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1 Korėjos staigmenos
kalbėjo: “Jeigu jūs priimsite trečda-, 
įio ginklų .sumažinimo principą, aš | 
jums iškilmingai pažadu, kad jus gau-■ 
site autentiškas inlormacijas apie Sov. I pradžios pajusta stiprus komuni- zijas prie Chongchon upės. 
Sąjungos ginkluotąsias pajėgas. Be to, clii ,, ' J \ . !
JTO bus duota galimybė patikrinti 
tas informacijas nuo A iki Z.” Tačiau 
iš antros puses Vyšinskis aštriai puolė 
amerikiečių planą, numatantį tarp
tautinę įstaigą kontroluoti ir irispck 
luoti atominių ginklų gaminimo vie
tas. Vyšinskis pabrėžė, kad amerikie- 

•čiai dominuotų toj įstaigoj ir naudotų 
savo gaminius karo reikalams. Šis 
amerikiečių planas, kuris numato l ..^. 
tarptautinę inspekciją, pažeistų kitų 
pasaulio kraštų suverenumą. I s„gjamc

★Tasso pranešimu, sovietų aukšta- 1U1|
sis komisaras Austrijoje gen. Sviridov ’‘ . ■ 
savo laiške Austrijos kancleriui Figlc ' 
pareiškė, kad Austrijos vyriausybe pa-1 (|.,į ‘ ‘ pa 
žeidusi pagrindines demokratines dar- 
bininku teises ir laisves, o vykstančios I ..'/ ‘ak 

r---------- ...... ------- ,---------- . , krašte represijos ir persekiojimai de-1 k
jėgos turinčios susidėti iš tautinių mokratinių elementų pažeidę uidz. 
vienetų, nedidesnių kaip pulkas. Jo valstybių susitarimą Austrijos reikalu, 
nuomone, tatai yra būtina, kad tižkir- Savo laiške jis paliečia ir 5 prokomu- 
stų kelią Vokietijos niilitaristams su- Į nistišku policijos pareigūnų Austrijos 
kurti žymias karines pajėgas n jas 
kontroliuoti. Kiti konlercncijos daly
viai tuojau pasipriešino tokiai pran
cūzų ministerio nuomonei, pareiKšda- 
mi, kad prancūzų pažiūra yra trum
paregiška ir savanaudiška, kadangi 
šiuo būdu atrodo, kad jie tegalvoja

SAVAITĖS ŽINIOS
★ 12-kos Atlanto Pakto valstybių 

gynybos ministerial išrinko vyriausiąjį 
organizuojamų Europos gynybos pajė
gų vadą, tačiau jo pavardė dar nes
kelbiama, kol duos pritarimą atatin
kamos vyriausybės. Diplomatiniuose 
sluogsniuose manoma, kad išrinktuo
ju vyr. vadu esąs gen. Eiscnhoveris. 
Prieš tūlą laiką gen. Eisenhoveris lan
kėsi pas prez. Trumaną ir pareiškė, 
kad jis pasirengęs priimti bet kokį 
karinį paskyrimą, jei prezidentas to 
panorėtų.

★Vokiečių kancleris Adenauer Bon- 
noje pareiškė, kad V. Vokietija reika
lauja absoliutinės lygybės bet kokiems 
kariuomenės daliniams, kuriuos ji pa
tieks Vakarų pajėgoms.

★12-kos Atlanto Pakto valstybių 
gynybos ministerių konferencijoje 
įvyko kai kurių nuominių skirtumų 
dėl Vokietijos atginklavimo. Prancū
zijos užsienių reikalų ministeris Moch 
pareiškė, kad kolektyvinės karinės pa-

Paskutinę savaitę karas Korėjoje pa-1 smarkūs mūšiai. Kinams ir Š. Korė- 
tiekė kai kurių netikėtumų ir pradėjo jiečiams pavyko Unsan rajone atkirsti 
kelti susirūpinimą. Ypač šiaurės va- žymias sąjungininkų pajėgas ir dabar 
karų fronto dalyje jau nuo pat savai- dar grąsoma atkirsti net ištisas 6 divi-

i nistišku policijos pareigūnų Austrijos 
sov. zonoje atleidimą.

i ★!« New Dehli pranešama, kad Ki- 
| niįos komunistų, pradėtoji invazija į 
ITibetą vyksta 4-riomis šakomis. Dvi 
1 kolonos žygiuojančios iš pietų-rytų 
, Tibeto, provincijos Sikang ir kitos dvi 
I — iš šiauryčių provincijos Ghingchai. 

tik vien apie Prancūzijos saugumą, i Invazijoj dalyvau ja apie 50.000 Kom. 
realiai nevertindami to, kas galėtų I Kinijos kariuomenės.

Britų telegrafų agentūros Rcuterio 
pranešimu iš New Dehli, Tibetas pa
prašęs Indiją pranešti apie kinų agre
siją Tibete J TO. Žiniomis iš Lhasso, 
Tibeto vyriausybė bijanti, kad trijų 
savaičių laikotarpyje kiniečiai gali pa
siekti Tibeto sostinę, jei kalnų sniegas 
ir pūgos nesulaikys komunistų žygio.

Indijos vyriausybė įteikė, Kom. Ki
nijos vyriausybei antrą notą, ^kurioje 
protestuojama dėl invazijos ] Tibetą. 
Kinijos komunistų sluogsniuose parei
škiamas noras priimti Tibeto delega
ciją ir bandyti taikiu būdu išspręsti 
prasidėjusios invazijos priežastis. Pra
nešama, kad šiuo metu Tibeto dele
gacija jau yra Indijoje pakeliui į Ki
niją. Kinijos vyriausybė painformavo 
Indijos vyriausybę, kad Tibetas esąs 
integralinė Kinijos dalis ir įvykiai esą 
vidaus pobūdžio. JAV-bių užsienių 
reikalų ministerijos sekretorius Dean 
Acheson pareiškė, kad JAV-bės esan
čios giliai susirūpinusios dėl kini] ko
munistų invazijos į Tibetą.

★Indokinijoje mūšiai vyksta toliau. 
Prancūzų pajėgos paskutinėmis dieno
mis sukietino pasipriešinimą ir kaiku- 
riuose fronto sektoriuose perėjo į 
ofenzyvą. Pranešama, kad pranzūzai 
atsiėmė tvirtovę Laokey ir kitas dvi 
vietoves.

★Londono laikraščių pranešimu, 
dar 2 atominių ginklų mokslininkai 
dingo už “geležinės uždangos.” Jie 
pranyko su savo šeimomis tuo pat me
tu, kaip ir prof. Pontecorvo. Dingu
sieji yra: Leopold I n f e 1 d, lenkiškos 
kilmės, bet Kanadoje naturalizavęsis 
ir ten dirbęs atominių tyrimų srityje, 
ir prof. Lajos J a n o s s y, vengras, 
kosminių spindulių žinovas, dirbęs 
Anglijoje Manchesterio ir Dublino 
universitetuose. Infeld išvykęs į Len
ki ją, o Janossy į Vengriją. Iš ten jie 
abu parašę, kad daugiau nebegrįšią. 
Britų saugumo įstaigos mano, kad šie
du mokslininkai pabėgę tik dėl to, jog 
bijoję kad dabar kalėjime sėdįs Fuch- 
sas galįs juos išduoti, kaip šnipus ben
drininkus.

★Buvęs nacių laikais ginklų eksper
tas dr. Sedloczek su žmona ir 4 vaikais

stų priešinimasis. Sąjungininkų pa- ( 
l lu stengėsi paskubinti žygį ir užeiti 

nuo Mandžiūrijos sienos, tuo atker
tant galimą kinų komunistų interven- 
ciją. Praėjusį sekmadienį Pckingo ra- 
dijo stotis paskelbė, kad kinai esą šiuo 

„ metu turį 5,5 mil. kariuomenės. Ta
me pat pranešime vakariečiai buvo 
kaltinami, kad “provakacinėmis prie-

i monėmis” norį išplėsti karą Mandžiū- 
/ j . Dėl to esą kinų tauta labai 

į įtūžusi. Gale radijas pareiškė: “Mes 
?x j—2 amerikoniškus velnius, kurių 
laukia mirtis, jei jie prisiartins mūsų 

ir čia‘sės ugnį. “Ir iš tikrų- 
savaitės pabaigoje įvairiose fronto 

lyse pastebėti žymesni kinų dali- 
Paimtieji belaisvėn kinų karei

viai pasakoja, kad esą jų dalinių s. 
Korėjoj keletas dešimčių tūkstančių- < 

" Amerikiečių sluogsniuose pabrėžiama, ;
kad Šiaurės Korėjos karių moralė 
nepaprastai pakilo.

Be to, amerikiečių lakūnai paste
bėję tris kiniečių divizijas, pilnoj kinų 
kariuomenės uniformoj, žygiuojančias 
Unsan kryptimi. Ore esą pakartoti- ; 
nai pasirodę Sov. Sąjungos rakietiniai I 
lėktuvai.

Praėjusį penktadienį buvo tikrai i

I Paskutinėmis žiniomis, vis daugiau 
kiniečių pajėgų slenka per Mani' ’ 
rijos sieną į Š. Korėją ir atrodo, kad 
kiniečiai rengiasi plataus masto karui. 
Jau šiuo metu š. korėjiečiai atsiėmė 
nemaža teritorijos. Ir apskritai, da
bartinė karo padėtis Korėjoje, kai įsi
maišė kiniečiai, kelia sąjungininkams 
nemaža susirūpinimo. Bijomasi, kad 
nauja situacija privers sąjungininkus 
žiemavoti. Amerikos valstybės vyrai, 
vadovaujant prez. Trumanui, nuolat 
posėdžiauja, aptardami susidariusią 
padėtį. Politiniuose sluogsniuose lau
kiama, ką pasakys JTO ir kokių prie- 
jnonių bus imamasi, kad tinkamai pa
sipriešintų išsiplėtusiai agresijai.

Nepatvirtintomis žiniomis, sekma
dienio naktį apie 12 vai. Sov. Sąjun
gos užsienių reikalų ministeris bemaž 
tuo pačiu laiku išsišaukė pokalbiui 
Didž. Britanijos, Pi'ancūzijos ir Ame
rikos pasiuntinius Maskvoje, tačiau 
kalbėjosi su jais atskirai. Iki šiol dar 
nėra jokių žinių, kas tuose pokalbiuo
se buvo paliesta, tačiau jau pats šis 
laktas Vakarų diplomatiniuose sluogs- 
niuose sukėlė eilę spėliojimų ir įtari
nėjimų.

iū-

įvykti, jei Vakarų ruropa butų užpul
ta.

^Maršalas Tito, kalbėdamas per 
Belgrado radiją, įspėjo savo b u v. i\o- 
inintormo bendrini mens — Sov. Sąjun
gą, Albaniją, Bulgariją, Rumuniją n 
Vengriją, kad Jugoslavija negali leisti 
.savo pasienio sargyboms bun nuolat 
terorizuojamoms ir žudomoms: Dei 

..šių incidentų’Jugoslavija protestuo
sianti JI O, jei sienų provokacijos iš 
jos pytų kaimynų pusės didėsianeios.

★Jugoslavijos užsienių reikalų mini- 
.stens Kardelj, kalbėdamas J 10 poli
tiniam komitete, pasmerkė dabar 
svarstomą sovietų “taikos pianą.' Jo 
žodžiais Sov. Sąjunga nuo 1948 m., 
kada Jugoslavija buvo pašalinta is 
Kominiormo, sąmoningai nutraukė 
eilę ekonominių susitarimų ir tęsia 
pilną Jugoslavijos ekonominę boikotą.
Tačiau, pagal jį, Maskvos siekimai ne

pasisekė, nes Jugoslavijos tauta nesi
duoda įbauginama, ypač kada jos sa
varankumas politinėj, ekonominėj ir 
pilitinėj srity yra grąsomas. Kardelj 
.įspėjo JTO nesiduoti mulkinamoms 
nenuoširdžiomis sovietų taikos dekla- 

.racijomis.
★Sovietų rezoliucija, balsuojant at

skirais paragrafais, buvo atmesta. 
Tas punktas, kuriame buvo reikalau
jama pasmerkti tą valstybę, kaip karo 
kaltininkę, kuri pirmoji panaudos ato
minę bombą, buvo atmestas 35 balsais 
prieš 5, 18-kai susilaikius.

★14-ka valstybių pasiūlė pratęsti 3 
.metams JTO gen. sekretoriaus Trygle 
Lie kadenciją. Sovietų atstovas Maiik 
pareiškė, kad esą nelegalu ir priešinga 
JTO chartai, kad J'l O sprendžia šį 
klausimą be Saugumo Tarybos reko
mendacijos. Jis formaliai pasiūlė ati- 

.-dėti diskusijas Vėlesniam laikui. So
vietų siūlymas 45 balsais prieš 5, su
silaikius 9, buvo atmestas.

★Vyšinskis, kalbėdamas J TO poli
tiniame komitete, kuris debatavo rusų 
“taikos planą”, pareiškė, kad Sov. Są
junga patiektų pilnas informacijas 
apie savo ginkluotąsias pajėgas, jeigu 
JTO sutiks visų tautų ginklavimąsi 

.sumažinti visu trečdaliu. Vyšinskis i

Atentatas pries Trumana 
vyks į kapines, prezidentas atsake: 
“Žinoma, vyksiu.’’

Abu atentatininkai priklauso Puer
to Rico nacionalistų rcvoliucijonierių 
grupei. Policija vieną iš jų įtaria bu
vus komunistą.

Puerto Rico yra nedidelė sala Ka
ribų jūroje . Ši sala priklauso JAV- 
bėms, kurios gyventojai renka savo 
gubernatorių ir valdininkus. Šios sa
los nacionalistij. partijų stengiasi atsi
skirti nuo JAV-bių. Praeitą savaitę 
ji buvo sųruošusi sukilimą, kuris tru
ko 2 dienas, tačiau nepavyko.

Ryšium su atentatu prieš prez. Tru
maną yra suimta 13 žmonių. Žinio
mis iš San Juan, Puorto Rico sukilė
lių vadas Pedro Albizu Campos yra 
taip pat suimtas, po 2 dienas trukusio 
jo namo apgulimo.

Praėjusį trečiadienį, vidurdienį, kai' 
prez. Trumą nas išėjęs iš savo laikino
sios rezidencijos turėjo vykti į Arling-■ 
ton tautines kapines, kati atidengtų Į 
vienam britų generolui pastatytą pa
minklą, du vyrai, bandydami prasisk
verbti pro prezidento apsaugos gvardi
ją, paleido eilę šūvių į Trumaną. 
Gvardijos apsaugininkai pradėjo atsi
šaudyti ir iš viso buvo paleista apie 
40 šūvių. Vienas atentatininkas buvo 
nušautas vietoje, antras — sunkiai su
žeistas į kiūtinę ir galvą. Trys sau-. 
gurno pareigūnai buvo taip pat sužei
sti, iš kurių du — sunkiai.

Šūviams nutilus, prezidentas Tru- 
manas pasirodė lange ir po to išvyko į 
kapines tik pusvalandį pavėlavęs. Į 
asmeninio sekretoriaus klausimą, ar

atbėgo iš Rytų Vokietijos į Frank-Į ministerio vadovybėje. Pagal ministe- 
furtą. Jis 5 metus dirbo pagal sutartį ’----
Rytij Zonoje, bet baigiantis sutarčiai 
pabijojo/ kad nebūtų išvežtas į Sov. 
Sąjungą, kaip su daugeliu mokslinin
kų esą jau atsitikę. Profesoriaus nuo
mone, Sov. Sąjunga esanti labai rei
kalinga techniškų ekspertų, ir jis per 
tuos 5 sutarties metus dirbęs labai 
sunkiai.

★Švedijos karalius Gustavas, 92 me
tu amžiaus, mirė Stoholme š.m. spa
lio mėn. 30 d. Jo įpėdiniu liko kron- 
princas Gustavas Adolfas, kuris kara
liaus Gustavo VI vardu.

★Žymiausias britų dramaturgas nuo 
Shakespeare laikų, airiškos kilmės 
George Bernard S h a w mirė praėjusį 
ketvirtadienį, sulaukęs 94 metų am
žiaus. Po palaikai bus sudeginti pir
madienį. Prieš 7 savaites Shaw, skin
damas savo sode slyvas, nukrito nuo 
kėdės ir persilaužė dubens kaulą. 
Pradžioje buvo truputį pagerėjęs, 
tačiau iš šios ligos jau daugiau neat
sikėlė.

★Čekoslovakijos vyriausybė paskyrė 
specialų komitetą tirti Šv. Raštui ir 
surasti jame medžiagos komunistinei 
propogandai. Komitetas, susidedąs iš 
80 žmonių, dirba Bažnyčios reikalams

rio instrukcijas komitetas turįs:
1., paruošti naują Kristaus mokslo 

“išaiškinimą”, kuo galima būtų patei
sinti vyriausybės vykdomas dvasinin
kų persekiojimas,

2., surasti Šv. Rašte ištraukų, pątei- 
sinančių kolektyvizaciją.

Vyriausybė panaudosianti tą me
džiagą įtikinti čekų ūkininkams, kad 
jų žemių kolektyvizacijos schema tu
rinti “dieviškąją” sankciją.

★Kaip pamename, ankščiau “M.P.” 
jau buvo rašyta, kad čekų emigrantai 
įteikė Australijos naujokų ėmimo ko
misijai prašymą, pageidaudami, kad 
ir "naujiesiems australams” būtų lei
sta stoti į kariuomenės eiles. Pastaro
siomis dienomis Australijos spauda 
paskelbė, kad federalinė vyriausybė 
nutariusi šaukti ir immigrantų jau
nimą į Australijos kariuomenę. Šis 
nutarimas greitu laiku būsiąs įteiktas 
federaliniam parlamentui svarstyti ir 
tikima, kad dar prieš Naujus Metus 
jis būsiąs priimtas, kaip įstatymas. Iš 
spaudos kol kas neaišku, ar emigran
tai bus šaukiami į kariuomenę, kaip 
savanoriai ar bus prievartos keliu mo
bilizuojami, kaip ir Australijos pilie
čiai.

1



Psi. 2

L.B.T. 5metii jubilejūs
Visu žemes rutuliu 

lietuviui kartais tikrai 
susivaikyti tarp įvairių

lyti drėgnoje rūsyje — vienintelėje pa
talpoje, kurią vietinis komitetas rado 
galimą paskirti Tarnybos vadovo dis
pozicijon. Sunki Tarnybos ir jos va
dovo materialinė padėtis jį privertė 
imtis pašalinio darbo ir bibliografi
niam reikalui skirti tik atliekamą lai
ką. Ir vis dėlto, didžiausia ir svar
biausia Tarnybos nuveikto darbo da
lis — tai vieno A. Ružancovo darbas.

MŪŠŲ PASTOGĖ, l$50m.dapkričio.9d.
.. . ... —* ~ •—ti-TTiT r ::: .'rz

1945 1946 1947 1948 1949 1950
A (1 pusnį.)

Knygos ir" Europa Europa Europa Europa Europa Pasaulis
Brošiūros ir USA

0. Bendrybes 11 20 34 21 10 13
1. Filosofija — 9 . 2 6 — 2
2. Religija 10 ' 34 41 21 29 11
3. Sociologija 6 54 23 30 31 13
4. Kalbotyra 37 37 24 9 5 5
5. Griežtieji mokslai 1 8 6 1 1 —
6. Taik. moksl. 1 16 10 10 1 3
7. Menas 17 19 21 17 24 12
8. Literai. 13 58 • 51 56 28 13
9. Geog.-Istor. 4 23 16 16 3 7

Viso 93 261 228 187 132 79

B
Laikraščiai ir

Žurnalai 151 261 131 93 III 82

(1945.XI.il - 1950.XI.il)
keliaujančiam 
darosi sunku 
ir dažnai net 

neracionaliai skaitlingų egzilinių lie
tuvių įstaigų bei organizacijų. Todėl 
nenuostabu, kad dalis lietuvių apie 
VLIK’ą težino tik tiek, kad jis į savo 
eiles neįsileidžia "Mažosios Lietuvos 
atstovo”, apie Kultūros Fondą, kad 
Dovydėnas tuo reikalu rašė kilometri
nius straipsnius, apie vietinį komitetą, . Jau žymiai vėliau atsirado vienas ki- 
kad jis per paskutinę Tautos Šventę tas bendradarbis — korespondentas 
suruošė minėjimą . . . Tačiau apie (dipl. ekom. Br. Kviklys, dipl. ekon. 
vieną labai uolią, rimtą kultūrinį ir| VI. Lisauskas ir B. Jacikevičiūs). 
mokslinį darbą dirbančią cgzilinę lie-. 1949 m rugpiQčio ,Bėn. 18 d. L.B. 
tuvių įstaigą, kuri š.m. lapkričio men. I Tarnyba, bendroje emigracijos ban- 
11 d. švenčia savo penktąjį gimtadie- ----
nį, retas lietuvis ' ’
žino. Minėtoji įstaiga vadinasi — 
Pasaulio L i e t u v i u B i b-

stelyje ir piMuus*
| (Illinois). Dabartinis jos adresas: I vra pcr 6.000, nes yra vedami dar įvai- 
Lithuanian Bibliography Service, 602 į rQS pagclbiniai katalogai, atžymint 
Harvey St., Danville, Illinois, Etats-1 leidinio pasirodymo vietą ir spaudai 
Unis). i ręigiailni veikalų pavadinimus. Visos

Kaip pasirodo, ir “neribotų galimy- šios kortelės turi būti nuolatos perra-i 
bių krašte” lietuviškai bibliografijai I šinejamos, papildomos, dublikuoja-Į 
galimybės pradžioje buvo labai men-1 mos. Tatai rodo, koks kolosališkas 
kos ir kritiškos. Stoka pastovių pa ja- darbas yra nudirbtas ir dabar dirba
mų, paties L.B. T. vadovo žodžiois ta- mas.
riant, privertė iš lietuvių bibliogra- Be to, L.B. Tarnyba pati išleido 23 
finės “ambasados” pavirsti tik mažute numerį 'Tarnybos biuletenio “Knygų 
“konsularine agentūra” ir tai “gar-1 Lentyna". Visi šie leidiniai buvo 
bes” teisėmis . . . Kreipimasis į stam- siuntinėjami įvairiom mūsų įstaigom 
biąsias Amerikos lietuvių organizaci- be organizacijom, o taip pat atski- 
jas (Amerikos Lietuvių Tarybą, Susi- riems kultūrininkams ir visų laisvųjų 
vienijimą Lietuvių Amerikoje ir Tė-1 pasaulio kraštu bibliotekoms. Cha- 
vynės Mylėtojų Draugiją) lauktų re- rakteringa, kad LBT persikėlus Ame-Į 
zultatų nedavė: Tarnyba buvo palik- rikon ir “Knygų Lentynai” ilgesnį 
ta savo pačios likimui. Buvo manyta laiką nepasirodžius, dėmesį atkreipė! 
Tarnybą finansuoti jos vadovo hono- tik svetimieji: Britų Muziejus, Pary- , ,
rarais iš spaudos, tačiau per ištisus žiaus Tautinė Biblioteka ir kili, tei- penkerius metus L.B. Tarnyba buvo 
metus tokių honorarų tegauta tik 4 raudamiesi, kodėl negauna biuletenio 
doleriai ir 90 centų, ir tai 3 dol. iš ir prašydami būtinai jį siuntinėti, 
nelietuviško laikraščio! . . . Pasirodo, kad lituanistika svetimtau-

avo penktąjį gimtadte- goję, persikėlė į U.S.A, prerijas, pra- Kaip matome yra užregistruota Paskutiniu metu L.B. Tarnyba vie- 
is ką nors daugiau te- įdžioje apsistojusi Westville (111.) mie-1 1812 atskilų pavadinimų. .Tačiau iš toje "Knygų Lentynos" atgaivino Lie
ti istaiea vadinasi — ,..i,.;„ -,aJfli.inai įsikūrusi Denville vįso bibliografiniu kartotekos korteliu 1 tuvoje ėjusias "Bibliografijos Žinias”, ...------- I ...9... ..... as redaguoja prof. V. Biržiška.

Tačiau ir šiuo metu ši itin svarbi 
lietuviškoji įstaiga savo darbą dirba 
nepaprastai sunkiomis sąlygomis, vos 
ne vos vegetuodama. Ji vis dar nesu
laukia ne tik užsitarnautos pagarbos 
ir pripažinimo, bet net pakankamo 
dėmesio ir minimalinės medžiaginės 
paramos. Su širdgėla Tarnybos va
dovas A. Ružancovas rašo: “Šiaip ar 
taip, nudirbta nemaža ir būtų labai 
gaila sustabdyti visai darbą. O daug 
kas pataria taip pasielgti . .

Leisti, kad šis darbas sustotų, būtų 
nedovanotina visos lietuvių organi
zuotos visuomenės kaltė. Atrodo, kad 
kuri nors organizacija (Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė, Kultūros Fondas 
ar kt.) šiuo reikalu turėtų rimtai su
sirūpinti. Per pirmuosius savo veiklos 

tikra lietuviškos kultūros ambasada, 
nes tik jos dėka didžiuose kultūros 
centruose — pasaulinėse bibliotekose 
yra suregistruota ir tatai liks ateities 
kartoms laisvojo pasaulio lietuvių kul
tūrini niai laimėjimai.

R. M ar i us

'(LBT).

Rašant apie LTB, pirmiausia reikia 
paminėti jos steigėją ir vadovą, jos 
spiritus m o v e n s — Aleksan
drą RUŽANCOVĄ. Tatai 57 metų 
amžiaus bibliografas, buvęs ilgametis 
Lietuvos Bibliografijos Instituto 
(Kaune) reikalų vedėjas ir vienas 
“Bibliografijos Žinių” redaktorių ir 
steigėjų.

1945 metais, dar nespėjus praūžti 
karo veiksmams, Vokietijos prancūzų 
zonoje atsidūręs A. Ružancovas pra
deda registruoti jau vienur kitur pa
sirodančius lietuviškus leidinius (pir
masis jau laisvose sąlygose pasirodė 
DP leidinys Vokietijoj, Amerikiečių 
Zonoje 19-15 m. balandžio mėn. pabai
goje). Tačiau prancūzų zonoje tuo 
metu sovietų politrukai dar turėjo 
laisvas rankas (dažnai net prancūzų 
pareigūnų paramą) ir todėl apie porą 
šimtų bibliografinių kortelių teko 
sudeginti, belaukiant “vizito”, gi kita 
dalis žuvo.

Tuo būdu tik 1945 m. lapkričio 
mėn. 11 d. tebuvo galima pradėti rim
tesnį ir pastovesnį bibliografinį dar
bą, jau persikėlus į Memmingeną 
(Bavarijoje) ir formaliai įkūrus L.B. 
Tarnybą. Tačiau ir čia kelias nebu
vo rožėmis klotas. Iš lietuvių įstaigų 
Tarnyba pradžioje nesusilaukė jokios, 
gi vėliau tik labai nežymią moralinę 
ir materialinę paramą. Vienu metu 
Tarnybos lietuviškų leidinių rinki
niai atsidūrė pavojuje, kad gali supe

Pasirodo, kad lituanistika svetimtau
čiai domisi taip pat, kaip ir prieš 
karą. Iš antros pusės, šie pavyzdžiai i 
pailiustruoja šios įstaigos dirbamo 
darbo rimtumą ir svarbą.

O per penkeris metus L.B. 'Tarny
bos yra vis dėlto daug nuveikta! Jau 
šiandieną lietuvių ir nelietuvių lai
kraštininkai, bibliografai, bibliofilai,, 
lituanistai ir šiap kukūrninkai nau
dojasi L.B. Tarnybos surinkata ir su
klasifikuota medžiaga. Iki 1949 m. į l' 
L.B. Tarnyba registravo tik Europoje “a.r - . « ... - . •
pasirodžiusias lietuviškas knygas ii | jni dalis musų tautiečių, ypa‘* tų, f , . „ , ’. • V.irin turi npnaiiir nirnnnpln-laikrascius bei žurnalus. Amerikoje ( 
— :: -—]ajsvojo pasaulio 

nvhm kartotekas 1

^Skraidančios lekstes”
Šia antrašte žinomas žurnalistas ir 

radijo komentatorius Henry J. Tay
lor angliškojoj spaudoj išspausdino 
straipsnį, kuris sutrumpintas čia pa
tiekiamas “M.P.” skaitytojams.

Vertė: L. V - n e

Neišduodamas karinių paslapčių, 
aš galiu jus užtikrinti, kad “skraidan
čios lėkštės” iš tikrųjų egzistuoja. Jų 
yra kelioliką tipų - pradedant nedi
deliais baltais diskais, kurių diamet
ras siekia 20 incų, o storis — 6 inčų 
(toks buvo rastas Gavcston Bay, 
Texas’e, USA), baigiant didžiuliais, 
turinčiais 250 pėdų diametrą.
, šių lėkščių išvaizda yra taip pat 
įvairi, tačiau jų dauguma turi apvalią 
formą, kaikurios gi plokščią, su mažu 
pakilimu, panašiu į apverstą lėkštę. 
Dar kitos yra panašios į keptą pyragą, 
su iškilumu viduryje. Pastarasis tipas 
buvo nufotografuotas New Jcrscj, 
USA.

Vienos iš šių lėkščių yra žmogaus 
vairuojamos, kitos — ne. Jos lekia, 
neapšviestos ir be dūmų. Nesigirdi 
taip pat jokio propelerio dūzgimo ir 
jokio garso. Kiekvieną akimirksnį 
jos gali sustoti ore vietoje, kartais 
staiga kristi į dešinę ar į kairę, suktis 
aplink save ir tolydžio, tingiai didin- 
damos greitį, šauti lyg saulės spindu
lys. Nežiūrint šių nepaprastų ypaty
bių, tačiau jos nėra pavojingos.

Daugelis ankstyvesnių pranešimų 
apie skraidančias lėkštes buvo tik 
vaizduotės ar susijaudinimo pada
rinys. Tačiau tie 9 skrendą diskai, 
kuriuos matė kap. E. J. Smith, jo 
pilotas ir lėktuvo Stiuarte Ramiojo 
Vandenyno erdvėje, buvo realus daly
kas. Taip pat ir skraidančios lėkštės,

Kokia gi būtų geresnė išeitis, duo
danti savistovumo vilties!

' i Dalis tų, kurie rado pakenčiamus 
L kambarius ir iš savo uždarbio (dirb

dami keliese ir neturėdami vaikų) 
gali lengvai užsimokėti nuomą, kar
tais prikaišioja tiems tautiečiams, 

z kurie perka sklypelius ir lipdosi laiki-

DVI N U O M O N E S
Mūsų, kaip naujakurių, buitis vis
- nėra lengva. Pastaruoju metu žy-1

’\ ’ ‘h I
kurie turi šeimoje nedaug dirbančių- 

gi ji registruoja viso laisvojo pasaulio I j'!’ brangstant pragyvenimui, junta | 
lietuviškus leidinius. nuolat sunkėjančią gyvenimo kasdie- |

Šiuo metu į Tarnybos kartotekas nybę. ■ i
įrašyta- ButlJ problema eia nėra tvarkoma 1
* ' ' įstatymų, palankių nuomininkams.

Išnuomoti butą bent kiek pakenčiama I 
kaina yra tolygu, kaip laimėti loteri-1

I joj. Kas turi mažų vaikų, tojo šeima 
|* a 11 a U 8 i e n JI ; be prošvaistės turi’ tęsti kurioje nors

„ J ... ,„-1 Šeimų stovykloje savo nejaukų gyve-,matytos viršum Oregono Kalnų, IO(l|njma 
pėdų diskas, 1949 m. balandžio mėn. i u... —....j... I
stebėtas N. Meksikoj ir 250 pūdų dis-1 
kas, kurį matė 1948 metais Kentucky , 
policijos postas — yra taip pat ne 
vaizduotės dalykai.

Skraidančios lėkštės yra dalis didžio
jo ir vertingo eksperimentinio projek
to. kurio bandymai buvo pradėti maž
daug prieš tris metus Jungtinėse. Ame
rikos valstybėse.

Aš žinau, kuriam tikslui yra varto
jamos šios mistiškos lėkštės, bet tai 
yra svarbi karinė paslaptis, kuri, kai 
USA karinis štabas paskelbs viešumai 
suteiks mums didelio džiaugsmo.

Tyrinėdamas, ar jos iš viso egzi
stuoja ir ar jos atskrenda iš Rusijos, 
aš buvau nustebintas liudininkų pa
rodymų priešingumais, kol įsitikinau 
pats, kad erdvėse egzistuoja ne viena, 
bet dvi paslaptys.

Be skraidančių lėkščių, aš gavau 
daug dar pranešimų iš aukšto rango 
lakūnų apie cigarų formos, 100 pėdų 
ilgio daiktus, kurie skrenda skleisda
mi stiprių šviesų labai dideliame auk
štyje. Pradžioje abejojau dėl jų bu
vimo, bet dabar žinau tikrai, kad ta
tai yra paslaptis 2 Nr. Savo oficialia
me raporte kap. Clarance C. Chiles 
ir pilotas John B. Whitted šitaip ap
rašo savo įspūdžius:

"Mes skridome viršum Montgomery 
Alabama. Buvo 2 vai. ryto — tyli 
gražios mėnesienos naktis. Saiga švie
čiąs ir greit lekiąs daiktas pasirodė 
ant mūsų galvų ir stačiai krito į mūsų 
pusę; mes pasukome į kairę, jis taip 
pat, pralėkdamas pro šalį 700 pėdų 
nuotoly. Šis daiktas buvo apie 100 Į 
pėdų ilgio, cigaro formos ir be jokių |..... .. 
sparnų. J is švietė kaip magnezi jaus laivyno vadovybės man yra leista pas

muose, supasyvejimą ir t.t., l>ct gana 
sunku padėti jam išbristi iš kasdieny
bės nedateklių, išlysti iš nuomojamo 
kambarėlio, kur dažnai nemaloni šei- 
myninkė neleidžia jo vaikučiui ne tik 
laisvai kieme pabėgioti, bet dar pyk
stu, kad “naujasis australas” savo šei
moje kalba ne taip, kaip kalba pats 
namų šeimininkas.

Taigi bėda yra reali. Visomis gali
momis priemonėmis ir vijų pirmiau
sia mūsų žmonės turi įsikurti, įsikibti 
į šią žemę, į kurią juos likimas at
nešė, palysti po sava pastoge, kuri, 
suprantama, tėra tik laikina, o jau 
tada, reikia tvirtai tikėti, atsiras pas 
dažną noras ieškoti bendrijos, susi
rasti saviškius, dalyvauti visuomeni
nėje veikloje, žymiai gausiau aukoti 
Tėvynės reikalams ir išlaisvinimo ko
vai.

Suprantama, ir vieniems ir kitiems 
nereikia pulti į kraštutinumus. Kaip 

nūs ar"pastovesnius namus. Girdi, tik pirmasis, kuris nemano sau čia sukti 
apie namus ir kalba, visai pamiršdami laikinojo lizdo, tin i vis dėlto būti ap- 
visuomenės reikalus ir tautos išlaisvi-! dairesnis dėl rytdienos, pataupydamas 
nimo kovą. I nors kelionei atgal, taip ir antrasis,

Esmėje šis reikalas yra itin svarbus i kuris paskutinius savo centus krauna 
ir aktualus. Langva prikišti žmogui, į namo sienas, neturi pamiršti ir vi- 
kad jis toks ir anoks, nesunku jam suoraeninih reikalų, nors nedidelę su- 

;_ •____ . i :o ' z r.“:*..,,' mą aukodamas tautinės kultūros rei-
atitolimą nuo savųjų, pamiršimą tau- kalams, Vokietijos lietuvių ligonių

ir aktualus. Langva prikišti žmogui, l . .. . . . . .
primesti tautinės savigarbos trukumą,

tinių reikalų, nedalyvavimą susirinki- šalpai ir savajai spaudai.
kelbti viešumai. Be šių nedetalizuotų 
žinių, kariniai autoritetai daugiau 
nieko neleidžia skelbti.

Jeigu jūs rasite “skraidančią lėk
štę”, o ją rasti yra labai maža gali
mumų, kadangi ji turi tą ypatybę, kad 
per ilgą laiką lėkdama ore pati su
tirpsta, tai jūs rasite ir šį užrašą, kokis 
yra rastas ant nukritusios lėkštės 
Texas valstijoje:

“JAV-bių oro pajėgų karinė pas
laptis (čia yra užrašytas ir numeris). 
Lietimas arba sunaikiniams šio lekio- 
jančio ginklo yra USA vyriausybės 
baudžiamas. Radus, tuojau skambin
ti (čia paduotas telefonas vienos iš 
JAV-bių oro bazių). Nesprog
sta!”

spindtdys. Jo išorė buvo rausvai oran
žinė, tarsi liepsnojanti. Tolydžio di
dėjąs švytėjimas sklido iš šonų ir bėgo 
per visą daikto ilgį, lyg dirbtina ben
galinė šviesa, gis daiktas neįtikėtinu 
greičiu pasislėpė tarp debesų.”

Šiedu seni ir prityrę lakūnai nega
lėjo sirgti haliucinacija, o viskas buvo 
taip, kaip jie rašo, tik šis daiktas ne
buvo cigaro formos, bet apskritas ir 
tik dėl didelio savo greičio žmogaus 
akims atrodė pailgas. Tatai buvo 
USA laivyno bandomasis ginklas, gar
sus ir nepaprasto greičio hidroplanas. 
Aplinkui šio disko formos lėktuvo 
kraštus eina ištisa serija keturkampių 
vandens motorų, kurių rėmai spindi 
mirgančia šviesa. Skrisdamas naktį, 
jis atrodo tarsi degąs diskas ore, kurio 
greitis yra nepaprastas. Šis daiktas 
neatskrido iš Rusijos, ar iš Marso. Jis 

jokių I atlėkė iš Maryland’o, kas Amerikos
Štai jūs ir turite ją. Ji egzistuoja, 

ir ji yra mūsų. Tatai gera naujiena 
visiems mums.
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of Lithuania
Soviet Rule in Lithuania

Soviet rule in Lithuania was short
lived. It lasted just over one year— 
from June 15, 1940, to June 22, 1941. 
But the consequences of its introduc
tion were truly appalling. In an 
attempt to force upon the Lithuanian 
people the Soviet system and the 
tenets of Communism—both of which 
wcre utterly unacceptable to the 
people—not only was the political and 
economic life of the country ruthlessly 
destroyed, but a veritable storm of 
terror and violence was let loose upon 
its helpless victims. Arrests, tortures 
and executions, the sudden disappear- 
ancc of leading personalities of public 
life without trace became an everyday 
occurrence.

Finally, came he mass pl>or'al,ons\q( ma,lhunts h f hcįrt. and Already functioning National 
of the people from Lithuania andi_»,i;... ...... ;1 ___ , A __ | ,,________ / ......... ~ .....
their dispersal throughout the remote
regions of the Soviet Union from the |k w(_ . - \wcVs this Government was suppress-
Arctic to the borders of the Mongol- hp|i)<>(| reduce [he tola| nf /)v G„mans and that s^e of soon realued the German s true de-
ian deserts in Siberia. I hese mass 
deportations wcre carefully planned.
They were particularly inhuman in j .
that the deported families wcre delib-1 answered sooner than they had ex 
erately, by a special instruction bro- ’.....  ««- «
ken up—fathers and mothers with 
children wcre sent to different desti
nations, each being kept in ignorance 
of where the others wcre being exiled. 
Tens of thousands of people have 
been thus uprooted from Lithuania.
There is evidence to prove that the----- o---------- ----x-----------  ---r
plan provided for deportation from Į tancous and general revolt against the 
Lithuania of seven hundred thousand' alien Soviet rule broke out through- 
persons in the near future.

No calamity of such magnitude had is estimated that at least 125,000 men 
been experienced by the Lithuanian took active part in it. !•' •••••' '*•••;•• 
na'Aoh' .since the thirteenth and four-j after blody ąghts wiiit the Soviet gar- 

,-tėcnth centrines, when the Teutonic' rison troops, the Lithuanian insur-
K. nights used to put invaded Lithu-1 gents succedcd in taking lull control 
anian territories to fire and sword. It of the chief cities of \ iliiius and Kail
is not to l>e wondered at that in these ' »as as well as most of the provincial 
circumstances the people, seeing them-1 towns. A provisional National Gov- 
selves helpless and doomed, have ac-1 eminent was immediately organized 
lually prayed for a war which, in and re-establishment of the indepen- 
their belief, alone could deliver them dent Republic was proclaimed before 
from the threatened annihilation. Ac- the German troops actually reached 
cording to an estimate based on the the capital, 
evidence gathered by the Lithuanian 
Red Cross, Lithuania suffered a total 
man- power loss of 65,000 persons, killed among them), but it enabled 
either exiled or evacuated from Lith- • the people to reassert, if only for a 
uania (including the Vilnuis region)1 brief interval, their will to freedom 
during the one-year Soviet occupation and independence. Hostile propa- 
of the country. The greatest “catch” 1 ganda has attempted to represent this 
of the victims was seized during the act of revolt as one "made in Gcr-

. —— —------- o --- ---
| National Government, the Germans 
proclaimed Lithuania as part of the 
so-called Ostlahd and instituted a Ger
man civil administration. The Ger
man-created Ostland accounted, 
roughly speaking, for 1950,000 square 
miles with some 18 million people. 
Its western strip, along the Baltic 

i coast, was called "Agricultural Zone”, 
in opposition to the eastern part, 
labelled as a "Forest Zone”.

They did not find many Quislings 
in Lithuania (none among leading 
personalities), though the ground 
there might very well have been more 
ripe for their germination (soon after 
the Soviet occupation) than in some 
other countries. Even those who at 

,,s first, believing the Germans, co-opcr- 
e" ated with the occupation authorities 

i , .i r- i .u . * ' d soon realized die Gciiiiau\ uuc uc-ed by the Germans, and that some of s and thejr Soine
tts members were arrested and deport- J them wcre6 sent w con.
cd to Germany. centration camps, some were mur-

1 We know now that the said upris-1 dered. An overwhelming majority of 
pected. On June 22nd, 1941, Ger- jng• and the formation of the Lithua-1 the people proved to be as anti- 
many attacked Soviet Russia and the njan National Government were the German as they were anti-Soviet. 
German forces crossed into Lithuania. | work of a widespread secret organiza- It is true, this anti-German feeling 
Disregarding everything else, the Lith-1 tįOn, representing all political parties] was not spontaneous. It grew gradu- 
uanian people saw but one thing — a anj patriotic organizations of the' ally, though rapidly, as soon as Ger- 
chance to overthrow the hated Soviet. country. The German authorities man policy towards Lithuania began 
yoke and to assert their determination I suppressed the National Government, disclosing its hand. The policy was 

arrested great many political leaders crafty and cunning. On the one 
~ hand, German troops were coming to

Lithuania as ostentatious "liberators 
from the Bolshevik yoke"; they were 
promising to undo what the Soviet 
occupation had done — first of all, to 
abolish nationalization of private pro
perty introduced by the Soviet system 
and to return the confiscated property 
to its owners. All this was designed 
to gain the favour of Lithuanians. 
On the other hand, the evasive decla
rations as to thefuture political sta
tus of the country, suppression of the 
Provisional National Government, 
arrests of some leading patriots, refu
sal to permit return from Germany 
of many Lithuanians who had pre
viously sought refuge there from the 
Soviet rule of terror — all these and

Lithuania is not a "new state" of Europe either politically or culturally. 
She is as old as most of the other European nations, and possesses a 

striking history replete with dramatic vicissitudes.
first night of the manhunt of titanic1 many.” The insinuation proved to 
proportions, the night of June 14 to] be false. The uprising against the 
15, 1941,—a total of 30,485 persons. I foreign invader was actually a reso- 
This data is substantiated by authen- lute assertion of the people’s will to 
tic police and railroad documents, in- regain their lost freedom. Far from 

| eluding "freight lists" of human car-1 being pro-German, it was, in fact, a 
goes showing the car numbers, capa- \ desperate attempt to confront the on- 
city and destinations. After the ąrst coming German incursion with a new

~2  1 — ,™.. J.x. f.........J
' rending wail of defenceless victims | Government. That is was so was Į 
, resounded all around the country, proved by the fact that after a I

| being pro-Germar 
desperate attempt

helped reduce the total of exiles.
Lithuania’s Revolt »

Their prayers were destined to

to regain their independence. A spon-

out Lithuania on June 22nd-24th.

In two days,

The revolt cost Lithuania over 
12,000 casualties (more than 4,000

and deported them to Germany. The 
Germans attempted to organize a 
Lithuanian Quisling movement on 
the pattern of similar movements in 
other occupied countries. A so-called 
“Lithuanian Nationalist Party” was 
organized, and it was to play the role 
of the Nazi movement in Lithuania. 
It was a failure, for it proved to 
have harbored the same aim as the 
underground movement, i.e., restora
tion of the independence of Lithua
nia. It was, therefore, also forcibly 
disbanded, its property confiscatetl 
and its more active leaders arrested. 
After this no Lithuanian political or 
economic organization of any kind 
was allowed in the country, and Ger
man rule became supreme. From that
moment the Lithuanian people began similar restrictive measures did not 
their long struggle against the new I fail to serve as significant indications 
oppressor who, needless to say, is no of the contemplated German policy in 
less hard and brutal than the pre-; Lithuania.
vious one. I (To be continued.)

Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

There is a case on record in Syd
ney of a man condemned to death 
but reprieved because of rain. The 
"Government Gazette” ordered that 
"the regiment be under arms on Mon
day next, I9st inst., at half past nine 
in the morning, to attend the execu
tion of John Boatswain, a private sol
dier in the New South Wales Corps, 
sentenced to death by a general court 
martial for desertion” ... A later is
sue of 14th April, 1801, states: "The 
execution of the prisoner as directed 
by the orders of the 14th inst. is defer
red until further orders on account of 
the inclemency of the weather.” . . . 
An issue dated 20th April, 1801 states: 
“Still raining in torrents. Execution 
further deferred.”

Finally, wre examine the issue of i 
25th April, 1801, and read "Favour-' 
able circumstances having been re
ported, the Governor of the settle
ment is pleased to extend a reprieve 
and grant a free pardon to the priso
ner, John BnaUwain, sentenced to 
death \he of desertion.”

★ ★
At Port Arthur (Tasmania) can be 

seen the ruins of the world’s most 
silent prison. This “model” prison 
w?as thought to be the last word on 
gaol reform. Footsteps were deaden
ed by matting, prisoners and warders 
all wore slippers, and speech was abso
lutely forbidden. Sever punishment 
was meted out to any prisoner who 
spoke; he was immediately confined 
in solitude in a dark cell and given a 
diet of bread and water only. Men 
were often taken out mad or blind.

Built in the shape of a cross the 
prison had a chapel at its head. On 
Sundays the convicts were led into 
die prison chapel with their heads

covered by a grey cloth. They sat in 
coffin-shaped cubicles, each man 
separated from his companions. The 
only face they ever saw was the chap
lain’s. The warders stood at the back. 
Prisoners never saw the faces of their 
companions; when they exercised for 
a few minutes each day they had to 
wear masks.

The Tasmanian Devil is nocturnal. 
Light of the sun blinds him. Kills 
sheep and fowjs for mere pleasure of 
slaughter long after his appetite is 
sated.

-A- ★ ★

Australia has three of the mosi ve
nomous snakes in the world. The 
three arc said to be more deadly than 
the Indian Cobra. The first is the 
Tiger Snake, the second the Death 
Adder (or Deaf Adder) and the third 
the Copperhead.

★ ★ ★

Maitland, New South Wales, was 
once known as Molly Morgan's Plains 
after a successful lady bigamist. Born 
in Shropshire, England, she married 
William Morgan and had two child
ren. She was transported for stealing 
and her husband accompanied her to 
Australia, but on the expiration of 
her sentence she returned to England 
alone. There she contracted her first 
bigamous marriage and shortly after
wards her home was burnt down., Ac
cused of setting it alight to collect the 
insurance she was once more trans
ported to New South Wales. On her 
arrival in Newcastel she became the 
mistress of one of the officers and 
flourished greatly. A large grant of 
land was given her and after her re
lease she contracted another bigamous

I marriage and settled in the district | He ordered that iron-spiked collars 
which was given her name. | and heavy chains be rivėtted to their

* * necks and legs for 7 years and had
j the irons manufactured to his own 

During the rule of Governor Dar- design. The two men were marched 
i ling two soldiers, unable to obtain a out in front of the garrison, stripped 
I discharge from the arms, plotted to of their uniforms and put in convict 
become convicts so that they might dress. Loaded down with their chains 
settle permanently in Australia. They and leg-irons they were drummed out 
openly stole a piece of cloth from a of the regiment to the tune of the 
shop, were caught, tried, convicted. "Rogue’s March.” One of them, over- 
and sentenced to seven years penal come by heat, died a few days later, 
servitude. The other became a lunatic. The

The Governor, determined to dis-1 case was used by the free settlers in 
courage such underhand practices, de- their fight against the autocratic 
cided to make an example of the men. powers of the Governors.

WITH 8 VALVE FUNCTIONS

PHILIPS ffl-n-0
Sis žavus ir puikus 4 lempų radijas lengvu būdu Colours extra 
perdirbamas 8 lempų funkcijoms. Savo išore, tonu 
ir kaina jis yra nesulyginamas su visais kitais . . .

Jau ir dabar jis gaunamas riešutmedžio, maha- 
gonio, žalio, mėlyno ir kitokio atspalvio rūšimis.

Visamo pasaulyje šis simbolis vadovauja milijonų 
pasirinkimams. H-A

PHILIPS RADIO — Famous as Philips lamps
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Tradicinis lietuviu metinio
suvažiavimo balius

IŠ MUŠI BUITIES
S Y T) N Ė J U S

Baigiasi metai. Artėja nauji,-kurie 
nežinia ką, mums atneš. Pasaulio po
litinis gyvenimas pilnas parako dūmų, 
ir karas nors dar nedideliame maštabe 
jau vyksta visu savo žiaurumu. Iš 
paskutinių pranešimų aiškėja, kad 
visuotino karo galimumai vis didėja 
ir galimas dalykas, kad netrukus jis 
gali išsiplėsti j didžiulį gaisrą.

Ir iŠ viso politinė pasaulio situacija 
diena iš dienos darosi gyvesnė ir ak
tualesnė. Tuo būdu ir savas laikraš
tis yra vis reikalingesnis, kad galėtu
me sekti dienos įvykius ir stebėti tą. 
raidą, kuri, gal būt, priartins ir mūsų 
Tėvnyės išlaisvinimą.

Šiais metais “Mūsų Pastogė” buvo 
noriai skaitoma ir mūsų tautiečių pa
laikoma. Ji pagal savo išgales sten- 

’ gėsi duoti aktualių politinių žinių, be 
to, pastarnauti savo tautiečiams ir tais 
atvejais, kas lietė mūsų čionykščio 
gyvenimo aktualijas. Savaime sup
rantama, kad taip mažas'laikraštis ne
gali patenkinti visų jreikalavimų, kad 
jis negali duoti platesnes pasaulinių 
įvykių analizės ir gal įdomesnių 
straipsnių. “M.P.” leidėjai deda visa’s 
pastangas, kaip ją padidinti ir suak
tualinti, tačiau nedidelis prenumera
torių skaičius ir nepaprastai didelės 
spaudos išlaidos šio klausimo iki šiol 
neleido išspręsti palankia prasme. 
Tačiau vilties nenustojamą, o skubiai 
ieškoma kelių, kaip padidinti laikra
štį bent iki 6 puslapių.

Reikia manyti, kad mūsų skaityto
jams bus įdomu, kokioje valstijoje 
daugiausia “M.P.” yra skaitoma. Š.m. 
lapkričio men. 1-ai dienai, skirstant 
procentais, ja skaitė: NSW — 41%, 
Victorija - 28%, SA - 10%, WA 
5%, Q-land — 6%, Tasmanija — 3%, 
North Territory — į % ir užsienis — 
oį%. ' ;

Apgailėtinas reiškinys, kad dauge
lis tautiečių neatsilygino skolų už 
prenumeratą. Jau I š.m. pusmetyje 
tokių neatsilyginusių skolininkų buvo 
170, o ll-me pusmetyje tokių neat
silyginusių skolininkų buvo 60, ku
riems taip pat teko sustabdyti laikra
štį. Nežiūrint to, kad taip žymi dalis 
mūsų tautiečių neatsilygina skolų ir 
jiems laikraštis nutraukiamas, prenu
meratorių skaičius vis dėlto nemažėja, 
nes atsiranda ir naujų, kurie vėl padi
dina skaitytojų eiles. .

“M.P.” administracija primena mie
liems tautiečiams, kad dar dabar nėra 
vėlu atsilyginti skolą, nes skolininkms 
laikraštis bus išsiųstas papildomai ir 
jau laikas pratęsti prenumeratą iki 
š.m. pabaigos. Pageidaujama, kad jau 
ateinantiems metams būtų pradėta 
siųsti prenumeratos pinigai ir galimai 
ilgesniems terminams, nes tik tuo bū-

SAVARANKIU KELIU
Prieš porą metų atvykę į Argentiną 

trys tremtiniai: Pranas JŪRELĖ, J. 
MIKALONIS ir S. KAIBUTAS, dirb
dami stalių dirbtuvėse, pramoko sta
liaus amato ir bendromis jėgomis pra
dėjo dirbti karstus. Jie tikisi, kad šis 
retas lietuvių tarpe verslas jiems seksis 
ir greit galės savo įmonę praplėsti.

Kita naujokų grupė: J. REIVYTIS, 
A. JANULAITIS ir VI. CIBAVIČIUS 
sudarė statybos bendrovę ir pradėjo 
namus statyti. Pirmieji jų klijentai 
buvo lietuviai, nes Argentinos lietu
vių tarpe stengiamasi nepamiršti prie
žodžio — savi pas savus.

du laikraščio leidėjams galima yra 
spręsti laikraščio ateities klausimui.

Laikraščio prenumeratos- pinigai 
Money Orderiu ar Postai Notų for
moje siunčiami tiesiai administracijai 
adresu: J. Vcteikis, 78 Platform Ši., 
Lidcombe, NSW. arba įmokami sek
madieniais prie bažnyčios Sydnėjuje 
lietuviškos spaudos platintojai p. Gėn- 
sienei.
M E LB O U R N A S
G Paskutiniosios savaitės bėgyje mel- 
bourniškiai turėjo progos lankyti du 
koncertus. Vieną koncertą suruošė 
Našlaičiams Berniukams ir Mergai
tėms globoti Draugija. Šio koncerto 
programos sudarytojas J va n Jakovlev 
davė progos žiūrovams susipažinti su 
slavų tautų dainos ir šokių menu. 
Ankstybesniuose koncertuose progra
mos išpildyme daugiausia vyraudavo 
pabaltiečiai, šį kartą koncertas praėjo 
slavų tautų ženkle. Rusų ir ukrainie
čių solistų ir choro dainos atskleidė 
šių tautų charakterį ir vidinį pasaulį. 
Šokiai su kardais ir smarkiu kojų trep
sėjimu iššaukė pigų efektą. Progra
moj dalyvavo ir pabaltiečių. Latviai 

i pasirodė su solo dainomis ir tautiniais 
, šokiais. Suskambėjo ir duetas Ernesto 
I Marshaus ir vienos lietuvės solistės. 
; Solistas dainavo latviškai, o solistė lie
tuviškai. Šis koncertas įvyko spalių 

' men. 24 d. Town Hall.
Antras, pabaltiečių koncertas įvyko 

spalių men. 28 d. Cathedral Hali. 
ALB Melbourno Apylinkės Valdybos 
iniciatyva suruoštas šis koncertas pa
baltiečių tautoms susiartinti. Pov. 
Baltutis pasakė angliškai įžangos žodį, 
estų bei latvių draugijų atstovai bei 
Melbourno Apylinkės pirminin
kas K. Micldažys savo kalbose nušvie
tė Pabaltijo tautų bendrą likimą ir 

į uždavinius. Šių trijų tautų tamsiau
sią žudynių naktį turėtume laikytis 
kuo didžiausio bendrumo ir vienybės. 

' Gražus tai tikslas, tik ir pačiame gy
venime turėtume gyvendinti šią gra-

1 žią idėją.
Į Po šių nuotaikingų ir nuoširdžių 
kalbų prasidėjo pats koncertas. Lat
vių vyrų choras, vadovaujamas Ernes
to Marshaus, padainavo keturias dai
nas. Estų tautinių šokių grupė labai 
vykusiai pašoko keturis šokius. Ypač 
peštukų šokis patiko žiūrovams. Lie
tuvių mišrus choras, Alberto Oclnos 
vadovaujamas, aukštu meniniu lygiu, 
padainavo keturias dainas. Dainos la
bai patiko klausytojams, teko pakarto
tinai dainuoti. Anglų ir lietuvių kal
bomis pranešinėjo p. Liutkutė. Ten
ka pabrėžti, kad mūsų choras pasiekė 
aukšto meninio lygio. .Apskritai šis 
Pabaltijo tautų bičiulystės koncertas 
tiek meniniu, tiek suartėjimo atveju 
pasisekė. Tegu šis mestas grūdas at
randa gerą dirvą ir baltų tautų širdy
se, protuose ir pačiame gyvenime.
• Kapelionas kun. P. Vaseris spalių 
mėn. 29 d. suruošė įspūdingą Kristaus 
Karaliaus minėjimą. Pamaldose daly
vavo choras, kuris pagiedojo keletą 
giesmių. .Jų garsai nukėlė mus į susi
kaupimą ir gilų išgyvenimą. Tai die
nai pritaikytas pamokslas sužadino 
daug kilnių minčių ir atgaivino dva
sioje. Po iškilmingų pamaldų prasi
dėjo pats Kristaus Karaliaus minėji
mas parapijos salėje. Kun. P. Vaseris 
tarė atidarymo žodį ir pakvietė sugie
doti giesmę. Prof. P. A. Raulinaitis 
savo turiningoje paskaitoje peržvelgė

Kąip pereitais, taip ir šiais melais, 
ALB-nės Centras, Metinio Suvažiavi- 

! mo proga, š.m. gruodžio mėn. 28 d. 
“Trocadero” patalpose ruošia tradi
cinį Balių.

Š.m. lapkričio mėn. 5 d. Centro 
Valdybos Pirmininkas p. A. Baužė su
kvietė tuo reikalu pirmąjį pasitarimą
— posėdį, kuriame dalyvavo visų Syd- 
nojaus lietuvių organizacijų atstovai 
ir paskiri visuomenės nariai/

Kadangi principe dėl paties baliaus 
jokių nuomonių skirtumų nebuvo, 
tai tapo išrinktas baliui ruošti komi
tetas. Į. jį įėjo — garbės pirmininku
— A. Baužė, organizaciniu pirminin
ku— Ustijanauskas, jo pavaduotoju 
Miniotas, sekretorium — Narbutas, iž
dininku — Kapočius ir propogandinūs 
dalies vedėju — Saudargas. Komiteto 
nariais be ypatingi) pareigų liko: Kun. 
Butkus, Ustijanauskicnė, Narušis ir 
Kantonas. Be to, ponia Baužiene su-

j tiko rūpintis salės nuomavimo ir bi
lietų atspausdinimo reikalais, o ponia 
Osinienė organizuoti loteriją ir daly- 
vau ti priima n t sveči us.

Kadangi jau beliko nedaug laiko, 
tai prieita vieningos nuomonės, viso
mis išgalėmis pasiruošti, kad balius 
būtų įdomus ir vertas savo tikrojo 
vardo. T odėl nėra abejonės, kad jis 
bus įdomiausias iš visų šiais metais 
buvusių balių.

Pati salė yra liuksusinė, be to, ba

liuje bus įdomi meninė dalis, puikūs 
orkestras ir tikrai gera vakarienė.

T šį reprezentacinį balių bus kvie
čiami garbės svečiais;' J.E. Sidnėjaus 
Vyskupas, Emigracijos Miništeris, Vyr. 
Darbo įstaigos Direktorius ir tų sto
vyklų direktoriai, kuriose gyvena lie- 

, tuviai.
Kadangi vietų skaičius yra ribotas", 

visuomenė prašoma bilietus užsisakyti 
iš anksto. Bilietuose bus atžymėta 
staliukų numeriai, todėl nori sėdėti 
prie vieno stalo prašomi iš anksto su
sitarti ir savo pageidavimus pranešti.

Bilietai jau dabar gaunami ir pagei
davimai registruojami Bendruomenes 
Centre, 5 Hampden St., llurlstone 
Park, NSW. T el.: LL3342 ir pas A. 
I 'stijanauską, 28 College St., Harley 
House, Sydney, NSW. Vėliau bilie
tai bus platinami per organizacijas ir 
pavienius asmenis Užsisakiusieji ank
sčiau, savaime suprantama, gaus ge
resnes vietas. Asmenys, gyveną ne 
Sydnėjuje, gali užsisakyti taip pat ir 
nakvynę, kuri pagal galimybę bus pa
rūpinta, prašant prisidėti tautiečius, 
kurie turi nuosavus namus.

Pilnas baliaus planas ir kitos smulk
menos bus praneštos “M.P.” kitą sa
vaitę. Baliaus pelnas bus skiriamas 
lietuviams ligoniams Vokietijoje su
šelpti. [ėjimas, įskaitant ir vakarienę, 
14 šil.

Baliui Rengti Komitetas.

MALONUS TAUTIETI! Ar jau apsimokėjai^ 
s k o l ą i r pratęsė i “M.P.”’ prenumeratą?

Popiežių enciklikas ir panagrinėjo i B A 1' H U R S TAS
Kristaus Karaliaus gyvenimą iš sočia-1 Xors šiuo metu mūsų pereinamoje 
lines pusės. Rašytoja Julija gvabaitė stoVyklojc ir labai maža liiko tautie- 
paskaitė savo tris eilėraščius: Malda, čiUj tagiau> kiek sąlygos leidžia, vei- 

. Amžinybėn ir Be Vardo. Taip pat kįame toliau, nenuleisdami rankų, 
patiekė poetė Linauskicnė-Prašmu- ąį.D-jos Bathursto skyrius, remdama- 

I taitę du savo eilėraščius: Malda ir | sjs į- Centro gautomis instrukcijomis, 
Netikri namai. _ i persiorganizavo į ALB-nės apylinkę.

Suvaidintas vaizdelis nukėlė mus į Buvo perrinkta valdyba, kurion įėjo— 
j šv. Petro laikų Romą bei pavaizdavo | pirmininkn Dr. St. S k a p i n s k a s, 
Į Atilos siuatėjimą ir susitikimą su Po- Į sekretorium — J. A. S k i r k a ir iž- 
piežium. Tekstą sudarė pats minė- j dininku - mok'. M. B u laki e n ė. 
jimo organizatorius kun. P. Vasei is, ■ Kontrolės komisiją sudaro: Prof, 
režisavo jaunimo teatro organizatorė. p. į n j z e v į g • H agr b. B a r- 
Kardeliukicnč, dekoracijas su diedliu k a u s k a s ir E. B 1 i o k a s. 
nuoširdumu ir kruopštumu atliktos) . _ ■
Aleksandro Gabeco. Kristaus Kara- «;">• spalto men. 29 d. apylinkes 
liaus minėjimą užbaigė mišrus choras, valdybos iniciatyva buvo sušaukta 
Alberto Cclnos vadovaujamas, padai- įk:lutV skJtl« teigiamoji sumga. 
navęs tris liaudies dainas ir pačiai pa- Pfavcde. pasižadėjo kiek
baigai sugiedojęs Kristaus karaliaus; *pKos. Cls- J“ veikti skt. Dr. 
oiesmię ° Į U. K i s o n a s. Sis skautų būrelis
• LKF Karaliaus Mindaugo Aukštų
jų Mokslų Institutas po Naujų Metų 
pradės veikti. Lapkričio men. 2 d. 
įvyko Senato posėdis, kuris nustatė 
dėstomųjų dalykų sąrašą ir klausytojų 
priėmimo tvarką. Greitu laiku Insti
tuto Vadovybė paskelbs registravimosi 
tvarką.

rinkimo vajus sėkmingai vyksta, 
atsišaukimą, pirmieji atsiliepė Napa- 
leonas Butkūnas, paukojęs 10 knygų, 
Aleksandras Baškys 9 kn. ir Iz. Gestar- 
tas 1 kn. PLB Melbourno Apylinkės 
Valdybos rūpesčiu atidaroma prie 
bažnyčios biblioteka. LKF surinktos 
knygos bus įjungtos į tą biblioteką. 
Šiuo metu bibliotekoje bus apie 250 
knygų. LKF Melbourno Skyrius 
rinks ir ateity knygas kalbamos biblio
tekos praplėtimui.

A. Kr.

pasivadino “Lapinų” skiltimi ir jos 
nuolatiniu globėju bei instruktorium 
sutiko būti mok. M. K y m o n t a s. 
Trijų Karalių šventės proga “lapi
nai” tikisi suruošti pirmąjį pasiro
dymą — laužą, kuris bus paįvairintas 
atatinkama skautiška programa.

Jau mėnesį Bathursto lietu-
♦ LKF Melbourno Skyriaus knygų viai įsteigė vakarinę lietuvių vaikams

• - • • ’ ’ j į mokyklą. Ji veikia penki us vakarus
savaitėje po vieną valandą, joje mo
kosi mažieji lietuviukai, kurie dar ne
moka lietuviškai skaityti. Mokyklą 
suorganizavo ir jai vadovauja prity
rusi pedagogė mok. M. B u 1 a k i e- 
n ė.

Turima žinių, kad ateityje į Bat
hursto stovyklą vėl atvyks DP trans
portas. Tikimasi, kad tame trans
porte bus ir mūsų tautiečių, kurie vėl 
patankins mūsų išretėjusias gretas.

J.A. S - k a

I k i Kalėdų (U a r liko du mėnesiai. Pasku
bink išsiųsti nors mažą siuntinėlį vargstan
tiems broliams Vokietijos sanatorijose.

Tuo padarysi didelį džiaugsmą ne lik jam, 
bet ir sau, nes ‘"žmogus yra laimi gnciiTs n 
duodamas, negu imdamas’’.

». .......................................................................... .................................... .
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Melbourno priemiesčiuose parduodama SKLYPAI 
lengvom sąlygom (galima gauti didesniais kiekiais vienoje vie
toje) ir N A M A I nuo £2.000. Namams pirkti parūpinama 
paskola.

Kreiptis į:
SIGITĄ. ADOMAITĮ, “Charles Myers” bendrovės atstovą, 

456 Lt. Collins St., Melbourne, Vic. Tel.: MU4822,
arba privačiu adresu:

60 Leicester St!, Carlton, N.3. Vic., tel.: FJ6018.
Šie reikalai taip pat galima sutvarkyti sekmadieniais po 

pamaldų prie bažnyčios.

Licenzijuota
PETRO VA LAS I NAV I C 1 A U S

LIETUVIŲ STATYBOS^ ROVĖ 
pakeitė savo adresą — 148 Princpss/St., N tyr t h/c ar 11 o n, Vic. 
Kreipiamasi į ją laiškais, o asmei/išliii susitinkanti tik darbovietėje. 
Pranešame savo klijentų žiniai/ kati dėl yiolirfių plytų trūkumo 

9 naujus užsakymus priimame tik kitiems/mc/inis. Statyti namą 
pradedame tik tada, kai užsisakiusieji jau yra pilnai sutvarkę visus 
piniginius reikalus bankuose ar kitose kredito įstaigose.

Mūsų bendrovė vis dar reikalinga dailydžių, kuriems mokamas 
geras atlyginimas.

Printed by Publicity Press (1988) Pty. Ltd., 71-75 Regent Street, Sydney, for the Publisher 
Anthony Bauze, 5 Hampden St., Hurlstone Park, Sydney, N.S.W.
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