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STUDIJAS 
PRADEDANT
INITIUM SEMESTRI PROGA

Lietuvos universiteto studentai 
semestro pradžią švęsdavo iškil
mingomis korporacijų sueigomis, 
įvairiais .pasilinksminimais. Išei

vijos studentija tęsia senąją tra
diciją ir kiekvienų mokslo metų 
pradžioje, visi bendrai susirinkę, 
leidžia prasiveržti jaunai energi
jai, pakunkuliuoti karštam krau
jui. Linksmoji įžanga yra pradžia 
rimtų studijų, kurias seka ruoši
masis gyvenimui, plėtimas inte
lekto, būsimų idealų ugdymas. 
Augštoji mokykla subrandina jau- 
nuolį-lę, palieka Juose neišdildo
mų žymių visam gyvenimui.

Mokslas yra vadinamas tarp
tautiniu, stovinčiu augščiau visų 
mums žinomų internacionalų. Ta
čiau kiekvieno krašto augštoji mo
kykla, be mokslo bendrumo, turi ir 
skirtingų žymių, kurias* ji perle
kia studijuojančiam jaunimui. 
Kiekviena augštoji mokykla sten
giasi parūpinti savam kraštui kuo 
daugiausia išmokslintų vyrų ir 

moterų, kurie sugebėtų vadovauti 
krašto visuomeniniam, kultūri
niam, ekonominiam ir politiniam 
gyvenimui.

Kaip visa tai pritaikinti tauti
niam reikalui, ii* yra sunki pro
blema, kurią mūsų jaunimas besi- 
semadamas mokslo, o ypač baigęs 
studijas, turi ar turės išspręstų 
Nuo to priklausys ar jie įsijungs, 
ar atitruks nuo savo tautos ir ben
druomenės.

Mūsų studentija, be grynojo 
mokslo, turėtų gauti ir lietuviškos 
dvasios, kurią jai galėtų suteikti 
tik sava tautinė augštoji mokyk
la. Tautinio reikalo supratimas 
subūrė mūsų studentus į lietuviš
ką studentų sąjungą. Tokia sąjun
ga tam tikra dalimi suteikia jiems 
tai, ko jie negali gauti iš šio kraš
to augštosios mokyklos Tačiau 
toks susibūrimas būtų tik papras
tu formąjumu, jei jo nariai nesi
imtų aktyvumo lietuviškuose reiš
kiniuose. Tačiau mes tikime, kad 
besimokąs jaunimas neiškryps iš 
lietuviškojo kelio. Tai patvirtina 
maloni žinia, kad pereitame stu
dentų suvažiavime entuziastingai 
pasižadėta mokytis lituanistinių 
dalykų. Antra vertus, jei bestudi
juojantį jaunimą mes neturime 
teisės atitraukti nuo jų pagrindi
nės užduoties — studijų, ir ap
krauti kuriomis nors pareigomis, 
tai į baigusius mokslą lietuviško
ji bendruomenė gali tikrai pre
tenduoti ir reikalauti, kad jie joje 
dirbtų ir vadovautų.

Šiame reikale mes galime kon
statuoti džiugių faktų. Iš kelių 

jau baigusių augštąjį mokslą, veik 
visi yra aktyviai įsitraukę į ben
druomenės gyvenimą, pasiėmę 
svarbias visuomenines ir kultūri
nes pareigas, kurias atlieka visu 
jaunatvišku uolumu. Aišku, jų įta
ka į jaunuosius, dar bestudijuo
jančius, yra daug didesnė, negu 
mūsų vyresnės katros atstovų. Jie 
geriau supranta, kokios sąlygos 
veikia jaunus studentus ir jie lai
ku gali panaudoti atitinakmas 
priemones ir savo įtaką, kad jau
nieji pasektų baigusių mokslus ko
legų pavyzdžiais.

Visi šitie reiškiniai teikia mums 
viltį, kad jaunoji inteligentija bus 
ištikima lietuvybės saugotoja iš
eivijoje.

LEONARDAS KARVELIS.

GEDULAS 
FILIPINUOSE

LĖKTUVO KATASTROFOJE 
ŽUVO PREZIDENTAS 
RAMON MAGSAYSAY

Filipinų respublikos prezidentą 
Ramon Magsaysay tragiška mir
tis ištiko kovo 17 d. Su prezidentu 
žuvo dar 20 žmonių, tarp jų Fili
pinų švietimo ministeris, parla
mento atstovas ir keli augšti vald
žios pareigūnai. Prezidentas su 
palydovais buvo nuskridęs į Cebu 
mieso universiteto iškilmes. Jo lėk
tuvas sudužo po 15 minučių skri
dimo grįžtant į sostinę, Manilos 
miestą.

Ramon Magasaysay, kalvio sū
nus, aistringas kovotojas dėl Fi
lipinų laisvės, kietas pogrindžio 
vadas kovoje prieš japonus ,kada 
šie, II-jo Pasaulinio karo metu 
buvo okupavę Filipinus; bekom- 
promisinis antikomunistas, nepap
rastos energijos ir ryžto vyras. 
Būdamas mechaniku pradėjo stu
dijas ir įsigijo humanitarinių mo
kslų diplomą bei teisės mokslų 
daktaratą. Filipinų respublikoj 
Magsaysay buvo gerbiamas, myli
mas ir... nekenčiamas. Mylėjo jį 
visi, gerbė kaip herojų visi — iš
skyrus komunistus, kuriems jis 
nedarė nuolaidų, o suvargusiam 
pilipiniečiui davė tai, ką komunis
tai tik žadėti galėjo: jis davė žmo
nėms žemės, darbo, duonos ir tei
singumą.

Ramon Magsaysay prezidentu 
buvo išrinktas 1943 m. Jis žuvo 
tebeidamas 49 metus amžiaus. Jo 
kūną į šalies sostinę pervežant 
lydėjo naikintuvų eskadrilė, o ae
rodrome karstą pasitiko 50.000 
žmonių minia, prie prezidentūros 
jo laukė apie milionas pilipiniečių. 
Visoje respublikoje gedulas, visa 
tauta liūdi savo prezidento.

Prezidento pareigas perėmė vi
ceprezidentas Carlos P. Garcia, 61 
metų amžiaus teisininkas ir vienas 
žymiausių šaltos poetų. Apie pre
zidento mirtį jis sužinojo būdamas 
Australijoje, kur dalyvavo SEATO 
konferencijoje, vadovaudamas Fi
lipinų delegacijai. Naujasis prezi
dentas SEATO konferencijoje pa
sireiškė kaip kietas antikomunis
tas, ypač aštriai pasisakęs prieš 

komunistinį grobimo kelią siekiant 
pavergti kitas tautas.

VAKARŲ VOKIETIJOS 
SANTYKIAI SU SOVIETAIS

Vakarų Vokietijos ministeris 
pirm. dr. Adenaueris savo laiške 
Bulganinui reikalauja, kad būtų 
paleisti Sov. Sąjungoje esantieji 
vokiečiai, patvirtino, kad šiaurės 
Atlanto sąjunga yra grynai gyni
mosi reikalams, ir pasidžiaugė pre
kybos pagyvėjimu tarp abiejų 
kraštų. Ta proga jis vėl iškėlė 
Vokietijos sujungimo klausimą.

PERONAS TIKISI ATSIIMTI
VALDŽIĄ

Argentinos prezidento spaudos 
sekretorius paskelbė, kad genero
las Peronas išsiuntė savo patikė
tinį į Braziliją, Boliviją, Čilę, Pa
ragvajų ir Uragvajų paruošti ten 
esančių peronistų vieningai pulti 
Argentinos. Pavardėmis buvo su
minėti peronistų vadai tuose kraš
tuose.

• Iš Canberros pranešama, 
kad dėl palankaus užsienio preky
bos balanso, importo suvaržymai 
dar būsią sušvelninti.

Egipto Izraelio Santykiai
Izraeliui atitraukus savo ka

riuomenę iš Gazos iškyšulio ir 
Akabos įlankos pakraščių, į čia 
buvo pasiųsti Jungtinių Tautų po
licijos daliniai. Buvo sutarta, kad 
ši teritorija pasiliks Jungtinių 
Tautų kontrolėje. Tačiau, vos žy
dai šias sritis evakuavo, Egiptas 
pradėjo siųsti savo pareigūnus ir 
paskyrė karinį administratorių. 
Faktiškai šių sričių kontrolė jau 
perėjo į egiptiečių rankas ir Jung
tinių Tautų policija tėra tik Egip
to — Izraelio pasienyje.

Ryšium su Egipto valdžios grį
žimu į Gazos iškyšulį ir Akabos 
sritį, Izraelis pakėlė triukšmą, 
grąsindamas karinėmis priemonė
mis savo sienų saugumui užtikrin
ti. Vienu metu atrodė, kad gali 
kilti naujas karas. Po skubių ir

BERMUDOS KONFERENCIJA
Praeitą savaitę Bermudos 

saloje prasidėjo konferencija 
tarp Amerikos prezidento ir Ang
lijos ministerio pirmininko — pir
mas šių valstybių vyriausybių gal
vų oficialus susitikimas po santy
kių atvėsimo, atsiradusio Anglijai 
ir Prancūzijai pradėjus žygį į 
Egiptą.

JAV prezidentas Eisenhoweris į 
Bermudų plaukė laivu “Canberra”. 
Anglijos ministeris pirmininkas 
Macmillan iš Londono išvyko per

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
MAIŠO, KAD 

NESUSIKALBĖTŲ

įdomų faktą atidengė Vilniaus 
radijas savo pranešime atpa
sakodamas pasikalbėjimą su vienu 
Vilniaus įgulos leitenantu lietuviu. 
Girdi, jam esą malonu tarnauti 
dalinyje, kuriame esą 14 tautybių 
atstovų. Tai tikrai jau “daugiana
cionalinė karių šeima”, kai pava
dino tas leitenantas savo dalinį. 
Tai rodo, kad Lietuvoje esančios 
įgulos netik kad nėra lietuviškos, 
bet jose yra tikras tautų mišinys. 
Okupantas tyčia maišo tautybes, 
kad kariai vienas su kitu perdaug 
nesikalbėtų. Stačiai nuostabu, kad 
bolševikai, verčia Lietuvos gyven
tojus minėti tokias sovietinės ar
mijos šventes, žinodami, jog jos 
Lietuvos liaudžiai primena vergi
ją, o ne laisvę.

SOVIETŲ FIKCIJA

Vos prieš keletą savaičių Mask
voje įvyko augščiausios tarybos 
sesija, tai Lietuvos sovietiniai įga
liotiniai ir pas save jau šaukia 
Lietuvos okupantų augščiausios 
tarybos posėdžius, kurie prasidė
jo kovo 12 d. Gi čia buvo at- 
gromuliuota daugumoje tai, kas 
buvo “vienbalsiai” nutarta Mask
voje. Maskvos sesijoje buvo suda
ryta fikcija, kad atskiroms res
publikoms teismų ir administraci
jos suskirstymo srityje būsią su
teikta daugiau teisių. Deja, įjung
tas į tą reformą gana stiprus re
zervas. Reikia ir ateityje vadovau
tis pagrindiniais Sovietų Sąjungos 
nuostatais, kitaip tariant, Lietu
vos bolševikinės valdžios vardu ir 
toliau bus skelbiama tai, kas įk
vėpta ar tiesiai nustatyta Mask
voje. 

griežtų žygių, įsikišus Amerikai, 
po eilės konferencijų su Izraelio 
vyriausybe, įtampa kiek atslūgo, 
nors kalbos apie karą nesiliauja.

Jungtinių Tautų generalinis sek
retorius Hammarskjoeld pereitos 
savaitės gale lankėsi Kaire, kur 
turėjo pasitarimus su Egipto už
sienių reikalų ministeriu, prezi
dentu Naseru ir Jungtinių Tautų 
karinių pajėgų vadu generolu 

Burns. Su Egipto vyriausybe tar
tasi dėl atidaromo laivininkystei 
Sueso kanalo naudojimo ir santy
kių su Izraeliu klausimais.

Sueso kanalas kovo 28 d. atida
romas laivininkystei (kolkas te
galės plaukti tik iki 10.000 tonų 
laivai), gi iki 10 d. balandžio ka
nalas pramatoma galutinai išvaly
ti pilnai navigacijai.

eitą savaitę lėktuvu. Prezidentą ir 
ministerį pirmininką lydi jų už
sienių reikalų ministerial ir kiti 
patarėjai. Macmillan į Bermudą 
atvyko anksčiau ir sutiko Eisenho- 
werį.

Konferencijoje yra svarstomi 
Europa, Vid. Rytus ir kiti pasau
liui rūpimi klausimai.

Šiai konferencijai skiriama di
delės reikšmės. Svarbiausia esą 
tai, kad joje būtų išlyginti santy
kiai tarp Amerikos ir Anglijos.

PALECKIS PRIĖMĖ BRITŲ 
AMBASADORIŲ

Naudodamasis Tasso agentūros 
žiniomis, Reuteris praneša, kad 
naująjį britų ambasadorių Krem
liui, serą Patriką Reillį, vasario 
28 d. priėmė Augščiausiojo prezi
diumo pirmininko pavaduotojas 
Paleckis. Agentūra pažymi, kad 
tuo metu nebuvo nei Vorošilovo, 
kuris paprastai priima naujai at
vykusius pasiuntinius, nei Tara- 
sovo, pirmojo pavaduotojo.

• Lietuvos kamjaunuolių cent
ro komiteto plenumo posėdžiuose, 
kaip dabar paaiškėjo, buvo pagar
sintas naujas planas Lietuvos stu
dentus kiek galint išsklaidyti po 
karštą, “arčiau susipažinti su dar
bininkų ir kolchozininkų gyveni
mu”.

S Anglija yra bene didžiausio 
pokario laijcais streiko išvakarėse. 
Prasidedanti streikų banga api
ma apie 3 mik darbininkų. Skaud
žiausiai palies laivininkystę^ laivų 
statybos įmones ir geležinkelių 
pramonę. Streikas kilo dėl atlygi
nimų.
• Iš Canberros pranešama, kad 

gyvenamųjų namų trūkumui su
švelninti numatoma padidinti sta
tybai kreditus. Jeigu bus pakan
kamai darbo jėgos ir medžiagų, 
centralinis bankas žada suteikti 
papildomai 10 milionų svarų kre
ditą.

S Indonezijos armijos vadai 
paruošė planą, pagal kurį prama- 
toma į vyriausybę grąžinti buv. 
viceprezidentą Hatta.

S Netrukus Australijoj bus at
likti naujų atominių ginklų ban
dymai. Juos vykdys Anglija.

Taip Sovietai niokoja 
Tautas

IŠTREMTOSIOS TAUTOS PRA
DEDAMA GRĄŽINTI l SUNAI
KINTUS JŲJŲ KRAŠTUS.

Sovietų Sąjungos augščiausioji 
taryba nusperendė grąžinti į jų 
buvusias žemes daugiau kaip mi- 
lioną žmonių, priklausančių bal- 
karų, čečėnų, ingušų, karačų ir 
kalmykų tautoms, kurios savo me
tu visos ištisai buvo išgabentos iš 
savo gyvenamųjų vietų ir pames
tos centrinėje Azijoje ir Sibire. 
Tas žiaurus veiksmas buvo atlik
tas karo metu, remiantis įtarimu, 
kad jos yra neištikimos sovieti
niam režimui. Kartu taip pat buvo 
išdraskytos dar dvi respublikos, 

tai pavolgės vokiečiai ir Krymo to
toriai, bet dėl šių dviejų sprendi
mo dar nėra ir gal nebus, nes 
anuomet joa buvo kur kas sunkiau 
apkaltintos, negu anos tautos, ku
rių tarytum dabar pasigailėta. 
Dėl vokiečių, kurių respubliką su
darė netoli pusmilionio žmonių, tai 
dėl jų anuomet buvo pasakyta, kad 
dešimtys tūkstančių jų karo metu 
buvę kaip šnipai ir sabotažo vyk
dytojai. Maždaug šitoks pakaltini- 
mas buvo taikomas ir Krymo šiau
rėje tėvynę turėjusiems totoriams 
ir kalmykams. Kad dabar kalmy- 
kai grąžinami . o totoriai palieka
mi, tai bus nusvėręs vienas kalti
nimo sunkumas. Kaip kalmykai, 
taip ir totoriai 1943-44 metais bu
vo apkaltinti antisovietiniais vei
ksmais vokiečių naudai. Totoriams, 
matyt, smarkiau veikusiems prieš 
sovietus, buvo pridėtas dar vienas 
kaltinimas: jie, girdi, nieko nedarę 
tėvynės išdavikams.

Grąžinamosios tautelės bus ve
žamos atgal ne tuojau pat, bet ligi 
1960 metų. Tiesa, tas pats augš- 
čiausiosios tarybos prezidiumo sek
retorius Gorkinas, kuris anuomet 
pasirašė jų išvežimo iš namų ak
tą, dabar viešai pareiškė, kad ši
toks pasielgimas buvęs didžiulis 
pažeidimas Lenino skelbtosios tau
tybių politikos. Naujuoju aktu ofi
cialiai atitaisomos praeityje pada
rytosios klaidos. Tai ko gi dar 
laukiama net iki 1960 metų? .At
sakymas labai aiškus. Tautos tai 
tautos, laisvė tai laisvė, bet so
vietų valdžiai svarbu, kad skubus 
žmonių vežimas namo nepakenktų 
ekonomiškai tiems plotams, ku
riuose tos tautos buvo įkurdintos 
ir kuriuos per ilgus metus jos pa
darė gyvenamais ir duodančiais 
šiokio tokio pelno. Teks, aišku, 
pagalvoti, ką nukelti į jų vietą. 
Be to, dabar jau, po tiek metų, 
sąlygos jų apgyventuose Sibiro 
plotuose yra truputėlį geresnės, 
negu jų paliktuose kalnuose, kur 
nebeliko net pastogės.

Reikia dar pažymėti, kad tos 
tautos niekados nenorėjo pripažin
ti rusiškosios vergijos. Norėda
mos laisvai gyventi, jos kilo prieš 
rusiškąjį carizmą, o paskui tęsė 
kovą prieš bolševikų rusiškąjį ko
lonializmą, kolektyvizaciją ir so
vietizaciją. čečėnai ir ingušai dar 
praeitame amžiuje apie 40 metų 
atkakliai kovojo prieš rusų pas
tangas įsiveržti į jų kraštus. Kai 
rusai užėmė Kaukazą, tai apie 
penktadalį jo gyvventojų tuojau 
išvarė į Turkiją.

SOEKARNO 
DIKTATŪRA

Indonezijos situaciją galima 
apibudinti šitaip: centro vyriau
sybė yra netekusi veik visos teri
torijos h* autoriteto tačiau teore
tiškai tebevykdo .valdžios funkci
jas. Prezidentas dr. Soekarno, pa
vedęs naująją vyriausybę sudary
ti savo partijos vadui (Suwirjo), 
paskelbė, kad naujoji vyriausybė 
reikalus tvarkys “griežtai ir tei
singai”. Naujasis ministeris pir
mininkas skelbia, kad jis vyriau
sybę sudarysiąs iš ‘asmenybių, ne
žiūrint partinės priklausomybės”. 
Faktiškai, paskelbus karo stovį, 
prezidentas yra. nekontroliuoja

mas valdovas, besinaudojąs dikta
toriaus teisėmis.

Prieš Soekarno politiką sukilo 
veik visos politines partijos, ypač 
po to, kai jiss paskelbė savo'pla
ną, ketindamas į vyriausybę įtrau
kti ir komunistus.

šiandien Indonezijos ateitis pri
klauso nuo susitdrimo tarp cent
ro vyriausybės ir sukilėlių vadų. 
Nesusitarimo atveju Indonezija 
suskiltų į keletą daugiau ar ma
žiau savarankiškų valstybėlių, iš
simėčiusių atskirose salose. Poli
tiniai stebėtojai būgštauja, kad 
vienu ar kitu atveju Indonezijai 
gręsia komunistinis pavojus. Ko
munistai išnaudoja momentą savo 
įtakai stiprinti.

PRIĖMIMAS VASARIO 16 D.
PROGA

Vasario 16 d. Lietuvos Pasiun
tinys prie šventojo Sosto S. Gird
vainis kartu su Diplomatijos Šefu 
S. Lozoraičiu priiminėjo Romos 
lietuvių koloniją. Priėmime taip 
pat dalyvavo ii* šv. Kazimiero Ko
legijos ir kiti lietuviai dvasiškiai 
su Vysk. Mons V. Padolskiu prie
šaky, T.T. Marijonu, Generolas V. 
Mroček ir Marijonai lietuviai.

LENGVA PASAKYTI 
- SUNKU PADARYTI
Čankaišekas nori išvaduoti Kiniją 
iš komunistų nevalios, o Kinijos 

komunistai Formozą.

A.A.P. žinių agentūra praneša, 
kad nacionalistinės Kinijos vy
riausybės galva, prezidentas 
Chiang-Kai-shek, amerikiečių žur
nalistui pareiškęs, jog Kinijos na
cionalistinė armija esanti pasie
kusi “augščiausio pajėgumo” ir 
yra pasiruošusi invazijai į Kinijos 
žemyną.

“Visą amerikiečių paramą aš 
panaudojau vienam tikslui — iš
laisvinti Kinijos žemynui nuo ko
munistų” — pareiškė čankaišekas. 
Jis nurodė, kad jo armija esanti 
pakankamai pajėgi pralaužti ko
munistinės Kinijos karinius įtvir
tinimus vandenyno pakrantėje. 
Kada prasidės invazija? Tai, esą, 
tik laiko klausimas. Delsimas, gir
di, galėtų pakirsti karių moralę. 
Į klausimą, ar invazija neiššauktų 
naują pasaulinį karą, čankaišekas 
atsakęs, kad čia netenka bijotis 
Rusijos, nes ji esanti labai toli.

Kinijos komunistų vadai daug 
kartų, ir labai nesenai, skelbė, kad 
Formoza, kaip Kinijos teritorijos 
dalis, turinti būti “išlaisvinta nuo 
čankaišeko gaujų”. Kom. Kinijos 
vyriausybė yra įrengusi tvirtus 
žemyno kariuomenės, laivyno ir 
aviacijos bazes, iš kurių žada pul
ti Formozą. Tačiau tai vis dar tik 
žodžiai, nes kalbėti yra daug leng
viau, negu kariauti.

1
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ALB SUVAŽIAVIMAI (4) 
laiko perspektyvoj

“M.P.” Redakcija, norėdama reikia kovoti? Neturime nei vald- 
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.

Adel&idiškis, Pasaulio 
Bendruomenės Seimo 
Jonas Kalvaitis trumpai 
klausimą šitaip:

Lietuvių 
atstovas, 
atsako i

— ALB Krašto Tarybos suva
žiavimai yra būtini — jie yra mū
sų lietuviškosios veiklos pagrindas, 
šitokie suvažiavimai rodo, kad 
Australijos lietuviai tebėra gyvi 
ir jieško kelių, kaip sėkmingiau ir 
našiau organizuoti lietuviškąjį tau
tinį reiškimąsi.

Suvažiavimai, tiesa, kartais gali 
atrodyti mažai kūrybingi, perdaug 
juose šnekama ir ginčyjamasi. 
Betgi per pasikeitimą nuomonė
mis, per “pasibarimus” suranda
ma teisingiausias kelias. Pagaliau, 
tai charakteringa visiems vaka- 
rietiniams seimams, tad ir mūsų 
“seimui".

Turiu prisipažinti, kad turėjau 
laimės dalyvauti visuose bendruo
menės suvažiavimuose, ir galiu 
konstatuoti, kad kiekviename bu
vo nuoširdžiai sielojamasi bendruo
menės reikalais, jieškota būdų 
bendruomeninei veiklai pagyvinti.

Praeitų metų gale įvykęs suva
žiavimas Sydnėjuje praėjo gyvai, 
tvarkingai, ir, reikia pripažinti, 
buvo gana darbingas .

Suvažiavimai mus daugiau su
artina, išryškėja juose mūsų pa
žiūros į esminius reikalus, išjudi
na mūsąjį gyvenimą, todėl suva
žiavimai turi būti reguliarūs ir 
jie šauktini norėčiau kas dveji me
tai.

J. Kalvaitis.

POZICIJA IR 
OPOZICIJA

ALB Bankstowno Apylinkės 
atstovas, Australijos Liet. Katali
kų Kultūros draugijos pirm., Al. ( 
Mauragis pareiškia šitokius sam
protavimus:
— Mes savo bendruomeninį gyve

nimą mėginame tvarkyti demok
ratiniais pagrindais, nes tai da
bar madoje ir kitaip negalime. Bet 
demokratija nėra toks daiktas, ku
rį galima būtų iškarto paėmus 
pritaikyti savo socialiniams ar 
bendruomeniniams reikalams. Be 
žinojimo, kas yra demokratija, 
dar reikia toje demokratijoje būti 
išaugusiems, kitaip sakant, turėti 
demokratišką sielą, kad galėtume 
demokratijos vaisiais naudotis ir 
džiaugtis. Tos demokratiškos sie
los mums ir trūksta.

Vadistinio režimo išauginti ir 
dabar, reikalo verčiami, sudemok- 
ratėję, kaikurie mūsų bendruome
nės veikėjai, nori savo “valdžią” 
parodyti kietą ir tvirtą. Jie netu
ri noro susitarti, bet nugalėti ir 
priversti.

Toji nugalėjimo dvasia eina per 
visus mūsų Tarybos suvažiavimus. 
Prisiminus pirmus du suvažiavi
mus, kur buvo puolami ir teršiami 
kai kurie mūsų veikėjai su tokiu 
įkarščiu, kad rodėsi, jog mūsų tar
pe yra žmonių, kurie nori paversti 
niekais mūsų bendrą darbą. Todėl 
nenuostabu, kad tokiuose suvažia
vimuose nėra šilimos, nėra entu
ziazmo, nėra viso to, ko mes tiki-, 
mes. rasti. Tie dalykai sutinkami 
dainų šventėse, olimpiadose, tau
tinėse stovyklose, konferencijose 
ir visuose tuose susibūrimuose, 
kur nėra pozicijos ir opozicijos. Gi 
Tarybos suvažiavimuose vyksta 
kova tarp pozicijos ir opozicijos. 
Dėl ko, kokie dalykai yra skir
tingi? Ką mes sprendžiame, kad

žios, nei teritorijos, nei politinių $ 
programų, nei partijų, tai dėl ko 3 
kovojame? (
Norėdami atsakyti į šiuos klausi
mus, turime peržvelgti ką mes , 
svarstome ir kaip svarstome. < 

Darbotvarkė, kurią patiekia
Krašto Valdyba suvažiavimui, yra : 
paprasta ir visada ta pati: valdy- ; 
bos pranešimai, rinkimai ir statu- 3 
to pakeitimai, kurie kiekviename 
suvažiavime daromi. Taigi, jokių 
programinių nei pasaulėžiūrinių ] 
klausimų čia nėra. Visas nesusi
pratimas kyla tada, kai norima, 3 
kad daugumos nubalsuoti klausi
mai būtų privalomi visiems, ta- . 
rytum kokie nors išleisti privalomi , 
įsakymai ar įstatymai kompetetin- 
gų valdžios institucijų. Mūsų pa
dėtį visai negalima lyginti su val
stybe. Jokiais nutarimais nepri

versime mokėti solidarumo mokes
čio, nei lankyti apylinkių susirin
kimus, ai' tautines šventes. Tas 
pats yra ir su organizacijomis ar 
kitokiais socialiniais junginiais. 
Visas reikalas turi būti tvarko
mas ant susitarimo bazės, bet koks 
■užmetimas savo valios yra žalin
gas ir iššaukia opoziciją. Mes čia 
tremtyje neturime tokių klausimų, 
dėl kurių mums reikėtų peštis. 
Mūsų visų tikslai ir uždaviniai 
šiandien yra vienodi ir tie patys, 
ir juos sprendžiant negali būti 
opozicijos. Opozicija kyla tik to
dėl, kad pozicija nesugeba klau
simus taip tvarkyti, kaip jie tu
rėtų būti tvarkomi. Tai yra nesu
gebėjimas įsijausti į demokratijos 
dvasią ir į mūsų tremtinių ben
druomenės vidinius reikalus. Nie
kados nereikia užmiršti, kad nei 
Krašto Valdyba nė Taryba neturi 
imperatyvinės galios nei savo na
riams nei organizacijoms. Jų jėga 
ir autoritetas yra tiek augštas ir 
reikšmingas, kiek jis yra remia
mas narių ir kitų bendruomenės 
socialinių junginių.

Kalbant apie paskutinį suvažia
vimą, reikia pasakyti, kad jis bu
vo žymiai geresnis, kaip anksty
vesnieji. čią pozicija rodė daugiau 
nuosaikumo ir matėsi noras rasti 
būdą susitarti, todėl opozicijos 
kaip ir nebuvo suvažiavime, ta
čiau ji pasiliko už suvažiavimo 
ribų. Ir bus, žinoma, tol, kol Kraš
to Valdyba ras būdą ją pašalinti. 
Vienintelis būdas — tai gera valia 

1 i rtikras padėties supratimas, ku- 
’ rie gali mus atvesti į vienybę ir 
■ damų veikimą.

Tokiuose suvažiavimuose, kaip 
mes dabar juos turime, su pozici
ja ir opozicija, labai daug laiko 
sugaištame besiginčydami dėl vi
sai nereikšmingų dalykų. Po tokių 
kovų atstovai jaučiasi pavargę, ir 
laukia suvažiavimo pabaigos. Da
lis nebeištveria iki galo, išvažiuo
ja anksčiau; praeitame suvažiavi
me’’paskutinę dieną trūko atstovų 
statuto pakeitimams svarstyti.

švietimo, kultūriniai, socialiniai, 
propagandiniai ir tėvynės vadavi
mo klausimai buvo prabėgom pa
liesti, arba ir visai nesvarstyti. 
Tokie svarbūs-ir reikšmingi mūsų 
bendruomenės reikalai, kaip tarp 
kapelionų ir Krašto Valdybos glau-

dėsnių ryšių nustatymas ir suderi
nimas veiklos bei nuoširdus ben
dradarbiavimas, nors ir buvo ka
pelionų iškeltas ir pasiūlytas, su
važiavimo nebuvo svarstytas.

Dabar stovi prieš mus klausi
mas: ar verta daryti tokius suva
žiavimus, kurie bendruomenei kai
nuoja daug laiko ir pinigo, o nau
da nedidelė? Tuos visus reikalus, 
kuriuos Krašto Valdyba patiekia 
svarstymui, galima be jokių gin
čų atlikti korespondenciniu keliu.

Tačiau suvažiavimai gali ir tu
ri atlikti daugiau, kaip išklausyti 
Krašto Valdybos pranešimų ir iš
rinkti naują valdybą. Mes turime 
pasukti nauju keliu. Mūsų ben
druomenės suvažiavimai turėtų 
būti gausūs, su plačia programa. 
Suvažiavimai turėtų būti jungia
mi su sportininkų sąskrydžiais, su 
dainų šventėmis, su kultūrininkų 
gausiu dalyvavimu. Suvažiavimas 
darbą galėtų atlikti sekcijomis. Gi 
visi formaliniai dalykai, kurie yra 
būtini, galėtų būti atlikti per pu
sę dienos, o visą kitą laiką skirti 
esminiams Bendruomenės reika
lams svarstyti. Tikiu, kad tokiuose 
suvažiavimuose — konferencijose 
būtų galima pamatyti lietuviškų 
jėgų demonstraciją, propagandą 
ir entuziazmą.

Aleksandras Mauragis.

DEŠIMTMETIS

Ar Gelbstime Artima?
(SYDNĖJAUS LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALINĖS GLOBOS D-JOS 

PROGA)METINIŲ
Anglų tapytojo W. Holman Hunt 

(1827-1910) vienas pagarsėjusių 
paveikslų “The Light of the 
World”, vaizduoja Kristų stovintį 
vidunakty sode prie vienišo namo. 
Kairėj rankoj jis laiko degantį 
žibintą, o dešine ranka beldžiasi 
į sunkias duris. Kai šis paveiks
las pirmą kartą buvo išstatytas 
parodoj, vienas meno kritikas pa
darė autoriui pastabą: “Mr. Hunt, 
jūs nebaigėte savo darbo, duryse 
nėra rankenos!” — “Klystate”, 
atsakė dailininkas, “tos durys ve
da į žmogaus širdį, jos gali būti 
atidarytos tik iš vidaus.”

Taip, štai kur glūdi socialinio 
teisingumo išsprendimo paslaptis. 
Ji atrodo labai paprasta, bet šimt
mečių bėgy nebaigta spręsti, nes 
vis dar sunku atidaryti duris į 
žmonių širdis.

Kiek šių dienų mokslai pasiekia 
pirmąsias žmogaus socialinio ben
dravimo apraiškas, — visuomet 
buvo vargšų ii’ gėrybėmis aprū
pintų, nedateklį kenčiančių ir tur
tais pertekusių ; visuomet būta 
žmonių reikalingų pagalbos ir ki-

kai 
lietuvių 
Pirmas 
Henzel- 

europie-

Jau beveik dešimt metų, 
prasidėjo didesnio masto 
emigracija į Australiją, 
laivas “General Steward 
man” su apie tūkstančiu
čių, iš kurių buvo apie 400 lietu
vių, atplaukė iš Bremerhafen’o i 
Australiją 1947 m. lapkričio mėn. 
28 d. Palaikyti apie savaitę sto
vykloje prie Freemantle, Vakarų 
Australijoje, buvom persodinti į 
“Kanimblą” ir nuplukdyti į Mel- 
bourną. čia buvome pagąsdinti 
tuometinio Imigracijos ministerio 
Mr. Calwell, kuris mus- sveikin
damas pranešė, kad būsime ski
riami prie nemalonesnių ir sun
kesnių darbų, kurių australai dar
bininkai nenori dirbti. Iš laivo bu
vom nuvežti traukiniu į Bonegi- 
los stovyklą, kurią per eilę metu 
perėjo tūkstančiai lietuvių.

Nenagrinėsiu, kodėl emigravome 
į Australiją ar kur kitur. Važia
vome, kur tik vežė, kad tik nepa
tekus po bolševikais. Važiavome 
ten, kur tik žadėjo respektuoti 
žmogaus laisvę ir teises, ir, be to, 
jau buvo nusibodęs skurdas Vokie- 
tjoje. Tačiau, išsiblaškėme įsitiki
nę, kad vistiek gr5įšime į laisvą 
Lietuvą.

Iš kurio taško bežiūrėtumėme, 
dešimt metų nėra trumpas lai

kas. Jeigu į savo tėvynę per tą 
laką negalėjome sugrįžti, tai ne
reiškia, kad mes tuom nesisielojo
me. O tai matyti iš dešimties me
tų mūsų gyvenimo Australijoje. 
Daug kas įvyko per šį laikotarpį, 
kas verta prisiminti ir užfiksuoti, 
kad būsimos kartos, istorikai tu
rėtų davinių apie mūsų emigraci
nį gyvenimą šiame krašte. Tokios 
medžiagos j ieškos ir laisvos Lietu
vos archyvai. Kad tie faktai neiš
nyktų iš mūsų atminties, kad ne
žūtų gyvenimo sūkury, būtų gerai 
išleisti atskirą leidinį, kuriame bū-

AUSTRALIJOJE 
tų užfiksuotas dešimties metų 
Australijos lietuvių tremties kul
tūrinis, tautais, organizacinis, so
cialinis ir bendruomeninis gyveni
mas. Tokį leidinį išleisti reikia Ii’ 
galima.

Imantis šio darbo, būtų susidur
ta su finansiniais sunkumais. Ta
čiau, mano nuomone, toks metraš
tis turėtų didelį pasisekimą Aus
tralijos lietuvių tarpe, nes tai lies
tų tiesioginiai kiekvieną, ir, ne
abejoju, kad susirastų gausiai pre
numeratorių iš anksto.

Atvykęs pirmuoju transportu ir 
būdamas vienas iš tų, kurie neno
rėtų, kad mūsų pirmas, sunkiau
sias ii’ įdomiausias emigracinio 
gyvenimo dešimtmetis Australijo
je būtų pamirštas, kviečiu ir ki
tus pasisakyti tuo klausimu per 
laikraštį.

Iš savo pusės siūlau, Krašto 
Valdybai, bendradarbiaujant su 
Kultūros Fondu ir “Mūsų Pasto
gės” redakcija, sudaryti redakcinę 
komisiją, kuri pakviestų į talką 
apylinkių valdybas, organizacijas, 
teatro grupes, chorus, o taip pat 
menininkai, visuomenininkai ir ki
ti prisidėtų straipsniais ir nuot
raukomis.

Delsti nereiktų, nes dešimtme
tis sukanka šiemet.

S. Čibiras.
Red. pastaba: šio laikraščio red. 

pritaria S. Čibiro iškeltai minčiai 
ir kviečia metraščio išleidimo rei
kalu pasisakyti skaitytojus.

Vinco Krėvės Vardo
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Juo Greičiau, Tuo Geriau!

Lietuvių Akademinis Sambūris 
Montrealyje (Kanadoje) nutarė 
1955 m. įsteigtą Vinco Krėvės var
do literatūrinę premiją 500 dol. 
sumoje skirti reguliariai kas antri 
metai. Pirmoji premija buvo įteik
ta 1955 m. Jonui Aisčiui už 1954 
m. pasirodžiusią literatūrinių atsi
minimų knygą “Apie laiką ir žmo
nes”. Antroji premija bus skiria
ma 1957 m. gegužės mėn. už 1955 
— 56 m. bet kuriame laisvo pasau
lio krašte išleistą ir dar nepremi
juotą lietuvių grožinės lit. (poezi
jos, prozos, dramos) veikalą.

Premijai skirti sudaroma penkių 
asmenų Jury komisija, kurios sąs
tatas šiomis dienomis bus paskelb
tas visoje lietuviškoje išeivijos 
spaudoje.

Visos lietuviškos leidyklos yra 
kviečiamos atsiųsti 1955-56 m. iš
leistų lietuviškos grožinės litera
tūros knygų.

Dėl smulkesnių informacijų ar 
aukų prašome kreiptis į Lietuvių 
Akademinio Sambūrio pirmininkę 
Birutę Ciplijauskaitę, 3472 Hut
chison St., Montreal, Que.

Lietuvių Akademinis Sambūris 
Montrealyje,

tų mielaširdingumo.
Senasis Judaismas mielaširdin- 

gumą leido taikyti žydams tik sa
vo tarpe, ne svetimiesiems. Prieš
krikščioniškoji Graikija ir Roma 
viešą pagalbą teikė tik savo pilie
čiams.

Pagal Koraną, tik Islamo tikė
jimą išpažįstantieji galėjo tikėtis 
savitarpės pagalbos, gi neapykan
ta buvo skiriama kiekvienam ne
tikėliui. Budizmas pirmas (apie 
500 m. pr. Kr.) paskleidė univer- ' 
šalinio mielaširdingumo, labdaros 
idėją. Bet tai buvo pagrįsta gry
nai utilitariniais motyvais, dau
giau skatinant susilaikymą nuo 
neapykantos, negu raginant prak
tikuoti gerus darbus.

Tik su krikščionybės atėjimu 
buvo viešai paskelbti visiems vie
nodi ir amžini krikščioniškos mo
rales dėsniai, įpareigojantieji žmo
nes visuose jų darbuose

Duosnumas ,artimo meilė — tos 
didžiosios žmogiškos dorybės, ir 
labdara, kaipo natūrali tų dory
bių pasekmė, viešpatavo pirmųjų 
amžių krikščionių bendruomenėse. 
Šių dienų žodžiais tariant, ten 
buvo įgyvendintas socialinis tei
singumas: turtingesnis dalinosi sa
vo ištekliais su beturčių, vienišas 
ligonis nebuvo paliktas be priežiū
ros, nelaimės ištiktas buvo gelbė
jamas, našlaičio dalia buvo leng
vinama, neteisingai nuskriaustas 
rasdavo, kas jį užtaria ir paguo
džia.

Paskui... O paskui visi žinome 
kas pasidarė.

Viduriniaisiais ir didele dalimi 
naujaisiais amžiais apie gailestin
gumą ir labdarą galima kalbėti tik 
retais atsitikimais. Iš anų laikų 
yra užsilikęs pagarsėjęs posakis — 
“daryk, ką aš sakau, bet ne ką 
darau”. Deja, neretai stebimės šį 
posakį ir šiandieną tebegaliojant.

Dėl socialinio gyvenimo proble
mų tinkamo išsprendimo buvo gal
vojama ne vieną šimtą metų. Šių 
problemų išsprendimą sunkino nie
kada nesibaigęs ginčas apie val
stybės ir individo tikrąjį santykį.

Valstybės valdžiai stiprėjant, 
> pastaroji didele dalimi pasiėmė 
i rūpinti ir socialinę apsaugą.

Iki šių dienų socialinės apsau
gos įstatymdavystė daugely vals- 

i tybių yra padariusi didelę pažan- 
, gą, tačiau visada likdavo spragų, 
; kurių ji neaprėpė. Žmogui į pagal- 
. bą turėjo ateiti kito žmogaus mie- 
■ laširdingumas, gailestingumas — 

organizuotas ar neorganizuotas.
Skaitoma, kad neorganizuota 

artimui pagalba egzistavo nuo tų 
, laikų, kai atsirado pirmasis žmo

nių tarpusavis bendravimas, — tai 
i išplaukia iš žmogaus prigimties. 
• Tačiau efektyvi artimui pagalba 

atsirado tada, kai gailestingumo 
darbas įgavo organizuotas formas.

Vienu pirmųjų gailestingumo 
bei labdaros organizatoriumi lai
komas prancūzų šventasis Vincen
tas Paulietis (1576-1660). Jis 1634 
-35 įsteigė seserų šaričių ordeną 
(pranc. charite, angį. Charity, lot. 
Caritas — meilė, artimo meilė, gai
lestingumas), kurių paskirtis bu
vo dirbti gailestingumo, labdaros 
darbą beturčių tarpe. 1833 m. Pa
ryžiuje buvo įsteigta pasauliečiam 
skirta šv. Vincento Pauliečio d-ja. 
Jos nariai visą savo laiką skyrė 
vargšų lankymui ir pagalbos tie
kimui. Kiekviename krašte, kur 
yra bent kiek katalikų, yra ir šv. 
Vincento Pauliečio d-ja, kuri at
lieka milžinišką i rneįkainuojamą 
gailestingumo ir labdaros darbą. 
Nemažesnės reikšmės turi taip 
vad. Caritas Catholica. Tai kata
likų vyskupų priežiūroje esą spe
cialūs organai labdaros veiklai.

Kitos religinės denominacijos 
taip pat yra išvysčiusios gailes
tingumo ir labdaros darbą, kartais 
tam reikalui tiekdamos pirmumą 
prieš visa kita.

Greta konfesinių labdaros orga
nizacijų visur randame ir nekon
fesinių, kurios labai aktyviai reiš
kiasi tame darbe. Jos kartais va
dinamos filantropinėmis organiza
cijomis (graik. philanthropia — 
žmonių meilė). Filantropais vadi-

narni ir paskiri asmenys, remian- 
tieji ne tik labdaros institucijas, 
bet ligonines, mokyklas, universi
tetus, muziejus ir pan.

Nepr. Lietuvoj socialinės globos 
darbas buvo varomas valstybės ir 
privačių organizacijų — konfesinių 
Ir nekonfesinių. Socialinės apsau
gos įstatymai žengė vis į plates
nes sritis ir buvo palyginti neblo
gi, nors dar ir nepilni. Kur nesie
kė įstatymdavystė, darban stojo 
labdaros organizacijos. Jos savo 
veikloj buvo pasiekusios neblogų 
rezultatų.

Išeivijoje atsidūrėme svetimųjų 
globoj, nepažįstamųjų tarpe, daž
nai net skersuojančių į mus. Ak, 
h* savieji, įsikūrimo rūpesčių apim
ti, nelabai pastebi sovo artimo sun
kumus. Australijoje mūsiškių tar
pe pirmosios pasišovė artimui į 
pagalbą mūsų moterys. Visi pui
kiai žinome, kaip jau keltinti me
tai gražiai veikia socialinės glo
bos d-jos Melbourne ir Adelaidė
je, Sydnėjuje ir Geelonge. Ne vie
ną paklupusį jos pakėlė, daugeliui 
suteikė ramybės ir paguodos, ne
pamiršo vargstančių mūsiškių li
kusių Vokietijoje

Sydnėjuje dar 
Lietuvių šalpos 
persiorganizavęs, 
pagrindais. Sydnėjaus moterys, 
prieš metus laiko, 1956 m. kovo 
mėn. 18 d. įsteigė Sydnėjaus 
lietuvių moterų socialinės globos 
d-ją ir išsirinko pirmąją valdybą. 
Pagrindinis d-jos tikslas — glo
boti ligos ir kitos nelaimės ištik
tus lietuvius Sydnėjuje ir Vokie
tijoje.

Ką Sydnėjaus moterys per pir
muosius metus nuveikė?

Pirmiausia, buvo užmegsti ry
šiai su Sveikatos D-tu, iš kur bu
vo gaunamos žinios apie pateku
sius į ligonines lietuvius. Buvo ir 
yra lankomi ligoniai esantieji bet 
kurioje Sydnėjaus ar jo priemies
čių . ligoninėje. Vienas T.B. ligo
nis buvo remiamas 8 mėnesius: 
jam buvo duotas kambarys, tiekia
ma priežiūra ir piniginė parama. 
Pradėjus lankyti vieną psichiniai 
sergantį ligonį, jis greit protiniai 
atsigavo ir fiziškai sustiprėjo, o 
po to buvo iš ligoninės išleistas. 
Kitas panašus ligonis, pradėjus jį 
lankyti ir guosti, tiek moraliai ir 
fiziškai sustiprėjo, kad dabar jau

■ yra sugebančiųjų dirbti tarpe.
Visą veiklą sunku suminėti. Bet 

ir tas truputėlis pavaizduoja, ko
kį didelį darbą dirba mūsų mote
rys.

Draugijai vadovavo šios sudė
ties valdyba: O. Osinienė — pir
mininkė, E. Kapočienė — vice- 
pirm., M. Cibulskienė — sekreto
rė, R. Klimaitytė — ligonių rei
kalams, B. Jarembauskienė — iž
dininkė. Valdybai talkavo gražus 
būrelis pasiryžėlių moterų. Visu 
tuo gražiu kolektyvu mes galime 
tikrai didžiuotis.

žengiant į antruosius metus, 
linkime Sydnėjaus moterims ir to
liau tuo pat užsidegimu bei ryž
tu tęsti sunkų artimo pagalbos 
darbą. Mes žinome, kad kiekvie
nas mūsų patekęs vargan ar ištik
tas kurios nelaimės, sulauks š jų 
malonių rankų paarmos ir gailes
tingumo.

1951 susikūrė 
Fondas, dabar 
berods, Caritas

Leonardas Karvelis.

Čekoslovakijoje

tarp jų 
kaip spe- 
čekoslova- 

sukilimo

Pereitų metų pabaigoje į Čekos
lovakiją buvo atsiųsta 5.500 sovie
tinių raudonarmiečių, 
1.050 karininkų, kurie 
cialistai paskirstyti po 
kų dalinius. Vengrijos
metu pašaukti čekų atsarginiai 
dar ir dabar nepaleisti. Naujai ati
darytoje Kutna Hora karo polici
jos mokykloje ruošiami politiniai 
komisarai. Auklėtiniai taip pat 
mokomi vokiškai, prancūziškai ir 
olandiškai, be to, supažindinami 
su šių trijų kraštų politine ir so
cialine struktūra.

Pabėgėlių spauda skelbia, kad 
Čekoslovakijoje Joachimethal ura
no kasyklose turi dirbti apie 12.000 
kalinių. Nemaža kalinių nuo išse
kimo ir sunkių darbo sąlygų mirš
ta. Ypač sunkiai verčiami dirbti 
evangelikų ir katalikų dvasinin
kai, kuriems dažniausiai skiriami 
patys sunkieji darbai.
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NUOMONES

APIE AKADEMINĘ DVASIĄ
Norėčiau trumpai atsakyti į 

pasisakymus liečiančius mano 
straipsnelį “Stenkimės gariau” 
(“M.P.” Nr. 5).

Pirmiausia del universitetą bai
giančio jaunimo “pagerbimo”. Pa
gerbdami asmenį, ką nors atsie
kusį, mes faktinai gerbiame ne 
tiek jį asmeniškai, kiek pripažįs
tame atsiektojo daikto vertę ir jo 
siektinumą. Įteikdami dainininkui 
gėles — pagerbdami išpildytoją, 
mes rodome savo meilę muzikai ; 
gerbdami žuvusius už Tėvynę, 
mes gerbiame Tėvynės meilės jau
smą ir pasiaukojimą Tėvynės la
bui, ir t.t. Tad ir atkreipdami dė
mesį į baigiančius jaunuosius stu
dentus, mes parodytumėm, kad 
bendruomenė vertina mokslą ir 
nori, kad kuo didesnė jos jaunimo 
dalis kovotų už savo ir savo vai
kų šviesesnę ateitį, tuo pačiu ir 
už lietuvių bendruomenės augštes- 
nį kultūrinį lygį* kad jie nepasi
duotų nepalankiai tremtinio da
liai. Taip pat yra svarbu, kad bai
giantieji ,kurie per savo šiame 
krašte atsiektas profesijas turės 
galimybę būti šio krašto žmonių 
geriau suprantami ir priimami ne
gu vyresnioji karta, jaustų, jog ir 
savųjų tarpe džiaugiamasi jų at
siektais darbais. O tai yra ypa
tingai svarbu jauniesiems akade
mikams, jau paskutiniais Nepri
klausomos Lietuvos laikais gimu
sioms, mažesnį dvasinį ryšį su 
Lietuva ir mūsų bendruomene be- 
turintiems.

Tad savo straipsnelyje j ieško
jau ne pagarbos studentams, bet 
būdų, kaip skatint jaunimą nepa
siduoti tremties labai nepalankiom 
sąlygom, ir parodyt jiems, jog 
mes vertinam jų darbą Ir tikimės, 
kad jie eis tradiciniu pirmojo did
žiojo karo lietuvių studentų trem
tinių keliu, Ir neš savo darbo vai
sius Tėvynės labui.

Gi su coli. E. Petrikaitės nuo
mone sutinku pilnutiniai. Saugok 
mus, Dieve, nuo šabloniškų ginčų 
ir pamokslų! Tik man neaišku, 
kodėl coli. Petrikaitė šitaip inter
pretuoja “akademines dvasios” są
voką. Jaunystės spalva yra tikrai 
pati gražiausia ir gaivališkiausia 
visame spalvų spektre, ir kol dar 
nenublukus atneša daug naujų idė
jų, jieško naujų kelių, gvildena 
giliausias problemas, džiaugiasi 
gyvenimu,. linksminasi ii- šoka. Ir 
visa tai, man atrodo, puikiai de
rinasi ir viens kitam nekliudo. 
Kiek turime kalbėtojų, paskaiti- 
ninkų-akademikų, kurie daug ką 
gali, mums universitetus lankan
tiems, iš savo teoretinio pasiruo
šimo ir praktinio gyvenimo pasa

kyti! Kiek yra jų įdomiai ir pa
gaunančiai dėstančių savo žinias 
ir mintis. Neseniai teko girdėti 
išsireiškiant jauną kolegę: “Kaip 
įdomiai “X” kalba, galėčiau va
landomis klausytis!” O kolegė dar 
net 20-ties pavasarių nemačiusi. 
Tai aiškus pavyzdys, kad ir jau
nimas įvertina gerą paskaitą.

Antra vertus, nesiskriausdami 
dėl alučio ir šokių, pamėginkime 
per suvažiavimus sudaryti ir gerą 
rimtąją dalį, nes dažnas mūsų 
studijuoja specialius dalykus (in
žineriją, mediciną, kalbas ir t.t.) 
ir mokslo metu mažai ką paskai
tom iš bendresnių dalykų — me
no, literatūros, filosofijos ir t.t. 
Nėra laiko, vos žmogus spėji at
likti studijų skirtus darbus, pasi
ruošti egzaminams. Per atostogas 
beveik visi dirba, taigi, paskaityti, 
padiskutuoti, pasvarstyti — vėl 
mažai laiko belieka. Todėl manau, 
kad dalį suvažiavimo (pusę ai* 
trečdalį) tam paskirti nebūtų iš 
kelio.

Tad tikiuosi drauge su cell. Pet
rikaite, kad į Melbourne studen
tų suvažiavimą nereikės dalyvių 
jieškoti su žiburiu, ir kad jie at
siveš su savim daug jaunatviškos 
energijos ir kūrybingos dvasios.

Stud. Alg. Žilinskas.
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Pajieškojimai
★ Boleslovo ir Klemenso Jurge

levičių, kilusių iš Baleveckų km. 
Ignalinos valse., dabar gyvenan
čių Australijoj, pajieško A. Vit
kauskas, 2590 Hogan St., Motreal 
— Qve., Canada. Yra žinių apie 
tėvus.

★ Bronių Vasiliauską arba ži
nančius jo adresą, prašo atsiilepti: 
V. Balczun, 273 Toohey Rd,, Tar- 
ragindi S 9, Brisbane, Q-ld. Yra 
žinių iš tėvų.

★ Antosė Kurelaitytė — Paulio- 
nienė, atvykusi Australijon bene 
1948 m. su savo vyru Antanu, 
prašoma atsiliepti šiuo adresu: 
Br. Kavaliauskas, 1231. So 50 Ave. 
Chicago. 50, Ill. U.S.A.

Kultūros Fondui auka
— Lietuvybei atrama!

SYDNĖJAUS LIET. 
NAMAMS

ĮSIGYTI ĮNAŠŲ ĮMOKĖJO

Vagneris Pr. 50 sv. (anksčiau 
sv.), Dočkus J. 40 sv. (anksčiau

10 sv.), Osinas Sergiejus 40 sv. 
(anksčiau 10 sv.) Po 10 svarų: 

Motiejūnai, Bukevičius Vyt. šalū- 
ga, Juodaitis L., Sakalauskas Pr. 
(anksčiau 15 sv.). Barkauskas Ba
lys 15 svarų. Po 5 svarus: Sydnė- 
jaus Lietuvių Teatras “Atžala”, 
Tallat Kelpša (anksčiau 10 sv.), 
Jarmalavičius J. (anksčiau 5 sv.), 
Reguson Tatjana (anksčiau 5 sv), 
Geryba Juozas, Jarmalauskas St. 
(anksčiau 15 sv.), Adickas K., 
Vaičiurgis Vaclovas (anksčiau 5 
s v.), Slavėnienė M., Stanevičius 
V., Bučinskas Algis (anksčiau 5 
sv.), Noreika P., Šidlauskas Alf., 
Olšauskas Alf. (anksčiau 10 sv.), 
Jakštas A. (anksčiau 10 sv.), Ei- 
riošius K. (anksčiau 5 sv.), Dau- 
kus Balys (anksčiau 10 sv.), Mi- 
gevičienė M., Baužė Ant. (anks-1 
čiau 5 sv.), Jankauskas S. (anks-1 
čiau 5 sv.), šapronas P. (anksčiau 1 
5 sv.). Mikalauskas Alf. 6 sv., Ma- 
siokas V. 4 sv. (anksčiau 1 sv.). 
Po 3 svainis: čelkys J., Dudaitls 
Alg. (anksčiau 5 sv.). Andriukai
tis Pr. 2 sv. 10 šil. Po 2 svarus: 
Sydnėjaus ateitininkų kuopa (an
ksčiau 3 sv.), Ridikas P.

Be to, Sydnėjaus lietuvių na
mams įsigyti aukojo: po 2 svarus: 
Hopas, šilionskas A., Slivinskas 
A. Po 1 svarą: E. Grosienė, V.K. 
Vilkaitis, M. Žvirblis, Sieratavi- 
čius 1 sv. 10 šil. ir A. Mongirdas 
10 šil.

Įmokėjusiems įnašus ir aukoju
siems Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Taryba nuoširdžiai dėkoja.

Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Taryba.

LAIŠKAI IŠ
Vasario 16-sios proga Melbour

ne Lietuvių Klubo Taryba, kuri 
rūpinasi lietuvių namų įgijimu 
Melbourne lietuviams paskleidė 
lapelį, kreipdama tautiečių dėmesį 
į lietuviškųjų namų bendruomenei 
svarbą ir reikšmę. Ryšium su šio 
lapelio paskleidimu “Tėviškės Ai
dai” (Nr. 8 1957.11.28) atspaude 
labai aštrų nepasirašytą “Laišką 
Redakcijai”.

čia ištisai atspaudžiame Mel
bourne Lietuvių Klubo paskleistą 
lapelį ir “Tėviškės Aidų” Nr. 8 
tilpusį laišką, kuriuos atydžiai per
skaitęs kiekvienas tepasidaro išva
das. Red.

1957 m. Vasario 16-tajai,
Kiekvienais metais, artėjant Va

sario 16-tajai, mes grįžtame į sa
ve, savo tautinėn prigimtin — 
kiek ilgai dar teks blaškytis trem
ty, koks tolimesnis mūsų Tėvynės 
kelias. Ir jei iki šiol neišsisklai- 
dėme ir tvirtai tebesilaikome sa
voje tautinėje bendruomenėje, jei 
neišblėso mūsų viltys ir nenusto
jome tikėję į Mūsų Tėvynės Lie
tuvos prisikėlimą, tai tik todėl, kad 
mus jungia tautinė garbė — Vasa
rio šešioliktojoj įsikūnijęs tauti
nio laimėjimo simbolis, kuris mus 
jungia ir veda. Vasario šešiolik
tosios Nepriklausomybės mintis 
buvo i rtebėra mūsų šūkis — kaup
ti jėgas, ryžtą, stiprinti tikėjimą 
tautos galiom. Ašaros ir aimanavi? 
mai nėra prikėlę nei vienos tau
tos, jos niekad nėra palengvinu
sios nei pavienio žmogaus dalią. 
Konkretūs užsimojimai ir darbas 
tebūnie ir mūsų tautinės bendruo-

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

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

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

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

MELBOURNO
menės gyvenime.

Melbourno Lietuvių Klubo Ta
ryba šios Vasario 16-sios proga 
kviečia visus tautiečius giliai ap- 
mastyti savo atsaką šiai garbin
gai šventei ir paklusti tautinei 

prievolei — visur ir visada būti 
tauriu lietuviu. Laikykime būtina 
visems ir lygia dalim dėtis prie 
Melbourno Lietuvių Namų įsigiji
mo, kad ramia sąžine galėtume 
pasakyti atidavę savą duoklę tau
tiniam lietuvio tremties gyveni

mui.
Ne be pagrindo galime didžiuo

tis, kad iki šiam laikui Melbourno 
Lietuvių Namų įsigijimą parėmė 
327 pavieniai asmenys bei organi
zacijos. Bendrom įmokėtom ir pa- 
sižadėtom įmokėti sumom jau ar
tėjame į £ 7.000 sumą. Tai yra 
rezultatai mūsų taurių ir veiklių 
tautiečių, kurie intensyviai ir nuo
širdžiai eilėje kelių metų rėmė šį 
gyvybinį reikalą. Tatai netik įga
lina, bet ir verčia netolimoj atei
ty šį užsibrėžimą įgyvendinti vi
soj jo pilnumoj.

šiuo metu yra išsiaiškinta sąly
gos ir deramasi dėl dar pernai 
numatytų pirkti namų ir daromi 
apžiūrėjimai pasiūlytų namų kito
se vietose. Klubo Taryba laikosi 
nuoseklaus visų pasiūlytų objek
tų detalių išsiaiškinimo ir kad jie 
atatiktų netik mūsų pajėgumą, bet 
ir tinkamumą naudojimuisi.

Viena iš svarbiausių užduočių 
laikome šiuo metu dar padidinti 
turimą sumą, kad nupirkus na
mus nebūtume perdaug apsunkinti 
jų likusiu išmokėjimu. Todėl krei
piamės į visus tautiečius, kas ne
buvo pajėgus ar neturėjo galimy
bės iki šiol, tai šios Vasario 16- 
sios proga savo įnašu dėtųsi prie 
namų įsigijimo.

Esame tvirtai įsitikinę Jūsų jau
trumu tautiniams interesams ir 
tikimės dar šių metų bėgyje pa
siekti £ 10.000. Taip, kad kitais 
metais minint Vasario 16-sios 40- 
tąją sukaktį galėtume rinktis visi 
nuosavoj pastogėj — pajėgūs iš
laikyti netik savą gyvenimą trem
ty, bet tvirtai susiorganizavę ir 
pasiruošę atsiliepti į Tautos veda
mą įslaisvinimo kovą.

Tautiniai namai yra netik sąly
ga, bet ir būtinybė mūsų tautinei

G & B Auto Remontai
Taisoma privačiai

— papigintai
Reikalui esant mašinas paimame 
ir pristatome atgal.

Padstow, Tel. UU 9174

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS KAN. AL. SABALIAUSKO 
PARUOŠTA MALDAKNYGĖ

VIEŠPATIES ANGELAS

r

j.

T"

teiti1 e į.

lileido Edvardas Vilutis,

Maldaknygė yra ypač patogi jau
nimui ir kitiems. Savo išvaizda ir 
gražiu įrišimu prilygsta kitomis 
kalbomis išleistom maldaknygėm. 
Nors maldaknygė turi 288 pusla

pius, bet yra atspausdinta taip ge
rame ir ploname popieriuje, kad 
gali tilpti liemenės kišenėje.
Maldaknyge mūsų poeto buvo pa

ruošta atsižvelgiant į naująjį li
turginį sąjūdį ir mišių giedomo- 
sios dalys bei kitos svarbesnės 
maldos buvo įdėtos drauge lietu
viškai ir lotyniškai. Didžiosioms 

■ šventėms ir laidotuvėms įdėtos tų 
dienų kintamosios šv. mišių mal
dos, joje rasite daugiau kaip 30 
giesmių.
Kalbą lygino prof. Dr. A. Salys. 
Maldaknygės kainos:
Odos lux auksuoti kraštai — 4.50 
dol. Odos imitacija auks. kraštai 
— 2,50 dol. Odos imitacija raudo
ni kraštai — 2,00 dol.

3808 Alder St., East Chicago, Ind., 
U.S.A.

Australijoje maldaknygės gaunamos: Mr. N. Butkūnas, 
9 Cowper Str., St. KILDA, Vic.

Taip pat ir pas kitus knygų platintojus.

TAUTIETI, TAUPYK LAIKA!
c

Kam gaišti vaikščiojant po restoranus, jeigu
PIRMOJI LIETUVIŠKA GĖRIMU PREKYBA 

SYDNĖJUJE
(Sav. M. Petronis ir J. Daubaras)

81 HILLCREST AVENUE, TEL. LU 4464, HURSTVILLE
visų rūšių užsieninius ir vietinius spiritinius gėrimus, alų ir vyną 
(itališko vyno galionas tik 12/6), europietiško bei australiško maisto 
produktus, paskambinus telef. LU 4464, už tą pačią kainą pristato 
Jums tiesiog į namus, šitai ypač svarbu ruošiant šeimyninius ir viešo 
pobūdžio pobūvius ir balius.

Neužmirškite — pirmoji lietuviška gėrimų prekyba Sydnėjuje 
__ visuomet pasirengusi Jums patarnauti.

| JEI SKUBUS Į 
Į REIKALAS I

5 pagelbėti Jūsų artimiesiems, atsiminkite, kad tai galite pada- į 

5 ryti užsakydami ORO PAŠTU siuntinėlius per did- į 

į žiausią šioje srityje firmą Londone J

į TAZAB & CO. LTD. į
į Rašykite visais reikalais lietuviškai į
į IR TUOJ PAT <

į gausite lietuvių kalboje atsakymą, paaiškinimus ir visus C 
.; kainoraščius. į

5 TAZAB, 22 Roland Gardens, London, S.W. 7 p

egzistencijai. Tebūnie visų mūsų 
pirmutinis ir bendras tikslas
LIETUVIŲ NAMAI MELBOUR
NE!

Melbourno Lietuvių Klubo 
Taryba.

Laiškai Redakcijai
Gerbiamas Redaktoriau,

Atšventėme Melbourne Vasario 
16 d. su pakilia ir gyva nuotaika. 
Savotišką pasitarnavimą šiai nuo
taikai įnešė Melbourno Lietuvių 
Klubo Tarybos lapelis, paskleistas 
prie St. John’s lietuviškų pamaldų 
metu. Lapelyje pirmiausia kalba
ma apie Vasario 16-tos.ir lietuvių 
bendruomenės reikšmę tremtyje. 

Toliau nurodoma, kad tautinės 
šventės proga privalo kiekvienas 
lietuvis aukoti klubo namams. 
Trumpai paaiškinus namų pirki
mo derybas, pabaigoje lapelio, nu
rodoma, kad kitais metais Mel

bourno lietuviai privalo suaukoti 
£ 10.000 ir jau turėti savo namus, 
kad “tvirtai susiorganizavę ir pa
siruošę, atsilieptų į Tautos veda
mą išlaisvinimo kovą”.

Perskaičius šitą lapelį ir kyla ne
aiškumai prie ko čia Vasario 16-ta 
bei liet, bendruomenė? Klubų ben
druomenėje gali būti keli. Daleis- 
kime, Melbourne veikia ir Krikš
čionių D-tų klubas, taigi jeigu pas
tarasis sugalvos vieną dieną įsigy
ti namus, tai argi jis turi platinti 
lapelius, graudendamas žmones su 
Vasario 16-ta bei liet, bendruome
ne? Juk ne Vasario 16-tai ar liet, 
bendruomenei namas perkamas, 
bet klubui, todėl ir lapeliai teturė
tų tik tuo vardu remtis, nemaišant 
Vasario 16-tos ir lietuvių bendruo
menės. Nei vienam klubui niekas 
nedraudžia įsigyti patalpas, bet tai 
nereiškia, kad tų patalpų įsigiji
mas privaloma jungti su tautine 
švente ir daryti košmarą.

Puikiai atsimename, kaip prieš 
keletą metų, ne vienas dabartinių 
klubininkų, Vasario 16-tos proga 
įrodinėdavo, kad tik aukodami 
Tautos Fondui ir įsigydami lietu
višką pasą, įsigyjame teisę sugrįž
ti į tėvynę, šiemet jau to šūkio 
mažai girdėjosi, o to vietoje iš
platintas lapelis graudena apie 
būtiną reikalą sudėti ne bent 
kiek, bet apvalią sumelę £ 10.000 
nes tik nuo tokios sumos, pradėję 
pirkinėti klubui namus, išlaikysi
me savą tremties gyvenimą ir at
siliepsime į Tautos vedamą laisvi
nimo kovą. Skamba labai keistai! 
Tuo labiau kyla klausimas, kokiu 
būdu klubas prisidėtų prie tautos 
vadovavimo su savo namu, jeigu 
ten būtų įsteigta ir išgėrimo par
duotuvė? Lietuvių bendruomenė 
turi tikslą ir pareigą Lietuvos 
laisvės kovai, bet kad ji; būtų įpa
reigojama tą kovą vesti vieno ar 
kito klubo namuose prijungiant ir 
Vasario 16-tos šventę, yra daugiau 
negu nesuprantama.

Melbourno liet, katalikų parapi-. 
ja visai negraudeno tautiečių nei 
Vasario 16-tos d. švente, nei aiš
kino visus kitus “gyvybinius trem
ties reikalus”, o jau turi savo na
mą. Tereikia poros tūkstančių sva
rų ir bus pastatyta šalia namo sa
lė susirinkimams ir minėjimams, 
visai nekalbant apie 10.000 svarų 
sumeles, gi Lietuvos vadavimo dar
bą bus galima drąsiai vesti ir iš 
tenais, nes tautinės šventės ii’ mi
nėjimai įvyks tenais, kur bus lai
komos lietuviškos pamaldos, ne
žiūrint į tai, kiek kuris klubas na
mų bus įsigijęs. Tautiečiai iš lie
tuviškų pamaldų nevažinės į kitą 
galą miesto, jieškodami minėjimo. 
Jie vyko ir vyks prie lietuviškos 
bažnyčios, nes tautinė ir religinė 
bendruomenė sudaro pilnutinę pa
saulio lietuvių bendruomenę. Vie
nokiu ar kitokiu vardu pasivadinę 
klubai tėra tik bendruomenėje vei
kiančios, dažniausia, politiniais 
tikslais, grupės, kurios gali kalbė
ti tiktai savo vardu, bet neatsto
vauja visą lietuvių bendruomenę, 
o tuo labiau-------nevadovauja Lie
tuvos laisvės kovai. Klubai tėra 
pagelbininkai (jeigu yra pozity
vūs), bet jokiu būdu ne vadovau
jantieji veiksniai. Tokios, pat rei
kšmės tėra ir jų perkamos ar tu
rimos patalpos. (s).

(“Tėviškes Aidai” Nr. 8.)
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MAISTAS — MEDŽIAGOS - VAISTAI
Dovanų pakietėliai siunčiami iš Anglijos i Rusiją — Lietuvą — Lat
viją — Estiją — Ukrainą — Baltgudiją. Muito ir visus kitus mokes
čius sumoka siuntėjas — adresatas, atsiimdamas siuntinėli, nieko ne
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čiame ir oro paštu. Visi siuntiniai pilnai apdrausti. Prekių kainaraš- 
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MŪSŲ PASTOGE 1957 m. kovo 25 d.

hOsv. pastogė PAS STUDENTUS

SYDNĖJUS
NAUJA BANKSTOWNO
APYLINKĖS VALDYBA

Kovo 17 d. įvyko ALB Banks- 
towno Apylinkės lietuvių susirin
kimas.

Apyl. valdybos pirm. B. Stašio- 
nis, atidaręs susirinkimą pasveiki
na valdybos vardu apylinkės ribo
se gyvenančius R. Zakarevičių, šie
met baigusį Sydnėjaus universite
te gamtos — matematikos fakul
tetą, ir A. Chodą, baigusį inžine
riją. Ypač karštais plojimais pa
lydimas sveikinimas susirinkime 
dalyvaujančiam R. Zakarevičiui, 
kuris benkstowniškiams gerai pa
žįstamas iš įvairių parengimų, kur 
programose dalyvaudavo kaip pia
nistas.

Susirinkimui pirmininkauti iš
renkamas B. Daukus. Sekretoriau
ti pakviečiamas Br. Žalys.

Valdybos veiklos ir finansinę 
apyskaitą patiekia Br. Stašionis. 
Valdyba savo kadencijos metu su
ruošus! Rugsėjo aštuntosios ir Va
sario šešioliktosios minėjimus vai
kams, rinkusi aukas Vokietijoje 
likusiems ligoniams ir seneliams 
sušelpti, telkusi lėšas Bankstow- 
no lietuvių namams, Vasario 16 
gimnazijai, suruošusi keletą šokių 
vakarų, iš kurių gauta per £ 130 
pelno. Vieno šokių vakaro pelnas 
(per £ 20) paskirta bendruomenės 
laikraščiui paremti. Intensyviai 
rinktas solidarumo mokestis ir 
proporcingai surinkta daugiau nei 
kurioje kitoje apylinkėje. Kasoj 
yra apie £ 19.

Kontrolės komisijos parnešimą 
padaro jos pirm. B. Daukus. Ras
ta viskas tvarkoj. Kontrolės ko

misijos siūlymą, patvirtinti veiklos 
ir finansines apyskaitas ir valdy
bai už atliktą darbą pareikšti pa
dėką, susirinkimas priima vienbal
siai ir apyskaitas patvirtina.

Moterų sekcijos pranešimą pa
daro E. Badauskienė. Sekcija te
veikusi vienerius metus ir likvida
vosi įsisteigus Sydnėjaus moterų 
soc. globos draugijai. Faktiškai 
sekcija įsiliejo į šią draugiją, api
mančią visą Sydnėjų.

Bankstowno Liet. Namų Tarybos 
vardu pranešimą padaro jos pirm. 
J. Ramanauskas. Kasoj yra per 
1200 svarų. Kad namams dar šie
met būtų galima uždėti stogą, rei- 
kį apie 600 svarų. Tikimasi, kad 
sienos bus išmūrytos ir stogas už
dengtas pei' penkerius mėnesius.

Į naująją valdybą išrinkti: M. 
Apinys, M. Šumskas, K. Marčiu
lionis, St. Pačėsa ir J. šimboras. 
Valdybai suteikta teisė, reikalui 
esant, kooptuoti naujus narius.

L. Karveliui iškėlus mintį, kad 
būtų suorganizuota parama susi
žeidusiam ir dar tebeesančiam li
goninėje R. Reisgiui, J. Rama
nauskas praneša, kad šituo rūpi
namasi ir jau surinkta per £ 50. 
(R. Reisgys, 10 metų berniukas, 
talkaudamas prie Bankstowno lie
tuvių namų statybos, susižeidė 
ranką ir ligoninėje jam amputuo
tas nykštis. Yra pavojus, kad rei
kės amputuoti ranką iki riešo. Gy
dymas bus ilgas ir skausmingas).

Siūlyta sudaryti apylinkės met
raštį — albumą. Siūlymas priim
tas dėmesin ir tuo pavesta rūpin
tis naujajai valdybai.

Susirinkimas baigtas Tautos 
himnu. (e).

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

ADELAIDĖ
METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 10 d. šv. Juozapo bažny
čios salėje įvyko metinis ALB 
Adelaidės Apylinkės susirinkimas. 
Valdybos pirm. St. Čibiras padarė 
metinės veiklos apyskaitą: visuo
meninei ir kultūrinei veiklai pagy
vinti, bei opiesiems bendruomenės 
klausimams spręsti, valdyba kvies- 
davusi organizacijų atstovų ir 
paskirų asmenų pasitarimus. Toks 
“seimų” būdas, Adelaidėje iš se
niau praktikuojamas, visada duo
davo teigiamų vaisių. Valdybos su
šauktas susirinkimas, įvykęs pra
eitų metų gale, aptaręs savaitga
lio mokyklos, lituanistinių kursų 
ir mokytojų verbavimo klausimus, 
sudarė švietimo tarybą, kuri jau 
pradėjo darbą. Praeitais metais 
valdybos pastangomis buvo suruoš
ta vaikų vasaros stovykla, du tau
tinių švenčių minėjimai, gegužinė, 
balius, N. Metų sutikimas ir tal- 
kauta eilėje kitų pasirodymų. Val
dybos iniciatyva surinkta £ 122 
aukų Vokietijoje esantiems ligo
niams ir į vargą patekusiems lie
tuviams šelpti, taip pat aukų su
rinkta ir Vasario 16 Gimnazijai; 
Be ALB valdybos, Adelaidėje vei
kią organizacijos: Moterų sekcija, 
Liet. Kult. Fondas, skautai, atei
tininkai, Teatras — Studija, “Li- 
tuanica” choras, Tautinių šokių 
grupė, studentai ir kt., daug pri
sidėjo prie visuomeninio ir kultū
rinio bendruomenės .gyvenimo pa
gyvinimo.

Apie Moterų sekcijos veiklą 
pranešė p. Navakienė. šios pasi
šventusių moterų organizacijos na
rės lanko ligonius i rrūpinasi jų 
šalpa. Neužmirštami ir kiti į vargą 
patekę tautiečiai. Telkiamos lėšos 
labdaros reikalams per rinkliavas, 
laikant bufetus lietuviškuose pa
rengimuose. Moterų sekcijos veik
la turėtų susilaukti didesnės pa
ramos.

Lietuvių namų reikalu praneši
mą padarė Liet. Sąjungos (Ine.) 
pirmininkas V. Raginis. Namams 
surinkta per £ 2400. Gautas iš 
Woodvilles savivaldybės didelis 
sklypas, su teise naudotis 84 me
tus, ant kurio dar šiais metais nu
matoma pradėti savų namų staty
bą.

Naujojon apylinkės valdybon iš
rinkti 1 p.p. St. Čibiras, Mikoliūnas, 
Puslys, Urmonas, E. Jaciunskienė. 
Kontrolės komisijon: p.p. L. Gar- 
baliauskas, Jankauskas, Jucius. 
Garbės teisman: p.p. L. Garba- 
liauskas, A. Maželis, V. Linkus, 
P. Andriušis, Petkūnas.

Palinkėsime naujajai valdybai 
geros sėkmės, o visiems adelai- 
diškiams daugiau aktyvumo, glau
daus bendradarbiavimo ir paramos 
jos darbe.

J.M.

CANBERRA
“ŠVIESOS” PARENGIMAS

CANBERROJE

Šviesos Sambūrio Canberros sk. 
valdybos ruošiamam parengime, 
kuris įvyks š.m. kovo mėn. 30 d., 
šeštadienį, 7.30 vai. C.W.A. salėje 
(Civic’e), paskaitą skaitys J.P. Ke- 
dys, Sambūrio Regionalinės Val
dybos pirmininkas.

Po paskaitos diskusijos i po
kalbiai prie kavos. Kviečiami visi 
tautiečiai.

Valdyba.

ALB SYDNĖJAUS 
APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS
Š.m. balandžio mėn. 7 d., tuo

jau po pamaldų, Camperdowno pa
rapijos salėje įvyks Sydnėjaus 
ALB Apylinkės metinis — visuo
tinas susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:
1) Susirinkimo atidarymas, 2) 

Prezidiumo rinkimai, 3) Balsams 
skaičiuoti komisijos rinkimas, 4) 
Valdybos pranešimas, 5) Diskusi
jos dėl pranešimo, 6) Valdybos 
rinkimai, 7) ‘Revizijos komisijos 
rinkimai, 8) Klausimai ir sumany
mai, 9) Susirinkimo uždarymas.

Nesusirinkus reikiamam skaičiui 
bendruomenės narių, už pusės va
landos skelbiamas susirinkimas ir 
jis bus teisėtas bet kuriam na
rių skaičiui dalyvaujant.

Po susirinkimo bičiuliškos vai
šės.

ALB Sydnėjaus Apyl. Valdyba.

MELBOURNAS
NAUJOS JĖGOS 

LITUANISTINIUOS KURSUOS

9 Šiais metais L. Kursų mokytojų 
būrelis paaugo — prisidėjo Leo
nas Vacbergas ir Gailiūtė Gasiū
nienė. L. Vacbergas yra baigęs 
Tauragės mokytojų seminariją, 
dirbęs mokytojo darbą Lietuvoje. 
G. Gasiūnienė yra studijavusi Lie
tuvoje ir Šveicarijoje. Ji dar spe
cialiai yra studijavusi vaidybos 
meną ir sėkmingai dirbusi toje 
srityje su melbourniškiais scenos 
meno mėgėjais.

Šiuo metu kursuose moko: G. 
Gasiūnienė, V. Kuncaitienė, kun. 
J. Kungys, L. Vacbergas ir A. 
Zubras G. Gasiūnienė vadovauja 
dailiajam skaitymui, improvizaci
jai ir vaidybai; tuo norima grožinę 
lietuvių literatūrą patraukliau pa
tiekti mūsų jaunimui. L. Vacber
gas, be tiesioginio programos da
lyko, pamokys kursantus lietuvių 
mėgiamųjų dainų.

Kursus šiuo metu lanko 24 da
lyviai. Kursams vadovauja A. Zub- 
ras.

PLATESNĖS PAREIGOS TĖVŲ
— RĖMĖJŲ KOMITETO

M.L. Kursų tėvų-rėmėjų komi
tetą šiais metais sudaro: K. Kaz
lauskas, V. Paragys, R. šemetas ir 
E. žižienė, į kurį pilnateisiu ko
miteto nariu įeina ir nuolatinis 
kursų reikalų vedėjas V. šalkū- 
nas. Komitetui pirmininkauja Hei
delbergo augštesniosios mokyklos 
mokytoja E. žižienė.

Komitetas kovo 16 d. posėdyje, 
pritariant kursų vedėjui, nutarė 
prasiplėšti savo pareigas bei tei
ses — komitetas yra tikrasis M.L. 
Kursų šeimininkas, kursų laikyto
jas. šiuo metu komiteto kasoje yra 
per £ 50. Kursams šiemet sueina 
penkeri metai gyvavimo. Komite
tas nutarė ta proga suruošti pla
tų jaunimo ir jaunimo bičiulių va
karą, kurio pelnas bus paskirtas 
vaizdingosioms lietuviškojo moks
linimo priemonėms įsigyti.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ 
STUDENTŲ SUSIRINKIMAS 
IR “INITIUM SEMESTRI”

Kovo 16 dieną p-nų Reisonų na
muose įvyko Adelaidės lietuvių 
studentų metinis susirinkimas ir, 
artėjančių mokslo metų proga, 
“Initium Semestri” — pasilinks
minimas.

Susirinkime buvo apžvelgti ei
namieji organizaciniai reikalai ir 
išrinkta nauja valdyba: pirminin
kas Romas Urmonas, sekretorius 
Dalia Levickaitė ir iždininkas Si
gitas Martinkus.

Po formalios dalies sekė pasi
linksminimas.

šiais metais į universitetą įsto
jo palyginamai maža naujų stu
dentų, būtent: D. Karpys, Dalia 
Levickaitė (medicina), Adelė Vi- 
liūnienė (socialiniai mokslai), Sta
se Pacevičienė (odontologija) ir 
Jūratė Paliulytė (humanitariniai 
mokslai).

Pobūvio šeimininkė, p-nia Rei- 
sonienė, padedama stud. Renatos 
Reisonaitės, paruošė tikrai puikias 
vaišes. Tai pasidarė jau tartum 
“tradicija”, nes p-nų Reisonų na
muose jau eilė metų įvyksta stu
dentų susirinkimai ir pasilinksmi
nimai.

Turbūt, neklysiu “pranašauda
mas”, kad šiais metais p-nams šei
mininkams buvo, gal būt, net ma
loniau matyti savo namuose triu
kšmadarius studentus, nes jų sū
nus, Irvis, baigė universitetą elekt
ros inžinieriaus laipsniu.

Studentai nuoširdžiai yra dėkin
gi p-nams Reisonams už puikias 
vaišes ir patalpas, kurios “perve
damos” studentų reikalams.

Studentas.

SYDNĖJAUS STUDENTŲ 
“INITIUM SEMESTRI”

Prieš pradedant mokslo metus, 
Sydnėjaus lietuviai studentai, gau
siai dalyvaujant kviestiems sve
čiams, Campsie, atsargos karių sa
lėje, kovo 15 d. suruošė “Initium 
Semestri”, kurio metu Australijos 
Lietuvių Studentų Sąjungos Syd
nėjaus skyriaus pirm. R. Stakaus- 
kas susirinkusius supažindino su 
praeitų metų skyriaus veikla. Syd
nėjaus studentai praeitais metais 
yra surengę du studijų vakarus, 
spaudos teismą, ir prieš pradedant 
studijas “Initium Semestri”. Did
žiausias tačiau įvykis — Austra
lijos lietuvių studentų suvažiavi
mas.

Po oficialiosios dalies studentai 
ir šiemet patiekė linksmą ir nuo
taikingą programą. Piršlybų “tri
logijoje” buvo humoristiškal pa
vaizduoti pasipiršimai amžių bė
gyje.

“Piršlybų” tekstą parašė R. Sta- 
kauskas. Įdomių gabaliukų buvo 
ir Linksmųjų brolių (V. Bernotas, 
R. Stakauskas ir K. Protas) “dzin
guliukuose”, kur buvo apdainuoti 
ir švelniai papešioti kolegos, 
(žodžiai V. Bernoto). Kiek ištęs
tas, bet įdomus buvo feljetoniškas 
R. Stakausko “Istorinis žvilgsnis”. 
Programos užbaigai, kaip pranešė 
jas G. Danta rimtai pasakė, buvo 
parodytas “Kankanas”, tiesiog iš 
Paryžiaus. Ir tikrai šokis buvo 
nuostabus... Gal ne tiek šokis, 
kiek “šokėjos” (R. Daukus, I. 
Venclovas, R. Stakauskas, K. Pro
tas) “Kankaną” paruošė Ir. Ži- 
lyte.

šiemet Sydnėjaus lietuvių stu

dentų šeima paaugo 6 naujais na
riais: Aldona Vačiulytė studijuos 
ekonomiją, R. Labutytė — huma
nitarinius mokslus, Al. Migevi- 
čius ir St. Grincevičius — inžine
riją, Elvyra Stankevičiūtė — me
diciną ir Marina Osonaitė — far
maciją. “Fuksų šventinimo” apei
gas atlikti buvo pakviesti Pajau
ta Daukutė, inž. Olšauskas ir inž. 
A. Choda — visi baigę Sydnėjaus 
universitetą.

Iš viso šiais metais Sydnėjaus 
universitete studijuos 36 lietuviai. 
Jų tarpe odontologijos kursą kar
tos (baigusi Vokietijoj) V. Kazo- 
kienė ir baigiamuosius medicinos 
egzaminus laikys gyd. Ir. Bagdo
navičienė.

Dabartinę skyriaus valdybą su
daro: R. Stakauskas — pirminin
kas, Rūta Kavaliauskaitė — sekr., 
Vytenis Šliogeris iždininkas ir El
vyra Stankevičiūtė, narė. (j).
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 EUROPIETIS SPECIALISTAS 

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

9 th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.L Telef. 
(Priešais Melbourne Town Hall.) 

Centr. 1819

| THE IMPERIAL
S 74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS g 

g Tel: Katoomba 523. m

H PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — S 
S VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. § 
g Savininkas Ed. Valevičius. §
n] Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- g 
g šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- g 
g vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping [n 
g Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių, m 

g Tarifas iškaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 6.15 savaitei. Č 
g Vaikams nuolaida. G

Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. ‘ q

PRANEŠIMAI
JAMPERDOWNO SAVAITGALIO 

MOKYKLA KVIEČIA

Mieli tėveliai ir vakučiai, pra
dedami vėl mokslo metus sekma
dienio mokykloj Camperdowne, 
maloniai kviečiame ir prašome pa
rodyti daugiau rūpesčio ir pastan
gų, kad visi arčiau gyvenančių 
lietuvių vaikučiai lankytų šią mo
kyklą ir lietuviškas pamaldas.

Darbą pradedame kovo 31 d., 
sekmadienį, 11 vai. Camperdowne. 
Kartu kviečiamas ir tėvų pasita
rimas mokyklos reikalais.

K.P.B.

SYDNĖJAUS MOTERIMS
Š.m. kovo 31 d., 'sekmadienį, 

tuoj po lietuviškų pamaldų Cam
perdowne, bažnyčios salėje (vyks 
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc. 
Globos draugijos metinis susirin
kimas.

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo ati
darymas, 2. Prezidiumo rinkimai, 
3. Valdybos pranešimas, 4. Revi
zijos komisijos pranešimas, 5. Val
dybos rinkimai, 6. Revizijos komi
sijos rinkimai, 7. Klausimai ir su
manymai, 8. Susirinkimo uždary
mas.

Į susirinkimą kviečiamos visos 
Draugijos narės ir moterys, prita
riančios Draugijos darbui.

Skelbtu laiku nesusirinkus rei
kiamam skaičiui, už pusės valan
dos susirinkimas bus laikomas tei
sėtu, nežiūrint atsilankiusių skai
čiaus.

Dr-jos Valdyba.

REKOLEKCIJOS SYDNĖJAUS 
LIETUVIAMS

Š.m. balandžio mėn. 13 ir 14 d.d. 
Camperdowne.

Balandžio 13 d., šeštadienio va
kare, 5 vai. konferencijos, palai
minimas ir išpažintys.

Balandžio 14 d.. Verbų Sekma
dienį, 12 vai. Šv. Mišios, pamoks
las, bendra šv. Komunija ir reko
lekcijų užbaigimas — konferen
cija.

Išpažinčių bus klausoma nuo 8 
vai. ryto. Rekolekcijas praves ir 
išpažinčių klausys Tėvas Leonar
das Paltanavičius, C.P.

Visi maloniai kviečiami atlikti 
Velykinę Sakramentų praktiką, 
kad kartu su prisikėlusiu Kristu
mi kiekvienas prisikeltumėm kil
nesniam gyvenimui.

K.P.B.

MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIU
LIŲ DRAUGIJOS SYDNĖJAUS 

SKYRIAUS

metinis narių susirinkimas įvyks 
š.m, kovo 30 d., šeštadienį, 6 vai. 
Bankstowne, “Capitol” mažojoje 
salėje (II augštas). Kviečiami da
lyvauti visi nariai ir prijaučian
tieji.

Prieš susirinkimą, 5 vai. įvyks 
bendras valdybos ir kontrolės ko
misijos posėdis.

Draugijos Valdyba.

AUKOSI LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS TALKAI 
— paremsi Lietuvos Nepriklauso
mybes atstatymo pastangas. 
***s**<*^**#e*<<<*<#r###*ree<<#
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SYDNĖJAUS “KOVO” METINIS

SUSIRINKIMAS

Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klu
bo Kovo metinis susirinkimas įvy
ko kovo mėn. 16 d. Jį atidaręs 
klubo pirm. VI. Daudaras pirmi
ninkauti pakvietė L. Karvelį, sek
retoriauti K. želvį.

Susirinkimo pirmininkas sveiki
nimo žodyje paryškino sporto rei
kšmę ir svarbą jaunimui ir. trem
ties jaunimo pareigas savai ben
druomenei ir tautai.

Valdybos veiklos apyskaitą pa
tiekė pirm. VI. Daudaras. Sekcijų 
pranešimus padarė jų vadovai: V. 
Bernotas .— krepšinio, V. Binkis 
— tinklinio, J. Baikovas futbolo 
ir šachmatų, A. Šimaitis — stalo 
teniso, N. Gudeikaitė — moterų 
ir A. Bernotaitė — meno sekcijos.

A.V. Šutas perskaitė kontrolės 
komisijos pranešimą. Atskaitomy
bė rasta tvarkoj. “Kovo” valdyba 
savo kadencijos metu suruošė ke
letą šokių vakarų ir gryno pelno 
gavo 156 svarus. Iš viso pajamų 
turėta per £ 375. Spec, aukų gau
ta £ 140. Sydnėjaus lietuvių na
mams įgyti akcijų pirkta už £ 100. 
Išlaidų padaryta £ 285. Kasoj 
yra £ 90.

Senajai valdybai atsistatydinus, 
į naująją valdybą išrinkti: V. Bin
kis, Aldona Bernotaitė, St. Jurai- 
tis, St. Kapočius, Br. Gečiauskas.

Kontrolės komisijon perrinkti: 
Vyt. Patašius, V.A. šutas ir R. 
Stakauskas.

Susirinkimo metu Vyt. Patašiui 
įteikta Vytauto Augustino Lietu
vos vaizdų albumas — Sydnėjaus 
Plunksnos Klubo skirta dovana 
Vll-sios sporto šventės šachmatų 
(individualinių varžybų) laimėto
jui, kuri dėl techniškų kliūčių 
negalėjo būti įteikta sporto šven
tės metu.

Po susirinkimo vyko pobūvis.

G).

ATITAISOMOS KLAIDOS

“M.P.” 10 ir 11 numeriuose LKF 
Melbourne skyriaus skelbime “Mu
zikos — Dainos — Meno vakaras” 
praleistos p.p. Br. Zumerio ir Vik. 
Baltučio pavardės bei vietovė Mid
dle Park. Pavardžių praleidimas 
įvyko perrašant skelbimo tekstą.

Nr. 10, kovo mėn. 12 d., žinu
tėse iš Melbourne įsibrovė šios 
klaidos. 1. Žinutėje “LKF Valdy
ba pasiskirstė pareigomis” para
šyta: Albertas Zubras — jaunimo 
reikalų vadovas. LKF Valdybos 
pirm, informuoja, . kad tikrumoje 
tokių pareigų, kurios toje žinutėje 
prikergtos p. A. Zubrui, LKF Val
dyboje iš viso nėra (Statuto 29 
str.) Tat jos p. A. Zubrui ir ati
tekti negalėjo; A. Zubras yra LKF 
Valdybos narys.

2. žinutėje: “Nauja Apylinkės 
Valdyba” parašyta: Melbourno 
Liet. Namų Klubo Tarybos pirm. 
A. Mikaila padarė pranešimą...
. .Lietuvių Klubo Tarybos pirmi
ninkas yra kūrėjas — savanoris, 
ats. pulkininkas J. Kuncaitis. A. 
Mikaila yra tarybos narys, pada
ręs pranešimą šios tarybos vardu.

Nr. 11, kovo mėn. 19 d., Sydnė
jaus kronikoje tilpusioje informa
cijoje: “Bankstowno savaitgalio 
mokykla pradėjo darbą”, parašy
ta: Ir šiemet mokyklos išlaikymo 
reikalams už kiekvieną mokinį tė
vai įmokės po 2 .svarus. Turėjo 
būti: Kiekviena šeima įmokės po 
2 svarus. Kas reiškia, kad mokės 
šeima £ 2.0.0, nežiūrint mokyklą 
lankančių vaikų skaičiaus.

Redakcija, apgailestaudama įsi
brovusias klaidas ir netikslumus, 
nuoširdžiai atsiprašo paliestuosius 
asmenis, nors kai kurios klaidos 
įvyko ir ne dėl redakcijos kaltės.

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