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Vliko Atsišaukimas
Broliai ir sesės Tėvynėje!
Vasario 16-ji, Tautos šventė, su

kelia mumyse praeities atsimini
mus, bet dar daugiau skatina nau
jam ryžtui laimėti laisvę tautai 
ir nepriklausomybę Tėvynei Lietu
vai.

Gilios pagarbos jausmu minime 
žuvusius namie ir Sibire mūsų 
brolius ir seses. Didžiu susirūpi
nimu sekame Jūsų dabarties sun
kių būklę. Kad ir ką darytų so
vietinis okupantas ir jo sukurtasis 
Lietuvoje režimas — blogų ar net 
ir gerų — , jo darbus lydi žmo
gaus prievartavimas ir išnaudoji
mas, žmogaus asmens paniekini
mas ir klasta. Klasta yra pertekę 
visi jo veiksmai, o ypač jo įkyri 
propaganda, kuri Jūsų medžiaginį 
skurdų Ir dvasinį prievartavimų 
vadina laimingu gyvenimu ir ža
da vis naujus laimėjimus, kuriais 
ne Jūs pasinaudosite.

Labiausiai Jus slegia, kad so
vietinis režimas pajungė Jus savo 
valiai .paniekino Jumyse žmogų ir 
verčia vergauti Kremliaus grobuo
niškiems tikslams. Režimas reika
lauja iš Jūsų ne tik darbo, bet ii' 
Jūsų sielos. Netekote teisės būti 
žmonėmis.

Broliai Ir sesės Tėvynėje! Ne
pasiduokite nevilčiai. Priešingu
mai tarp Maskvos ir laisvojo pa
saulio vėl padidėjo. Ilgus metus 
bolševikų nesupratę Vakarai jieš- 
kojo taikingo sugyvenimo su So
vietais, daug kame jiems nusileis
dami. Bet praėjusių metų įvykiai, 
ypač Vengrijoje, išryškėję Sovietų 
agresiniai siekimai Afrikoje ir 
Azijoje dar kartų parodė ir atida
rė akis laisvajam pasauliui, kad 
bolševizmas tol nenurims, kol pa
vergs visą pasaulį arba pats žlugs.

Nekurstome karo. Bet bolševiz
mas pats, vis naujų užgrobimų al
kanas, artina galutinio atsiskaity
mo valandų. Tokia padėtis, kokia 
ji dakar yra, negali pasilikti il
gam. Maskvos diriguojamas - ko
munistų blokas arba privers, pa
galiau, Vakarus imtis realių prie
monių, arba komunizmų paraus tos 
jėgos, kurias jis pats prieš save 
ugdo. įvykiai Lenkijoje, Vengri
joje ir kituose pavergtuose kraš
tuose,, taip pat dažnesni viešo ne
pasitenkinimo pasireiškimai pačio
je Rusijoje rodo, kad tos jėgos 
sparčiai bręsta.

Broliai ir sesės Tėvynėje!
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvini

mo Komitetas, apjungiąs lietuvių 
laisvajame pasaulyje pastangas 
dirbti Lietuvos išlaisvinimui, seka 
įvykius Ir daro ką galėdamas, ka<l 
laimėtų Lietuvos bylai vis daugiau 
talkininkų. Tuo reikalu daug pa
daryta. Nors negalime tiksliai pa
sakyti, kada išsilaisvinimo diena 
ateis, bet visa pasaulinių įvykių 
raida sako, kad ji artėja kaip ne
išvengiama būtinybė.

Tuo tikėdami, būkime nepalau
žiami laisvės siekdami ir būkime 
įsitikinę, kad ji bus laimėta. Te 
Jūsų vidinis atsparumas bus ne
įveikiamas okupanto užmačioms! 
Venkite žygių, kurie galėtų išpro
vokuoti Maskvos represijas. Išsau
gokite jaunimą tautos laisvai at
eičiai.

Esame išvien su Jumis dabarties 
sunkioje kovoje ir siekimuose at
kurti laisvų demokratinę Lietuvą. 
Kaip bebūtų žiauri dabartis — iš
tverkime! Pasaulio imtynėse lai
mės žmoniškumas ir laisvė. Lai
mėsime laisvę Ir mes.

VYR. LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS.

Prancūzijos katalikiškos spaudos 
šulas, plačiai žinomas ir užsieny
je, Tėvas Dominikonas R. L. 
Bruckberger, neseniai parašė 

straipsnį, kuris buvo perspausdin
tas didžiuosiuose leidiniuose Ame
rikoje ir Europoje. Straipsnio au
torius Iškėlė problemų, ar verta 
priešintis, ar verta griebtis gink
lo?

Tėvas Bruckberger nurodo, kad 
Šventasis Raštas kalba tik apie 
karo Ir taikos metus, tačiau ten 
niekur neužsimenama apie teisin
gumo ir skriaudos laikotarpį, iš 
to autorius daro išvadų, kad ka
ras prieš neteisingumų nėra nuo
dėmė. Priešingai, nuodėme reikia 
laikyti tokį elgesį, kuris, siekda
mas taikos, nusikalsta teisingu

mui.
Straipsnio autorius pateisina ka

rų prieš Hitlerį, pateisina Veng
rijos sukilimą, Lietuvos — Lenki
jos sukilimų 1831 metais, jis pa
teisina net ir Izraelio, D. Britani
jos ir Prancūzijos paskutinių die
nų pastangas nenusileisti dikta
toriškoms Nassero užmačioms 
teisingumų.

Autorius nurodo, kad Izraeliui, 
D. Britanijai ir Prancūizjai nepa
vyko savo tikslų įgyvendinti del 
Maskvos grėsmės, amerikiečių 
spaudimo ir pasaulio opinijos, pa
reikštos per Jungtines Tautas. 
Tėvas Bruckberger sako, kad 
“Tarptautinė teisė buvo suorgani
zuota Nassero orumui apginti, tuo 
pat metu, kai toji Tarptautinė 
Teisė pasirodė visiškai bejėgė gel
bėti Vengrijai. Skaudžiai ironiš
kas buvo to meto prezidento Ei- 
senhowerio pareiškimas: “Mes ne
galime vieno įstatymo taikyti 
stipriems, kito įstatymo silpnes
niems, negalime taikinti vieno įs
tatymo tiems, kurie yra mūsų prie 
šai, kito tiems, kurie yra mūsų 
sąjungininkai. įstatymas tegali 
būti vienas...” Atseit, tegyvuoja 
Nasseras ir temiršta Vengrija! 
Ir, visdėlto, praktiškai išėjo taip, 
kad įstatymai yra du, nes Rusi
jai yra taikomas kitas .

Anglams ir prancūzams nėra 
kelių pasirinkimui: jie gali pasi- 

| likti pasyvūs ir paklusnūs ameri
kiečių satelitai, liudininkai Afri
kos dalybų tarp Rusijos ir JAV, 
antikoloniallnes politikos vardan. 
Jei tokį vaidmenį pasirinktų ank- 
lai ir prancūzai, pirma j juos visi 
žiūrėtų su panieka, antra jie ne
sugebėtų tinkamai šitokio vaid
mens suvaidinti. Tačiau anglai ir 
prancūzai gali pasiimti vaidmenį 
sudaryti Jungtinei Europai, tuoj 
pat ir visoje pilnumoje. Jei tokia 
jungtinė Europa būtų buvusi, Ven
grija nebūtų paaukota, Nasseras 
nebūtų galėjęs be bausmės šitaip 
elgtis, Rusija nedrįstų tokios Eu
ropos gąsdinti, o amerikiečiai jų 
gerbtų! “Mes, europiečiai, sako 
Tėvas Bruckberger, žūstame dėl 
apsileidimo nuodėmės. Jei mes 
įveiksime sukurti tokių Europą, 
būsime stiprūs, atsikartysime At
lanto pakto ir pareikalausime, kad 
ir amerikiečiai ir rusai važiuotų 
namo!”

“Amerikiečiai yra aiškiai pasa
kę, kad jei Rusija pultų Europą, 
JAV atsakymas būtų staigius Ir 
masiškas, tačiau tokiems amerikie
čių pasakymams šiandien sunku 
tikėti. Duok Dieve, kad tokiems 
pažadams daugiau tikėtų sovietai, 
negru mes, vakariečiai. Faktiškai 
juk rusai jau puolė ir nuolat tebe-

DUOKITE LAISVE-ARBA MIRTI
puola Vakarus: Egipto, Sirijos 
ginklavimas, nuolatinė ekonominė 
grėsmė Europai, Alžyrui, Izraeliui 
ir visam Viduržemiui, ar tai nėra 
sovietų puolimas? Ar Vengrijos 
sukilėlių skerdynės nėra Europos 
užpuolimas?”

įėjęs iš kalėjimo kardinolas 
Mlnszenti nustebo, kad pasaulis 

galėjo ramiai miegoti tomis ilgo
mis naktimis, kada Vengrija gu
lėjo mirties patale. Galiu Jūsų 
Eminencija, — sako Tėvas Bruck
berger, Jus užtikrinti, kad mes 
saldžiausiai miegojome. Taip va
dinamas laisvasis pasaulis ramiau
siai knarkė prie uždarų langinių, 
kad neišgirdus už tų langinių 
mirštaničųjų už laisvę balsų! Ir 
ką gi kita mes galėjome daryti? 
Vergijoje esantiems žmonėms mes 
nuolat kartojome ir tebekartoja- 
me, kad jie neprarastų vilties at
gauti laisvę. Mes šaukiame, kad 
jie yra mūsų mintyse ir širdyse! 
Gi kai tauta sukilo nebepakentUsi 
žiaurių valdovų, mes nieko neda
rėm, nes nežinojome ką daryti? 
Mes turėjome dešimt metų laiko 
apgalvoti, ką tokiais atvejais da
ryti, bet mes neturime aiškiare-

VASARIO 16 MINĖJIMAI
Brisbane

Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėjimas įvy
ko vasario 17 d. Kaip ir kitais me
tais, Brisbanės lietuviai į minėji
mą susirinko labai gausiai. ALB 
Brisbanės Apylinkės V-bos pirmi
ninkas S. Sagstys skaitė paskai
tų, kurioje palietė ir aktualiuo
sius šių dienų mūsų bendruomenės 
klausimus. Vyrų choras,, vedamas 
P. Budrio, su pasisekimu padaina
vo keletą dainų. Choro dainos 
skambėjo gerai ir chorvedžiui bei 
choristams, kurių užsispyrimo ir 
pasišventimo dėka choras dirba, 
atsidėkota karštais plojimais. Jau
nosios deklamatorės Regina Kvie- 
clnskaitė ir Virginija Stankūnaitė 
padeklamavo eilėraščių. Tautinių 
šokių grupė, kuri visados dalyvau
ja minėjimų progarmose, pašoko 
tris šokius.

Perthas
Šiemet Vasario 16-ji Perthe, ne

sakant rengėjams pagyrų, buvo 
viena iškilmingiausių lietuviškų 

švenčių Vakarų Australijoje.
Minėjimas įvyko vasario 16 die

nos vakare, Subiaco salėje. Jį ati
darė ALB Pertho Apylinkės val
dybos pirmininkas J. Baltramonai- 
tis. Kūrėjų — savanorių vardu žo
dį tarti pakviestas A. Klimaitis 
primine nepriklausomybės paskel
bimo aktų ir paryškino laisvės ko
vo periodą. Sugiedojus Tautos him
ną, paskaitos skaityti buvo pakvie
stas St. Kuzmickis. Jis vykusiu 
sugretinimu iškėlė tą milžinišką 
skirtumą tarp lietuvių gyvenimo 
šaltojo Sibiro tremtyje ir saulėtoje 
Australijoje, nurodydamas, kad 
mūsų broliai Sibiro taigose, skur
dą ir pažeminimą kęsdami, nieka
da neužmiršta brangios tėvynės 
Lietuvos, kai tuo tarpu čia daugis 
apie gimtąją savo šalį pradeda kal
bėti kaip apie vargo šalį.

Gražių linkėjimų nepriklausomy
bės šventės proga pasakė mus 
sveikinusieji estų ir lenkų ben-

C.
giškumo ir sveiko numatymo. Už
sienio politika, nenumatanti ryt
dienos, yra oportunistinė Ir bevil
tiška.

“Tų rytą, kai baigiau šį straips
nį, skaičiau prezidento Eisenho- 
werio parešikimą. Skaičiau jį tris 
kartus, kad įsitikinus, jog nesap
nuoju. Prezidentas pasakė: "Vie
ną dalyką aš turiu pasakyti aiš
kiai: Jungtinės Amerikos Valsty
bės nei dabar, nei kada nors anks
čiau, nėra kursčiusios beginklių 
žmonių atviro sukilimo prieš jėgą, 
kurios jie negali tikėtis nugalėti” 
... Kai amerikiečių tautos steigė
jai sukilo prieš anglus, jie, tik
riausiai, nebuvo užtikrinti pergale. 
Tačiau, Jų lūpose ir jų širdyse te
buvo šūkis, kurį pamilo visas pa
saulis: "Duokite man laisvę, arba 
mirtį!” Jei šiandien toji Amerika 
užmiršta pati, kuriuo būdu ir ku
riomis sąlygomis ji atsirado, kas 
jai begali apie tai priminti!

"Tiek norėjau tuo klausimu te
pasakyti. Nesakau, kad visa tai 
parašiau ramiai. Kaip galima bū
ti žmogui ramiam, kada jo laisvė 
yra tokioje didelėje grėsmėje ir 
apgailėtinai skurdžiai ginama?P' 

Amerikos užsienių reikalų ml- 
nisteris Dulles patvirtino savo 
krašto nusistatymą Lietuvos, Lat
vijos Ir Estijos laisvės reikalu. 
Lietuvos iff Estijos nepriklauso

mybės paskelbimo 39-tųjų metinių 
proga Jis pareiškė, kad šitie kraš
tai pasiskelbė nepriklausomais 
nuo Rusijos. Sovietų Sąjunga pri
pažino jų nepriklausomybę ir už
mezgė diplomatinius santykius. 
Tolimesniais metais Pabaltijo kra
štų gyventojai įrodė savo pajėgu
mą valdytis ir norą išlaikyti tau
tinį tvarkingumą. Nors Sovietų 

vyriausybė 1940 m. prisijungė tuos 
tris karštus — visus neprikaluso- 
mus Tautų Sąjungos narius — į 
savąją Sovietų Sąjungą, bet yra 
aiškių įrodymų, kad Pabaltijo re
spublikų gyv. tebegeldžia išsi
laisvinti iš svetimųjų valdžios. 
Šio fakto neįveikė nuslėpti uolios 
Sovietų režimo pastangos neleisti 
Pabaltijo valstybių gyventojams 
susisiekti su laisvuoju pasauliu.

Nepriklausomybės paskelbimo 
metinių proga Dulles išreiškė dar 
savo pagarbą mūsų kraštams, aiš
kiai ir drąsiai basiryžtantiems 
atgauti savo tautines teises, ku
rios žiauriai ir neteisingai buvo 
išplėštos.

Ta proga amerikiečių žinių
druomenlų atstovai.

Meninė progarma pradėta įspū
dingu Jaunutės lietuvaitės pasiro
dymu scenoje, kuriai sukniubus 
pasigirdo "Kelkis! Kelkisl Kel
kis!” O kai prie sukniubusios lie
tuvaitės pradėjo artėti balsioji 
mirties šmėkla, nevieno žiūrovo 
akyse sužibo ašara — scenoje bu
vo vaizduojama Lietuvos tragedi
ja. Gyvąjį paveikslą paruošė H. 
Kebliauskas ir H. Tatarūnaa.

Salei nušvitus, tautiniais darbu
žiais apsirengusi Macevičiūtė pa
deklamavo eilėraštį. Po to pasirodė 
6 mergytės vadovaujamos Cižei- 
kaites, pianinu palydint čiunovai- 
tei, pašoko baletą, kurį paruošė 
B. Kateivienė. I sceną įkopia vyrų 
choras. Visi choristai apsirengę 

juodais kostiumais ir pasirišę tau
tinius kaspinus. Vadovaujami 
spec, iš Meredeno atvykusio (200 
mylių) V. Skrolio, padainavo ke
letą lietuviškų dainų. (Pažymėtina, 
kad dirigentas į choro repeticijas 
važinėjo iš Meredeno). Chorui ir 
dirigentui nesigailėta karštų plo
jimų. Nors dėl tvankaus oro prie 
atdarų salės durų ir nelengva bu
vo dainuoti, bet dainos skambėjo 
visai gerai. Staigmena buvo tau
tinių šoklų grupės pasirodymas, 
šokėjams buvo per ankšta scena, 
tad jie šoko viduryje salės. Pir
mąjį šokį pašoko 4, o antrąjį jau 
8 poros. Audringais plojimais bu
vo mėginta išprašyti pakartojimą, 
bet dėl karšto oro šokėjai buvo

(Tąsa 4 psl.)

SOVIETAMS RŪPI 
EGIPTAS

Iš Londono pranešama, kad šie
met po Naujų Metų Sovieteų Są
junga karštligiškai pradėjusi ga
benti ginklus į Egiptą, kad gali
mai greičiau atstačius nuostolius, 
kurių Egiptas patyrė “kare" prieš 
Angliją ir Prancūziją, o ypač prieš 
Izraelį, kuris iš egiptėnų atimto 
karo grobio gali apginkluoti so
vietiniais ginklais visą savo armi
ją. Iki šiol Nasserui pristatyta 
apie 500 MIG 19 tipo turbininių 
karo lėktuvų, daug patrankų, tan
kų ir kitokių ginklų. Sovietai 
Egiptui su lėktuvais ir ginklais 
tiekia taip pat ir savo lakūnus 
bei techniškąją oro ir žemės tar
nybą, kuri, pagal sausio mėn. pa
sirašytą sutartį, ateityje ne tik 
mokys egiptėnus vartoti “moder
niškus sovietinius ir čekoslovaki- 
nlus ginklus” bet taip pat ir pati 
tuos ginklus vartos, jeigu atsitik
tų kas nors panašaus, kaip yra 
buvę netolimoje praeityje. Turi
momis žiniomis, Sovietų Sąjunga 
Vid. Rytuose stengiassi sutelkti 
didelį kiekį ginklų, kad reikalui 
esant jai tereiktų numesti iš lėk
tuvų tik raudonarmiečių desantus, 
kurie pakankamai ginklų ras Egi
pto ir kitų “draugiškų” Vid. Ry
tų valstybių sandėliuose.

NERAMUMAI ALBANIJOJE

Iš Albanijos pasiekusios žinios 
rodo, kad ten buvo rimtų pastan
gų atsikratyti komunistinio reži
mo. Neramumų įvykę tuo metu, 
kada Vengrijoje prasidėjo tauti
nė revoliucija. Du ministerio pir
mininko pavaduotojai kaltinami 
kaip “komunistų partijos priešai”. 
Kom. partijos vadas Envor Hoxha, 
partijos centro komitetui pareiš
kė, kad Jugoslavijos prezidento 
Tito vyriausybė varanti propagan
dą prieš dabartinę Albanijos vy
riausybę.

. • 50 metų skautybės sukak
čiai ir 100 metų skautų judėjimo 
steigėjui Baden Powelio gimimo 
sukakčiai atžymėti, viso pasaulio 
skautai suruošė iškilmingus minė
jimus. Sydnėjuje šventėje dalyva
vo 7000 skautų. I iškilmes buvo 
atvykę ir kalbas pasakė Australi
jos skaučių vadė ponia Slim ir 
New South Wales skautų šefas, 
gubernatorius Itn. gen. Sir. John 
Northcott.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
PASKELBIMO PROGA

DULLES KALBĖJO APIE LIETUVĄ, LATVIJĄ IR ESTIJĄ

agentūros pažymi, kad Estija, Lat
vija ir Lietuva beveik 17 metų bu
vo įjungtos į Sovietų Sąjungą, kai 
Sovietų karinės pajėgos nuvertė 
Pabaltijo valstybių teisėtąsias vy
riausybes. Šito veiksmo nepripa
žino J A V-bių vyriausybė, 
kuri vis tebepalaiko santy
kius su trijų Pabaltijo respublikų 
paskirtaisiais diplomatiniais ats
tovais.

XXX

AREŠTAI VENGRIJOJE

Vengrijoje vyksta vis nauji Ir 
nauji areštai. Suimtieji kaltinami 
už dalyvavimą spalio mėn. sukili
me — čia už pasipriešinimą poli
cijai anomis dienomis, čia už ko
munistų užpuolimą, už turto nai
kinimą ir kit.

RUSAI IŠTRĖMĖ DAR VIENĄ 
AMERIKIEČIŲ 

LAIKRAŠTININKĄ

Tai jau trečias toks ištremia
masis amerikiečių laikraštininkas 
per metus. Ištremiamasis Maskvo
je išbuvo trejls metus. Jis apkal
tintas “sugalvojimu” žinių, blogais 
santykiais su krašto gyventojais ir 
platinimu antisovietinės literatū
ros.

• Jungt. Amerikos valstybės 
pasiūlė Lenkijai atsiųsti savo at
stovus tartis dėl ekonominės pa
ramos. Lenkija nori iš Amerikos 
gauti ir pinigų ir prekių.
• Anglijoje vasario 11 d. įvy

ko žemes drebėjimas. Vidurinėje 
Anglijoje drebėjimas pasikartojo 
dar Ir kitą dieną. Nugriuvo kelių 
namų kaminai, įvyko lengvų sužei
dimų.

• Jordano vyriausybės įsaky
mu saugumo organai surinko ko
munistinius propagandinius leidi
nius ir rusiškus laikraščius iš vi
sų krašto knygynų Ir uždraudė 
rusiškus filmus. Taip pat uždraus
tas Tasso agentūros kasdien leid
žiamas ir Damaske spausdinimas 
biuletenis.
• Suomių prezidentas Kekko

nen su žmona priėmė kvietimą ir 
netrukus vyks į Daniją ir Islan
diją.

Vak. Vokietijos prezidentas 
prof. Teodoras Heuss, lydimas už
sienio reikalų ministerio, kovo 
6-9 dienomis važiuos į Jungt. 
Amerikos valstybes.
• Indijoje vyksta parlamento 

rinkimai. Jie prasidėjo vasario 24 
d. ir baigsis kovo 14 d. Indijoje 
balsuoti teisę turi daugiau kaip 1 
mil. žmonių. Į parlamentą kandi, 
datus išstatė 4 partijos. Stipriau
sia yra dabar valdanti Kongreso 
partija, kuriai vadovauja Nehru. 
Kandidatus yra išstatę ir komunis
tai. Manoma, kad rinkimus lai
mės Kongreso partija.
• Japonijos ministeriui pirm. 

Tanzan Ishibashi dėl senatvės ir 
ligos (72 m. amžiaus) pasitraukus 
iš min. pirm, pareigų, valdanti li
beralų — demokratų partija nau
juoju min. pirmininku Išrinko pre. 
kybos min. Nobusuke Kishi. Nau
jasis min. pirmininkas praeito ka
ro metu yra buvęs prekybos mi- 
nisteriu Ir po karo Vakarų sąjun
gininkai jį, kaip karo nusikaltėlį, 
buvo pasodinę į kalėjimą. Kalėji
me jis išsėdėjo nuo 1946 iki 1948 
metų.

1
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HLB
Šio laikraščio redakcija, apie 

Australijos Lietuvių Bendruome
nes atstovų suvažiavimų, įvykusį 
1956 m. gruodžio mėn. 28-30 die
nomis Sydnejuje, tedavė tik trum
pų reportažų, paskelbė rezoliuci
jas ir priimtus dėmesin siūlymus, 
atspaude referatų, kurio autorius 
(Vi. Jakutis), atsirėmęs Lietuvių 
Chartos, plačiai ir išsamiai pasi
sakė pagrindiniais bendruomenės 
organizaciniais klausimais bei pa
tiekė konkrečių siūlymų praktiš
kam darbui vykdyti. Redakcija, 
norėdama duoti šio svarbaus įvy
kio vertinimų, žiūrint į jį iš laiko 
perspektyvos, kreipėsi į eilę ALB 
suvažiavimo atstovų, prašydama 
pareikšti savo nuomonę. Visiems 
buvo patiektas maždaug šitoks 
klausimas:

— KAIP, TAMSTA VERTINI 
ALB KRAŠTO TARYBOS SUVA
ŽIAVIMĄ, KOKIOS BOTŲ TAM
STOS SUGESTIJOS, PAGEIDA
VIMAI, ŽIŪRINT I SUVAŽIAVI
MĄ (IR SUVAŽIAVIMUS AP- 
LAMAI) IS BENDRUOMENINIŲ 
INTERESŲ TAŠKO.

Atstovams tačiau buvo palikta 
pilna laisvė pasisakyti, kuo buvo 
charakteringas praeitas suvažiavi. 
mas ir bendra pažiūra į suvažia
vimas apskritai.

čia skelbiami pirmieji atstovų 
pasisakymai.

• '

tautine savivalda
ALB Bankitowno Apylinkės 

Atstovas, Krašto Kontrolės Komi
sijos pirmininkas Leonardas Kar
velis į patiektų klausimų atsako 
šitaip:

— Pasaulio lietuvių bendruome
nės organizacijos pagrinde yra 
tautinė savivalda. Būdingiausiu 
tos savivaldos požymiu yra jos vi
suotinumas, t.y. kiekvienas lietu
vis yra jos narys. Tas visuotinu
mas geriausiai atsispindi bendruo
menės atstovavime ir bendruome
ninių organų sudayrme, kai kiek
vienas sųmoningas lietuvis turi; 
galimumo dalyvauti tos savival
dos darbe. Todėl Krašto Tarybos 
suvažiavimai yra labai svarba* ir 
būtini: tai mūsų savivaldos sei
mas, parlamenta*.

Bendruomenės santvarkų nusta
tant kuvo griežtai apsispręsta, 
kad ji turi būti demokratinė. Iš 
pagrindinių demokratijos žymių 
svarbiausiomis laikomos: a) vald
žios kontroles atlikimas tam tik
rais laikotarpiais vykdomais lais
vais rinkimais ir b) teisė valsty
bės parlamente laisvai reikšti prie
šingų dominuojančiai grupei nuo
monę, t.y. opozicijos teisės egzis
tavimas.

Ar Australijos lietuvių bendruo
menėje yra išlaikyti šie principai?

Pagal Australijos lietuvių b-nės 
statutų, visi pilnateisiai ir veiks
nūs bendruomenės nariai kas dveji 
metai laisvu balsavimu renka 
Krašto Tarybos narius, kurių su
važiavimas yra vyriausiuoju šio 

krašto lietuvių reikalų tvarkytoju. 
Jokių suvaržymų rinkimams, iš
skyrus amžiaus cenzų, statutas 
nenumato. Tad tuja tvarka balsuo
jant, Krašto Tarybos nariai buvo 
išrinkti priimtuoju demokratiniu 
būdu.

Išlaikyta ir antroji demokrati
jos, žymė — opozicijos teisė: su
važiavime laisvai reiškėsi nedidele 
opozicijos grupė.

Pereito suvažiavimo atstovų su
siskirstymas į "pozicijų” ir “opozi
cijų” yra labai savotiškas ir įdo
mus.

Mūsų anų laikų valstybiniame 
gyvenime reiškėsi šios pagrindi
nės politinės grupės: dešinioji 
grupė (Krikščionių Dem. P-ja, 
Darbo Federacija ir ūkininkų S- 
ga), dvilypė kairiųjų grupė, su 
radikaliais, turinčiais aiškių kla
sinę programų socialdemokratais 

ir nuosaikiais su liberaline progra
ma valstiečiais liaudininkais, ir 
vidurio grupė — Tautininkų S-ga, 
kuri, savo politinėje programoją 
turi liberalinių bruožų, bet savo 
pasaulėžiūra yra artimesnė deši
niąją! grupei, tačiau nei vienų 
nei kitų nemėgiama.

Išeivijoje tas tradicinis susis-

SUVAŽIAVIMAI
LAIKO 

PERSPEKTYVOJ
kirstymas, nors ir neįgavęs pas
kiruose kraštuose organizuotos 
formos, yra pasilikęs.

Kaip šį susiskirstymų galėtume 
taikinti pereitam suvažiavimui?

Radikalių kairiųjų, atrodo, ne
buvo. Keletu galėtume priskirti 
nuosaikiųjų liaudininkų grupei. 
Keliolika sudarė dešiniųjų grupę, 
veik visi Katalikų Federacijos na
riai. Likusieji, kurie sudarė dau
gumų, buvo tautininkai arba jiems 
pritariantieji. Vienas tarybos na
rių buvo privačiai išsireiškęs, esu, 
tarybos suvažiavime dalyvavę vien 
dešinieji, o opozicijos grupę jis pa
vadino “kvalifikuotais katalikais”, 
kad atskyrus nuo buvusių pozici
joje, taip pat gerų katalikų ir ti
kinčiųjų.

Kadangi suvažiavime politiniai 
klausimai nebuvo liečiami, o te
buvo sprendžiami visiems vieno
dai prieinami lietuvybės išlaiky
mo reikalai, — tai atrodė, kad 
opozicijai tokiame suvažiavime ne
būtu ko veikti. Ir iš tikrųjų, klau
santis jų kalbėtojų dažnai krito į 
akis tik formalinių kliūčių jieško- 
jimas, o ne oponavimas iš esmės, 
t.y. buvo kalbama tik opozicijos 
prestižo išlaikymui. Kartais tai 
sudarydavo įspūdį, kad siekiama 
trukdyti darbui. Tačiau kitais at
vejais pareikšta kritika turėjo 
naudos geresniam sprendžiamų 
reikalų išsiaiškinimui. Reikia pa
sakyti, opozicinė grupė intelektua
liai buvo gana pajėgi, momentais 
rodė darnaus bendradarbiavimo ir 
aktyviai dalyvavo suvažiavimo 
darbuose. Tai ypač išryškėjo bai
giamam posėdy konkretizuojant

ALB Krašto Tarybos suvažiavimo, vykusio 1956 m. gruodžio 28-30 dienomis Sydnejuje. 
Priekyje sėdi prezidiumo nariai (ii kairės) St. Čibiras, B. Daukus, ir A. Krausas.

PRlOPAGANDINĖ IR MORALINĖ 
REIKŠMĖ

ALB Adelaidės Apylinkė* ats
tovas, šios Apy linkės Valdybos pir
mininkas Statys Čibiras pareiš
kia šitokių samprotavimų:
— Žvelgiant į praeitų ALB Kraš

to Tarybos suvažiavimą, įvykusį 
Sydnejuje, nemanyčiau, kad jis 
geriausiai išgvildeno bendruome
nei aktualius klausimus.

Atstovus priėmė, apgyvendino 
ir vaišino puikiai, kaip ir dera pa
gal lietuviškus papročius. Suvažia
vimai patalpos buvo geros, tik gai- 
la — ne nuosavos, nors jau de
šimti metai esame Australijoje.

Pats suvažiavimas turėjo daug 
propagandinės ir moralinės reikš
mės lietuvių tarpe, tačiau konkre
čiai nedaug ką tepadarė: išrinkęs 
vykdomuosius organus sekančiai 
kadencijai, suvažiavimas paskendo 
nesibaigiančiose diskusijose. Suva
žiavimo esmė ir mūsų tautiniai 
lietuviškumo reikalai nukentėjo 
vien tik dėl to, kad kai kurie ats
tovai žiūrėjo į tautinius — ben. 
druomenlnlus reikalus per savo

suvažiavimo darbus rezoliucijomis 
ir priimant sveikinimų projektus. 
Kai kuriais atvejais opozicijos pa
siūlytos pastabos be didelių ginčų 
vienbalsiai buvo priimtos. Baigia
moji dalis parode, kad išdavoje bu-
vome visi veik vienodos nuomonės. 
Padarę vieni ir kiti kai kurių nuo
laidų, suvažiavimų užbaigėme 
sklandžiai.

Tokie suvažiavimai yra mums 
gera demokratijos mokykla. Per 
neilgų anų laikų demokratinių sei
mų laikotarpį mes nesuspėjome 
įsijausti į tikrųjų demokratijų, o 
vėliau — viskas susimaišė. Stebint 
mūsų politinių grupių santykius ir 
veiklų išeivijoje, galima sakyti, 
mes ir dabar stovime toli nuo tik
ro demokratijos kelio. Atrodo, kad 
šiandienų demokratijos terminas 
mūsuose turi tendencijos pavirsti 
vien tik politiniu obalsiu. Nežiū
rint, kaip plačiai mūsų politinė 
diferenciacija išsišakotų, turime 
neužmiršti, kad tikroji demokra
tija yra ten, kur įsigyvena visų 
partijų vidinis vieningumas atlie
kant valdymo darbų. Tai ypač ryš
ku anglo-saksų demokratinėje sis
temoje, kur opozicijos lyderis turi 
konstitucinę pozicijų ir jam moka
mas atlyginimas. Tenai, kaip tai
syklė, dominuojanti partija yra 
apribojusi savo galių ir yra labai 
atydl opozicijos balsui. Ji yra tik
ra, kad to pat susilauks savo ruož
tu patekusi į mažumų, kada irgi 
turės respektuotų savo opozicijos 
teisę.

Aš teikiu didelės reikšmės to
kiems suvažiavimams, kur mes at
liekame politinio subrendimo prak
tikų. Giliai esu įsitikinęs, kad už 
dviejų metų Krašto Tarybos suva
žiavime Geelonge rasime tinkamų 
kelių visuotinam bendradarbiavi
mui.

Leonardas Karvelis.

grupinių interesų prizmę. Pasibai
gus suvažiavimui teko išgirsti pa
sakymų, kad “suvažiavime dalyva
vo lietuviai ir politikuojantys ka
talikai”. Aš taip griežtai pasisaky
ti negalėčiau, bet kad buvo kaž 
kas panašaus — negalėčiau ir 
neigti.

Suvažiavimas, nors ir turėjo in
tencijos, nepakankamai palietė 
mums svarbiausius klausimus: lie
tuvybės, lietuvių kultūros ir pap
ročių Išlaikymo klausimų. Tais 
klausimais nieko konkretaus nebu
vo nutarta, šiais aktualiais klau
simais diskusijos nepasiekdavo 
reikiamo lygio, nes kai kurių pa
sukta intrygų keliu.

Nors ir nedaug, atsirado atsto
vų, kurie, atrodo, konfesinius sta
tė priešaky lietuviškų tautinių 
reikalų. Tautinių reikalų statymas 
antroje vietoje, mano nuomone, 
yra kelias į praradimų bendruo
menės suvažiavimų esmės. ALB 
suvažiavimai turi pabrėžti, kad 
bendruomenės tautiniai interesai

ŠV. KAZIMIERO 
ŠVENTEJE

šios žemės kelionėje, mes daž
nai paklystam įvairiose vilionėse, 
mažmožiuose, kas mūsų sielų dul
kėmis apneša. Dažnai kasdienines 
duonos kųsnis pasotinti kūnui pa
sidaro daug svarbesnis už dvasinį 
maistų.

Ir pasaulio įstatymai taip daž
nai yra priešingi Viešpaties Va
liai. Dievas sako: — mylėk ir sa
vo priešų, o mus moko ir brolio ne
apkęsti. Dievas sako: — nežudyk, 
žmonės kala vis baisesnius ginklus 
artimui žudyti.

Kad žmonės nepaklystų šios i 
žemės kelionėje, Dievas karts nuo ■ 
karto uždega žiburį — duoda šven- 
tųjį, kuris savo pavyzdžiu mums . 
rodo, kur ir kaip reikia eiti ir ko 
siekti.

šventumas yra Dievo dovana i 
žmogui. Tai yra vienas iš tų Šv. 
Rašto talentų, kurį reikia dešim
teriopai grųžinti. Kelias j šventuo
sius yra daug sunkesnis už kitus 
kelius, nes reikalauja didesnio sa
vęs atsižadėjimo, atsisakymo dau
gelio malonumų, pasiaukojimo ir 
meilės. Bet kas tuo keliu eina, yra 
tikras, kad Paskutinio Teismo die
nų stosis Viešpaties dešinėje,

šv. Kazimierų mūsų tautai Die
vas davė labai reikalingu laiku. 
Tuoj po mūsų galiūno Vytauto 
mirties, kada Lietuvos fizinė galia 
jau krypo per augščiausių taškų, 
Dievas davė mums dvasios galiū
nų, kad parodytų mums kitų kelių 
į dar didesnę galybę.

Kazimierų Viešpaties ranka grų-

tremtyje yra pirmos eilės reikalai, 
gi konfesiniai, kaip asmeniški, pa
liktini kiekvieno sųžinei.

Bendruomenės atstovų suvažia
vime, kaip augščiausioje lietuvių 
tautinėje institucijoje Australijo
je, nebuvo paminėtas Lietuvos 
laisvinimo klausimas. O reikėjo 
išsiaiškinti, kieno ir kaip mes esa
me atstovaujami tarptautinėje 
plotmėje. Jeigu VLIKas atlieka tų 
funkcijų, tai ar jis atlieka Jų ge
riausiai? Ar jis kalba ir turi teisę 
kalbėti visų tremtinių vardu? Kuo 
pateisintinos rietenos tarp Vilko ir 
diplomatijos šefo?

Ateityje reiktų turėti galvoje, 
kad vykdomieji organai gali būti 
išrinkti korespondenciniu būdu, 
daug diskusijų ir pasisakymų at
likta apylinkių ribose, o į suvažia. 
vimus pasiųsta vienas atstovas 
nuo 500 lietuvių, prie kurių dar 
prisidėtų apylinkių pirmininkai.

Atstovai turėtų "Ištverti” suva
žiavime iki galo, nes Išbėgiodami 
sulaužo jiems patikėtų garbingų 
pareigų atstovauti savo rinkėjus. 
Be to, ir darbas dėl to pasidaro 
nevaisingas, ir gal net nepateisina 

žino į Vilnių tik keletu metų prieš 
mirtį. Bet užtai aiškiai visiems (ir 
pačiam Kazimierui) parode, kad 
štai jo vieta yra čia, Vilniuje, kad 
turi šviesti savo tautai iš ten, kur 
dar taip neseniai degė amžinoji 
ugnis Perkūnui.

Kukliai žemėje gyvenusį kara
laitį Kazimierų žmonės pastebėjo 
tik po jo mirties ir puolėsi pagal
bos ir užtarimo prašyti. Mergaitė 
pasveiko, aklas praregėjo — ste
buklai, kuriuos visi matė. Bot kiek 
iškankintų širdžių pagijo, kiek pa
guodos ir ramybės buvo gauta, 
niekas nesuskaitys. Mes, kažkodėl 
neįpratę tai laikyti stebuklais.

Tėvynės irgi neapleido po mir
ties Kazimieras. Per Dauguvų, ant 
balto žirgo ,vedė nedidelį lietuviu 
būrelį į pergalę su daug skaitlin
gesnio priešu. Prie Vitebsko suti
kęs rusų pulkus, einančius į Lietu- 
vų, ėjo šv. Kazimieras į vado pala
pinę ir įspėjo trauktis nuo Lietu
vos, nes "... nebus ne už Uralo 
jums ramybes”.

Gal galėtume sakyti, kad lietu
vių tauta daug kentėjusi ir ken
čianti, nėra jau tokia bloga, kad 
Viešpats rado reikalo tik vienų 
žiburį uždegti? Uždegė mums Vie
špats daug daugiau žiburių, tik, 
gaila, mes jų ligi šiol dar nepas
tebėjome. ..

švęsdami savo patrono, šv. Ka
zimiero šventę, sesės ir broliai, at

KULTŪROS FONDO 
UŽDAVINIAI

Australijos Lietuvių Kultūros 
Fondo valdyba savo š.m. vasario 
mėn. 3 d. ir 20 d. posėdžiuose 
svarstė Kultūros Fondo uždavi

nius ir valdybos veiklos planų.
1. Mūsų dabartinis gyvenamasai 

momentas verčia mus daugiausiai 
dėmesio skirti kultūriniam lietu
viškajam reiškimuisi ir priaugan
čiąja: jaunajai kartai, nes tai su
teikia pagrindų lietuvybei išlikti 
svetimųjų jūroje.

2. Kultūros Fondas yra Institu
cija, kuri veikia lietuvių bendruo
menės ribose, skatindama ir rem- 
dama visokeriopų kultūrinį organi
zuotų ir individualų pasireiškimų 
ir jaunimo ugdomųjj vyksmų. Val
dyba tačiau pakrėžia, kad Kultū
ros Fondas nėra tos rūšies kultū
rinė organizacija, kuri konkuruo
ja su Lietuvių Bendruomene ar su 
šiaip jau kitais mūsų kultūrinių 
tikslų sambūriais.

3. Kultūros Fondas, kiek jis ga
li, talkauja kolektyvams ir paski
riems asmenims, dirbantiems jau
nimo ugdomųjj darbų. Kultūros 
Fondas paruošia ir keičia bei pa-
pildo lituanistinio mokslinimo bei 
mokslinimosi progarmas, taria 
moralinį žodį dėl programos vyk
dymo, talkauja lituanistinio moks. 
Hnimo priemonėms įsigyti.

įdėtų išlaidų, darbo ir laiko. Pav. 
šįmet — vien tik dėl to bendruo
menės statutas nepataisytas ir vie
no iš suvažiavimo tikslų nepasiek
ta, kadangi stigo reikiamos atsto
vų daugumos šį klausimų svars
tant.

Ateityje suvažiavimuose turėtų 
būti gvildenami klausimai daugiau 
objektyviai, jeigu galima, iš anks
to referuojami per spaudų, o per 
suvažiavimų atstovai aiškiai ir 
trumpai formuluotų savo nuomo
nes. Referatai taip pat turėtų būti 
iš anksto paskelbti spaudoje.

Suvažiavimas turėjo bendruo
menės apylinkių gyvenimo ats
palvį, bet tik daug platesnes apim
ties. Todėl, jieškant būdų, kaip su
važiavimus sucementuoti grynai 
tautinei veiklai, reikia pradėti apy
linkėse ir bendruomenės narių 
tarpe.

St. Čibiras.

kreipkim daugiau dėmesio į Jo as
menybę. Atsiminkim, kad "žmo
gus neturi čia, žemėje pasiliekan
čio uosto” (prof. Šalkauskis), tad 
kraukimės sau turtus, kurių nė 
laikas nesunaikina, nė rūdys nesu- 
griaužia. Mokykimės Iš šv. Kazi
miero Dievo ir Tėvynės meilės, 
tarnybos artimui, dosnumo, gai
lestingumo, teisingumo, pareigin-
gumo, o labiausiai — pavyzdžio, 
kaip reikia išnaudoti mums Vieš
paties duotų talentų, kad galėtume 
jį dešimteriopai gražinti.

Sktn. V. Neverauskas.

(sks) Jubiliejinėje pasaulio skau
tų Džiamborėje — Sutton Park, 
Warwickshire, Anglijoje, Lietuvių 
Skautų Brolijų šių vasarų rugp. 
1-12 d. (žiemos metu Australijo
je), atstovaus dvi mūsų skiltys — 
viena iš Vokietijos ir kita iš Ang
lijos.

Amerikos Skautų 4-oje tautinė
je Džiamborėje — Valley Forge, 
Pa., liepos 12-18 d., Brolijų atsto
vaus skiltis sudaryta iš Bostono 
ir Worcesterio skautų vienetų. 
Jau pradėti pasiruošimo darbai, 
kuriems vadovauja psktn. V. 
Bliumfieldas ir vyr. skltn. č. Ki
liulis.

(sks) LSB Užsienio Skyrius pra
dėjo leisti informacinį biuletenį 
angliškai "Lithuanian Scout Acti
vities”. Jame suglaustai paminė
tos 38-sios lietuviškos skautybės 
metinės, skautų dalyvavimas pe
reitos vasaros Washingtono sųs- 
krydyje, lietuviškojo Jaunimo pe
ticijos JAV prezidentui įteikimas, 
protestas Indijos skautams, Lordo 
Baden-Powelllo sūnaus Petro laiš
kas mūsų skautams, pernykštės 

mūsų stovyklos ir t.t.

4. A.L. Kultūros Fondo valdy
ba, išeidama iš anksčiau formu
luotų bendrųjų uždavinių, ryžtasi;

a) Ir toliau leisti "Lithuanicum”, 
kuris, pasižadėjus augštųjų mo
kyklų studentams išlaikyti litua
nistinius egzaminus, prisitaiko 
naujųjų reikalavimų;

b) Remti bendruomenes organe 
spaudžiamų “Jaunimo Kvieslį”;

c) Suruošti lietuvių kultūros die
nas;

d) Suruošti lietuvių daiHninkų 
parodų;

e) Tartis su JAV Ir Kanados 
kultūros fondais bendrai išleisti 
mūsų grožinės literatūros rinkti
nę antologijų — chrestomatijų, 
k-Jrlos tikslas būtų parūpinti tin
kamų skaitinio medžiagų mūsų

svetimoje aplinkoje besiformuojan. 
čiam Jaunimui

f) Išleisti su JAV ir Kanados 
kultūros fondais dramos veikalų 
bei veikalėlių rinkinį, kuris tar
nautų mūsų scenos mėgėjų teat
rams;

g) Remti kitos rūšies kultūrinę 
veiklų, kurių padiktuotų gyveni
mas.

5. Šiems uždaviniams vykdyti 
A.L. Kultūros Fondas reikalingas 
visų lietuvių moralinės Ir medžia
ginės paarmos. Jauskime, kad 
Kultūros Fondui auka bus lietu
vybei atrama. Ryžkimės visi dir
bantieji per metus piskirti £ 2 
Kultūros fondui. Savo sųskaiton 
dėki, Kultūros Fondui nepašykš- 
tėki. Australijos Lietuvių Kultū
ros Fondui galima įmokėti kiek
viename Commonwealth Bank of 
Australia skyriuje. (Sąskaitos Nr. 
pranešime vėliau).

Nupirkime ir matomoje vietoje 
savo bute pastatykime taupomųjų 
dėžutę, kur mes patys, mūsų vai
kai ir svečiai mestų sidabrinukus 
Kultūros Fondo reikalams. Ant 
taupomosios dėžutės užrašykime:

Kultūros Fondui auka
— lietuvybei atrama.

A.L. Kultūros Fondo Valdyba.

• Austrijos vyriausybė ištrė
mė iš Vienos taip vadinamų “Pa
saulini taikos komitetų”. Šio ko
miteto centras anksčiau buvo Pra
hoje, o nuo 1954 m. buvo perkel
tas į Vienų. t
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MELBOURNO
LITUANISTIKŲ KURSŲ 

POBŪVIS

Melbourno Lituanistinių Kursų 
mokslo metų pradžios proga įvyko 
pobūvis, suruoštas “Savoy” teat
ro patalpose.

Pobūvyje dalyvavo kursantai, 
jų tėvai, mokytojai ir svečiai. Bu
vo pakviesti anksčiau kursus bai
gę lankytojai ir “Atžalyno” šo
kėjai. Svečius sutiko ir programų 
pravedė kursų seniūnas Vytautas 
Salkūnas.

Pirmoji progarmos dalis visiems 
patiko: ant stalų buvo padėti 
mamyčių sunešti skanėstai. Kursų 
vedėjas priminė, kad išmintis ir 
kūrybingumas geriau liesis pasi
sotinus. Kadangi kursantų vaka
ras supuolė su Nepriklausomybės 
švente, tai atatinkama buvo pro
grama. Kursantas Antanas Fiše
ris gyvai paskaitė turiningų refe
ratą “Lietuvių kovos dėl nepri
klausomybės”, kurj baigė nepri
klausomybes kovų laikų šūkiu 
"Lietuvis dėl Lietuvos, Lietuva 
dėl lietuvio”. Vytautas Salkūnas 
skaitė Igno šeiniaus “Raudonojo 
Tvano” skyrelį, kuriame pavaiz
duojama 1940 m. liepos 21 d. tra
giškasis liaudies seimo posėdis, 
kai net Dangus pasirodė perpykęs 
dėl Lietuvos prievartavimo. A. Fi
šeris pagrojo akordeonu. N. But- 
kūnas parodė kelioliką žymesnių 
Lietuvos vaizdų. Po to sekė fil
mas, vaizdavęs karo pabaigą Vo
kietijoje, kur matėme ir mūsų pa
čių išvietintųjų sunkius to meto 
gyvenimo kelius. Žiaurūs vaizdai. 
Supratome kursų vedėjo žodžius, 
kad dėl laisvės kartais tenka skau
džiai kentėti ir kovoti.

Buvusiai, kursantų labai mėgia
mai mokytojai Alenai Karazijie
nei buvo įteikta dovana — padėk
las su sidabrinukais arbatai. Po
nia A. Karazijienė apgailestavo 
nebegalinti dėl savo tiesioginio 
darbo dirbti kursuose, bet patarė 
niekam nesekti jos pavyzdžio, t.y. 
pradėjus darbą visad jį baigti. 
Ragino kursantus dvasiškai ben
drauti su Lietuvoje pasilikusiu 
jaunimu.

Pasibaigus oficialiai daliai, se
nimas pasitraukė posėdžio, o jau
nieji, atstūmę suolus, šoko nusė
dėtų kojų pamankštinti.

šokiams grojo 3 akordionistai 
— B. Zabiela, A. šėkas ir kursan
tas A. Fišeris. Pokūvyje linksmai 
jautėsi ir pati jauniausia viešnia 
Eglė. Džiaugsmingiau prabėgtų 
kursantų mokslo dienos, jei tokių 
pobūvių dažniau būtų suruošiama. 
Tikėkimės — turime veiklų reika
lų vedėją p. V. šalkūną, sen.

A. Kazlauskas.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

Draugiškas Patarnavimas

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 m.) tur
tu.' čia Jūsų pinigai yra saugūs; jie gali būti 
paimti kiekvienu metu arba perkelti iš vieno 
banko skyriaus į kitą.

BANKSTOWNO LIET. NAMAI
Padėtos pirmosios plytos

Vasario 23 d., Bankstowne įvy
ko retos iškilmės — buvo pašven
tinti lietuvių namai ir įmūrytas 
aktas, kurį pasirašė kuone visų 
lietuviškųjų organizacijų atstovai.

Iškilmes trumpu žodžiu pradė
jęs Bankstowno Lietuvių Namų 
Tarybos vlsepirmininkas Al. Mau- 
ragis, šventinimo apeigas atlikti 
pakvietė Sydnėjaus lietuvių kat. 
kapelioną kun. P. Butkų.

Po šventinimo apeigų ir kapelio
no žodžio, Bankstowno lietuvius, 
pradėjus savųjų namų statybą, 
sveikino ALB' Krašto Valdybos 
pirmininkas St. Kovalskis, pažy
mėdamas, kad šie namai pirmiau
siai turės tarnauti priaugančiąja! 
kartai, jos ugdymui lieetuviškoje 

Bankstowno lietuvių namų pamatų šventinimo iškilmės. Priekyje 
stovi šventinimo apeigas atliekąs kun. P. Butkus.

Nuotrauka E. Dryžos.

dvasioje, todėl siūlė, kad pirmąją 
plytą įmūrytų Bankstowno savait
galio mokyklos mokiniai. ALB 
Bankstowno Apylinkės Valdybos 
pirm. Br. Stašionis priminė šios 
apylinkės lietuvių griežtą ir aiš
kų nusistatymą įsigyti savus- na
mus. Laikinosios Namų Tarybos 
pirm. J. Ramanauskas nupasako
jo, kaip buvo pradėta statyba, 
šiam sunkiam Ir dideliam darbui 
ryžtasi todėl, nes sava patalpa, 
sava salė reikalinga ir savaitgalio 
mokyklai, ir bendruomenės susi
rinkimams, ir kultūrinei veiklai, 
ir kitiems bendruomeniniams tiks
lams. Jis reiškė tvirtą įsitikini
mą, kad dar šiemet namai bus su 
stogu.

Aktą, kuris buvo įmūrytas į pa
matus, pasirašė, o taip pat ir pir
mąsias plytas padėjo, Bankstow
no Savaitgalio Mokykla, ALB 
Krašto Valdyba, Bendruomenės 
garbės narys A. Baužė, Banks
towno, Cabramattos ir Sydnėjaus 
apylinkių valdybos, “Aušros” skau
tų tuntas, Liet. Stud. S-gos Syd
nėjaus sk. valdyba, Mažosios Lie
tuvius Bičiulių dr-ja, "Mūsų Pas
togės" red., Sydnėjaus ateitinin-
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kų būrelis, "šviesos“ sk. valdyba, 
"Dainos" choras, “Atžalos” teat
ras, ALKK dr-ja, Sydnėjaus “Ka
ntas”, Soc. Globos Moterų dr-ja, 
Liet. Inžinierių ir Architektų dr- 
ja, Liet, teisininkų seniūnija, “Ka
rių “Ramovė”, Sydnėjaus Centri
nių Namų Taryba, Bankstowno 
Namų Taryba, Plunksnos Klubas. 
Namų projekto autorių (architek
tai I. Jonaitis ir V. Vazgelevičius) 
vardu — arch. J. Jonaitis ir vyr. 
mūro darbų vykdytojas V. Paupe
ris bei paskiri asmenys, dalyva
vę šventinimo iškilmėse.

XXX
Bendruomenės namų šventinimo 

iškilmės, pirmos tokios Sydnėju- 
je, sutraukė tikrai gausų būrį 

tautiečių. Ir ne tik iš Bankstom- 
no apylinkės — daug žmonių bu
vo atvykę iš įvairių Sydnėjaus vie
tų. Ir nuotaika kuvo tokia, kada 
žmonės, atlikę sunkią didelio dar
bo pradžią, prieš akis turėdami 

dar daug rūpesčių ir darbo, į atei
tį tačiau žiūri šypsodamiesi, nes 
žino, kad pradžia darbo buvo ge
ra, kad prie didelio ir svarbaus 
reikalo įgyvendinimo jungiasi visi, 
kuriems šis reikalas rūpi, ir žodį 
paremia konkrečiu veiksmu ir pi
nigu. Ir dar vienas dalykas krito 
j akį: bankstowniškiai yra giliai 
supratę ir įsisąmoninę lietuviško
sios talkos svarbą — Jie ir savo 
namus statosi talkos būdu, šituo 
keliu eidami jie paaukos bendruo
menės reikalui daug darbo valan
dų, bet sykiu sutaupys gerą pluoš
tą svarų, o savo prakaitu palaistę 
plytas, žinos, kad šie namai tikrai 
yra jų, kad jie turi tarnauti tam 
tikslui, kuriam ir yra statomi.

(Tąsa 4 psl.)

M. Lucas & Co.
BUILDERS & CONTRACTORS 

(REG.)

(Sav. M. Lukauskas)
56 Yarrara Rd., Penant Hills

Tel. WJ 2272
Turime pardavimui namų Pen

nant Hills ir Marrylando apylin
kėse. Čia pat turime ir laisvų 
sklypų, ant kurių statome namus 
pagal pasirinktą planą. Parūpina
me paskolas.
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JŪSŲ SIUNTINIUS
MES PERSIUNČIAME į RUSIJĄ IR BALTIJOS KRAŠTUS

SUPURKITE 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 2-3 
mėnesius. Per 11 metų nė vienas siuntinys nėra žuvęs.

MES ESAME VIENINTELĖ TOKIA AGENTŪRA
AUSTRALIJOJ

— SIUNČIAME BETARPIŠKAI RUSIJON.

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES
91 Darlinghurst Road, 

• Kings Cross, Sydney. -
TEL. FA 5195

MOKYKLŲ VEDĖJAMS

Ponai mokyklų vedėjai, kurių 
vadovaujamoms mokykloms trūks
ta elementorių "Aušrelė" ir nėra 
dar gavę dainuojamųjų lietuvių 
liaudies ratelių, žaidimų ir šokių 
knygutės “SUK J RATĄ", prašo
mi rašyti, knygos bus išsiųstos 
nemokamai, jei įrašomos j mo

kyklos turto knygas, o ne parduo
damos mokiniams. Drauge prašo
me atsiųsti su užsakymais ir pra
eitų metų mokyklos darbo apžval
gas, Jei dar neišsiųstos. Be augš- 
čiau minėtų vadovėlių, sandely 
šiuo tarpu yra Rinkūno, Kregž
dutė III dalis, kaina 25 šil., Es- 
maičio, Liet. Istorija, kaina 3 šil. 
ir laukiama šiomis dienomis Rin
kūno, Kregždutė II dalis, kaina 
20 šil. Užsakymus siųsti: A. Krau
sas, 4 Grandview Ave., Marlbyr- 
nong, W. 3, Vic.

LKF švietimo Vadovas.

ADELAIDES LIET.
Namams aukojo:

J. Butvlnskas, J. Žalenekas, A. 
Urnevlčius, A.S. Pacevičiai, V.L. 
Gudiškiai po £ 10.0.0. L. Pacevi- 
čius (pap.) £ 12.0.0. L. Martin, 
kus (pap.) 7.0.0. A. Kelertas, J. 
Venslovavičius (pap.), K. Pocius, 
J. Gudaitis, A. Markevičius, R. 
Kuniutis, T. žurauskas, V. Mi
liauskas, P. Urbonas, E. Mucenie- 
kas, Pr. Matiukas, C.L. Liblkai, 
A.M. Steponavičiai, K. Raznaus- 
kas, B.G. Straukai, E. Zakis, V. 
Vosylius, V. Kmitas, C. Ostraus
kas (pap.), A. Dancevičius, R. 
Sidabras, P. šatkus, S. Petraus
kas po £ 5.0.0. T. Kurauskas, J. 
Vildžlus (pap.) po 3.0.0. K. Stat- 
kaitis (pap.), A. Saulius, B. Leš- 
čius, A.D. Matikulai, J. Bogužis, 
J. Tonkūnas, V. Opulskis, K. Ty- 
mukas po £ 2.0.0. R. Andrekus 
(pap.), T.P. Laučiai (pap.), V. 
Klimavičius, J. Gylys, B. Paulaus
kas, J. Pocius, V. Subačius, K. 
Jasevičienė (pap.), D. Kiaupa, J. 
Kiaupa, J. Bastukas, B. Baltru
šaitis, P. Račkauskas, M. Keršys, 
L. Stankevičiūtė po £ 1.0.0. J. 

Jakutavičius, A. Vitkūnas, E. Pim- 
pienė po £ 0.10.0.

A.L. S-gos Valdyba.

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.. .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.

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAI
(DĖL ALG. ŽILINSKO STR. “STENKIMĖS GERIAU”)

Paskaičius p. Alg. Žilinsko str., 
"Stenkimės geriau” (“M.P.” Nr. 
5), visiškai nusiminiau. Nusimi
niau todėl, kad ir studentus nori
ma "įsprausti" į šabloniškus lie
tuviškų organizacijų suvažiavimų 
rėmus. Ką šituo nuriu pasakyti, 
čia pat ir paaiškinsiu.

Pirmiausiai: iš Australijos 100 
lietuvių studentų — 60 dalyvavo 
suvažiavime. Šitie visi žada kitais 
metais vykti į suvažiavimą ir at
sivežti dar savo kolegas. Kuri or
ganizacija galėtų 1 savo narių su
kviesti j visuotinį savo suvažiavi
mą? Aš manau, kad tai nelabai 
kam pavyktų. Antra vertus, su 
daug kuo šnekėjausi apie įvykusį 
bendruomenės atstovų suvažiavi
mą, Ir veik visi atsakė, kad tame 
suvažiavime — Kalbėjo, kalbėjo 
kalbėjo... •

Atrodo, kad šito suvažiavimo 
programa buvo organizuota pagal 
p. Alg. Žilinsko siūlomą projektą 
Ir nuotaiką. Kad j šitokius suva
žiavimus sunkiai surandama ats
tovų, irgi ne paslaptis.

Studentų suvažiavimas turėjo 6 
valandas trukusį skyrių valdybų 
posėdį, kuriame buvo išlukštenti 
organizaciniai, veiklos ir kiti rei
kalai. Be to, buvo diskusijų vaka
ras. Tai ir užtenka! Juk jeigu bū
tų buvę dar daugiau “rimtų šne
kų”, dar kas būtų įsigeidęs saky
ti valandas trunkančius pamoks
lus, tai j jaunas galvas nebebūtų 
viskas tilpę, o dabar visi atsime
na apie ką buvo kalbėta, kas bu
vę pasakyta ir nutarta.

Dar norėčiau kelis žodžius pasa
kyti dėl Australijos Lietuvių Stu
dentų Sąjungos veiklos, ši orga
nizacija, po metų kitų, turės jau 
gal 200 narių, kurių amžius suk
sis apie 18-20 metų, ši organiza
cija bus viena veikliausių mūsų 
bendruomenėje, bet daugį erzinan
ti savo jaunystės spalva, kuri, 
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS 
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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!

T4ZAB 
22 rolano gardens • iohooh • s w 7

i SIUNTINIAI I VISA PASAULI
Vilnonės incdžiaįos, įvairių rūšių oda, megstukai, 
šilko ir vilnos skaros, avalynė, vaistai, maistas 

ji .< ,
10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai 

'garantuoja geriausią patarnavimą Jūsų
giminėms ir draugams krašte. \

Garantuotas siuntinė lio pristatymas
Didžiausi išsiuntimo namai Europoje^

mano galva, yra visai natūralus Ir 
neišvengiamas reiškinys.

Ir ateityje, manau, studentų 
suvažiavimams užtektų vienos — 
dviejų gerai paruoštų paskaitų, 
kurias išsamiai Išdiskutavus bus 
daugiau naudos, negu iš marato
ninių ginčų ir pamokslų, išklau
sytų per prievartą.

Studentų suvažiavimai dar tu
ri ir “diplomatinį” tikslą. Tai, 
tiesa, nėra programinis dalykas, 
todėl neįtraukiamas nė į darbot
varkę. Tačiau bergždžia būtų nei
gti, kad šitokių suvažiavimų me
tu jauni žmonės, suskridę iš visos 
Australijos, turi progos vienas 
kitą arčiau pažinti, susibičiuliau
ti ir, jeigu norite, galite laukti 
naujų lietuviškų šeimų. Sakykite, 
argi šituo neprisidedama prie lie
tuviškos bendruomenės pamatų 
stiprinimo šiame krašte?

Savo suvažiavime studentai no
ri truputį “atsipūsti", atitrūkę 

nuo studijų ir kitokių darbų pasi
džiaugti atostogomis. Tad ar tei
singa juos peikti, kad tuo metu 
jie pašoka, padainuoja, paiškylau
ja arba savo pobūvyje Išgeria sti
klą alaus ?

Man atrodo, kad Sydnėjaus stu
dentų valdyba suvažiavimą pra
vedė gerai. Ji neišgąsdino Jaunų 
žmonių ilgomis kalbomis, bet pri
minė jiems jų pareigas trumpais, 
aiškiais ir todėl lengvai supranta
mais žodžiais, kurie tikriausiai vi
sų dalyvių gerai atsimenami Ir 
atsimenami su malonumu.

Tikiuosi, kad ir Melbourno lie
tuvių studentų valdyba kitą suva
žiavimą, kuris įvyks greičiausiai 
šių metų gale, praves pagal jau
nimo dvasią, išvengs šablono, ku
rio neįveikia atsikratyti kitos or
ganizacijos. Taigi, laukiam suva
žiavimo Melbourne, į kurį, tikiu, 
nereikės atstovų jleškoti su žibu
riu. Elvira Petrikaitė.

BANK OF 
NEW SOUTH WALES 

(INCORPORATED IN NKW SOUTH WALES WITH LIMITED LIABILITY)

BANK OF NEW SOUTH WALES 
SAVINGS BANK 

LIMITED 
(INCORPORATED IN NEW SOUTH WALLS)
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HUSU P&TOGE
SYDNEJUS

BANKSTOWNO MOKYKLA 
PRADEDA DARBĄ

Bankstowno savaitgalio mokyk
los vedėjas praneša, kad mokykla 
naujuosius mokslo metus pradeda 
š.m. kovo mėn. 9 d. 9 
Renkamasi į senųsias 
Yagoonoje.

Šia proga, pravedus
gistracijų, įvyks mokyklų lankan
čių tėvų susirinkimas.

vai. ryto, 
patalpas

ALB ADELAIDES 
APYLINKES

SUSIRINKIMAS
ALB Adelaidės Apylinkės visuo

tinis metinis susirinkimas įvyks 
š.m. kovo mėn. 10 d. (sekmadie
nį) 4 vai. p.p. šv. Juozapo bažny
čios salėje, Pirie Street, Adelaide.

Iškilmės Bankstowne
PRIE BENDRUOMENĖS

NAMŲ SLENKSČIO

vaikų re- DARBOTVARKĖ:

PLUNKSNOS KLUBO SUEIGA

Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 
Klubo pirmlninks prašo pranešti, 
kad klubo narių sueiga įvyks š.m. 
kovo mėn. 9 d. 4 vai. dail. V. Ra
to bute, 470 Burwood Rd., Bel- 
morėje.

PAMALDOS

★ Kovo 10 d. Cabramattos lie
tuviams pamaldos Mt. Pritchard 
bažnyčioje 10 vai.

* Kovo 17 d. pamaldos Banks
towne St. Brendans bažn. 11 vai.

K.P.B.

BANKSTOWNO LIETUVIŲ 
SUSIRINKIMAS

ALB Bankstowno Apylinkės vi
suotinis narių susirinkimas įvyks 
1957 m. kovo mėn. 17 d.

Pradėjus statyti Bankstowno 
lietuvių namus, jaučiamas gyvas 
domėjimasis bendruomenės reika
lais bei būsimaisiais šios apyl. ▼- 
bos rinkimais. Tikimasi, kad apyl. 
ribose gyvenų lietuviai ir šiais me
tais išrinks asmenis, kurie dar 
sėkmingiau atstovaus apyl. reika
lus.

Visuotinio susirinkimo vieta ir 
darbotvarkė bus paskelbta 
savaitę "Mūsų Pastogėje”.

1) Susirinkimo atidarymas. 2) 
Prezidiumo rinkimai. 3) Vykdo
mųjų organų pranešimai: a) Apy
linkės valdybos pirmininko ir 
Iždininko, b) Moterų sekcijos, c) 
Revizijos komisijos, d) Garbės 
teismo. 4) Pranešimas bendruome
nės namų įsigijimo klausimu. 5) 
Diskusijos dėl vykdomųjų organų 
veiklos. 6) Apyskaitų ir veiklos 
tvirtinimas. 7) Klausimas dėl val
dybos papildymo nauju nariu in
formacijos reikalams. 8) Apyl. 

V-bos rinkimai. 9) Revizijos komi
sijos rinkimai. 10) Garbės teismo 
rinkimai. 11) Pranešimas apie pra
ėjusį Krašto Tarybos suvažiavimų 
Sydnėjuje. 12) Klausimai ir suma
nymai. 13) Susirinkimo uždary
mas.

Reikiamam skaičiui bendruome
nės narių nesusirinkus nustatytu 
laiku, pusę valandos palaukus su
sirinkimas bus laikomas teisėtu 
bet kuriam narių skaičiui dalyvau
jant.

Valdyba kviečia visus tautiečius 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti su
sirinkime.

ALB Adelaidės Apylinkės

BRISBANE

V-ba.

NAUJOJI VALDYBA

MIRĖ M. SKRINSKA

kitų
(b).

am-

yra

baigėsi, 
kalbančių 

šnekučiuo- 
įspūdlžais,

Prieš kurį laikų mirė 50 m. 
žiaus sydnėjiškis Marijonas Skrin- 
ska. Velionis pastaruoju metu gy
veno Milsons Point, Glen St. Jis 
buvo kilęs iš Marijampolės (žino
mo Marijampolėje fotografo Skrin- 
skos sūnus). Ilgesnį laikų yra bu
vęs aktyvioj Nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenės tarnyboje. Už 
lietuviškų veiklų buvo okupantų 
persekiojamas ir 2 kartus (bolše
vikų ir vokiškų nacių) nuteistas 
mirti, čia neturėjo artimųjų ir 
veik nepalaikė jokių ryšių su taur 
tiečials.

ATEITININKAI IŠSIRINKO 
NAUJĄ VALDYBĄ

Arkiv. J. Matulaičio vardo kuo
pos ateitininkai vasario 24 d. tu
rėjo susirinkimą, kuriame išklau
sius senosios valdybos pirm. Alg. 
Bučinsko pranešimo ir aptarus 

bėgamuosius reikalus, buvo išrink
ta nauja kuopos valdyba, kuri pa
reigomis pasiskirstė taip: D. Gro
saitė — pirmininkė, J. šarkaus- 
kas — sekr. ir E. Lušaitis — iždi
ninkas.

Po Vasario 16-tos minėjimo įvy
ko visuotinis Brisbanės lietuvių 
susirinkimas ir naujos apylinkės 
valdybos rinkimai.

Senoji valdyba pranešė savo pra
ėjusių metų veiklos apyskaitų ir 
paprašė kitiems metams išrinkti 
kitus, dar valdyboj nebuvusius, 
kad įneštų dar daugiau energijos 
į mūsų bendruomeninį gyvenimų. 
Bet visi buvo nuomonės, kad pra
eitų metų valdyba atliko tai, ko 
nebuvo padaryta anksčiau.

Po barnelių, tradicinių atsisa- 
kinėjimų buvo išstatyti kandidatai 
j naujųjų valdybų ir, ačiū tiems, 
kurie neatsisakė, galėjome suda
ryti pilno sustato valdybų ir dar 
užteko kandidatų. I naujųjų valdy
bų Išrinkti ir pareigomis pasiskir
stė: P. Kviecinskas — pirminin
kas, K. Nicys — vicepirmininkas, 
A. Vilkinąs — iždininkas, A. Mu
rauskas — sekretorius, I. Gudai
tytė — švietimo skyriaus vadovė.

Naujajai valdybai linkime sėk
mės.

(Atkelta iš 3 psl.)
— Šie namai, kurių pamatai 

paženklinti lietuvio vaiko krauju ir 
mūsų prakaitu — bus mūsų lietu
viškosios kultūros ir lietuvybės iš
laikymo tvirtove, — pasakė Ban
kstowno Namų Tarybos pirminin
kas.

Šventinimo iškilmės 
Apie 200 lietuviškai 
žmonių, neskubėdami, 
damiesi, dalindamies
pradėjo skirstytis ir iš East Tera- 
ce gatvės pasklido plačiai Ban
kstowne, po visų Sydnėjų. Dalis jų 
susirinko mažojon Capitol salėn, 
kur prie bankstowniškių ponių 
paruoštų stalų jaukioj nuotaikoj 
buvo pasidalinta mintimis dėl toli
mesnių statybos darbų.

Namų tarybos pirmininkas pa
darė apžvalgų iki šiol atliktų pa
siruošimo Ir pradžios statybos 
darbų. Prieš pradedant statybų, 
banke turėta £ 1350. Paruošiamie
siems darbams išleista £ 70. Van
dens įvedimui — £ 29. Pamatų be
tonavimui: armatūra — £ 87.10.0, 
smėlis ir akmenys — £ 69.15.0, 
cementas — £ 65, įvairios kitos 
išlaidos — £ 10; viso fundamen
tas kainavo £ 226.5.0. Kadangi dar 
likosi geležies, cemento ir smėlio 
— akmenų, tad fundamentui išleis
ta apie £ 200. Su nupirktomis ply
tomis (3000) Išlaidų padaryta £ 
381. Banke liko £ 969. Paskolų 
pasižadėta ir dar neįmokėta yra 
£ 2469.

Išdirbtas laikas: vandens įve
dimui ir pamatams griovių kasi
mas — 250 vai., armatūra — 180 
vai., betonavimas — 135 vai., san
dėliuko atvežimas, sutvarkymas ir 
kiti darbai — 49 vai., viso 614 vai.

Mūro darbų meisteris Valteris 
Pauperis numato sienų mūrijimo 
darbus atlikti per šešias savaites 
Darbų pradėsiąs, kai tik atitruk
siąs nuo kitų upsiimtų darbų.

Svečiai atstovai sveikindami 
džiaugėsi bankstowniškių pasi
šventimu ir vieningumu. Linkėda
mi ištvermės, užtikrino moralinę 
ir materialinę paramų.

Š.m. kovo mėn. 9-10 dienomis, 
būsią aplankyti Bankstowno L. 
Namų rėmėjai, renkant statybai 
pinigus. (k.r.)

PRALEISTA PAVARDĖ

DAR

G & B Auto Remontai
Taisoma privačiai

— papigintai
Reikalui esant mašinas paimame 
ir pristatome atgal.

Padstow, Tel. UU 9174

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAI
(Tąsa iš 1 psl.) i suruošta ir Lietuvos nepriklauso-

privargę ir nebepasisekė prlsišau- mybės paskelbimo sukaktį minintį
■ kti. Šokius akordeonu palydėjo H. Po minėjimo visi šventės daly- 
| Toškūnas (taip pat atvykęs ir Me-, v*a> buvo pakviesti bendrų už-
redeno), kuris pagrojo dar keletą kandžių.

| lietuviškų meliodijų. Jam taip pat 
nesigailėta plojimų. Tautinių šokių 
grupę suoragnizavo ir paruošė V. 
Repševlčienė ir R. Tatarūnienė. 
Programą sklandžiai pranešinėjo 

Kamineckas.
Baigiant minėjimų apylinkės 

pirmininkas pasidžiaugė, kad mū
sų bendruomenės nariai mielai tal
kino šventės paruošime, todėl buvę 
įmanoma suorganizuoti programų 
ir gražiai paminėti Nepriklauso
mybės paskelbimo sukakties mi
nėjimą.

Nuskambėjus Tautos himnui, 
tautiečiai labai nenoriai skirstėsi, 

: lyg tikėdamiesi, kad šita pulki
■ šventė dar bus tęsiama toliau. Mi

nėjimas tikrai buvo įspūdingas, 
programa gerai paruošta ir viskas 
praėjo sklandžiai.

Sekmadienį į lietuviškas pamal- 
1 das tautiečių atsilankė taip pat 
• gausus būrys. Pamaldas atlaikė ir 
' Vasario 16-tosios progai pritaiky

tą pamokslą pasakė kun. L. Kemė
šis. Pamaldose dalyvavęs Pertho 
vyskupas savo žodyje priminė, kad 
jis labai gerai suprantąs, ką reiš- 

’ kia kraštui svetima priespauda — 
’ jis pats esąs airis, gi Airija yra 

buvusi 300 metų anglų valdžioje 
ir tik per sunkias kovas atgavusi 
neprikalusomybę.

1 Taip iškilmingai atšvęsta Vasa- 
’ rlo 16-ji leidžia tikėti, kad Pertho 
1 lietuviai, padarę posūkį solidarumo 

ir tautinio sąmonėjimo kryptim, 
gražiai susiklausydami gyvens ir 

’ dirbs lietuvybės gyvastingumo iš- 
' laikymui. A.K.

PRANEŠIMAI
SV. KAZIMIERO 

MINĖJIMAS SYDNĖJUJE

Launčestonas

Praeitos savaitės numeryje, 
Laiškai Redakcijai skyriuje, pir
mas laiškas atspaustas be parašo 
yra Benedikto Zabielos. Redakci
ja apgailestauja klaidų.

A. Munčelis, atsisakė priimti £ 
3.0.0 kelionės išlaidoms padengti 
ir paskyrė šių sumų 
"Mūsų Pastogei”.

Minėjime dalyvavo 
Launčestono lietuviai, 
nėjimas praėjo pakilioj nuotaikoj.

(i).

šventė pradėta ALB Launčesto
no Apylinkės pirmininko J. Krutu
lio trumpu žodžiu, po kurio, su
giedojus Tautos himnų, paskaitos 
skaityti buvo pakviestas svečias iš 
Hobarto, visuomenininkas ir veik
lus kultūrininkas A. Munčelis. Jo 
paskaitos pagrindinė mintis: lais
vė yra įgimtas dalykas, ji yra 
kiekvieno žmogaus širdyje, be lais
vės negali būti pilnutinio žmo
gaus reiškimosi, laisvės netekęs 
individas tegali tik vegetuoti, lai
svės netekusi tauta skursta dva
siškai ir todėl ji stengiasi nusi
mesti priespaudos jungų. Lietuva 
ir lietuvis todėl kovoja ir kovos 
dėl savo laisvės.

Eilėraščius deklamavo D. Lin. 
kauskaitė ir R.
7 LA radijo stotį 
tuviškos muzikos 
Vasario 16 proga
tėvynėje ir visus lietuvius J. Kru
tulis. (čia pažymėtina, kad ra
diofono vadovybė jau ne pirmą 
kartą ALB Launčestono Apylin
kės valdybai leidžia suruošti lietu
viškas radijo valandėles. Maloniai 
sutiko, kad tokia valandėlė būtų

kaip auką

veik visi 
o pats mi-

Aucklandas (N.Z.)
Nepriklausomybės paskelbimo 

sukaktį Aucklando lietuviai pami
nėjo vasario 16 dieną. Iškilmės 

vyko St. Patricks katedros salėje. 
Naujosios Zelandijos Lietuvių Ben
druomenės Aucklando Apylinkės 

pirm. J. Pečiulaitis skaitė paskai
tą, p. Paukštienė jautriai padek
lamavo Maironio “Nepriklauso

mybę atgavus", jaunimo atstovai 
paskambino pianinu ir deklamavo 
eilėraščius. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. Toliau buvo bend
ra kavutė ir šokiai. Vaišių metu 
į salę kelioms minutėms buvo už
sukęs Aucklando arkivyskupas 
Liston, kuris pasveikinęs susirin
kusius lietuvius jiems suteikė pa
laiminimą.

Minėjimą suruošė Aucklando 
Apylinkės valdyba.

Vasario 16-sios proga, “The 
Auckland Star” ir “The New Zea
land Herald” dienraščiai vasario 
16 numeriuose atspaude "Lithua
nian” pasirašytus laiškus, kurių 
pirmasis per dvi skiltis užsidėjo 
šitokių antraštę: “Lithuanians ex
perience warning to all”, o antra
sis laiškų atspaude tokia antraš
te: “Lithuanian Liberty”. Laiš
kuose iškeliama sovietų klasta 
mėginant įtikinti pasaulį dėl "tai
kaus sambūvio” su Sov. Sųjunga 
galimybių. Patiekta konkrečių 
faktų iš netolimos praeities, nu
rodant Vengrijos atvejį ir Lietu
vos respublikos okupacijų — So
vietų Sąjungos įvykdytą prievar
tinį Lietuvos respublikos inkorpo
ravimų, krašto ekonominį nualini- 
mą ir deportacijas bei patriotų žu
dymų. Laiškai užbaigiami įspėji
mu, kad nepasimokius iš Lietuvos 
tragedijos visam laisvajam pasau
liui gręsia didelė tragedija.

Šiais metais šv. Kazimiero mi
nėjimas bus kovo 10 d. Dulwich 
Hill bažnyčioje ir salėje.

Iškilmingos pamaldos Dulwich 
Hill bažnyčioje 4 vai. po pietų, 
(įsidėmėti — ne Camperdowne ir 
ne 12 vai). Giedos “Dalijos” cho
ras.

Minėjimas salėje tuojau po pa
maldų. Mūsų rašytojų mintys — 
savoji kūryba apie Lietuvos šven
tąjį, V. Saudargienės tautiniai šo
kiai, ir "Dainos” choras. Dalyvau
ja visi “Aušros” tunto skautai, 
Kat. Kultūros dr-jos nariai ir vi
sas katalikiškas jaunimas. Kvie
čiami visi tautiečiai.

Prieš pamaldas nuo 2 vai. bus 
klausoma išpažinčių. Einantieji 
Šv. Komunijos 3 vai. prieš neval
go...

Po minėjimo salėje bus užkand
žiai ir gaivinantys gėrimai.

(K.P.B.)

Pranešame, kad Sydnėjaus L. 
N. Tarybos narys N. Osinas, po 
ilgesnį laikų trukusios ligos pil
nai pasveiko ir prieš kurį laikų 
įsijungė į darbų.

Sydnėjaus L.N. Taryba.

PADĖKA

Melbourno Lietuvių dainos sam
būrio choro š.m. vasario 9 d. įvy
kusio koncerto proga Geelonge.

Už paruošimų dainininkų vaka
rienei sumuštinių: p.p. Zenkevi- 
čienei, Varankienei, Jankienei ir 
Račkauskienei .

P-lėms: Bartašlūtei ir Starins- 
kaitei už surinktas į 
darželių, kuriomis 1 
noti dainininkai.

P.p. šimkevičlui I 
prisidėjusiems savo 
bendros vakarienės.

Nuoširdžiai dėkojame.
L.K.F. Geelongo Skyr. V-ba.

gėles iš savų 
buvo apdova-

ir Paprackui, 
i auka prie

G.P.

P.p. Aušrotų (brlsbaniečių) iš
vykimo į Amerikų proga, p.p. Le
lešių namuose Bankstowne, pra
vesta mezliava Bankstowne lietu
vių namams davė £ 5.0.0. Visiems 
aukotojams: p.p. Aušrotams, Le- 
lešiams, Mickevičiams ir kitiems, 
nuoširdžiai dėkojame.

Bankstowno L.N. Taryba.

Krutulytė. Per 
buvo duota lie- 
Iš plokštelių ir 
sveikino brolius I

 EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

9th Floor, 109 Swanston St, Melb. C.I. Telef. 
(Priešais Melbourno Town Hali.) 

Centr. 1819
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• J DOVANŲ SIUNTINIUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS
Ji siunčia prityrusi firma

į MONITIN IMPORTERS
Į; & EXPORTERS, LTD.
;! 39/41 James Str., London, W.I.
!■ Mūsų kainos yra labiausiai prieinamos ir prekės geros kokybės,
j! greitas pristatymas, PILNAS KIEKVIENO SIUNTINIO AP-
■; DRAUDIMAS.
!; MES TAIP PAT SIUNČIAME VAISTUS ORO PASTŲ. MIE.
i; LAI ATSAKOME I PASITEIRAVIMUS.
VawawiWaw///

Juzė.

Canberros pranešama, kad

ATLEIDŽIAMI IMPORTO 
VARŽTAI

Nepirkite katės maiše!
Užsakykite jūsų siuntinius 

| LIETUVĄ IR KITUS UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS 
KRAŠTUS GERAI ŽINOMOJE FIRMOJE

Iš
Australijos vyriausybė, esant pa
lankiam užsienio prekybos balan
sui, nutarusi dar labiau atleisti 
importo varžtus. Sutelkta leidi
mas importeriams įgabenti iš už
sienio prekių, kurių vertė siekian
ti keletą milionų svarų. Sušvel
ninti suvaržymai įvežti auto ma
šinų dalims, žemės ūkio ir pieni
ninkystės mašinoms, farmacijos 
reikmenėmls ir kt Specialūs leidi
mai išduoti pirmojo šių metų ket- 

[ virčio laikotarpiui.

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

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

Rockdale autis. 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.

UaantNUNNNNNNIMNNtMNNMtNNMMNNMtNNMtNNNHKNNKHNmtRNt

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

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

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

XXX
Mes taip pat turime daug lietuviškų plokštelių.

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

Fregata (Merchants) Ltd. atstovai kitur:

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

SOUTH AUSTRALIA
— J. & E. RAKOWSKI,

126 St. Vincent St., Port Adelaide

■a

- REGATA s' QUEENSLAND
— N. DUGIL,
3 Clarence St., Sth. Brisbane.

THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS

Tel: Katootnba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius.
Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 
Centre,

Tarifas

Del

Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

įskaitant butų, maistų ir patarnavimų £ 6.15 savaitei. 
Vaikams nuolaida.

smulkesnių sųlygų prašoma rašyti arba skambinti.
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