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REIKIA 
POSŪKIO

Melbourno metiniam susirinki
me būrys jaunimo tuoj po dienos 
pirmininko rinkimų atsistojo ir iš
ėjo iš salės.

Canberroje nebuvo galima iš
rinkti apyL valdybos — nesusira- 
do kandidatų.

Rimti, susimąstyti verčią simp
tomai. Aišku, lietuviškojo reiški
mosi dvasia, bent entazijazmas 
blėsta. Kodėl? Apsileidome, tesi
rūpiname tik savo asmeniniu ger
būviu, daug laiko užima pievelių 
skutinėjimas? Taip, laiko rūdys 

viską griauna, bet nuo savo auto 
mes jas atsidėjusiai nuvalome. 9 
kaip su lietuvybės reikalu? Nepa
tinka valdybos, pati žymių neuro
zės požymių rodanti bendruomenes 
dvasia? Tačiau su visais šiais reiš
kiniais gyvas, sąmoningas lietuvis 
visad sugebėjo kovoti. Neatėjimas 
į susirinkimą, iš jo išėjimas ne
pasakius žodžio yra tik pigus bū
das kitiems sumesti atsakomybę, 
o patiems pasitraukti ir nusiplau
ti rankas. Dar daugiau yra tokių, 
kurie iš viso neina į bendruome
nės susirinkimus.

Tenka ir giliau susimąstyti, ypač 
vyresniajai kartai. Kaikur į ben
druomeninį gyvenimą įsibrovė at
sineštinių politinių partijų ambici
jos ir metodai, esam neatviri su
sirinkimuose, naudojam , mažas 
klasteles, sėdam frakcijomis bei 
frontais ir elgiamės, lyg būtumėm 
seimo profesiniai politikai. Bal
suojam ne pagal sąžinę, o pagal 
įsakymą ar instrukciją. Privačiam 
gyvenime skersakiuojame, esam 
ambicingi, kovingi iki susinaiki
nimo, griebiamos šmeišto. Į tokias 
intrygas kaikur įsipainioję yra 
ar yra įpainioti net mūsų dvasiš
kiai, kurie emigracijoje galėtų su
vaidinti didį vienijantį darbą. 
Emigracijos sąlygose sėkminges
nis galutinais rezultatais bus apaš
talo metodas, o ne kario. Savo 
žemėje, savo valstybėje, ir vidaus 
kova neįstengia išsklaidyti, nes 
žmonės yra priversti tame plote 
ir toje bendruomenėje gyventi. 
Svetimųjų jūroje gyvenant, nu
sivylusieji ar kartelio pagauti ga
li užsidaryti savajam kiaute, o 
jaunieji imti jieškoti kelių įsilieti 
į krašto politinį ir kultūrinį gyve
nimą, lietuvybei pamodami ranka. 
Ir kas iš to, jei lauknešėlin įsi
dėtos partijos reikalui ar idėjai 
laimėsim, bet dalį lietuvių, ypač 
jaunimo už durų išstumsim, žmo
nes pralaimėsim?

Kad jaunimas senąją kartą dėl 
josios vidaus karingumo smerkia, 
matėme iš Sydnėjaus studentų su
važiavimo, kurie nesikvietė senų
jų ir nesiprašė nei jų paskaitų nei 
patarimų. Tas pats visai aiškiai 

buvo pasakyta melboumiškių skau
tų akademikų savaitgalio stovyk
los proga. Arūnas Staugaitis sa
vo referate labai karčiais žodžiais 
pasmerkė mūsų šiųdienę bendruo
menės dvasią.

Išsklisime, pasidalinsime, jei 
nedarysime posūkio. Ne dominavi
mo, ne pabėgimo ir tuščių balsa
vimo kortelių kelias mus gelbės, 
bet apjungiančioji veiklos dvasia. 
Žmonės vertintini ne pagal jų par
tijas ar sroves, bet pagal jų dar

bus. Emigracijoje mums reikia vie
nos srovės ir vienos vėliavos — 
lietuviškos.

A. ZUBRAS.

Žymūs Lietuvos draugai 
Londone

Didž. Britanijos Lietuvių Sąjun
ga Vasario 16 dienos išvakarėse 
buvo suruošusi priėmimą Lietuvių 
Namuose Londone. J jį atvyko ei
lė Lietuvos draugų anglų ir be
veik visų pavergtųjų Europos 
Jcraštų politiniai veikėjai tremty
je. Svečių tarpe buvo galima ma
tyti kunigaikštytę Alicę (artimą 
Anglijos karalienės Elžbietos II 
giminaitę), buv Anglijos pasiun
tinį Lietuvoje, J. Preston, didelį 
lietuvių bičiulį J.E. Harrison, ang
lų antikomunistinės organizacijos 
“Common Cause” gen. sekretorių 
dr. Smith, Latvijos ir Estijos įga
liotus ministerius Londone, Lietu
vos pasiuntinybės patarėją P. Ba- 
licką ir kt. Dalyvavo taip pat Len
kų egzilines vyriausybes nariai 
Adam Ciolkosz, Stypulkovski ir 
dr. J. Starževski, čeko slovakų po
litinės tarybos pirmininkas V. 
Holub, buv Jugoslavijos pasiunti
nys Londone Gabrilovič, buv. Lie
tuvos valstybės operos dailininkas 
Dobužinskis ir daugelis kitų sve
timų ir savų svečių. Priėmimą ga
lima skaityti labiau nusisekusiu iš 
eilės ligi šiol buvusių tokių paren
gimų. E.L.

Vengrijoje
Gautosiomis žiniomis, anapus 

geležinės uždangos reiškiamas di
delis nepasitenkinimas, kad Vaka
rai, o ypač Jungt. Tautos, nesi
ima visų reikalingų žygių veng
rams gelbėti ir nesukliudo planin
gai Vengrijoje vykdomos tautžu- 
dybės. Teisėtas vengrų min. pirm. 
Nagy su 44 vengrų vadų tebelai
komas Rumunijoje. Sovietams ne
pavyko jo perkalbėti ir laimėti 
Kadaro režimui.

Kadaro režimas Vengrijoje, pa
mynęs po kojų visus anksčiau, 
revoliucijos metu duotus liaudžiai 
pažadus, tesilaiko dabar tik rau
donarmiečių durtuvais ir kartuvė
mis. Kariamos net ir nepilnametės 
mergaitės. Oficialiai nurodoma, 
kad per kautynes tik viename Bu
dapešte buvo sunaikinta 8.000 bu
tų ir apie 30.000 apgriauta. Tarpt. 
Raud. Kryžius iki sausio vidurio 
išdalijo apie 100.000 būtiniausios 
pagelbos reikalingiems siuntiniu- 
kų. Apie 700 vengrų studentų 
yra pabėgę nuo raudonojo siaubo 
į užsienį, kur jų žymiai daliai su
darytos sąlygos, Jog ir toliau ga
lėtų studijuoti. Iš skelbiamų 
viešai spaudoje pranešimų matyti, 
kokį žvėrišką režimą bolševikai 
buvo įvedę Vengrijoje, kurį ir to
liau palaiko. Net koekvienam kom. 
ministeriui buvo sudaryta speciali 
sekimo byla. KP sekretorius Ko
vacs savo darbo būste turėjo įsi
taisęs spec, kankinimų kamerą, 
kuria būdavo pasinaudojama “pra
kalbinti užkietėjusius suimtuo
sius”, idant prisipažintų padarę 
tai, ko bolševikai iš jų prisipažinti 
reikalaudavo.

Indonezijoj 
PADĖTIS AŠTRĖJA

Sukilimui besiplečiant Indone
zijos prezidentas dr. Soekarno pa
skelbė karo stovį ir pažadėjo su
daryti naują vyriausybę.

Indonezijos centro vyriausybė 
savo kontrolėje tebeturi tik Javos 
salą. Sumatra, Borneo ir visa Pie
tų Indonezija yra sukilėlių ranko
se. Dr. Soekarno sukilėlių karinius 
vadus pakvietė pasitarimo.

Karo stovio paskelbimas prezi
dentui sutelkė teisę perimti karinę 
vadovybę į savo rankas.

Po SEATO konferencijos
ATOMINIAI GINKLAI IR AMERIKIEČIŲ BEI ANGLŲ 

KARINĖS PAJĖGOS BUS PANAUDOTA KARO ATVEJU PIET
RYČIŲ AZIJOJE — PAAIŠKĖJO SEATO KONFERENCIJOJE.

Jungt. Amerikos Valstybių užsienių reikalų ministeris J.F. Dul
ks pareiškė, kad JAV’ Ramiojo vandenyno laivynas ir aviacija yra 
aprūpinta atominiais ginklai*, kurie suadro normalaus apginklavi
mo dalį. Australija konferencijoje pareiškė, kad ji parūpins £2 mi- 
lionus SEATO nariams Azijos erdvėje gynybai sustiprinti.

SEATO — Pietų Rytų Azijos 
gynybos pakto valstybių — meti
nė konferencija šiemet įvyko Can
berroje. Joje dalyvavo 8 valstybių 
delegacijos, daugiausiai užsienių 
reikalų ministerių vadovaujamos. 
Delegacijas sudarė šių valstybių 
augštieji kariniai vadai ir ekono
minių klausimų žinovai. Svarbiau
si susitarimai ir nutarimai padary
ti prie uždarų durų. Spaudai te- 
patiekta tik bendresnio pobūdžio 
informacijų ir leista dalyvauti 
žurnalistams posėdžiuose, kur ne
buvo atidengtos karinės paslaptys. 
Skelbtinos žinios praneštos spau
dos konferencijose .

Jungt. Amerikos Valstybių ir 
Anglijos delegacijų pirmininkai 
pareiškė, kad jie užtikrinę SEATO 
tarybą, jog šios valstybės nesuma
žins savo karinio pajėgumo Pietų 
— Rytų Azijos gynybos sistemoje, 
nors, galimas dalykas, kad Angli
ja ir sumažins karių skaičių, 1x4 
sustiprins savo kariuomenės ko
vinį pajėgumą naujais ginklais.

J.F. Dulles pareiškė, kad, jo 
nuomone, Pietų — Rytų Azijoje 
komunistinės agresijos pavojus 
esąs tiek pat aštrus, kaip ir Vid. 
Rytuose. Gi komunistų užpuolimo 
niekada negalima pramatyti iš

anksto. Kada jie smogs, jie tai 
padarys visai nelauktai ir staiga, 
pasakė Dulles.

Staigiam smūgiui pasiruošti ir 
jį įvykdyti komunistinį bloką įga
linanti jų valdymosi sistema, kur 
vyriausybei nereikia atsiklausti 
parlamento, nereikia viešosios opi
nijos pritarimo, toliau kalbėjo Dul
les.
SEATO konferencijoje buvo kon

statuotas komunizmo pavojus Pie
tų — Rytų Azijos laisvosioms tau
toms, komunizmas pripažintas blo
gybe, su kuria negalį būti jokių 
kompromisų.

Paskelbtame konferencijos ko
munikate bendrais žodžiais nusa
komi padarytieji nutarimai, nuro
dant, kad SEATO nariai — vals
tybės stiprins savo karinį pajėgu
mą, kad galėtų duoti atsaką agre
soriui, kad kreips rimčiausio dė
mesio į komunistinių jėgų varo
mą griovybos darbą valstybių vi
duje, kad kels ūkinę gerovę, ypač 
Azijos tautų, kad Azijoje taip va
dinamas komunistinis taikos fron
tas tėra tik apgaulė, nes jis re
miasi milionais ginkluotų karių.

SEATO konferencija nutarė dar 
labiau suglaudinti gretas laisvę 
mylinčių tautų, kad bendradar

OKU P. LIETUVOJE
NEPATIKIMAS SOVIETAMS 

JAUNIMAS

Į Lietuvos jaunimą bolševikai 
dabar itin savo dėmesį kreipia. 
Lietuvos komjaunuolių centro ko
miteto visumos posėdžiuose, kurie 
baigėsi vasario 21 dieną, net 22 
kalbėtojai pasisakė dėl “politinio 
auklėjamojo darbo respublikos 
augštosiose mokyklose ir dėl prie
monių tam darbui pagerinti”. Pa
grindines kalbas pasakė netik 
komjaunuolių sekretoriai, ' bet ir 
patsai Lietuvos bolševikų vadas A. 
Sniečkus. Matyt, kad buvo ko šne
kėti, nes ir bolševikų vadams 
pastaraisiais keliais metais pasi
darė aišku, jog visos pastangos 
perauklėti Lietuvos jaunimą ko
munistinėje dvasioje nedavė vai
sių.

★ Vilniaus “Komjaunimo Tie
sa” tęsia toliau kovą prieš reli
giją, dedant pagrindan bolševiki
nį tvirtinimą, kad religija nesutai
koma su mokslu. O iš visų mokslų 
pats pažangiausias esąs Mičiurinio 
biologijos mokslas. Deja, sovieti
nių mokslininkų ir maksiu šlovi
nimas susilaukia to paties likimo, 
kaip ir atskirų sovietinių vadeivų 
asmens kultas: šiandien liaupsina, 
rytoj smerkia. Pastovi lieka tik 
sovietų vadų neapykanta Lietuvos 
gyventojų daugumai, kad nepai
sant visos ateistinės propagandos 
žmonės ir toliau laikosi savo tėvų 
tikėjimo.

PAVASARIS LIETUVOJE

“Lietuvoje jau tikras pavasa
ris”, skelbė Vilniaus radijas iš va

biaujant karinėje, ūkinėje ir kul
tūrinėje srityje, būtų pasiekta ge
riausių rezultatų kovojant už sau
gumą ir nepriklausomybės išsau
gojimą kiekvienos tautos — SEA
TO narių ir jų kaimynų.

S Malenkovas, kalbėdamas su 
italų savaitraščio “Oggi” atstovu, 
pažymėjo, jog pavasarį Sov. Są
jungoj esą galima laukti “didelių 
pakeitimų”. Juk bolševikinė “Prav
da” net ir šepilovo pakeitimą 
Gromyku atžymėjo tik pačioj pas
kutinėj vietoj nereikšmingomis 
dviem eilutėmis. Išeitų,* kad Chruš- 
čiovo žvaigždė krinta. Tik vienas 
iš Gromyko pavaduotojų yra 
Chruščiovo šalininkas, o kiti — 
senieji Stalino ar Molotovo šali
ninkai. Tuo būdu galima laukti 
“kietėjančio kurso” ...

Vid. Rytuose
Vid. Rytuose padėtis vi* tebe 

ra įtempta. Egipto diktatoriaus 
užmačio* sukėlė naujo karo pavo 
jų. Ameriko* bazes Abisinijoje?

Iš New Yorko pranešama, kad 
Nassero ketinimas į Gazos iškyšu
lį įvesti savo kariuomenę (iš šios 
vietovės prieš keletą dienų pasit
raukė Izraelio daliniai ir jį perė
mė, pagal susitarimą, saugoti 
Jungtinių Tautų policija) sukėlė 
didelio nerimo. Izraelio min. pir
mininkas Ben-Gurison pareiškė, 

• kad Izraelis pasiliko laisvas ran
kas imtis reikalingų priemonių, 
jeigu Egiptas j Gazos iškyšulį 
įvestų savo kariuomenę. Po sku

sario 22 d. Lietuvos gamtos ste
bėtojai pranešą, kad vasario vidu
ryje pasirodę varnėnai ir pempės. 
Pavasarinių paukščių skaičius kas
dien didėjąs. Ventės rago (Klaipė
dos krašte) ir Žuvintu ežere pa
sirodė laukinės žąsys ir gulbės. 
Panevėžio rajone pradėję žydėti 
alksniai, nors šiaip jau taitai pa
stebima tik balandžio mėnesį. Ši
lutės rajone ruošiasi sprogti aly
vų pumpurai. Apie Vilnių paste
bėtos pirmosios pavasario gėlės.

★ Michailovo repatriacinis ko
mitetas turi dabar padalinį ir 
Vilniuje, Stalino prospekte 33 nr. 
25 kamb. čia veikia to komiteto 
kokia tai “Iniciatyvinė grupė”. 
Komitetas ir jo padalinys gaunąs 
laiškų klausimais, neturinčiais tie
sioginio ryšio su to komiteto dar
bu. Kokie tie komitetui “nepagei
daujamieji” klausimai, Vilniaus 
radijas nepasakė.

★ Vilniaus darbininkai ir tar
nautojai vasario 23 dieną buvo 
suvaryti į sales vadinamiems iš
kilmingiems raudonosios armijos 
dienos minėjimams. Tas pats buvo 
Kaune ir kitose Lietuvos vietovė
se. Per Vilniaus radiją buvo pa
sakytas Sovietų Sąjungos kam mi- 
nisterio maršalo Žukovo atsišauki
mas į “draugus kareivius Ir jūri
ninkus, seržantus ir viršytas, drau
gus karininkus, generolus ir ad
mirolus”. Pradžioje kalbama apie 
neva taikingus Sovieteų siekimus, 
o čia pat reikalaujama “tobulinti 
kovinį meistriškumą, įvaldyti nau
ją techniką ir ginklus, nuolat kel
ti budrumą ir kovinę parengtį.

bių pasitarimų ir ekstra posėd
žių, įtampa kiek atslūgo. Tikima
sis, kad Egiptas laikinai pasiten
kins perimdamas Gazos iškyšulio 
civilinę administracija, gi karinė 
kontrolė pasiliks Jungtinių Tautų 
policijos rankose.

• Amerikiečiai, matydami ki
birkščiavimą Vid. Rytuose, siekia 
čia įkelti koją, kad būtų arti ki
lus gaisrui. Amerikos viceprezi
dentas R. Niksonas buvo nuvykęs 
į Abisiniją ir turėjo draugiškus 

pašnekesius su imperatorium Hai
le Selassie. Manoma, kad juodu 
susitarė dėl amerikinių karinių 
bazių įsteigimo Masavoj, iš kur 
labai lengva pasiekti Akabos įlan
ką, vietą, kur kiekvienu metu ga
li prasidėti pasišaudymai tarp 
egiptėnų ir žydų.

• Amerikiečių misija, vado
vaujama James Richards, išvyko 
dviejų mėnesių kelionei į Vid. Ry
tus. Tikslas — įtikinti arabų kraš
tus, kad Eisenhowerio doktrina, 
pagal kurią amerikiečiai pasiųs 
savo kariuomenę į pagalbą užpul
toms Vid. Rytų valstybėms, yra 
sukurta šių valstybių laisvei ir 
nepriklausomybei užtikrinti. Pagal 
Eisenhowerio doktriną, kurią pre
zidentas Jau pasirašė, Amerika su
teiks 200 mil. dolerių ekonominę 
paramą Vid. Rytų kraštams.

d Iš Vakarų transliacijos Vo
kietijos rytinėje zonoje trukdo 250 
trukdytuvų. “Kirche und Rund- 
funk” žiniomis, dar šiais metais 
trukdytuvų skaičius numatytas 
padidinti iki 350. Sustiprintas Ir 
lietuviškųjų transliacijų iš laisvų
jų Vakarų trukdymas.

NAUJI GUNDYMAI
CHRUŠČIOVAS VĖL GUNDO 
VAKARIEČIUS ATITRAUKTI 
KARIUOMENĘ Iš VISŲ NESA
VŲ KRAŠTŲ.

Nuo įvairių pastarojo pusmečio 
nesėkmių kiek atsipeikėjęs, Chru
ščiovas ir vėl išeina į areną nau
jais koegzistencijos gundymais 
Vakarams. Pasikalbėjime su žino
mu Amerikos publicistu J. Alsopu 
Chruščiovas padarė bemaž sensa- 
ingai atrodantį pasiūlymą—sovie
tinius dalinius atitraukti iš visų 
Rytų bloko kraštų, jei Vakarų val
stybės sutiktų panaikinti visas sa
vo karines bazes svetimuose kraš
tuose. Vakarų alijantai turėtų ati
traukti savo kariuomenės dalinius 
iš nesavų kraštų, o Amerika tu
rėtų pasitraukti netik iš Europos, 
bet ir iš Azijos. Chruščiovas dar 
siūlo šaukti naują didžiųjų vals
tybių viršūnių konferenciją tai
kingai koegzistencijai, nusigink
lavimui, kultūriniam ir ūkiniam 
bendradarbiavimui vykdyti.

Chruščiovo pasiūlymas gan mig
lotas. Jei pvz. Ameirka atsitrauk
tų iš Europos ir Azijos, tai kiek 
toli atsitrauktų patys Sovietai? 
Maskva turės jau šiek tiek aiš
kiau pasisakyti, pirm negu Vaka
rai įsileis į naujas “taikingos ko
egzistencijos” kalbas. Chruščiovas 
nė vienu žodeliu neprisiminė Pa
baltijo kraštų. O juk Vakarų pa
saulis tik tuomet labiau galėtų 
tikėti Maskvos viliojimams, jei ji 
paskelbtų norinti pasitraukti iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Elta.

SUSIRŪPINO
“Naujo australo” balsu
Australijos darbiečial susirūpinę 

naujųjų ateivių balsais. Jiems, 
kaip ir kitoms politinėms parti
joms, mūsų balsai ir svarbūs Ir 
labai reikalingi.

Praeitą savaitę Brisbanėje įvy
ko Australijos Darbo Partijos kon
gresas. Jame buvo pakalbėta ir 
apie naujuosius ateivius, ypač jų 
reikšmę būsimuose parlamento 
rinkimuose. Buvo nurodyta, kad 
naujo parlamento rinkimuose da
lyvaus apie 300.000 naujųjų atei
vių, tačiau bijomasi, kad nedaug 
jų atiduos savo balsus už darbie- 
čius. Kalbėtojai pažymėjo, kad 
naujųjų ateivių organizacijos yra 
vadovaujamos dešiniojo sparno 
žmonių, kurie, esą, priešingi dar- 
biečių politinei linijai. Jau ir pra
eituose rinkimuose dalyvavę apie 
40.000 naujųjų ateivių, kurių bal
sai turėjo veik lemiamos reikš
mės rezultatams. Kongrese buvo 
svarstyta, kaip sueiti į glaudesnį 
sąlytį su naujaisiais ateiviais, kad 
juos patraukus į savo pusę.

PADIDINAMOS 
KOMPENSACIJOS

New South Wales vyriausybė 
nutarė padidinti nukentėjusiems 
darbe kompensacijas. Vyriausybė 
netrukus pasiūlys parlamentui 
priimti įstatymo pakeitimą. Pagal 
naują tarifą darbe žuvusio darbi
ninko šeimai bus išmokama iki 
£ 2750 ir po £ 100 kiekvienam žu
vusiojo vaikui, (buvo £ 2500)« 
Netekus rankos bus išmokama £ 
2100 (buvo 1900), o netekus kojos,
— £ 1950 (buvo £ 1750), netekus 
kojos pėdos £ 1600, netekus regė
jimo viena akim — £ 1950, nete
kus klausos — £ 1600, už rankos 
nykštį — £ 720, už kojos nykštį
— 500.

1
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ALB SUVAŽIAVIMAI (3) 
laiko perspektyvoj

“M.P.” Redakcija, norėdama 
duoti ALB Krašto Tarybos suva
žiavimo vertinimą, žiūrint iš lai
ko perspektyvos, kreipėsi į eilę 
ALB suvažiavimo atstovų, prašy
dama pareikšti savo nuomonę. Vi
siems buvo patiektas maždaug ši
toks klausimas:

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

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

★

J.P. Kedys, ALB Sydnėjaus 
Apylinkės atstovas. Šviesos Sam
būrio Australijos Regionalinės 
Valdybos pirmininkas, dėl ben
druomenės suvažiavimo pasisako 
šitaip:

— Iš visų ALB suvažiavimų tik 
viename nesu dalyvavęs. Taigi, 
šia roga sustosiu prie keletos da
lykų, kurių norėta išvengti visuo
se suvažiavimuose, bet kurių neiš
vengta ir pastarajame suvažiavi
me Sydnėjuje.

“Suvažiavime išsikalbėti!” To
kiais žodžiais atkerta dažnas ats
tovas prezidiumo pirmininkui, ka
da šis paprašo diskusijų dalyvio 
sutrumpinti savo, iki paskaitos iš
tęstą pasisakymą, ar pabando at
kreipti jo dėmesį, kad kalbėtų 
konkrečiai ir į temą.

Mano supratimu, į bendruome
nės suvažiavimus vykstama ne iš
sikalbėti, bet rimtų klausimų svar
styti! Todėl atstovai privalo gerai 
pasiruošti dėl kiekvieno darbotvar
kės punkto ir atsivežti iš anksto 
trumpai ir konkrečiai formuluotą 
nusistatymą. Jeigu šitaip pasiruoš
tų atstovai suvažiavimui, tai ne
reiktų “išsikalbėjimams” tiek daug 
valandų ir pilnai užtektų laiko 
pasisakyti visais darbotvarkės 
punktais, gi pats suvažiavimas

PULGIS ANDRIUŠIS

TVARKINGAS TAUTIETIS
Ilgas, ilgas užtvaras, viršuj ap

tiestas stiklinėm plokštėm, ant jo 
amžinai telkšo drumzlino alaus 
balutės, padavėjas kartkartėm pa
šluosto su mazgote, pakojoj lovys, 
kuris drauge atstoja ir peleninę, 
ir šiukšlių dėžę ir spjaudyklę, ku
ris atstotų ir dar ką kitą, jeigu 
tavęs viešbutininkas neperduotų 
policijai.

— Aš tai geriu su tvarka, — 
šneka Petras Jonui, atvažiavusiam 
po ilgų metų iš krūmų j miestą. 
— Jeigu jau geriu alų tai alų, jei 
vyną tai vyną! Ar tu kada matei 
mane išvirtusi iš klumpių?

— Ne, nemačiau, — atsako Jo
nas. — Iš viso tavęs nemačiau nuo 
atvažiavimo i Australiją. Kaip 
emploimentas griebė tai ir pasili
kau krūmuose tarp gyvačių.

— Aš visada geriu su tvarka. 
Va, štai, žiūrėk Baleišis jau nepa
stovi ant kojų, o čionai atėjo 
dviem valandom vėliau už mus, 
jau kabinėjus prie nepažįstamų, 
tuoj gaus mušti. Matai, prie ko 
veda netvarkingas gėrimas!?

— Matau, — atsako Jonas. —• 
Kur nematysiu!

—- Taigi, matai, — kalba toliau 
Petras, — maišymas plonko su 
alum ir alaus su džinu ne vieną 
mūsų žmogų jau nurašė į nuos
tolių knygą. Žiūrėk, jau pirmadie
nis, jau šešta, jau puse septintos 
ryto, o jų dūšelės dar vis maklinė
ja tamsinyčioje, jieškodamos pra
verto langelio. Man tai jeigu lai
kas atėjo tai geriu, o jeigu atėjo 

■laikas dirbti tai dirbu, net bosas 
per petį tapšnoja: tu, Petrai, esi 
okej, ar nenorėtum šiandien virš
valandžių? O dėl ko šitaip yra?

— Kad tvarkingai geri! — atsa
ko Jonas.

būtų konkretus, planingas ir duo
tų daugiau naudos.

Pirmininkas bijosi atstovų! Kaž
kaip veik visų suvažiavimų prezi
diumų pirmininkai, jautėsi tarsi 
stovį ant drebančios žemės, bet 
ne ant tvirtų pirmininko kojų.

Paprastai, kai tuo pačiu klausi
mu užsirašo kalbėti penki ai’ dau
giau žmonės, jau nuo trečiojo 
kalbėtojo mintys pradeda kartotis 
ir tik gaišinamas brangus laikas, 
o pirmininkaujantis, kaip ir visi 
atstovai, mandagiai sėdi ir klau
sosi valandas kartojamų tų pačių 
minčių ir žodžių, čia pirmininkas 
turėtų nesibijoti atstovų, ir kai 
tik kalbėtojas pradeda kartoti gir
dėtus dalykus, tupdyti jį į kėdę.

ALB Krašto Valdybos būstinė. 
Šis klausimas yra buvęs visų su
važiavimų darbotvarkėse. Jis tik
rai bus ir 1959 m. suvažiavime. 
Tai rodo mūsų organizacinį nepa
žangumą. Juk tai nesusipratimas, 
kad kiekviename suvažiavime šiuo 
klausimu “trijų didžiųjų” atsto
vai, suprakaitavę valandas gaišta 
besiginčydami dėl “sostinės” vie
tos ir vistiek paagliau nubalsuo
ja palikti Sydnėjuje. Ponai, buvu
sių ir būsimų suvažiavimų atsto
vai, kam gaišinti laiką ir eikvoti 
energiją? Aš siūlau būsimam su
važiavimui ALB statuto punktą, 
kuriame sakoma “ALB Krašto būs
tinės nustatymas” pakeisti šitaip: 
“ALB Krašto Valdybos būstinė 
yra Sydnėjuje, tačiau, atsiradus 
reikalui, ji gali būti pakeista į 
bet kurį kitą Australijos miestą”. 
Šitokiu pakeitimu turėtų būti pa
tenkinti visi, nes jeigu kada būtų 
rimtas reikalas, tai suvažiavimas 
visada galės pakeisti būstinės vie
tą, o jeigu tokio reikalo nebus, 
tai nereikės šio klausimo rašinėti 
į darbotvarkę ir bergždžiai ginčy
tis.

Suvažiavimų pobūdis.
Kai kas kelia klausimą, kad 

reiktų keisti suvažiavimų pobūdį. 
Siūloma ruošti grynai kultūrinio 
pobūdžio suvažiavimus. Mano gal
va, bendruomenės suvažiavimai tu
ri likti ir toliau tokio pobūdžio, 
kaip ikšiol, t.y. organizacinio —

— Ir dar kaip tvarkingai, — 
šneka toliau Petras. Vieną kartą 
šventėm mano vardo dieną, pariti
nau 38 galonų bačką alaus, sakau, 
sprokite visi ir dar atsiveskite aus
tralus iš gatvės, tai ir varem visą 
šeštadienį, naktį į sekmadienį, visą 
sekmadienį, paskui dar kabinom 
pusę nakties į pirmadienį, vieni 
svečiai jau buvo po raktu polici
joj, kitas- netyčia parėpliojo po 
mašina, trečią taksistas pristatė 
tiesiog •>! teismą, o ketvirtam su
trukdė miegą telefono būdelėje 
civiliškai persirengęs šnipas. O aš?

— Na, o tu? — klausia Jonas.
— O aš, žiūriu, miegu sau lo

voj, užsisukęs žadintuvą tiesiai 
ant šeštos valandos, minutė minu- 
tėn, sekundė sekundėn, ant kėdės 
atlošos pakabintos kelnės, kad iš- 
siprosintųj — štai ką reiškia tvar
ka!

— Nuo 38 galionų alaus nė ne- 
pasigėrei? — klausia krūminis 

Jonas.
— Buvau kaip dūmeslis, gėriau, 

neklausk — argi aš mesiu dykai 
savo pinigą? Bet, matai, mano 
sveteliai dar atsinešė džino, sly
vinės, o aš tik alų maukiau, ir 
pirmadienį stojau tvarkingai boso 
akivaizdon ir dar viršvalandžius 
atpyliau. Gal, netiki? Tai, va, pa
sižiūrėk į algalapį!

— Tikiu, —< sako Jonas.
— Dabar niekuo netiki žmonės, 

— šneka toliau Petras. — Va, žiū
rėk, kiti šeštadieniais bėga uždu
sę į arklius, stato ant kiekvienos 
pakliuvusios kumelkos po penki
nę. Kiti pravaro visą atlyginimą 
visam mėnesiui į priekį, skolinasi 
po to šilingus buteliui pieno ir 
puskepaliui duonos, o kiti maiti
nasi iš šiukšlių duobės. O kodėl

12 mil. be tėvynės
Vokiečiai skelbia, kad šiuo metu 

Fed. Vokietijos Respublikoje yra 
apie 12 mil. tremtinių pabėgėlių, 
be to, 21G.000 buv. DP, vadinamų
jų “heimatlose Auslaender”. Tuo 
būdu beveik kas ketvirtas sutinka
mas žmogus yra pabėgėlis arba 
buvo priverstas palikti dėl vienų 
ar kitų priežasčių savo tėvynę. 
Be to, skaičiuojama dar 311.000 
evakuotųjų, kurie laukia progos, 
kada galės grįžti į savo gimtąsias 
vietoves. Berlyne ir Vak Vokieti
joje dar tebėra 3.064 gyvenamieji 
ar pereinamieji lageriai, kur te
belaikoma daugiou kaip 400.000 
žmonių. Nors daugumui yra pavy
kę parūpinti darbo, bet dar tūks
tančiai tebėra išdraskytų šeimų ir 
šimtai tūkstančių neturinčių bu
tų. Vengrų pabėgėliams šelpti bu
vo paskirti 25 mil. DM.

K. Normantienės vadovaujama Geelongo savaitgalio mokykla 
praeitų metų Kalėdų eglutėje.

statutinio pobūdžio. Tačiau visai 
tikslu ir net būtina ruošti grynai 
kultūrinius ir meno festivalius, su 
koncertais* paskaitomis, vaidini

mais ir t.t., kuriuose galėtų pasi
reikšti mūsų meninės pajėgos, kul
tūrininkai. Šitokių meno dienų or- 
kanizavimo galėtų imtis ALB 
Krašto Valdyba, bet dar labiau 

tuo rūpintis tiktų Kultūros Fon
dui.

J.P. Kedys.

taip?
— Nežinau, — atsako Jonas.
— Dėl to nežinai, kad iš viso 

nežinai, kas tai yra arkliai. Su 
jais reikia elgtis tvarkingai. Jau 
ketvirtadienį nusiperku vakarinį 
laikraštį, kur surašyti visi favori
tai, ramiai praleidžiu naktį bestu
dijuodamas, paskui penktadienį iš 
naujo pergalvoju, prieš eidamas 
gulti apmastau iš kito galo ir iš 
pradžios, o šeštadienio rytą, besi- 
skutant barzdą, jau man viskas 
pasidaro aišku, nereikia reisėse 
lakstyti iškišus liežuvį.

— Tai kiek išlošei' jau? — klau
sia Jonas iš gyvatynų.

— Jeigu ir toliau taip tvarkin
gai losiu, tai kitais metais viską 
atsilošiu.

— Vadinasi, prasiverei į pirekį? 
— klausia suglumęs pakrūminis 
Jonas.

— Matai, pradžioje, kvailas, lo
šiau netvarkingai, kaip ir kiti mū
siškiai, tai dabar reikia išlyginti 
balansus. Ak, tu neloši tai ir nesu
pranti, ką visa tai reiškia: ketvir
tadienį po darbo prie fabriko var
tų nusiperki laikraštį, važiuoda
mas autobusu dar neišskleidi pus
lapių, palaikai malonumą kol at
važiuoji į namus, nusiprausi, pa
valgai, apsivelki švarius marški
nius arba atvirkščiai, ir tik tuo
met pasikloji ant stalo vidurinius 
puslapius, ir...

— Ir? — klausia brūzginis Jo
nas.

— Geriau neklausk! — sako 
arklinis Petras. — Ir tuomet pa
matai devintą dangų: toks joji
kas, toks arkly's, toki šansai, tik 
mirga riebios raidės, tik skrenda 
svarai į kišenę...

— Tai ką dabar gersim? — 
klausia Jonas.

— Kaip tai? — supyksta Pet
ras, — juk tu žinai, kad aš viską 
darau tvarkingai: pradėjom alum

MfSI MOKYKLOSE
GEELONGO

Savaitgalio Mokykla
Oficialiai mokyklos darbas pra

dėtas 1951 m. Tačiau lituanisti
nio mokymo siūlai veda į 1948-9 
metus, kada Geelonge susispietė 
didesnis lietuvių skaičius ir litu
anistinių dalykų vaikus pradėjo 
mokyti, privačiuose savo butuose, 
J. Pelenauskas ir E. Baltrūnienė 
(pernai mirė).

1951 m. savaitgalio mokyklai va
dovauti pradėjo jos steigėja p. 
Slavinskienė. Mokykla veikė jos 
namuose, suskirstyta į tris grupes. 
Mokytojavo dar P. Mažylis ir V. 
Bindokas. Mokinių tuo metu bu

LIET. ENCIKLOPEDIJA
Išleistas IX tomas

Jis apima likusiąją “I” raidės 
dalį (nuo žodžio instrumentaliz- 
mas) ir beveik visą “J” raidę: 
prieita ligi žodžio Jungtinės Ame
rikos Valstybės, kuriomis bus pra
dėtas X-sis tomas. Išėjusįjį tomą 
redagavo dr. Juozas Girnius. Jam 
talkino lygiai 200-ai bendradarbių. 
Tomą puošia 390 iliustracijų.

“I” raidės dalyje daugiausia yra 
įvairūs dalykiniai straipsniai. Tuo 
tarpu “J” raidė pasirodė esanti 
labai turtinga lietuviškomis vieto
vėmis ir asmenimis. Joje yra itin 
daug lituanistinės medžiagos.

Iš Lietuvos istorijos pirmiausia 
minėtina prof. Zenono Ivinskio iš
sami studijėlė apie Jogailą, patei
kianti naują šio mūsų kunigaikš
čio vaizdą. Z. Ivinskis taip pat 
aprašė Jogailos žmoną Jadvygą, 
Algirdo ir Vytautos žmonas Juli
jonas, davė ištisą eilę kitų istori
nių straipsnių. Jaunutį, vyresnįjį 
Algirdo ir Kęstučio brolį, aprašė 
objektyvus lenkas istorikas prof.

ir baigsim alum!
— Kad man norisi pastiprinto, 

— sako Jonas. — Gyvendamas 
brūzgynuose pagadinau skilvį, 
alaus nebevirškina, prašo stipres
nio.

Kadangi Petras praeitą šešta
dienį buvo tvarkingai prasilošęs 
ant Juodojo Princo, ir neturėda
mas prie dūšios svaro, privalėjo 
sutikti su senai matyto draugo pa
siūlymu, arba pasitraukti prieš lai
ką. Petras pasirinko pirmą pasiū
lymą ir pasiliko: gėrė vyną, dži
ną, vodką, romą, likerį, brendį, kol 
abudu su bruzginiu Jonu sukniubo 
ant žemės, o viešbutininkas pa
kvietė policijos žmones, kurie juo
du pernešė pas savo nakvoti. Krū
minis Jonas, iš seno įpratęs gerb
ti valdžią, nesipriešino nešamas, 
ir jeigu taip būtų elgęsis miestie
tis Petras, viskas būtų kaštavę po 
porą svarų nuo galvos. Bet Pet
ras, tempiamas iš mašinos cemen
tuotu taku į tamsinyčią, glupai 
suriko policininkams:

— Džentelmenai, prašau su ma
nim tvarkingai!

O tie džentelmenai ir padarė 
tvarką — geriau neklauskit!

vo 13.
1953 m. mokyklai vadovauti pra

dėjo P. Mažylis. Kun. J. Kungio 
dėka, buvo gautos patalpos Nth. 
Geelongo katalikų mokykloje. Mo
kyklą lankė 14 mergaičių ir 11 ber
niukų. Veikė trys grupės. Daugu
mai vaikų tėvai prenumeravo 
“Tėviškėlę” ir “Eglutę”.

1954 m. mokykla tebeveikė tose 
pačiose patalpose ir mokinių bu
vo per 30, bet vėliau sumažėjo iki 
24. Visą laiką stigo mokytojų.

1954 m. savaitgalio mokyklai 
patalpos buvo gauta Bell Park 
kat. mokykloje. Lankė 18 vaikų. 
Tų metų pradžioje mokyklos vedė
jo pareigas perėmė mok. R. Nor
vydas. Buvo sudaryta ketvirta

Henrikas Paszkiewicz. Vincas 
Trumpa gyvai nupiešė Joną Kazi
mierą, paskutinį Vazų dinastijos 
valdovą Lietuvos-Lenkijos soste. 
Prof. Adolfas Šapoka davė išsamų 
straipsnį apie iždą senojoje Lie
tuvos valstybėje.

Prano Čepėno duota gen. Jokūbo 
Jasinskio, 1794-jų sukilimo Lietu
voje vado, biografija primena, 
kaip niekada lietuvių tautoje nes
tokojo ryžtos ginti savo laisvę.

Be šių istorinių vardų, patiekta 
visa eilė vėlesniojo meto Lietuvos 
vyrų. Prof. Pranas Skardžius ap
rašė kalbininkus Joną Jablonskį 
ir kun. Kazimierą Jaunių, Vincas 
Trumpa — istoriką Igną Jonyną, 
Vytautas Alseika su Plateriu — 
Augustiną Janulaitį. Plačiai pa
minėti Laurynas Ivinskis, Mažo
sios Lietuvos veikėjai Enzys Ja
gomastas ir Martynas Jankus, re
žisieriai Algirdas Jakševičius ir 
Romualdas Juknevičius, daininin
kė Vincė- Jonuškaitė, dailininkas 
Vytautas Kazimieras Jonynas, ra
šytojas Kazys Jakubėnas, Julius 
Janonis, Jurgis Jankus, Liudvikas 
Jucevičius, profesoriai Tadas Iva- 
nauskas, Platonas Jankauskas, Pra
nas Jodelė ir daug kitų. Iš Lietu
vos vietovių suminėtos Inturkė, 
Įsrutis, Janapolė, Jieznas, Jonava, 
Joniškėlis, Joniškis, Josvainiai, 
kurių daugumos istoriją davė prof. 
Zenonas Ivinskis. Joninių papro
čius Lietuvoje aprašė prof. Jonas 
Balys. Apie jaują bei su ja suriš
tus papročius davė straipsnius dr. 
Jurgis Gimbutas ir Antanas Ma
žiulis. Išsamų ir originalų strai
psnį apie javus proistorinėje Lie
tuvoje parašė prof, Jonas Puzinas.

Iš bendrųjų straipsnių nemaža 
vietos skirta tokių valstybių, kaip 
Islandijos, Ispanijos, Italijos, Iz
raelio, Japonijos, Jugoslavijos ap
rašymui. Vysk. Vincentas Padols- 
kis ir meno istorikas dr. P. Rėk
laitis supažindina su Jeruzale. Jė
zų Kristų enciklopedijai parašė 
kun. dr. Viktoras Rimšelis. Strai
psniai apie šv. Izidorių ir šventuo
sius Jonus papildyti žiniomis apie 
šių šventųjų vaizdavimą lietuvių 
liaudies mene. Eilė straipsnių (V. 
Trumpos, J. Jakšto, A. Maceinos 
ir J. Griniaus) nagrinėta istorijos 
mokslas bei folosofija. Inžinerijos 
aprašą bei lietuvių inžinierių veik-

mokinių grupė. Visą laiką šia mo
kykla rūpinosi ir ją globojo Liet. 
Kult. Fondo Geelongo skyrius. Jis 
parūpina vadovėlius, žemėlapius, 
žaidimo priemones ir kt.

Geelonge nuo 195G m. veikia ant
roji savaitgalio mokykla, kuriai 

nuo tų metų balandžio 29 d. va
dovauja K. Normantienė. Veikia 3 
skyriai. Mokinių apie 20. Pamokos 
vyksta sekmadieniais prieš ir po 
pamaldų. Visi mokiniai turi tau
tinius drabužius, mokomi tautinių 
šokių, kuriuos du kartu viešai šo
ko lietuvių ir du kartus australų 
parengimuose.

Šiais mokslo metais tautinių šo
kių pamokyti vaikus sutiko M. Da- 
valga, o akordeonu mielai groja 
Tadas Jankus. Vedėjai talkauja
mokymo darbe jos dukra — J. 
Normantai te.

Mokyklos tėvų komitetas ir vi
si tėvai nuoširdžiai rūpinasi mo
kykla ir tuo lengvina mokymo 
darbą.

MELBOURNO
Parapinė Mokykla

Mokykla darbą pradėjo 1954 m. 
Jos sąrangą sudaro vaikų darže
lis, G skyrių pradinė mokykla ir 
jaunimo kursai. Iš viso mokykla 
(su vaikų darželiu ir kursais) tu
rėjo apie 80 mokinių. Dalis jų bu
vo nereguliarūs lankytojai. Kar
tais mėnesį kitą palenkęs mokyklą 
mokinys nebegrįždavo, tėvams 
nutarus, .kad jų vaikas yra “pa
kankamai” lietuviškai išmokęs.

Gražiai darbas vyksta valkų 
darželyje, kuriam vadovauja p. 
Vaičiulienė, čia vaikučiai išmoks
ta taisyklingai lietuviškai kalbėti, 
švarios tarsenos jiems galėtų pa
vydėti daugelis vyresniojo am
žiaus brolių.

Pradžios mokyklai vadovavo V. 
Samulis, mokytojavo A. Vaičaity
tė, St. švambarienė, A. Stasytis. 
Jaunimo kursams vadovavo Br. 
Zumeris. Kursus lankė 4 mokiniai.

Prie mokyklos veikia biblioteka. 
Mokyklos globėjas kun. Pr. Vase- 
ris.

SOVIETŲ SĄJUNGOJE IR 
MOTERYS STATO 

REIKALAVIMUS
Vokiečių “Int. Inf.” žiniomis, 

neramumai Sov. Sąjungoj nėra 
dar pasibaigę. Todėl taip dažnai 
bolševikų vadai vis “keliauja”, 
nuolat kalba, dalija ordinus ir įs- 
pedinėja. Po Lenkijos ir Vengri
jos sukilimų ypač neramūs stu
dentai ir sovietinės moterys, ku
rios nori geriau gyventi, o iš so
vietinių dalinių — pirmoj eilėj 
nerimstąs karo laivynas. Lenin
grado studentai leidžia opozicinę 
laikraštį. Pabaltijo karštuose stu
dentai reikalauja, kad tie kraštai 
būtų atskirsti nuo Sov. Sąjungos. 
Moterys reikalauja, kad jos būtų 
daugiau gerbiamos ir nevarinėja- 
mos į pačius sunkiausius darbus. 
Apie 2.000 Sov. Sąjungoj “moks
lus gilinusių” lenkų studentų ža
da išvažiuoti namo ir tėvynėje 
baigti studijas. E.

los istoriją davė dr. Jurgis Gim
butas. P. Čepėnas, J. Kaminskas 
ir J. Vilčinskas davė internaciona
lo aprašą, prof. A. Liuima pateikė 
jėzuitų aprašymą. Specialiai iš
kelta eilė straipsnių apie jaunimą, 
kuriuos pateikė tremtyje subren
dusieji jaunieji mokslininkai: aps
kritai apie jaunimą rašo sociolo
gas Vytautass Kavolis, jaunimo 
psichologiją nagrinėja prof. dr. J. 
Piktinas, apie jaunimo sąjūdžius 
kovoje už Lietuvos laisvę ir tau
tinę gyvybę nuo pat Lietuvos pa
tekimo į rusų jungą rašo dr. K. 
J. Čeginskas. Kaip gražiai Lietu
vos jaunimas buvo įsijungęs į lais
vos tėvynės kūrimą liudija toliau 
duodamos apžvalgos apie Jauno
sios Lietuvos ir jaunųjų ūkininkų 
veiklą laisvės metais.

čia suminėjome tik stambesnius 
lituanistinius dalykus, nes ir Liet. 
Enciklopedijos Red. į tai kreipia 
ypatingą dėmesį.

A.B.

2



1957 m. kovo 19 d. M08Ų PABTOG1 8

vemmo
| Iškarpos

Sielojamės, rašome net laikraš
čiuose, sakydami, kad mūsuose 
blėsta lietuvybė, kad nepakanka
mai gausiai lankome minėjimus, 
kad neiname į susirinkimus, kad 
nemokame solidarumo mokesčio ir 
LL Bet tai tik tautinio vėsimo 
ženklai. O, va, Vokietijos, liet 
bendruomenėje, kaip rašo “E.L.” 
N r. 8(458), vienos seniūnijos se
niūnas, PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos bendraraštį grąžinęs su 
šitokiu pirerašu: “Prašom nesiųs
ti, nes mes ne lietuviai”.

Taigi, ir trumpai, ir aiškiai, ir 
be išsisukinėjimų.

Pas Kaimynus AMERIKOS BALSAS PASIRUOŠIMAI

LATVIAI B SIBIRO | 
ŠVEDIJĄ

Kaip praneša “Latvija” vasario 
23 dienos numeryje, iš Sibiro į 
Stockholm^ atvyko buv. Latvijos 
valstybes prezidento adjutanto 
pulk. Itn. Kupios našlė (68), ku
rios vyras mirė Sibire džiova 1948 
metais. Kuplų šeima i Sibirą bu
vo išvežta 1941 metais. Kuplk-nės 
persikeldinimu j Švediją rūpinosi 
jos sesuo, kuri gyvena Švedijoje. 
Nuo Sibiro iki Maskvos kelionė 
trukusi 5 dienas. Nuo Maskvos li
gi Stokholmo skrido lėktuvu. Su
stojus trumpam Rygos aerodrome 
sutikusi latvį advokatų P. Elksni- 
tį. kuris irgi yra grįžęs iš Sibiro.

Kuplienės trėmimo vietoje ank
sčiau buvę daug tremtinių latvių, 
bet pastaraisiais laikais dalis jų 
gavę pasus ir galį judėti ir į ki
tas Sovietų Sąjungos dalis. Dau-

įtemptas po to, kai slaptoji polici
ja esą netekusi dalies savo įtakos. 
Bet žmonės vis dar nedrįsta vienas 
su kitu šnekėtis .nebent pasižįsta 
dar iš 1940 metų. Apie tai buvo 
pranešama laisvųjų estų atstovy
bės posėdyje Stockholme. Padėtį 
už geležinės uždangos tąja progn 
analizavo ir buv. estų užsienio 
reikalų ministeris Laretei. Estų 
sostinės Tallinn pusė gyventojų 
dabar esą rusai. Jie draugauja tik 
tarp savęs. Estai mažai tebendrau- 
ja su rusais. Kartais priešingumai 
tarp tų dviejų tautybių prasiver
žia ir atvirai. Mokyklose estų tau
tybės mokiniai nemėgsta žaisti 
rusiukais.

"VOICE OF AMERICA” RADU UI 
15 METŲ. LIETUVIŠKAJAM 

-AMERIKOS BALSUI" — SESI. PLB SEIMUI

su

P.L.B. SEIMO ORGANIZACINIO 
KOMITETO PRANEŠIMAS 

SPAUDAI

pativ
kad

Iš Lietuvos prisiuntė laišką. Ne
be pirmą. Tik pastarasis labai 
trumpas: “Dėkui už laišką ir vais
tus, bet daugiau gal ir nebesiųsk. 
Juk mūsų pažintis tokia trumpa, ‘ gelis grįžę į Latviją, bet tam tik- 
kad pačiam nebeverta kaštuotis. | ra dalis likusi kol kas ten, nes 
Mano charakteristika yra švari, esą žinoma, kad Rygoje negalima 
Jei pats pavadinai mane pusbro-' rasti netik jokio darbo, bet ir 
liu, tai, manau, šitaip išsireiškei paprasčiausios vietos pernakvoti. 
Išeidamas iš minties, kad visi žmo- O taip pat ir provincijoje grįžu- 
nės yra broliai”. 1 tiems esą sunku įsikurti. Grįžusio-

Taip, taip, pusbrolio “charakte- «h*s tikras brolis, Janis Brnja- 
ristika" yra švari. Ji ir turi būti mini, buv. “J auna kas Zinas” lei- 
švari, nes okup. Lietuvoj ’’charak- * dejas redaktorius, 1944 metais mi- 
teristikas” išduoda vykd. rajonų tęs Astrachane kalėjime badu, 
komitetai. Pav. stojant į karino-] Latviai, kurie yra priėmę švedų 
menę — aprašo , ar buvo komjau. ' pilietybę ir turi artimų giminių 
nuolis, ar tėvai turėjo žemės. į Sovietų Sąjungoje, daro pastangų 
augštesniąją mokyklą stojant daž- Į išgauti leidimą tiems giminėms 
nai taip pat reikalinga “charak- persikelti į Švediją. Jau 8 atvejais

1 latviams buvo leista išvykti pas 
savo gimines į šv**diją. Eilei kitų 
taip pat suteikti leidimai, bet jie 
dar nepersikėlė.

•Rnlše vi kiniai sugretinimai

teristika” joje reikalaujama su
teikti žinių, ar nebuvo išvežti gi
minės, ar bausti, ar turi giminių 
Amerikoje ir kitur užsienyje. 
“Charakteristikos" reikalingos ir 
tarnybai gauti. NEDRĮSTA VIENAS SU KITU 

ŠNEKĖTIS
Atitrūkęs nuo darbų sode ir 

darže, aną savaitgalį nutūpiau 
Melbourne. Pirmiausiai užsukau 
sūnėno gryčiom žmogus, nubloš
kęs vaikus nuo kelių, puolė j glė
bį savo dėdei, ir vos neapsiverkė 
Iš džiaugsmo.

Šnekoms, suprantama, ir galo 
nesimatė. Tik mano sūnėnas su
raukė nosį, kai paklausiau, kas 
gero, kokios naujienos melbour- 
niškėse lietuviškose pastogėse.

— Žinai, dėde, esam susimaišę- 
Gi dėl paties, kai jau esi mūsų 
mieste, turiu rūpesčio, idant ne- 
pakliūtumei į bėdą.

— Ką gi dabar čia suoki? — 
paklausiau.

— Tai, va, lyg jau taip nieko 
ir nežinai, kas pas mus dedasi? 
Juk ir pats esi per Akivarą pa
garbintas melboumiškiam savait
raštyje, kur dar prieš Kalėdas ra
šė, kad naują Trejybę sudaro: Jur
gis Dauba, Sūnus Nemo ir Krašto 
Valdyba, šitas mūsų savaitraštis 
kartais pamoko mus tikėjimo tie
sų, tad kai kas ir patikėjo šitom 
balalaikom.

— Arba vėl, kad nepakliūtum į 
narsių mūsų “Ričmondo vyrų” 
rankas, kurie gali įsigeisti tave 
pasisųti į Maskvą. O ten tau kliū
tų, nes buvai gi šaulys, net būrio 
vadas, ramus nenusčdi nė Sydnė
juje — dalyvauji valdybose. Ne
patogu man tau patarti, bet...

— Pažįstu tave, dėde, žinau, kad 
pats už lietuvišką bendruomenę, 
jei aš kreivai apie ją prasitarčiau, 
nurautum man paskutinį plauką 
nuo galvos. O mūsų miesto lietu
viškas savaitraštis vasario 28 d. 
pono Nepasiraščlio str. nori palai
doti Melbourne Lietuvių Namų 
Klubą ir būsimą naujagimį — lie
tuvių namus. O žinai, šitiems na
mams, po svarą, po kelis, po ke
lias dešimtis dedami, esame surin
kę jau keletą tūkstančių. Bet tas 
ponas Nepasirašėlis sako, kad, 
girdi, užtenka parapijos namų, 
nes parapija sudaranti pilnutinę 
pasaulio lietuvių bendruomenę. O 
jeigu pats galvoji kitaip, nesutin
ki su šitokiais aiškinimais, tai bi
jau, kad tave, dėde, gali atskirti 
koks ponas Nepasirašėlis nuo lie
tuvių bendruomenės, o senas bū
damas, kur dėsies?... .

Aš išvažiavau dar tą patį vaka
rą, nes įsitikinau, kad Melboumo 
klimatas tebėra labai tvankus.

JURGIS DAUBA.

Aple dabartinę padėtį Estijoje 
rai» Stockholmo laikantis “Sven- 
ska Dagbladed”. Padėtis anot laik
raščio esanti šiek tiek pagerėjusi. 
Tai liečiu netik gyventojų aprūpi
nimą prekėmis, bet ir “dvasinis 
klimatas” esąs pasidaręs mažiau

Bolševikai, ap versdami faktus 
augštyn kojomis, paskiausiu metu 
nepaprastai smarkiai pradėjo šmei
žti paskirtą Atlanto pakto Vid. 

Europos ruožo vadu vokiečių gcn. 
Speidelį, apie kurį skelbia: “mes 
ramiai negalime tarti šio niekšiš
ko vardo. Mes esame pasipiktinę 
naujuoju Speidelio paskyrimu. 
Speidelis — tai žvėris, kuris žudė 
mūsų Voronežo žemėje vaikus, 
moteris, senius”... Ir okupantų 
leidžiama “Tiesa” 1957 m. sausio 
31 d. skelbė Speidelio nuotrauką 
šalia Hitlerio, be to, parodė porą 
kariamų žmonių. Visiškai tylima 
apie tai, kaip Speidelis buvo nacių 
pers**kiojamas .kaip kovojo prieš 
Hitlerį j ir kita. O galėtų parašyti, 
kaip Stalinas, Molotovas ir kiti 
bendradarbiavo su Hitleriu ir ki
tais nacių vadais, kaip grobė sve
timas, jiems nepriklausančias že
mes, kaip plėšikiškai pasidaliju už- 
grobtąją Pabaltijo teritoriją, kaip 
patys žudė ir prievartavo ramius 
ir taikius gyventojus, kaip ir da
bar su kartuvėmis bei karo lauko 
teismai*, sulaužę visus ankstes
niuosius pažadus, rodo visą savo 
kruvinąjį veidą Vengrijoje ir ki
tur.

Vasario 25 dieną prezidentas Ei- 
senhoweris lankėsi “Amerikos Bal
so” daugiakalbės įstaigos studijose 
ir iš JAV Informacijos Agentūros 
rūmų pasakė kalbą. “Voice of 

America” 15 metinių proga, Ame
rikinė spauda pastebi, kad tai bu
vo pirmas kartas kaivisi 78 “Am. 
Balso” siųstuvai, bendro 8 milionų 
kilovatų pajėgumo naudojo tą pa
čią programą.

Prezidento žodis “Amerikos Bal
so” sukakties proga buvo tą 
dieną perduotas 43 kalbomis, 
tarpe ir lietuvių.

Šia proga prisimintina,
lietuviškasis “Amerikos Bals..” 
skyrius š.m. vasario 16 d. pradėjo 
jau septintus metus, nes pirmą 
kartą prabilo į Lietuvą 1951 me- 
ais. Daug yra įrodymų, kad “Am. 
Balsas” pasiekia Lietuvą. Jis mi
nimas “Tiesoje”, novelėse; Palec
kis net eilėraštį parašė “Netaušk, 
Amerika!”. Gal geriausią liudiji
mą apie girdimumą davė vysku
pas Brizgys cituodamas vienoje 
kalboje gautą iš Sibiro miškų laiš
ką, kur vienas senesnių lietuvių 
sako: "... plačiausiuose Sibiro 
plotuose per 8 metus nepaklydau 
ir nepaklysiu. Girdžiu Tavo bal
są...”.

Atviras laiškas
p. ST. PAULAUSKUI

P.L.B. Seimui rengti Organiza
cinis Komitetas, sudarytas praei
tų metų rudenį New Yorke, savo 
veiklą plečia ir intensyvina. Iki 
šiol įvyko penki prezidiumo posėd
žiai. Prezidiumą sudaro: Prel. J. 
B ai kūnas — pirm., J. Šlepetys ir 
A. Ošlapas — vicepirmininkai, V. 
Vaitiekūnas — sekr. ir A. Trečio
kas — iždininkas.

Organizacinio Komiteto pilnatį 
sudaro prezidiumas ir visų komu- 
sijų pirmininkai. Iki šiol įvyko 
penki pilnaties posėdžiai. Be to, 
turėta 3 prezidiumo pasitarimai sn 
komisijomis.

š.m. vasario 20 d. pilnaties po
sėdyje buvo galutinai priimta P. 
L.B. Seimo Konstitucija, kuri nu
sako Seimo tikslus, jo šaukimo 
tvarką ir atstovų rinkimo taisyk
les.

P.L.B. Seimo Organizacinis Ko
mitetas jau yra gavęs penkis Sei
mo žymenio projektus. Netrukus 
t.nkamiausias jų bus parinktas, 
pagamintas ir pradėtas platinti 
visose lietuvių kolonijose.

P.L.B. Seimas pareikalaus 
mių išlaidų, kurioms telkti 
sudarytas Finansų Komitetas 
Trečioko vadovybėje.

Pirmasis, atsiliepęs į Finansų 
Komisijos atsišaukimą ir paauko
jęs Seimo reikalams penkis dole
rius yra prel. F. Bartkus iš toli
mojo Texas. Komisija tiki, kad 
visi lietuviai supras Seimo reikš
mę ir šį reikalą gausiai savo au
komis parems. Lėšos bus reikalin
gos Sidnio proga rengiamiems kul
tūriniams pasirodymams finansuo
ti ir iš užjūrio atvykstančių Seimo 
atstovų kelionės išlaidoms padeng-

iy-
yra

pusmilionis”

T.mstai, p. 
pinigai yra

ir muzikų.
P.L.B. Seimo Organizacinio Ko

miteto ribose veikia simfoninio 
koncerto rengimo komisija, V. Ty- 
sliavienės vadovaujama, kuri rū
pinasi orkestro, salės ir kitais su 
koncertu surištais techniškais rei
kalais.

P.L.B. Seimo proga New Yorke 
įvyks reprezentacinė lietuvių dai
lininkų ir skulptorių paroda vie
noje iš žymesnių New Yorko gale
rijų. Parodos rengimo komisijai 
pirmininkauja E. Kalpokienė, o 
nariais pakvipti Jasaitytė ir šal
čius.

P.L.B. Seimo proga New Yorke 
r**ngiama ir plati Lietuvos pašto 
ženklų paroda, kurios surengimu 
rūpinasi Now Yorko Lietuvių Fi
latelistų Draugija, VI. Motuzo va
dovybėje.

Lietuviškosios spaudos parodos 
rengimo komisijai pirmininkauja 
rašytojas J. Aistis. Parodoje nu
matoma pavaizduoti ne tik dabar
tinę lietuviškųąją rašybą , bet ir 
jos istorinę raidą.

Seimo ūkiniams reikalams tvar
kyti yra sudaryta ūkio komisija, 
kurios pirmininku yra dr. A. Skė
rys.

P.L.B. Seimo informacijos reika
lais rūpinasi Informacijos Komi
sija, kuri<»s pirmininkui, kun. B. 
Mikalauskui išvykus, pakviestas 
St. Dzikas. šios komisijos nariai 
reklamuos spaudoje seimo idėją ir 
leis periodinį biuletenį spaudai, 
per kurį visuomenė bus supažindi
nama su pasirengimų seimui eiga. 
Informacijos Komisijon pasižadėjo 
įeiti šie laikraštininkai: VI. Bar- 
čiauskas, E. čekienė, K. čerkeliū- 
nas, A. šalčius, V. Gervickas, P. 
Jurkus, S. Narkeliūnaite, kun. J. 
Petrėnas ir A. Sodaitis.

Sporto šventė, kurioje dalyvaus 
geriausi lietuviai sportininkai iš 
viso pasaulio, įvyks seimo proga 
New Yorke. Rengimo Komisijai 
pirmininkauja A. Vakselis.

Seimo proga įvykstančio simfo
ninio koncerto dirigentu pakvies
tas muz. Marijošius. Jis veda pla
čius pasitarimus su kitais liet, 
muzikais tinkamiausio repertuaro 
parinkimo reikalu. Koncerto reper
tuaro Jury komisijon be to įeina 
prof. K.V. Banaitis ir prof. J. Ži
lvičius. Pastarasis yra Ir tarpi
ninku tarp Seimo Org. Komiteto

DOVANŲ SIUNTINIUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS 
siunčia prityrusi firma

MONITIN IMPORTERS
& EXPORTERS, LTD.

39/41 James Str., London, W.I.
Mūsų kainos yra labiausiai prieinamos ir prekės geros kokybės, 
greitas pristatymas, PILNAS KIEKVIENO SIUNTINIO AP- 
DRAUDIMAS.
MES TAIP PAT SIUNČIAME VAISTUS ORO PAŠTU. MIE
LAI ATSAKOME I PASITEIRAVIMUS.

■w.-.v-w.

Kad Tamsta
Kultūros Fondui auka

txiaoooatKttxxiaoeeooeanooaaooixsooooooaoooooaoaaea

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilsi 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 SL, St. Marys, N.S.W.

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

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

MES ESAME VIENINTELĖ TOKIA AGENTŪRA

— SIUNČIAME BETARPIŠKAI RUSIJON.

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

TEL. FA 5195

Bevartydamas lietuvišką spau
dą, atsitiktinai radau “Mūsų Pas
togėje” (Nr. 4, 1957.1.30) Tams
tai, kaipo Sydnėjaus lietuvių te
atro mėgėjų būrelio buv. vadovui, 
ir pačiam būreliui pareikštą padė
ką už paaukotus £ 136.1.0 Banks- 
towno lietuvių namams statyti.

Šitie pinigai buvo gauti pasta
čius Sydnėjuje (1954 m. liepos 
mėn. 31 d.) “Slidus 
komediją.

čia drįstu priminti 
Paulauskai, kad šitie
visuomenės ir Tamsta ,neatsiklau
sęs būrelio narių — savo bendra
darbių, neturėjai teisės Jais ope
ruoti, skirstyti ar atiduoti kam 
nors savo nuožiūra.
nesitarei su būrelio nariais, bent 
jų dauguma, teko iš jų pačių pa
tirti. Ir jie teigia, kad prieš vei
kalą statant buvo sutarta, jog vi
si pinigai (pelnas), gauti iš “Sli
daus pusmilionio” bus skiriami 
meno ir kultūros nukalama, šiuo 
atveju jie pirmiausiai turėjo pri
klausyti vėliau susikūrusiam “At
žalos teatrui. Taigi, šiuo* pinigus 
paskyręs Banks town., lietuvių na
mams, Tamsta juos paskyrei ne 
tiesiogiai pramatytam tikslui ir to
kiu būdu apvylei savo buv. ben
dradarbius — kolektyvo narius, 
ignoruodamas jų valią, o taip pat 
meškiškai pasitarnavai teatro me
nui ir užgavai mus, visuomenės 
narius, kuriems viešai nepaskelb
damas spektaklio apyskaitos, stai
ga, po dviejų metų, pinigus lengva 
ranka perdavei benkstowniskiams.

Tamstos pasielgimas, p. Pau
lauskai, nėra girtinas ir tikėkime, 
kad ateityje tokių reiškinių Syd
nėjuje nebebus.

Su pagarba

— Lietuvybei atrama!

MURRAYS
146 MOWBRAY RD., WILLOUGHBY, NSW. TEL. XL 3581.

(Sav. A. Racieski) 
APDRAUSTI SIUNTINIAI IŠ LONDONO | PABALTIJO 

KRAŠTUS IR RUSIJĄ.
Galite pamatyti pavyzdžius.

IŠPARDAVIMO KAINOS: kaino* sumažintos nuo 25 iki 59% 
Medžiagos, suknelės, staltiesės, Kaiser, Holeproof, Prestige nailono 
kojinės, plastikiniai lietpalčiai ir kt.
Parodę ij skelbimą automatiškai gaunate 10% nuolaidą nuo išparda
vimo kainos.

S. Ošina*.

DŽMESIO 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.. .Cininaa, 
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.

TAZAB 
22 ROLAND GARDENS * LONDON • SW7

*0-0-0-0-0-0-

SIUNTINIAI 1 VISA PASAULI ‘
Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai 
šilko ir vilnos skaros, avalyne, vaistai, maistas 

10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai 
garantuoja geriausią patarnavimą Jūsų 
giminėms ir draugams kraite. ^^*^4 

Garantuotas siuntinė lio pristatymas 
Didžiausi išsiuntimo namai Europoje!

3



MŪSŲ PASTOGE u V
1957 m. kovo 19 d.

HŪSU PASTOGĖ
SYDNEJUS

BANKSTOWNO SAVAITGALIO 
MOKYKLA PRADĖJO 

NAUJUS METUS

Kovo 9 d. Bankstowno savaitga
linė mokykla pradėjo šeštuosius 
mokslo metus. Mokinių pirmąją 
dieną užsirašė per 40. Tikimasi, 
kad jų atsiras daugiau. Mokyklos 
vedėjas Br. Genys ragino tėvus 
pasiųsti savo vaikus j mokyklą ne
delsiant, nes pavėlavusieji trukdo 
darbą.

Bankstowno mokykla yra did
žiausia lituanistinė mokykla New 
South Wales valst., bet, turbūt, 
turi sunkiausias darbo sąlygas. Ji 
yra prisiglaudusi Yagoonoje, vie
name kambaryje tenka dirbti vie
nu kartu 3 grupėms. Mokytojai 
ir mokiniai nekantriai laukia pas
tatant lietuviškus namus, kuriuo
se pirmiausiai ši mokykla ir įsi
kurs.

Mokslo metai pradėti kun. P. 
Butkaus malda ir žodžiu j tėvus 
ir vaikus. Po to sveikino tėvų ko
miteto pirm. A. švedas ir mokyk
los vedėjas Br. Genys, šiais me
tais mokykloje dirbti sutiko: p.p. 
M.M. Mykolaitytė — Slavėnienė, 
P. Daukutė, Dijokienė, Švedienė, 
kun. P. Butkus, A. Gasiūnas.

Tėvų ir mokytojų pasitarime 
nutarta, kad ir šiemet mokyklos 
išlaikymo reikalams už kiekvieną 
mokinį tėvai įmokės po 2 svarus. 
Po pamokų patalpą sutvarkyti 
įsipareigojo patys tėvai.

Palinkėkime Bankstowno savait
galio mokyklai ir šiemet našaus 
darbo ir ištvermės mokytojams'.

(a).

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

š.m. kovo 10 d. Liet. Kat. Kult. 
D-jos suruoštas šv. Kazimiero mi
nėjimas Dulwich Hill pralenkė vi
sus iki šiol buvusius ne tik savo 
programos stiprumu, bet ir daly
vių gausumu.

Minėjimas pradėtas 4 vai. šv. 
Mišiomis Dulwich Hill R.K. para
pijos bažnyčioje, kur dienai pri
taikytą, išsamų pamokslą pasakė 
kun. P. Butkus. Pamaldų metu 
giedojo “Dainos” choras, vad. A. 
Pluko. Kai kurios giesmės solo 
sugiedotos M. Bernotienės ir E. 
Vilnonio, vargonais akomp. Ir. 
Vilnonytei. Kitoms giesmėms 
akomponavo K. Kavaliauskas. 
Savo patrono, šv. Kazimiero, die
nos minėjime “Aušros” Tunto 
skautai-ės pamaldose dalyvavo or
ganizuotai su tunto vėliava.

Po pamaldų minėjimas tęstas 
parapijos salėje. Oficialiąją minė
jimo dalį atidarė L.K.K. D-jos dva
sios vadovas kun. P. Butkus, pa
kviesdamas E. Vilnonį sugiedoti 
šv. Kazimiero Maldą. Jam pianinu 
akomp. Ir. Vilnonytė.

Paskaitininkas K. Kavaliauskas, 
gerai paruošta paskaita supažin
dino su šv. Kazimiero nuopelnais 
lietuvių tautai. Po jo į programą 
įsipina ir jaunieji: Ramunei Zin- 
kutei padeklamavus eilėraštį apie 
šv. Kazimierą, V. Saudargienės 
Vad. Jaunių Teatro šokėjai atlie
ka liet. taut, šokį “Kalvelį”. J. 
Jūra gi s skaito fragmentą iš savo 
rašomos poemos apie šv. Kazimie
rą—“Karalaičio Kazimiero gundy
mas”, po kurio jaunieji pašoka 
“Žiogelį” Rasa Zinkutė su įsijau
timu deklamuoja eilėr. apie tėvy
nę ir Nemunėlį. Aktorius A. Ga
siūnas, šiltai sutinkamas publikos, 
deklamuoja Brazdžionio ’’Ąžuolą”. 
Vėl į programą įsijungia jaunieji 
su ’’Blezdinginiu Jonkeliu”. Due
tas — L. Zigaitis ir P. Martuzas, 
pianinu akomp. A. Plūkui — švel
niai sudainuoja ’’Jau vakaras bu
vo” ir ’’Jauna sesė ant grėblio 
parimus”. Scenoje, triukšmingų 
ovacijų palydimas pasirodo ’’Dai
nos” choras ir padainuoja 2 dai
nas: ’’Užtrauksim naują giesmę, 
broliai!” ir ”Oi, ko, jūs, liūdit?”, 
bet klausytojai išsiprašo dar porą 
dainų. Bisui duodama arija iš 

’’Fausto” ir ’’Piemenėlių pavasa
ris”.

D-jos pirm. dr. A. Mauragiui 
padėkojus programos išpildyto- 
jams ir šventės dalyviams už gau
sų atsilankymą, minėjimas užbai
giamas Tautos himnu.

B.Ž.

PASKAITA APIE 
DAILIĄJĄ KNYGĄ

Kovo 9 d. dail. V. Rato bute 
įvyko Sydnėjaus Lietuvių Plunks
nos klubo sueiga. Po pirm. V. Ka
zoko pranešimo, dail. V. Ratas 
įdomioje paskaitoje plačiai nušvie
tė dailiosios — meno knygos is
toriją Lietuvoje. Paskaitą iliust
ravo dailiosios knygos pavyzdžiais, 
atsivežtais dar iš Lietuvos ir Vo
kietijos. Sueigoje dalyvavo 10 klu
bo narių.

PAMALDOS

Kovo 24 d. Wentworthville lie
tuviams pamaldos St. Columbas 

bažn. 11 vai.
I Kovo 24 d. Wollongong apylin
kių lietuviams pamaldos W. Kated
roj 5 vai. po pietų.

Kovo 31 d. St. Marys lietuviams 
pamaldos St. Marys parapijos baž
nyčioje 9 vai.

Balandžio mėn. 7 d. lietuviškos 
pamaldos Bankstowno St. Bren

dans bažn. 11 vai.

MEZLIAVA
V. šuto ir E. Petrukevičiūtės 

vestuvėse pravesta Vasario 16 
Gimnazijai mezliava. Surinkta £ 
5.0.0. Pinigus persiųsti paprašyta 
ALB Krašto Valdyba.

V. šutas ir E. Petrukevičiūtė 
yra aktyvūs “Kovo” sporto klu
bo nariai. Jų vestuves buvo graži 
jaunimo šventė. Vestuvės įvyko 
Petrukevičių namuose, Bass Hill.

Mielą idėjos draugę

GRAŽINĄ ŠLEFERTAITĘ
ir

ROMĄ HORNĄ 

sukūrus lietuvišką šeimą, sveikina 
ir linki šviesaus ateities gyveni
mo.

Sydnėjaus Ateitininkų Kuopa.

Reikalingas dalininkas
Statybos darbams reikalingas 

dalininkas. Pageidaujama dailydė 
— stalius, arba nusimanąs apie 
statybos darbus vyras. Dėl sąly
gų kreiptis: Alg. Dudaitis, 1 Wa
ter St., Cabramatta, N.S.W.

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 Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819^miimiiiiiniiiiiiiiinniiiiiniiiiiiimiiniiiiiiniiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiin

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 pilna! apdrausti. Prekių kainaraš- 
tis pareikalavus. Galima pamatyti ir prekių pavyzdžius.

0 D R A
Registered Overseas Parcel Service

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

Agentūros visose Australijos valstybėse.

CABRAMATTA
NAUJI KABRAMATISKIAI

Praeitais metais į Cabramattą 
atsikėlė gyventi iš Sydnėjaus B r. 
Kiveris su šeima ir Algis Plūkas, 
iš Wilawoodo persikėlė į nuosa
vus namus Makašinskų ir iš Gee- 
longo — Tamašauskų šeimos.

Alg Plūkas ir Br. Kiveris čia 
įsteigė medžio drožinių dirbtuvėlę, 
o liętuviškose pamaldose giesmės 
skamba daug geriau, jas vargo
nais palydint Br. Kiveriui.

CHRIZANTEMŲ AUGINTOJAI

Jau keleri metai kabramatiškiai 
Kecoriai sėkmingai verčiasi chri
zantemų auginimu. Jų chrizante
mos pasižymi savo grožiu ir didu
mu.

DARŽININKAI

Vienas iš anksčiausiai Cabra- 
matoje įsikūrusių lietuvių, šios 
apylinkės pirmosios valdybos na
rys Juozas Žukauskas, pardavęs 
savo paties statytus namus High 
gatvėje, įsigijo gražų ūkelį ir au
gina pomidorus. Pradžia nėra len
gva ii- naujasis daržininkas ga
na sunkiai dirba. Jo ūkis yra ne
toli Mt. Pritchard bažnytėlės, kur 
vieną kartą per mėnesį esti lietu
viškos pamaldos.

Kiek anksčiau daržų ūkį Cabra- 
mattoje yra įsigijęs jaunasis Pa
liškis.

Kupstas.

A.A. KAZYS GEČAS
Pranešu giminėms ir pažįsta

miems, kad 1957 m. sausio mėn. 
22 d. Perth’o mieste, Vakarų Aus
tralijoje, mirė Kazys Gečas. Pa
laidotas Karakota kapinėse.

Kazys Gečas, sąmoningas lietu
vių bendruomenės narys, aktyviai 
reiškėsi visuomeniniame gyveni
me, nevengė atsakingų pareigų ir 
visados dirbo nuoširdžiai, nesigai
lėdamas nei laiko nei lėšų.

Tebūna jam lengvas Indijos 
vandenyno pakrantės smėlis.

Donatas Bumeikis.

ATITAISOMA KLAIDA
“M.P.” Nr. 10(412), Leonardo 

Karvelio str. “Laikykime jauni
mą”, įsibrovė korektūros klaida. 
Atspausta: “Iš ankstyvesniųjų 
laikų būtina pažymėti 1957 m. 

pasirodęs italų gyd. J. Markurialio 
garsus veikalas”. O turėjo būti: 
“Iš ankstyvesniųjų laikų būtina 
pažymėti 1567 m. pasirodęs ita
lų gyd. J. Markurialio garsus vei-

I ALB NEWCASTELIO 
APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS
ALB Newcastelio Apylinkės vi

suotinas metinis susirinkimas 
įvyks š.m. kovo mėn. 24 d. (sek
madienį), Brodmedow katalikų pa
rapijos salėje, tuoj po pamaldų.

DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas, 2. 

Prezidiumo rinkimai, 3. Valdybos 
pranešimas, 4. Diskusijos dėl val
dybos pranešimo, 5. Valdybos rin
kimai, 6. Revizijos komisijos rin
kimai, 7. Klausimai i rsumanymai, 
8. Susirinkimo uždarymas.

Reikiamam bendruomenės narių 
skaičiui nesusirinkus nustatytu 
laiku, už pusės valandos susirin
kimas bus laikomas teisėtu bet ku
riam bendruomenės narių skaičiui 
dalyvaujant.

ALB Newca»telio Apyl. Valdyba.

Mokslo keliu
★ Sydnėjaus universitete tech

nikos fakultetą baigė Andrius 
Choda. Jis yra baigęs Kogarah 
gimnaziją 1953 m. A. Choda nu
mato dar vienerius metus pasilik
ti universitete pagalinti studijoms.

*• Ramutis Zakarevičius, 1953 
m. pradėjęs Sydnėjaus universite
te studijuoti techniką, 1956 m. 
perėjo į Science fakultetą ir vie
nerius metus studijavęs sustiprin
tą fiziką (Advenced Phisics III), 
kurią išlaikęs su kreditu gavo 
B. Sc. laipsnį, šiais metais toliau 
tęs studijas technikos fakultete.

Ramutis Zakarevičius yra gimęs 
1937 m. Klaipėdoje. Vokietijoje 
mokėsi Schoenfeldo gimnazijoje, 
1953 m. pirmuoju baigė St. Pat
rick’s gimnaziją Strathfielde.

PRANEŠIMAI
1919 m. kovo mėn. 18 d. Lietu

voje, gindamas amerikiečių misi
ją, garbingai žuvo pirmasis Lietu
vos kareivis PRANAS EIMUTIS. 
Ta proga Karių Sąjungos “Ramo
vės” Sydnėjaus skyrius š.m. kovo 
31 d. Camperdowno parapijos sa
lėje, tuoj po lietuviškų pamaldų, 
rengia paskaitą, kurią skaitys Kū
rėjų — Savanorių Sąjungos sky
riaus pirm. V. Šliogeris, tema: 
“Lietuvoss nepriklausomybės pra
radimo karinės aplinkybės”.

EKSKURSIJA | WARAGAMBA

Sydnėjaus Liet. Inžinierių ir 
Architektų darugija ruošia eks
kursiją Waragambos užtvankos 
apžiūrėti. Vykstama mašinomis. 
Renkamasi kovo 24 d. 9 vai. ryto 
prie Lidcombe gelež. stoties. Ka
dangi vietų skaičius yra ribotas, 
prašoma iš anksto kreiptis į drau
gijos sekr. dipl. inž. V. Bukevičių, 
tel. DO 648 — ext. 653. V-ba.

TECHNIKOS DARBUOTOJAMS 
MELBOURNE

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos įgaliotinis 
Melbourne (K. Mieldažys) organi
zuoja spalvuotų nuotraukų de
monstravimą š.m. kovo mėn. 30 
d. 7 vai. vak. St. John Church 
Hall, E. Melbourne (Victoria Pa
rade ir Hoddle St. kryžkelėje). 

Yra kviečiami visi inžinieriai, ar
chitektai ir technikos studentai. 
(Bus P.L.I.A.S. informacinis pra
nešimas). Be to, yra kviečiami tech
nikos darbuotojų šeimų nariai, jų 
pažįstamieji ir visi kiti, kurie do
misi spalvuotomis nuotraukomis. 
Daugiausia nuotraukų bus iš Pietų 
Pacifiko salų gamtos ir žmonių 
gyvenimo. Įgaliotinis.

M. Lucas & Co.
BUILDERS & CONTRACTORS

(REG.)

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

Tel. WJ 2272
Turime pardavimui 2 naujus (fib
roj dviejų miegamųjų namus 
Marylande. Tik £ 600 depozitas 
(Kaina £ 3550). Be to, turime di
desnių ir mažesnių paskolų, kurias 
norintieji gauti prašomi paskubėti.

IŠ SYDNĖJAUS SKAUTŲ 
GYVENIMO

š.m. vasario mėn. įvykusiame 
“Aušros” Tunto štabo posėdyje 
padaryta kai kurių pakeitimų 
skautų vienetų vadovybėje. Iš 
D.L.K. Kęstučio d-vės d-ko parei
gų pasitraukus ps. B. žaliui, nau
ju d-ku paskirtas s.v.v.sl. A. Ga
rdis. Tunto adj. paskirtas p. B. 
Žalys.

★ Motinos Dienos minėjimą ir 
šiais metais ruošia Sydnėjaus 
skautai drauge su ateitininkais. 
Šiuo reikalu (kovo 2 d.) tarėsi 
tunto ir ateitininkų vienetų vado
vai.

★ Vasario 17 d., Lily vale, įvyko 
Iš Už Geležinės Uždangos Esan
čių Kraštų skautų bendras lau
žas, kuriame dalyvavo per 70 ru
sų, ukrainiečių, estų ir vengrų 
skautų-čių. Lietuvius skautus ats
tovavo ps. B. Žalys (Gausesnis 
būrys mūsų skautų nedalyvavo 
dėl Vasario 16 minėjimo). Latvių 
skautai taip pat buvo atsiuntę sa
vo atstovą.

★ Kovo 31 d. Lilyvale įvyksta 
tarptautinės skilčių varžybos tarp 
lietuvių, latvių, estų, rusų, ukrai
niečių ir vengrų skautų. Iš kiek
vienos tautybės varžysis po vi.ną 
skautų ir skaučių skiltį. Varžoma
si iš pirmosios pagalbos, pionie- 
rijos ir kai kurių skautiškų žaidi
mų. Skautai-čs į Lilyvale išvyksta 
iš Central garinių traukinių sto
ties 9.37 ryto. Po varžybų bus žai-

G & B Auto Remontai 
Taisoma privačiai

— papigintai
Reikalui esant mašinas paimame 
ir pristatome atgal.

Padstow, Tel. UU 9174 

ALB Pertho Apylinkės Valdybos narei
V. ŠEŠTOKIENEI, 

jos tėveliui Jonui Mačiulaičiui mirus, nuoširdžiausią užuojautą
reiškia

ALB Pertho Apyl. Valdybos Nariai.

LITEBATOROS — DAINOS — MUZIKOS

VAKARAS MELBOURNE
Melbourniškiai, prisidėsite prie lietuviškos kultūros puoselėjimo 

atsilankydami š.m. kovo mėn. 23 d. 7.30 vai. į
CARMELITE HALL RUOŠIAMĄ DAINOS, LITERATŪROS IR 

MUZIKOS VAKARĄ.
Programą išpildys J. Švabaitė, V. Žemkalnis, J. Mikitas, K.K. Kun>- 
cevičius, A. Radauskas, Zdanavičius, P. Morkūnas, vyrų kvartetas, 
“Atžalyno” šokių grupė ir Melbourne teatro grupės aktoriai p.p. Bal
tutytė ir Lazauskas.

Bilietai gaunami pas LKF bibliotekos vedėją p. Geštartą ir įei
nant į salę. Bilietų kaina 6-8 šil.

L.K. Fondo Melbourno Sk. Valdyba.

SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS Į
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- i 
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ I KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!
Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas SimniSkis, as President of the 
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dimai tarp visų kitų atvykusių 
kautų vienetų, nedalyvavusių var
žybose. Kviečiami ir svečiai.

Vyt. šiaurys.

BRISBANĖS JAUNIMAS

★ Brisbanėj beveik visas jauni
mas iki 20-ties metų yra susispie- 
tęs į skautų sąjungą. Visi tarp sa
vęs gražiai sugyvena ir nuolat 
bendradarbiauja. Šalia skautiškos 
veiklos, susispiečia vieni pas ki
tus bendriems pasilinksminimams.

★ šiais metais du iš mūsų tar
po baigė gimnazijas ir pradėjo 

studijuoti. Malvėda Vilkinaitė, ku
ri yra vienintelė Brisbanėje stu
dijuojanti pilną laiką, ir Evafdas 
Sagatys studijuoja vakarais. Po 
metų, kitų tikimės turėsią dau
giau mokslo siekiančio savo jau
nimo.

★ š.m. kovo mėn. 2 d. vietos 
skautai-tės turėjo iškilmingą su
eigą, kurios metu buvo paminėtas 
šv. Kazimieras, Lietuvos skautų 
patronas, ir Lordo Roberto Baden
— Powell 100 metų gimimo ir 
skautų sąjungos 50 metų įkūrimo 
sukaktis.

šia proga vėl mūsų šeima padi
dėjo: Ričardas Jakavičius ir Si
gitas Stankevičius davė skauto 
įžodį. Reikia pasidžiaugti, kad 
taip sparčiai gausėja mūsų šeima
— šešių mėnesių laikotarpyje mū
sų eilės paaugo trylika sesių ir 
brolių. Tikimės, kad ateityje mū
sų eilės dar padidės.

★ Po iškilmingos sueigos skau
tai suruošė bendrą pasilinksmini
mą su Užgavėnių blynais, šio va
karo surinktos pajamos papilde 
mūsų stovyklos metu patuštintą 
kasą. Mes tikimės ateinančių atos
togų metu vėl stovyklauti ir iš 
anksto jau tam ruošiamės.

Juzė.
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