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LIETUVIŠKOJI 
DVASIA

Kas mus skiria iš kitų, yra mū
sų lietuviškoji dvasia. Ją mes lai
kome viena augščiausių vertybių, 
nes ji įgalina mus sužydėti pilna 
moraline asmenybe. Sąmoningai 
išgyvenamas tautybės priklauso
mumo jausmas veikia mūsų valią 
ir nukreipia mūsų veiksmus tau
tinių intęresų kryptimi. Tautinio 
priklausomumo sąmonė mus skati
na aukotis tautos reikalams, ginti 
jos garbę ir teritoriją; lietuviškoji 
dvasia įgalina mus džiaugtis ir 

liūdėti su tautiečais, bendrai kar
tu išgyventi laimes ir nelaimes, 
puoselėti tas pačias viltis ar tą 
patį baiminimąsi. Tautinė bend- 
riuomenė yra tasai gėlynas, kur 
mes sociališkai reiškiamės. Nusi
gręžimas nuo jos visad išduoda 

egoizmą, paskendimą į materializ
mą, geresniu atveju — nusivyli
mą, patirtą kartelį; prisiplakimas 
prie kitos bendruomenės byloja 
apie mūsų dvasios lėkštumą, apie 
karjerizmą, net apie veidmainia
vimą dėl medžiaginių ar šiaip ga
lios reiškimosi išskaičavimų.

Lietuvių tauta šiuo metu išgy
vena jaudžiausias savo istorijoje 
dienas. Tauta yra netekusi nepri
klausomo reiškimosi formos — 
valstybės, likusieji krašte patiria 
baisią priespaudą ir persekiojimą, 
sudarytos sąlygos, kad brolis brolį 
žudo, žalojamas lietuvių jaunimas. 
Likimo gi išblaškytieji po pasaulį 
vysta, nes yra tik tautos atplai
šos, be tėviškės, svetimųjų jūroje. 
Tremtinių ar emigrantų tautinio 
reiškimosi organizacija yra silp
nutė, nes nėra visuma, todėl pri

einama svetimiems vėjams ir skers
vėjams, dažnam net mūsų pačių 
nesuprantama iš viso tautinės 
bendruomenės svetur egzistencijos 
prasmė, šiose sąlygose lietuviškoji 
bendruomeninė dvasia tegali iš
likti visiems ir visur ją puoselė
jant, susiklausant, artimo meilės 
kibirkštį tautos ribose nuolat kur
stant, vienijantį pradą iškeliant, 
gi negeroves bendrai šalinant, 
skyriojimąsi slopinant. Kiekvienas 
mūsų veiksmas ar žodis rimtai 
svarstytinas: jei kas veiktų žu
dančiai lietuviškąją dvasią — at- 
sisakytina.

Kas šiuo sunkiuoju mūsų tau
tai metu lieetuvybės šalintųsi, jo
sios išsižadėtų, lietuviškajai ben
druomenei duobę kastų, nesantai
kos sėklą sėtų ir nesantaiką ugdy
tų, būtų vertas tik paniekos. Tai 
savanaudžių kelias, tai są
moningų ir nesąmoningų kenkėjų 
kelias.

Tautinė lytis yra forma mūsų 
žmogiškumui pasireikšti ir dieviš
kajai mūsų žemės misijai įvykti.

Tautinės mūsų formos tęstinu
mą ateities kartose vykdo mūsų 
jaunimas. Lietuviškosios dvasios 
vėliava todėl jo rankose.

A. ZUBRAS.

• 1938 m. kovo 22 d., Adolfo 

Hitlerio Vokietija, grasindama 

panaudoti jėgą, atplėšė nuo Lie

tuvos Klaipėdos miestą ir kraštą. 

Klaipėdos “Anschlussas” buvo vie

nas iš tuometinės Vokietijos im- 

perialistnių žygių, atvedusių prie 

II-jo Pasaulinio karo.

Lietuvos draugai 
JAV Kongrese

APIE 100 AMERIKOS KONGRE
SO NARIŲ PASISAKĖ UŽ 

LIETUVĄ

Kaip jau anksčiau esame 
minėję, Lietuvos Nepriklau

somybės diena ypatingai pla
čiai buvo paminėta JAV-bėse. Pa
pildomai tenka pažymėti, kad Lie
tuvos klausimais kalbėjo 21 sena
torius ir 48 atstovų rūmų nariai. 
Be jų dar 28 senatoriai ir atsto
vų rūmų nariai savo kalbas pa
tiekė raštiškai. Tokiu būdu apie 
100 Amerikos parlamento narių 
atskiromis kalbomis pagerbė Lie
tuvą ir pasisakė už jos ir kitų 
Pabaltijo kraštų išlaisvnimą. Visos 
tos kalbos atspausdintos ištisai 
oficialiame “Congressional Re
cord leidinyje.

JAV keliolikos atskirų valsty
bių gubernatoriai taip pat paskel
bė deklaracijas Lietuvos laisvės 

dienos reikalu. Tomis sukaktuvių 
dienomis net pasigirdo žymių ame
rikiečių balsų, kad Vasario 16-ji 
būtų oficialiai paskelbta “Lietuvos 
Diena” ne tik atskirose valstybė
se, bet visose Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Nė viename kita
me krašte pasaulyje Lietuvos lais
vės reikalai nėra radę tokį platų 
atgarsį, kaip JAV-bėse. Tai sutei
kia ir lietuvių tautai daugiau vil
ties ir pasiryžimo kovoti už savo 
tėvynės išlaisvinimą. E.

Bankstowno savaitgalio mokyklos mokytojai (1956 m.). Iš kairės: 
H. Keraitis, tėvu kom. pirm. E. D ryža, S. Mauragienė, Br. Genys 
(mokyklos vedėjas), kun. P. Butkus, T. Zakarevičienė, G. Kazokie- 
nė ir Br. Stašionis. (Apie mokyklą3 psl.) E. Dryžos nuotrauka.

DANGORAIŽIAMS SIŪBUOJANT
ŽEMĖS DREBĖJIMAS SAN FRANCISKE.

50 SMŪGIŲ PER VIENĄ DIENĄ.

San Francisko miestas yra išgy
venęs ne vieną žemės drebėjimą, 
tačiau kovo 23 d. dienos požemi
niai smūgiai buvo stipriausiai jau
čiami po 1906 metų, kada buvo su
naikintas miestas ir žuvo daug 
žmonių.

Požeminiai smūgiai šį kartą bu
vo Jaučiami visame mieste. Per 
13 valandų tokių smūgių buvę 50, 
iš kurių 9 labai stiprūs. Liudinin
kai pasakoja: apie 11 vai. dienos 
metu, kada pasikartojo stipriausi 
smūgiai, miesto dangoraižiai pra
dėję siūbuoti, it vėjo lankstomi 
medžiai, siekdami savo briauno
mis vienas kitą; langų stiklai nu- 
sėję gatves, automobiliai šokinėje, 
tarsi jie būtų važiavę smarkiai 
banguojančia jūra. Kurtinantis 

ūžimas ir bildėsys daręs įspūdžio, 
lyg griūtų milžiniškas tiltas, ant 
kurio būtų suvažiavę nepakelia
mo svorio sunkvežimiai ir tiltas 
būtų susmegęs su visa savo naš
ta. žmonės, apimti mirties ir su
naikinimo baimės, isteriškai šau
kę ir j ieškoję prieglobsčio namų 
tarpduriuose, arba skubėję į par
kus ir sodus. Susižinojimas tele-

fonais veik visame mieste buvo 
sutrikęs. Tačiau, šalia panikai pa
sidavusių žmonių, buvo šaltakrau
ję, kurie ramiai sutikę požeminius 
smūgius, todėl visuotinio sąmyšio 
gatvėse veik nepastebėta. Žmonių 
aukų nebuvę, tik apie 50 lengvų 
sužeidimų užregistruota ligoninė
se. Medžiaginiai nuostoliai labai 
dideli, jie, atsargiai apskaičiuo
jant, vertinami millonais dolerių.

žemės drebėjimai, žymiai silp
nesni, pasikartoję ir vėliau.

1906 metai
Kada daromas palyginimas su 

1906 metų žemės drebėjimu San 
Franciske, tai reikia žinoti ,kad 
tada, iš 400.000 miesto gyventojų 
žuvo apie 1000, buvo sunaikinta 
28.000 namų (514 miesto kvartalų) 
ir medžiaginiai nuostoliai prašo
ko 200 milionų dolerių.

Požeminių smūgių banga tada 
palietė 25.000 kvadratinių mylių 
plotą, bet ėjo siauru ruožu iš šiau
rės į pietus. Žemės paviršiuje at
siradęs platus pyšys vingiavo apie 
250 mylių.

PO BERMUDOS KONFERENCIJOS
Tris dienas trukusi “2-jų didžių

jų” konferencija Bermudoje pasi
baigė. Oficialiai paskelbtame ko
munikate kalbama apie nuomonių 
vieningumą pasaulio taikos išlai
kymo klausimuose. Dar, pabrėžia
mas Amerikos — Anglijos senos 
draugystės atstatymas. Tai reiš
kia, kad atsiradusi po invazijos 
Egiptan vėsa tarp Amerikos ir 
Anglijos pašalinta ir šios dvi val
stybės veiks sutartinai.

Po Bermudos konferencijos aiš
kėja, kad Vid. Rytų problemų 
sprendimas tebėra ir toliau Ame
rikos rankose. Vašingtonas santy
kiuose su arabiškuoju pasauliu 
iniciatyvą ir sykiu atsakomybę pa
siliko sau. Amerika neatsisako sa
vo politikos, kuri reiškia, kad Nas- 
serui duoti pažadai jog prieš jį ne- 

| bus vartojama jėga ir sankcijos, 
jeigu jo politika ir labai nepa
tiktų anglams, prancūzams ar kai
mynui Izraeliui, bus vykdomi ir 
toliau. Tačiau tuo atveju, jeigu 
Egiptas mėgintų trukdyti laisvą 
navigaciją Sueso kanalu, Amerika 
Anglijai davė suprasti, kad ji pri
sijungs prie Vakarų valstybių ir 
Sueso kanalas gali tapti “sausu 
grioviu”, kas reiškia, kad didžio
sios jūrinės valstybės mėgintų 
apsieiti be Sueso kanalo.

Amerika, pasiėmusi vadovauti

RYTPROSIO ĮSPŪDŽIAI IS ŠIŲ 
DIENŲ KLAIPĖDOS

Vienam rytprūsiui teko neseniai 
lankytis Klaipėdoje. Jau 1947 me
tais, būdamas dar karo nelaisvėje, 
matė Klaipėdą, o dabar atplaukė į 
tą uostą vienu skandinavų karo 
laivu. Savo įspūdžius Jis aparšė 
“Ostpreussen-Warte” 12 numery
je. čia perteikiame kai kuriuos jo 
pastebėjimus.

Klaipėda tik dabar bent kiek 
žymiau atsistato. Statybos darbai 
šiemet buvę vykdomi net žiemos 
metu, nes jie ilgą laiką buvę ge
rokai atsilikę. Ruošiamasi atsta
tyti ir karo metu visiškai sugriau
tą rajoną tarp rotušės ir muiti
nės (palei Akmenės upę). Pašali
nami griuvėsiai nuo sugriautos šv. 
Jono bažnyčios. Uosto rajone pas
tebina taip pat stambesni staty
bos darbai, dar plečiamas žvejy
bos uostas. Netrukus bus baigtas 
atstatyti Biržos tiltas, taip pat 
būsiąs sustiprintas vadinamas Ka
rolio (geležinis) tiltas, kuris nuo 
nuolatinio per didelio apkrovimo 
esąs nukentėjęs. Bu v. Liepojaus,

laisvajam pasauliui, gerai įsiskai- 
čiusi Bermudos konferencijos ko
munikatą, matyti, jog vis tebedi- 
dina savo atsakomybę. Faktiškai 
ji imasi atsakomybės ir dėl Ang
lijos ateities, nes, britams maži
nant ginklavimosi išlaidas, pasiža
da apginkluoti naujais rake
tiniais ir atominiais gnklais, taip 
pat rūpinasi, kad Anglijai nepri
stigtų naftos produktų.

Bermudoje buvo svarstomi ir 
Europos gynybos klausimai, čia 
Eisenhoweris su Macmillanu su
tarė veikti pagal suderintą planą, 
kas reiškia, kad Europa lygiai rū
pi ir britams ir amerikiečiams.

Atominių ginklų bandymai se
nai kelia rūpesčio, nes tai sudaro 
didelį pavojų žmonijai. Norima 
atominių ginklų bandymus uždrau
sti. Apie šitai buvo kalbėta ir Ber- 
mudoje. Paruoštas net ir planas, 
prie kurio jungtis pakviesta So
vietų Sąjunga. Pradžiai siūloma, 
kad tokius bandymus stebėtų tarp-

KLAIPĖDOJ PASIDAIRIUS

žemės drebėjimo naikinamieji 
smūgiai su pertraukomis griovė 
mestą 3 dienas. Kilę gaisrai pra
rijo sukiužusius namus, ir griu
vėsiuos palaidotus žmones. Už 40 
mylių nuo San Francisko buvo ga
lima nakties metu puikiausiai 
skaityti laikraštį — taip toli sie
kė degančio miesto ugnys.

San Franciskas buvo sugriau
tas, bet vos užgęso gaisrai, žmo
nės jau kalbėjo apie miesto ats
tatymą. Per pirmuosius 12 mėne
sių buvo pastatyta naujų namų 
už 35 milionus dolerių. San Fran
ciskas atsistatė puošnesnis ir žy
miai moderniškesnis — žmogaus 
gaivališkumas i renergija nušluo
ja ir gamtos stichijų sunaikini
mus.

DREBĖJO ŽEMĖ IR DARVINE

Tą pačią dieną silpnas žemės 
drebėjimas buvo jaučiamas Darvi
ne ir kitose šiaurės — vakarų 
Australijos vietose. Požeminiai 
smūgiai truko apie 9 sekundes, ne
padaryta beveik jokių nuostolių. 

tautinės komisijos. Maskva atsi
sako prie šio plano prisidėti.

Bermudoje turėjo pasitarimus 
atskirai dar anglai ir kanadiečiai. 
I Bermuda buvo atskridęs Kana
dos ministeris pirmininkas su už
sienių reikalų Ir prekybos minis- 
teriais bei kitais patarėjais.

Dar reikšmingas faktas, tai JAV 
nutarimas prisijungti pre Bagda
do pakto. Tiesa, Amerika įstojo į 
Bagdado pakto karinę sąjungą, pa
žadėdama ginklo pagalbą bet ku
riam šio pakto nariui, tačiau tik 
tuo atveju, jei užpuolikas būtų 

komunistinė valstybė. Kiti šios są
jungos nariai pagelbą užpultajam 
teiks, nežiūrint kas bebūtų užpuo
likas. Bagdado pakto nariai yra 
Anglija, Turkija, Pakistanas, Per
sija ir dabar Jungt. Amerikos 
Valstybės.

Bermudos konferencija vertinti
na, kaip Vakarų valstybių bloko 
sustiprėjimas ir posūkis į jėgų 
konsolidaciją.

Palangos ir žardžių gatvėse esą 
pastatyta daug naujų gyvenamų 
namų, tačiau dažniausia tik 2 ar 
3 augštų. Kai kur pravestos ir vi
sai naujos gatvelės.

Tačiau nepaisant tų visų sta
tybos darbų Klaipėda sukelianti 
liūdną, stačiai beviltingą įspūdį. 
Perdaug esą karo žaizdų, kad nu
matomu laiku jas būtų galima vi
sas pagydyti. Labiausiai niūras 

nuotaikas sukelia miesto visiškas 
sukarinimas. Klaipėdoje ir prie 
Klaipėdos esą sutelkta įvairiausios 
sovietinių karo pajėgų ginklų rū
šys. čia matosi ir kariniai jūrų 
daliniai ir aviatoriai ir pėstininkų 
daliniai. Tasai sukarinimas ir pa
darąs Klaipėdą tokią niūrią. Ka
riškiems reikalavimams turi nusi
leisti visi kiti miesto reikalai. Net 
žvejyba — ir ta vykdoma prisilai
kant karinių nuostatų.

Kaipo naują faktą jūreivis ryt- 
prūsis pažymi, kad paskiausiais 
laikais buvę leista Klaipėdoje lan
kytis ir nekomunistinių Vakarų 
kraštų kai kurioms delegacijoms. 
Jų dalyviai buvo vežiojami po 
miestą specialiais autobusais.

Klaipėdos geležinkelio stotyje 
esą matoma daugiau uniformuo
tų, negu civilinių keleivių. Uni- 
foimuotuosius tikrina specialūs 
kariniai kontrolieriai.

Ne be įdomumo yra rytprūsio 
įspūdžiai apie tautybių santykius 
Klaipėdoje. Sovietai rusai esą sten
giasi Klaipėdą padaryti labiau ru
sišku, negu lietuvišku miestu. 
Santykius tarp tų trijų tautybių 
(lietuvių, rusų, vokiečių) nusakyti 
esą labai sunku. Rusai pastarais 
laikais būk stengiasi rasti geresnį 
kontaktą su vietiniais vokiečiais. 
Lietuvių priešingumas rusams 
esąs pastebimas kaip anksčiau, 
taip ir dabar, o taip pat ir at
virkščiai. Lietuvių santykiai su 
vokiečiais esą geri. Tuo atžvilgiu 
vokiečiai vis dar atsimena, kad 
nesuskaitomas skaičius lietuvių 
1945 metais vokiečiams teikė pa
galbą, kai pastarieji iš Rytprūsi- 
jos bėgo į Pabaltijį. Vokiečių tau
tybės žmonėms pastarais laikais 
esą šiek tiek lengviau gyventi. 
Tačiau savų mokyklų Klaipėdos 
vokiečiai iki šiol neturi nė vienos. 
Lengviau esą su tikybinėmis pa-

Michailovo tarnyba 
Amerikoje

Rytų Berlyne sėdinčiam sovie
tiniam generolui Michailovui sun
kiai sekasi: jo viliojami tremti
niai negrįžta okupuotam tėvynėn, 
nors jis kvietimus, kad žmonės 
suklaidinus, siuntinėja žinomų lie
tuvių vardu. Dabar Vak. Vokieti
joje ir kitur gyveną lietuviai gau
na rotatorium spausdintus atsi
šaukimus iš Amerikos. Juose rašo
ma, kad niekur taip mielai ir nuo
širdžiai nesutinkami “grįžtantieji 
sovietiniai piliečiai”, kaip Lietu
voje. Atsišaukimuose, kuriuos pa
sirašo “Pagalbos Taryba,” ragina
ma prisidėti prie “Komiteto už 
sugrįžimą į tėvynę”, stoti į “Pa
galbos Tarybą” ir neužsiiminėti 
“juodu darbu — nešmeižti komu
nistų”. .

• Iš New Yorko pranešama, 
kad Cripps — Howard Newspa
pers vyr. redaktorius Walker Sto
ne paskelbė, jog žuvusis Filipinų 
prezidentas Ramon Magsaysay 3 
mėnesius prieš mirtį jam (W. 
Stone) pareiškęs, jog įvyksian
čiuose prezidento rinkimuose jis 
esąs tikras savo laimėjimu. Ta
čiau jis pripažinęs, kad jo politi
niai priešai (komunistai) darysią 
viską jam sunaikinti, gi šito jie 
tegalį pasiekti tik jį nužudydami. 
Prezidentas pasakęs: “Jie žino, 
kad jie negali laimėti, kol aš esu 
gyvas”.

Filipinų prezidentas žuvo lėktu
vo avarijoj.

< Iš Londono pranešama, kad 
Anglijos vyriausybė yra pasiruo
šusi pripažinti visišką Sueso ka
nalo kontrolę Egiptui. Šiuo reika
lu Anglijos ministeris pirmininkas 
Macmillan aiškiai pasisakęs per 
pasitarimus su Amerikos ir Kana
dos vyriausybių vadais Bermudo
je.

• švedų teismas Stockholme 
nubaudė armėnų kilmės inžinierių 
Bedros Zartaryan 10 metų kalėti 
už šnipinėjimą Sovietų Sąjungai. 
Zartaryan dirbo viename inžineri
jos biure, kuris ruošdavo konstruk
cijos planus karinėms tvirtovėms.

• Per tūkstantis Hamburgo 
vaikų kovo 17 aplankė Belzeno 
obeliską, — paminklą nužudytiem 
koncentracijos stovykloje paminė
ti, ir ten padėjo gyvų gėlių puokš
tes.

maldomis, kurios anksčiau būdavo 
sekamos šnipų, pranešinėjančių 

apie jas slaptajai policijai. Pamo
kslininkai galį dabar atvykti ir iš 
kitur. Baptistų bažnytėlėje esąs 
įrengtas karinis klubas. Karinių 

pastatų esą matoma įvairiose mies
to dalyse. Ir miesto apylinkėje vi
sur pirmauja kariniai daliniai. Jų 
matosi ne tik miesto girios rajone, 
bet ir prie Kalotės ežero toli už 
Melnragės. Prie teatro aikštės yra 
kariniai kultūros rūmai.

Iš viso esą galima sakyti, rašo 
rytprūsis, kad rusai Klaipėdoje 
viešpatauja kaip kolonijaliniai 
viešpačiai ir okupuotąjį kraštą vi
sais atžvilgiais stengiasi paversti 
sovietinio režimo baze. Klaipėda 
esanti nustojusi daugelio savo pra
eities bruožų. Visa vienokiu ar ki
tokiu būdu įspraudžiama į pilkuo
sius sovietinės kasdienybės šablo
nus. Tačiau, Klaipėda jau septy- 
nius kartus savo istorijoje buvusi 
sugriauta tad reikia viltis, kad 
pergyvens ir dabartinę sovietų 
okupaciją. Elta.

1
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ALB SUVAŽIAVIMAI (S) 
laiko perspektyvoj

„ Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
seimo atstovas, Lietuvių Kultū
ros Fondo Australijos Apygardos 
pirmininkas, melbourniškis Anta* 
na» Mikaila dėl ALB Krašto Tary
bos suvažiavimų pareiškia šitokių 
minčių:

— ALB Tarybos suvažiavimai, 
iškaitant ir praeitų metų gale įvy
kusį Sydnėjuje, mano supratimu, 
stokoja paruošiamojo priešsuvažia- 
viminio darbo. Suvažiavimai per
daug nukrypsta į bergždžias ir iš
pūstas tariamos opozicijos atakas 
ir, šių atakų tono veikiamus, pa
našius tariamos pozicijos atsikir
timus. Rezultatas — neproduktin
gi ginčai išvargina, atima daug 
brangaus laiko, įpildami kartelio 
į atstovų santykius ir gerų lietu
vių nuotaikas.

Diskusijų ašis. Siekinat suva
žiavimus nukreipti į produktinges- 
nio darbo vagų, siūlyčiau Krašto 
Valdybai įdėti daug daugiau dar
bo, negu ikšiol, į šių suvažiavimų 
paruošimą ir organizavimą apla
mai.

Metinių anketų keliu surinkus 
duomenis apie lieetuvių visokerio
pą veiklą bei reiškimąsi, su visais 
mūsojo gyvenimo teigiamais ir 
neigamais aspektais, visa tai ap
dorojus, įtraukti į Krašto Valdy
bos pirmininko pranešimą, kad 
suvažiavimas turėtų pilną ir ob
jektyvų mūsų bendruomenės gyve
nimo vaizdą, šitokio pranešimo 
analizė, papildyta paskirų atsto

vų atsivežtais faktais, turėtų at
vesti suvažiavimą prie realių ir 
brandžių rekomendacijų bei tari
mų, į kuriuos būtų atremtas atei
nančių dviejų metų darbas. Anke
tų keliu surinkti ir suvažiavimui 
patiekti duomenys, manyčiau, pa
tenkinamai atstotų dabar pasigen
damus pranešimus iš apylinkių, 
kurių, atrodo, dėl laiko stokos ir 
techniškų kliūčių neįtraukiama i 
suvažiavimų darbotvarkes. Disku
sijos dėl praeities tuo būdu turė
tų įgyti kitokią ašį — tai nebūtų 
vien opozicionierių ad libitum ba- 
ksnojimai ir įgėlimai, bei atsiteisi
mai už baksnojimus.

Politinė apžvalga, įsipilietinanti 
suvažiavimuose ,pirmiausiai turė
tų būti apžvalga visų lietuviškų 
veiksnių akcijos Lietuvos laisvini
mo byloje, paryškinant, kas pada
ryta pasaulio opinijai paveikti. 
Lietuvos padėties apžvelgiamojo 
laikotarpio objektyvus įvertinimas 
ir rekomendacijos Australijos lie
tuvių akcijos krypčiai ir šios ak
cijos priemonėms aptarti, turėtų 
būti politinės apžvalgos turinio 
pagrindas.

Jei mūsų kultūrininkamįs pa
vyktų, šalia Krašto Tarybos suva
žiavimo ir sportininkų sąskryd

žių, įvesti tradicijon lietuvių kul
tūros dienas .atrodo, lietuvių gy
venimo Australijoje kasdvimetinės 
manifestacijos būtų tinkamai iš
reikštos.

A. Mikaila.

PULGIS iš Gaidžių kaimo šian
dieną švenčia pirmąjį savo gyveni
mo pusšimtį. Tiesa, ne ant gim
tojo Silio ežero pakarntės, bet 
Pietų Australijos sostinės Ade
laidės Bowdeno priemiestyje, sa
vo namelyje, kukliai, žmonos ir 
vaikų tarpe. Neišsitenka, tačiau, 
Pulgio šeimos šventė vien tiktai 
Bowdeno namelio svetainėje: kaž
kaip skverbiasi ji po plačius Ade
laidės priemiesčius, po visą Aus
traliją, pagaliau, į visą pasaulį, 
kur gyvena lietuvis skaitytojas.

Iškeikime, tad, bent hipotezišką 
taurelę ir laikraštinėmis eilutėmis 
pabendraukime ir pagerbkime jau 
tikrai į vyrus išėjusį, solenizantą 
Pulgį, kilusį iš Gaidžių kaimo, nuo 
Silio ežero.

PULGIS — sakysite, kreipinys 
visdėlto gana familiarus. Jau ne 
kokį bernioką, bet tikrai suaugu
sį vyrą, be to, dar rašytoją — ly
riką, literatūros dvigubą laureatą, 
esperantininką, intelektualą par 
excellence, sakysite, taip vadinti 
kažkaip netinka.

Bet prie institucijų, juk, pono 
titulo niekas neprideda, o kas per 
pastaruosius dvidešimtį metų nors 
retkarčiais paskaitydavo lietuviš
ką laikraštį, tas žinos, kad Pulgis 
yra kažkas daugiau kaip rašyto
jas, žurnalistas ir kultūrininkas. 
Pulgis, mūsų kultūriniame gyve
nime, jau pasidarė lyg ir Insti
tucija.

Pagaliau, ir su Pulgio pavarde 
dar nelengva surasti teisybę. Vi
soje plačioje apylinkėje, Jo tėvas

PUL
buvo žinomas žemaičio pavarde. Ir 
keturi Jo broliai Žemaičio pavar
des nešiojo. Tačiau vežant Pulgiu- 
ką Utenon į progimnaziją, ir iš
siėmus gimimo metrikas, paaiškė
jo, kad Jį krikštijęs klebonas, Pul- 
giuko pavardę užrašė Andriusėvič. 
Taip Pulgis Andriusevičium ir 
pradėjo savo gimnazisto, vėliau 

studento dienas.
Jau vėliau, Kaune, teatro se

minaro studentui pradėjus rašyti 
teatro recenzijas ,iškilo klausimas, 
kaip pasirašyti spaudoje. Profeso
rius Balys Sruoga ir tarė: “Pa
sirašyk Andriušis”. Ir žodis tapo 
kūnu, ir Pulgis iš Žemaičio, per 
Andriusevičių, liko Andriušiu.

★ —
PULGIS pasakoja: “Pirmosios 

vokiečių okupacijos metais Motie
jus Miškinis buvo vertėju prie vo-

MOKYKLOSE mėn. 12 d. numeryje, viename 
straipsny buvo aptariamos mūsų

BANKSTOWNO
Savaitgalio Mokykla
Pirmoji savaitgalinė lituanisti

nė mokykla buvo įsteigta 1951 m. 
gegužės mėn. Ją suorganizavo mo
kyt. Juozas Ramanauskas, pade
dant Br. Geniui ir kitiems aplin
kos lietuviams. Mokykla kurį laiką 
buvo prisiglaudusi Br. Genio na
muose, Bass Hill. Mokyklos vedė
ju buvo J. Ramanauskas. Pradžio
je mokyklą lankė apie 15 vaikų.

Vėliau mokykla dirbo Seftono 
parapinės mokyklos namuose ir 
čia vaikų skaičius pašoko iki 30. 
Seftono klebonui mūsų mokyklai 

patalpas atsakius, 1952 m., Reisgių 
pastangomis, buvo gauta patalpa 
šv. Felikso mokyklos namuose 
Bankstowne. Jos vedėju buvo mok. 
Jurgis Reisgys. Mokytojai: J. Ka- 
ritonas, Verginlnkienė, E. Badau- 
skienė, B. Genys, kun. P. Butkus, 
T. Reisgienė, A. Plūkaš, P. Dau- 
kutė ir A. Kedienė. Mokinių 
apie 40.

1953-4 mokslo metais mokinių 
skaičius svyravo tarp 30-40. Mo
kyklos vedėjas Vincas Bakaitis. 
Mokytojai: P. Pikturna, Vyt. Do- 
niela, B. Genys, Ig. Pranulis, kun. 
P. Butkus, E. Badauskienė, K. 
Badauskas, R. Jaselskis ir Mi
liauskas.

1955 m. mokyklos vedėjas J. 
Reisgys. Mokytojai: J. Karitonas, 
J. Ramanauskas, P. Pikturna, kun. 
P. Butkus, V. Ramanauskienė, Br. 
Stašionis ir Ir. Žilytė. Mokinių 

apie 50.
1956 m. mokytojų sąstatas ge

rokai pakinta. Mokyklos vedėjas 
Br. Genys. Mokytojai H. Keraitis, 
S. Zakarevičienė, S. Mauragienė, 
G. Kazokienė, Br. Stašionis. Mo
kinių per 50.

1957 mokslo metus pradėjus i 
mokyklą atvyko (pirmąją dieną) 
per 40 mokinių. Tikimasi, kad mo
kinu skaičius padidės, nes, kaip 
ir paprastai, yra besivėluojančių. 
Mokyklos vedėjas Br. Genys. Mo- 
mokytojai: M.M. Mykolaitytė-Sla- 
vėnienė, P. Daukutė, Dijokienė,
Švedienė, kun. P. Butkus, A. Ga
šlūnas,

pagerėti galės tik pastačius lie
tuvių namus.

Mokykla yra suruošusi iškylų, 
aktyviai dalyvauja tautinių šven
čių ir kitokių parengimų progra
mose; praeitais metais, užbaigiant 
mokslo metus, buvo suvaidinta V. 
Kazoko “Kalėdų senelio bejieš- 
kant” vaizdelis, kurį režisavo mok. 
G. Kazokienė, o šokius paruošė 
mok. S. Zakarevičienė. Dekoraci
jas priešė pats mokyklos vedėjas 
Br. Genys.

Mokykla remiama ALB Banks
towno Apylinkės valdybos, betgi 
jos išlaikymo didžiausias rūpestis 
gula ant tėvų komiteto pečių, ku
ris labai glaudžiai bendradarbiau
ja su mokytojais ir kiek įveikda
mas lengvina jų darbą.

CAMPERD0WN0
Savaitgalio Mokykla

Prie lietuviškų pamaldų Cam- 
perdowne įsteigti ir vaikučiams 
mokyklą buvo jau mėginama ga
na senai, bet toji mintis buvo rea
lizuota tik 1955 m. pradžioje. Vie
tos kapeliono kun. P. Butkaus rū
pesčiu ir pastangomis buvo gau
tos parapijos mokyklos patalpos, 
paraginti tėvai, išrinktas jų komi
tetas, surinkti vaikai bei pakviesti 
mokytojai. Per šiuos abejus moks
lo metus mokyklą kas sekmadie
nį (10-12 vai.) lankė per 20 vai
kų, o dar apie 10 tik retkarčiais 
arba mokyklos šventėse. Veikė 2 
skyriai. Abu šiuos metus mokyk
los vedėju buvo V. Bakaitis. Jam 
padėjo pirmais metais A. Berno
taitė ir R. Penkauskaitė, o ant
rais metais J. Karitonas ir A. Sa
vickienė. Mokykla dažnai prisidė
davo savo programa įvairiuose 
minėjimuose, o mokslo metus už
baigdavo savo šventišku pasirody
mu ir Kalėdų eglute.

Šia proga reiškiama nuoširdi 
padėka V Bakaičiui už jo darbą 
šioje mokykloje, nes keisdamas 
gyvenamą vietą, šiais metais nesi
tiki galėsiąs atsidėti mokyklai.

Vietos lietuvių kapeliono ir tėvų 
komiteto rūpesčiu, mokykla žen
gia į trečiuosius mokslo metus,

savaitgalio mokyklos. Atrodo, kad 
apie Hobarto mokyklą neturėta 
pakankamai tikslių žinių.

Hobarto mokykla nuo pereitų 
metų neegzistuoja. Ji niekad netu
rėjo stiprių pagrindų. Netekimas 
gi, kad ir provizorinių patalpų, 
mokyklos (apibrėžimas “miško” — 
dviprasmiškas, todėl gali būti už
gaulus) žlugimą pagreitino.

Nežinia kodėl straipsny užmirš
tas asmuo, kuris dvejis metus mo
kė vaikus lieteuvisko žodžio ir raš
to, kuris paskutiniais mokyklos 
vegetavimo metais buvo vieninte
lis jos vadovas, kuris negailėjo 
energijos ir savo skatiko, ir, kuris 
mokyklai gelbėti mėgino Valan
čiaus laikų “daraktorių” taktikos. 
Šis asmuo yra p. J. Gaižiūnas.

Su gilia pagarba,
A. Munčelis.

X Dr. J. Mackiewicz
k
X NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balston St., St. Kilda, Vic.

X

X k

Telefonas LB 4083
X

kiečių komendantūros Juknėnuose, 
kur jis išsirūpino leidimą steigti 
lietuvišką pradžios mokyklą. Taigi, 
Motiejus Miškinis ir buvo mano 
pradžios mokytojas. Vėliau tėvas 
nuvežė mane Utenon — progim
nazijom Apsigyvenau bendrabuty
je, kur mus maitino Amerikos lie
tuvių suaukotais konservais, žiū
rėk, kartais neatveža tai konser
vų, tai duonos — ir pabadauti 
tekdavo, bet nelabai tai jaudinda
vo jaunus gimnazistus... Už viso
kiausias gimnazistiškas išdaigas 
porą kartų vos iš progimnazijos 
neišmetė. Bet išsilaikiau ir 5 kla
ses Utenoje baigiau.

Taip, 1923-sis, pėsti su draugu 
ir atžygiavome į Kauną moky

tis. .. ”
— * —

PULGIS esperantininku tapo 
dar Utenos progimnazijoje. Ir es- 
perantizmas buvo vienas iš did
žiausių jo turtų. Visame pasaulyje 
jis rasdavo vėliau draugų esperan
tininkų, kurie Jam padėdavo, pa
remdavo, patardavo. Ir tik Kau
nan atvykęs kaimo jaunuolis per 
esperantininkus tuojau būvi pri
imtas į tuometinę Kauno intelek
tualinę buržuaziją.

Pirmuosius honorarus už litera
tūrinius darbus gimnazistas Pul
gis taip pat gavo už Krėvės ver
timus į esperanto kalbą, kurie bu
vo spausdinami tada Adomo Jakš
to redaguojamam “Litova Stello”.

MAISTAS — MEDŽIAGOS — VAISTAI
Dovanų pakietėliai siunčiami iš Anglijos i Rusiją — Lietuvą — Lat- 
rijf_  Estiją__ Ukrainą Baltgudiją. Muito ir visus kitus mokes
čius sumoka siuntėjas — adresatas, atsiimdamas siuntinėlį, nieko ne
moka. Paprastas siuntinys adersatų pasiekia per 6-8 savaites. Siun
čiame ir oro paštu. Visi siuntiniai pilnai apdrausti. Prekių kainaraš- 
tis pareikalavus. Galima pamatyti ir prekių pavyzdžius.

kurio prasidėjo 31.3.1957.
O D R A

Bankstowno mokykla yra viena 
didžiausių lituanistinių mokyklų 
(mokinių skaičiumi), bet dirba 
labai prastose patalpose Yagoo- 
noje, kur teturi tik vienų kamba
rį. Darbo sąlygos labai sunkios ir 
mokytojams ir mokiniams. Ir jos

Dėl Hobarto Savaitgalio
Mokyklos

Gerinamas Redaktoriau,
Maloniai prašau paskelbti že

miau minimą patikslinimą.
š.m. “Mūsų Pastogėje” kovo

Registered Overseas Parcel Service

111 Bourke Street, MELBOURNE. Telef. MF 6178.

Po darbo vaL JJ 2630.

Agentūros visose Australijos valstybėse.

GIS
Nedideli, tiesa, buvo honorarai, 
Pulgio žodžiais: “Na, žinai, papi
rosams užtekdavo.”

— * —

PULGIS kakavos šiandieną nė į 
burną neima. Mat, “Unrra jau ir 
tada (1923-25) buvo,” pasakoja 
Pulgis. “Gimnazistų bendrabutis 
maitinosi daugumoje pakietėliais 
iš Amerikos, kuriuose buvę labai 
daug kakavos. Tai mus ir girdy
davo kakava ištisais mėnessiais”.

Gyveno bendrabutyje ir mokėsi 
“Aušroje”. O “Aušros” gimnazija 
tais laikais buvo itin įdomi tuo, 
kad Joje šalia kaimo vaikų, mokė
si jau ir vsa eile lietuvių mies
čionių vaikai: “Bagočiai”, sako 
šiandieną Pulgis. Iš tos aplinkos 
išaugo ištisa karta naujosios lie
tuvių šviesuomenės. Kartu su Pui- 
giu mokėsi Miškinis, Aleksandra
vičius, Jakševičius, Gliaudą...

Leido tada aušrokai “šepčelija- 
dą” — gimnazijos epą. Vienas uo
liausių jos bendradarbių, žinoma, 
buvo ir Pulgis, nuo kurio plunks
nos, gal, daugiausiai “tekdavo” 
matematikos mokytojui. “Mkyto- 
jas, gal, ir neblogas buvo, gal ir 
perdaug aš jį vanodavau, bet kad 
tos pačios matematikos aš visiškai 
negalėjau suparsti...”. Pagaliau iš 
visų matematikos dalykų gavęs po 
pataisą, nutarė aštuntą klasę baig
ti Kauno suaugusiųjų gimnazijo
je, kurią 1926-siais ir baigė.

— ★ —

PULGIS pasakoja: “Vabzdelius, 
žoleles, žiedalius visuomet labai 

mėgau. Zoologija, botanika, biolo
gija buvo mano mėgiamiausi daly
kai gimnazijoje. Tad abiturą ga
vęs ir nuėjau į Kauno Universi
teto gamtos — matematikos fa
kultetą. Ach, nuvarė į laboratori
ją ir liepė pilstyti visokius skys
čius Iš vamzdelio į vamzdelį... 
Vaje, tik žiūriu kad kažką pade
giau, kad pusė vaizdelių sudau
žyta...”. Taip po 3 mėnesių iš šio 
fakulteto perėjo į humanitarinį, 
kur studijavo anglistiką. “Anglis
tiką pasirinkau, nes jau gimnaz:- 
zoje anglų kalba man sekėsi”. Ir 
šiandieną Pulgis bus, bene, vienas 
didžiausių amerikonų ir anglų li
teratūrų žinovas lietuvių tarpe.

PULGIS Kauno meno mokyklą 
lankė lygiagrečiai su gimnazija. 
Galdiko ir Dobužinskio klasėse iš
klausė pilną grafikos kursą. “Kaip 
gimnazijoje matematika, gamtos 
fakultete vamzdeliai, čia mane 
kankino visokios braižybos, ana
tomijos. .. taip, kad meno mokyk
los, galų gale, irgi nebaigiau”.

Meno mokykloje tuo metu spie
tėsi tikroji Kauno bohema. Pulgis 
tada susigalvojo “uniformą” — 
tuoj po keliais suveržtos kelnės, 
juodi atsilapoję marškiniai, iš po 
kurių matėsi baltas krakmolytas 
kaunieriukas su didžiule, meninin- 
kiška varlike.

— ★ —

PULGIS 1928-siais pasikinkė 
žemaituką ir išvažiavo visai vasa
rai pasivažinėti po Europą. Per 
Rytprūsius, Dancigo koridorių, 

Vokietiją, Čekiją, pasiekė Vieną, tš 
kur grįžo namo. Tuomet J. Petrė- 
nas kaip tik buvo pradėjęs leisti 
“Dieną”, kuris jauną turistą tuoj 
pat užangažavo parašyti savo ke
lionės įspūdžius.

“Nuo to laiko ir pradėjau duo
ną pelnytis rašymu”, pasakoja 
Pulgis. Kiekvieną vasarą išvažiuo
davo pasivažinėti po Europą. Ap
lankė Vokietiją, Austriją, Prancū
ziją, Italiją, Angliją, Ispaniją, 
Portugaliją, Maroko. Kelionės įs
pūdžius siuntė laikraščiams: “Die
nai”, “Bangom”, “Lietuvos ži
niom”, “ūkininko Patarėjui” ir 
kitur.

“Studijuoti, taip ir nebeliko lai
ko. Pavasarį, kada reikėdavo ruo- 

. štiš agz am in am, man jau rūpėdavo 
kokį Europos kraštą vėl aplanky
ti...” Su universitetu galutinai 
atsiskyrė 1932-siais.

"Vienintelis dalykas, kurį per 
šešeris studijavimo metus tikrai

sąžiningai ir metodiškai išklau
siau, tai buvo Balio Sruogos Teat
ro Seminaras”.

PULGIS, bene, šviesiausius pri
siminimus turi iš savo darbo ir gy
venimo metų Klaipėdoje.

1934 metais Pulgį pakvietė Klai- 
pėdon “Lietuvos Keleivio” redak
cija (tuomet vienintelis lietuviškas 
Klaipėdos Krašto dienraštis, gotiš
komis raidėmis spausdintas), kur 
Jis tapo “L.K.” kultūrinių reika
lų redaktoriumi.

Vėliau Ignas šeinius Klaipėdo
je suorganizavo “Vakarus”, tapu
siu vienu iš vyraujančių Lieetuvos 
dienraščių, ir Pulgis pasidarė “V.” 
kultūrinės dalies redaktorius, čia 
rašė recenzijas, straipsnius, re
portažus.

“Klaipėda buvo tikras ir visa
pusiškas mūsų langas į Vakarus”, 
kalba Pulgis. “Nuolatinis kontak
tas su vakariečiais per laivų įgu
las ir jų kapitonus, per visokias 
ekskursijas, visų Klaipėdą kažkaip 
suaktyvino. Vokiečiams Klaipėdą 
užėmus ir vėl Kaunan grįžus, jau
čiausi labai nejaukiai. Po Klaipė
dos Kaune jaučiausi kaip provin
cijoje.”

1936-siais Pulgis Klaipėdoje ir 
apsivedė su jauna mokytoja Ma
rija Ščenavičiūte.

— ★ —

PULGIS “Don Kichotą” ver
sti užsidegė dar “Aušroje”, kada 
tuometinis gimnazijos direktorius 
ir literatūros mokytojas prof. My
kolas Biržiška pasakojo apie tūlą 
Lietuvos bajorą, kuris išmoko is
panų kalbą vien tiktai tam, kad 
galėtų Cervantesą skaityti origi
nale Su laiku ir Pulgis išmoko is
panų kalbą (šalia 9-nių kitų kal
bų) ir apie pilno “Don Kichoto” 
išvertimą pradėjo vis labiau gal
voti. Iš Klaipėdos grįžęs Kaunan 
susitarė su “Sakalo” leidykla ir 
gavęs avanso išvažiavo tėviškėn 
versti. Tačiau Lietuvą okupavo 
bolševikai ir “Sakalas” buvd na
cionalizuotas. “Don Kichotą” leis
ti buvo pasiryžusi ir Valstybinė 
leidykla, kuri gavusi dalį rankraš
čio, Pulgiui davė tolimesnį avan
są, kad įgalinus darbą tęsti toliau. 
Bolševikinę okupaciją pakeitė 
vokiškoji, kurios laikais Valstybinė 
leidykla “Don Kichotą” ir išleido. 
“Don Kichoto” vertimą į lietuvių 
kalbą be Kniukštos (buv. “Saka
lo” savininkas), vadinasi, apmokė
jo dar ir bolševikai su vokiečiais. 
Bent tokia okupantų nauda...” su 
šypsniu reziumuoja Pulgis.

•— ★ —

PULGIO recenzijų, feljetonų, hu
moreskų, gamtos mokslo populia- 
rizacijos, šiaip kultūrinių straips
nių pilna lietuviška periodika nuo 
pat 1928-jų metų. Sykiu su S. 
Santvarų, A. Gustaičiu ir B. Bra
zdžioniu apvažinėjęs kuone visas 
Vokietijos lietuvių pusbadžius sto
vyklas, “Literatūros koncertuose” 
optimistiškai skelbdamas, kad “vis 
dėlto juokiamės”, Pulgis prisėdo 
rašyti pirmos savo “rimtos” kny
gos. Taip gimė lyrinės apysakos 
“Anuj pusėj ežero”. Jau Austra
lijoje gyvenant išėjo “Sudiev, 
kvietkell” ir “Tipelis”. Vadinasi, 

(Tąsa 3 psl.)

DĖMESIO!
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 
telefonu ar asmeniškai kreiptis:

HILLCREST TRADING CO., 
Wine and Spirit Merchants 

81 Hillcreit Avenue, "Hurstville 
tel. LU 4464.

ERNSTAN BOTTLING CO. LTD. 
2 Murray St, W. Mitcham, S.A.

2
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3 Puikios Dienos
ĮSPŪDŽIAI IŠ MELBOURNO AKADEMIKŲ SKAUTŲ 

STOVYKLOS

iš viso trys parašytos knygos, iš 
kurių dvi (!) yra premijuotos, ši
ta proporcija, vis dėlto 
tam _tikrą rekordą, gal, net
vien tiktai lietuvių raštijoje.

sudaro 
ne

vi
am-

nišumas masėje, — aktualūs 
sam galvojančiam XX-tojo 
žiaus jaunimui. C. Wilson pažiūra 
buvo palyginta su Ad. Stifter’io, 
vieno iš pereitojo šimtmečio ats-

Kuklūs Melbourne akademikai 
skautai, atrodo, nenori girtis ką 
nors gero padarę. O girtis ir did
žiuotis yra kuo; jų suruoštas aka
deminis savaitgalis (vasario 22-25
dienomis) neturėtų būti užmirš- tovų. Ponios žižienės paskaita bu
tas, kaip koks eilinis pasilinksmi- yb tikras “deimančiukas”. Kaip pa- 
nimas, bet turėtų būti laikomas' dėka už šįmet ir pernai skaitytas 
nemažu įnašu lietuviškumo išlai-1 r>Qob-a’to° i+min-o VnVi; /»««« 
kymui stiprinti. •*

Į stovyklą buvo suvažiavę apie 
60 lietuvių jaunuolių — daugumas 
studentai ar studijas jau baigę. 
Buvo svečių ir iš toliau — septyni 
adelaidiškiai ir du iš Sydnėjaus. 
Visi turėjo puikią progą paben
drauti, dalyvauti rimtuos pokal- 
biuos, save bei kitus pakritikuoti, 
pasilinksminti ir pasportuoti.

Savaitgalis įvyko Mt. Evelyn 
Fizinio lavinimo stovykloje, 25 my
lios nuo Melbourno ir buvo paves
tas tema “XX-j o amžiaus žmonijos 
problemos”. Stovyklos vadas buvo 
senj. Alg. Žilinskas.

Daugumas stovyklautojų suva
žiavo jau penktadienio vakare; 

oficialus savaitgalio atidarymas 
įvyko šeštadienio rytą. Jį pravedė 
senj. E. Pankevičius. Pagerbti žu
vusieji akademikai skautai ir už 
geležinės uždangos vykstančių ko
vų dalyviai — studentai. Perskai
tyti sveikinimai iš JAV ir nuo ne
galėjusių dalyvauti, 
akademikų, (arch. V.
D. Žilinskienės).

Atidarymas baigtas 
Įgitur. Toliau sekė junj.

med. A. Staugaičio referatas, te
ma — “žmonija ir žmoniškumas”. 
Iškeltos mintys apie žmoniškumą, 
kovą prieš komunizmą, partijų sis
temą mūsų bendruomenėje, sukėlė 
gyvų diskusijų, kurioms vadovavo 
junj. V. Vaitkus. Prelegentas pa
sisakė už vieningumą lietuviškoj 
veikloj, prieš susiskaldymą į par
tijas. Buvo nuomonių, kad parti
jos nebūtinai yra blogybė. Kiek
vienas žmogus visti k turi susidary
ti nuomonę politinėj plotmėj, 
įsijungdamas į bendraminčių 
les, parodo, kokias idėjas jis 
stovauja. Nors kol. Staugaitis 
“pradedantysis”, kas liečia paskai
tų skaitymą, savo mintis sugebėjo 
gerai ir vaizdžiai perduoti.

Sekmadienio rytą šv. Mišias at
laikė ir turiningą pamokslą apie 
tikėjimą ir mokslą pasakė kun. dr. 
Bačinskas. Po pietų 
B.A., Skaitė antrąją 

paskaitą “Kelias iš 
Paskaitai pagrindu E.
vo paėmusi jauno intelektualo Co
lin Wilson knygą “Vienišasis” 
(The Outsider). Prelegentė nagri
nėjo ir jieškojo atsakymo į prob
lemas, kurias jaučia Wilson, kaip 
XX-to amžiaus atstovas. Klausi
niai, kaip kultūros vegetacija, vis
ko beprasmingumas, individo vie-

Melbourne
Žemkalnio,

Gaudeamus 
stud.

ei- 
at- 
tik

E. žižienė, 
savaitgalio 
vienatvės”, 
žižienė bū

1 paskaitas, jai įteikta kukli dova
nėlė. Diskusijas pravedė adelai- 
diškis senj.. T. žurauskas. Joms 
pasibaigus įvyko savaitgalio už
darymas. Po vyr. 
kalbos, baigiamą 
E. Pankevi&us.

Tai tiek apie 
apie linksmąją — visko nei nesu
rašysi! šeštadienio vakare, įvyko 
kaukių balius. Jau iš anksto buvo 
visi prigrąsinti: — Savom kaukėm, 
ar dirbtinėm, bet visi turit būti. 
Kam to “grąsinimo” neužteko — 
tuos “šerifas” su šautuvu į salę 
suvarė, “šerifas”, aišku, buvo sto
vyklos vadovas, o šautuvas —“au
toritetui sustiprinti. Sunkus dar
bas visgi tokį būrį sutvarkyti! 
Įdomiausios kaukės buvo premi
juotos: pirmą vietą iš visų gavo 
“urvinis žmogus” — adelaidiškis 
J. Reisonas. (Mat, mažesni mies
tai vis arčiau primityviškumo!). 
Iš merginų kaukių R. Laisvėnah- 
tės “velniukas” pripažinta geriau
sia, iš vyrų — “sultonas”, alias 
V. Baltutis. Balius šaunus buvo, 
visa bėda, kad privaloma tyla 
taip ankstyva (23.00 vai), nes tik 
įsismaginus jau ir miegui laikas.

Kas tarp 23.00 vai. ir 7 vai ry
to vyko, niekas nežino. Vieną ga
lima pasakyti, kad stovyklos “še
rifas” labai stropiai merginų ba
raku rūpinosi: kas pusvalandis to
kį priešlėktuvinį prožektorių už
degdavo ir į jų baraką pašvilpda
vo, — gal pažiūrėt, ar kas ne
puola, ar barakėlį su visomis mer
ginomis kas nepagrobė... Elektros 
sąskaita stovyklos savininkui tik
rai bus padidėjus!... Pas vyrus, 
rodos, 15-tas kambarys kažkuo 

pasižymėjo, tik nepavyko išaiškin
ti kuo.

Sekmadienio vakare, nors dalis 
iš stovyklos jau išvyko, likusieji 
20 dar prie bendros kavutės malo
niai pasišoko.

Dieną laisvalaikiu vyko stalo ir 
lauko teniso pirmenybės, plauki
mo lenktynės; kam tinklinis ar 
krepšinis patiko — sviediniai ir 
akištės laukė; iškylaut įsigeidus 
— miškas čia pat. Taip ir praėjo 
trys puikios dienos. Atrodo, kad 
visų svečių, (tikėkime — ir mel- 
bourniškių) įspūdžiai tokie pat ge
ri turėtų būti.

Dėkui šeimininkams už pakvieti
mą, o Sydnėjaus kolegoms — jei 
tik kvies mus kitais metais, va
žiuokit — nesigailėsit!

sktn. A. Krauso, 
žodj tarė senj.

rimtąją dalį. O

P.D.

PULGIS pasakoja: “Nevažiavau 
Amerikon, nors galimybių, gal, ir 
būtų buvę. Tai buvo reakcija ir 
demonstracija prieš nereikalingą 
gyvenimo triukšmą. Kelis kartus 
esu buvęs Anglijoje anksčiau ir 
pasirinkau emigruoti Australijon, 
nes įsivaizdavau šitą kraštą, kaip 
ramų angliško gyvenimo užkampį. 
Atvažiavęs, maždaug tą ir radau. 
Tikrai nesigailiu ne Amerikon iš- 

, važiavęs. Miesto bibliuoteka čia 
turtinga, lietuvišką spaudą gaunu, 
laiko kūrybai pakanka — ko dau
giau ir bereikia?

Didmiesčius mėgstu: Berlyne, 
Paryžiuje, Madride aš tikrai daug 
.ko pasisemdavau. Bet ne Sydnėju-

je Išgyvenau tenai porą metų: sė
dėdavome su Kazoku, Šalkausku, 
ukrainiečiu Kmitu arabų kavinė
je, gurkšnodavom kavą ir plepė- 
davom. Bet visa aplinka netikra, 
kavinėse tik visokie biznieriai, 

spekuliantai ,o intelektualų nėra...
Persikėliau Adelaidėn, bėgdamas 
nuo melagingo triukšmo.”

PULGIS pasakoja: “Ach, did
žiausia mano gyvenimo svajonė, 
tai apsigyventi prie gimtojo Silio 
ežero ir rašyti. Nepatogu tik būtų, 
nes Gaidžių kaime nėra bibliuote- 
kos. Bet vis kaip nors...”

dai eina, kad — knygas). Be to 
užsiima dar dviem dalykais: augi
na tabaką Ir raugia vyną. Dabar, 
australišką rudenį, jo rankos kuo
ne kruvinai, pūslėtos: tai su ko
čėlu spaustų vynuogių pasėkos. 
“Galvojau minkyti kojomis, bet 

kažkaip baisu to perdidelio bukie
to...”

PULGIS, šešiolikmetis, 
atėjo iš Utenos į Kauną, 
atėjo į laikinąją sostinę, 
naziją, į meno mokyklą, į
sitetą. Pėsčias atėjo į bepradedan- 
čios bręsti naujos Nepriklauso
mos Lietuvos Kultūros Epochą. Ir 
Pulgis brendo kartu su pačiu kul
tūriniu gyvenimu. Ir šiandieną 
Pulgis, gal, daugiau negu kas ki
tas, serga Gaidžių kaimo, Silio 
ežero, serga ir lietuviškos kultū
rinės aplinkos (aplinkos, su kuria 
Jis kartu brendo) nostalgija.

R.E.M.

pėsčias 
Pėsčias 
j gim- 
univer-

PULGIS kasdieninę duoną šian
dieną užsidirba kaip pašto valdi
ninkas: komanduoja telegramas 
išvežiojančius berniukus. Be to, ra
šo spaudai: recenzijas, feljetonus, 
essays. Rašo ir naują knygą (gan- 1957. III. 18.,
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JŪSŲ SIUNTINIUS
MES PERSIUNČIAME Į RUSIJĄ IR BALTIJOS KRAŠTUS

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

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

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

2-3

DR VYDŪNO PREMIJA
VAJUI (PUSĖJUS

MES ESAME VIENINTELĖ TOKIA AGENTŪRA 
AUSTRALIJOJ

— SIUNČIAME BETARPIŠKAI RUSIJON.

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

TEL. FA 5195

i

I
SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS

Greitai — Patikimai — Pigiai 
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.

Illll

A. THURLOE PLACE, LONDON S.W. 7, ENGLAND 

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias 

MEDŽIAGAS. RŪBUS, AVALYNE.
VAISTUS

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

Juo Greičiau, Tuo Geriau!

8

BROWNEJONES Ltd. GREITAI!
1. Norfolk PL, London W.2

TeL: Pad 2797
Pagelbės pasiiį.ti siuntinėlį šeimai

• VAISTUS, TEKSTILĖS MEDŽIAGAS, BATUS IR ODĄ, 
MEGZTINES KOJINES

GARANTUOTAS SIUNTINĖLIŲ PRISTATYMAS ADRESATUI.

ATVEJU, JEI SIUNTINĖLIS DINGTŲ, 
PINIGAI GRĄŽINAMI.

Už SIUNTINĖLIO GAVIMĄ NEREIKIA PRIMOKĖTI.

Rašykite lietuviškai.
REIKALAUKITE MOŠŲ KAINARAŠČIŲ.

BIURAS IR SANDĖLIAI VEIKIA KASDIEN NUO 9 V. RYTO IKI 
7 V. VAKARO, ŠEŠTADIENIAIS NUO 10 IKI 4 VAL. P.P.

Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos Centro Valdyba Kanadoje 
ėmėsi iniciatyvos suorganizuoti 
Mažosios Lietuvos Literatūrinę 
Premiją. Ėmėsi ji to darbo nei 
cento kasoje neturėdama, bet pil
na vilties ir pasiryžimo darbą sėk
mingai baigti. Centro Valdyba 
tvirtai tikėjo, jog Mažosios Lietu
vos bičiuliai kartu su plačiąja vi
suomene karštai pritars ir duos- 
niai aukos Maž. Lietuvos literatū
ros praturtinimui. Reikia pasaky
ti, kad nei Mažosios Lietuvos bi
čiuliai, nei plačioji išeivijos masė 
mūsų neapvylė. Iki Šiol surinkta 
apie 800 dol.

BRANGUS TAUTIETI!

Abejojame, ar Tamsta pritarsi 
minčiai ,jog- Mažajai Lietuvai ne
reikalinga Literatūrinės Premijos. 
Jeigu mes šiandien įstengiame 
skelbti premijas eiliniams roma
nams, poezijai ir kito žanro raš
tams, tai ar Mažoji Lietuva ma
žiau verta literatūrinės premijos?

šio vajaus tikslas — paskatinti 
lietuvių rašytojus rašyti veikalus 
Mažosios Lietuvos tema ir tokiu 
būdu ne tik praturtinti lietuvių 
literatūrą, bet ir sudominti plačią
ją lietuvių išeivijos masę lietuviš
kuoju pajūriu. Kova dėl Mažosios 
Lietuvos pareikalaus visos lietu
vių tautos užnugario. Todėl jau 
šiandien metas mobilizuoti tau
riausias lietuvių jėgas šiam tiks
lui atsiekti.

Daugel tautiečių ir organizacijų, 
suprasdami reikalo svarbą, jau pa
rėmė premijos fondą. Jų dėka iki 
šiol surinkta daugiau kaip pusė 
užsibrėžtos sumos. Tat nuoširdžiai 
kviečiame ir Tamstą savo 
auka prisidėti, kad vajui numaty
ta suma — 1000 dol. — artimu

PIGIAI!

Leonardas 
Karvelis

šiomis dienomis pirmąjį savo 
gyvenimo pusšimtį užbaigė akty
vus visuomenininkas, artimas “Mū
sų Pastogės” bendradarbis, sydnė- 
jiškis Leonardas Karvelis. Jo nu
eito gyvenimo kelias, sužymėtas 
datomis atrodo šitaip: gimė 1907. 
T 11.11 d. Šiaulių mieste.

I-jo Pasaulinio Karo metu lankė 
M. Yčo lietuvių gimnaziją Voro
neže (Rusijoje). 1925 m. baigė 
Šiaulių valst. gimnaziją. 1925-1929 
m.m. išklausė ir išlaikė visus eg
zaminus Kauno U-to Teisių fak. 
ekonominiam skyriuje, po to pa
pildomai baigė Teisių skyrių ir 
gavo dipl. teisininko vardą. 1934 
-1940 m.m. Ž.Ū. M-jos Miškų D- 
to juridiniams reikalams referen
tas. I-jo bolševikmečio metu — 
bedarbis. 1941.VII.1 d. — 1944- 
VI.15 d. Miškų Ūkio Generalinės 
Direkcijos juriskonsultas ir advo
katas Kaune. 1944 m. liepos mėn. 
pasitraukė į Vokietiją ir apsigy
veno Freiburgo mieste. Po II P. 
karo — Lietuvių Teisininkų D-jos 
Freiburgo sk. valdybos narys. 1946 
m. pradžioje Freiburgo lietuvių 
tautinio komiteto reikalų vedėjas. 
1946-1949 m.m. dirbo prancūzų 
okupacinės karinės valdžios guber- 
natūroje, Freiburge, sekretoriaus 
pareigose. 1949 m. gegužės mėn. 
išemigravo su šeima į Australiją 
ir apsigyveno Sydnėjuje. 1951- 
1952 m. Austr. Liet. Bendruome
nės Sydnėjaus Apylinkės garbės 
teismo narys. 1953-1954 m. Austr. 
Liet. B-nės Krašto Valdybos vi
cepirmininkas. 1955 m. pirmam 
pusmety ALB Krašto V-bos pir
mininkas. Nuo 1952 m. Lietuvių 
Teisininkų d-jos Sydnėjaus seniū
nijos seniūnas. Sydnėjaus Plunks
nos klubo narys, šiuo metu dar 
ALB Krašto Kontrolės K-jos pir
mininkas ir Australijos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Val
dybos narys.

L. Karvelis visados matomas 
tautinių švenčių minėjimuose, 
bendruomenės susriinkimuose, kul
tūriniuose parengimuose, kur vi
sada aktyviai dalyvauja bendruo
sius reikalus svarstant; jis ne

sunkiai prisišaukiamas ,kai prirei
kia paskaitininko, arba laikraščiui 
straipsnio, arba kokiam kitam ben
druomeniniam darbui atlikti parei
gingo darbininko.

J.K.

Kultūros Fondui auka
— Lietuvybei atrama!

laiku būtų pasiekta.
Aukos ir toliau laukiamos: V. 

Pęteraitis, 5155 Bourbonniere Avė., 
Apt. 6, Montreal, Que., Canada.

Mažosios Lietuvos Bičiulių D-jos 
Centro Valdyba Kanadoje.

RIMTAI!
NEŽIŪRĖKITE VIEN TIK KAINOS!

Žiūrėkite kainos ir rūšies!

VYRIŠKAS SIUNTINĖLIS UŽ £ 26.5.0.

3i jardų ang. mėlynos, rudos ar pilkos medžiagos 
vyriškai eilutei.
Vyriškos eilutės priedai.
Pora stiprių vyriškų kasdieninių batų.
6 poros vyr. vilnonių kojinių.
Pora vyriškų apatinių.
6 jard. poplino {medž. 2 vyr. marškiniams.
5 svarai kiaulienos, sudarytos grynuose kiaulienos 
taukuose.
Svaras ryžių.
2 svarai cukraus.

įMOTERIŠKAS SIUNTINĖLIS — £ 24.16.6,

■Į
3 jard. vii. medž. moteriškai eilutei. 
Moteriško, eilutė, priedai.
4į jard. batiso medvil. medž. suknelei.
Ii jard. medž. trumpikei (bliuze.).
2 poros mot. apat. su pagražinimais.
Moteriška skarelė.
5 svarai kiaulienos, sudarytos grynuose 
kiaulienos taukuose.
2 svarai ryžių.
2 svarai cukraus.
Svaras šokolado.

MAISTO SIUNTINĖLIAI:

svarų cukraus ............................................ £ 5. 7.6
svarų taukų  ........................................£ 8.18.6
svarų ryžių .. .............  £ 6. 2.6

19 svarų kiaulienos, sud. k. taukuose ... £ 11.12.0

19
19
19
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HUSU PASTOGE
SAVARANKAUS GYVENIMO KELIU

SYDNĖJUS
ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS

Religinė Informacija
REKOLEKCIJŲ DIENOS

MELBOURNAS

Š.m. balandžio mėn. 7 d., tuo
jau po pamaldų, Camperdowno pa
rapijos salėje įvyks Sydnėjaus 

ALB 
tinas

Apylinkės metinis — visuo- 
susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

Susirinkimo atidarymas, 2.1, 
Prezidiumo rinkimai, 3. Balsams 
skaičiuoti komisijos rinkimas, 4. 
Valdybos pranešimas, 5. Revizijos 
komisijos pranešimas, 6. Diskusi
jos dėl pranešimų, 7. Valdybos, 

rev. komisijos ir garbės teismo 
rinkimai, 8. Klausimai ir sumany
mai, 9. Susirinkimo uždarymas.

Nesusirinkus reikiamam skai
čiui bendruomenės narių, už pu
sės valandos skelbiamas susirin
kimas ir jis bus teisėtas bet ku
riam narių skaičiui dalyvaujant.

Po susirinkimo 
sės ir alutis.

ALB Sydnėjaus

Dar kartą priemenama, kad 
Verbų šeštadienį ir sekmadienį — 
balandžio 13 ir 14 d.d., Sydnėjaus 
lietuviams susikaupimo dienos — 
rekolekcijos, kurias praves vienuo
lis Tėvas Paltanavičius — lietu
vis gimęs Škotijoj.

13 d., šeštadienį, 5 vai prasideda 
konferencijos, plaiminimas, o po 
jų išpažintys.

Sekmadienį 14 d. išpažintys nuo 
8 vai. ryto, 12 vai. lietuviškos pa
maldos, bendra Šv. Komunija, re
kolekcijų pamokslai ir palaimini
mas.

Jau iš anksto prašoma tuo lai
ku nedaryti jokių viešų nė priva
čių pasisvečiavimų, o atsidėti rim
tam susikaupimui ir maldai.

IŠPAŽINTIS LIETUVIŠKAI 
MARRICKVILLĖJE

bičiuliškos vai-

Apyl. Valdyba.

BANKSTOWNO
VALDYBA PASISKIRSTĖ 

PAREIGOMIS

APYLINKĖS

Kovo 17 d. išrinktoji ALB Banks
towno Apylinkės valdyba kovo 25 
d. turėjo pirmąjį posėdį, kuriame 
pasiskirstė pareigomis: St. Pačėsa 
— pirmininkas, M. Apinys — vi
cepirmininkas, M. Šumskas — 
sekretorius, J. šimboras iždinin
kas ir K. Marčiulionis — narys 
kultūros reikalams. Nutarta į val
dybą pilnateisiu nariu pakviesti 
valdybos kandidatą Alf. Makarą.

Valdybos adresas: St. Pačėsa, 
159 Mimosa Rd., East Bankstown, 
N.S.W.

Tėvas Leonardas Paltanavičius 
vėl yra grįžęs į Sydnėjų ir gyve
na Passionist Fathers vienuolyne: 
St. Brigid’s Retreat, Marrickville 
(Tel: LL 2191). Būdamas tos pa
rapijos vikaro pareigose jis Mar- 
rickvillės bažnyčioje (Marrickvil
le Rd. ir Livingstone Rd. kampas) 
klauso išpažinčių kiekvieną savai
tę: trečiadienį ir penktadienį 8 vai. 
vak., šeštadienį 4-6 vai ir 7.30- 
9.15 vai. vak. — dešinėje pusėje 
vidurinėj klausykloj. Jis kviečia 
ta proga atlikti išpažintį ir lietu
vius, o ant jo klausyklos bus 
rašas “lietuviškai”.

TIK 3 VAL. NEVALGYTI 
PRIEŠ KOMUNIJĄ

už-

KUN. P. BUTKUS

balandžio 4 d. išvyksta į Ade
laidę, kur praves rekolekcijas. Jis 
ten užtruks apie savaitę laiko. Ka
pelionui išvykus pamaldos Banks- 
towne ir Camperdowne balandžio 
7 d. įvyks įprastu laiku — pamal
das atlaikys Tėvas Leonardas Pal
tanavičius.

★ Jėzuitas vienuolis Tėvas S. 
Gaidelis praeitos savaitės vidury 
išvyko į Perthą, kur pravedė re
kolekcijas Vak. Australijos lietu
viams.

ATVYKSTA
ELENA KEPALAITĖ

Žinoma išraiškos šokio meninin
kė, Melbourne gyvenanti Elena 
Kepalaitė, šiomis dienomis lankėsi 
Sydnėjuje ir sutiko čia duoti iš
raiškos šokio koncertą, kuris įvyks 
gegužės 31 d. Sydnėjaus Konser
vatorijos salėje.

E. Kepalaitė išraiškos šokio 
koncertus pereitais metais yra 
suruošusi Melbourne ir Adelaidėje, 
kur jie praėjo su dideliu pasise
kimu ir buvo gerai įvertinti aust
ralų spaudos.

“ATŽALOS” TEATRAS

po vasaros atostogų pradeda dar
bą. Ruošiamasi V. Alanto “Visuo
menės veikėjai” komedijos pasta
tymui. Režisuos St. Skorulis.

GERAI PASISEKĘS 
MENO VAKARAS

Kovo 23 d. Lietuvių Kultūros 
Fondo Melbourno skyriaus su
ruoštą literatūros — dainos — 
muzikos vakarą reikia laikyti pa
sisekusiu, nors publikos galėjo bū
ti ir daugiau (atsilankė apie 250).

Programą šipildė: V Zdanavi
čius, P. Morkūnas, K. Kunca- 
Kuncevičius, J. švabaitė, A. Sa
dauskas, Br. Zumeris, VI. Este
ris. J. Mikšto kūrybą skaitė La- 
kauskas, A. Gustaičio — V. Bal
tutytė. “Atžalyno” tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Alg. Karpa
vičiaus, pašoko liaudies šokių.

Programos dalyviams publika 
atsidėkojo karštais plojimais, o 
žodžiu padėką pareiškė LKF Aus
tralijos Apygardos pirmininkas 
A. Mikaila, sykiu įteikdamas po 
puokštę gėlių; ALB Melbourno 
Apylinkės vardu sveikino J. Mo
tiejūnas, Lietuvių Namų Klubo 
Tarybos vardu sveikino ir piniginę 
dovaną K. Kuncai-Kuncevičiui įtei
kė Tarybos pirmininkas kūrėjas 
-savanoris, ats. pulk. J. Kuncaitls.

BuvęS.

Šv. Tėvas Pop. Pijus XII 
suteikė naują palengvinimą, 
einantieji šv. Komunijos ir preš- 
pietinėse mišiose daugiau nepriva
lo pasninkauti nuo 12 vai. nak
ties, o tik 3 vai. prieš Komuniją. 
Praktiškai: einantieji Komunijos 
lietuviškose pamaldose 11 ar 12 
vai. gali pavalgyti pusryčius. Pla
čiau skaitykite “Catholic Weekly” 
Nr. 785, kovo 28 d.

vėl 
kad

K.P.B.

DVI NAŠLAITĖS JEŠKO 
PRIEGLOBOS

MEZLIAVA BANKSTOWNO 
LIETUVIŲ NAMAMS

Kovo 23 d., pas bankstowniškius 
L., ir A. K. keletui bičiulių besi
šnekučiuojant prie kavos, p. žo- 
lynienės iniciatyva buvo pravesta 
mezliava Bankstown© lietuvių na
mams. Surinkta £ 5.0.0. Pinigus 
Bankstowno L.N. Tarybai perduo
ti paprašyta “M.P.” red.

S Kovo 27 d naktį Menangle 
Park sprogo nitro glicerino, para
ko ir kitokių sprogmenų fabrikas, 
kurio liepsnos šovė apie 300 pėdų 
į viršų. Sprogimas buvo girdimas 
plačiai Sydnėjuje. Nukentėjo daug 
aplinkinių namų.

Kaskart vis daugiau mūsų žmo
nių suka savarankiškumo, nepri
klausomo ekonominio gyvenimo 
keliu. Dideliuose miestuose, daž
niausiai jų priemiesčiuose, atida
ro savo prekybos, pramonės ar 
amato įmonės duris lietuvis, kar
tais mažai patyrimo ir teorinių 
žinio teturėdamas, kartais geras 
savo srities specialistas, bet visi 
tikėdami šiuo keliu susikursią 
daugiau užtikrintą, mažiau pri
klausomą nuo kitų malonės pragy
venimą. Vieniems sekasi, kitiems 
prisieina duris uždaryti ir vėl 
grįžti “bosų” globon. Pastarųjų 
skaičius tačiau žymiai mažesnis 
nei tų, kurie, pradžioje nors ir 
sunkiai ir daug dirbdami, žengia 
užtikrntai pirmyn, šitie kuria atei
tį sau ir sykiu stiprina pačią ben
druomenę, 
naujuosius 
kus.

čia keli žodžiai apie
Sydnėjaus verslinin-

žla, žinoma, sunki, nes trūksta, 
kaip ir paprastai, pradinio kapi
talo. Gi didesnis elektronins plas
tikai šveisuoti aparatas kaštuoja 
apie 1200 svarų.

Aleknų Šeima (žmona, du su
augę sūnūs Lr dvi dukrelės) yra 
sąmoningi lietuviai, nuolatiniai 
“Mūsų Pastogės” skaitytojai.

A. Alekna po Velykų žada skir
ti dvi valandas per savaitę apmo
kymui jaunuolių, kurie domėtųsi 
industrine elektronika ir norėtų 
įsigyti šią specialybę. Tikėtina, 
kad atsiras jaunuolių, kurie pasi
naudos A. Aleknos nuoširdžia pa
slauga.

Naujajam mūsų įmonininkui pa
linkėsime sėkmės ir ištvermės.

N. Cininas.
XXX

jaunieji verslininkai, kai Jūsų 
bendradarbis pastebi, kad kaiku- 
rios prekės pas Juos parduodamos 
pigiau.

Parduotuvė veikia po seniau 
buvusia iškaba, kurioje buvo įra
šyta “Hillcrest Trading Co.” Iš
kaba sena — nauji savininkai lie
tuviai. r.

LAIŠKAI 
REDAKCIJAI

NAUJA LIETUVIŠKA

PREKYBA HURSTVILĖJE

DĖL PIRMOJO DEŠIMTMEČIO 
METRAŠČIO

INDUSTRINĖS ELEKTRONIKOS 
ĮMONĖ

Ponų šalkūnų bute laikinai yra 
prisiglaudusios dvi lietuvaites, de
ja našlaites. Joms reikia nuolati
nės ii- šiltos lietuvškų namų ap
linkos. Jas bus galima pamatyti 
M. Lituanistinių Kursų vakare. 
Tai dvi lėlės — lietuvaitės. Tik 
laimingo bilieto dėka varžovai pa
sieks jų rankos.

• Amerikos komunistai sakosi 
keičia partijos liniją. Pagal jų nau
jai paskelbtą konstituciją, išeitų, 
kad jie laikysis marksizmo — le
ninizmo, bet veik visai nebepri
klausys nuo Maskvos.

Amerikos komunistai skelbia, 
kad jie turį 25.000 partiečių, bet 
JAV saugumo įstaigos tvirtina, 
kad JAV komunistų partijos na
rių tėra nepilni 9000.

MELBOURNO LIET. TEATRO GRUPE
Š.M. BALANDŽIO MĖN. 6 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 VAL. VAK.

Geelong e,
Šv. Petro ir Povilo parap. salėje 

stato Audronio 3-jų veiksmų komediją

TETA IŠ AMERIKOS
Prašome visus atsilankyti. Visas pelnas Liet. Namų statybai.

Sydnėjuje, Fairfieldo priemies
tyje, veik šalia geležinkelio sto
ties, prie “Crescent” kino teatro 
išaugo prekybinis mūro namas. 
Buvo kalbama, kad kažkoks “nau
jasis australas” čia atidarysiąs 
radijo aparatų parduotuvę ir “gy
dysiąs sergančius” radijo bei te
levizijos aparatus. Spėjimas'tik iš 
dalies tepasitvirtino: naujajame 
mūrinukyje buvo įsteigta radijo,1 
televizijos ir industrinės elektro
nikos įmonė, kurios savininkas ir 
vadovas yra Aleksas Alekna, anks
čiau gyvenęs Blacktowne.

A. Alekna jau ir Lietuvoj, o vė
liau Vokietijoj dirbo kaip radijo 
specialistas. Jis domėjosi ir nau
jais išradimais, technikos pažan
ga, tad atvykęs į Australiją gavo, 
darbą savo specialybėje — vado
vavo industrinės elektronikos ma
šinų gamybai. Paskui jis įsirengė 
dirbtuvę ii’ pats, atitrūkęs nuo 
tiesioginio darbo, pradėjo gamin
ti patobulintus elektronikos apa
ratus, naudojamus metalų cemen- 
tavimui, medžio klijavimui ir plas
tikos šveicavimui (suvirinimui). 
Jo pagaminti aparatai perpus pi
gesni už importuotus iš Anglijos 
ir juos vartoja jau kelios plasti
kos įmonės Sydnėjuje. Turėdamas 
užsakymų, tad ir atidarė įmonę 
Fairfielde.

A. Alekna gamina taip pat elekt
roniniu būdu valdomas ir kontro
liuojamas tekinimo stakles, presa
vimo, gręžimo mašinas ir matavi
mo instrumentus, surištus su in
dustrinės elektronikos gaminiais.

Industrinė elektronika yra jau
na pramonės šaka, ypač Australi
joje. Turint galvoj, kad importuo
tos mašinos yra veik du kartus 
brangesnės, negu Aleknos įmonė
je pagamintos, jo gaminiai čia be
veik neturi konkurencijos. Prad-

Mykolas Petronis ir Juozas Dau
baras prieš pat Kalėdas čia atidarė 
gėrimų ir maisto produktų par
duotuvę. Jie nupirko kiek nugy
ventą krautuvę, kuri šiandien, vos 
po 4 mėnesių, naujųjų savininkų 
sumanumo ir darbo dėka, pakeitė 

‘išorinį vaizdą ir žymiai padidėjo 
klijentūra. šioje parduotuvėje, 
kuri gėrimais aprūpina lietuviškus 
parengimus Sydnėjuje, galima 
gauti visų rūšių spiritinius vieti
nius ir užsieninius gėrimus, vyną, 
alų, ir europietiškus. bei austra
liškus maisto produktus. Prekės, 
užsakius telefonu ar laišku, pri
statomos į namus.

— Mes laikomės principo: par
duok pigiau, bet daugiau — iš to 
laimės klijentai ir mes, — sako

TRŪKSTA GYDYTOJŲ

New South Wales, kaip ir ki
tur Australijoje, jaučiamas gydy
tojų trūkumas. Ypač jų trūksta 
provincijos miesteliuose. Ryšium 
su tuo, N.S.W. sveikatos ministe- 
ris paruošė įstatymo pakeitimo 
projektą, kurį jau patvirtino mi- 
nisterių kabinetas ir dabar 
svarsto parlamentas. Tai liečia 
suteikimą teisių verstis gydytojo 
praktika Europos universitetus 
baigusiems gydytojams' nereika
laujant Sydnėjaus u-to diplomo. 
Numatoma leisti šitiems gydyto
jams verstis praktika tam tikrose 
vietose, kur trūksta gydytojų aus
tralų, arba leisti jiems dirbti val
dinėse, psichiatrinėse ir prvačio- 
se ligoninėse registruotų gydyto
jų priežiūroje, gi po 4 metų jiems 
būtų suteiktos pilnos gydytojo 
teisės.

Šitam sveikatos ministerio pro
jektui priešinasi australų gydyto
jų sąjunga, nurodydama, kad tuo 
būsiąs numuštas medicinos lygis.

Praeitos savaitės numeryje S. 
Čibiras iškėlė mintį, kad reiktų 
atskiru leidiniu atžymėti pirmąjį 
lietuvių gyvenimo dešimtmetį Aus
tralijoje. Sunprantu, kad tai būtų 
gana storas leidinys, apimąs viso- 
kiariopą mūsų bendruomenės reiš
kimąsi šiame krašte.

Pilnai pritariu, kad toks metraš
tis reikia išleisti ir šituo turėtų 
pasirūpinti ALB Krašto Valdyba 
— iš jos turi išplaukti iniciatyva. 
Žinoma, pati Krašto Valdyba met
raščio redagavimo darbo neatliks, 
tai ir nė jos darbas, bet ji priva
lo surasti žmogų, kuris sugebės tai 
padaryti ir suras talkininkų, nes 
darbas didelis ir reikalaujantis 
plataus bendradarbių tinklo. Ati
dėlioti nereiktų, nes pirmieji 
transportai atvyko 1947 m. gale, 
taigi, šiemet sukanka dešimtmetis.

Šia proga norėčiau priminti, kad 
šitokiam metraštyje turėtų būti 
išsamiai apžvelgtas ir senųjų mū- 
su ateivių lietuviškasis reiškimą- 
sis. Tad jau būtų ne pirmo de
šimtmečio, bet gal net visą puska
pį metų apimąs leidinys.

Lėšų klausimas labai opus, bet 
išsprendžiamas. Iškalkulidvus, nu
stačius tokio leidinio kainą, tuoj 
reiktų pradėti rinkti prenumera- 
ą. Aš tikiu, kad šitokį leidinį mie- 
ai norės įsigyti kiekvienas lie

tuviško rašto neatpratęs žmogus, 
kiekvienas, kuriam rūpi kas aplink 
ji vyksta, kaip reiškėsi lietuviška
sis gyvastingumas per pirmuosius 
tremties metus šiame kontinente.

žmonės miršta, išvyksta, o dar 
greičiau sutrūksta atminties siū
lai, pasimiršta kartais net labai 
svarbūs ir reikšmingi faktai. Toks 
metraštis tad ir būtų mūsų lietu
viškojo reiškimosi akivaizdus do
kumentas.

St. Pačėsa, Bankstownas.

.VlMAWWWAWiVWAWftWZi'rtVVWAWWWUi P.p. Architektą Vytautą ŽEMKALNĮ, Gabrielių ŽEMKALNĮ su
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TŪKSTANČIAI
PASINAUDOJO
MUSU PATARNAVIMU

PABANDYKITE IR JUS !
Rašykite visais siuntinėlių reikalais LIETUVIŠKAI ir gau

site lietuvių kalboje pilnas informacijas, labai plačius kaino
raščius, kurie pagelbės Jums susiorientuoti, kad galima pa
siųsti labai skubiai visų rūšių siuntinėlius!

AKORDEONUS, LAIKRODŽIUS, 
GERIAUSIOS RŪŠIES MEDŽIAGAS IR

VISA KITA, KĄ PAGEIDAUSITE.

Rašykite lietuvių kalboje:

TAZAB & CO. LTD.,
22 Roland Gardens, London, S.W. 7. 

England.

šeima, ir KARAZIJAS* žmonai, motinai, uošvei mirus, nuo-

■Į

■:

širdžiai užjaučia

LKF Melbourno Skyriaus Valdyba.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

(Priešais Melbourno Town Hall.) 
Centr. 1819

Pajieškojimai
* Vrubliau.kaitė, 1951 m. gy- 

venusi Perthe, W.A., Aguinas Col
lege, ji pati, arba žinantieji apie 
ją, prašomi rašyti šiuo adresu: 

M. Juraitienė, 75 A Enmore Rd., 
Enmore, Sydney, N.S.W.

Yra svarbių žinių iš motinos 
Kybartuose.

★ Meškauskas Kazys, sūn. Adol
fo, gim. 1908 m., iš Zarasų apskr., 
prašomas atsiliepti namiškiams 
Lietuvoje.

* Pranas Venckus, gyv. State 
Saw Mills, Shannon River, Via 

Pemberton, W.A. ir Kazys Znutąs, 
gim. Papilėje, arba žinantieji apie 
juos, prašomi rašyti šiuo adresu; 
V. Augustinavičius, 18 Primrose 
St., Mopnee Ponds, W 4, Vic.

★ Joną Jurevičių prašo atsiliep
ti Antanas Martišius, 404 Mon
tague St., Albert Park, S.C.6, Vic
toria.

• Sovietų Sąjungos ministerls 
pirmininkas Bulganinas pasiuntė 
Norvegijos premjerui Gerhardsen 
notą, kurioje nurodo, kad Norve
gijai leidus savo teritorijoj įreng
ti vakariečių gynybos bazes, karui
prasidėjus šitai reikštų Norvegijai 
tikrą katastrofą.

Norvegų lakraščiai čia įžiūri 
Maskvos mėginimą gązdinimu pri
versti Norvegiją išstoti iš Šiaurės 
Atlanto Sąjungos.

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

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

Rockdale stotia. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Comer Sb°P’ 181 St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aP^pkys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir jgsfmokejiniti. Mes kalbame vokiškai.

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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