Būsimiems mokslininkams,

SYDNĖJAUS LIET.
ŠALPOS FONDAS

Būdamas pirmojoj ALB Krašto 
Valdyboj, (1951 m.) rūpinausi ir 
A.L. Socialiniais reikalais, o spe
cialiu aplinkraščiu raginau steigti 
šalpos organizacijas.

Tą klausimą praktiškai sprend
žiant Sydnėjuje, pritariant lietu
vių visuomenei, Camperdowne bu
vo įsteigtas Sydnėjaus Lietuvių 
Šalpos Fondas, ir su manim kar
tu valdybon buvo pakviesta: p.p. 
J. Tallat-Kelpša — iždininku, p. 
Ščitnickas — sekretorium, ponia 
Baužienė — ryšiams su australų 
įstaigoms palaikyti, ponia Kocė- 
nienė — rūpintis ligoniais. Vėliau, 
gyd. Kocėnienei išvykus į N. Gvi
nėją, o p. Baužienei pasitraukus, 
buvo pakviesti: p.p. J. Bernatavi
čius ir A. Ničajus.

šiam Fondui pinigai buvo tel
kiami iš parengimų pelno, rinklia
vų ir asmeninių aukų. Taip per 
šiuos keletą metų buvo surinkta
366.5.11 svarai, kurių daugiausia I liaviJ stiebus, tiltą ir iškasėme sta- 
buvo skiriama šelpti Vokietijoj Ii- Pasipuošėme visą rajoną ir te

ko smarkiai padirbėti, nes sausio 
6 d. buvo svečių lankymo diena.

Sekmadienį mus atlankė per 100 
svečių. Susilaukėme moralinio at
pildo už įdėtą darbą. Visi gyrė 
vietovę, įrangas ir džiaugėsi mū
sų skautais ir jų sumanumu.

Ii’ svečiai buvo pavyzdingi, grie
žtai laikėsi stovyklos viršininko 
reikalavimų, rūkė tik “rūkomaja
me”.

Vakare atvyko tunto dvasios 
vadovas dr. kun. P. Jatulis, atlai
kė šv. Mišias, pasakė gražų, 
širdų pamokslą. Pamaldų 
skautai su svečiais giedojo 
mes. Laužui svečiai negalėjo

dėl didelio atstumo Adelai- 
dėn. Laužą pravedėme savo šei
moje.

Po svečių dienos nukreipėme vi
są dėmesį į programų išėjimą, 
skautiškų žinių papildymą ir pa
kilti į augštesnį patyrimo laipsnį. 
Nebuvo pamirštas maudymasis,

kusiems lietuviams ypač ligoniams 
ir seneliams. Tai šalpai per Tėvą 
A. Bernatonį pasiųsta 145 svarai. 
Be to, buvo šelpiamos: Vasario 16 
gimn. Vokietijoj (£ 52), Salezie
čių gimn. Italijoj (£ 40), šv. Ka
zimiero Kolegija Romoj (£ 26), b 
smulkesnėmis sumomis Austrijos 
ir Belgijos lietuviai.

Sydnėjaus lietuvių šalpai išduo
ta £ 47.17.0, o kiti £ 58 išduota 
paskoloms, kurios grąžintos (iš
skyrus £ 10). Piniginė atskaito
mybė yra revizijos patikrinta ir 
turi pateisinamus dokumentus.

šiemet S.L.Š. Fondo buvo renka
mi rūbai ir avalynė, kurių buvo 
suaukota 405 vienetai (10 maišų) 
ir £ 8.0.0 pinigais. Visa tai pa
siųsta Vokietijos lietuviams per 
Tėvą Bernatonį.

Buvo dirbta tyliai, be reklamų 
ir be specialių vajų bei plataus 
masto rinkliavų, bet ateityje nu
matoma šalpos Fondo veiklą pra
plėsti, bei perorganizuoti Lietuvių 
Caritas šalpos pagrindais. Atme
nant Kristaus įspėjimą: “Vargšų 
visuomet turėsite” — reiškia, kad 
šioje dirvoje darbo bus visiems, 
visur ir visuomet. Kaip minėjau, 
didesnė dalis pinigų buvo sutelk
ta iš parengimų. Pav. iš praeitų 
metų Trocadero baliaus gauta £ 
78.16.0 pelno. Todėl ir šiemet ma
loniai visus kviečiame į š.m. va
sario 15 d. (penktadienį) į šalpos 
Fondo ruošiamą
Vakarą — Balių Trocadero salėje.

Šia proga S.L. šalpos Fondas 
nuoširdžiai dėkoja visiems tyliems 
taurios širdies aukotojams ir dar
bininkams be pagyrimų ir viešų 
padėkų. Teatlygina Viešpats.

Kun. P. Butkus 
Sydney Liet. Šalpos Fondo P-kas.

(sks) 1956 m. gruodžio mėn. 16 
įvykusiam Adelaidės skautų tė

vų susirinkime buvo išrinktas 
naujas tėvų komitetas, į kurį įėjo 
psktn. J. Vildžius, p. Dičiūnienė 
ir p. Sirutis.

Link i m geros sėkmės!

d.

PADĖKA

likti

nuo
metu 
gies- 
pasl-

“Vilniaus” Tunto tuntininkas 
dėkoja: kun. dr. P. Jatuliui už šv. 
Mišias stovykloje, p. Dičiūnui už 
atvežimą ir parvežimą stovyklos 
turto, Adelaidės Moterų Sekcijai 
ir svečiams už lauktuves bei vi
siems vienaip ar kitaip prisidėju
sioms prie “Rambyno” stovyklos 
pasisekimo.

Ypatinga padėka priklauso se
sei psktn. O. Andriušienei, bro
liams psktn. O. Opulskiui (kurio 
mašina vežiojom stovyklos mais
tą) ir s.v. vyr. skltn. V. Patupiui, 
kurie įdėjo daug darbo ir pastan
gų šią stovyklą tvarkydami.

Sktn. V. Neveravičius, 
Tuntininkas.

Pereitų metų gruodžio mėn. ga
le įvykęs Australijos lietuvių stu
dentų suvažiavimas buvo perdėm 
pavėluotas, tačiau, kaip priežodis 
sako, geriau vėliau negu niekad.

Iš pasakojimų 
sidaro vaizdas, 

kolegos svečius, 
sius suvažiavimo
išskėstais glėbiais. Gal net per
daug vaišino...

Suvažiavime nedalyvavęs susi
dariau įspūdį, kad stigo dalykų, 
kurie išryškintų akademinio su

važiavimo dvasią. Ateityje tad ir 
reiktų kreipti dėmesį į tai, kad 
akademiniai suvažiavimai ir pobū
viai būtų pavyzdžiu kitiems.

Tebūna laista iškelti porą smulk
menų.

Garbės svečiais reikia kviesti 
mūsų universitetų buvusius dės
tytojus, gyvenančius Australijoje. 
Jų yra keletas ir, manau, centri
nei valdybai jie yra žinomi. Jei 
tokių nebūtų (jų betgi yra!), tai 
dera kviesti garbės svečiais pasi
žymėjusius vyresnės kartos aka
demikus, arba čia baigusius augš- 
tuosius mokslus, atseit filisterius. 
Tokiu būdu ryšys tarp dėstytojų, 
filisterių ir studentų būtų dau
giau išryškintas.

Atrodo, kad paskaitų, referatų, 
diskusijų lyg ir nebuvo. O jų rei
kėjo. Juk tai akademikų suvažia
vimas, o ne eilinis studentiškas 
alutis. Tad reikėjo aiškiai išskir
ti posėdžių ir alučio laiką. Diena 
prasmingam darbui, vakaras —- 
linksmybėms.

Suvažiavimas privalėjo išdisku
tuoti esminius klausimus ir pasi
sakyti dėl bendruomenes vadovy-

bės

gydytojams, inžinieriams, ekono
mistams, teisininkams, mokyto
jams, kuriems teks tautinės sąmo
nės gaivinimo ir išlaikymo darbui 
vadovauti — jokios paramos stu
dijuojant, jokio pasveikinimo stu
dijas baigus. Kai menkos klasės 
boksininkas šiek tiek pasižymi — 
kiek dovanų, garbės, triukšmo! 
Nesigailima tada pinigų dovanoms, 
ruošiami jam pagerbti baliai. Ta
čiau, jei jaunuolfs-ė per savo pasi
ryžimą ir sunkų darbą ruošiasi 
Tautos tarnybai, skleidžia pavyz
dingu studijavimu, gražiu elgesiu 
Lietuvos vardą universitetuose ir 
už jų sienų — veik niekas nesido
mi, niekam tai nerūpi.

O būtų gražu (ir reikalinga! 
Red.) jei baigusieji universitetą 
būtų oficialiai pasveikinti ben- 
dimomenės susirinkime, bent lie
tuviška knyga apdovanoti. Juk 

pamažu jaunimas tolsta nuo mūsų 
bendruomenės. Stenkimės juos lai
kyti prie savęs, kol galim, su jais 
skaitytis, laikyti lygiais, šituo 
klausimu, manau, akademinis jau
nimas savo suvažiavime turėjo 
griežtai pasisakyti.

Yra ir daugiau problemų, pro 
kurias nereikėjo praeiti tylomis 
jau pirmajam suvažiavime.

Šiaip jau reikia laikyti, kad su
važiavimas vien tik sąskrydžiu 
save pateisino, nes subūrė nors 
kelioms dienoms mūsų tremties 
žiedą — akademinį Jaunimą, kas 
yra gera ir būtina šiame pilkame 
tremties gyvenime.

Alg. Žilinskas.

a
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Būdamas Brisbane j e nepamiršk aplankyti
HIS MAJESTY’S HOTEL,

LIETUVIŲ “BALTA KUMELE” VADINAMO.

čia sutikai tautietį šeštadieniais ir kitomis dienomis.

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 Melbourne Town Hall.)
Centr. 1819

Draugiškas Patarnavimas

į

—/s;

MAISTAS — MEDŽIAGOS — VAISTAI
Dovanų pakietėliai siunčiami iš Anglijos į Rusiją — Lietuvą — Lat
viją — 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.
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Vartau poilsiaudamas melbour- 
niškį savaitraštį, skaitinėju ant
raštėles, kiek ilgėliau sustoju 
prie Australijos Lietuvių Katali
kų Federacijos suvažiavimo. Per
skaitau šitą aprašymą su Gerb. 
“Tėviškės Aidų” Redaktoriaus 
pranešimu, kuriame jis paaiškina, 
kodėl Federacija pradėjusi leisti 
savo laikraštį. Jis sako, kad: “Ne
turint savo spaudos, daug klausi
mų buvo nušviečiama vienašališ
kai, ir nei kapelionai, nei katalikai 
pasauliečiai negalėjo tinkamai at
sakyti į iškeltus klausimus”. To
liau rašoma: “Mes žinome, kad kai 
kuriems mūsų pasisakymai ne
patiko. Ir munis nemalonu apie 
tai kalbėti. Pasisakę svarbesniais 
klausimais, “Tėviškėj Aidai” to
liau nemano leistis į beprasmius 
ginčus.”**

Perskaičius šiuos Redaktoriaus 
žodžius — širdį džiaugsmas nu
plieskė — tikrai sveikintinas pa
reiškimas. Gi vienas sau pagal
vojau': o jeigu taip anksčiau, dar 
pernai būtų susipratęs ir visai ne
pradėjęs ginčų! Juk kiek.popierfo 
sugadino, ir tik tam, kad vaidy
tis. Bet geriau vėliau, negu nie
kada. Tad sveikinu ir linkiu neat
kristi.. .

JURGIS DAUBA.

Padaryk “Wales” Savo Banku

The Bank of New South Wales teikia drau
gišką ir pilną patarnavimą Lietuvių Bendruome
nei Australijoj. Tai yra didelė Australijos 
institucija, įsteigta prieš 139 metus, turinti 
940 skyrių ir agentūrų Australijoj, N. Zelan
dijoj, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir pasaulinio 
masto užsienio ryšius.

Taupomoji sąskaita gali būti atidaryta New 
South. Wales Savings Bank. Sutaupos Jūsų 
yra apdraustos šio banko, seniausio ir didžiau
sio komercinio banko (įsteigtas 1817 
tu. čia Jūsų pinigai yra saugūs; jie 
paimti kiekvienu metu arba perkelti 
banko skyriaus į kitą.

m.) tur- 
gali būti 
iš vieno

BANK OF
NEW SOUTH WALES

(incorporated in new south wales with limited liability)

BANK OF NEW SOUTH WALES
SAVINGS BANK 

LIMITED 
(INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES)

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, 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.
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JŪSŲ SIUNTINIUS
MES PERSIUNČIAME Į RUSIJĄ IR BALTIJOS KRAŠTUS

SUBIRKITE PREKES KUR NORITE
ir atneškite (ar prisiųskite paštu) jūsų siuntinį. MUMS, pri
dėdami prekių kainų pakvitavimus; (Augščiausias siuntinio 
svoris 11 svarų).

Mes siuntinius išsiunčiame tuoj pat.
Visi mokesčiai sumokami vietoje — gavėjas nieko nemoka.

Mes GARANTUOJAME saugų siuntinio pristatymą per 
mėnesius. Per 11 metų ne vienas siuntinys nėra žuvęs.

MES ESAME VIENINTELĖ TOKIA AGENTŪRA
AUSTRALIJOJ

— SIUNČIAME BETARPIŠKAI RUSIJON.

2-3

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

4 25 Balston St., St. Kilda, Vic. 
A

T Telefonas LB 4083 
t

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES
91 Darlinghurst Road, 
Kings Cross, Sydney.

TEL. FA 5195
ilIlIlIlHlMIlIlUlUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIH
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DĖMESIO I
Neužmirškite švenčių ir kiekviena 

proga įsigyti
LIETUVIŠKO KRUPNIKO

(Honey Liqeur)
ir degtinės 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.. .Gminas, 
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.

3
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1 MOŠŲ PASTOGĖ 1967 m. vasario 6 d>

nOsu Msroct
MELBOURNAS

AKADEMINIS SAVAITGALIS

Praeitų metų pirmas mėginimas 
— akademinis savaitgalis —-reng
tas Akad. Skautų Sąjūdžio Mel
bourne skyriaus, atrodo, gerai pa
vyko. šiemet, toj pačioj vietoj 
(Nat. Fitness Camp, Mt. Evelyn), 
toks savaitgalis ruošiamas vasario 
men. 22-25 dienomis. Suvažiuoja
ma penktadienio vakare ir savait
galis oficialiai užbaigiamas sek
madienio vakare. Stovyklaujama 
bus penktadenį, nors tai ir nėra 
jokia šventė. Jau paaiškėjo, kad 
daugumas stovyklaus ir pirmą die
ną, taigi, iš viso 3 pilnas paras. 
Savaitgaliui, virstančiam tradici
niu, numatyta įvairi ir įdomi pro
grama, kuri kolkas laikoma pas
laptyje.

I šį savaitgalį kviečiami akade
mikai skautai bei studentai ir iš 
kitų vietovių, tokiu būdu dalyvių 
skaičių praplečiant. Taip pat sve
čiais kviečiamas visas studijuojąs 
ir vyresnio amžiaus besimokantis 
jaunimas.

Geroj priežiūroj, miško prieg
lobstyje ir saviškių tarpe jauni
mui pabuvoti naudinga ir smagu.

Regstruoja ir informacijų tei
kia ASS valdybos nariai: I. Lais- 
vėnaitė, E. Pankevičius ir Alg. 
Žilinskas. A.

LKF MENO VAKARAS

Liet. Kultūros Fondo Melbour
ne skyriaus valdyba, š.m. kovo 
mėn. 23 d., Karmelitų salėje ruo
šia literatūros, dainos ir muzikos 
vakarą. Programą išpildys Mel
bourne lietuviai menininkai. B.

KAIP VERTINAME
MODERNŲJĮ MENĄ

šitokia tema vasario 9 d., šeš
tadienį, šviesos Sambūrio Mel
bourne skyriaus parengime, kuris 
įvyks Flinders St. stoties patalpo
se (3 augštas 109 kamb.), dail A. 
Vaičaitis skaitys paskaitą, tema: 
"Kaip vertiname modernųjį me
ną”.

Po paskaitos diskusijos ir kavu
tė. Pradžia 7 vai. vak.

GEELONGAS

Vasario 16-ji — nuosavoj 
salėj

ALB Geelongo Apylinkės valdy
ba su malonumu praneša, kad š. 
m. Vasario 16 — Nepriklausomy
bės šventės minėjimas įvyks nuo
savoje Geelongo lietuvių salėje.

Minėjimas bus pravestas vasa
rio 17 d. ir prasidės pamaldomis 
Bell Park bažnyčioje (11 vai.). 
Vėliau, 3 vai. p.p., savoj salėj 
įvyks įspūdingas minėjimas su 

paskaita ir menine dalim.
Tautiečiai prašomi galimai gau

siau dalyvauti Nepriklausomybės 
šventės minėjime ir ta pačia pro
ga pasidžiaugti mūsų bendro dar
bo vaisiais — nuosava sale!

Mūsų šventės proga Geelongo 
radijo stotis (3 GL) duos lietuviš
kos muzikos valandėlę. Transliaci
jų prašoma klausytis vasario 16 
d. 12.15 arba 12.45 vai. (Radijo 
stoties administracija apgailestau
dama praneša, kad dėl teshniškų 
sunkumų negali duoti tikslaus lai
ko, tačiau tvirtai patikino, kad 
bus transliuojama 12.15 vai. arba 
12.45 vai.).

ALB Geelongo Apyl. Valdyba.

NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

ALB Geelongo Apylinkės meti
niame susirinkime, kuris įvyko 
nuosavuose namuose, išklausius 
senosios valdybos ir kontrolės ko
misijos pranešimų, patvirtinus 
apyskaitas ir pareiškus padėką 
buv. valdybai už atliktą darbą, 
įvyko naujosios valdybos rinki
mai, į kurią išrinkti: p.p. Bungar- 
das, Bertašius, Davalga, Bindo- 
kas ir Šileris.

šiame susirinkime buvo renka
mas ir Soc. Globos Komitetas, į 
kurį išrinktos ponios Volodkienė, 
Raškauskienė, Davalgienė, Pisars- 
kienė ir žvirblienė. (d.)

S Geelongo lietuviams pamal
dos ateityje bus laikomos kiek
vieną stkmadienį 11 vai. Bell Park 
bažnyčioje. Sekmadieniais, kada iš 
Melbourne neatvyks kun. J. Kun- 
gys, pamaldas atlaikys kun. Kelly.

Gilaus skausmo valandoje, tragiškai žuvus 
mūsų brangiam sūnui

A.A. ANDRIUI BAGDONAVIČIUI,

visiems draugams, pažįstamiems, Andriaus mokyklos drau
gams, mokytojams ir broliams skautams dalyvavusiems laido
tuvėse ir pareiškusiems mums užuojautą žodžiu, raštu ir spau
doje, nuoširdžiai dėkojame

I.K. Bagdonavičiai.

VWVVWUWWVWWVW^MVbWVVW >.V^Z.W.*WW^^l 
Nepirkite katės maiše! į

Užsakykite jūsų siuntinius S
1 LIETUVĄ IR KITUS UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS į

KRAŠTUS GERAI ŽINOMOJE FIRMOJE 5

CONTAL CO.
Siuntinių skyrius: 387 LITTLE BOURKE ST., MELBOURNE.. S 

Tel. MU 3627 ir MU 1608 į
Atstovaujame: Fregata (Merchants) Ltd., 7 Cromwell Rd., j!

London SW 7. JI
Atvykite ir apžiūrėkite prekių pavyzdžius. Mes garantuojame, ij 
kad yra siunčiamos tik augštos kokybės prekės. ij

XXX S
Mes taip pat turime daug lietuviškų plokštelių. j!

XXX £
Klausykite mūsų savaitinių radijo valandėlių per stotį 3 GL, ij 
sekmadieniais 2.30 — 3 vai. p.p. į

Fregata (Merchants) Ltd. atstovai kitur: 5

NEW SOUTH WALES !■
— MURRAY’S (Proprietor A. Racieski) 
146 Mowbray Rd., Willoughby-Sydney. 5 

SOUTH AUSTRALIA į
— J. & E. RAKOWSKI, 5
126 St. Vincent St., Port Adelaide
QUEENSLAND £

— N. DUGIL,
3 Clarence St.s Sth. Brisbane. j!

SYDNĖJUS
STUDENTAI IŠSIRINKO 

NAUJĄ VALDYBĄ

Vasario 20 d. Camperdowno baž
nyčios salėje įvyko Australijos 
Lietuvių Studentų Sąjungos (AL 
SS) Sydnėjaus skyriaus metinis 
susirinkimas. Išklausius praeitų 
metų veiklos apyskaitos ir revizi
jos komisijos pranešimo, apsvars
čius einamuosius reikalus bei atei
ties darbo planą, išrinkta nauja 
valdyba, kuri pasiskirstė pareigo
mis taip: R. Stakauskaš — pirmi
ninkas, R. Kavaliauskaitė — sek
retorė, V. Šliogeris — iždininkas 
ir E. Stankevičiūtė narė. K. Pro
tas — kandidatas. Revizijos komi
ai jon išrinkti I. Venclova (pirmi
ninkas) ir R. Daukus.

Pereitais metais skyriaus valdy
bą sudarė Z. Budrikis, R. Daukus 
ir R. Stakauskas.

DARBAS PRADĖTAS

Bankstowno lietuvių namų sta
tybos darbas pradėtas. Per pasta
ruosius 2 savaitgalius prie pama
tų tiesimo dirbo per 30 vyrų, kiek
vienas vidutiniškai po 8 vai. Į 
sklypą pravestas vanduo ir pasta
tytas sandėliukas įrankiams bei 
statybinėms medžiagoms sukrauti.

Ateityje bus sudarytos darbo 
grupės, o dabar šeštadienais ir 
sekmadieniais kiekvienas atvyku
sia aprūpinamas darbu (j)

PAMALDOS

Pamaldos už Tėvynę — tautos 
šventę minint, įvyks š.m. vasario; 
men. 17 d. — sekmadienį, St. Be- Į 
nedict’s bažnyčioje Broadway 
(Abercrombie St.) 12 vai. 45 min. 
I šias pamaldas kviečiami visi 
Sydnėjaus lietuviai (Bankstowne 
tą sekmadienį lietuviškų pamaldų 
nebus).

Pamaldose giedos lietuvių choras 
"Daina” Išpažinčių bus klausoma 
nuo 10 vai. prieš pamaldas.

š.m. vasario 10. d. Cabramattos 
lietuviams pamaldos Mt. Pritchard 
bažnyčioje 10 vai.

K.P.B.

"DAINOS” CHORAS
PRADEDA DARBĄ

"Dainos” choras užbaigė vasa
ros atostogas ir š.m. vasario 8 d. 
7 vai, vak. turės pirmą savo šiais 
metais repeticiją, kuri įvyks prie 
Camperdowno bažnyčios esančioje 
vienuolyno salėje.

Repeticijoje prašomi dalyvauti 
visi senieji choro nariai ir kvie
čiami visi letuviškos dainos ir 
giesmės mylėtojai, kurie iki šiol 
dar nėra dainavę chore.

PRANEŠIMAI
CABRAMATTOS LIETUVIŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS

Š.m. vasario 10 d., tuoj po liet, 
pamaldų Mt. Pritchard bažnyčio
je (pamaldos 10 vai.) šaukiamas 
ALB Cabramattos Apylinkės lie
tuvių metinis susirinkimas.

Darbotvarkėje: Valdybos ir Kon
trolės komisijos pranešimai, nau
jos valdybos ir kontrolės komisi
jos rinkimai, bei bėgamųjų reika
lų svarstymas.

Valdyba.

SYDNĖJAUS STUDENTŲ 
DĖMESIUI

Sydnėjaus lietuvių studentų iš
kyla įvyks š.m. vasario 10 d. Da
lyvauti kviečiamas visas Sydnėjaus 
lietuviškasis jaunimas. Renkamės 
9 vai. ryto Centrinėję stotyje prie 
elektrinių traukinių laikrodžio.

Čia atitaisome ir apgailestau
jame pereitos savaitės šio laikraš
čio informacijoje įsibrovusią klai
dą, kur buvo skelbta, kad iškyla 
įvyks vasario 2 d.

Valdyba.

Vasario 16 minėjimai
BRISBANĖ

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo ' sukakties. minėjimas 
įvyks š.m. vasario mėn. 17 d. 2.30 
vai., Memorial Hall, Ashgrove 
(tram, sustojimas 16).

Tuojaus po minėjimo įvyks vi
suotinis — metinis Brisbanas lie
tuvių susirinkimas, kuriame bus 
renkama Apylinkės valdyba, Kon
trolės komisija, Garbės teismas ir 
aptarti einamieji reikalai.

Atlikime tautinę pareigą daly
vaudami.

ALB Brišbanės Apyl. Valdyba.

NEWCASTLIS

Vasario 16-sios minėjimas New- 
castelyje įvyks vasario 10 d., 
Broadmeadow, tuoj po pamaldų. 
Po minėjimo, inž. Dirginčius pa
darys pranešimą iš Krašto Tary
bos suvažiavimo Sydnėjuje.

Prašomi dalyvauti visi apylin
kės lietuviai.

Valdyba.

ADELAIDĖ

Minėjimas įvyks vasario 17 d. 
Pamaldos šv. Juozapo bažnyčioje 
10.30 vai. ir oficialioji dalis 7 vai. 
vak. Australia Hall, Angas St.

SYDNĖJUS

Minėjimas pradedamas 12.45 vai. 
pamaldomis šv. Benedikto bažny
čioje, Broadway. Po pamaldų iškil
mingas minėjimas bus tęsiamas 
šios parapijos salėje.

Ar įau
užsiprenumeravote

1957 metams?

Mielus bičiulius Simą GRINĄ ir Agnę LUKŠYTĘ, sukūrusius 
lietuvišką šeimą, sveikiname ir linkime daug džiaugsmo ir 
laimės šeimyniniam gyvenime.

Taunys, Kalvaitis, Marmukonis, Raginis, 
Riauba, Ostrauskas ir Puslys.

GEELONGO LIET. NAMŲ STATYBOS KOMITETAS

š.m. vasario mėn. 23 d. ruošia viešą

BALIU
Balius įvyksta West Geelong Town Hall Pradžia 7. vai. vakaro.

Gera salė, bufetas ir geras orkestras.
Kviečiame visus Geelongo ir Melbourne lietuvius.

Visas pelnas skiriamas Geelongo L.B. Namų statybos reikalams.
Geelongo L.N.S. Komitetas.

^****¥^¥**+*****4*¥***-^-¥^-4*4¥***4*¥*¥¥¥¥¥**¥*¥*

£ DOVANŲ SIUNTINIUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS £ 
/ siunčia prityrusi firma į

J MONITIN IMPORTERS į
Į; & EXPORTERS, LTD. Į;

5 39/41 James Str., London, W.I. I;
.J Mūsų kainos yra labiausiai prieinamos ir prekes geros kokybės, .J 
!■ greitas pristatymas, PILNAS KIEKVIENO SIUNTINIO AP- I> 
;! DRAUDIMAS. j!
į MES TAIP PAT SIUNČIAME VAISTUS ORO PAŠTU. MIE- į 
į LAI ATSAKOME Į PASITEIRAVIMUS. į
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
<

Greitai — Patikimai — Pigiai
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMU
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 Į KRAŠTĄ.

‘ Juo Greičiau, Tuo Geriau!

CANBERRA
SUSIRINKOM ... IR 

NEIŠRINKOM

Lietuvių Bendruomenė š.m. sau
sio mėn. 19 d. turėjo savo metinį 
susirinkimą. Užtraukus susirinki
mo atidarymą visą valandą, buvo 
konstatuota, kad tesama tik 17 
dalyvių, — skaičius pernelyg ma
žas net ir Canbdrros negausiai 

bendruomenei. Tenka apgailestau
ti, kad toks reiškinys nebepirmas.

Kai ALB Canberros Apyl. val
dyba ruošia minėjimą, baliuką ar 
šiaip kokį parengimą — susiren
kame palyginti gausiai (70-100 
žmonių), o kai tik metinis susirin
kimas, ypač su valdybos rinki
mais, — staiga užpuola mus tie
siog epidemiškai ligos arba kito
kie* neatidėliotini reikalai. Išvada 
viena — mes bijome patekti į 
"valdžią”.

Esant negausiam dalyvių skai
čiui, susirinkimas išklausė valdy
bos ir jos organų veikimo apys
kaitas, jas užgyrė, priėmė senos 
valdybos atsistatydinimą, ir ... 
neišrinko naujos, nes nebuvo iš 
ko rinkt. Susirinkime dalyvavu
sieji, dėl vienų ar kitų priežasčių, 
nesutiko būti renkami, o jau iš 
anksto sutikę — visai neatvyko 
susirinkimam Tokiu būdu susirin
kimas paprašė prezidiumo (p. A. 
čeičys pirmininkas, p. Martišiene 
— sekretorius) sušaukti antrą vi
suotinį susirinkimą 6 mėnesių lai
kotarpyje, kuris turės arba naują 
valdybą išrinkti arba likviduoti 
apylinkę.

Gal iki likvidacijos ir nebus pri
eita, bet žalos kus padaryta, nes 
kas gi ruoš Vasario 16 bei kitų 
sukakčių minėjimus? Bendruome
nės veikla (Jei prezidiumas tesi

rūpins tik susirinkimo sušaukimu), 
praktiškai bus euparaližuota visą 
pusmetį. (b)

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

MEZLIAVA “MŪSŲ PASTOGEI”
Salės S^hiūnijos; visuotiname 

susirinkime įvykusiame š.m. sau
sio 13 d., tarp kitų reikalų, buvo 
svarstytas ir bendruomenės laik
raščio rėmimo klausimas.

Ta proga, p. A. Žemaičio ini
ciatyva, buvo pravesta mezliava 
ir "Mūsų Pastogei” surinkta £ 
1.14.0. Pinigai pasiųsti per seniū
ną S. Drungilą.

Pajieškojimai
★ Benadui Verbickui yra laiškas 

iš sesers. Kreiptis į šio laikraščio 
redakciją.

★ Joną Belevičių, kilusį iš Kud. 
Naumiesčio v., Valių km., prašo 
atsiliepti Mrs. Olė Samulionytė — 
Chamsitzis. 29 Cliff St. apt. 2., 
Toronto, Ont. Canada.

★ Algirdą Eitmaną, s. Juozo, 
gimusį 1923 m., prašo atsiliepti 
sesuo Janina. Rašyti: P. Savickas, 
76 Church St./ Ryde, Sydnėjus, 
N.S.W., Australia.

★ Vito Kuzmos pajieško dėdė V. 
Gerdauskas ir tėvai iš Kybartų. 
Jis pats, arba žinantieji jo adre
są, prašomi atsiliepti šiuo adresu: 
V. Gerdauskas, 1 Albert St., Ed- 
wardstown, South Australia.

★ Edvardo Preikšto, šiauliškio, 
jieško motina. Rašyti: L. Saka
lauskas, 24 Warrick St., Ascot Va
le, Victoria.

★ Viktoro Kauno, gyv. Brisba- 
nėje (28 Hope St.) prašo atsiliepti 
A. Slivinskas, 17 Putland St., St. 
Marys, N.S.W.

★ Vytautą Jonkaitį, s. Viktoro, 
kilusį iš Vilkaviškio apskr., Gižų 
v., Backiškių km., prašo atsiliepti 
V. Bindokas, 104 Thompsons Rd., 
Nth. Geelong, Victoria. Yra žinių 
iš tėvų.

Valdybos nariams

ZINAI BARSTYTEI

ir

HENRIKUI ZAKARAUSKUI

sukūrusiems šeimos židinį, daug 
laimės linki

NewcastHo Apylinkės Valdyba.

PADĖKA

Adelaidės Apylinkės valdyba 
reiškia padėką ponioms U. Juciu- 
vienei, B. Budrienei, Jankauskie
nei, ir p.p. Budriui, Jurgelioniui, 
šatkui, Gerasimavičiui ir visiems 
kitiems, vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems prie Naujų Metų 
sutikimo, baliaus paruošimo.

ALB Adelaidės Apyl. Valdyba.

PATIKSLINIMAI
"M.P.” Nr. 3, Sydnėjaus Liet. 

Namų Tarybos padėkoj įsibrovė 
korektūros klaida. Buvo atspaus
ta, kad pas p.p. Šaporus (Went- 
worthwilleje) mezliavos metu su-, 
rinkta £ 3.12.0, o turėjo būti: su
rinkta £ 5.12.0.

— ★ —
Reportaže iš Melbourne skautų 

stovyklos, "Melbourne skautai pa
jūryje”, "M.P.” Nr. 3, įsibrovė 
klaida. Buvo parašyta: "Antanas 
Zisperis buvo pagirtas, kaip dar
bštus skautas”, o turėjo būti: An
tanas Fišeris buvo pagirtas kaip 
darbštus skautas.

— ★ —
"M.P.” Nr. 2. sporto šven

tės aprašyme, apie šachmatų var
žybas buvo patiektos ne pilnos ži
nios. šia proga pakartojamas ir 
papildomas dalyvių ir laimėtojų 
sąrašas:

Komandinėse varžybose I vietą 
laimėjo Sydnėjaus "Kovas”; 2 —- 
Geelongo "Vytis”; 3 — Adelaidės 
“Vytis” ir Melbourne "Varpas”.

Individualinėse varžybose I vie
tą laimėjo V. Patašius (Sydnėjus), 
2 — Žilinskas (Canberra^, 3 — 
Maščinskas (Sydnėjus), 4 — Dar
gužis (Sydnėjus), 5 — Baikovas 
(Sydnėjus), 6 Koženiauskas (Syd- 
nėjue) ir 7 — Giedrys (Geelon- 
gas).

Printed by Mintis Pty. Ltd.,Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
(Tel. WB 1758), for the publi
sher Vytautas Simniškis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. (Tel. MX 2120).
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