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Sausio Penkioliktoji
Atsikūrusioji Lietuva 1923 m. 

sausio 15 d. nukėlė savo vakari
nes sienas prie Kuršių Marių. Į 
tautos kūnų buvo įjungta Mažo
sios Lietuvos dalis, Klaipėdos 
Kraštu vadinama. Tai buvo pir
masis lietuvių žygis taip gausių 
už Lietuvos valstybinių ribų lie
tuviškųjų žemių sujungimui.

Sausio 15 d. Lietuva atkėlė 
vartus i Balttijų, nuo kurios ji 
savo istorinės didybės laikotarpy
je buvo nusigręžusi. Su Klaipė
dos uostu Lietuva vėl įsirikiavo 
jūrinių valstybių tarpan — Lie
tuvos vėliava buvo išnešta j pa
saulio vandenis.

Klaipėdos Krašto grįžimas į 
į Lietuvos valstybės rėmus nebu
vo atsitiktinis. Tai įvyko po 700 
metų trukusios kietos ir atkaklios 
kovos, kurių be paliovos vedė 
mažlietuviai. Ir šita, kaip ir kie
kviena kova, neapsiėjo be aukų. 
Mūsų pagarba priklauso aniems 

pasiryžėliams — Klaipėdos vaduo
tojams.

Vokiečiams pralaimėjus I Pa
saulinį karų ir Lietuvai pasiskel
bus nepriklausoma valstybe, maž- 
lietuvių viltys susijungti su savo 
broliais sustiprėjo ir jie ėmėsi 
konkrečių žygių.

1918 m. lapkričio 20 d. Tilžėn 
smrtrirrkv nivonicji veikėjai bu- 
darė Mažosios Lietuvos Tautinę 

Tarybų, kuri viešai deklaravo Ma
žosios 'Lietuvos norų atsiskirti 
nuo Vokietijos ir prisijungti prie 
Lietuvos. Deklaracija virto rea
lybe, bet, deja, tik šiauriniai Maž. 
Lietuvos daliai, kada 1923 m. sau
sio 9 d. iš Šilutėj prasidėjęs lais
vinimo žygis, paremiamas Didž. 
Lietuvos vyrų, sausio 15 d. baigė
si Klaipėdos miesto ir krašto už
ėmimu. Buvo sudaryta sukilėlių 
valdžia ir paskelbtas Klaipėdos 
Krašto prisijungimas prie Lietu
vos.

Klaipėdos Krašto prisijungi
mas prie Lietuvos buvo didelis 
smūgis ten gyvenusiems vokie
čiams, kurie j šį kraštų buvo at
sikraustę ir čia dažniausiai neš
variu būdu įsigiję dideles nuosa
vybes. Geriausios krašto žemės 
priklausė vokiečiams dvarinin
kams, kurias jie buvo veltui ga
vę, ar klastingu būdu nuo jų nu
viję lietuvius ūkininkus. Buvo vo
kiečių, kurie sukilimo metu pasi
traukė iš krašto, palikdami visas 
savo nuosavybes. Mielai būtų jie 
jaą pardavę, jei tik kas būtų pir
kęs, ir daugiau nebegrįžę Klaipė
dos Kraštan. Tai, žinoma, būtų 
labai teigiamai atsiliepę krašto 
lietuviškumui. Mažlietuviai buvo 
užsimoję supirkti vokiškų veikė
jų dvarus ir įmones, deja, trūko 
pinigų. Buvo kreiptasi į Ameri
kos lietuvius, prašyta centro val
džios paramos, bet nieko negauta. 
Vėliau pinigų gal ir būtų atsira
dę, bet vokiečiai susigriebė: Rei
chas davė parėdymų savo ištiki
miesiems pasilikti vietoje vokiš-

NAUJA A.L.B. SYD
NEY APYL. VALDYBA

Sausio 10 d. įvykusiame A.L.B. 
Sydnėjaus apylinkės susirinkime 
išrinkta nauja Apylinkės valdy
ba, Kontrolės komisija ir Garbės 
teismas.

Į valdybų išrinkti Alg. Bučins
kas, Juozas Sakalas, Jonas Karo
sas, Juozas Astramskas, Pr. Sa
kalauskas. Kandidatais: Pr. Anta
naitis ir J. Zakarauskas.

Kontrolės komisijon: Miniotas, 
Venclovas ir Šablevičius; kandi

kumui palaikyti ir tam reikalui 
nepagailėjo markių.

Prisijungus Klaipėdos Kraštui 
buvo paveldėti ir vokiškieji val
dininkai krašto administracijoje, 
šitie žmonės nesimokino lietuvių 
kalbos, bet ir toliau sėdėjo įstai
gose. Jie, kaip vėliau paaiškėjo, 
dirbo priešiškų Lietuvai ir lietu
viams darbų ir gavo už tai atly
ginimų iš Vokietijos.

Didžiausias, betgi, rastas lietu
viškame kelyje Klaipėėdos Krašte 
buvo paveldėtieji mokytojai. Dau
gumas jų buvo ne Klaipėdos Kra
što kilmės) o tie, kurie save laikė 
vietiniais, — lietuvių kalbų mokė
jo tiek pat, kiek ir pirmieji. Su
prantama, kad tokie mokytojai 
negalėjo priaugančios kartos iš
mokyti lietuviškai, nekalbant jau 
apie sudarymų lietuviškų nuotai
kų. ši labai svarbi institucija 
pradžioje taip pat nebuvo tinka
mai įvertinta. Po sukilimo vokie
čiai mokytojai buvo suskatę lietu
vių kalbos mokytis, bet nebuvo 
kas juos moko. Mokytojams ruo
šiami kursai negalėjo gauti li
tuanistų mokytojų. Bet kų čia be
kalbėti apie kursus, jeigu Klai
pėdos Mokytojų seminarija tikro 
lituanisto tesusilaukė tik 1937 
metais.

Plačiai lietuviškuoju keliu žy
giavo privačios lietuvių inokyk- 
los< Jų jau buvo apie 30. Tik gai
la, kad ir čia vėlai buvo susigrie
bta.

Nežiūrint visų tų aplinkybių, 
per 16 metų buvo priaugintas ne
visai mažas skaičius lietuvių in
teligentų, jų tarpe apie 20 aka
demikų.

Mažosios Lietuvos Tautinė Ta
ryba 1918 metais deklaravo visų 
Maž. Lietuvos žemių prijungtinu- 
mų prie tikrojo tautos kamieno. 
1823 m. sausio 15 d. tik daliai 
mažlietuvių ilgų amžių svajonė 
virto realybe. Likusios žemės — 
Prūsų Lietuva tebenešė svetimų
jų jungų. Dabar veikianti Mažo
sios Lietuvos Taryba — pirmosios 
Tautinės Tarybos tęstinumas — 
veda ir toliau kovų už visų Mažo
sios Lietuvos žemių sujungimų: 
“Atskirti Mažųjų Lietuvų tokiose 
sienose: pradedant nuo Aistma
rių ties Rudkalniu, toliau einant 
pro Sipapalį baigiant šventai- 
niais ties Suvalkais, kad ji galėtų 
susijungti su išlaisvinta Didž. 
Lietuva”. (Mažosios Lietuvos Ta
rybos deklaracija 1946.XI.6.)

Džiugu, kad Mažosios Lietuvos 
atstovas, kaip pilnateisis narys, 
jau šiandien dirba Vyr. Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitete. Tai rodo, 
kad ilgus amžius vesta mažlie
tuvių kova yra pagaliau supras
ta, visos tautos vertinama ir re
miama.

Tik vieningu darbu mes pasiek
sime, kad, tariant Martyno Jan
kaus žodžiais: “Nei lenks nei 
vokietys mūsų krašto nevaldys”.

datai — Jablonskis ir Grosas.
Garbės teisman: Kalakauskas, 

kun. Butkus ir Protas.
Apie A.L.B. Sydnėjaus apylin

kės susirinkimų plačiau kitame 
“M.P.” nr.

DIDELI DARBAI TIK SUTEL
KTINĖMIS VISŲ PASTANGO
MIS ĮVEIKIAMI. TAD JUNGKI- 
MĖS I LIETUVOS LAISVINIMO 
AKCIJĄ. ISIGYKIME LIETUVIO 
PASĄ IR TAUTOS FONDO ŽEN
KLIUKŲ.

Pasaulio
Politikoj

KULTŪROS FONDO 
UŽDAVINIAI

LKF AUSTRALIJOS APYGARDOS VALDYBOS PIRMININKO VYT. ŽEMKALNIO ŽODIS:JAV kongreso sesijos atidary
mo proga pasakytoje kalboje pre
zidentas Eisenhoweris nubrėžė to
kias JAV politikos gaires:

1. Ir toliau teikti paramų Eu
ropos Gynybos Bendruomenei.
2. Padidinti ūkinę paramų drau
gingoms valstybėms.
3. Mažinti tarptautinės preky
bos ir tarptautinių mokėjimų 
suvaržymus.
4. Besųlyginiai priešintis nau
jos agresijos atvėju Korėjoje.
5. Išlaikyti tvirtų ir stabilų 
JAV ūkį.
Savo kalboje prezidentas pabrė

žė didelę atominių ginklų svarbų. 
JAV apsaugos planavime ir nu
rodė, kad auganti šitų ginklų 
reikšmė įgalina JAV sumažinti 
sausumos kariuomenę.

* Siekdamas paramos savo už
sienio politikos programai, pre
zidentas Eisenhoweris, kalbėda
mas respublikonų ir demokratų 
partijų lyderiams pareiškė, kad 
JAV karų prieš Kini jų pradėtų 
tuo atvėju, jeigu pastaroji at
naujintų karo veiksmus Korėjoje, 
arba pradėtų kištis į Indo-Kini- 
jos reikalus.

* Nutrūkę pasitarimai Korėjo
je siekiama ir vėl jrtnaųjįnjj. ,

Pastarųjų dienų pasikalbėjimai 
rodo, kad abi šalys yra linkusios 
surasti bendrų kalbų.

* Sausio 22 d. sųjungininkai 
paleidžia 22.000 repatrijuoti atsi
sakiusių kiniečių ir šiaurės korė
jiečių belaisvių. Ta proga UNO 
kariniai vadai Korėjoje gavo pa
rėdymų būti pasirengusiems, jei
gu komunistai mėgintų daryti 
trukdymų.

* Keturių Didžiųjų užsienių 
reikalų minister^ ' konferencija 
Berlyne prasidės sausio 25 d. Ofi
cialiai konferencijoje bus disku
tuojami tik Vokietijos ir Austri
jos ateities klausimai, bet laukia
ma, kad bus paliesti ir atominiai 
ginklai.

Šiuo metu tariamasi dėl konfe
rencijos vietos. Vakariečiai siūlo 
vakarų Berlynu, gi Sovietai nori 
posėdžiauti vakarų ir rytų Ber
lyne pakaitomis.

* Naujų Metų išvakarėse JAV 
ambasadorius Maskvoje Ch. Boh
len matėsi su Molotovu ir kalbė
josi atominiais klausimais. Paš
nekesiai eina apie priemones ato
minę energijų panaudoti taikin
giems tikslams. Tai grynai infor
macinio pobūdžio pasikalbėjimai, 
bet jiems priduodama nemažos 
svarbos, nes per šiuos pokalbius, 
asų, gali išryškėti Sovietų Sųjun
gos nusistatymas dėl JAV prezi
dento pasiūlymo įsteigti pasaulio 
atominės energijos inf. centrų.

EXECUTION TOLL IN 
RED CHINA

— It was a common sight in 
Communist China to see men strap
ped to stakes on their way to ex
ecution, Father F. J. Foley said 
in an interview.

Father Foley, who went to Chi
na in 1946, said the China Commit
tee for the United Nations estim- 
ecutions in Communist China in 
ated there had been 14 million ex- 
the last five years.

He had seen newspaper execut
ion listą of as many as 150 people 
in one city daily.

Two Roman Catholic archbish
ops had died in prison, five out 
of 124 bishops had met a similar 
fate, 11 were still in prison, and 
62 were expelled.

★
Gerbiamosios ir gerbiamieji IV- 

LKF Suvažiavimo dalyviai, at
stovai ir svečiai,

Vyr Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas 1949 m. birželio 1 d. nu
tarė ir paskelbė:

1) Lietuvių tauta, sava tautine 
kultūra, visuotinei žmonių gimi
nės pažangai, bendradarbiauja su 
kitomis tautomis ir vykdo laisvo 
žmogaus pašaukimų.

2) Tautinė kultūra yra kelias 
į tarptautinį pripažinimų ir ben
dradarbiavimų.

3) Apreikšdama tautos genijų, 
tautinė kultūra įneša savaimingų 
indėlį į visuotinius žmonių gimi
nės laimėjimus.

4) Kiekvieno lietuvio pareiga 
sudaryti sųlygas tautinei kultūrai, 
šiais 1953 metais Lietuvybės Iš
laikymo Tarnyba paskelbė spau
doje, kad jau pats laikas pribren
dęs organizuoti LKF. LKF, kaip 
visi gerai žinome, yra įkurtas ir 
organizuojamas nuo Lietuvių 
tremtinių Rašytojų D-jos suvažia
vimo dienos, t.y. nuo 1947 m. lie
pos 11 ir 12 dienų Augsburge.

LKF yra organizacija lietuvių 
kultūrai ugdyti, ir ji apima se
kančias pagrindines sritis:

a) skatina lietuvių švietimų, 
mokslų, menų ir spaudų;

b) , steigia arba remia tam tiks
lui reikalingas mokslo arba meno 
įstaigas;

c) leidžia bei platina lietuvių 
laikraščius ir lietuvių mokslinin
kų bei menininkų kūrinius;

d) medžiagiškai remia visų kul
tūros sričių ir lietuvių kūrėjų 
darbų. LKF be savo tiesioginio 
uždavinio telkti lėšas mūsų kultū
rai ugdyti, ryžtasi sutelkti pasau
lio lietuvius kultūros darbui.

LKF imasi uždavinio sutelkti 
visokių srovių ir konfesijų lietu
vius lietuvių kultūrai ugdyti ir 
plėsti. Kpriame krašte, kuriame 
varge besirastų lietuvis, jis turi 
būti sujungtas mūsų kultūrinių 
tikslų valia: telkti lietuvių kul
tūros darbui gausias mūsų tau
tos kultūrininkų mases neatide
damam ir mums labai svarbiam 
kultūros ugdymui.

Kūrybinis išeivijos impulsas, 
kuris čia, laiks nuo laiko, sužiba 
visu savo blizgesiu, atsiranda iš 
atsivežtos maišeliuose ar vokuo
se Lietuvos žemės saujelės ar su
džiovintų gėlių, kuriose dar nes
pėjo išspinduliuoti mūsų tėvynės 
gaivioji energija. Bet ji senka, 
nes trūksta jai papildyti tų ele
mentų, kurie jų dažnai formuoja 
ten... anapus. Tačiau gajos tautos 
savisaugos instinktas mums dik
tuoja: rinkite po platųjį pasaulį 
išmėtytų Lietuvos materialinį ir 
dvasinį turtų. Jei sugebėsite jį 
surinkti ir apsaugoti nuo pražū
ties, juo pasinaudosite dar labai 
daug metų. Tų uždavinį galės at
likti tiktai laisvi, tikra to žodžio 
prasme, žmonės; laisvi nuo poli
tikos ir partinių (rėmų, kuriem 
rūpės tik vien Lietuvos menas ir 
mokslas, tie stiprūs sųjunginin
kai, kurie kultūriškai formuoja 
žmogų, šeimų, valstybę ir veda 
visą žmoniją į šviesesnį rytojų. 
Veik visa mūsų išeivija šiandien 
yra įsikūrusi anglo saksų kraš
tuose ir tuo būdu atsidūrė didelės 
įtakos orbitoje tos galingos ūki
nės, militarinės ir politinės Ame
rikos. Toji įtaka apima beveik 
jau visą pasaulį šiapus uždangos. 
Toji įtaka mus, bent tuo tarpu, 

palietė vien tik praktine puse, ir 
tas suprantama: esame svetima
me krašte. Nesant tikriems dėl 
mūsų ateities svetimoje žemėje, 
mūsų savisaugos instinktas deda 
visas pastangas tvirtai įsikurti 
svetimame krašte, o jau tvirtai 
įsikūrus sutapti su tuo kraštu, 
paliekant vien romantiškų nusi
teikimų savo buvusiai tėvynei.

Lietuva, kad ir kaip naikinama 
Rytų bei Vakarų galiūnų, vis dėl 
to išugdė visiškai subrendusių sa
vo lietuviškai vakarietiškų kul
tūrų. Per slavų ir germanų gal
vas vakarui ir pietų kultūros 
skraiste skrido Lietuvon ir čia 
klimatinių, geofizinių ir psicho
loginių savybių paveiktos, duoda
vo puikių naujų kultūros atmai
nų, kurie savo keliu įnešė į ben- 
drųjį pasaulio kultūros lobynų ir 
savo svarią lietuviškų duoklę. 
Šiandien neturime jokių galimy
bių patikrinti ir sužinoti kų po
zityvaus ta prasme nuveikė ir 
kur link eina šių dienų Lietuva. 
Mes esame už tėvynės ribų ir dar 
taip toli.... Be Lietuvos mūsų 
kultūros augimas išeivijoje yra 
panašus j pamažu vystantį au
galų.

Mes vegetuojame ir dedame 
pastangas išsilaikyti iki Prisikė
limo.

Antra, sekant mūsų tautos tra
dicijas, stengiamės absorbuoti ti
kruosius kultūros žiedus, kurių 
neabejotinai turi ir mūsų nesup
rasti, mus priglaudusieji anglo
saksai. Pažinę anglo-saksiškų 
kultūrų praturtinsime tuo pačiu, 
gal jau ir ne taip tolimoj ateity, 
ir savo tolimesnį Lietuvos kultū
ros brandinimų. Nuolatinis ieš
kojimas tiesos, rūpesčiai ir kul
tūrinių sulčių apytaka mūsų tau
tos organizme yra laidas mūsų

L.K.F. SUVAŽIAVIMAS
Ketvirtasis L.K.F. suvažiavi

mas, įvyko pereitų metų gruod
žio 29-30 d.d. Melbourne.

Suvažiavimų atidarė L.K.F. 
Australijos Apygardos Valdybos 
pirmininkas arch Vyt. ŽEMKAL
NIS (kalba atskirai).

Išrenkama mandatų komisija: 
S. Valys, Janulaitis ir Antanai
tis. Prezidiumo pirm. — Makulis 
ir Kazokas; sekretoriauti pakvie
čiami Kalpokas ir Jakutis. Suva
žiavimą A.L.B. Krašto Valdybos 
vardu sveikina J. Bistrickas, 
“Mūsų Pastogės” red. ir Sydnė
jaus Lietuvių Plunksnos Klūbo 
vardu V. Kazokas. Perskaitomi 
sveikinimai: archivyskupo Juoza
po Skvirecko, Justo Vaičaičio, 
“Australijos Lietuvio” red. J. Glu- 
šausko, Adelaidės Lietuvių Teat
ro studijos vadovo — rež. Gučiaus. 
Australijos Rajono skautų vardu 
sveikina A. Krausa, Adelaidės L.
K. F. — A. Rukštelė, Melbourne
L. K.F. sk. vardu Antanaitis, 
longo L.K.F. — Paliulis.

P RA NEŠIMAI. L.K.F. 
Australijos Apygardos valdybos 
pranešimų padaro pirm. V. Žem
kalnis. Suglaustai paliečia visų 
eilę veiklos momentų: Valdyba 
išdirbusi apvalų 1000 antvaland- 
žių, iškelia jaunimo švietimo ir 
tautinio auklėjimo būtinumų; ap
gailestaudamas pažymi Kult. Fon
do Sydney sk. uždarymų.

L.K.F. Apygardos- valdybos na- 

tautinei gyvybei išlaikyti. Gyve
name didelėj tautinių kultūrų su
simaišymo gadynėje — mes esa
me pereinamoje stadijoje į kaž
kokį atgimimų, renesansų. Ir kiek 
tame procese pasirodysime akty
viais dalyviais, t.y. kiek prisidė
sime savo kultūriniais tautiniais 
elementais paveikti kitus to pa
ties proceso dalyvius, tiek laimė
sime savo tautai tam procesui už
sibaigus.

Todėl įvertindami savo nuvei
ktus darbus ir statydami gaires 
tolimesnei LKF veiklai, turime 
apsispręsti dėl sekančių svarbių 
mūsų tautai problemų:

1) Dėti visas pastangas įsisą
moninti savo tautos kultūrų.

2) Platinti savąją spaudą.
3) Svetimas kultūras veikti sa

vąja.
4) Stengtis susipažinti su tų 

kraštų kultūra, kuriuose gyvena
me.

5) Krauti ir materialinį turtų, 
FONDĄ, atseit krauti kinetinę 
energijų, kuri dabar, svetur, o 
vėliau Lietuvoje, pavirstų į po- 
tencialinę energijų ir sukeltų iki 
puikaus žydėjimo mūsų tautos 
kultūros atžalynų.

štai tie pagrindiniai uždaviniai, 
kuriuos turėtume puoselėti savo 
gyvenime svetur, nesušaldę savo 
širdžių materialiniame gerbūvy
je.

Tuo ir baigiu šį savo trumpų 
įžangos žodį. Ketvirtajam LKF 
Suvažiavimui Australijoje.

Kų konkretaus esame visi nu
dirbę, sužinosime vėliau iš prane
šimų.

šiuo žodžiu taip pat baigiu ir 
savo LKF A. A. V-bos pirminin
ko darbų, nuo šios valandos per
leisdamas savo pareigas Suvažia
vimui.

rys A. Krausa, papildydamas pir
mininko pranešimų, kalba dau
giau apie konkrečius švietimo 
reikalus ir supažindina suvažia
vimą su Apygardos Valdybos su
manymu išleisti kultūros žurna
lų “Atolas”. Žurnalas jau beveik 
paruoštas spausdinimui, bet... stin
ga lėšų, šiam reikalui suvažiavi
mo dalyviai suaukojo apie £ 50.

Apygardos Valdybos ižd. Bar- 
kus referuoja finansinius reika
lus. Pinigų kasoje nėra.

Kontrolės Komisija balansui 
pritarė.

Garbės Teismas darbo neturė
jęs.

L.K.F. skyrių pranešimai: Gee- 
longo skyr. vardu pranešimų pa
daro Paliulis, Melbourne — An
tanaitis ir Adelaidės — Rakšte
lė.

L.K.F. Australijos Apygardos 
Valdybos paruoštam statuto pro
jektui nagrinėti ir suvažiavimui 
pastabas patiekti, išrenkama tri
jų asmenų komisija: P.A. Rauli- 
naitis, A. Vingis ir J. Bistrickas. 
Apygardos Valdybos referentas 
J. Valys.

Komisijos siūlymu statute pa
daryta pakeitimų. Sutarta: kad į 
Kultūros Fondo suvažiavimus bus 
kviečiami visų mokslo bei kultū
rinių institucijų atstovai ir liet, 
kapelionai.

(Nukelta į 4 psl.)
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Visi Talkon Kersteno Komisijai KLAIPĖDOS POSTAS
J.A.V. Kongreso priimtoji Ch. 

Kersteno rezoliucija Nr. 346 vyk
doma visu spartumu. Pabaltijo 
valstybių užgrobimo aiškinimų, 
kaip numatyta kalbamoje rezo
liucijoje, atlieka specialus Kong
resinis Tardymo Komitetas (va
dinamas Kersteno Komisija). 
Amerikos Lietuvių Tarybos Vyk
domasis Komitetas, Lietuvos pag
robimui aiškinti yra paskyręs by
los parengimo vedėjų, vienų mūsų 
buv. Apygardos Teismo prokuro
rų. Šiomis dienomis iš jo gautas 
pluoštas pavyzdžių ir paaiškini
mų, kas skubiai darytina Kong
resiniam Tardymo Komitetui pra
dėjus savo darbų.

Pirmiausia, kreipiamas visų di
džiausias dėmesis, kad mums yra 
atvertos galimybės viešais liudi
jimais, dokumentais bei kitokios 
medžiagos patiekimu, įrodyti pa
sauliui bolševikų apgaulę, klas

tų ir melų užgrobiant mūsų tėvy
nę. Todėl yra svarbu kuodaugiau- 
sia įsijungti bylon gyvųjų liudy
tojų ir išjudinti mūsų visuomenę 
savanoriškai registruotis liudyti.

Liudytojai nebūtinai privalo 
tuojaus duoti pilnus savo parody
mus. Kiekvienas liudytojas dabar 
patiekia tik santraukas tų klausi
mų, kuriais jis duos savo parody
mų, kaip surašyta žemiau deda
mame pavyzdy. Tas santraukas 
reikia siųsti skubiai, nes Kongre
sinis Tardymo K-tas daro karto
tekų ir pagal tai planuoja savo 
darbų. Jei dėl daugumos liudyto
jų sutapimo tais pačiais klausi
mais nebūtų reikalo jų visų apk
lausti, tai gausesnis užsiregistra
vusių liudytojų skaičius suteiktų 
didelę moralinę paspirtį apklaus
tųjų parodymams, o ir Tardymo 
K-tui suteiktų didesnio pagrindo 
remtis pareikštiems faktams. Tad

mūsų visų yra šventa pareiga bū
ti liudytojais apie viskų, kų mes 
patys patyrėme, ar iš kitų sužino
jome, net dėl mažiausio fakto, lie
čiančio mūsų tėvynės užgrobimą.

ALB Krašto Valdyba prašo vi
sus Australijoje gyvenančius lie
tuvius tuojaus siųsti savo parody
mų santraukas Apylinkių Valdy
boms, Seniūnijoms arba betarpiai 
Krašto Valdybai, šiuo adresu: 
A.L.B. Krašto Valdyba, Box 4558, 
G.P.O. Sydney, N.S.W. Apylinkių 
Valdybos ir Seniūnijos prašomos 
raginti bendruomenės narius re
gistruotis liudytojais, o gautus 
parodymus tuojaus persiųsti Kra
što Valdybai. Krašto V-ba dėl me
džiagos gausumo negalėdama pas

kelbti specifikuotų parodymų klau
simų, prašo dėl kylančių neaišku
mų kreiptis į Krašto V-bą.

ALB Krašto Valdyba

1993 —1939 i neini,s
Suprasdami uosto reikšmę vals

tybės bei tautos egzistencijai, ga
lime įvertinti tą įvykį, kada 1923 
m. sausio 15 d. grįžo Lietuvai 
Klaipėdos uostas — vartai į pa
saulį.

Turėdama savo uostą, valstybė

DIPL. INŽ. B. DAUKUS

LIUDYTOJO PARODYMO SANTRAUKOS PAVYZDYS
/Pats parodymas surašomas vėliau/

Liudytojas XY (pavardė, var
das). Buvęs Lietuvos valsty
bės įstaigos, įmonės tarnauto
jas; darbininkas, ūkininkas. 
Gyvena ........................................

Liudytojas 1939-1940 m. buvo 
pav., Vidaus Reikalų Ministeri
jos referentu ir jam yra žinomi 
šie klausimai, kuriais gali paliu
dyti:

1. Komunistų partija Lietuvo
je iki Sovietų bazių įvedimo. Na
rių skaičius, sudėtis pagal tauty
bę. Iš kur toji veikla buvo diri
guojama.

2. Provokacinės Sovietų S-gos 
notos dėl tariamųjų Raudonosios 
Armijos kareivių grobimų.

3. SSSR ultimatumas Lietuvai 
ir Raud. Armijos invazija bei Lie
tuvos okupacija.

4. Apgaulingi su prievarta in
scenizuoti vadinamojo “Liaudies 
Seimo” rinkimai.

5. Valstybės įstaigų tarnauto
jų atleidimai, suėmimai, mėgini
mai užverbuoti sau šnipais, pla
čiai naudojant grąainimą ir kito
kią prievartą.

6. Nepilnamečių jaunuolių ir 
moksleivių suėmimai bei kalini

mai už Lietuvos Himno giedojimą, 
lietuviškų emblemų nešiojimą ir 
pan.

7. Komjaunimo kuopų steigi
mas. Komjaunuolių įpareigojimas 
sekti mokytojus, mokinius ir sa
vus namiškius.

8. Kokiomis aplinkybėmis bu
vo parvežta "Stalino saulė” ir 
Lietuva "savanoriškai įjungta” į 
Sovietų S-gą.

9. 1941 m. birželio m. 14-15 d. 
d. masiniai Lietuvos gyventojų 
suėmimai ir trėmimai. Tremiamų
jų asmenų sarašų sudarymas.

10. Nacionalizavimas liudyto
jui, jo žmonai ir kitiems šeimos 
nariams priklausančių ūkių (smul
kiau nurodyti ūkių dydžius ir 
vietoves).

11. Priverstinis Sovietų S-gos 
paskolos brukimas Lietuvos gy
ventojams.

12. NKVD siautėjimas: suimtų
jų kaltinimo, tardymo, nuteisimo 
ir bausmės įvykdymo metodai.

13. Pravieniškių prievartos dar
bo stovykloje bolševikų įvykdyti 
žudymai.

14. Lietuvos kariuomenės lik
vidavimas įterpiant į Sov. S-gos 
kariuomenę.

16. Vokiečių-rusų karo pradžia. 
Visuotinis gyventojų sukilimas 
prieš bolševikus.

Pastaba: Čia sakoma, pav., Vi
daus Reikalų Ministerijos refe
rentas. .. Tai tik pavyzdys. Kiek
vienas, kokį darbą jis bebūtų dir
bęs: ūkininkas, moksleivis, darbi
ninkas, įmonės ar įstaigos tarnau
tojas, karininkas ir t.t., jeigu tik 
turi Lietuvai okupanto padary
toms (moralinėms ir medžiagi
nėms) skriaudoms įrodyti faktų, 
registruojasi liudytoju.

Pavyzdyje kalbama apie ūkių 
nacionalizaciją. Tai lygiai liečia 
įmonių, krautuvių ir namų nacio
nalizavimą. Rublio įvedimas ne
lygiu kursu ir iš to išplaukusi 
skriauda taupytojui ir valstybės 
ūkiui. Indėlių nacionalizavimas 

bankuose. Religinės praktikos per
sekiojimas. Griovimas lietuviškų 
kultūrinių ir ūkinių institucijų. 
Daugybė klausimų ir labai įvai
rių iškils kiekvienam, nes oku
pantas visas gyvenimo sritis ir 
visus lietuvius naikinančiai palie
tė.

JAV DEL PABALTIJO UŽGROBIMO
Už pavergtąją mūsų Tėvynę, 

Latviją ir Estiją visu savo svoriu 
yra užsistojęs galingiausio pasau
lyje krašto — Jungtinių Ameri
kos Valstybių Kongresas, kurio 
sudaryta Pabaltijo užgrobimui ir 
sovietinimui ištirti komisija, va
dovaujama kongreso nario CH.J. 
Kersteno, lapkričio 30 d. pradėjo 
Vašingtone savo darbą. Bus ap
klausinėti šimtai liudininkų kurie 
yra patyrę sovietinę vergiją.

PIRMASIS LIUDYTI STOJO 
JAV UŽS. REIK. MINISTERIS 
JOHN FOSTER DULLES, 
kurio kalba sukėlė gyvą pasaulio 
susidomėjimą. Faktiškasis JAV 
užsienio politikos vairininkas, vie
nas iš didžiausų talkininkų mini
majam nutarimui paruošti, tarė 
atvirą žodį, išreiškiantį JAV nu
sistatymą. Tai buvo JAV-bių žo
dis ne tik pavergtai lietuvių tau
tai, kuris jai buvo perduotas per 
lietuviškąsias transliacijas, bet ir 
visam laisvajam pasauliui, pažy
mint, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės nėra užmiršusios nei 
Pabaltijo, nei kitų okupuotųjų 
kraštų.

JAV VALSTYBES SEKRETO
RIUS JOHN FOSTER DULLES 
PAREIŠKĖ:

“Pirmininke Kerstenai ir Ko
miteto Nariai, aš esu dėkingas 
turėdamas galimumą pasisakyti 
Pabaltijo respublikų — Estijos 
Latvijos ir Lietuvos — reikalais. 
Aš kalbėsiu apie jų praeitį, da
bartį ir ateitį. Kiekvienai iš tų 
frazių skiriu didelę reikšmę”.

J.F. Dulles, kalbėdamas apie 
praeitį, priminė Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą, sutartis 
su Sov ,Sąjunga ir ūkinį bei kul
tūrinį nepriklausomojo gyvenimo 
laikotarpį, kada Baltijos respub
likos visam pasauliui parodė kū
rybinę savosios laisvės galią.

DABARTIS
Kalbėdamas apie dabartį J.F.

Dulles pareiškė:
“Esamasis, tamsus laikotarpis 

prasidėjo 1939 metais. Tai įvyko 
Sovietų Sąjungos tariamai drau
gingu žygiu, kai Pabaltijo kraš
tams buvo primestos “tarpusavio 
pagalbos sutartys”.

Toliau, priminęs Sov. S-gos už
sienių reikalų ministerio pareiš
kimą, kad šios spec. Sovietų S- 
gos “tarpusavio .pagalbos sutar
tys” nereiškiančios Sov. S-gos ki
šimosi į Baltijos valstybių vidaus 
reikalus, J.F. Dulles kabėjo:

"Praslinkus apie aštuonis mė
nesius, vėliau prieita prie baigia
mųjų veiksmų Sovietų Sąjungos 
raudonajai armijai įžengus į Pa
baltijo kraštus, sudarius marione
tines vyriausybes ir jas privertus 
prašytis būti priimtas į Sovietų 
Sąjungą. Sis prašymas buvo ma
loniai išklausytas.

Laisvosios pasaulio tautos bu
vo parblokštos tos agresijos. JAV 
netrukus paskelbė tuo klausimu 
savo nusistatymą. 1940 m. liepos 
23 d. mūsų vyriausybė pasmerkė 
tą klastingą žygį, "kuriuo vienas 
galingas kaimynas sąmoningai 
panaikino trijų mažų Pabaltijo 
respublikų — Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos — politinę nepriklauso
mybę ir sienų neliečiamybę.”

Šis klastingas vyksmas yra 
šiandien savo "sovietizacija” pa
lietęs 15 anksčiau nepriklausomų 
tautų, pasireiškusių savo žmoniš
kumu.

Šiandien Sovietų vadai iš lais
vųjų kraštų vis dar reikalauja 
pripažinti ir remtis Sovietų tar
pusavio pagalbos sutartimis. Da
bar mes turėtume žinoti, kad So
vietų vadams naudojant žodį 
"saugumas”, tatai reiškia galimu
mą Sovietų Sąjungai pasiglemž
ti naujas aukas.”

3. ATEITIS.
„Kokia gi ateitis? Pirmiausia, 

niekuomet nenustokime vilties dėl

ateities.
Aš prisimenu kai kuriuos fak

tus iš senosios istorijos, atžymė
tus Senojo Testemento knygose. 
Ten paminėtos Izraelio, Arabijos, 
Egipto ir Libanono tautos. Kiek 
kartų per tūkstančius metų tos 
tautos yra buvusios pavergtos ir 
vėl atgimusios?”

„Pabaltijo kraštai kiekvienu at
veju išlaiko savo valią būti lais
vi ir vis atkakliai priešinasi so- 
vetiniam despotizmui. Jau tryli
ka metų tuose kraštuos tebevyk
sta teroras. Sunaikinta, išvežta 
ar priversta pasitraukti tremtin 
daugelis tų kraštų drąsių ir kil
nių gyventojų. Nepaisant tų kan
čių, tų karštų patriotizmas vis 
tebėra gyvas.

Iš savo pusės JAV palaiko di
plomatinį Pabaltijo kraštų pripa
žinimą, pradėtą 1922 metais. Mes 
toliau palaikome santykius su 
Pabaltijo kraštų diplomatiniais 
ir konsulariniais atstovais, kurie 
yra dirbę tų valstybių buvusioms 
nepriklausomoms vyriusybėms.

Gali .kas pasakyti, kad būtų 
nerealu ir nepraktiška nepripa
žinti priverstino Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos “įjungimo” į So
vietų Sąjungą. Vis dėlto mes ti
kime, kad dabartinio sovietinio 
tipo despotizmas negali tverti ne
ribotai, sukaustęs šimtus milijonų 
gyventojų mylinčių Dievą, savo 
kraštą ir turinčių savo asmens 
vertės pajautimą.

Sovietų sistema, siekianti su
naikinti būdingąsias tautų savy
bes, jų tikėjimą ir individualumą, 
turi būti arba pakeista, arba ga
lutinėje išvadoje pasmerkta žūti. 
Kada tai įvyks, tai daug priklau
so, ar laisvosios tautos išlaikys 
savo dvasinę, intelektualinę ir 
materialinę galią ir ar tikėjimas 
sugebės prasiveržti pro kiekvieną 
geležinę uždangą. Pavergtos tau
tos turėtų žinoti, kad jos nėra 
pamirštos, kad mes nesame abe
jingi jų likimui ir kad mes, svar-

gali vesti savarankišką ūkio poli- į 
tik^, mažiau: priklausomą nuo pa- j 
šalinių veiksnių, svetimų kraštų ■ 
įtakos. Šis faktas pasitvirtino ir' 
mūsų valstybės gyvenime, kai Vo-' 
kietija, įsigalėjus hitlerizmui, pra
dėjo spausti Lietuvą, varžydama 
mūsų tranzitą — eksportą bei im
portą.

Anuo metu Klaipėdos uostas 
įrodė savo reikšmę Lietuvai, nes 
tada didelė dalis mūsų importuo
jamų ir eksportuojamų prekių ėjo 
per šį uostą, todėl ir hitlerizmo 
ekonominis spaudimas nepasisekė. 
Taip pat skaudžiai, pajutom Klai
pėdos uosto reikšmę, kai 1939 me
tais jo netekome. Tik tada supra
tome, kad visokiems eventualumas 
išvengti per mažai buvo rūpintasi 
šventosios uosto pagerinimu.

Tada nutilo kalbos, net ir įta
kingų asmenų, esą uosto įrengi
mams, gilinimo darbams ir pato
bulinimams buvo daromos didelės 
išlaidos, kurios esą neapsimoką. 
Nesugebėjo ar nenorėjo suprast, 
kad tiesioginiai ne viskas apsimo
ka. Juk, sakysim, tiltai taip pat 
tiesioginiai neapsimoka, bet ką jie 
reiškia krašto ūkiui, tur būt kiek
vienam aišku.

Nutilo kalbos. Tylu ir dabar. 
Bet juk ateis valanda, kada pajū
ry sutrimituos trimitais ir užvirs 
darbai uoste. Iš tolimųjų kraštų 
atplauks laivai ir prisiglaus prie 
krantinių. Ilgakakliai kranai lin
guos, džiaugsis, kad po ilgos per
traukos vėl gali būti naudingi ir 
pasitarnauti Lietuvos krašto ge
rovei. Trauks prekes iš laivų ir 
kraus į sandėlius ir vagonus. Lie
tuvoj pagamintų gaminių perteklių 
taip pat neužmirš sukrauti į lai
vus. Dieną ir naktį švilpaus gar
vežiai, stumdydami vagonus, ir 
pūškuodami trauks i stotį, o iš ten 
į visą kraštą. Tuomet vėl bus dar
bo mūsų geležinkeliams, muitinei, 
uostui, Lietuvos laivams ir jūri
ninkams, kaip yra buvę prieš ke- 
lioliką metų. Tik reikia jau iš an-

ksto pasiruošti uosto darbams, 
kurių sėkmingas atlikimas daug, 
priklauso nuo jiems skirtingų įren- Į 
girnų. Čia ir norėčiau sustoti ties 
Klaipėdos uostu ir jo įrengimais. 
Svarbiausia, kas buvo padaryta 
1923 — 1938 m. būvyje.

biausia, nesame pasirengę siekti 
apgaulingo savo saugumo, eidami 
į derybas su tais, kurie šiandien 
yra pavargtųjų viešpačiai.

Tokie yra mūsų tikslai. Mes 
nepamiršome Atlanto Chartos ir 
jos paskelbtų dėsnių apie “visų 
tautų teisę pasirinkti tinkamą 
valdymosi išraišką”. Mes ir šian
dien esame šalininkai Chartoje 
išreikšto noro "palaikyti suvere
nines teises ir tūtų nepriklauso
mybę, kurios buvo jėga panaikin
tos.”

Šią valandą ypatingai svarbu, 
kad mūsų tauta pasišvęstų tiems 
pradams, kurie vėliau privalo 
būti įgyvendinti. Mes esame iš
vakarėse galimo pasitarimo su 
Sovietų Sąjungos atstovais. Aš 
galiu jus patikinti, kad mes svei
kiname visas galimybes išspręsti 
esančius klausimus tarp abiejų 
kraštų; užbaigti ginklavimosi 
lenktyniavimą, ypatingai atomi
nės gynybos srityje ir sumažinti 
karo galimybes.

Leiskite man čia patikinti. Kon
ferencijos stalą mes nelaikome 
vieta, kurioje atsisakytume savo 
principų ir labiau laikome vieto
ve, kurioje galėtume mūsų prin
cipus apginti. Tai yra mūsų spr
endimas — sprendimas, kuris, aš 
esu įsitikinęs, yra remiamas Kon
greso ir amerikiečių tautos”. —

(E.)

Klaipėdos uostas, kai dar pri
klausė Vokietijai, neturėjo reika
lingo užnugario, todėl jis ir mer
dėjo. Jis negalėjo varžytis su Ka
raliaučium ir daugiausia buvo 
laikomas žvejų uostu. Tuo būdu . 
Vokietijos vyriausybė mažai tuo 
rūpinosi ir palaikė tik tiek, kiek 
buvo reikalinga žvejybai ir vienam 
kitam laivui, atvežusiam Klaipė
dos kraštui prekių, aptarnauti.

Mažai rūpinosi uosto įrengi
mais, jų patobulinimais, uosto 
praplėtimu ir pagilinimu. Visai 
kas kita, kai Klaipėdos uostas 
grįžo Lietuvai. Jis įgijo didelį už
nugarį ir liko valstybinio masto 
uostu. Tuojau buvo susirūpinta, 
kad jis būtų pajėgus numatytam 
uždaviniui atlikti, šia proga ten
ka prisiminti, kad Klaipėdos uos
to apyvarta Vokietijos valdymo 
metu siekė iki 340,000 tonų per 
metus.

Šis kiekis buvo per mažas, kad 
patenkintų Lietuvos reikalavimus. 
Jau tais pačiais metais, t.y. 1923 
m. buvo numatytas kasmetinis 
prekių apyvartos prieauglis, bū
tent 50,000 tonų per metus, ir 
prekių apyvarta apie 2,000,000 
tonų per metus. Toks klausimo 
sprendimas buvo gana tikslus, nes 
jau 1938 m. prekių apyvarta pa
siekė maždaug iki 1,800,000 tonų. 
Žinoma čia reikia prisiminti, kad 
šią metinę prekių apyvartą padi
dino miško medžiagos transpor
tas iš Sovietų Sąjungos į Vokie
tiją, į Tilžę per mūsų uostą. 1923 
metais tai nebuvo numatyta.

Metinei prekių apyvartai turi 
atitikti uosto būklė ir jo įteigi
mai. Didėjant apyvartai, turi au
gti pats oustas, tobulėti jo įren
gimai ir be to, turi būti labiau 
sumechanizuotas jo aptarnavimas. 
Taigi jau 1923 metais buvo kon
statuota, kad 4-5 metrų uosto 
gilumas negalės būti patenkina
mas. Krantinių būklė taip pat 
nebuvo pajėgi numatytai prekių 
apyvartai aptarnauti. Šie klausi
mai buvo pagrindiniai ir tuojau 
pat buvo jais susirūpinta ir im
tasi konkretaus darbo. Kasmet 
buvo gerinamos bei naujai stato
mos krantinės. Jų tarpe paminė
tinos šiaurinės krantinė ir Nau
jojo baseino krantinės laivams, 
turintiems gremzlę iki 8 m.

Paskutinių dviejų metų laiko
tarpy buvo statoma nauja kran
tinė laivams, turintiems gremzlę 
iki 10 m., kurios bendras ilgis bū- 
t ųsiekęs per 500 m. ši krantinė 
turėjo būti tarp žvejų uosto ir

Šiaurės krantinės (iki Locų laivo 
stovėjimo vietos), tačiau nebesu- 
spėta.

šia proga norėčiau pasakyti, 
kad šios krantinės pastatymas iš 
dalies būtų neigiamai atsiliepęs į 
šiaurės krantinės, Naujojo basei-
no ir darbų uosto ramumą, siau
čiant šiaurės vakarų vėjui. Atei
ty būtų tekę pagalvoti, kaip pa
šalinti bangavimą arba bent su
švelninti.

Greta krantinių statybos, buvo 
vykdomi ir uosto gilinimo dar
bai. Naujai iškastas Naujasis ba
seinas (500 x 200 m.) iki 7-8 m. 
gilumo; gilinimai prie krantinių, 
palaikomas farwateris (laivų va
ga) ir kasmet gilinamas, Tuo bū
du 1938 metais jau turėta: 
Krantinių 7-8 m. gilumo-1080 m.
Krantinių 6-7 m. gilumo-1500 m.
Krantinių 5-6 m. gilumo-2000 m.
Krantinių 4-5 m. gilumo-3000 m.

šiems darbams atlikti reikėjo 
turėti atitinkamus padargus. Sta
tybos darbams buvo įsigyta mo
derniški garo plaktai ir kiti reika
lingi įrankiai, jų tarpe povande
ninis šveicavimo aparatas. Uosto 
gilinimo darbams buvo keturios 
žemsemės ir vienas žemsiurblys.

Žemsemės buvo mažo pajėgu
mo. Viena jų “Samsonas" galėjo 
gilinti iki 7-8 m. gilumo. Jos vi
dutinis našumas 50 kūb.m. vai. 
Kitos žemsėmės taip pat turėjo 
panašų našumą. Tik viena “Rus
nė” turėjo didesnį našumą, bet 
buvo lengvos konstrukcijos ir tiko 
tik lengvam, minkštam dugnui. 
Tuo tarpu Klaipėdos uosto dug
nas buvo nepaprastai kietas ir 
akmenuotas ir tai labai atsiliep
davo j žemsemių našumą. Turint 
tokias žemsėmes ir norint atlikti 
gilinimo darbus, teko labai inten
syviai dirbti, net po 20 valandų 
per parą.

Be gilinimo darbų ties krantinė
mis, lygiagrečiai reikėjo gilinti 
farwateri, o taip pat palatlryu-U 
senąjį gilumą, ypač Dangės upėje 
ir Nerijoj. Nuolat reikėdavo tik
rinti įėjimą iš jūros į uostą, tarp 
molų ir palaikyti 9-10 m. uosto 
gilumą. Turiu pasakyti, kad užne- 
šimai būdavo dažnas reiškinys, 
ypač pavasarį, pučiant šiaurės 
vakarų vėjui. Todėl žemsiurblys 
"Jūra” turėdavo progų pasireik
šti, ir ramiam orui esant nuolat 
dirbo, žemsiurblys “Jūra” galėjo 
gilinti iki 10-11 m., bet tiktai len
gvą dugną. Kadangi ardomųjų 
prietaisų neturėjo, tai negalėjo 
būti panaudotas kietam dugnui 
kasti, šiaip žemsiurblys gana pa
jėgus ir suspėdavo laiku pašalinti 
užnešimus. Norą ir ne visu 100%, 
bet pasirodė pilnai atatinkąs savo 
paskirčiai.

(Bus daugiau)

Kersteno Komiteto Darbai

— VLIKo Vykdomoji Tarnyba 
su visomis savo tarnybomis ir 
Elta, taip pat Lietuvos Raudona
sis Kryžius persikėlė į naują būs
tą: (14b) Reutlingen, Garten- 
strasse 5. Šiuo adresu prašoma 
siuntinėti visą korespondenciją ir 
spaudą. Kad laikraščių pristaty
mas nesusivėluotų, visos laikraš
čių administracijos prašomos ne
delsiant senąjį adresą pakeisti 
nauju.

JAV atsovų rūmų vad. Baltų 
komiteto vieši liudininkų apklau
sinėjimai buvo pravesti New Yor
ke, Detroite ir Čikagoje. Tarp 
svarbesnių liudininkų buvo išk
viesti prof. J. Brazaitis paliudyti 
apie 1940 m. sukilimą prieš bol
ševikus ir Laikinosios Vyriausy
bės darbus, gen. St. Raštikis — 
apie pasitarimus Maskvoje ir lie
tuviškosios kariuomenės susovie- 
tinimą, A. Merkelis — apie ap
linkybes, kaip buvo sučiupti slap
tieji NKVD ir NKGB dokumen
tai, mirtininkas kun. A. Petrai
tis — apie Červenės žudynes, be 
to, Snieškaus tikras brolis ir visa 
eilė kitų. Buv. seimo narys J Bil- 
dušas papasakojo, kaip jis buvo 
teisiamas, Pr. Nenorta ir VI. Dau
kantas — kaip buvo klastojami 
balsavimo pažymėjimai ir kt.

Tardymas sukėlė gyvą Visuo
menės susidomėjimą. Dabar Va
šingtone eina pasitarimai dėl pir
mojo raporto, kurį Kersteno ko
mitetas ruošiasi apie sausio vidu
rį įteikti JAV atstovų rūmams. 
Tuose pasitarimuose, be kitų 
taip pat dalyvauja ir Dr. D. Kri
vickas.

Washington Times — Herald”, 
rašydamas apie Kersteno komi
teto darbus ir ats. gen. K. Mustei
kio parodymus, ironiškai pastebi,

kad ta pati Rusija, kuri 1940 m. 
pasigrobė 3 Pabaltijo valstybes, 
po 5 metų buvo priimta į Jungt. 
Tautas kaip “taiką mylinti vals
tybė”.

Apie Kersteno komisijos dar
bus paskelbė amerikiečių didžio
ji telegramų agentūra UP ir visa 
eilė amerikiečių laikraščių. Taip 
pat didžioji telegramų agentūra 
AP perdavė žinią iš Londono, 
kaip bolševikų Maskvos radijo 
komentatorius Leontievas apšau
kė JAV valstybės sekretorių J. 
F. Dulles melagiu, už jo tvirtini
mą, kad Baltijos valstybės buvo 
smurtu užgrobtos.

SHORTAGE OF 
DOCTORS IN EAST 

GERMANY
The continuing flight of doctors 

from East Germany has caused a 
serious shortage of qualified phy
sicians and surgeons in the Soviet 
zone, according to a West German 
government bulletin.

There now are only about 7,000 
doctors in the Soviet zone, or one 
doctor for every 2,000 residents. 
In comparison, there are Borne 
59,000 physicians in West Germa
ny.
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Amerikos Lietuviu Kongresas
KONGRESĄ SVEIKINO JAV PREZIDENTAS, 25 SENATORIAI IR KONGRESO NARIAI:

Gautosiomis žiniomis iš JAV, 
Amerikos Lietuvių Kongresas Či
kagoje pasižymėjo savo gausumu 
ir darbingumu. Jame dalyvavo 
816 atstovų iš 364 organizacijų 
ir per 150 svečių. Amerikiečių 
spauda pažymi, kad juo gyvų su
sidomėjimų parodė ne tik Ameri
kos lietuviai, bet ir JAV vyriau
sybė su atsakingais politikais. 
Kongresui sveikinimų per vice- 
ministerį D.B. Lourie atsiuntė 
pats JAV prezidentas Eisenhowe- 
ris ir valst. sekretorius Dulles, 
be to, sveikinimus atsiuntė atsto
vų rūmų pirmininkas J. Martin, 
senato daugumos vadas senat. 
Knowland, demokratų partijos 
centro komiteto pirmininkas Mit
chel ir visa eilė kitų, iš viso 25 
senatoriai ir atstovų rūmų na
riai. Kersteno komisijos faktiška
sis medžiagos rinkėjas Will Allen 
susirinkusius pasveikino lietuviš
kais židžiais "Brangūs draugai, 
gerų dienų”, pažymėėdamas, kad 
nusikaltėliai bolševikai turės at
sakyti prieš pasaulio teismų. Ker
steno sveikinimas buvo sutiktas 
griusmingais plojimais. Gražių 
kalbų pasakė ir kongreso narys 
Ray J. Madden. Min. P. Žadeikis 
savo sveikinime smulkiau nusakė 
Lietuvos pasiuntinybės ryšį su J- 
AV vyriausybės įstaigomis ir jų 
palankumų Lietuvos laisvės by
lai.

Vicemin. Lourie, kalbėdamas 
JAV Prezidento ir vyriausybės 
vardu, tarp kita ko pareiškė, kad 
JAV nepripažino ir nepripažins 
Pabaltijo užgrobimo. Jau 1940 m. 
tuometinis valstybės sekretorius 
Sumner Welles pasmerkė jų oku
pacijų. Ir visa JAV tauta smer
kia plėšikiškus okupantų veiks
mus. Maskvos įstatyta kvislingi- 
nė vyriausybė nėra pripažinta. 
Amerika teisėtu N. Lietuvos 
atstovu laiko nepaprastų pa
siuntinį ir įgaliotų minister} 
P. Žadeikį. Min. P. Žadeikis gali 
jaustis laimingas išbuvęs ilgiau 
už visus kitus ministeriu Vašin
gtone, o Lietuva — turėdama to
ki prityrus) atstovų. Pasidžiaugęs 
Kersteno komiteto darbu ir pažy
mėjęs, kad JAV užsienio reikalų 
ministerija visiškai jam pritaria, 
toliau viceministeris plačiai nu
švietė, koks pavojus gresia lais
vajam pasauliui iš komunistų. 
Lietuvos pavergimas sudaro tik 
vienų grandį bolševikų imperia
listiniuose kėsluose. Tačiau vienų

Behind the CURTAIN
By Benjamin E. West

Soviet Deputy Premier A. I. 
Mikoyan said that "bourgeois 
countries have created good mod
els of the organization of trade 
enterprises, techniques applicable 
to trade, and cultured (sic) means 
of serving customers.” He sternly 
advised his comrades to study and 
utilize this foreign progress.

Such praise, rather than the 
usual condemnation of everything 
“bourgeois” comes close to an ad
mission of failure for communist 
economic planning, and it throws 
been underway in the Soviet Union 
new light on a campaign that has 
since August.

The campaign springs from the 
Russian people.

Focal point of the campaign is 
a revised plan for augmenting the 
supply of consumer goods over 
1950. Instead of increasing the 
supply of 70 per cent within five 
years, new orders call for a 72 
per cent increase within four 
years.

For the moment, it is only a 
plan. Pravda, Izvestia and other 
Soviet journals have devoted more 
than hulf their space to it every 
day for the past two weeks. They 
have been telling the Soviet peop
le that more prosperous and hap
py times are just around the cor
ner. Editorials are exhorting ma
nagers to press for a work speed
up. Soviet readers have been de
luged with figures on how many 
radios and other home appliances 
will be produced in coming years. 
The size of the planned output-it 
with the industrial capacity to 
is surprisingly low for a country 
build an atom bomb — far exceeds 

kartų ateis galas visokiai pries
paudai, — baigė savo ilgų kalbų 
valstybės pasekretorius Lourie.

Šis kongresas yra iš eilės ket
virtasis didysis Amerikos lietu
vių kongresas: pirmasis buvo su
šauktas 1943 m. Pittsburge, an
tras — 1945 m. Čikagoje, trečias 
— 1949 m. New Yorke. Kongrese 
aukų Lietuvos laisvinimui surin
kta per 15.000 d. Iš ALT vykd. 
komiteto pirmininko L. Šimučio 
pranešimo paaiškėjo, kad JAV 
kongresas bus paprašytas Kerste
no komiteto surinktų medžiagų, 
padarius iš jos visas reikalingas 
išvadas, perkelti į Jungt. Tautas, 
jog būtų sustabdytas lietuvių tau
tos tolimesnis žudymas ir pati 
išlaisvinta. Konsulas Dr. P. Dauž- 
vardis nurodė, kad JAV pradėjo 
Lietuvę ginti tų pačių dienų, ka
da Sovietai ėmė jų virškinti. LLK 
pirmininkas V. Sidzikauskas pa
brėžė, kad šiandien pavergtųjų 
išlaisvinimui vadovauja JAV. A- 
not Kersteno žodžių, dabartinė 
Lietuvos ir kt. Pabaltijo valsty
bių investigacijos byla atskleis 
tuos metodus, kuriuos bolševikai 
panaudoja užgrobimui kitų kraš
tų, ir parodys, kų reiškia būti 
bolševikų pagrobtiems. Jis toliau 
■savo žodyje suminėjo, kad prie 
šiuo reikalu rezoliucijos JAV kon
grese pravedimo ypač daug pri
sidėjo M. Kižytė, L. Šimutis ir 
kt. ALTo vykdomojo komiteto na
riai. Per kongresų buvo taip pat 
pagerbtas susitelkimo minute mū
sų himno autorius Kudirka, nes 
šiemet sueina 50 metų nuo Lie
tuvos himno sukūrimo.

I naujųjų ALT vadovybę išrin
kti: iš LRKSA — L. šimutis, adv.
J. Grigalius, V. Kvietkus; SLA —
K. Kalinauskas, M. Vinikas, A. 
Dargia; Kat. Federacijos — kun. 
I. Albavičius, A. Aleksis, prel. J. 
Balkūnas, E. Paurazienė, prel. Pr. 
Juras, inž. A. Rudis, A. Repšys; 
Tautinės Sandaros — M. Vaidila, 
A. Devenienė, S. Gegužis, P. Pi- 
variūnas, J. Arlauskas, K. Jur- 
geliūnas, Dr. J. Pajaujis; Socia
listų — Dr. P. Grigaitis, S. Mi- 
chelsonas, J. Buivydas, S. Baka- 
nas, J. Glaveckas, T. Matas, J. 
Talalas; Tautinės Sųjungos — A. 
Olis, Dr. Colney, A. Lapinskas, 
P. Linkus, J. Tysliava, A. Trečio
kas, J. Ginkus. Kiekviena grupė 
į savo tarpų įjungė po vienų nau- 
jųjį ateivį.

Kongresas priėmė visų eilę rei

any actual Soviet production in 
the past.

Does the plan actually seek to 
lift consumer goods production? 
Or is it merely aimed at soothing 
discontent ?
disconent?

Some recent developments have 
begun to furnish partial answers 
to these questions. Izvestia has 
hinted that the Soviet Union plans 
to buy consumer goods abroad to 
the tune of If; 1,00 million. Two 
thirds of this amount is scheduled 
for purchases in satellite areas, 
one third for purchase outside the 
communist orbit.

In terms of trade in the Free 
World $ 300 million is a small 
amount. For the Soviet Union, 
however, the sudden increase in 
import plans, is substantial.

These repors have told of So
viet orders for butter, meat, fruit, 
wool and other' commodities which 
Soviet agriculture, by climate and 
nature, should be able to produce 
in quantity. As to industry, So
viet importing agencies have ob
tained mail order and department 
store catalogues from the United 
States so that Soviet economic 
planners can learn what consumer 
goods are now being manufaetp- 
red in "bourgeois” countries.

Perhaps most telling, however, 
is the fact that the Soviet Union 
has been selling gold to get the 
dollars and pounds sterling need
ed to pay for increased imports. 
Little is known about Soviet gold 
reserves, but Moscow cannot go 
on depleting them indefinitely.

For the moment then, no final 
conclusion can be drawn on the 

kšmingų nutarimų. Pirmiausia 
kongresas nutarė paskelbti į vi
sų pasaulį atsišaukimų, kuriuo 
pranešta, kad Kersteno komitetas 
demaskuoja Sovietų įvykdytas 
Lietuvoje ii' visame Pabalty klas
tas. Komiteto atskleistus faktus 
lietuviai raginami kuo plačiausiai 
paskleisti pasaulyje tarp svetimų
jų. Kongreso atsišaukimų per Am. 
Balsų paskaitė A. Devenienė. Jno 
visi lietuviai, kad ir kur jie begy
ventų, paprašyti sekti kongreso 
tyrimus ir paskleisti juos viešajai 
pasaulio opinijai. Amerikos lietu
viai nenuleis rankų ir dės visas 
pastangas, kad tėvynė Lietuva bū
tų išlaisvinta. Jos laisvės reika
las sutampai ir su JAV siekimais. 
Išlaikykime savo ir jaunosios kar
tos lietuviškumų, vieningai kovo
kime dėl savojo krašto išlaisvini
mo.

JAV vyriausybei, senatoriams 
ir kongreso nariams pareikšta pa
dėka už jų parodytų Lietuvos 
laisvės bylai palankumų. JAV vy
riausybė prašoma tol nedaryti su 
Rusija jokių susitarimų, kol ji 
nepasitrauks iš pavergtųjų kraš
tų. Reikalaujama, kad rusai at
šauktų iš Lietuvos okupacines jė
gas, raginama greičiau priimti 
genocido konvtncijų. Lietuvos di- 
plimatiniai ir konsulariniai atsto
vai paprašyti perduoti padėkų jų 
šalių vyriausybėms už Lietuvos 
suverenumo pripažinimų ir parė
mimų kovos su komunizmu. Taip 
pat užakcentuota Lietuvių Bend
ruomenės svarba, reikalas propa
guoti lietuviškų šeimų, palaikyti 
lietuviškas mokyklas ir kt.

VLIK’o reikalu priimtoj visais 
balsais rezoliucijoj sakoma:

Vyriausias Lieuvos Išlaisvinimo 
Komitetas vadovauja Lietuvos 
laisvinimo kovai; Ipolitinių gru
pių ir rezistencinių kovos organi
zacijų dar okupacijos metu Lietu
voje sudarytas, jis atstovauja po
litinei lietuvių tautos valiai šioje 
geležinės uždangos pusėje. Lietu
vos laisvinimo kovoje jam priklau
so didelės lietuvių daugumos pri
tarimas ir parama. Amerikos Lie
tuvių Taryba’, taip pat dirbdama 
Lietuvos laisvinimo darbų, arti
mai bendradarbiauja su Vyriau
siuoju Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetu. Visuotinis Amerikos Lie
tuvių Kongresas, didžiai vertin
damas iki šiol atliktus darbus ir 
pagirdamas tų gražų bendradar
biavimų VLIK’ui pasiuntė sveiki
nimų.

crucial question whether the So
viet Union can actually fulfill its 
promises to a discontented popu
lace.

HEAVY HOLIDAY
TOLL IN U.S.

New York, Sat. (A.A.P.). — 
At least 159 persons lost their 
Jives in the United States during 
the first 24 hours of the Christ
mas holidays.

Of these, 138 were traffic vic
tims.

Thirteen died in fires.
The National Safety Council 

predicts that 510 persons will die 
in traffic accidents alone during 
the holidays.

BERIA SUŠAUDYTAS
Beria buvusis N.K.V.D. ir ki

tokių siaubų keliančių jėgų vir
šininkas, pagaliau vidaus reikšlų 
ministeris ir vienas galingiausių 
komunistų partijos ir Politbiuro 
narių Sov. Sųjungoje, drauge su 
6 kitais sovietiniais vadais, prieš 
pat Kalėdas sušaudytas.

Malenkovui paėmus valdžių po 
Stalino mirties, Beria neturkus bu
vo suimtas, jo paties sukurtais 
metodais patardytas, na, prisipaži
no šnipinėjęs “Vakarų imperia
listams” kėsinęsis “išduoti Sov. 
Sųjungų”, “kenkęs darbo žmo
nėms” ir kitokių šunybių pridaręs. 
Slaptai, paslaptingo teismo buvo 
nuteistas ir likviduotas. Su juo 
buvo sušaudytas ir tiesioginis Lie
tuvos nepriklausomybės užsmaugė- 
jas Dekanozovas, spec. Sov. Sų
jungos pasiuntinys Lietuvę okupa
vus.

ŠIURPI TRAUKINIO 
NELAIMĖ

N. ZELANDIJOJE
Kūčių vakare, įvyko šiurpi trau

kinio katastrofa Naujoje Zelandi
joje. Wellington — Auckland grei
tasis traukinys, vežęs 270 keleivių, 
sugriuvus geležinkelio tiltui, nu
riedėjo į patvinusių Wangaeku upę.

Nelaimė įvykusi labai staigiai — 
kaip gali 40 my|lių per vai. va- 
žiuojųs ekspresas nerti į prieš jį 
atsidariusių prarajų. 6 vagonai nu
garmėjo į putojančios upės dugnų.

Nepaprastai patvinusi upė jos 
vagoje atsidūrusius vagonus vilko 
pasroviui, vartė ir laužė. Prieš- 
mirtinėj agonijoj žmonių klyks
mas maišėsi su šėlstančios upės 
šniokštimu ir pagalbon skuban
čios minios šauksmais.

Tuč tuojaus buvo organizuotos 
visos įmanomos priemonės nelai
mės ištiktiesiems gelbėti.

Žuvusiųjų skaičius prašoka 160. 
Nevisi dar ir surasti. Manoma, 
kad lavonai galėjo būti stiprios 
srovės nuplauti ir į jūrų, nes kai 
kurie buvo surasti už 15 mylių.

Nelaimės priežastis dar galuti
nai nenustatyta. Ekspertų nuomo
ne žemės drebėjimas išjudinęs til
to stulpus, kuriuos ir išgriovė stai
ga patvinusi upė.

Tai didžiausia traukinių nelai
mė N. Zelandijos istorijoje.

IŠLEISTA LIET. KALBOS 
GRAMATIKA

DBLS ir Vokietijos Krašto Val
dybos knygų leidykla "Bendrija” 
išleido Dr. Alfonso šešplaukio 
— Tyruolio, lietuvių kalbos lek
toriaus Kolumbijos Universitete 
New Yorke, paruoštų “Pratiminę 
lietuvių kalbos gramatikų”. Gra
matika pritaikinta lituanistinei 
vargo ir namų mokyklai. Spau
dos darbas baigtas prieš Kalėdas.

Mokyklos ir asmenys, kurie no
rėtų tų gramatikų įsigyti, pra
šomi užsakymus siųsti “Bendri
jai", Hegelstr. 6 Hannover - Kle- 
efeld, Germany.

TEISMAS SALTANABAD
BUMUOSE

Buv. Persijos ministeris pirmi
ninkas Dr. Mosadeq nuteistas tre
jus metus kalėti.

Dr Mosadeq pasaulyje pagar
sėjo pravedęs naftos nacionali
zacijos įstatymų ir jį praktiškai 
įgyvendinęs. Naftos nacionaliza
cija Persijoje labiausiai nepaten
kinti britai, kurie eksplotuodami 
Persijos “juodųjį auksų” darė pui
kų biznį.

Dr. Mosedeq pravedė eilę ir 
kitokių reformų. Vakarų, pasau
lis baiminosi dėl eventualaus Per
sijos pakliuvimo Sov. Sųjungos 
įtakon, šalies komunistai buvo 
pradėję net perdaug jaučiamai 
reikštis. Paskutinis premjero Mo
sedeq žygis — mėginimas nuo 
valdymo nušalinti Persijos Shahų 
— baigėsi pralaimėjimu — Dr. 
Mosedeq buvo suimtas. Karinis 
teismas jį teisė už valstybės iš
davimų. Gręsė mirties bausmė, 
bet paskutinę dienų teismas ga
vo iš Shaho laiškų, kuriame bu
vo prašoma teisiamajam taikyti 
visas lengvinančias Aplinkybes, 
atsižvelgiant j tai, kad buv. mi
nisteris pirmininkas savo kraštui 
yra daug nusipelnęs pravesdamas 
naftos nacionalizacijų.

Dr. Mosedeq teismas buvo vie
nas įdomiausių teismų istorijoj. 
Trumpas to teismo ištraukas pa
tiekiame skaitytojams.

Jį teisė karo lauko teismas. Vy
riausias teisėjas yra karininkas, 
kurį Dr. Mosadeq rugpjūčio mė
nesį išmetė iš kariuomenės. Teis
mas prasidėjo lapkričio 8 d. Teis
me Mosadeq bandė panaudoti vi
sus savo triukus, bet įrodymai ir 
kaltinimai didėjo kasdien.

Teisme jis tebedėvi pilkų pižamų 
ir rytmetinį apsiaustų. Tai tie pa
tys drabužiai, kada karuidmenė ra
do jį pasislėpusį Teherane ir su
ėmė. Tų dienų (rugpiūčio 19) Per
sijos šacho šalininkai atėmė val
džių iš Mosadeq.

Paskutinėmis dienom Mosadeq 
teisme kuris vyko 10 mylių nuo 
Teherano, Saltanabad „Veidrodžių 
Rūmuose”, laikėsi tyliai, bet kiek
vienas jautė, kad tai yra tyla 
prieš audrų.

Nors jis prašė teismo jį nužudy

SKAUTAI ISKILAUJA
Sydnėjaus “Geležinio Vilko” 

būrelio vyčiai ir kandidatai išky
lavo George’s River pakrantėse, 
prie Sans Souci.

Visi uniformuoti susirinkom ry
te centrinėje Sydnėjaus gelež. 
stotyje. Kelionės tikslas tebuvo 
žinomas tik vyčiams, kurie išky
lų buvo numatę suorganizuoti spe
cialiam posėdy savaitę prieš iš
vykstant.

Nors ir buvo labai apsiniaukę, 
bet tai neatbaidė mūsų nuo ke
lionės. Susėdę į autobusų išvažia
vome ir tik tada buvo praneštas 
kelionės tikslas. Nustebę laukėme 
tolimesnių paaiškinimų, bet išky
los programa, matyti, buvo nu
tarta laikyti paslaptyje.

Mūsų nerimas greitai dingo, 
nes mintis užėmė aplinkos įvai

rumas. Dauguma iš mūsų šiuo ke
liu važiavo pirmų kartų. Apylin
kės buvo nematytos ir dėl to ga
na įdomios.

Po valandos mūsų kelionė auto
busu baigėsi. Išlipę buvom sus
kirstyti į tris grupes. Visiems bu
vo nurodyti pirmieji ženklai ir 
jais sekant duota pusė valandos 
laiko atvyktu į iškylos vietų. Tru
putį paklaidžioję atvykom į pa
jūrį, kur mūsų laukė keli vyčiai.

Jau pati iškylos pradžia sudo
mino mus ir su nekantrumu lau
kėm tolimesnių netikėtumų. Kur 
eisim, kų darysim? — tai buvo 
klausimai užrašyti ant mūsų vei
dų.

Truputį užkandę nuėjome pasi
maudyti. Bet mūsų džiaugsmas 
greitai pasibaigė. Po trumpos va
landėlės vėl buvom suskirstyti į 
grupes ir pradėjom morzės signa
lizacijų. Gal iš karto ir atrodė 
juokinga ,bet su laiku visi juokai 
išgaravo. Turėjom rimtai “susi
griebti”. O tuo metu pragiedrėjo 
ir dangus. Išlindusi iš po debesų 
saulutė lyg ir juokėsi iš mūsų 
pralieto prakaito.

Laikas slinko labai pamažu. Mi
nutės mums atrodė valandomis.

ti ir buvo, paskelbęs bado streikų, 
kuris truko vos keletu valandų, jo 
apetitas yra gana geras. Kasdien 
jis gauna 3 viščiukus, sriubos, ki
tokių valgių ir apsčiai jį stiprinan
čių vaistų.

Mosadeq yra kilęs iš turtingos 
aristokratų šeimos. Studijavo Pran
cūzijoje ir Šveicarijoje. Turi dide
lius dvarus, bet gyveno kukliai ir 
paprastai.

Dabartinė Persijos vyriausybė, 
vadovaujama gen. Zahedi, kaltino 
Dr. Mosadeq mėginimu jėga paša
linti šachų ir nevykdimu šacho įsa
kymų. Nors kaltinimai prieš Mo
sadeq yra sunkūs, tačiau vyriausy
bė su ju elgiasi atsargiai, nes šis 
paliegęs, greit nualpstųs vyras vis 
dar tebėra populiarus ir turi šali
ninkų. Svarbiausia jo populiarumo 
priežastis yra ta, kad Persijų ilgus 
metus išnaudojo svetimieji ir tik 
Mosadeq šitam užkirto kelių griež
tai pasakęs “stop”. Jo neišsemia
ma energija bei logiški argumen
tai nustebino Angliju, Amerikų ir 
UNO. Tačiau jo pasirinktas kelias 
nacionalizuoti Persijos naftų kaina
vo kraštui kasdien 300.000 svarų 
sterlingų.

Suėmę pradžioje jį laikė ištaigin
game Teherano karininkų klube. 
Vėliau su stipria karine apsauga 
perkėlė į Saltanbad, kur saugojant 
tankams vyko jo teismas.

Keli trumpi epizodai iš teismo 
salės.
Pirmoji diena. Mo

sadeq apsirengęs su pižama, lydi
mas sargybos atvyksta j teismo 
salę ir šukteli fotografams: “Štai 
kaltinamasis — padarykite gerų jo 
nuotraukų”. Jo teisėjai — gen. 
Moghagli ir keturi kiti karininkai. 
Mosadeq ignoruoja savo gynėjų pik. 
Bozormehr ir pareiškia, kad karo 
lauko teismas nėra teismingas jį 
teisti ir kad šį teismų surežisavo 
svetimos valstybės. Kaltitojas gen. 
Azmudeh kaltina Mosadeq kaip 
tautos išdavikų. Mosadeq apsiaša
roja, pradeda daužyti kumščiais 
stalų, grasina nedalyvausiųs teis
me ir nusižudysiųs. Už kelių minu
čių jis paprašo žibalinės krosnelės, 
nes teismo salėje jam esu šalta.
Antroji diena. Mo

Bet atėjo pietų laikas, — pasi
baigė ir mūsų “vargai”. Susėdom 
aplink "stalų”, kuris susidėjo iš 
tos juodos, mums taip nesvetin
gos, australiškos žemelės. Išsi- 
dėstėm iš namų atsivežtus ska
nėstus ir pradėjom savo “puotų”. 
Pavalgę padainavom, o vyresnieji 
papasakojo vienų, kitų atsitiki
mėlį iš ankstyvesnių iškylų bei 
stovyklų. Nuotaika kilo, bet... 
Lyg ir sunku! buvo keltis, kai bū
relio vadovas vėl pradėjo skirsty
ti į grupes. Nuėjom su grupių 
vadovais ir gavom naujų uždavi
nį — braižyti vietos žemėlapį. 
Staiga prisiminė praėjusios suei
gos ir topografijos pamokos. Ta
da viskas žinoma ir lengva, bet 
dabar, ne kartų teko pasikrapš
tyti pakaušį ar graužti pieštukų.

Dar kartų pasimaudę turėjom 
susikrauti savo daiktelius ir lei
domės namo. Pėsti keliavom Ge
orge’s River ir Botany Bay pa
kraščiais. Per smėlį (kartais te
ko ir pabristi) su daina žygiavom 
penkias mylias iki Brighton-le- 
Sands, o iš ten važiavom autobu
su.

Prietemoj pasiekėme centrinę 
gelež. stotį, kur mūsų iškyla bai
gėsi. Nors ir buvom nuvargę, bet 
diena praleista gryname ore ir 
iškylos programos įvairumas 
pakėlė mūsų nuotaikų ir su šyp
sena išsiskirstėme.

Džiugu buvo atsisveikinant iš
girsti, kad ateityj mūsų vyčiai 
numato rengti ir daugiau pana
šių iškylų.

"Kandidatas”

PADĖKA

Širdingų padėkų reiškiame ALB 
Brisbanės Apylinkės Valdybai, 
ypač pirmininkui p. Dirkiui, už 
suruoštas mums išleistuves ir bi
čiuliškų globų mūsų buvimo metu 
Brisbanėje.

B. J. Vaičaičiai.

sadeq vos pastovi ant kojų, Sun
kiai alsuoja ir dūsauja. Vėliau be 
pertraukos 5 valandas šaukia ir 
verkia puldamas Angliju: “Aš nu- 
sužudysiu ir nepriimsiu jokio pasi
gailėjimo net iš paties šacho. Pa
sigailėjimas tik išdavikams”, rėkia 
Mosadeq. Teismo pirmininkas man
dagiai pastebi, kad tai neturi nie
ko bendra su teismo eiga. Tada Mo
sadeq pašoka ir priekaištauja, kad 
teismas esųs matęs jo gynybos do
kumentus, nes jo gynėjas pik. Bo
zormehr juos jiems parodęs. Gynė
jas išsiima Koronų ir prisiekia, kad 
tai melas. Mosadeq paima savo 
Koronų ir teigia, kad tai tiesa.
Trečioji diena. Tei

smą pirmininkas paprašo pik. Bo- 
zermehr pradėti ginamųjų kalbų. 
Mosadeq užprotestuoja. Jis įrodi
nėja šaukdamas, kad niekas netu
rįs teisės už jį kalbėti. Tačiau kai 
teismo pirmininkas jį įspėja, jis 
atsisėda ir laikosi ramiai.

Pik. Bozormehr pradeda ginamų
jų kafbų. Mosadeq jį vadina išda
viku. Gynėjas apsiašaroja. Po per
traukos Mosadeq vėl žiauriai puo
la Didž. Britanijų. ir aiškina savo 
planus apie naftos prekybų su 
Amerika.
Ketvirtoji šešto

ji diena. Mosadeq vėl aiš
kina, kad remiantis Persijos įsta
tymais jį negali teisti karo teis
mas ir paprašo širdžiai raminan
čių vaistų. Už valandėlės jis vėl 
tranko stalų ir garsiai šaukia.
Septintųjų dienų tei

smas paskelbė, jog jis esųs legalus 
teisti Dr. Mosadeq. Aštuntųjų die
nų kaltintojas Azmadeh prašo 
mirties bausmės Mosadeq. Jis pa
reiškia: “ši sena lapė išvengė mir
ties pasislėpdama urve ir gelbėda
ma savo nešvarų kraujų”. Devin
tųjų dienų Mosadeq ignoruoja tei
smų. Prokuroras praneša, kad Mo
sadeq šalininkai grųso jam ir jo 
šeimai mirtimi.

Dešimtoji ir vie
nuoliktoji diena. 
Mosadeq trukdo teismų, savo aš
triomis pastabomis, bando išeiti 
iš teismo salės, bet sargyba jį su- 
grųžina atgal. Apsimeta miegan
čiu.
Dvidešimtoji d i e - 

n a . Mosadeq pasiūlo gen. Az
mudeh eiti su juo imtynių. Visi 
šypsosi ir juokiasi. Tuoj pat jis 
pravirkdo publikų bepasakodamas 
savo liūdnų atsisveikinimų ir at
siskyrimų su šeima.
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L.K.F. suvažiavimas
SYDNĖJUS

—Sporto klubas Kovas sureng
tas Naujų Metų sutikimas State 
Ballroom salėje ir šiemet sutrau
kė dideli skaičių Sydnėjaus lietu
vių, daugiausiai jaunimo. Salė, 
talpinanti 350 svečių, 9 vai. buvo 
pilna ir vėliau atėjusieji nebega
lėjo būti priimti.

V. Asevičiaus įsteigtas, Br. Ki- 
verio vadovaujamas dvigubas 
kvartetas pasirodė naujame re
pertuare: A. Asevičienė, Ir Dau- 
darienė, K. Bitinienė ir L. Juo- 
daitienė padainavo Mozart’o Lo
pšinę ir kartu su vyrais (V. Ase- 
vičius, VI. Daudaras, V. Bitinas 
ir A. Giliauskas) — Straus’o 
Žydrąjį Dunojų (valsas). Pasta
rasis dalykas išpildytas 4 balsais 
pilname tekste. Dvigubas kvarte
tas Žydrąjį Dūnojų repetavo per 
60 vai.

Karšti plojimai ir puikių gėlių 
puokštės bent iš dalies atlygino 
pastangas ir darbą. Akompanavo 
Br. Kiveris.

Naujus Metus sutinkant svei
kinimo žodį tarė sp. klubo Kovas 
pirm. A. Laukaitis.

■— Sąmbūrio Šviesa tradicinis 
Naujų Metų sutikimas įvyko Mil- 
son’s Point, čia, kaip paprastai, 
dalyvavo šviesiečiai ir Sąmbūrio 
bičiuliai. Šiemet šviesiečiai patie
kė įdomių staigmenų. Pilną aktu
alijų laikraštėlį “žarija” perskai
tė dail. Alg. Šimkūnas ir vieno 
veiksmo šarža — "Valdybos Po
sėdis”, — suvaidino Vyt. Rimas, 
Vyt. Doniela, J. Kedys, St. Sko- 
rulis ir V. Patašius. Laikraštėlis 
ir vaidinimas, persunkti šviežiu, 
kartais aštroku, bet saikingu ir 
kultūringu jumoru, svečių buvo 
labai šiltai ir ilgai komentuojami.

Naujuosius Metus sutinkant 
žodį tarė Sąmbūrio Šviesa Regi 
jonalinės valdybos pirmininkas J. 
Kedys.

Šokantiems akordeonu grojo 
Alg. Plukas. (j)

— ALB Sydnėjaus Apyl. Val
dyba antrą Kalėdų dieną suruošė 
šoki ųvakarą Newtowne. Atsi
lankė apie 250 žmonių.

— Sydney Lietuvių Savišalpos 
Fondo Komiteto gruodžio 29 d. 
suruoštas vakaras — balius Tro- 
cadero salėje praėjo jaukioje nuo
taikoje.

Programoje buvo tautinių šokių 
grupės pasirodymas. Pelnas skir
tas šalpos reikalams. — 1 —

— Pereitų metų gruodžio 27 d. 
Camperdowne įvyko politinių kali
nių susirinkimas. Jam pirmininka
vo Migevičlus. Trumpoje kalboje 
Pr. Sakalauskas pabrėžė reikalą 
politiniams kaliniams turėti savo 
skyrių ir priminė ateities užda
vinius. Išrinktas organizacinis ko
mitetas: Pr. Sakalauskas — pirm; 
Kostas Butkus — vicepirm; A. 
Sčitnickas — sekr.

— Klaipėdos prisijungimo prie 
Lietuvos sukakties minėjimą or
ganizuoja Mažosios Lietuvos Bi
čiulių draugijos Sydney skyrius.
Minėjimas įvyks Milson’s Point, 

Ennis Rd., 12-14, sausio 16 d.,7 
vai. vak.

RELIGINIAI REIKALAI
Pamaldų tvarka:

Sausio 17 d. lietuviškos pamal
dos Bankstowne St. Brendan’s ba
žnyčioje, 10 vai. 30 min.

Sausio 24 d. lietuviškos pamal
dos Wentworthville St. Columba’s 
bažnyčioje 9 vai 45 min.

Sausio 31 d. pamaldos St. Ma
ry’s lietuvių kolonijai St. Mary’s 
bažnyčioje 9 vai.

Vasario 7 d. lietuviškos pamal
dos Bankstowne St. Brendan’s 
bažnyčioje 10 vai. 30 min.

Prieš pamaldas visur bus klau
soma išpažinčių.

Kun. P. Butkus.
— BRONIUS LANGEVIČIUS, 

Jums yra laiškas. “M.P.” Redakci
jai laiškas persiųstas iš 61 Wig
ram Rd., Glebe, NSW. Laiškas iš 
U.S.A. Rašo VI. Plekaitis.

GEELONGO “M.P.” NR. TIL- 
PUSIOS NUOTRAUKOS YRA V. 
PRANCKŪNO.

CANBERRA
Gruodžio 26 d. Canberros lietu

vių vaikučiams buvo suruošta Ka
lėdų eglutė. Mažųjų šventė vyko 
YWCA salėje. Po trumpos prog
ramėlės Kalėdų senelis vaikučius 
apdalino dovanėlėmis kartu su 
mažaisiais pažaidė.

Eglutę organizavo ir programą 
paruošė Lilija Velioniškytė.

— Naujuosius Metus Canberros 
lietuviai sutiko Apylinkės Valdy
bos suruoštame pobūvyje. Lietu
vių Naujų Metų sutikime dalyva
vo daug ir kitų tautybių svečių. 
Sutikimas buvo gana nuotaikin
gas. Naujų Metų sutikimą orga
nizuojant gražios iniciatyvos pa
rodė K. Makūnas. Pelnas skiria
mas Vasario 16 gimnazijai.

• IŠVYKO U.S.A.
— Gruodžio 30 d. į Ameriką 

išvyko Adolfas Stuoka. Vyksta 
pas savo gimines. Tai bene pir
mas iš Australijos išvykstąs lie
tuvis, pakeliui nutaręs aplankyti 
ir senąją Europą. A. Stuoka vy
ksta į Italiją, Prancūziją, Šveica
riją, Vokietiją, Ispaniją ir balan
džio mėn. iš Londono “Queen 
Elizabeth” laivu išplauks į New 
York. Buvodamas Europoje A. 
Stuoka pasiryžęs aplankyti ten 
esančias lietuvių kolonijas.

A. Stuoka į Australiją atvyko 
trečiuoju transportu. Sutartį at
liko prie kelių tiesimo Canber- 
roj. Vėliau dirbo braižytoju Wor
ks Dep. Savaitgaliais buvo pasis
tatęs gražų namą. Buvo paslau
gus tautiečiams; nevienam pada
rė statomiems nameliams projek
tus, gelbėjo patarimu. Dalyvavo 
lietuviškame gyvenime. Išvykda
mas užsiprenumeravo “M.P.” vi
siems 1954 m., prisiųsdamas dar 
15 šil. auką.

Canberros lietuviai su gailesčiu 
išleido Stuoką, linkėdami jam 
nuotaikingos kelionės ir sėkmės 
J.A.V. — p.p. —

— Gruodžio 20 d. iš Canberros 
į J.A.V. išskrido R. Baltaragienė, 
apie 80 metų, našlė. Amerikoje 
apsigyvens pas savo sūnų. Can- 
berroje R. Baltaragienė paliko 
kitą savo sūnų ir anūkus.

Prieš I Pasaulinį karą R. Bal
taragienė gyveno Sibire ir tolimi- 
joj Azijoj. II-jo karo audros at
bloškė į Australiją. Prieš išskren- 
dant Amerikon Jūsų bendradar
biui pareiškė: “Būsiu apkeliavusi j 
visą pasaulį, bet norėčiau dar su
grįžti į Lietuvą... bent numirti”.

— PP- —

Sausio 1 d. laivu “Oronsay” iš 
Australijos išplaukė J. Vaseris su 
žmona ir dukrele iš Melbourne, 
Vytt. Bytautas ir A. Juška iš Sy
dnėjaus.

A. Juška 1947 m. iš Vokietijos 
buvo nukeliavęs į Braziliją, o iš 
ten 1951 m. atvažiavo į Australi
ją-

J. Vaserio šeima plaukia į Van- 
kuver (Kanada) uostą. Jušką į 
San-Fransico. Kelionė turistine 
klase ligi San-Francisco kaštuoja 
£ 120.

“Oransay” Orient Line laivas 
veža 1250 keleivių, jų tarpe apie 
30 iš Australijos išvykstančių nau
jųjų australų. “Oransay” palaikys 
nuolatinį susisiekimą tarp Austra
lijos — Amerikos ir Kanados.

PRANEŠIMAS
Mažosios Lietuvos Bičiulių 

Draugijos Adelaidės skyrius, sau
sio 15 d. 20 vai. Excelsior Hali, 
170 Flinden St., Klaipėdos 31 me
tų prie Lietuvos prisijungimo su
kakčiai paminėti rengia PASKAI
TĄ SU MENINE dalimi. Visuo
menė prašoma kuo skaitlingiau
siai dalyvauti minėjime.

M.L.B.D. Valdyba
Adelaidės Skyrius

ŠVIESOS IŠKILA
Sąmbūris šviesa Sydney sk. 

sausio 24 d., pirmojo pusmečio 
veiklos programą pradeda iškila 
prie Georg River, už Liverpulio. 
Norintieji iškiloje dalyvauti rin
ksis Liverpulio gelež. stotyje. 
Smulkesnių informacijų rasite ki
tame "M.P." numeryje.

MELBOURNAS

— Per Kalėdas Melbourne su
situokė A.L.B. Melbourne apylin
kės narys Vyt. Didelis su M. že
myte.

— A.L.B. Melbourne apylinkės 
valdybos suruoštas Naujų Metų 
sutikimas Empress restorano pa
talpose praėjo dideliu pasiseki

mu. Balius vyko dviejose gretimo
se salėse. Dalyvavo per 400 Mel
bourne lietuvių. Naujuosius Me
tus sutinkant sveikinimo žodį ta
rė Apylinkės valdybos vardu Vi
lūnas.

MIRĖ PRANAS GRIŽAS

Gruodžio 24 d. Melbourne, Prin
ce Henry ligoninėje mirė 27 me
tų amžiaus Pranas Grižas. Velio
nis dirbo miške ir sprogdino me
džius. Sprogstamajam užtaisui iš
siveržus atgal buvo uždegta žolė. 
Pr. Grižas mėgino iš gaisro gel
bėti netoliese buvusį paraką, bet 
beskubėdamas užkliuvo už medžio 
ir tą pat akimirką buvo pagau
tas liepsnos. Dirbęs toje pat gru
pėje Nauburas ištraukė jį iš ug
nies, bet jau liepsnojančiais dra
bužiais. Nepaprastai smarkiai ap
degė visas kūnas, tik kojų pėdas 
apsaugojo batai. Per valandą lai
ko buvo pasiekta ligoninė ir su
teikta pagalba. 5 dienas nežmoniš
kai kentėdamas velionis nenustojo 
sąmonės. Gyveno vienas ir jo lai
dotuvėmis pasirūpino draugai. 
Grižas buvo visų mėgiamas, ra
mus ir susipratęs lietuvis.

Daugiau informacijų apie velio
nį norintieji gauti kreipiasi į VI. 
Brilingą, Gorman’s Hill Rd., Bat
hurst, N.S.W. — Br —

ANTANAITIS, gyvenęs Hanau 
stovykloje, atvykęs Australijon 
1949 m. vasarą, prašomas atsi
liepti

A. Lileikiui, Infanterie St. 20, 
Muenchen 13, Germany.

TAUTOS FONDO VALDYBA, 
atsiųstame Tautos Fondo Atsto

vybei laiške, prašo perduoti Šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų sveikinimus 
ir linkėjimus bei gilią padėką vi
siems Tautos Fondo bendradar
biams, rėmėjams ir aukotojams. Ta 
pačia proga Tautos Fondo Val
dyba reiškia vilties, kad ir ateity
je Australijoje gyveną tautiečiai 
savo aukomis sudarys galimybę 
dar sėkmingiau tęsti sunkią kovą 
už greitesnį Lietuvos išlaisvinimą.

MIELUS SAVO RĖMĖJUS IR 
BIČIULIUS ŠV. KALĖDŲ ir 
1954 NAUJŲ METŲ PROGA 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIM
NAZIJA.

Visus Collegas Teisininkus, gy
venančius Australijoje, sveikinu 
su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir 
NAUJAIS 1954 METAIS, linkėda
mas pasiryžimo ir darbingumo lie
tuviškuose baruose.

Jonas Kalvaitis
L.T. D-jos Australijos 

Skyriaus Valdybos Pirmininkas.
Inžinierius, Architektus ir Tech

nikus, gyvenančius Australijoje, 
sveikina ŠV. KALĖDŲ proga ir 

linki sėkmės NAUJIEMS 1954 ME
TAMS

LIETUVIŲ INŽ. IR ARCHIT. 
D-JOS SYDNEY VALDYBA.

,W.V.W.WA^W.WAW.
BONEGILLA

—i Prieš pat Kalėdas į Bonegil- 
lą katalikų kapeliono pareigoms 
iš Canberros perkeltas kun. Dr. 
Bašinskas suskubo suorganizuoti 
lietuvių chorą ir surengti bendras 
Kūčias,, kuriose dalyvavo apie 15 
tautiečių. Kūčių vakarienė praėjo 
pagal visas lietuviškas tradicijas. 
Kun. Dr. Bašinskas tarė vakarui 
pritaikintą žodį. Prasmingos tradi
cijos visiems priminė kenčiančią 
tėvynę, o jaunimui paliko ypač 
gilų įspūdį.

12 vai. visi kūčiose dalyvavusie
ji nuvyko į bažnyčią, kur buvo 
susirinkę įvairių tautybių katali
kai. Pamokslą lietuviškai, vokiš
kai ir lenkiškai pasakė kun. Ba
šinskas ir olandiškai — olandų 
katalikų kapelionas. Bažnytines 
giesmes giedojo lietuvių chorelis, 
vokiečiai ir olandai.

Lietuvių bažnytiniame chore da
lyvauja tautiečiai ir iš tolimesnių 
vietų — Wodong ir Albury. —d—

PHILIPS

Namų vidaus dekoravimo specialistai pa
rinko spalvas ir Philips sukūrė aparatą, 
apimantį visus paskiausius elektroniškus 
reikalavimus tobuliausiam klausymui. 
4 naujausiai patobulintos lempos ir spe
cialūs laidai suteikia puikiausią balso 
pilnumą ir skambesį. Už nuostabiai žemą 
kainą — 20 ginių — pasiūloma tikrai 
didelė vertė. Apžiūrėkite tuoj šį patogų 
spalvingą aparatą. Visuomet teikiamos 
lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Kaina 20J Kinių

• MODRN. DRA
MBLIO KAULO

• RIEŠUTO MED
ŽIO

• BURGUNDIJOS 
VYNO

• EMALINIO
BALTUMO

• PASTELINIO
ŽALUMO

• ŠV. ŽALSVO
RAUSVUMO

• TASCANIJOS
RAUDONUMO

• LENGVO MĖ
LYNUMO

• ANGLIES JUO
DUMO

Gaunamas visose radijo krautuvėse, muzikos instrumentų 
parduotuvėse ir universalinėse krautuvėse.

PHILIPS RADIJAS ■ • . GARSUS KAIP IR
PHILIPS LEMPOS!

(Atkelta 
DISKUSIJOS. Su

važiavimas pagyvėjo prasidėjus 
diskusijoms. Buvo .iškelta rimtų 
ir opių klausimų: dėl Karaliaus 
Mindaugo Instituto, liet, kapelio
nų, studentų, chorų atst. nepakvie- 
timo; kodėl visus metus neatsa
kyta į K.F. Apygardos valdybai 
patiektą už akių dėstymo kursų 
programą, kurią paruošė Mel
bourne Apylinkės atstovas Vyt. 
Didelis; kodėl užsidarė L.K.F. 
Sydney skyrius.

Atsakydama į kuriuos užmeti
mus Apygardos Valdyba mėgino 
atsiremti į K.F. statutą: 
kapelionų kvietimas nebuvo numa
tytas statutu, Karaliaus Mindau
go Institutą, kaip augštųjų mok
slų instituciją, Apygardos Valdy
ba laikiusi neveikiančiu, apgai
lestauta dėl studentų atst. nepa- 
kvietimo. Aplamai dėl gausių dar
bų esą nepajėgta pilnai į visus 
reikalus įsigilinti ir juos nuodug
niai apsvarstyti. Bet, esą, klai
dos visados galima atitaisyti.

Sydnėjaus Kultūros Fondo sk. 
užsidaręs dėl kultūrinio apsnūdi
mo ir skyriaus valdybos silpni or
ganizacinio darbo.

Lietuviškos spaudos platinimą 
nutarta pavesti organizuoti Gee- 
longo L.K.F. skyriaus spaudos 
kiosko vedėjui Bertašiui. Suvažia
vimo nuomone, centralizuotas sp
audos platinimas esąs pribrendęs 
reikalas.

Karštai ir neątlaidžiai buvo dis
kutuotas S. Valio klausimas dėl 
“Australijos Lietuvio Nr. 21 til- 
pusio straipsnio “Dvi perspekty
vos”, kuriame įžiūrėta nepagei
daujamų minčių ir sugestijų, ypač 
žalingų jaunajai kartai ir lietu
viškumui išlaikyti pastangoms 
aplamai. Klausimas nutarta per
duoti naujajai L.K.F. Valdybai.

Suvažiavimas nustatė metinį 
nario mokestį 6 šil., Kultūros 
Fondo sk. iš įvairių pramogų 
Apygardos Valdybai skiria 15% 
ir iš nario mokesčio — 25%. Apy
gardos Valdybos būstinė palieka
ma Melbourne.

NAUJA VALDYBA
L.K. Fondo Valdybon išrinkti 

ir pareigomis pasiskirstė: A. 
Krausa — pirmininkas, Meiliū
nas — vicepirm., Janulaitis —

SYDNĖJAUS SPORTO KLUBO KOVAS
Sausio 16 d. (šeštadienį) 20 vai.

MASONIC HALL, NEWTOWN 
(Station Str., Newtown) rengia

ŠOKIU V AK AR A — PASILINKSMINIMĄ
Veiks bufetas ir lauktina staigmenų.

■■■.■.■.“.‘•'.■.■.'.■.■.■.■.■/.■.■.■.VA’.'AV.V.W.W.'.WASW.'.WA

DAŽYMAS DEKORAVIMAS
★ 25 metų patyrimas *

J. MACIJAUSKAS, 
DAŽYTOJAS — SPECIALISTAS 

priima užsakymus.
63 MACLEAY ST., POTT’S POINT, NSW 

Patarimai ir įkainavimas veltui.

GARAŽAS
Savininkas O. MOTUZAS, 65 Beresford Ave. N. Bankstown, 

Telef. UY 2805
Generalinis automobilių remontas. Atliekami šveicavimo 

darbai. Darbas garantuotas. Tautiečiams nuolaida.

THE IMPERIAL

Lurline Street, KATOOMBA, Blue Mountains.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE

Savininkas ED. VALEVIČIUS.
Puikioje vietoje. įvairus kambarių pasirinkimas. Viešbu

tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va
dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin
kes. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant 
butą, maistą, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu 
- £ 5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų 
prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523.

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra
žiausioje Australijos vietovėje.

PRAŠO ATSILIEPTI
Geelongo Apylinkės Pirminin

kas prašo atsiliepti V. Prokupa- 
vičių ir R. čiūrą. Pirmajam yra 
pinigų. Kreiptis: J. Pelenauskas, 
6 Victoria St., North Geelong, 
Vic.

iš 1 psl.) . j i
ižd., Bosikis — sekr. ir J. Valys 
— valdybos narys. Kandidatai: 
kun. Kungys ir Kalpokas. J Kon
trolės Komisiją išrinkti: Pelenau- 
skas, Skėrys, Paliulis ir kandida
tas — Bertašius. Kontrolės ko
misija išrinkta iš Geelongo ats
tovų. Garbės Teismas (Adelaidė
je) paprašytas pasilikti ir šiai 
kadencijai.
PAGEIDAVIMAI IR SUGESTI
JOS. Kun. Kungys ir Rūkštelė pa
geidauja, kad lietuviška muzika 
būtų populiarinama australų tar
pe. Siūloma spaudoje daugiau ra
šyti kultūriniais klausimais. A. P. 
Raulinaitis siūlė steigti 
švietimo komisijas, kur nėra K.F. 
skyrių. Prezidiumas, suvažiavimui 
vienbalsiai pritariant, paprašo 
"Aitvaro” atst. J. Bistricko im
tis iniciatyvos atgaivinti K.F. 
skyrių Sydnėjuje. J. Bistrickas 
sutinka.

LAIKRAŠTĖLIS JAU
NIMUI. A Zubras praneša 
apie netrukus pasirodysiantį lai
kraštėlį jaunimui. Jo tikslas — 
populiaria, patrauklia forma pa
tiekti lituanistinių dalykų, ugdy
ti jaunuosius talentus, supažin
dinti jaunimą su australų litera
tūra ir kultūra.

Pageidauta, kad liet, kunigai, 
dažniau susidurdami su parapi
jiečiais, paragintų tėvus savo vai
kus siųsti i savaitgalio mokyk
las, jaunimo kursus ir pan. Nu
tarta plėsti savaitgalio mokyklų 
ir K.F. skyrių tinklą.

Suvažiavime dalyvavo 28 įvai
rių kultūrinių ar švietimo insti
tucijų atstovai.

Suvažiavimas buvo darbingas, 
nebuvo nereikšmingų, dažnai as
meninių ar politinių tendencijų 
turinčių ginčų.

Arch Vyt. Žemkalniui atsisa
kius kandidatuoti į naująją L.K.F. 
Kultūros Fondo Apygardos Val
dybą, jis vienbalsiai išrinktas de
legatu į visuotinį L.K.F. suvažia
vimą.

Suvažiavimą uždarydamas pir
mininkavęs J. Makulis, kvietė vi
sus dar labiau suaktyvinti kultū
rinį darbą, įtraukiant galimai, 
didesnį skaičių kultūrininkų.

J. Rimas.

f
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