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NAUJAUSIOS ŽINIOS IS LIETUVOS PAVOJINGA LIGA
I LAISVUOSIUS VAKARUS 

VĖL PRASIMUŠĖ DU MOŠŲ 
TAUTIEČIAI

Nuo bolševikinio teroro j laisvę 
bėga, kas tik gali. Prelš kiek lai
ko į laisvuosius Vakarus, nors ir 
su didelėmis aukomis, buvo pra
simušę mūsų pogrindžio ryšininkai 
iš Krašto, paskum po nuotykingos 
kelionės Juos pasiekė trys žvejai: 
L. Kublickas, J. Grhnašauskas ir 
A. Paulauskas, dar vėliau į Pary
žių grįžo už išvežto Sibiran lietu
vio ištekėjusi prancūzų pilietė p. 
Puzinlenė, kurie visi drauge su iš 
Lietuvos grįžusiais vokiečiais at
gabeno didžiai vertingų žinių, n 
štai dabar Vak. Europą po nema
žiau nuotykingų išgyvenimų pasie
kė vėl du mūsų tautiečiai. Tai — 
darbininkas Mykolas Bakanas ir 
tarnautojas Vladas Mironas, abu 
pačiame amžiaus stiprume vyrai. 
Bėgo, kaip pažymi, negalėdami iš. 
tverti sovietinio teroro ir tenykš
čių gyvenimo sąlygų. Kasdieninė 
darbo žmonių buitis “visų dirban
čių tėvynėje” yra nepaprastai skur
di: didžiausia butų stoka, atlygini
mai menki. Vakarų darbininkai pa. 
lyginti su Jais gauna už savo už
darbį nusipirkti prekių ir būtiniau
sių reikmenų dešimtį kartų dau
giau, visus slegia neaiškus likimas, 
neviltis, nebuvimas jokios ateities. 
Gyvenimas toks skurdus, Jog žmo
gus, norėdamas šiaip taip suvaryti 
galą su galu, turi .visokiais būdais 
“kombinuoti” — vieni ką nors “pa
siima” Iš fabrikų ar krautuvių,

kiti “nukniaukia” medžiagų ar ža- kariams paminklo spontaniškai su- 
įiavų nuo statybos ar iš darbovie- sidarančias iškilmes, partizanų 
čių, treti priversti spekuliuoti ar-, veiklą pavergtoje tėvynėje ir kita, 
ba verstis kitais neaiškiais ir drau- Į Atbėgusieji patvirtino visą eilę 
ūžiamais verslais, rizikuodami pa- laisvinimo veiksniams jau iš anks- 
kliūti j kalėjimą arba net būti iš- čiau žinomų faktų, savo naujau- 
siųsti į Sibirą, kaip Jau yra ne 
kartą atsitikę. Plačiai išplitęs deg
tinės varymas, nes pasirodo, kad 
tuo būdu galima ne taip blogai už
dirbti. Galima suprasti girtuoklia
vimo ir "samagono” išplitimą, Jei 
r.et kai kuriu bolševikiniai teisėjai 
imasi to “verslo” arba palaiko su 
degtindariais reikalingą sąlytį, 
žodžiu, okupantai savo sistema 
privertė ir išmokė daugelį vogti, 
sukti, 'kombinuoti”, sau reikalingų 
pragyvenimą pelnytis ne garbin
gu atlyginimu už darbą, bet to
kiais neaiškiais abejotinos vertės 
“verslais”, apie kriuos seniau, Ne- 
prikl. Lietuvos laikais, daugumas 
net nepagalvodavo. Atvykusieji iš 
Lietuvos Jaučiasi laimingi ištrūkę 
į laisvę ir čia galėdami pradėti 
žmonišką gyvenimą kurti Iš naujo. 
Džiaugiasi nusikratę sovietiniu te
roru, skurdu ir nuolatine baime.

Pasiekusius laisvuosius Vakarus 
mūsų laisvinimo veiksnių vardu 
pasveikino Vykd. Tarybos pirmi
ninkas K. žalkauskas, palinkėda
mas sėkmės naujame gyvenimo ke
lyje. Inf. Tarnyba buvo Jau anks
čiau su Jais užmezgusi kontaktą, 
ir daugiausia pagal jų suteiktuo
sius duomenis buvo paskelbtos ži
nios apie kainas okup. Lietuvoje ir 
jos ekonominį lygį, per Vėlines 
Kauno kapinėse prie Žuvusioms

šiai atneštomis žiniomis jų turi
mą medžiagą papildydami ir kai 
kur patikslindami, čia dedame ir 
kituose numeriuose duosime svar
biausių Jų pareiškimų santraukas. 

(Nukelta į 3 psl.)

SU-

DRAUGYSTE STIPRĖJA
ĮSTEIGTA VOKIEČIŲ — LIEtU VIŲ BIČIULYSTĖS DRAUGIJA

š.m. lapkričio mėn. 7 d. Frank- į rimą perdavė radijai, vokiečių te- 
furte įvyko steigiamasis Vokiečių 
-Lietuvių Bičiulystės Draugijos 
susirinkimas.

Baltų Tarybos veik prieš metus 
laiko priimtu nutarimu buvo nu
spręsta rūpintis įsteigti Vokieti
joje Baltų Draugiją, kuri turėjo 
apmiti voklečių-estų, vokiečių-lat- 
vlų Ir vokiečių-lietuvių bičiulys
tės draugijas, šį nutarimą vyk
dant prieš keliolika savaičių Augs
burge buvo sušauktas steigiama
sis Vokiečių-Latvių Draugijos su
sirinkimas. Dabar Frankfurte įvy
ko Vokiečių-Lietuvių, o šio mėn. 
21 d. Stuttgarte įsteigta Vokiečiui. 
Estų draugija. Visos šios draugi
jos gruodžio 7 d. apsijungs į vieną 
Baltų Draugiją Vokietijoje. Ta 

proga Bonnoje numatytas iškilmin
gas aktas, kuris ruošiamas Uni
versiteto salėje. Be to, numatyta 
suruošti spaudos konferenciją ir 
meninį pabaltiečių pasirodymą.

I steigiamąjį susirinkimą Frank
furte atsilankė gražus vokiečių ir 
lietuvių būrys. Susirinkimą ati
darė Lietuvių Bendruomenes Vo
kietijoje pirmininkas inž. Pr. Zun
de, kaip steigėjų komisijos narys. 
Pirmininku buvo Išrinktas prof, 
dr. dr. Hilckman, kuris Mainzo 
universitete dėsto ir lietuvių kal
bą, sekretorium — J. Norkaitis 
jr. Susirinkime dalyvavo ir vo
kiečių ofic. įstaigų atstovai. Apie 
minties brendimą steigti vokiečių 
-lietuvių susiartinimo draugiją ir 
apie draugijos uždavinius susirin
kusiems paaiškino dr. P. Karveli:.

Steigiamosios draugijos pirmuo
ju pirmininku išrinktas dr. A. 
"Windecker, buvęs pasiuntinys, ant
ruoju — adv. J. Bataitis, valdy
bos nariais 
Eisentraut, 
Banaitis ir 
Atstovais j 
Literskis, J. Norkaitis jr. ir Hahn.

Žinią apie šios draugijos jsikū-

legramų agentūra DPA ir Jų-spau
da, nurodydami, kad tai įvyksta 
kaip tik tuo metu, kada sueina 10 
metų, kai Sovietai pagrobė pas
kutinę Lietuvos žemės pėdų. E.

Pabaltijo Užgrobimo By
la—Jungtinėms Tautoms

MOLOTOVO PASTANGOS 
TRUKDYTI VAK. VOKIETIJOS 

APGINKLAVIMĄ
Maskva, siekdama sutrukdyti 

Vak. Vokietijos apginklavimą ir 
įsijungimą ir Vak. gynybą, pasiū
lė sušaukti lapkričio 29 d. Euro
pos valstybių konferenciją kolek
tyvinio saugumo planui apsvars
tyti. į šią konferenciją stebėtoju 
Maskva pkavietė ir Kom. Kiniją.

Į Maskvos kvietimą atsiliepė 
Bulgarija, Lenkija ir kiti Sov. 
S-gos satelitai. Vakarų valstybės 

nieko neatsakė, bet aiškiai davė su
prasti, kad naujus pasitarimus su 
Maskva pradės tada, kai Vak. Vo
kietijos apginklavimo Ir įjungimo 
į šiaurės Atlanto Sąjungą klausi
mas bus formaliai sutvarkytas.

Paskutinės žinios iš Maskvos 
rodo, kad Sovietai savo pasiūlytos 
konferencijos datą numato nukel
ti, bet būtinai norėtų, kad JI įvyk
tų dar prieš Prancūzijos parla
mentui pradėjus svarstyti Pary
žiaus ir Londono konferencijų su
sitarimus. Bet, atrodo, ir šis pla
nas pasmerktas nepasisekimui.
• Egiptas ratifikavo Sueso ka

nalo sutartį, pagal kurią anglai 
atitraukia 70.000 savo karių įgulą 
iš kanalo zonos ir Sueso kanalo 
kontrolė pereina Egipto žiniai. Ra
tifikavimo aktą pasirašė naujasis 
Egipto prezidentas pik. Nasser.

• JAV pasiuntė į Pįanamoj 
esančią savo bazę lėktuvų — nai
kintuvų eskadrilę, nes gauta ži
nių, Jog ruošiamasi nuversti Kos
ta Rikos prezidentą Figueres. Į ši
tą reikalą, manoma, bus įsivėlęs 
Nikaraguos prezidentas Anastaslo 
Somoza, senas Kosta Rikos prezi
dento asmeninis priešas.

Vis daugiau šalininkų surandan-' naikinimo ginklais... Galvokime 
J ti peaceful coexistence — taikin- apie mūsų pačių didžiules nuodė- 

go sugyvenimo su sovietais politi-' mes ir klaidas... Jeigu kaip tauta 
ka Vakaruose, leidžia manyti, kad j mes pamiršome, tai atėjo laikas 
Vakarai norėtų grįžti prie 1945 pasauliui žinoti apie mūsų pami-, 
metų politikos, prie vilties, ar tei
singiau — prie iliuzijos, kad su 
sovietais galima gyventi taikoje, 
atseit, reikia pasidaryti tik klek 
stipresniems, pasiūlyti Malenkovul 
50 metų taikos planą, kaip 
laikraščiai užsimena, ir taika 
rantuota, žinoma, dabartinėse 
nose.

Taiklaus sugyvenimo šalininkų 
balsai pastebimai stiprėja, ii' į kiek
vieną menkiausią Maskvos valdovų 
draugišką gestą linkstama žiūrėti, 
kaip į Sov. Sąjungos politikos kur
so keitimą.

štai Nobelio talkos premijos 
laureatas Albert Schweitzer, kal
bėdamas per taikos premijos įtei
kimą Oslo (Norvegija), pareiškė, 
kad daug metų Jis nejautęs tokio 
stipraus taikos kvapo ore, koks 
esą, Jaučiamas dabar. Ir jis toliau 
išvedžiojo, jog visi ženklai rodą, 
kad tarptautinis susipratimas ir 
priešingų sistemų taikus sugyve
nimas esąs visiškai įmanomas, čia 
Jis pažymėjo, Jog už geležinės už
dangos vyksta pasikeitimas ir, 
pav., bendradarbiavimas tarp Mas
kvos ir Londono pastarųjų mėne
sių laikotarpyje nuostabiai sustip
rėjęs. Esą Londonas šiomis dieno
mis yra susilaukęs tiek svečių iš 
MaskvosTlaek nėra matęs visą po
kario metą. Baigdamas taikos pre
mijos laureatas pareiškė, kad neto

limos ateities ekrane Jis matąs Lon. 
done ir Sovietų Sąjungos premje
rą, Malenkovą. Tik nepasakė — 
raudonosios armijos paradą pri
imantį ar svečiuose pas D. Bri
tanijos ministerį pirmininką.

štai kitas, gana populiarus 
amerikietis rašytojas Lewis Mum
ford, paskelbus filmą, fotografijas 
ir aprašymus spaudoje apie bai
singą vandenilio bombos galybę, 
parašė ir “New York Times” at
spausdino laišką, kuriame rašo: 
“Pasidavimas komunistiniam tota- 
llzmui vis dėlto Išmintingesnis bū
tų, negu galutinis civilizacijos su
žlugdymas. .. Baikime visus toles
nius bandymus su dar baisesniais

Jau
Ra
siu-

Šimą”.
Populiarus amerikiečių magazi

nas “Time”, ta proga redakcinia
me str. davė tokį atsiliepimą: “Ko. 
irunizmo prigimtis buvo nusisto
vėjusi dar prieš atominės bombos 
pagaminimą. Iš tos prigimties ki
lę komunistų agresijos veiksmai, 
sudarantieji dabartinio pasaulio 
vaizdą — faktai tiek pat griežti, 
kieti ir sprogstantys, kaip betkuri 
bomba. Komunistai savo agresiją 
pravedė ne kur Atlanto vienišose 
salelėse, bet tirštai apgyventuose 
kraštuose, kur nuo seno įsikūru
sios tautos mėgino gyventi laisvės 
gyvenimą. Ne žuvys, bet millonal 
vyrų Ir moterų buvo apgalvotai 
Išžudyti arba teroru užnuodyti ko
munistų bandomosiomis agresijo
mis Estijoje, Lenkijoje, Graikijoje, 
Kinijoje, Malajuose, Indokinijoje ir 
kitur. Gyvybėmis ir doleriais šie 
sprogdinimo bandymai Jau kašta
vo pasauliui daugelio didelių mies
tų kainą, galbūt daugiau miestų, 
negu bombos betkada sugriaus. Ir 
nėra ženklų, kad komunistų agre
sijos bandymai kada sustotų Jų 
pačių apsisprendimu, nebent pri
artėjus prie pasaulio užvlešpatavi- 
mo“ — baigia "Times”.

Labai blaivi ir tikroviška nuo
monė, bet kurių daugiau: tokių 
blaivių nuomonių ar munfordų?
• N.S.S. pravestasis referendu

mas dėl alaus barų prekiavimo lai
ko nustatymo, padarė posūkį, ku
ris įgalins vyriausybę pravesti įs
tatymą, nustatant alaus barų pre
kiavimo laiką nuo 10 vai. ryto iki 
10 vai. vak. Dabar alaus barai už
daromi 6 vai. vak.

keltis į

sudaro:
suvažia-

Ratifikavo Londono ir 
Paryžiaus susitarimus

i KULTŪROS FONDO . 
SUVAŽIAVIMAS

LKF Australijos Valdyba šau
kia š.m. gruodžio mėn. 28 d. 9 vai. 
LKF atstovų suvažiavimą Mel
bourne Flinders gatvės geležinke
lių stoties pastate, Flinders St., 
City, Victorian Raylways Institute 
Ball Room II augšte, 52 kambary, 
{eiti iš Flinders St. tiesiai iš' gat
vės į liftų prieangį Ir 
II-rą augštą.

Atstovų suvažiavimą 
atstovai į LKF delegatų
vimą, Australijos Valdybos nariai, 
Australijos Kontrolės Komisijos 
nariai, skyrių pirmininkai arba jų 
įgalioti valdybos nariai, kiekvie
no skyriaus trys atstovai, jei sky
riuje narių per 50, tai nuo kiekvie
nų kitų 25 narių dar po vieną 
atstovą, mokslo ir kultūros intitu- 
cijų atstovai, skautų organizaci
jos atstovas studentų atstovas, sa
vaitgalio mokyklų vedėjai ar Jų 
įgalioti tų mokyklų mokytojai, 
specialių kursų vedėjai ar jų įga
lioti tų kursų dėstytojai, religi
nių bendruomenių kapelionai ar 
jų atstovai, buvusieji LKF Aust
ralijos Valdybos pirmininkai, ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas ar 
jo pavaduotojas, ALB apylinkių 
pirmininkai, ALB seniūnijų seniū
nai, Australijoje išeinančių lietu
viškų laikraščių ir žurnalų redak
toriai, teatralų, muzikų, dailinin
kų, rašytojų, žurnalistų organizuo
tų kolektyvų po vieną atstovą. 
Atstovai turi būti ALKF nariai. 
Svečio teisėmis gali dalyvauti 
kiekvienas tautietis, besidomau- 
jąs kultūriniais klausimais.

Suvažiavimo proga LKF Aus
tralijos Valdyba organizuoja ta
me pat pastate, III augšte, 109 
kambary, gruodžio 28, 29 ir 30 
dienomis dailininkų, gyvenančių 
Melbourne, darbų parodą. Parodos 
lankymo laikas nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak.

Suvažiavimo darbotvarkė bįis’ 
paskelbta vėliau.

A. Krausas, pirmininkas, 
V. Bosikis, sekretorius.

—■ prof. Hilckman, H. 
prof. dr. Strauch, V. 
ats. pulk. P. Sutkus, 
tarybų išrinkti dr. V.

Dldžiosios telegramų agentū
ros paskelbė žinią, jog Kersteno 
komiteto, oficialiai vadinamo Ko- 
munistinei Agresijai Tirti Komi
tetu, tardymo metu surinkti duo
menys ir visa byla paprašyta per
duoti Jungt. Tautoms, kad tuo 
būdu visi Jos nariai galėtų iš pir
mųjų šaltinių susipažinti su komu
nistinės agresijos realybe. Kers- 
teno komisijos pranešimas kongre
sui ir vyriausybei apima 537 pus
lapius. Raporte JAV vyriausybė 
prašoma paremti Jungtinių Tautų 
pilnatyje rezoliuciją, pagal kurią 
Sovietų Sąjunga būtų pareikalau
ta atitraukti savo karines pajėgas 
Iš Lietuvos, Latvijos 
šituo žygiu Pabaltijo 
klausimas patenka į tarptautini 
forumą, šitam žygiui 
pateikiama gausi medžiaga apie 
tai, kaip Pabaltijo kraštai prie
varta buvo Sovietų pvergti ir kaip 
Sovietai elgėsi.

Komitetas , tyrinėdamas Lietu
vos užgrobimą ir Jos tolimesnį so- 
vietinimą, Jungia bylon raštu pa
ruoštus liudytojų parodymus ir 
dokumentus. ALT stengiasi Jų pri
jungti kiek galint daugiau, kad 
Lietuvos užgrobimo procedūra bū
tų akivaizdžiai aiški visiems. By
los paruošimo vedėjas J. Talalas 
per komiteto vestus tardymus Či
kagoje formaliai įteikė posėdžio 
pirmininkui paskiausius dokumen
tus ir liudytojų parodymus.

NEREIKIA ATIDĖLIOTI

ir Estijos.
valstybių

motyvuoti

KAM ATIDĖLIOTI
ARTĖJA NAUJI METAI — lai

kas atnaujinti “Mūsų Pastogės” 
prenumeratą 1955" metams. Juk 
sakoma: ką gali atlikti šiandien 
— neatidėliok rytojuj. Gi iš anks
to atnaujinęs “M.P.” prenumeratą 
palengvinsi darbą administracijai 
ir būsi tikras, kad laikraščio siun
tinėjimas nesutriks.

PLAČIAUSIAI SKAITOMAS 
LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTIS 

Australijoje yra “Mūsų Pastogė”, 
nes bendruomenės laikraštis ne
tarnauja kieno nors siauriems in
teresams. bet pirmoj vietoj stato 
bendrąjį lietuvišką reikalą. “M.P” 
pateikia daugiausia žinių iš vietos 
ir viso pasaulio lietuvių gyveni
mo, rašo visais aktualiausiais 
klausimais.

BE “MŪSŲ PASTOGES” — 
mūsų pastogėse būtų liūdna ir ny
ku. Tai yra tiesa, kurią patvirti
na tie tautiečiai, kurie “M.P.” 
neprenumeruoja ir kartais apie ją 
piktu žodžiu atsiliepia, bet vog
čiomis ateiną pas kaimyną pasi
skaityti, naujienų sužinoti, nes jie 
pasilgsta bešališko spausdinto lie
tuviško žodžio.

laikraščio neprenumeruodavo. Kaip 
pavadinsime mūsų tautietį šiame 
krašte, kuris lietuviško laikraščio 
neprenumeruoja? Už labiausiai vy
kusį apibudinimą (vienu trumpu 
posakiu), atsiųstą'iki 1955 m. sau. 
šio 1 d. — ateinančius visus metus 
“Mūsų Pastogė” jo autoriui bus 
siuntinėjama nemokamai.

LAIKRAŠTIS BUS DIDINA-
MAS. “Mūsų Pastogės” kaina 1955 
m. £ 3.0.0. Kaina pakelta nepilnu 
šilingu mėnesiui. Tai padaryta dėl 
padidėjusių spausdinimo kaštų ir 
kitų išlaidų. Bet prenumeratoriai 
gaus nemokamą priedą — sienini 
kalendorių, kuris jau baigiamas 
spausdinti ir gruodžio pradžioj bus 
išsiuntinėtas 
meravusiems. 
masi galimai 
leisti. Norint
savaitę išleisti 0 psl. — reiktų 200 
naujų prenumeratorių, šitai gali
ma pasiekti, tik reikia visiems lie
tuviškos spaudos bičiuliams sa
vam laikraščiui talkon ateiti — 
paraginti neskaitančius kaimynus 
“Mūsų Pastogę” 1955 metams už
siprenumeruoti.

Prenumeratos pinigus siųsti šiuo 
adresu:

laikraštj užsiprenu- 
Be to, bus stengia- 
dažniau 6 psl. iš- 
lakraštį kiekvieną

LAUKINIS ŽMOGUS LAIK
RAŠČIO NESKAITO. Taip šaky- . ___ ,
davome Lietuvoje apie tuos, kurie G.P.O., SYDNEY, N.S.W.

"MŪSŲ PASTOGĖ”, BOX 4558,

D. Britanijos užsienių reikalų 
ministerls Anthony Eden, kalbė
damas Britų parlamento posėdyje, 
kada buvo pradėti debatai dėl Lon
dono ir Paryžiaus susitarimų dėl 
Vak. Vokietijos apginklavimo ir 
suteikimo Jai pilnos nepriklauso
mybės, pareiškė, kad Vakarų pa
saulio šaltas ir užtikrintas gyny
bos stiprinimas yra tikra garanti
ja sėkmingoms deryboms su Sov. 
Sąjunga.

Vak. Vokietijos įtraukimas į 
Vakarų gynybą esąs gyvybinės 
svarbos dalykas, gi visos kalbos, 
kad Vak. Vokietija turėtų pasilik
ti neutrali, yra niekas daugiau, 
kaip šios didžiulės Europos centro 
valstybės stūmimas į Sov. Sąjun
gos glėbį, nes vėliau ar anksčiau, 
ir “greičiau anksčiau negu vėliau”, 
pabrėžė Edenas, Vak. Vokietija 
būtų atsidūrusi Sovietų orbitoj.

Dėl D. Britanijos pasižadėjimo 
laikyti savo divizijas Europos že
myne, Edenas priekaištautojams 
atsakė, kad šaltasis karas tebevyk. 
stąs Ir vieną dieną jis galįs pasi
daryti karštuoju karu. O istorija 
rodanti, kad nesenai per 2 karus 
ir po Jų, D. Britanija yra siuntu
si savo karines pajėgas Europos 
žemynan. Todėl, esą, ar negeriau 
Iš anksto būti tinkamose pozici
jose ir esant šiose pozicijose gal 
būsią galima išvengti naujos 
sijos aplamai.

Parlamentas, opozicijai 
balsiai remiant, Londono ir 
žiaus susitarimus patvirtino. To
kiu būdu D. Britanija yra pirmoji 
valstybė Vak. Vokietijos apgink
lavimo ir jos pilnos nepriklauso
mybės atstatymo sutartis ratifi
kavusi.
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I Liet. Kat. Suvažiavimas 
Melbourne 

ta I- ». S
š.m, gruožio 27-28 dienomis 

Melbourne įvyks lietuvių kat. ka
pelionų, kat. organizacijų atstovų 
bei veikėjų suvažiavimas. Tai pir
mas tokio pobūdžio suvažiavimas 
Australijoje. Suvažiavimo tikslas 
yra nustatyti kat. vęikimo gaires 
ir jį centralizuoti. Panašius suva
žiavimus yra turėję Amerikos. 
Kanados ir kitų kraštų lietuviai. 
Suvažiavimui sušaukti komitetą 
Melbourne sudaro kat. kapelionai, 
ateitininkų sendraugių, Parapijos 
Tarybos, kat. moterų ir ateitinin
kų valdybų įgalioti atstovai: kun. 
Pr. Vaseris, kun. J. Kungys (pir
mininkas), Br. Zumeris (sekr.), Z 
Raudys, p. Civinskienė ir V. či- 
žauskas.

Paskaitas suvažiavime skaitys: 
kun. dr. P. Bašinskas, J. Gylys, 
A. Grigaitis ir P. Pusdešris. Į ąu- 
važiavimą laukiama atstovų iš vi
sų didesnių lietuvių kolonijų. At
vykusieji svečiai bus aprūpinti na
kvyne ir maistu.

.. Kun. J. Kungys.

NACIONALISTAI MUŠA 
KOMUNISTUS

Dviem bangom Kinijos naciona
listų oro pajėgos užskridusios ant 
Teinao, Kinijos žemyne, 200 mylių 
nuo Formozos, bombardavo komu
nistų kariuomenės telkinius pa
ruoštus invazijai į Formozą.

Komunistų naikintuvai ir prieš
lėktuvinė artilerija parodė pasi
priešinimą, bet, skelbiama, visi 
nacionalistų bombonešiai grįžę į 
savo bazes.
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PULGIS ANDRIUŠIS

LAGAMINUS I SEIMĄ PASIKRAUNANT
» t

' tų pačių žmonių sapaliojimų, ne- | renka faktų savo apylinkėje, pasi- 
kūrybiškų žodžių grumtynių.’Taip 
kad paskui per meninius parengi- '

; mus delegatai iki pusės programos 
dar sėdi baltomis, žuvinėmis aki-

I mis. Jeigu prezidiumas jau prad- 
į žioj įtikins kad tai yra mums vi- 
| siems pragaištinga “demokratija”,

(Pradžia Nr. 46)
Kaip ALB Krašto Valdyba ga

lėtų apdrausti, kad tarp esminių 
ir neesminių klausimų būtų nu
leista geležinė uždanga?

Surašiusi griežtą darbotvarkę, 
Išsiuntinėjusl Ją delegatams, pa
rinkus referentus, turi autoretetin- 
gai budėti, kad ta darbotvarkė bū
tų 100% vykdoma. O tam turi nu
matyti energingą prezidiumą, ku
ris besąlygiškai pravestų progra
mą iki pergalingo galo, budriai 
sekdamas, kad neatsipalaiduotų 
aistrų kipšynas.

Atsimename, kai prisiekęs šne-
korius, negaudadmas balso, tra—: ^a* sabn tok j prezidiurr^. Kury- pasiklausyti lietuvybės demonstra- 
glškai atsistoja ir iškilmingai pra- 1 bingiejl delegatai (jų visuomet 
taria: “Aš noriu dėl tvarkos!” Na, dauguma) tegu turi pakankamai, 
na ir vėl pradeda nuobodulio pa- j drąsos pasiūlyti naują prezidiu-' 
saką. GI prezidiumo pirmininkas, I užuot dvi dienas mirk« Ju°-1 
lyg gyvatė sužavėta fleitos, sustln- £•’> nevĮ!“'l 
gsta j kaulą išgirdęs tą burtų for- , 
mulę. Tokių slaptažodžių, — 
šas žino iš kur! — mes prisirin- 1 
kom visą maišą: ad hoc, ad perso
nam, atitaisyti klaidą, atremti už- 
metimą Ir t.t. I šiukšlių krepšį. s,en\s 5™ svarbiau lietuvybės rei-| 
visus tuos slaptažodžius, Jeigu Jie lietuvybės Išlaikymas, negu 
nieko konkretaus neduoda ir trukdo t P*‘nkįmaišai statutų ir vplniažod- j 
laiką suvažiavimo daugumai!

Australija—senas demokratiškas Į {r svarstykime, kaip vyrai, 
kraštas, kitokios santvarkos iš vi
so nematęs. Kas lankosi j austra
lų susirinkimus, turi nustebti, ko
kie Jie "nedemokratiški”. Prezi
diumo pirmininkas net gi balsams 
skaičiuoti negaišina laiko, rezul
tatus sprendžia “iš akies”. Nebijo, 
klme, neprarasime demokratinės 
skaistybės, Jeigu prezidiumas bus 
griežtai autoritetingas.

Prezidiumas turėtų nustatyti lai
ką referentams ir šnekovams iš 
vietų, įsakmiai ragindamas pasa

klauso pageidavimų. Geriausiai, 
kad šiais klausimais kalbėtų tie, 
kurie šiose srityse ir dirba. Tai 
yra tikrieji veikėjai ir tik jie turi 
teisę disponuoti seime laiką.

Kai seime visiems bendrai vei
kiant bus svarstomi tik esminiai

o po to geležine valia ves dar- j reikalai, įsivyraus kūrybiška nuo. 
betvarkę, seimas tuoj pakils į kū- taika, bus net nepatogu Pilypu iš 
ryblngas augštumas. kanapių Iššokti sapaliui—vapaliui,

Jeigu nelaimingu būdu Krašto' arba linų markos bylininkui. To- 
valdybai nepavyktų tokį prezidiu- I kiam seime bus įdomu ir jaunimui, 
mų numatyti, ir jeigu prezidiu- kurį mes Iš savo sueigų išvaikom 
mas po pusvaandžio (jau duosis amžinom sąskaitų kapstybom. Įdo- 
matyti) paleis valdžią iš rankų,'mu bus ir senimui ir vldutinlmui

-J'_ mas — Krašto Tarybos suvažia- 
kip_ I vimas, yra mūsų kūrinys! Tegu 

■isirin- ' šnekoriai iš kailio nerdamies įro- 
dinėja dėl tokio žygio "legalumo”, 
arba “statoriškuiro”. Mums vi-1

žiu! Taigi, Išsivilkę švarkus, tatai 
o ne

kaip bobturgis.’
Išjunkime Iš darbotvarkes 

paskirų apylinkių bylas dėl 
markos. Jei ir.patsai Sekmas būtų 
mūsų tarpe, negalėtų ir jis iš
spręsti nė vienos mūsų bylos, ne
turėdamas sankcijų. Kaip mes pik
tai bepurtlntume alksnį, vistiek 
nuo Jo nekris obuoliai. Taigi, pa
likime alksnį alksniu ir negalšln- 
klrr«* laiko laužydami šakas be rei
kalo. O Jeigu sustot prie kokios 
negerovės, tai tik tada, Jei Ji visai

visas
linų

cijos.
Seimo atidarymą papuoškime 

iškilmingiausiai. Prieš pradedant 
— scenoje choras (Jei įmanoma) 
tegu pagieda Maironio giesmę, te
gu kas (nebūtinai pirmininkas) 
pasako po to kūrybišką žodį, kuris 
perkeltų mintį į augštesnę plotmę, 
nukreiptų dalyvius j mums esmi
nius uždavinius.

Jokių vakarinių posėdžių! Ku
rią popietę tegu melbourniškiai nu
samdo autobusą ir pavežioja dele
gatus po įdomias vietas. Taip at
gaivinti delegatai vakare eis į me
ninius parengimus. Ekskursuoda- 

pasidalys mintimis, pasišnekės 
senai matytais draugais ir ki- 
deiną vėl bus darbingi, o ne 
ištinusiomis galvomis nuo nesl- 

iš

mi
su 
tą 
su
baigiančių šnektų, stumdomi 
salės j salę.

Tad pasikraukime šiemet į laga
minus faktus, gerą valią ir kūry
bišką nuotaiką. Apsivilkę šva
riais marškiniais, kaip kad mūsų 
tėvai darydavo prieš važiuodami į 
bažnyčią.

kyti mintį vienu atsistojimu. Nėra 
tokios genialios minties, kurios ne
būtų galima pasakyti per penkias 
minutes. Tik nuvalkiotos, sąskai- 
tlnės mintys reikalingos pakarto
tinų pusvalandžių!

Iš anksto numatytas ir seimo 
patvirtintas prezidiumas, o ypač 

pirmininkas, prieš pradėdamas dar
bą tegu įtikinamai, maldaujamai 
arba grąžinamai nuteikia dalyvius 
taip, kad susidarytų nuotaika, Jog 
vapsėjimal — šnekėjimai be galvos 
ir be kojų yra neigiamas, smerk
tinas reiškinys. Kad tai yra ta 
piktybinė liga, kuri Jau po pusva
landžio gangrenuoja klausytojų są
monę, užkrečia bergždumo ir be

jėgiškumo bacilomis, vis klausantis

bendruomenės organizacijai galėtų 
būti pragaištinga.

Delegatai, speciallzuokimės! Rei
kia manyti, kad Krašto Valdyba 
iškels namų įsigijimo klausimą, 
nes tai yra vienas mūsų esminių 

i reikalų. Vienas ar keli nueikime 
pas kitų tautybių komitetus, pasi
teiraukime, kaip Jie pastatė namus. 

I Jei galimą, net nusirašykim jų 
klubų ar bendrovių įstatus, kuriais 
užregistruotas namas australų val
džios įstaigose. Tokio dokumentuo- 

I to pranešimo seimas laukia, kaip 
' gegužės lietaus. Kiti klausimai: 
savaitgalio mokykla, Jaunimo sto
vyklavimas, skautai, chorai, te
atrai, minėjimų rengimas ir t.t. 
Tegu kiekvienas delegatas pasi-

— 0 —

Meno šventė
LKF Australijos Valdyba š.m. 

gruodžio 28 ir 29 dienomis rengia 
LKF Ir ALB Tarybos suvažiavi
mo proga, gražioje Nicholas sa
lėje, Londsdale gt., City Melbour
ne meno dienas. Pirmąją dieną 
bus kamerinės muzikos koncertas, 
antrąją — choro dainos, Išraiškos 
šokio bei literatūros vakaras.

Programoje dalyvauja iš Sydnė- 
Jaus, Adelaidės ir Melbourne me
no pajėgos. Malonūs tautiečiai 
kviečiami gausiai meno dienose 
dalyvauti.

LKF Australijos Valdyba.

| Dinl. Šefo Pranešimas.
j Dr. S. Sirutis, kuris Kolumbi- 
| Jos vyriausybės sutikimu Jau nuo 

seniau.eina Lietuvos garbės kon-I 
šulo Bogotoje pareigas, dabar ga-j

1 vo iš Kolumbijos exequatur, tai 
yra, formalų pripažinimą pasaky-

I tose pareigose.
Dr. Sirutį paskyrė Diplomatijos 

šefas nustatytos formos raštu, ku-; 
ris buvo pateiktas Kolumbijos 

: Užsienio Reikalų Ministerijai. Į 
Remdamasi tuo skiriamuoju raštu, 
Kolumbijos vyriausybė sutelkė 
konsului Siručiui exequatur, pasi-1 
rašytą respublikos prezidento ir , 
kontrasignuotą užsienio reikalų 
ministerio.

Konsulo Siručio jurisdikcija api
ma visą Kolumbijos teritoriją.

Kolumbijos vyriausybės spren
dimas Lietuvos konsulato klausi
mu bus labai dėkingai įvertintas 
lietuvių visuomenės kaip naujas 
Kolumbijos draugingumo Lietuvai 
bei palankumo jos bylai pasireiš
kimas. Jis parodo taip pat, kad 
tarptautinė bendruomenė nepripa
žįsta sovietų okupacijos Lietuvoje 
ir laiko Lietuvos valstybę tebe
egzistuojančią de Jūre.

Naujojo Konsulato pripažinimas 
laikantis tarptautiniai^ įpročiais 
nustatytų taisyklių, prisideda prie 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
padėties sustiprinimo formaliu at
žvilgiu ir neabejotinai patarnaus 
Lietuvos piliečių interesams, ku
rie naudojasi Kolumbijos svetin
gumu. -

• Nesenai iš Spandau 
kalėjimo išleistas baron Von Neu- 
rath, devynerius metus atsėdėjęs

kaip karo nusikaltėlis. Neurath yra 
buvęs nacių Vokietijos užsienių 
reikalų mlnlsteriu.

Išėjusį Iš kalėjimo Neurath pa
keliui minios sutikdavo su gėlė
mis. Vak. Vokietijos prezidentas 
dr. Theodor Heuss Ir kancleris dr. 
Adenaueris atsiuntė sveikinimo 
telegramas. Spandau kalėjime dar 
sėdi adm. Doenitz, Speer, Baldur 
von Schirach, W. Funk, R. Hess 
ir adm. Erich Reeder. Kai kurie 
Jų nuteisti kalėti 10, 12, 20 metų, 
o kiti Iki gyvos galvos.

• Iš Haagos pranešama apie 
Indonezijos pastangas infiltruoti 
diversantus į olandų valdomą Nau
jąją Gvinėją. Mėginimas susektas

i ir per susišaudymą keletas indo
neziečių žuvo. Kiti suimti. Olan- 

' dija Indonezijai įteikė protesto 
notą.

REIKŠMINGI NUTARIMAI
KĄ SVARSTĖ PAVERGTŲJŲ JUNGTINIŲ TAUTŲ SEIMAS

Pavergtųjų Jungtinių Tautų Svi 
mo pirmieji keturi posėdžiai vyko 
rugsėjo mėnesį, o tolimesni — spa
lio pabaigoje. Penktajam posėd
žiui pirmininkavo Čekoslovakijos 
delegacijos pirmininkas Stefan 
Osuski, savo kalboj nušvietęs da-

J. Klesnąmt, priverčiamojo darbo 
klausimu pranešimą padarė ir re-

bartinę tarptautinę politinę pade, 
tį, Pavergtųjų Jungtinių Tautų 
reikšmę. O šeštam—Estijos deieg. 
pirmininkas Leonhard Vahero. Lie
tuvių delegacijos pirmininkas V. 
Sidzikauskas referavo apie sovie
tinę agresiją ir bolševikų domina
vimą. Savo kalboje jis nušvietė 
dabartinį pavergtųjų Rytų Ir Vi
durio Europos kraštų likimą ir pa
siūlė rezoliuciją, kuria buvo pas
merkta sovietinė agresija ir Euro, 
pos suskaldymas. Rezoliuciją Pa
vergtųjų Jungt. Tautų Seimas pri
ėmė vienu balsu. V. Sidzikausko 
raportą ir pasiūlymus parėmė kal
bėjusieji buv. Lenkijos min. pirmi
ninkas Ir dabar Žaliojo Interna
cionalo atstovas St. Mlkolajczyk, 
lenkų delegacijos vardu B. Biega, 
rumunų delegacijos — A. Crihan Ir 
latvių delegacijos vardu — V. Ma- 
sens.

Nusiginklavimo klausimą refe
ravo rumunų delegacijos narys 
Raoul V. Bossy, agresijos apibrė
žimą — Estijos delegacijos narys

zoliuciją iš lietuvių pusės pasiūlė 
dr. A. Trimakas. Dėl sąžinės lais
vės persekiojimo rezoliuciją pasiū
lė posėdžiui pirmininkavęs L. Vah- 
tar. Priimtieji pranešimai ir re
zoliucijos įteikti Jungtinių Tautų 
visumos pirmininkui ir atitinka
moms Jungt. Tautų komisijoms, 
taip pat išdalyti laisvųjų valsty
bių delegacijų Jungtinėse Tautose 
nariams.

Pavergtųjų Jungtinių Tautų sep
tintajame posėdyje Ipakričio 8 d. 
buvo svarstomi priverčiamojo dar
bo reikalai. Jame pareiškimus pa
darė Lietuvių delegacijos pirm. V. 
Sidzikauskas ir tos delegacijos na. 
rys dr. A. Trimakas, kuris tuo rei
kalu paskaitė referatą. Buvo pas
merktos deportacijos, šeimų dras
kymas, nežmoniškas su suimtai
siais elgesys etc. Pavergtųjų Jun
gtinių Tautų Seimas priėmė vienu 
balsu rezoliuciją, pasmerkenčią 
priverčiamuosius darbus Ir reika
laujančią visus pavergtuosius Iš
laisvinti. Seime dalyvauja per 200 
pavergtųjų Europos tautų atstovų 
ir stebėtojų. Ir amerikiečių 19 ml- 
lionų darbininkų vardu Seimas 
buvo paprašytas visus darbo žmo
nių klausimus spręsti pozityviai.

IS KALĖJIMO |
(Bolševikmečio! prisiminti) 
1941 m. birželio 23 d. ankstus! 

rytas. Dar nepasitikėdamas tik ką 
atgauta laisve,'stoviu už kalėjimo, 
sienų, Iš kurio Išėjau, ir atsar-1 
gial dairydamasis aplink, trauklu' 
pilna krūtine gaivinantį, drėgną 
vasaros ryto orą. Tik brėkšta,. Ma- į 
loni Ir šilta vasaros tamsa dar 
laiko apglėbus žemę. Už kalėjimo 
toliau, prieš mane miesto centras 
dega Ir'Ilgi ugnies liežuviai skrod
žia tamsą.

Tik vakar rytą prasidėjo vokie
čių Ir bolševikų karas, kurį mūsų ■ 
Tėvynė Jau jaučia visu naikinamu | 
svoriu.. Nors vakar visą dieną 
ūžė plentas, kuriuo paskubomis 
traukėsi “nenugalimoji armija” ir 
jos pakalikai, net nespėję pasiim
ti su savim ar Išžudyti ir mūsų 
kalėjimo nusmerktuosius. Bet sa
visaugos Jausmas diktuoja kuo to
liausiai trauktis nuo niūrių kalė
jimo sienų su Jo sargybinių bokš
teliais, nors Jie šiandien jau visi 
tušti. Pasinaudoju už kalėjimo 
esančiu rugių lauku ir traukiuosi 
toliau.

Kas gali aprašyti bolševikų ka- | 
linio nuotaiką išėjusio j laisvę, ku
rios Jau Jis negalvojo sulaukti! ; 
Pakeliui nesutikdamas Jokio žmo- | 
gaus, pasiekiu geležinkelį ir Jį 
perbėgęs atsiduriu prie medžiais 
ir krūmais apaugusios stambaus > 
ūkininko sodybos. Kalėjimas, ku-| 
riame tako tiek iškentėti, Jau už 
pusantro kilometro. Nusilpęs nuo 
kalėjimo maisto mano visiškai su
liesėjęs kūnas nuvargo Ir čia pat 
parugėje gulu pailsėti. Nes, toks, 
kaip esu: vienplaukis, su trumpai 
kalėjime nukirptais plaukais, ba
sas Ir, kadangi kalėjime visas sa
gas bolševikai buvo Išpjaustę, dra
bužiais šiaip taip besilaikančiais 
tik pagalba įvairių spalvų šniū
relių, suvytų Iš įvairių skudurų

skiautelių, nedrįsau pasirodyti so
dyboje. Man begulint užteka saulė 
ir ima žerti šviesą ir šilimą, ža
dėdama karštą vasaros dieną. Pa
ilsėjęs dar labiau pajutau alkį ir 
pagaliau, nežiūrėdamas savo Iš
vaizdos nei atsargumo, šunims lo
jant įėjau į kiemą, tikėdamasis 
ką nors gauti užvalgyti, čia tuoj 
buvau sutiktas ūsuoto šėimininko, 
kuris apžiūrėjęs mane nuo galvos 
Iki kojų, matyt Iš išvaizdos su
pratęs iš kur Ir kas esu, tuojau 
pasisveikinus pkalausė — ar aš 
nenorįs valgyti. Man teigiamai 
linkčiojant ir dėkojant, įvedė į 
grjčią pasodino už stalo Ir netru
kus Jau gardžiavausl kvepiančia 
rugine duona, užgerdamas pienu, 
ir galvodamas: ar gali būti kas 
skaniau?

Man bevalgant į kiemą prisirin
ko dar kelesdešlmtis tokių kaip 
aš, Ir vaišingi šeimininkai išnešė 
j kiemą visą bidoną pieno ir ke
palą donos, kad bent kiek paval
gydinus išbadėjusius, mano bend
ro likimo draugus. Staiga pasigir
do rytų pusėj stiprus lėktuvų ūži
mas, artėjąs j mus, ir galvodami, 
kad atskrenda bolševikai, sprukom 
į visas puses. Pasijutau begulįs 
sale betoninio pastato pasienyje, 
o ant manęs užgriuvo kitas. Vir
šum mūsų visai žemai praskrido 
trys vokiečių bombonešiai, grįž
tą, matyt, iš naktinio bombardavi
mo. Jiems praskridus, pakilęs ap- 
žlūrlnėjau savo bendrą, kurio pa
geltęs veidas ir galva buvo apžėlę 
stambiais juodais plaukais, suny
kęs daugiau kaip aš. Jis taip pat 
kurį laiką žiūrėjo į mane ir su
šuko:

— Tai matai, pagaliau esam 
laisvi ir vėl susitinkam, nejaugi 
Jau nepažįsti Noreikos? Nors pa- 
sisveikinkim kaip pridera šiam 
momentui.

Vienas kitam puolėm į glėbi, 
džiaugdamiesi taip, kaip džiaugia
si susitikę geri bičiuliai, Išsigel-

bėję iš mirties Ir apie vienas kitą 
galvoję, kad jau nėra gyvųjų tar
pe. Po to laikėmės drauge, besi
kalbėdami Ir besidalindami kalėji
mo įspūdžiais. Gerai pažinojau 
mokytoją Noreiką laisvės laikais: 
stiprų, petingą, linksmą ir Judrų, 
geriausią šaulių rinktinės sporti
ninką ir vietinio šaulių būrio va
dą, iš kurio dabar, po vienuolikos 
mėnesių kalėjime, buvo likę tik 
kaulai ir oda. Abu kuo greičiau
sia norėjome eiti į miestą, kad su
žinojus savo šeimų likimą. Bet 
praeidami pro sodybą žmonės pra
nešė, jau miestą užėmus vokiečių 
kariuomenė, kuri žygiuoja pirmyn 
į miestą nieko neleidžia iki bus 
užgesintas gaisras, šeimininkas 
patarė palaukti Jo ūkyje ir tik po 
pietų, kuriuos šeimininkė Jau mums 
ruošė (šeimininkui mokytojas No
reika buvo gerai žinomas Ir pa
žįstamas), eiti miestan. Persikė
lėm į sodą Ir mano bičiulis pradė
jo pasakoti:

— Taigi — laisvi. Kaip gera. 
Galim laisvai kalbėtis, džiaugtis 
vasara ir pasauliu, nors Jame ir 
karas siaučia, bet pagaliau Jo dėka 
ir esame laisvi. Aš šios dienos 
jau senai laukiau Ir žinojau kad 
ji ateis, tik nežinojau tikros datos. 
Laukiau diena iš dienos, nes žino
jau, kad iš kalėjimo tikrai išeisiu. 
Tu stebiesi, tau neaišku Iš kur 
aš galėjau žinoti? Aš tau tuoj 
papasakosiu. Kaip Jau žinai, bol
ševikai mane vieną iš pirmųjų suė
mė ir uždarė į kamerą, į kurią 
tuoj pat atgrūdo dar šešis to pat 
likimo draugus. Mokytojaudamas 
pradžios mokykloje dėsčiau ir ti
kybą, žinoma, tiek — klek reika
lavo mokymo programa. Aš pats, 
atvirai galiu pasisakyti, buvau ne- 
praktlkuojantis katalikas, nors 
priešas tikėjimo irgi nebuvau.

Prie bolševikų kalėjime, kaip 
žinai, nei laiškų nei laikraščių 
gauti negalima, nekalbant Jau apie 
namiškių lankymas! kalėjime. Tai.

gl, nuo pirmos dienos pasijutau 
izoliuotas nuo šeimos ir nuo viso 
pasaulio. Padėtis Iš kurios, atro
dė stebuklas gali išgelbėti. Prisi
miniau Dievą Ir maldas. Rytais 
ir vakarais, o ypač sekmadieniais, 
daug Ir nuoširdžiai meldžiausi už 
savo šeimą ir save, ramiai lauk
damas savo likimo. Laikas be darbo 
Ir kasdien esant alkanam, slinko 
labai pamažu, kaskart dar daugiau 
stumdamas į nusiminimą. Vienas 
kameros draugų, pirštais belsda
mas į sienų arba grindis — Mor
zės abėcėle, daugiausia vakarais, 
likusiems užstojus duris, klaus
davo kaimyninių kamerų gyvento
jus naujienų: kas jie toki yra, 
kada suimti, kokios buvo tuometu 
žinios ir pan. Vieną vasario mėn. 
vakarą Jis taip pat signalizavo. 
Staiga atsidarė durys Ir įėjęs sar
gas užpuolė mane, esą, aš signa
lizavęs. Nenorėdamas Išduoti drau
gą tylėjau. Praėjus kelioms die
noms man buvo pranešta, kad už 
tai esu nubaustas tris paras kar
cerio ir tuojau buvau išvestas į 
vienutę atlikti bausmę. Žiema, 
kaip žinai, buvo šalta, o alkanam 
JI dar šaltesnė. Kamera, kur tu
rėjau bausmę atlikti, buvo tik vie
nam žmogui. Be to, visiškai nekū
renama, be lovos Ir čiužinio vers
kis kaip išmanai. Maistas — lit
ras šilto vandenio Ir 200 gramų 
duonos parai. Pirma diena kaip 
tik buvo sekmadienis. Aš daug mel
džiausi ir visą laiką kankinamas 
šalčio ir bado drebėjau visais savo 
kūno sąnariais. Antrą dieną šal
čiui ir alkiui dar sustiprėjus, pa
dėtis pasidarė vedanti j Išprotėji
mą. I vakarą aš veik savęs nejaus
damas, paskutiniais jėgų likučiais 
klūpėjau prie sienos ir meldžiausi, 
prašydamas Dievo suteikti Jėgų 
pernešti tas kančals, arba siųsti 
greitą mirtį. Besimelsdamas Iš nu
silpimo išgriuvau Ir, matyt, nusto
jau sąmonės. Kaip ilgai išgulėjau, 
— nežinau, bet staiga Išgirdau ša-

ATOLAS
Šituo vardu neseniai pasirodė 

nauja, Melbourne išleista knyga — 
Lietuvių Kultūros Fondo Austra
lijos Valdybos metraštis. Leidinys 
Juo labiau intriguojantis, nes Jis 
yra paminklinis ir taip pat isto
rinis. Tai yra pirmasis Lietuvių 
Kultūros Fondo leidinys, to Kul
tūros Fondo, apie kurį buvo kal
bama dar Lietuvoje, kuris buvo 
steigiamas Vokietijoje, tačiau emi
gracijos įkarštyje lyg ištirpo, ir 

kurio tik maža atžala, reprezentuo
janti didelę idėją, šiaip taip prigijo 
Australijos lietuvių tarpe, šita 
prasme į ATOLĄ tektų žiūrėti 
kaipį oficialų Lietuvių Kultūros 
Fondo organą ne vien tik Australi
joje, bet ir plačiame pasaulyje, 
nes iš tikrųjų tik čia Kultūros 
Fondo idėja primiausla realizavosi 
konkrečiuose organizacijos rėmuo
se. šitą visuotinumą simbolizuo
ja ir patsai metraščio turinys bei 
straipsnių autoriai. Matyt, sąmo
ningai metraščio redakcija neapsi
ribojo vien tik vietiniais, būtent, 
Australijoje gyvenančiais kultūri- 
rlnkals. Pats metraštis, tegu ir 
rotatoriumi spausdirttas, išleistas 
labai švariai su giliu estetiniu 
skoniu. Viršelis Ir leidinio meninė 
pusė yra dail. V. Simankevičlaus. 
Redagavo A. Krausas bendradar
biaujant A. Karazijienei ir A. Zub- 
rul. Išleista 1954 m. Melbourne. 
Dėl paties metraščio turinio bū
tų galima daug kalbėti ne tiek iš 
kritikinės pusės, kiek apskritai dėl

Ha manęs kameroje balsą, kuris 
aiškiai ir garsiai pasakė: —•' "Ne
nusimink, būsi išgelbėtas”, šie 
žodžiai man ausyse skambėjo, kaip 
muzika, ir aš greitai pašokau, no
rėdamas pamatyti, kas pasakė 
tuos žodžius. Bet, dėja, nors ka
meroje buvo prieblanda Ir paly
ginti šviesu, — be manęs čia nie
ko daugiau nebuvo. Bet mano nuo
taika pakilo Ir iš karcerio išėjau 
tarsi sustiprėjęs. Grįžęs į savo 
kamerą visą laiką buvau geroje 
nuotaikoje, tvirtai tikėdamas, kad 
iš kalėjimo išeisiu. Kiti užsikrė
tė mano tikėjimu Ir visa kamera 
neprarado gero ūpo, koks tik gali 
būti kalėjime, pernešė kankini
mus ir panieką, o šiandien jau su- 
sitikam, kaip matai, laisvi.

Galvok kaip nori apie šitą mano 
Istoriją, bet nuo to laiko aš pag
rindinai pakeičiau savo nuomonę 
apie Dievą, tikėjimą ir maldą ir 
to laikysiuos visą savo likusį gy
venimą, baigė savo pasakojimą bi
čiulis.

Nežinomojo politinio kalinio die
ną švenčiant, parašiau kelis žod
žius prisiminimui mokytojo Norei
kos, geriausio savo draugo, su ku
riuo augome kartu, kalėjime oku
panto buvome kankinami ir kartu 
laisvėn išėjome.

O kiek šiandien sėdi kalėjimuo
se mūsų brolių, žiauriam oku
pantui ir vėl užgriuvus Tėvynę?

J.A. Skirka.

pačios medžiagos surinkimo. Tiesa, 
visi straipsniai yra originalūs, nie
kur spaudoje nematyti, ir tas kaip 
tik pakelia paties leidinio vertę. 
Tačiau Iš kitos pusės skaitytojas 
pasigenda išsamesnio pasisakymo 
apie patį Kultūros Fondą. O šitą 
reikėjo padaryti, Juo labiau, kad 
dar vis pati Kultūros Fondo idėja 
nėra pakankamai išpopuliarinta 
mūsiškių tarpe. Juk galėjo kad Ir 
pats Kultūros Fondo iniciatorius 
archit. V. Žemkalnis parašyti iš
samų straipsnelį apie Kultūros 
Fondo idėją Ir Jo prasmę, arba 
bent pakartoti savo mintis, kurios 
anksčiau buvo tilpusius Nemuno 
žurnale. Iš 240 psl. knygos 10 psl. 
skirta Kultūros Fondo veiklos ap
žvalgai Australijoje, kuri galėjo 
būt! gerokai sutrumpinta, Juo la
biau, kad toje apžvalgoje kalbama 
Ir apie tokius dalykus, kurių Aus
tralijos Lietuvių Kultūros Fondo 
Valdyba neapima: daroma Kultū
ros Fondo veiklos apžvalga, o kal
bama aplamai apie kultūrinį lietu
vių gyvenimą ir veiklą Australljo. 
Je. Dar dėl pačios medžiagos su
tvarkymo bei paskirstymo leidiny
je: sakysim, skyreliu žodžio meni
ninkai geriau tiko sudėti tik dai
liosios literatūros dalykėlius, tuo 
tarpu kai Nemirštamų vardų sky
riuje talpintlni augščiau minėtame 
skyrlauje atspausdinti A. Karazi
jienės straipsnis apie Krėvę bei 
A. Zubro apie Pulgį Andrlušį... 
Tarp kitų pažymėtina ypač įdo
mi V. Žemkalnio studija apie ar
chitektą Stuoką — Gucevičių ir 
A. Zubro apie Pulgį Andrlušį. Tik 
per klaidą bus įsivėlęs netikslu
mas: vietoje Pauliaus Galaunės, 
regis, turėjo būti parašyta Petras 
Galaunė. Baigiant tenka itk nuo
širdžiai pasveikinti Kultūros Fondo 
Valdybą ir palinkėti, kad antrasis 
Atolas pasirodytų kaip galima 

, greičiau.
V. Kikilis.

— 0 —

UNESSCO Konferencija
Lapkričio 12 d. Montevideo mieš

ta, Urugvajuje, prasideda UNES 
CO 8-jl Generalinė Konferencija, 
kurioje lietuviškai spaudai atsto
vauti akredituotas K. Čibiras — 
Verax, Lietuvos Pasiuntinybės 
Urugvajuje spaudos attache. Kon
ferencija vyksta puikiuose parla
mento rūmuose. Mokslo, kultūros, 
auklėjimo įžymybių delegacijas at
siuntė net 72 valstybės Vokiečių 
delegacijai vadovaus Jų užs. reika
lų ministerijos valstybės sekreto
rius prof. Hallsteinas.

DIDELI DARBAI TIK SUTEL
KTINĖMIS VISŲ PASTANGO
MIS {VEIKIAMI. TAD JUNG1- 
MĖS Į LIETUVOS LAISVINIMO 
AKCIJĄ. JSIGYKIME LIETUVIO 
PASĄ IR TAUTOS FONDO ŽEN
KLIUKŲ.
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GYVENIMO i 
IŠKARPOS i

Kartais skaitytojai laiškų ir man 
parašo. Anų dienų Vyt. Šamas net 
atvirų laiškų šitoje skiltyje ats
paude: papasakojo Istorljėlę apie 
savo pažįstamų batsiuvį su labai 
skambia lietuvišk apavarde, skai
tantį vokiškų Stem Ir vis nesulau- 
kintį Gertrūdos.

Mielas Vytautai, skaito tai skai
to Stern tas tavo pažįstamas, bet 
puspadžius aš vlstiek duočiau jam 
pakalti. Savas žmogus, kaip pats 
sakai, raštingas, — gal kurių die- I 
nų Ir lietuviškų laikraštį pradės 
skaityti. Ktil nesulauks Gertrūdos 
— nusibos ir Stern. 0 pats atlik
tam dorų darbų kokių Marytę jam 
parodęs. Žmogus kala pinigų — 
laiko neturi tarp savųjų pasisuki
nėti.

•
Susitinku tolimame priemiestyje 

bičiulį. Kviečia pas save. Einame 
dulkėta gatve, po tautiečių sode
lius ir darželius besidairydami, 
vaikus pažįstamų pašnekindami, 
šunis palodydami.

— Galėtume užsukti pas Jonų. 
Atsimeni, turbūt, iš Bathursto? 
Ant mašinos važinėjo, šita Jo tro
ba. 0 šitie trys pipirai — Jo val
kai. Bet nebus to papliauškos na
mie. Zylioja paskui savo kengū- 
riukę. Et!.. į

Žmogus, kuo toliau tuo labiau 
pradėjo kaisti, mosikuoti ranko
mis pagavo, Ir, skersomis žvilgte
rėjęs j Jono trobų, piktai nusis
pjovė.

0 reikalas toks: Jonas, kol dir
bo fabrike, kasdien laiku namo 
pareidavęs ir šeimos židinys skai
sčiai liepsnojęs. Bet vienų dienų 
Jis gavęs “geresnį” darbų kine. 
Po savaitės ar dviejų, prasidėjusi, 
kaip bičiulis Išsireiškė, tikra vel
niava: Jonas pradėjęs atbulomis 
vaikščioti.

įsižiūrėjo kaž kokių Jauniklę, ta
me pat kine tarp kėdžių su lempu
te straksinčių, Ir pradėjo žmogus 
atbulomis strapinėti: akys vis į tų 
ožkų nukreiptos. Žmonos ir valkų 
nebežiūri. Namų vartelių ištisas 
paras nepraveria. 0 tokia pulki 
žmona, vaikai, kaip pupos. 0 pats 
vyras sumitęs — ne koks piemen
galys, — porina bičiulis.

Negerai Jonas daro, ar ne? Pats 
mačiau Jo žmonų — tikrai pulki 
moteris. Tik dabar akys klek pa
raudę nuo ašarų. Pats mačiau Ir 
valkus, kaip pupas kiemo žolėje 
beaugančius. Mačiau ir tų Jaunik
lę, kur kine tarp kėdžių su lem
pute straksi — moteriškas sutvė
rimas, kaip Ir milional su sijonu.

Dėdė Baltramiejus tokiems vy
rams sakydavo: “šalaputrls esi, va, 
baigtas kriukis”.

•
Organizacijos parengime, į ku

rį buvo kviesti tik nariai ir jų 
svečiai, vienas svečias atsiveda 
savo svečio svečių. Vyriausias šl- 
t oparengimo viršininkas svečio 
svečiui Ir sako: “Bičiuli, pats esi 
jau buvęs pas mus, turėjom su ta
vim "trabelių", ir mes būtume la
bai patenkinti, jeigu pats pas mus 
nesilankytum”.

Svečias ir svečio svečias sto
viniuoja prie durų, šnekučiuojasi, ■ 
paskui atsisėda prie staliuko, Iš
geria alaus stiklų ir tas svečias 
savo pažįstamų prie kito staliuko 
sako: “Daugiau neskaitysiu lie
tuviškų laikraščių, nesidėsiu prie! 
lietuviškų namų statybos, neisiu į 
Jokius lietuviškus parengimus ir 
greit nutautėsiu. Ot, taip ir žino
kit.
, Tas pažįstamas nuo kito staliu
ko išplečia akis, nesugaudamas 
tragedijos siūlų, mėgina kaž kų 
sakyti, bet tuo tarpu 3 vyrai, vie
nas į kitų pasižiūri, sykiu lėtai 
kyla nuo kėdžių ir nesvietiškai 
rimtais veidais, tarsi iš laidotuvių 
kokių, žengia pro duris, leidžiasi 
laiptais žemyn ir gatvėje, many
kime, tariasi kaip čia greičiau nu
tautėti.

JURGIS DAUBA.

e a w e a tų. Dabar esųs duotas įsakymas:Paskiausios žinios : s,ra^“tX^:
_ . , ,v . .. . . . . • i . ja kitur. Buv. min. pirmininko J.
Kaip bolševikai globoja, istorinius paminklus ir Tūbelio kapas tebestovi neauga-

liet, tautos Šventoves. i dintas. Vokiečių evangelikų kapų

(Atkelta Iš 1 psl.)
Maskvos radijas prieš kiek lai

ko pasigyrė, kad bolševikai pradė
ję taisyti palaimintojo Bazilijaus 
katedrų, esančių Raudonojoj aikš- ' 
tėj, netoli Kremliaus. Tai esąs pui
kus architektūrinis paminklas, pus- 
penkto šimtmečio senumo. Taigi, I 
rusai savo paminklus restauruoja 1 
ir globoja, o Lietuvos kultūrinius 
ir architektinius paminklus bei tau
tos šventoves naikina. Štai kad ir 
tik viename Vilniuje nuversti Trys 
kryžiai, nuo Vilniaus katedros sto
go ' pašalintos statulos, o ji pati 
uždaryta, senieji jos baldai Išvežti,'

koplyčia tebėra. Senuosius vokie
čių kapus Marvelėje smarkiai ap
naikino potvynis.

GELEŽINKELIO TILTAS 
ATSTATYTAS

per jį pėsčių neleidžia eiti.bet
Žmones Ir vežimus kelia gretimai 
kelats. Tik per potvynius, kai ei
na ledai ir keltas negali veikti, 
žmonės leidžiami per gelež. tiltų, 
tačiau ir čia viešpatauja bolševi
kiška tvarka, būtent — kai vienam 
gale susidaro būrys po 100-150 
žmonių ir kitam vėl Jų krūva, tai 
susirinkusieji, iš priešakio ir iš už
pakalio lydimi geležinkelio MVD 
sargybinių, per tiltų pervedami. 
Taigi, kiek bolševikai įmonėmis 
pasitiki... Potvynių metu, keltui 
neveikiant, bolševikai pasipelniji- 
mo tikslais sugalvoja ir kitokią 
priemonę — tada per tiltų leidžia
mi vagonai, bet už pervežimą rei- 

veikia bolševikinė "Sojuzutll”, ku-| kia mokėti nemažų atlyginimų. Vi
ri renka metalo laužų. Daug )<> lijampolės tiltas neatstatytas, yra 
surinkus , pasiliko dar “nesutvar- tik laikinis, medinis, siauras. Alek- 
kyti” Kauno kapai. Kadangi par- į goto tiltas atstatytas. Panemunės 
tlja j kapines žiūri tam tikra pras- tilto atstatymo tebelaukiama. Elta.

(Bus daugiau)

Vakaruose jau buvo žinoma, kad 
lietuvių tautos šventovėje — Karo 
Muziejaus sodelyje visi kryžiai1 
buvo pašalinti, nuverstas Nežino
mam Kariui pastatytas paminklas 
ir Laisvės statula, pašalinti oku-j 
pantui nepatikę lietuviškieji N.j 
Lietuvos laikais pastatyti pamink-; 
lai. Vietoje jų pastatytas pamink-' 
las kruvinajam čekos budeliui I 
Dzeržinskiui Karo Muziejaus vi-j 
dus bolševikiškai pertvarkytas, 
pats muziejus pavadintas "Karo! 
istoriniu muziejum” ir pritaikytas 
raud. armijos bei kompartijos pro-' 
pagandai. Muziejaus laikrodis ei-

Jų dalis perduota partijos centro na, o kurantai subolševikintl. Te- 
komltetui, nors katedra, kaip is- bėra ir patrankos, tačiau Muziejaus1 
toninis ir meninis architektūros pa- ; sodelyje Jokių Iškilmių nėra, 
mlnklas, lietuviams ne mažiau Vienas anksčiau grįžęs karo be-1 
brangus, negu rusams šv. Bazili- Įajsvį3 buvo papasakojęs, kaip1 
jaus katedra, Bazilionų bažnyčia Kaune buvo apiplėšti centriniai ka. 
Ir vienuolynas paversti kalėjimu. paj (Vytauto prospekte). Lietuvoje 
Kiek vėliau ir Vilniaus radijas pa- , 
slgyrė, kad, esą, restauruojamos1 
senosios Lietuvos pilys ir tinkamai 
globojami istoriniai paminklai. 
Kaip vėliau paaiškėjo, ta žinia bu
vo perduota ir užsienio spaudai, 
bet ligi šiol turimomis žiniomis, 
Ją tepaskelbė tik suomių “Helsin- 
gin Sanomat”.

Atbėgusieji pareiškė ,kad poka
riniais metais okup. Lietuvoje ne
restauruotos nei istorinės pilys, 
nei kiti žymieji architektūriniai 
paminklai. Palikti be reikalingos 
globos, Jie tik nyksta. Dėl tos pa
čios priežasties ir Kauno garsioji 
Pilis viešai naikinama. Paprastai, 
Jei kur reikia Kauno statybai pa
matams akmenų, tai pasiunčia 
sunkvežimi į Pilį Ir iš Jos sienų 
ima sau akmenis. Ir niekas sau gal
vos nelaužo, kad taip Pilis griau
nama. Priešingai, dar daugiau: 
užsieniui Ir per radijus skleidžia
ma propaganda, kad "restauruo
jamos pilys”. Tarp sovietiniame 
pranešime neminimos Kauno pilies 
ir pranešime paminėtosios Trakų 
pilies yra nebent tas skirtumas, 
Jog Traku pilis nėra taip barbariš
kai griaunama, kaip nyksta Kau
no pilis, šiaip bolševikai daug kur 
giriasi ir prisiskiria sau nuopel
nus dar Neprikl. Lietuvos laikais 
atliktaisiais darbais ar tada pra
vestų Istorinių paminklų restau
ravimu.

me kaip j religinį, priešingą Jos! 
ideologijai palikimą, tai visokie 
padaužos buvo paraginti "parinkti 
laužo” ir iš Jų. Taip jie ir padare, 
baisiai Kauno kapines apniokoda
mi. Kai “Sojuzutil” iš Jų kryžius 
supirko, tai paskiau juos “Neries” 
fabrikas perdirbo į radiatorius ir 
centrinio šildymo katilus. Panašiai 
"aptvarkytos” buvo ne tik vienos 
Kauno centrinės kapinės. Atvyku
sieji patvirtino, kad pirmoj eilėj, 
kur buvo palaidoti kariai, kryžių 
jau nebėra, nors aviatoriams pa
statyti paminklai dar tebestovi. 
Pernai buvo nugriauta pusė Žu
vusioms kariams pastatyto pamin
klo, kuris buvo aptvertas 3 m. 
augščlo tvora. Prie Jo ir prie Da

riaus-Girėno paminklo, kur papras
tai per Vėlines susidaro sponta
niškas mirusiųjų pagerbimas, pa
bėgusiųjų teigimu, pastatomos 

sargybos. Vėlinės lapkričio 1 d. mi
nimos Alkesoto kapinėse, o lap
kričio 2 — centrinėse kapinėse. 
Žmonės kalba, kad iš Kauno cent
rinių kapinių bus padarytas par
kas. Jose nebelaldojama Jau Tilto 
pereitų metų — mirusius palaidoti 
veža į Petrašiūnus arba į Alekso-

KNYGOS BARE
Jau galutinai baigiamas paruoš

ti angliškai J. Rimašausko per 
700 psl. turinčio darbo "Sovietinis 
genocidas Lietuvoje” tekstas. Do
kumentacija apima tik 1940-41 me
tų okupacijų Lietuvoje. Veikale 
surinkta apie 200 dokumentu ir 
minima per 3.000 asmenų. Baigta 
tvarkyti knyga bus taip pat įteikta 
Kersteno komitetui. Dar Lietuvoje 
buvo pradėtas leisti “Lietuvių Ar
chyvas”, kurio I-IV tomai išspaus
dinti Kaune Ir Vilniuje. Dabar 
jo redakt. J. Leonas paruošė leis
ti V ir ruošia VI tomus. Jo atga
benti į JAV rankraščiai yra vie
nintelė paskutinė dokumentinė 
medžiaga, kuri yra išglebėta Iš 
vlpų Studijų Biuro rinkinių, liku
sių Ir žuvusių Vilniuje. PLB Vo
kietijos krašto valdybos knygų 
leidykla “Bendrija” ryšium su 
spaudos atgavimo sukaktimi leid
žia J. Švaisto veikalų "Knygne
šių pėdsakais", kuriame aprašoma 

Jurgio Bielinio Ir kitų didžiųjų Lie
tuvos knygnešių gyvenimas bei 
darbai. Taip pat leidžiami valkams 
A. Nakaitės eilėraščiai “Nunešk,TURTINGIAUSIA LIETUVĖ

JIE SUSITIKDAVO SIBIRE
GRįŽE VOKIEČIAI PASAKOJA

• Liselottek gyvenusi Lietuvoje 
ir ištremta j Sibirą. Talšeko rajo
ne susipažino su keletu lietuvai
čių, Iš kurių gerai prisimena pa
nevėžiečių Janutės Batusytės ir 
jos puseserės Pranės Masiulytės 
pavardes. Dirbti turėjo sunkius 
vyriškus darbus: kirsti medžius, 
tiesti kelius, vežti rogėmis van
denį. Lietuvės betgi galėjo susi
siekti su tėvyne. Po metų iškelta 
j Irkutsko stovyklą, ten tarp 800 
moterų rado ir 80 lietuvių. Dirbti 
reikėjo brigadose prie miško dar
bų. Lietuvėms buvo leidžiama 2 
kartus per metus rašyti į tėvynę 
laiškus. Iš buvusiųjų šioj stovykloj 
gerai atsimena Jadzę Mikalaus
kaitę.
• Evaldas Sch., hamburgietis, 

pasilikęs 1944 m. pas partizanus 
netoli Seirijų, vėliau buvo bolše
vikų sugautas ir laikomas Alytaus 
bei Vilniaus kalėjimuose, kur Jį 
dažnai daužydavo. J Uralą drauge 
su Juo buvo išgabentas Ir Seirijų 
klebonas. Jo stovykloje, vad. Bu- 
rovsk prie Solikamsko, gulėti rei
kėjo ant cementinių grindų, mais
tas buvo labai blogas. Stovykloje 
buvo daug lietuvių. Iš lietuvių at
simena senąjį kleboną Adomaitį, 
ar tik ne vilniškį inž. Praną Jau- 
niškj, taip pat teisininką Juozą 
Valentą. Vėliau iš ten buvo išsiųs
tas j Taišeto Brato stovyklą prie 
Baikalo ežero, kur buvo Išlaikytas 
iki 1953 m.

Šioje stovykloje vyravo pabal- 
tlečlai darbo vergai. Visi Jie buvo 
kaltinami politiniais nusikaltimais. 
Dirbt turėjo miškuose. Moterys 
buvo verčiamos dirbti pačius sun
kiausius darbus, kaip ir vyrai. 
Maistas buvo blogas, mediciniškos 
priežiūros — Jokios. Lietuviai, ga

vę kokį siuntinėlį iš tėvynės, bet
gi su celės draugais dalydavosi 
paskutiniu duonos kąsniu.
• Herberats R. plačiau nušvle. 

tė partizanų Lietuvoje veiklą. Jo 
žiniomis, išvežtos Ambrazo iš Gel- 
gaudšikio ir Macedonsko iš Ryškų 
kaimo visos šeimos. Per 1948 m. 
masinius vežimus buvo suimti visi 
stambesnieji ūkininkai arba N. 
Lietuvos laikais tarnavę valdinėse 
įstaigose. 1951 m. buvo suiminėja
mi tarnavusieji vokiečių kariuo
menėje. Juozas Tampauskas, su 
kuriuo tako sėdėti Tauragės kalė
jime, buvo nuteistas 29 metų. Ši
lutės kalėjime tako sueiti lietuvį, 
mėginusį laiveliu pabėgti į Švedi
ją. Kirovo darbo stovykloje prie 
Uralo sutiko 3 lietuvius. Sverd- 
lovsko stovykloje žino buvus lalky. 
ta kelis šimtus lietuvių, tarp Jų
— Vallcką iš Šiaulių, Barkauską 
Iš Marijampolės ir kt. Blelajar sto
vykloje užtiko lietuvių, 1952 m. 
gegužės mąn. atvežtų tiesiai Iš 
Lietuvos. Jie buvo apkaltinti, kad 
buvę partizanų ryšininkai, prieši
nęsi komunistų santvarkai etc. At
simena iš sutiktųjų lietuvių Adolfo 
Šipulio, Alberto Brunevlčiaus, B. 
Grikšo, šiauliečio Vinco Grybo, 
ukmergeičlo Vytauto Narušev
ičiaus, St. Valickos, Blegonio Ir 
kitų pavardes. Žino likimą ir vieno 
mūsų tutiečio, grįžusio kaip karo 
belaisvio, iš Belgijos, kuris buvo 
taip pat pasiųstas, kaip papras
tai, j Sibirą. Dirbti tako daugiau
sia prie medžiu traukimo. Jo bri
gadoje dirbo 7 lietuviai, tarp Jų
— Jonas Simonaitis ir kauniškis 
Vytautas Butkus. Elta.

APLINK MUS IR KITUS

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGE.

9 šiomis dienomis Iš Olandi
jos į Amerikų pas savo tėvus su
grįžo Tamara Rees, 30 metų am
žiaus ilgaplaukė mergina.

Tamara prieš klok laiko vadi
nosi Mr. Robert Rees, buvo vedęs 
Ir turi vaikų. Karo metu tarnavo 
aviacijoj, parašiutininkų dalinyje.

Kai 1948 m. multimlllonierius 
Rockfelleris apsisprendė vedybi
niam gyvenimui, greta amerikonų 
labiausiai susidomėjo lietuviai: 
Rockfellerio žmona pasirodė esan
ti grynakraujė lietuvaitė. Vakarų 
Europoje prisiglaudę tautiečiai 
laukė, kada Jų reikalams pabirs 
milionai, bet jie, dčja, taip niekada 
ir nepabiro. Ir visai nenuostabu: 
millonus laidantieji jų niekuomet 
nesukrauna. Ilgainiui dingo ir vi
sos milioninės viltys, kai staigiai 
sukurtas Rookfellerių vedybinis 
gyvenimas tokiu pat greičiu Ir iš
iro.

Išsiskyrimas tačiau atnešė žinių 
apie tą lietuvaitę. Rockfelleris pa
galiau nebeturėjo teisės sudrausti 
landžius reporterius, kurie per tuos 
metus sugebėjo Iškasti kiekvieną 
žinutę apie buvusią jo gyvenimo 
palydovę.

Prieš kiek laiko garsus Amerikos 
žurnalas “Life” paskyrė net aštuo- 
nius puslapius. Išmargintus foto
grafijomis, atskleisti uždangą, ku
ri skyrė šią moterį, Jievutę Pau- 
leklutę, nuo plačiosios visuomenės. 
Straipsni parašė ilgalaikė Jievutės 
pažįstama, mokyklos draugė švedė 
Laura Bergquist.

Kai Laura Bergquist pirmą kar
tą su ja susitiko, Jievutė buvo 
grįžusi iš Lietuvos, kur ją, trijų 
metų amžiaus, buvo nusivožę, tėvai 
po pirmo pasaulinio karo. Jievutė 
vadinosi Eva Paul — taip jos pa
vardė buvo pritaikyta amerikie
tiškoms sąlygoms. Mokykloje dar 
Ją vadino kitu vardu — “Snow
shoes”, dėlto, kad ji kasdien atei
davo įsispyrusi į žalius apdėvėtus 
sportinius batukus. Atrodo, kad 
tuo metu ištaigingesnių batukų 
tėvai neturėjo iš ko nupirkti. Pati 
Paulekienė dirbo matracų siuvyk
loje Ir pragyvenimas buvo sun
kus. Paulekienė dažnai sakydavo 
dukteriai: “Valkeli, mokykis pasi
kliauti savimi, išsiversk be kitų 
malonės". Motinos pavyzdys ir pa

tarimai, atrodo, Jievutę veikė. Štai 
dar lankydama gimnaziją, Ji prade
da mokyti šokią ir vaidybos ma
žiau gabesnes mokyklos drauges. 
Už valandą uždirba "ketvertuką” 
— ketvirtį dolerio. Bet namuose 
finansinė būklė vis dar buvo sun
koka. Paulekienė, mažindama mals, 
to išlaidas, pati kepė namuose duo. 
ną ir Jievutei mokyklon įduodavo 
sumuštinius. Kiti vaikai atsineš
davo smulkių pinigėlių ir užkan
džius rinkdavosi pagal norą.

Jievutės meniniai gabumai pra
dėjo reikštis anksti: nuo pat pir
mųjų gimnazijos metų ji dalyvavo 
visose mokyklos programose: dai
navo, šoko, vaidino operetėje. Su 
vaidyba dar sujungė plaukimą ir 
knygų skaitymą. Didelį įspūdį Jai 
paliko Victor Hugo “Vargdieniai”: 
ji visus tomus perskaitė vienu įsi
bėgėjimu. Bet sportas Ją traukė 
ypatingai. Mokslo metus baigdavo, 
sako Laura Bergquist, kaip rusų 
generolas su eile medalių laimėtų 
sporto varžybose. Kurį laiką spor
tą JI laikė žingsniu j baletą, apie 
kurį nenustodavo galvojusi. Po 
poros metų Čikagos pasaulinėje 
mugėje buvo apvainikuota kaip 
"Miss Lithuania”. Karūnuojama, 
sakosi, pirmą kartą pajuto, kad Ji 
yra dėmesio centras: kai paprašė 
puoduko vandens, visas būrys vy
rukų stengėsi patarnauti pirmieji.

Po to prasidėjo teatro karjera, 
o greitai įvyko Ir pirmosios vedy
bos. 24 metų, tapo Mrs Richard 
Sears. Paslvažinėjusi po pasaulį, 
visgi nutarė teatrą mesti. Prieš 
tai nustojo vadintis Eva ir pasi
rinko kitą vardą — Barbara. Te
atro pasaulyje, pasirodo, Jau buvo 
kita pagarsėjusi artistė Eva Paul.

1948 metais Jievutė sujudino 
pasaulį ištekėdama už Winthrop 
Rockfeller; 1949 metais jos pa
vardė buvo matoma sąraše, išvar
dinančiame dešimtį skoningiausiai 
apsirengusių pasaulio moterų. Ve
dybinė laimė, deja, truko neilgai.

upeli, žąsų vargus". Knygų rinko
je taip pat pasirodys Argentinoje 
gyvenančio dr. J. Mikellonlo knyga 
"Benamiai”, kurioje aprašomi įs
pūdžiai iš Australijos ir kelionių 
po 5 kontinentas - o >

1951 metais prasidėjo šeimos ne
sutarimai ir Jievutė su sūnumi 
Winnie sugrįžo pas mamą. Paule
kienė tuo metu Jau buvo ištekėjusi 
už antro vyro, Petro Nevecko. Šie 
du ir priglaudę Jievutę Ir sūnelį 
savo farmoje. Su Rockfelleriu J Ie
vute nebesusltaikč. Bet užtat, pa
sibaigus skyrybų bylai, pragyveni
mui ir sūnaus auklėjimui gavo pen
kis su puse miliono dolerių. By
loje buvo aiškinama, kad milionle- 
riaus sūnui reikia ir mllionleriškų 
sąlygų. Pats tėvas nelabai prie
šinosi.

Winnie, pasilikęs pas mamą ir 
būdamas nuolatos jos giminių ap
suptas, išmoko lietuviškai. Kaip 
vėl Laura Bergquist sako, su sa
vaisiais Jis kalba lietuviškai, gi su 
svečiais — angliškai. Neseniai vai
kų darželyje pradėjo mokytis Ir 
trečios kalbos — prancūzų. Smal
sus Ir tvirto būdo kaip ir motina, 
pradeda gyvenimą sportu ir ypa
tingai mėgsta čiuožimą. Nors ma
ma skelbimosi ir nemėgsta, Win
nie nejučiomis gyvena garsenybės 
gyvenimą. Kartą iš čiuožyklos, 
dar su pačiūžomis ant kojų, Jis 
mėgino tiesiai per kavinę eiti į 
vyrų kambarį. Kelneris Jį be Jokių 
ceremonijų sustabdė. Bet kai kaž
kas atpažino, Jog čia jaunasis 
Rockefelleris, prišokę keturi tar
nautojai su didžiausia pagarba Jį 
nulydėjo norimon vieton.

Jievutė Pauleklutė—Rockefelle- 
rienė vis dėlto pasiliko paprasta 
ir nuoširdi, taip, kaip gimnazijos 
laikais. Skirtumas toks, kad gy
vena ištaigingame šešiolikos kam
barių bute ir jos milional kaip 
magnetas sutraukia kas dieną ke
liasdešimt laiškų. Ji Juos suskirs
to į tris grupes: privatūs laiškai, 
paramos prašą laiškai ir laiškai Iš 
sukvailiojusių.

Illua.

Kartais ir taip parašo...
Mr. T.H. Ransley, N.S.W. mo

kyklų inspektorių Instituto pirmi
ninkas, savo pranešime Austra
lian Institute of Inspectors dele
gatams, kalbėjo apie imigrantų 
įnašą šiam kraštui. Jis nurodė, 
kad imigrantai daugeliu atvėjų 
praplėtė “The Australian way of 
life”. Svarbiausia:

“Naujieji projektai architektū
roje, siekiant sugauti saulę ir 
vaizdą.

“Nauji brėžiniai baldų konstruk
cijoje.

“Muzika kavinėse Ir restoranuo
se. ,

“Naujos rūšys ir geresnės ko
kybės duona ir įvairesni sūriai.

"Nauji stiliai apsirengime ir 
platus tinklas mažų įmonių avaly. 
nūs ir drabužių gamyboje.

“Įvairūs rankų darbo odos iš
dirbiniai, žaislai, keramika.

"Žymi parama ir kartais vado
vavimas įvairiuose teatro — dra
mos klubuose didžiuosiuose mies
tuose ir visame krašte.

Tai esą taškai, kur imigrantai 
ryškiausiai teigiamai yra užsire
komendavę.

gerai atrodantis, nei “širdžių ėdi
kas". 81% apklaustų moterų tai
kia pirmenybę vyrui, kuris nėra 
per daug gražus. Pagrindas, ky
ląs Iš kito atsakyto klausimo, yra 
šis: “gražūs vyrai yra mažiau iš
tikimi”.

Vyro balsas turi daug reikšmės 
moterų pirmam jausmui. Daugu
moje yra geidžiamas žemas, gi
lus, vyriškas balsas, nes amūras 
sužeidžia moters širdį per jos au
sis, gi vyras sužeidžiamas per 
akis.

Pagal panašų tyrimą Anglijoje, 
buvo patirta, kad 73% vyrų įsi
myli pirma į mylimosios figūrą 
ir veidą, 11% į “gražias kojas” ir 
tik 7% j “gražias akis". Keletas 
balsų buvę “gerai virėjai”, bet žy
miai mažiau buvę “gražiam bal
sui".

Jauna mergaitė prisipažino sa
vo gydytojui, kad ji įsimylėjo vie
ną vyrą pokalbio telefonu metu. 
Jo gilus, vyriškas, nepaprastai 
malonus balsas Ją sužavėjęs. Vė
liau Ji sužinojo, kad jis buvo ma
žas, nutukęs, ir bepllnkąs, bet tai 
nieko nereiškė...

vytr.

100.000 idealas
(Šilas str. skiriamas toms, ku

rios pradeda: ‘žinote, mes europie
tės...")

Grupė Europos gydytojų ir psi
chologų aštuoniolikoj kraštų ap
klausinėje apie 100.000 moterų 
apie jų “idealų vyrą”. Buvo ap
klaustos visokių luomų Ir nevieno
do amžiaus moterys.

Neperseniausiai vokiečių psicho
logas prof. R. Gittmanas, išanali
zavęs gautą medžiagą, prisipaži
no, kad Jis prieš dešimtį metų pra
dėto apklausinėjimo rezultatų bu- 
vo apstulbintas.

“Ponas Europa” — vyras, už ku. 
rio Europos moterys trokštų ište
kėti, yra augštas, plačiapetis sen
bernis, netoli 40 metų amžiaus ri
bos. Jo plaukai tamsiai rudi arba 
Juodi ir galėtų būti keletą sidab- 
rinių puokštę smilkiniuose, kurie 
prisidėtų prie Jo rimtesnės išvaiz
dos. Jo balsas yra malonus ir ben
drauja su žmonėmis su nešlubuo
jančiu mandagumu. Jis turi nuosa
vą erdvų namą žaliam priemies
tyje, važinėja galingu automobi
liu ir priklauso geram klubui. Jis 
yra vyras su dideliu patyrimu t. 
y. "matęs pasaulio”. Jis, žinoma, 
turi ir “riebią” banko sąskaitą.

“Ponas Europa” vienok nėra nei

Čia raudonieji rusai 
nenugalimi

Londone viešėjo Maskvos "Spar, 
tako” futbolininkai. Vieną popietę 
jie įsigeidė išsimaudyti pirtyje. Bu. 
vo nuvesti j turkišką pirtį. Juokau
dami sugužėjo j kambarį, kuriame 
buvo 130 laipsnių karščio. Deja, 
futbolininkai pakėlė alasą: girdi, 
čia sušalti galima. Tada tempera
tūra buvo pakelta iki 160 laips
nių. Bet spartaklninkal šaukė “da- 
val garo”. Supykę pirties 
tarnautojai “davė garo” ir termo
metras pašoko iki 190 laipsnių. 
Čia rusai Jau mandagiai kreipėsi 
į tarnautoją, pareikšdaml, Jog jie 
būtų labai patenkinti, Jeigu dar 
“pridėtų garo”. Tada termomet
ras pasiekė 212 Fahrenheito, ru
sai dėkingai šypsodamiesi siaubo 
apimtiems tarnautojams pareiškė, 
kad tuo tarpu garo užteksią.

Po 15 minučių rusai išėjo iš du
šų kambario ir sušoko į šalto van
dens baseiną masažui. Jie išsigan
dusioms anglams atrodė kaip gerai 
Išvirti vėžiai.

• Dėl smarkaus lietaus ir aud. 
rų Viktorijos valstijoje, ypač Gip- 
pslando rajone, kur upės Išsiliejo 
Iš vagų, nukentėjo miestai ir kai
mai.
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MASI! PASTOGĖ
Sydnėjus '

VIENAS ŽINGSNIS PRIEKIN
Lapkričio 21 d. Camperdowne 

įvyko Sydfiėjaus lietuvių namų 
akcijas — pasižadėjimus pasira
šiusiųjų susirinkimas.

Susirinkimą atidarė SLNĮ Ko
miteto pirmininkas V. Saudargas. 
Preziddiuman pakviesti E. Kula
kauskas ir B. Daukus. Pirm. E. 
Kulakauskas. Sekretoriatan pak
viesti Vyt. Donlela ir M. Petronis. 
Komiteto pranešimą padarė V. 
Saudargas. Naujieji įstatai priim
ti su mažomis pataisomis, įparei
gojant naująją Klubo "Lietuvių 
Namai” Tarybą kitam metiniam 
susirinkimui pateikti, jeigu ras 
reikalinga, konkrečius įstatų pa
keitimo projektus. Lietuvių Na
mų — Klubo Taryba išrinkta Iš 
15 asmenų: V. Šliogeris, Batūra, 
E. Kolakauskas, Daukus, L. Kar
velis, M. Petronis, Venslovas, Ja- 
rumbauskas, Grosas, Kalakonis, 
Mauragis, Saudargas, Sipavičius, 
Dudaitis, Kantonas. Kontrolės ko
mi si jon: ALB Sydnėjaus Apylin
kės valdyba, Stakauskas ir Rama
nauskas. Nutarta suaktyvinti lė
šų telkimą.

Susirinkimas truko 6 valandas.
ALB KRAŠTO TARYBOS 
ATSTOVŲ PASITARIMAS

Lapkričio 26 d., 7 vai. vak., 3 
Roberts St., Canterbury, įvyks 
Sydnėjaus, Bankstowno ir Cabra- 
■mattos apylinkių atstovų į Kraš
to Tarybą pasitarimas

MLB D-JOS SUSIRINKIMAS 
—POBŪVIS

Lapkričio 20 d. įvyko Mažosios 
Lietuvos Blčiulli] Draugijos Syd
nėjaus sk. metinis narių susirinki
mas.

Valdybos pirmininkas Jurgis 
Reisgys padarė veiklos apžvalgą. 
Skyrius turi 44 narius, šiemet 
pravestas vajus laikraščiui “Ke- 
leivls”paremti. Surinkta per £ 60. 
Sausio mėn. buvo surengtas Klai
pėdos Kr. prie Lietuvos prisijun
gimo minėjimas. Vietos spaudoj 
atitinkamomis progomis buvo po
puliarinama Klaipėdos uosto, kaip 
vartų j pasaulį, reikšmė Lietuvai 
Ir Lietuvos atstatymas etnografi
nėse sienose.

Kasos stovį pranešė iždininkas 
A Prašmutas. Revizijos komisijos 
aktą perskaitė H. Keraltis. Kon
statuota pavyzdingas atskaito
mybės vedimas.

Naujon valdybon Išrinkti: A. 
Prašmutas, H. Keraltis, J. Reisgys. 
Revizijos komlsljon — Šimkūnas, 
Marcinkus, J. Keraitienė. Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Draugijos 
suvažlaviman, kuris šių metų ga
le įvyks Melbourne, Išrinkti Grina 
ir Kalakonis.

Nariai ir svečiai buvo pavaišinti 
sumuštiniais ir kava. Solo padai
navo V. šarauskas, o Alg. Plūkul 
gabiai vadovaujant ir akordeonu 
grojant buvo padainuota skambių 
lietuviškų sutartinių.

Suruošta loterija ir rinktos au
kos bei prenumeratą Keleiviui.

įspūdingai per visą sieną ka
banti didžiulė Mažosios Lietuvos 
vėliava Ir šūkis: “Prikelkime Prū
sus”, susirinkusiems priminė mū
sų pajūrį ir Mažosios Lietuvos 
brolių pastangas bei kovas, sie
kiant Išsivaduoti Iš po svetimųjų 
valdžios Ir sujungti rankas su 
broliais D. Lietuvoje, (j)

ŠACHMATININKŲ ŽINIAI
Sydnėjaus lietuviai šachmatlnln. 

kai, norintieji dalyvauti Sporto 
Klubas Kovas rengiamame šach
matų turnyre, kuris prasidės š.m. 
gruodžio mėn. 12 d., prašomi re

gistruotis pas sekcijos vadovą Jur
gį Balkovą šiuo adresu: 18 Samuel 
Str., Tempe, N.S.W.

BIBLIOTEKOS REIKALU
ALB Sydnėjaus Apylinkės bib

liotekos vedėjas Br. šaltmiras 
praneša, kad daug skaitytojų jau 
ilgas laikas nebegrąžina pasisko
lintas knygas Ir tuo trukdo bib
liotekos darbą bei užkerta kelią 
kitiems tautiečiams bibliotekos 
knygomis pasinaudoti. Visi pasis
kolinusieji knygas prašomi arti
miausiu laiku Jas grąžinti biblio
tekai.

. PASKAITA SENIMUI IR
JAUNIMUII

Sambūris šviesa Sydnėjaus sky-
I 
f
I

rius š.m. lapkričio mėn. 27 d., Mil- 
sons Point Ennis Rd. 12-14 ruošia 
paskaitą tema: “Lietuvos įstatim- 
davystės būsimos problemos”. Pre
legentas L. Karvelis. Kadangi pas
kaitoje bus paliesti demokratijos 
pradai, parlamentų tipai, tad pas
kaita turės būti įdomi tiek seni
mui, tiek jaunimui.

Paskaitos pradžia 7.30 vai. vak. 
Po paskaitos diskusijos. Įėjimas 
visiems laisvas.., j.p.k.
PLUNKSNOS KLUBO SUEIGA

Sydnėjaus lietuvių Plunksnos 
Klubo pirmininkas praneša, kad 
narių sueiga įvyks lapkričio 28 d., 
(sekmadienų) 5 vai. vak., 64 The 
Avenue, Hurstville.

Visi nariai prašomi atvykti, nes 
sueigoje numatoma dalyvaus ir 
svečias iš Amerikos, “Draugo" re
daktorius kun. dr. J. Prunskis.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ STUDIJA
Šalia Valkų Teatro Studijos pla

tesniu mastu pradėjo darbą ir Tau
tinių Šokių Studija, kurią lanko 
visos VT Studijos mokinės ir bū
relis naujų šokėjų: Romas Minio
tas, Gerutis Kišonas, Jurgis Ko
lakauskas, Audronis Stasinis ir 
Mindaugas Mauragis.

Į Tautinių šokių Studiją dar 
priimami berniukai ir mergaites, 
norį mokytis tautinių šokių. Pa
mokos vyksta penktadieniais 5-7 
vai. vak. Bankstowne, Scout Hall.

Newcastlis
ATSTOVAI I KRAŠTO TARYBOS 

SUVAŽIAVIMĄ
Visuotinis ALB Newcastllo Ayy- 

linkės susirinkimas į ALB Kraš
to Tarybą dvejiems metams iš
rinko valdybos sekr. V. Liūgą, ku
ris sykiu su Apylinkės valdybos 
pirmininku J. Vlskausku š.m. 
gruodžio 29-31 d.d. dalyvaus ALB 
Krašto Tarybos suvažiavime Mel
bourne. V.L.

NEWCASTHO LIETUVIAMS 
(T.S. Gaidelio S.J. informacija)
Sekančios pamaldos Newcastllo 

ir apylinkės lietuviams bus laiko-' 
mos lapkričio 28 d. 11.45 vai. šv. 
Lauryno bažnyčioje, prie Brodme- 
dovo stoties. Išpažlnfys nu oil vai.

Po pamaldų veiks savatigalio 
mokykla.

Adelaidė
KILNUS MOTERŲ SEKCIJOS 

DARBAS
Adelaidės Moterų Sekcija, lap

kričio 14 d. šv. Juozapo bažnyčios 
salėje suruošė loteriją.

Dar prieš pamaldas tautiečiai 
turėjo progos apžiūrėti stalą, o 
pasibaigus pamaldoms nedidukė 
sale buvo sausakimšai pripildyta 

' žmonių, kurie mėgino savo laimę. 
Ypač mūsų mažieji “pakrapštė” 
savo tėvelių kisšnes, tuo prisidė
dami prie prasmingos aukos ben
druomenės reikalams. Ne kiekvie
nam vienoda dienos laimė, štai ir 
skundas vienos tautietes, buv. Mo
terų Sekcijos pirmininkei p. Na- 
vakienei, kad už 15 šil. teišlošusi 
1 šil. vertes fantą.

— Gera auka mūsų ligoniams 
ir jaunimui, kuriais rūpinasi mū
sų Moterų Sekcija — buvo atsaky- 

I iras p. Navakienės.
Tuo tarpu vienas berniukas pa

noro išlošti loterijoj vištelę ir gai
delį. Ir Jam pavyko. Jis nesiskun
dė. Nebent Jo tėvas. Bet negirdė
jom.

Nežiūrint "pralaimėjimų” Ir 
"laimėjimų”, buvo bendrai pasi
džiaugta ir pabendrauta, tuo tar
pu mūsų ponios: pirmininkė S. 
Stasiškienė, B. Stasišklenė, Ske- 
rienė, Gfarbaliauskienė, Varnaus- 
klenė, Pridotkaifė, Patmanekienė, 
Dundlenė ir kitos, sušilusios, bet 
su malonia ir širdinga šypsena dir
bo kilniam šalpos tikslui.

Moterų Sekcijos pirmininkė p. 
S. Stasiškienė pareiškė, jog ne
žiūrint didelio darbo, mūsų visos 
ponios labai patenkintos, kad tau
tiečiai Jas kražlai parėmė Ir ypač

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

su dėkingumu JI prisiminė tuos 
asmenis, kurie paaukojo loterijai 
labai gražius ir naudingus fantus.

Baigdama, p. S. Stasiškienė pa
brėžė, kad surinkti pinigai bus 
panaudoti mūsų vaikučiams Kalė
dų eglutei, paremti mūsų ligonius 
(o Jų ne maža) ir bendruomenės 
ir skautų stovyklas rengiant bus 
suteikta reikalingos paramos, (j)

PAJUDĖJO KULTŪROS FONDAS
Pasikeltus Valdybos sąstatui, 

Kultūros Fondo veikla suaktyvė
jo.

Knygų rinkoje pasirodė naujas 
muzikinis leidinėlis "Sukis į ratą” 
išleista Kult. Fondo vardu. Leidi
nėlis su gaidomis ,lietuviškų žai
dimų aprašymu ir labai naudingas 
jaunimui. Vertėtų kiekvienam Jį 
įsigyti.

PRANEŠIMAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS SYDNEJUJE 1
Kariuomenės šventės minėjimas 

nukeltas į lapkričio 28 d., sekma
dienį.

Minėjimas pradedamas pamal
domis Camperdowno bažnyčioje 12 
vai. Tuoj po pamaldų šios parapi
jos saįpje įvyks minėjimas — ak
tas. Paskaitą skaitys V. Šlio
geris. Įdomi meninė programa.

Minėjime numatoma dalyvaus 
vyr. “Draugo” red. kun. dr. Pruns
kis ir padarys pranešimą.

ALB Sydnėjaus /Apylinkės 
Valdyba.

BRANGŪS TAUTIEČIAI,
neatsisakykite paremti Vinco 

Krėvės-Mickevičiaus paminklo sta
tymo komitetą savo aukomis. Mil
žino kapą tepridengs Jūsų ranko
mis ir širdimi nukaltas granitas, 
kuris žymės didžiausio lietuvio am
žinojo poilsio vietą.

Aukų lapus (esu gavęs penkis: 
No 133, 134, 135, 136 Ir 137) įtei
kiau: ALB Krašto Valdybai (NN 
134, 135, 136, 137), ALB Melbour
ne Valdybai (No 133).

Jei bet kurio mūsų tautiečio ne
pasiektų vienas iš tų aukų lapų, 
o Jisai norėtų ir savo plytele prisi
dėti, prašau aukas siųsti vienai 
iš išvardintų Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Valdybų. Atsimin
kime, kad visi aukų lapai (pilni 
ai- tušti) turės būti grąžinti Ame
rikon iki šių metų pabaigos.

Tad prisidėkime neatidėliodami 
visi, nesivaržydami aukos dydžio. 
Visi būsime vienas kitam dėkingi 
atlikę gražų talkos darbą.

Vyt. Žemkalnis, Paminklo Sta
tymo Komiteto Narys.

ALB Krašto Valdyba gautus au
kų lapus išsiuntinėjo Adelaidės, 
Sydnėjaus , Bankstowno ir Cabra- 
mattos apylinkių valdyboms, todėl 
šių apylinkių tautiečiai prašomi 
savo aukas Vinco Krėvės pamink
lui įteikti savo apylinkių valdy
boms. Kitos ALB Apylinkės, Se
niūnijos bei paskiri asmenys pra
šom aukas siųsti ALB Krašto 
Valdybai, (pažymėdami “Krėvės 
paminklui”) kuri perduos Pamink
lo Statymo Komitetui.

ALB Krašto Valdyba.

TAUTIEČIAI, kurie per mane 
esate užsisakę leidyklos "Terra” 
knygų ir jų iki šiol dar negavę, 
maloniai prašau galimai greičiau 
pranešti, nurodant negautų knygų 
pavadinimus ir pažymint įmokėji- 
mus.

J. Kalakauskas, Lot 47 Mazarin 
St., Herne Bay, N.S.W.

SYDNĖJAUS SKAUTAI RUOŠIASI 
STOVYKLAUTI

Jau 
ko iki 
pradės stovyklauti. Todėl paruo
šiamieji darbai eina pilna sparta.

Prieš keletą dienų posėdžiavo 
Vietininkijos Štabas ir skautų tė
vų Globos Komitetas. Nuodugniai 
apsvarstyta stovyklos darbotvar
kė, maitinimo, drausmes, priežiū
ros ir darbų eigos planai.

Apskaičiuota, kad kiekvienas 
stovyklaujantis skautas už maistą 
turės mokėti £ 4.0.0. Už šią sumą 
bus parūpintas sotus ir sveikas 
maistas. Atkreiptas rimtas dėme
sys į drausmės palaikymo klausi
mą.

Į stovyklą bus vežami tik sveiki 
vaikai, o kilus abejonių vykstan- 
čiųjų sveikatą patikrins sktn. dr. 
Kišonas. Stovykloje budės dvi gai
lestingosios seserys, viena jų bai
gusi Australijoje gailestingųjų 
seserų mokyklą.

Stovyklaus apie 60 .skautų ir 
skaučių, šitokiam, skaičiui stovyk
lą paruošti nėra jau taip lengva. 
Tad iš anksto ir pradėta rūpintis: 
superkmai Indai, palapinės ir kt.

Stovyklą organizuoja vyr. skau
tai vyčiai. Stovyklos vadovas — 
skautų vyčių būrelio vadas T. Ro- 
tcas, pavad. — drauginingas R. 
Jaselskis. Skaučių draugininke — 
M. Osinaitė. Inspektorium sutiko 
būti sktn. Batūra. Stovykloje daž
nai buvos vietininkas sktn. Kišo
nas ir kiti vyr. skautai.

Stovykla prasidės gruodžio 28 
d. ir tęsis iki sausio 10 d. Stovyk
los vieta, kaip jau anksčiau “M.P.” 
buvo pažymėta, yra Penrith apy
linkėje, kalnų papėdėje, prie nedi
delio ežerėlio Ir upelio. Vanduo 
tinka maudytis.

Numatoma, kad stovyklaus 10 
skautų vyčių, kurie bus įjungti į 
priežiūros, ūkio Ir kitas pareigas.

Stovyklavimo metu bus vienas 
savaitgalis, kada tėvai galės ap-

tik šešios savaites bepali- lankyti savo vaikus. 
Sydnėjaus lietuvių skautai Stovykla ruošiama

PASAULIS LAUKIA RYTOJ, O MES JAU 
ŠIANDIEN TURIME NEŠIOJAMĄ

PHILIPS

Troubadour

DĖMESIO! Naujas adresas.
Europietis Siuvėjas

S. SARAKULA
3 Kings'grove Rd., Belmore, 

Sydney, N.S.W.
Tel: LF 5807

Vyriški ir moteriški kostiumai. Di
delis pasirinkimas angliškų ir aus
trališkų medžiagų.
Darbas atliekamas rūpestingai, 
skoningai ir prieinamiauslomls kai
nomis.

Susikalbame angliškai, vokiškai, 
rusiškai ir lenkiškai.

Autobusai iš Strathfield, Bur
wood, Klngsgrove sustoja prie du
rų. Kreiptis kiekvienu metu.

‘Jbliktiii
PLUNKSNOS IR PIEŠTUKAI

garsūs visame pasaulyje.
Tuojaus kreipkitės įvietos

rašomųjų reikmenų prekybą.
Prekybos-gamybos 
išsiaiškinimai...

WILLIAM LEWIS PTY. LTD.

143-145 YORK ST., SYDNEY.

KALBA UŽ SAVE!
Veikia elektra arba savo puikiai pritaikytomis 

ekonomiškomis baterijomis.

• Pianino stiliaus viršelis įjungia bei išjungia, apsaugo 
skalę ir reguliatorius nuo nepalankaus oro ir sužalojimo.
• Įjungus elektrą baterijos automatiškai prisipildo — 
čia nėra jokių atskirų perjungimų! Troubadour kalba už 
save metais pirmyn.
• Įjungus elektrą garsas sustiprėja dvigubai — lygus 

.radiogramai!
• Pasirinkimas iš astuonių spalvų.

(Lengvos išslmokėjimo sąlygos)

tam, kad 
skautai išeitų skautiškąją progra
mą, atitraukti nuo kasdieninio gy
venimo galėtų pailsėti gamtoje 
žaisdami, dainuodami ir tarp sa
vęs kalbėdamies lietuviškai. Tai 
bus mažas lietuviškas kaimelis 
šio krašto platybėse, kur plevė
suos, iškilmingai ryte pakelta mū
sų trispalvė, o vakare bendra mal
da ji bus nuleista nakties poilsiui. 

Kilus neaiškumams dėl stovykla
vimo sąlygų ar kitų reikalų, tėvai 
kreipiasi į skautų vadovus. Skau
tai ir skautės smulkiai informuo
jami sueigose. >

I. Pr.
Melbournas

KAS YRA ŽMOGUS ’
Tokia tema, lapkričio 28 d. šv. 

Jono parapijos salėje, tuoj po pa
maldų, skaitys paskaitą kun. dr. 
P. Bašinskas. Paskaitą ruošia Ka
raliaus Mindaugo Institutas.

— Lapkričio 8 d. įvykusiame 
skautų tėvų Globos Komiteto su
sirinkime pirmininkavo sktn. Ci- 
vinskas, sekretoriavo Antanaitis. 
Apie skautų veiklą ir planus pra
nešimą padarė tunt. pask. Makulis. 
Aptarta visa eilė opių reikalų.

— Lapkričio 27 d. 7 vai. vak., 
Karmelitų salėje parap. savaitgalio 
mokykla ruošia vaidinimą vaikams. 
Vaidinimą paruošė Kardeliūkienė.

Cabramatta
IŠKYLA Į MĖLYNUOSIUS 

KALNUS
Cabramattos Apyl. v-ba gruod

žio 5 d. organizuoja Sydnėjaus lie
tuvių iškylą — gegužinę į Jano- 
lan Caves, Catoombą ir kitas įdo
mesnes Mėlynųjų kalnų kurorti
nes vietas. Vykstama autobusais. 
Kelionė 25 šil. Užsirašyti iki gruo
džio 1 d. pas Cabramattos Apy
linkės pirmininką N. Cinlną (97 
Boyd Str., Cabramatta N.S.W.) ir 
kitus valdybos narius. Blogam orui 
esant iškyla bus atidėta kitam 
sekmadieniui.

“M.P.” RĖMĖJAI
Newcastllo Apylinkė £ 6.11.0, B. 

Mazgelio mezliavos rinkliava £ 3. 
5.0, Sydnėjaus Plunksnos Klubas 
£ 2.12.2.

Po 2 svarus aukojo: V. šopys, 
N.S.W., A. Prldotkas, Vic. S. Dab- 
kus, NSW.

Po 1 svarą: P. Kazlauskas, NSW, 
V. Mikalauskas Vic., J. Šimaitis, 
NSW, J. Cyžas, Vic.

Po 10 šilingų: V. Skrolis, W.A., 
J. Mikalauskas, W.A., Z. Maren- 
golcas, Vie., V. Šablevičius, NSW.

Po 5 šilingus: P. šulys, Vic., J. 
Ramanauskas, NSW., S. Klemenis, 
NSW.
MEZLIAVA "M.P.”

Pas A. Morkūną (Adelaidėj), 
pobūvio metu “Mūsų Pastogei” su
aukota £ 1.4.0 Aukojusiems “M.P.” 
dėkoja.

"Mūsų Pastogė”.

SYDNĖJAUS LIET. SPORTO 
KLUBAS KOVAS RENGIA

ŠOKIU VAKARA c <
Jvyks lapkričio 27 d., šeštadienį,
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Europietis specialistas optikas ii
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius. X | 

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. •>.
° P T ° |

X Optical Service X
"į 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. Centr. 1819 £ 
X Priešais Melbourne Town Hall. X
❖ v
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| LIETUVIŠKOM VAIŠĖM GĖRYMAI PAGAL 
LIETUVIŠKA SKONI

| Australiški ir importuoti vynai, likeriai, degtinė 
ir alus.

| Adelaidėje gaminama degtinė, zubrinė ir slyvinė.
Užsakymus priimu telefonu lietuvių kalba. Pristatau į namus 

g bet kurioje miesto dalyje. Parūpinu stiklus, indus, kėdes, suolus, 
g stalus, staltieses ir kt. Maloniai telkiu patarimus užsakant gėry- 
g mus, rengiant minėjimus bei pobūvius.
g Skambinkit telefonu — J.A. 3284, arba užsukite asmeniškai, g

Į LEONAS BALTRŪNAS |
295 Hoddle St., Collingwood, Vic.
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Masonic Hall, Station Str., 
Newtowne.

Gera muzika ir alutis.
. Pradžia 7 vai. vak.

>«■»<>'«

Lietuvis siuvėjas
Lietuvis siuvėjas priima užsa

kymus savo namuose:
182 Hawthorne Prd., Haberfield, 
N.S.W.

Važiuoti iš George St. Abbots
ford ar Five Dock tramvajais ligi 
Hawthorne Canal.

Smulkesnių Informacijų skam
binti vakare telefonu UA 3126.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simniškls, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 19 
Carrington St., Balmain, Syd
ney, N.S.W. Telef.: WB 2000.
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