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SYDNĖJUS, 1955 m. sausio 12 d.

ALB TARYBOS SUVAŽIAVIMAS Ministerio B.K. Balučio
75 m. amžiaus sukaktis.

ALB Krašto Tarybos IV-sis su
važiavimas, pradėtas pereitų me
tų gruodžio 29 d. Melbourne, tru
ko tris dienas. Dalyvavo 48 atsto
vai.

Suvažiavimų pasveikinęs ALB 
Melbourne Apylinkės Valdybos 
pirm. Ad. Vingis jį atidaryti pa
kvietė ALB Krašto Valdybos pirm. 
Vyt. Slmniškj, kuris padėkojęs ats
tovams už gausų dalyvavimų, kvie
tė visus deramu rimtumu ir atsa
kingumu svarstyti pateiktus dar
botvarkėje klausimus. Kraštai Val
dybos pirmininkui pasiūlius, šuva, 
žiavlmo prezidluman buvo išrink
ti Ant. Mikaila. E. Slonskls ir I. 
Taunys. Pirmininkavo Mikaila.

Mandatų komisija sudaryta Iš 
J. Kuncaičio, Ign. Aleknos Ir VI. 
Boslkio.

Sveikinimų Ir rezoliucijų komi- 
sijon buvo išrinkti Jakutis, Krau
sas ir Ilgūnas, o statuto pakeitimo 
komisijon — Kalvaitis, J. Valys 
ir Lukošiūnas.

Darbo sekretorljatan pakviesti: 
Jadvyga Liutkutė, Vlk. Baltutis 
ir Iz. Geštartas.

ALB Krašto Tarybos suvažiavi
mų sveikino: Lietuvių Teisininkų 
Draugija Australijoje, Australijos 
lietuvių katalikų veikėjų suvažia
vimas, Sambūris Šviesa Regiona
linė Valdyba, Krašto Garbės Teis
mo pirmininkas, Melbourne Cent
rinės mokyklos vedėjas, mokytojai 
ir Tėvų Komitetas, Lietuvių Teat- I 
ras — Studija Adelaidėje, Mel
bourne Lietuvių Skautų Tuntas, 
Juozas Gučius, Lietuvių Kultūros

Pas Melbourne skautus 
stovykloje

ALB Krašto Tarybos atstovai 
antrųjų suvažiavimo dienų (gruo
džio 30 d.), baigus posėdį, ALB 
Melbourne Apylinkės Valdybos bu
vo pakviesti aplankyti Melbourne 
lietuvių skautų stovyklų Morning
tone.

Apylinkės Valdybos užsakytas 
autobusas prie suvažiavimo posed, 
džių salės sustojo 5 vai. vak., o 
po dviejų valandų kelionės gra
žiais pajūrio plentais ir miškų ke
liais buvo pasiekta Morningtono 
stovykla. Krašto Tarybos atstovai 
Melbourne skautams nuvežė lauk
tuvių du maišus oguolių, kuriuos 
įtaikė .stovyklos ūkio viršininkui 
skilt. Kuzmickiul.

Krašto Tarybos atstovams sugu
žėjus pro stovyklos vartus, ant 
kurių didžiulėmis reidėmis, pada
rytomis Iš vytelių,, buvo užrašyta 
Lietuva, Krašto Tarybos prezidiu
mo pirmininkų A. Mikailų su ra
portu pasitiko stovyklos vadovas 
pskt. Alg. Karpavičius, kartu pa
kviesdamas svečius apžiūrėti sto
vyklų.

Rūpestingo tuntinlnko Makulio, 
stovyklos vadovo Ir kitų vyresnių
jų skautų lydimi, svečiai apžiū
rėjo palapines, sandėlius bei kitus 
įrengimus. Po keliolikos minučių 
stovyklautojus trimitas pakvietė 
vakarienės. Buvo gražu žiūrėti, 
kada apie 60 berniukų ir mergai
čių, gyvenančių pajūrio miške, po 
žaidimų ir darbo stovyklų įruo- 
šiant (trečia dienų stovyklauti te
buvo pradėję) sutūpę ant vejos, 
dideliais kakavos puodukais ir 
storais sumuštiniais rankose, mal
šino alkį.

Po pusvalandžio mielosios sesės 
Jau vaišino tokiais pat sumušti
niais ir kakava visus svečius. Ir

Fondo Australijos Apygardos Val
dyba, LSS Australijos Rajono Va- ■ 
das, “Australijos Lietuvis” MLBD 
Centro Valdyba Australijoje, buv. I 
ALB Kr. V-bos pirm. J. Vaičaitis, 
Naujosios Zelandijos Lietuvių Ben
druomenės pirm. Liutikas Ir Mel
bourne Lietuvių Teatro Mėgėjų 
Grupė.

ALB Krašto Valdybos pateiktl- 
ji darbotvarkė, esant pasiūlymui 
išimti “Melbourne nesutarimų” 
klausimų, buvo balsuojama ir 36 
balsų persvara priimta be pakeiti
mų.

Krašto Valdybos pranešimų pa
darė pirm. Vyt. Simniškls. S. Gri
na pateikė ALB Krašto Valdybos, 
“Mūsų Pastogės” ir Tautos Fondo 
pinigines apyskaitas.

J. Kalvaitis perskaitė Krašto 
Garbės Teismo pirmininko prane
šimų.

Krašto Kontrolės komisijos ak
tus perskaitė Pov. Alekna. Kont
rolės Komisija, konstatavusi pa
vyzdingų atskaitomybės vedimų, 
prašė pinigines apyskaitas tvir
tinti.

Suvažiavimas,, pasisakęs dėl pra
nešimų, Krašto Valdybos veiklos ir 
pinigines apyskaitas patvirtino. 
Krašto Valdybai pareikšta padėka 
už atliktų darbų.

Nutarta ALB Krašto valdybos 
būstinę palikti Sydnėjuje, Krašto 
Garbės Teismų Adelaidėje. Kitas 

Krašto Tarybos suvažiavimas (1956 
metais) nutarta sušaukti ten, kur 
bus lietuviški namai, o tokių ne
sant — Sydnėjuje.

negalėčiau pasakyti, kad esu bu
vęs kada nors Australijoje šau- 
neesnėje puotoje, kur būčiau suti
kęs tiek daug jaunų lietuviškų vei
dų, tiek gerų šypsenų.

Stovyklos viduryje plevėsuoja 
mūsų trispalvė ir šio krašto vė
liavos. Trimitas. Vėliavos nuleidi
mo iškilmės. Jūrų skautas Jurgis 
Mikalojūnas skaito dienos rapor
tų, Išgirstu tik, jog dar 3 skautai 
tų dienų stovyklon atvykę. Himnas. 
Vėliavos slenka žemyn. Marija Ma
rija nubanguoja svetimais miškais. 
Himno ir gilmės klausosi iš ne
tolimos sodybos išėjęs būrelis žmo
nių. Suvažiavimo prezidiumo pir
mininkas trumpa kalba pasveikina 
stovyklaujančius skautus, primin
damas tolimųjų tėvynę ir jaunimo 
pareigas savam kraštui.

Už keliolikos žingsnių sulieps
noja laužas. Pskt. Alg. Karpavi
čius vadovauja programai. Dainos 
skautiškos ir kitokios , lietuvių 
dažnomis progomis dainuojamos, 
skamba pajūrio šile. Jūrų skautai 
gabiai suvaidina valties sudužimų 
ir jūrų skauto patekimų “negyve- 
namon salon”. Viskas baigiasi lai
mingai ir net romantiškai, kada 
“negyvenamoje saloje” pasirodo 
esama “laukinukių”.

Krašto Tarybos atstovas, syd- 
nėjiškis brolis Vyt. Deikus, pak
viečiamas “atrišti savo išmonių 
krepšelį”. Jis tęsia stovyklos va
dovo pradėtųjų dainų pynę ir pas
kui iššaukia “Napoleono dvasių”, 
kuri sumaniai atsakinėdama į pai
nius klausimus, liečiančius stovyk
los gyvenimą ir Krašto Tarybos 
suvažiavimų, stovyklautojams Ir 
svečiams sukėlė gardaus juoko.

Giliai nakties tamsai nusileidus 
ant palapinių, miško Ir laužui pra- 

NAUJA ALB 
KRAŠTO VALDYBA

Renkant ALB Krašto valdybų 
paduota 45 kortelės. Pagal balsų 
daugumų išrinkti: Simas Grina, 
Vytautas Simniškls, Vytautas Do- 
niela, Leonardas Karvelis, Myko
las Petronis, Vytautas Skrinska, 
Pranas Nagys. Kandidatai: St. 
Pačėsa, E. Slonskis Ir S. Kovals
kis.

KRAŠTO KONTROLĖS KOMI
SIJA: Pov. Alekna, Vyt. Deikus ir 
Alf. Jakubėnas. Kandidatai: Pov. 
Protas ir Jonas Kizlaltis.

KRAŠTO GARBĖS TEISMAS: 
St. Čibiras, Jonas Kalvaitis, dr. 
Edvardas Jansonas, Juozas Binke- 
vičius, Vladas Požėla.

ATSTOVAI Į PASAULIO LIE
TUVIŲ SEIMĄ: Jonas Kalvaitis, 
Antanas Mikaila, Jurgis Kalakaus
kas, Vladas Jakutis, Jonas Mei
liūnas.

Suvažiavimas padarė eilę nuta
rimų, nustatė ALB Krašto Valdy
bai darbo gaires ir rimtai, dar
bingoje nuotaikoje svarstė esmi
nius bendruomenės klausimus. Ob
jektyviai vertinant, IV-tasis Tary
bos suvažiavimas buvo kūrybin
giausias iš visų iki šiol buvusių 
ir šitai leidžia tikėti, kad lietuviš
koji bendruomenė Australijoje 
tvirtai žengia konsolidacijos ir 
darnaus darbo keliu. Prie suvažia
vimo pasisekimo daug prisidėjo 
prezidiumo pirmininkas, savo tak
tu ir nuosaikiu griežtumu sugebė
jęs užgniaužti aistrų prasiverži
mus.

Platesnis suvažiavimo aprašy
mas kitame numeryje.

J. Kl.
* Ligšiolinis Lietuvos Pasiun

tinybės prie Šv. Sosto attache S. 
Lozoraitis (junioras) yra Diplo
matijos Šefo pakeltas į pirmuo
sius pasiuntinybės sekretorius ir 
šiuo laipsniu įrašytas naujame ak
redituoti prie Vatikano diploma, 
tinio korpuso sąraše.

KEIČIAMI APSIGINKLAVIMO PLANAI
Iš Canberros pranešama apie 

didelius pakeitimus Australijos ka
rinio paruošimo planuose, kurie 
būsią pradėti tuč tuojaus vykdyti 
Australijos kariuomenes apmoky
me, pasiruošiant atominio karo rei
kalavimams.

Karo ministeris šitai paskelbęs 
nurodė, kad Australijos kariuome
nė bus paruošta džiunglių ir tro
pinio klimato sąlygų operacijoms, 
žemyno armijos vyrai bus apmo. 
komi valdyti lengvuosius lėktuvus 
ir kt. Žemyno armijos planai pa
ruošiami glaudžiai bendradarbiau- 

dėjus blėsti, visi — stovyklos gy
ventojai ir svečiai-susikibę ranko
mis, padainavę tradicinę stovyklinę 
atsisveikinimo dainą, skirstosi poil
sio.

Melbourne lietuvių skautų sto
vykla įrtmgta Mr. Dowd ūkio že
mėje. Tai jau antri metai šis nuo
širdus lietuvių skautų bičiulis lei
džia čia mūsų skautams stovyk
lauti ir dar pats visokeriopai sto
vyklą remia, šiemet jis stovyklai 
jau suspėjo atsiųsti porą kumpių 
ir pažadėjo transporto priemones. 
Geri santykiai su Mr. Dowd už- 
megsti dėka Morningtono savait
galio mokyklos vedėjo mok. Bakai
čio, kuris yra Mr. Dowd įmonių 
vedėjas Morningtono.

Al-nis.

Mūsų žymiam diplomatui ir vi
suomenininkui, Lietuvos atstovui 
Londone, mlnisteriui B.K. Balučiui 
gruodžio mėn. 29 d. sukako 75 me
tai amžiaus ir 50 metų visuome
ninės veiklos. Londono ir kitų ko
lonijų lietuviai šia garbingų su
kaktį pagerbė spec, minėjimais. 
Ypač plačiai sukaktis paminėta 
Amerikoje, kur B.K. Balutis gy
vendamas po I-jo Pasaulinio karo 
yra aktyviai dalyvavęs Amerikos 
lietuvių visuomeninėje bei kultū
rinėje veikloje.

ALB Krašto Tarybos suvažia
vimas Melbourne garbingam Jubi
liatui pasiuntė sveikinimų Austra
lijos lietuvių vardu.

Ministerio Balučio 
sveikinimas

B.K. Balutis, Lietuvos įgalio
tas ministerls Londone, “Mūsų 
Pastogės” Red. rašo: “Kalėdų ir 
Naujų Metų proga nuoširdžiai 
svekinu ir linkiu pasisekimo "Mū
sų Pastogės redakcijai, adminis
tracijai ir visiems laikraščio skai
tytojams.”

MIRĖ SAVANORIS — KŪRĖJAS
PLK. L. VALKŪNAS

Keighley mieste (Anglijoj) mi
rė Lietuvos kariuomenės savanoris 
— kūrėjas ats. pulk. Įeit, Leonas 
Valkūnas, gimęs 1900 metais, Bliū
džiu km., Pinlavos valsč., Pane
vėžio apskr. Velionis, baigęs 1918 
m. Vilniaus gimnazijų, įstojo sa
vanoriu į organizuojamų Panevė
žio apsaugos būrį, o vėliau į Ka
ro Mokyklų. Baigęs Jos pirmųjų 
laidų tuoj išvyko į frontų prieš 
bolševikus. Vėliau, Nepriklauso

mybės laikais, ėjo įvairias pareigas 
karinėje tarnyboje. Karo metu bu
vo gestapininkų areštuotas už pa
laikymų ryšių su pogrindžiu, bet 
dėl įnidymų s^>kos po kelių sa
vaičių buvo paleistas. 1947 m. iš 
Vokietijos Išvyko į Angliją. Visų 
laikų aktyviai dalyvavo bendruo
menės gyvenime.

jant su karo laivyno Ir oro laivy
no pajėgų štabais.

Karo ministerio pareiškimu, 
Australijos naujieji karinio apmo
kymo planai esą labai reklšmingi 
nes jie įgalins pasiruošti per trum
pą laiką sutikti bet kokį užpuoli
ką.

šiais metais vieks 23 specialios 
armijos mokyklos, kuriose instruk
cinį apmokymą praeis 10.000 vyrų. 
Normalus karinis apmokymas bus 
rūpestingesnis ir skubesnis.

KALBA APIE TAIKĄ — 
RUOŠIASI KARUI

Sovietų Sąjungos vadai kiekvie
na proga kalba apie savo taikin
gus nusiteikimus Ir kitus vadina 
agresoriais. Bet štai švedų spauda 
praneša, kad kalbėdami apie “tai
kų ir kūrybinį darbą” sovietai vien 
tik Baltijos pajūryje yra "taikin
giems tikslams” įrengę 17 bazių 
vairuojamiems sviediniams išmes
ti. šios bazės įrengtos tarp Tali
no ir Karaliaučiaus. Per vienų va
landą sovietai Iš šių bazių, esą, 
galį išsviesti 13.600 vairuojamų 
sviedinių. Ar šie teigimai yra tik
ri, sunku pasakyti, bet faktas, kad 
sovietai perėmę nacinės Vokietijos 
šios rūšies įrengimus ir specialis
tus, intensyviai dirbo vairuojamųjų 
sviedinių gamybos plėtime ir to
bulinime, visiems yra gerai žino
mas.

KULTŪROS FONDO
ATSTOVI POSĖDIS

Lietuvių Kultūros Fondo Aus
tralijos Apygardos penktasis su
važiavimas įvyko pereitų metų 
gruodžio 28 d. Melbourne. Jį ati
darė LKF Australijos Apygardos 
V-bos pirmininkas A. Krausas.

Mandatų komisijon išrinkti An
tanaitis, Matulionytė ir Barkus. 
Suvažiavimo prezidluman išrink
ti dail. Rūkštelė. Kuncaltis ir Ber- 
tašius. Pirmininkavo A. Rūkštelė.

Suvažiavimų sveikino ALB Kra
što Valdybos vardu pirm. Simnlš- 
kis, Teisininkų Dr-jos — J. Kal
vaitis, “Mūsų Pastogės” Redakci
jos ir Sydnėjaus Lietuvių Plunks
nos Klubo — J. Kalakauskas, Ade
laidės kultūrininkų — A. Rūkšte
lė, Geelongo — Paliulis, “Austra
lijos Lietuvio” leidėjas — red. J. 
Glušauskas ir Krašto Garbės Teis
mo pirmininkas dr. Jansonas.

LKF Australijos Apygardos V- 
bos pranešimų padarė pirm. A. 
Krausas, finansinę padėtį referavo 
iždininkas Janulaitis. Finansinė 
padėtis sunki. Pajamos menkos. 
Dėl to ir plačiau užsimoti bei rei
kšmingesnių darbų negalima at
likti. Kultūros Fondo metraščio 
“Atolas” spaudos Išlaidos prašoku
sios* £ 170. Kasoj suvažiavimo die
nų buvę £ 15. Kontrolės Komisijos 
pranešimų padaręs Pelenauskas 
konstatavo, kad atskaitomybė ve
dama tvarkingai. Kontrolės Komi
sija prašė apyskaitą tvirtinti.

Dėl centrinių organų pranešimų 
diskusijose reikšta pageidavimų, 
kad suvažiavimo nutarimai būtų 
skelbiami spaudoje ir stengiamasi 
juos įgyvendinti. Išreikšta padėka 
“Atolas” redaktoriui Krausai ir 
visiems bendradarbiams, už šį di
delės reikšmės darbų, tikrai sva
rų įnašų mūsų kultūrai.

Pageidauta, kad Kultūros Fondo 
metraštis toliau būtų leidžiamas 
Ir ateityje spausdinamas spaustu
vėje. Tam turi būti surastos lėšos.

Susikaupimo minute pagerbti di
dieji kultūrininkai ’Vydūnas ir 
Vincas Krėvė.

C. Valdybos veiklos ir piniginė 
apyskaitos patvirtintos ir išreikš
ta padėka už atliktus darbus.

Nesakyk, kad esi iš lietu- 
vos KRAŠTO, JEI NESKAITAI 
LIETUVIŠKO RAŠTO!

RAKETINIAI BOMBONEŠIAI
Iš Londono pranešama apie dvie

jų vokiečių naujos konstrukcijos 
raketinius bombonešius, kurių 
greitis 10.000 mylių per valandą, 
ir kurie Išmetę atominių bombų 
krovinį ant pasirinkto taikinio, 
paskui apskridę visą pasaulį gali 
grįžti į savo bazę.

JAV vyriausybė, esą, tirianti šį 
Išradimų. R.A.F. aeronautikos žur
nalas “Flying Review”, kuris apie 
šiuos bombonešius rašo su aviaci
jos ministerijos žinia, nurodo, jog 
vokiečiai Walter Bornberger ir 
Kraft Ehricke, buvę V-2 eksper
tai, šiuo metu dirba Bell Aircraft 
Corporation Amerikoje.

Kol kas, žinoma, šie mobonešiai 
dar tik labaratorijose bandomi.

Jau pats laikas atnaujinti

MŪSŲ PASTOGĖS
PRENUMERATĄ 1955 METAMS

‘ MŪSŲ PASTOGĖ” YRA PLAČIAUSIAI SKAITOMAS NEPARTI
NIS INFORMACIJOS IR KULTŪROS LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTIS 
AUSTRALIJOJE.

NAUJA LK FONDO
VALDYBA ......

I LKF Australijos Apygardos 
Valdybų išrinkti: A, Krausas, dail. 
Vaičaitis, Zenkevičius, J. Valys dali. 
Simankevičius. Kontrolės Komisi
jon: Janulaitis, Paliulis, Skėrys.

Kitas suvažiavimas nutarta su
šaukti ten, kur įvyks ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimas. Jis įvyks 
po dviejų metų.

Suvažiavimo proga Kultūros 
Fondo C. Valdyba suruošė Meno 
Dienas: Melbourne gyvenančių lie
tuvių dailininkų darbų parodų, li
teratūros — išraiškos šokio vaka
rų ir kamerinės muzikos koncertą. 
I šiuos parengimus gausiai atsilan
kė Kultūros Fondo, ALB Krašto 
Tarybos ir kitų suvažiavimų daly
viai b<*i Melbourne lietuviai.

(Platesnis Kultūros Fondo suva
žiavimo aprašymas bei Meno Die
nų vertinimas kitame numeryje).

Alonis.

NUŽUDYTAS PANAMOS
PREZIDENTAS

Nežinomi asmenys lengvojo kul- ' 
kosvaldžio šūviais nužudė Pana
mos prezidentą Jose Antonio Ro
mon ir vieną saugumo policijos 
pa'reigūnų, lydėjusį prezidentą iš 
arklių lenktynių. Trečias asmuo 
nukautas, manoma, pradėjus atsi
šaudyti prezidento sargybai.

Areštuotas buv. Panamos prezi
dentas Arnulf o ^Aria Ir dvi mote
rys. Aria buvo nušalintas iš pre
zidento pareigų prieš terjus me
tus. “Tylų” perversmą įvykdė nu
žudytojo prezidento vadovaujami 
Tautinės apsaugos vyrai.

Panamoje' paskelbtas karo sto
vis.

• Indonezijoje įvykusiose de
monstracijose dalyvavo apie 10.000 
žmonių. Jie reikalavo aneksuoti 
Vakarų N. Gvinėją ir nutraukti 
diplomatinius ryšius su Olandija.

Dai- visai nesenai Olandija su
teikė Indonezijai nepriklausomybę 
bet Indonezija iki šiol vis nepajė
gia viduje susitvarkyti. Šia jauna 
respublika labai domisi Sov. Są
junga, nes čia palanki dirva ko
munizmui plisti.

• Amerikos spauda rašo, kad 
sovietai Jau turi pasigaminę toli
mo skridimo bombonešių, galinčių 
pasiekti Ir visas JAV oro bazes. 
Nurodoma, kad šie bombonešiai 
yra apginkluoti vandenilio bombo
mis.

• Prancūzijos krašto apsaugos 
ministeris E. Temple pareiškė, kad 
Prancūzijos apsaugos sistema bus 
pertvarkyta pagal atominio karo 
reikalavimus.

• Rytų Vokietijoje paskelbta 
naujokų registracija, šaukiami vy
rai nuo 17 iki 22 metų amžiaus. 
Taip pat registruojami kariai iki 
46 metų amžiaus.

1
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P JT Seimo Protestas
Pavergtųjų Jungt. Tautų seimas, pareiškė visišką pritarimą, 

susirinkęs nepaprasto posėdžio, pa- I "Pavertę Lietuvą agresijos prieš 
reiškė protestą dėl vad. Maskvos' Vakarus strategine priemone, pa- 
Taugumo konferencijoje” padary- čią lietuvių tautą padarę begink- 
tų nutarimų ir pastangų kalbėti 
pavergtųjų tautų vardu. Seimo ne
paprastam posėdžiui pirmininkavo 
Lietuvos delegacijos pirm. V. Sid
zikauskas, kuris savo kalboje pa
brėžė, kad Kremliaus valdovai yra 
lygiai su Hltreliu atsakingi už 
Antrąjį Pasaulinį karą ir už dau
gelį agresijos veiksmų prieš suve
renines Centro ir Rytų Europos 
bei Azijos valstybes. Jie taip pat 
jau 10 metai kliudo Europoje ir 
Azijoje atstatyti teisingą taiką ir 
teisėtą tvarką. Jie tebetęsia šimtui 
millonų europiečių primestą netu
rintį precedento moralinio bei fi
zinio teroro režimą. Paryžiaus 
konferencija laisvajai pokario Eu
ropos daliai davė politinės bei ka
rinės konsolidacijos pagrindus. Tai 
yra konstruktyvus žingsnis į vi
sos Europos, apjungtos bendrų 
tikslų Ir bendros akcijos, saugumo 
sistemą. Tik laisvos ir suvereninės 
valstybės, turinčios laisvų tautų 
laisva valia sudarytas vyriausy
bes, tegali būti šitokios Europos 
— nuo Baltijos Iki Juodųjų ma
rių Ir nuo Viduržemio jūros iki 
Atlanto — saugumo partneriai. 
Maskvos konferencijoje pavergto
sios tautos nebuvo atstovaujamos. 
Savo dvasia Jos tebesudaro lais
vojo, pasaulio dalį. Nuo jo jos yra 
atskirtos prieš savo valią okupan
to Jėga. Nors Maskvos konferencija 
pretenzingai pavadinta "Europos 
Kraštų Talkai bei Saugumui Ap
saugoti Konferencija”, bet Europa 
Joje nedalyvavo. Sovietų marione
tės mūsų europonlams kraštams ne
atstovavo. Jiems žodžiai “talka” 
ir “saugumas” reiškia pax sovie- 
tica, t.y. per vidaus subversiją 

arba tiesioginę ar netiesioginę ag
resiją vykdo visų valstybių laips
nišką' pavergimą. Todėl seimas, 
tuos .faktus patvirtindamas, ir 
stengiasi atkreipt laisvojo pasau
lio dėmesį į jam spendžiamus so
vietinius spąstus, drauge įspėda
mas ir pačias Sovietų pavergtą
sias tautas.

Tuo reikalu seimui buvo pasiū
lyta Ir Jo priimta rezoliucija, ku
ria, pareiškus protestą prieš Mas
kvos konferenciją, Albanijos, Bul
garijos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Ru
munijos Ir Vengrijos atstovai iš
reiškė šių Sovietų pavergtųjų val
stybių tikrąjį nusistatymą.

Lietuvos delegacijos narys M. 
Brakas savo kalboj, pasakytoj' 
PJT Seimo posėdy 1954.XII.3, Lie-1 
tuvos delegacijos vardu ^rezoliucijai

PULGIS ANDRIUŠIS

(Feljetonas)
Sutemus, tautietis užsisklendžia 

duris Ir sako kitam tautiečiui, jei
gu toksai ateina tuo metu Diep
holco gimnazijai aukų rinkti:

— Labanaktis!
Tautietis su aukų sąrašu sėda į 

tramvajų ir važiuoja pas kitą tau
tietį:

— Labanaktis! — sako kitas 
tautietis, trenkdamas dar ne visai 
įrengtas duris, šiaip taip pakabin
tas ant laikinų kenglų. — Aš dar 
nebaigiau savo namų. Ateik, nu, 
už poros metų, Jeigu viskas tvar
kingai seksis. O dabar: Labanakt!

Diepholco gimnazijos aukų rin
kėjas savo popierėlyje dar turi 
daug pavardžių.

Tautietis Strazdlbaila, pažiūrė
jęs pro duryse iškirstą slaptą aku
te ir neatmušęs užrakto, paklau
sė:

— Kas tu toks?
— Tai čia aš,toks Vasario šešio

liktosios gimnazijai, — atsakė pri- 
sibiednijęs rinkėjas. — Gal kokį 
svarą pasirašytum.

— Svarą, acha! O kiek laiko 
jau gyvenate Australijoj? — ašt
riai paklausė šeimininkas, apžvel
gęs priebučio šviesoje neprašytą 
svečią, kuris atsirado tuojau po 
tramvajaus pravažiavimo.

— Jau bus šeši riebūs, — ta
rė rinkėjas.

— šeši riebūs ir dar vis tram
vajum važinėjat, ą? O kur maši
na?

lę, Sovietai Maskvoje šiandieną 
bando demonstruoti Ir moralinį 
Lietuvos išprievartavimą. Tačiau 
šiuo atžvilgiu sovietinis melas Ir 
išdavimas kaip į sieną atsimuša 

į nepalaužiamą lietuvių tautos dva
sią, kuri ir mūsų čia atstovaujama 
ir reiškiama drauge su mūsų ne
atskiriamais draugais ir sąjungi
ninkais iš visų pavergtųjų Euro
pos valstybių. Nesugriaunama yra 
lietuvių tautos viltis, — pabrėžė 
kalbėjęs lietuvių delegacijos vardu 
M. Brakas, — kad jos nepalaužia
ma dvasios jėga galiausiai išves ją 
vėl į laisvę ir nepriklausomybę, 
kuria ji džiaugėsi per šimtmečius”.

Vieningai priimtoje rezoliucijoje 
pabrėžta: “1. Mes konstatuojame, 
kad Maskvos konferencijoje mūsų 

.valstybių vardu dalyvaujančios va. 
dov. vyriausybės yra Sovietų mū
sų pavergtosioms tautoms primes
tos marionetės, neatstovaujančios 
nei mūsų tautos valiai, nei jų tei
singiems Interesams, nei tikrie
siems nusiteikimams. Šios mario
netės susirinko Maskvoje Sovietų 
iš anksto sukonstruotos sistemos 
sutarties ar susitarimo forma pri
imti. Šios marionetės darbar tik 
suviešina ligi tol slėptus pasiruo
šimus karui. Maža to: nauji pan
čiai dedami mūsų nepatenkintoms 
tautoms, kad padidintų sovietinės 
priespaudos naštą. 2. Mes todėl iš
kilmingai protestuojame prieš mū
sų valstybių vardu Maskvai atsi
davusių marionetinių vyriausybių 
atstovų pasirašytų bet kurių įsipa
reigojimų galiojimą. Mes skelbiame 
tokius įsipareigojimus niekiniais.

Mikoyuo nuomonė apie 
draugus ir priešus

Sovietų Sąjungos m in. pirm, pa
vaduotojas' ir prekybos mlnlsteris 
Anastas Mikoyan, kuris prieš kele
tu dienų lankėsi Suomijoje, kur 

susipažino su pramonės įrengimais, 
darbu įmonėse Ir ūkine šio kraš
to organizacija, išvažiuodamas pa
reiškė: "Aš atvažiavau į Suomiją 
komunistas. Po to, ką aš čia pama
čiau, aš turėsiu save gerai kont
roliuoti, kad grįžęs į Maskvą ne
pasidaryčiau kapitalistas”. Tai sa
kydamas jis kiek pajuokavo, bet 
rimtai čia pat dar pridūrė: "Ko
munizmas turi daug ko pasimoky
ti iš kapitalizmo.”

Kalbėdamas su “Daily Mali” 
Helsinkio korespondentu, Mlkoynas 
visai atvirai pareiškė: "Rusija 
daugiau nėra užinteresuota priimi-

— Neturiu, ponas Strazdlbaila, 
dovanokit...

— O namus ar jau turit?
— Neturiu, dovanokite...
— Neturit namų tai ir nežinot, 

kad sutemus negalima žmonių 
trukdyti, čia yra toks įstatymas. 
Labanaktis!

Pasibeldęs pas sekantį tautietį 
aukų rinkėjas negalėjo patikėti 
savo akimis: plačiai atsivėrė prie
angio durys, nušvito elektra ir, 
maldydamas šunį, Išėjo patsai šei
mininkas Išskėstomis rankomis:

— O tai gerai kad atėjai, kaip 
žadėjęs! Tuojau aš čia paruošiu 
dažus ir mes ligi dvyliktos baig
sim tepti kambarį... Ei tu ten, 
žmonelę, greičiau apsisuk... Pen- 
zelilai pakabinti garaže...

—Kad aš čia, ponas tautieti, 
tiktai dėl Diepholco gimnazijos... 
— nusikaltėlio balsu vapėjo rinkė
jas, tramdydamas šunį, kuris šo
kinėjo jam ant gerklės.

— Gimnazija — ne gimnazija, 
bet meskis švarkelį ir griebsimės 
darbo. Mano kaimynas, njatyt, pri
virto gerdamas plonką, o kambarį 
reikia būtinai baigti, nes poryt 
jau atsikraustys nuomininkas, — 
šnekėjo tautietis, nė kiek nesijau
dindamas, kad atėjo ne tas, kuris 
"buvo pasižadėjęs talkon.

— Kad man dar čia apibėgti ki
tus tautiečius, — nedrąsiai pro
testavo rinkėjas, — gimnazija da

Nukreiptas prieš Vakarus, sukon
struotas prieš mūsų tautų valią 
šis naujas Sovietų grasinimas tik 
grasinimu tegali būti laikomas ir 
todėl laisvojo pasaulio turi būti 
atmestas. 3. Mes taip pat griežtai 
protestuojame prieš Kremliaus ak
ciją skubos keliu paversti mūsų 
tautas Sovietų imperialistinio ka
ro mašinos patrankų maistu, o mū
sų valstybių teritorijas — prieš
akinėmis karinėmis bazėmis agre
sijos tikslams. 4. Mes laisvąjį pa
saulį užtikriname, kad mūsų tau
tos tvirtai ir nesvyruojamai apsi
sprendusius skirti visas savo jėgas 
Sovietų pavergtųjų mūsų tėvynių 
kilniausiam išlaisvinimo reikalui, 
o po išlaisvinimo galimai veikes
niam įsijungimui į laisvąjį pasau
lį, nuo kurio prieš savo valią jos 
buvo Sovietų prievarta atplėštos”.

Tuo būdu PJT seimas dar kar
tą priminė laisvajam pasauliui, 
kad iš Sovietų pavergtųjų kraštų 
žmonių yra atimtas bet koks gali
mumas laisvai, pareikšti savo nuo
monę ar nusistatymą. Tai supras
damas, seimas ir savo rezoliucijo
je, ir savo telegramose prez. Ei- 
senhoweriui, mln. pirm. W. Chur- 
chilliui ir mln. pirm. Mendes Fran
ce ypatingai pabrėžė mintį, kad 
Sovietų pavergtosios tautos Mask
voje nebuvo atstovautos ir kad 
Kremliaus ponai pavergtųjų tautų 
vardu buvo susikvietę tik savuosius 
kvislingus, kurie klusniai tegalėjo 
priimti tariamo susitarimo pavi
dalu viską, kas Maskvos jiems bu. 
vo iš anksto pagaminta. Seimas 
drauge užtikrino laisvajam pasau
liui , kad Sovietų pavergtosios 
tautos yra jo tikrieji sąjunginin
kai ir geriausi talkininkai kovoje 
su bolševizmu. E.

nėti užsienių valstybių komunis
tų partijų delegacijas, kaip turis
tus. Mes norime turistų technikos 
specialistų, profesorių ir kultūri
ninkų, (iš kapitalistinių kraštų) 
kurie galėtų mus pamokyti daug 
dalykų, kurie mums reikalinga ži
noti.”

• Jeruzalėje žydų kariuome
nės sargybiniai prie demarkacijos 
linijos, skiriančios tų miestų į dvi 
dalis, nušovė penkis Arabų Le
giono karius.
• Pereitų savaitę merino vilnų 

kaina Sydnėjuje pakilo 2,5%, pa
lyginus su anksčiau mokėtomis kai
nomis. Didelio susidomėjimo Aus
tralijos vilna rodo tiek Rytų, tiek 
ir Vakarų Europos pirkliai. Geri 
pirkėjai tebėra Anglija, Amerika 
Ir Japonija.

bar pateko į devynias bėdas... O 
dar rytoj anksti j darbą...

— žinau, žinau: kai pinigą rink
ti tai nespėji tautiečiams durų 
varstyti, o talkininkų tai nė su 
aliarmo sirenomis neprisitriūbysi! 
Mesk švarką ir pradedam!

Taip stalgiai užkluptas, rinkė
jas net nespėjo pasipriešinti išvel
kamas iš švarko, juoba, kad atli
kus talką, mąstė, bus galima tik
rai porą svarų įrašyti knygelėn.

Vieną sieną dažė patsai šeimi
ninkas, kitą — jo žmona, o trečią 
— Diepholco gimnazijos rinkėjas. 
Lubas dažė visi Itrys bendrai.

Aukų rinkėjas, nors ir būdamas 
patsai benamis, talkose buvo iš
mokęs visus amatus imtinai iki 
šiukšlininko, — tad darbą baigė 
gerokai prieš vidurnaktį.

Nuo nosių nusigramdę dažus, su
sėdo valgyt ir gert. O po baliaus 
rinkėjas, atsisveikindamas, vėl iš
siėmė aukų knygelę:

— Tai dabar, gal, ponas jau 
primesit porą svarų gimnazijai?

šeimininkas, blogai paveiktas 
plonko, šėrė rinkėjui per ranką, 
kad net iškrito aukų popieriai.

— štai tau du svarai! O ką su
valgėt ir išgėrei tai visai nero- 
kuoji? Ar kumpį ir pamldorus, 
manai, mes dykai gaunam iš krau
tuvės? O dar toki brangūs gėri
mai, o dar laikas, kurį sugaišo 
mano žmona, ruošdama vakarienę, 
ką? Eik greičiau, ba dar, pražiop
sosi paskutini tramvajų, ko gera, 
dar užsigeisi, kad tau sumokėjau 
už taksi, ką? — rėkė tautietis, 
spardydamas ant grindų pamestą 
knygutę.

— Dovanokite, tautieti, — vape.

IŠ VLIKo POSĖDŽIO
1954 m. gruodžio 15-17 d.d. tru

kusiame VLIKo posėdyje, kuriam 
pirmininkavo VLIKo pirmininkas 
M. Krupavičius, buvo priimtas 
VLIKo statuto papildymo Iš 1952 
m. pakeitimas, pagal kurį yra pa
naikinta VLIKo ir VT Pirminin
kams nustatoma kadencija. Ry
šium su tuo padarytas ir kitas 
statutinis pakeitimas, būtent: 
VLIKo ir VT Pirmininkams rinkti 
arba nepasitikėjimui pareikšti turi 
būti sudaryta paprasta VLIKo na
rių balsų dauguma vietoj iki šiol 
buvusios kvalifikuotos 2/3 daugu
mos.

XT pirmininkas K. žalkauskas 
ir URT valdytojas dr. P. Karvelis 
padarė politinės padėties apžval
gą. VLIKo pilnatis išklausė Vykd. 
Tarybos pranešimų apie nuveiktus 
darbus ir ateities planus. Išklau
syta Kontrolės Komisijos praneši
mo, kurį padarė jos pirm. J. Nor- 
kaitls. Pakeistas ir papildytas Tau
tos Fondo statutas. Nutarta pa
remti Baltų Institutą.

VLIKas priėmė 1955 m. I-jo pus
mečio sąmatą ir VLIKo posėdžių 
protokolams rašyti nuostatus. Pa
pildyta Tautos Fondo valdyba: A. 
Liutkui išsikėlus į Prancūziją ir 

negalint eiti pareigų, jo vieton Tau
tos Fondo valdybos nariu išrinktas 
inž. P. Narutis, o kandidatu — 
kun. Kenstavičius.

Pasitraukus Iš eitųjų pareigų 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus val
dybai, VLIKo Pirmininkas pareiškė 
jai už atliktus darbus padėką. Į 
naująją Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus valdybą VLIKas išrinko: dr. 
L. Gronį — pirmininku, mokytoją 
Jurkaitį — vicepirmininku, V. Gai
lių, J. Venckų ir P. Venclauskienę 
nariais. Valdybos kandidatai: ats. 
pulk. Žukauskas ir B. Prapuole- 
nienė.

VLIKas , išklausęs Specialio
sios Komisijos pranešimo, padarė 
tuo reikalu sav onutarimą ir nu
sprendė jį pranešti visų VLIKą 
sudaran.lų politinių grupių cent
rams.

Iškeliant Lietuvos reikalą tarp
tautiniuose suvažiavimuose (so
cialistų, liberalų, krikščionių stc), 
VLIKas nutarė atstovavimą šiuo
se tarptautiniuose sambūriuose pa
remti dar daugiau, kaip ligi šiol.

Elta.

• Pereitą savaitę įvykusiuose 
Vakarų Berlyno parlamento rin
kimuose laimėjo socialistai, kurie 
yra priešingi Vak. Vokietijos ap
siginklavimui. Nuo 1948 m. mies
to valdžia buvo Laisvųjų demok
ratų ir Krikščionių demokratų 
partijų koalicijos rankose.

no rinkėjas, pakėlęs nuo žemės są
rašus, dovanokit, aš, mat, per daug 
įsidrąsinau, maniau, padėjau dirb
ti, tai ir galiu...

— O kas gi yra talka? — ma
tydamas rinkėjo šaltą būdą, apri
męs šnekėjo šeimininkas. — Tal
ka yra toks darbas, už kurį pini
gų nemoka, tik už valgį ir gėrimą. 
Vadinasi, mes dabar kvit!

— Už darbą aš nereikalauju, aš 
tik maniau, gal gimnazijai... — 
jau nat slenksčio aiškinosi rinkė
jas.

— Gimnazijai, gimnazijai, ją vi
so pasaulio lietuviai remia, o kas 
gi mane paremia? Va, kaimynas 
pasižadėjo mane paremti, bet da
bar, tur būt, patsai savęs negali 
remti, užgriuvęs ant vyno bon- 
kos.. .<

— Žinoma, iš jo pusės negražu, 
tai lietuviškų papročių laužymas, 
— su užuojauta pritarė rinkėjas.

— Klausykite, tautieti... — 
pradėjo jau visai ramiai šeiminin
kas. — Blogi mano reikalai.,. po
ryt atsikrauslo nuomininkas, į 
tuščią kambarį negalima įleisti, 
reikia lovos, bent vienos, kad ir 
sulūžusios kėdės, reikia kablio ke
purei pasikabinti. Pats, matai, ne
si namų savininkas ir nežinai tų 
visų bėdų... Ar negalėtum man 
paskolinti penkių svarų depozitui.

— Bet kad gi aš šiandien nė 
svaro nesurinkau! — nuliūdo rin
kėjas.

— Taip tik sakai man į akis, 
o xyt bėgsi atsiraitęs kelnes i 
paštą... Palauks jūsų ten remia
mas mokinukas, pripratę jie tenai 
prie lengvo valgymo... O gal jam 
tuo tarpu atsiųs Kanados lietu-

Palyginimai
KOKS SKIRTUMAS TARP BOLŠEVIKINIŲ RYTŲ IR 

LAISVŲJŲ VAKARŲ
Koks skirtumas tarp gyvenimo lyginimą. Batus nusipirkti' čia ga- 

okup. Lietuvoje ir iš viso bolševl- Ii už trijų dienų darbininko atly- 
klniuose Rytuose nuo laisvųjų Va- 1 ginimą, o Lietuvoje reikia mokėti 
karų, būdingais pavyzdžiais at-' dviejų — trijų savaičių uždarbį, 
skleidė j Vakarus prasimušę mūsų j Maršklniai-vienos dienos uždarbis, 
tautiečiai, su kuriais tuo reikalu 
pasikalbėjimą į Tėvynę perdavė 
Amerikos Balsas Iš Europos.

— Kokios buvo pačios pirmuti
nės jūsų nuotaikos bei įspūdžiai 
prasimušus j laisvuosius Vakarus?

BAKANAS: — Jautėmės lyg tas 
kalinys, kuris pabėga iš kalėji
mo. Dešimt metų buvau atskir- 

.tas nuo laisvojo pasaulio ir tik 
iš Amerikos Balso išgirsdavau tie
sos žodį. Gyvendamas pavergtoje 
Lietuvoje, aš negalėjau protu ap
rėpti ar įsivaizduoti, kad vėl ga
lėsiu kada nors pamatyti laisvąjį 
pasaulį ir laisvą žmogų.

—Kai pasiekėte laisvuosius Va
karus, kas pirmiausia patraukė 
jūsų dėmesį ir žvilgsnį?

MIRONAS: — Aš stebėjau ir 
stebiu žmones gatvėje, čia visi 
dailiai apsirengę, ir negali ats
kirti, kuris, anot bolševikų, yra 
“buržujus” ir kuris darbininkas. 
Aš stebiu praeivių veidus, jų ap
sirengimą, jų laisvą laikymąsi 
viešose vietose ir matau žmonių 
savarankiškumą, energiją ir pasi
tikėjimą savimi.

BAKANAS: — Aš pvz. kartą 
nuėjau prie vieno fabriko pasi
žiūrėti, kaip atrodo darbininkai, 
išeiną iš darbo. Negalėjau atskir
ti, kuris jų yra baltarankis ir' ku
ris Juodarankls, kuris direktorius, 
buhalteris ir kuris šlavikas, kros- 
niakurys, mašinų tepėjas.

MIRONAS: — Aš visą laiką 
seku viešąjį gyvenimą: noriu patik
rinti bolševikų šnekas — ar Vaka
ruose tikrai yra tiek skurdo, kiek 
apie jį šneka Lietuvos okupantas. 
Turiu pasakyti, kad nemačiau elge
tos, gatvėje stovinčio" ir išmaldos 
prašančio karo invalido — val
katos. Gi Lietuvoje maskoliškų 
ubagų pilna: gatvėse prašo išmal
dos, vaikšto po restoranus, val
gyklas, renkasi kapeikas, tuoj pra
geria, kelia triukšmą, užkabinėja 
praeivius ir maskoliškai keikiasi.

—Be abejo, jūs turėjote progos 
palyginti prekių kainas V. Vokie
tijoje ir okupuotoje Lietuvoje?

BAKANAS: — Taip. Jau nekal. 
bant apei gausų prekių pasirinki
mą, puikiausią patarnavimą, krau
tuvių puošnumą, čia kainos nepa
lyginti žemesnės. Pvz. aš pirkau 
šį paltą. Sumokėjau 80 markių, 
t. y. savaitinį vokiečio darbininko 
atlyginimą. Už tokį paltą Lietu
voje reikėtų sumokėti mėnesinį at-

vlai... O man pinigai jau ryt rei
kalingi!

— Ne, neturiu nė svaro! — kir
tosi rinkėjas.

— Tai duok Iš savųjų, juk su
sitaupei, neturėdamas nė namų, nė 
mašinos.

— Gerai! tarė rinkėjas, tiesda
mas penkinę. — Bet grąžindami 
man skolą, tikrai jau išmosite ko
kią žaliukę ir gimnazijai?

— Žinoma, — tarė šeimininkas,
— tuč tuojau, kai tik apsistaty- 

slu kambarius, nusipirksiu kilimus, 
baigsiu mkoėti šaldytuvą, apsit
versiu naują tvorą, perstatysiu 
garažą, įsigysiu vandens minkšty- 
tuvą, nusipirksiu elektrinį siurblį, 
pristatysiu skalbyklą, pridursiu už
pakalinę verandą, — tuomet tuč
tuojau paremsiu gimnaziją, nerei
kės ragint, pats nunešiu. Na, o 
dabar labanakt!

— Labanakt! — tarė rinikėjas.
— Kažin ar dr pagausiu paskuti
nį tramvajų?

— Jau nuėjo, ar negirdi dzin- 
guliavlmo? — ramino šeimininkas.
— Pavėžėčiau savo mašina, bet 
tik ką ją perdažiau, nenoriu dau
žyt patamsyje, čia tuoj už kampo 
yra geras telefonas, taksi atva
žiuos per penkias minutes, netu
rėsi vargo. Labanakt!

(Skaityta LK Fondo suruošta
me literatūros vakare Melbourne.)

DIDELI DARBAI TIK SUTEL
KTINĖMIS VISŲ - PASTANGO
MIS ĮVEIKIAMI. TAD JUNGi- 
MĖS Į LIETUVOS LAISVINIMO 
AKCIJĄ. ĮSIGYKIME LIETUVIO 
PASĄ IR TAUTOS FONDO ŽEN
KLIUKŲ. 

o Lietuvoje reikia net savaitinio 
atlyginimo. Maistas čia labai pi
gus. Jo tiek gausu, kad negalima 
lyginti nei kainos, nei pasirinki
mo atžvilgiu su Lietuvoje parduo
damais maisto produktais.

—Ar teko jums plačiau pake
liauti po Vakarų Vok’etiją?

MIRONAS: — Teko. Aš stebė
jau ir lyginau vokiečių žemės 
ūkio mechanizaciją su Lietuvos 
okupanto pasigyrimais. Vakarų Vo
kietijoje nepalyginti plačiau yra 
Išvystyta žemės mechanlzacjjia: 

traktoriai, kombainai, visokios sė
jamos, kertamosios, įvairiausia ir 
sudėtingiausia technika yra tiek 
paprasti dalykai, jog čia niekas 
spaudoj nerašo ir per radiją ne
skelbia, kad javai kuliami kom
bainais ar bulvės kasamos maši
nomis. Samdiniai čia turi puikiau
sias darbo sąlygas ir gauna gerą 
atlyginimą. Ir kaip liūdna pasida
ro, kai žinai, jog okupanto pa
vergtas valstietis, trigubai daugiau 
padėdamas darbo, iš okupanto te
gauna tik kapeikas ii; kelis kg. 
grūdų.

BAKANAS: — Mes visą laiką 
lyginame okup. Lietuvos gyvenimą 
su laisvaisiais Vakarais. Kur tik 
.metame žvilgsnį, mums pasidaro 
gaila bolševikų užguito brolio — 
lietuvio. Vakaruose sparčiau vis
kas žengia į priekį, o mūsų Lie
tuvoje diena išdlenos lietuvis yra 
stumiamas į didesnį vargą, skur
dą, badą ir išnaudojimą.

—Bet juk okupantas sako, kad 
jis Lietuvoje sukūręs gražų, pasi
turintį gyvenimą, mokąs didžiau
sius atlyginimus, žmonės esą so
tūs, gražiai apsirengę, perką bran
giausias prekes?

MIRONAS: — Tai tik kalbos. 
Koks gali būti sotus ir gražus gy
venimas, kai valstietis turi eiti 

miestan duonos kepalėlį nusipirkti, 
o mėsa jam tik svajonė. Gi fabri
ko darbininkas retai kada tris kar
tus į dieną valgo, o apsirengimui 
beliko tik “valinka.” Pažvelgit tik 
į “Tiesoj” dedamas fotografijas
— ir tuoj pamatysit, kaip šian
dien okupantas yra “dailiai” ap
rengęs lietuvius.

BAKANAS: — Čia dar noriu pa. 
pildyti: aš dirbau labai sunkiai 
fabrike. Valgiau tik du kartu per 
dieną ir labai liesai. Iš uždarbio 
neįstengiau per metus eilutės nu
sipirkti. Gyvenau palėpėje. Apie 
kokias nors pramogas, išvykas nė 
galvoti negalėjau. Gėda ir pasa
kyti, kad dirbantysis yra pavers
tas darbo stovyklos įnamiu. Jis 
šiandien niekuo nesiskiria nei iš
vaizda, nei Išsimaitinimu nuo bau
džiauninko.

—O vis dėlto okupantas sako, 
kad šiandien esą garbinga būti So
vietų piliečiu?

MIRONAS: — Ir bolševikų poe
tas Majakovskis sakė, kad , girdi
— “Žiūrėkite, pavydėkit man — 
aš Tarybų Sąjungos pilietis”. — 
Kai mudu su Bakanu atvykome i 
laisvuosius Vakarus, gėda buvo 
pasirodyti patiems ir parodyti so
vietinį pasą. Įstaigoms ir asme
nims Vakaruose mes nesukėlčme 
pavydo jausmo, be užuojautos ir 
nusistebėjimo.

—Apskritai, kokia jūsų dabar
tinė savijauta?

BAKANAS: — Esame laisvėje. 
Ja džiaugiamės. Liūdna tik, kad 
mūsų broliai tėvynėje yra lyg ka
lėjime. Su savo kelionės draugu 
Mironu mes dažnai pasikalbame, 
kaip būtų gera, kad mudu galėtu
me krašte pasillkusiems tautie
čiams parodyti tą gražią .tikrovę, 
kuri yra Vakaruose.

MIRONAS. — Visa tai, ką mes 
trumpu laiku pažinome ir pama
tėme Vakaruose, mums sukelia di
delę energiją dirbti, kovoti, įsi
jungti j Lietuvos laisvinimo darbą, 
kad tik būtų sutrumpintos lietuvių 
vergijos dienos. Prasiveržę į Va
karus, mes turime visas sąlygas ir 
naudojamės visomis įmanomomis 

priemonėmis, kad laisvasis pasaulis 
išgirstų tiesos žodį apie pavergtos 
Lietuvos kančias ir lietuvių troš
kimą nusikratyti okupantu ir gy
venti laisvėje.
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ARGENTINA
Italijos savišalpinių ir kultūrinių 

organizacijų kongrese, atidaryta
me Buenos Aires un-to teisių ir 
visuomeninių mokslų fakulteto 
puošniausioje salėje, dalyvavo pre- 
zld. Peronas ir vyriausybės na
riai, taip pat per 1.000 atstovų. 
Argentinos lietuvių kolonijai ats
tovavo ALB leidėjas Pr. Ožinskas. 
SLA kūrėjui ir garb ės nariui Pr. 
Stalioraičlul už nuopelnus priseg
tas aukso medalis. Lietuvis V. Lau
rinavičius, pasižymėjęs savo me
niškais medžio darbais, dalyvavo 
knygų rišimo parodoje ir atkreipė 
į save daugelio lankytojų dėmesį.

AUSTRIJA
Vienos kolonijos seniūnas S. 

Digrys dalyvavo Care konferenci
joje ir atstovavo Austrijos Balfo 
įgaliotiniui. Vienoje lietuvių dabar 
yra 26, iš kurių 7 seneliai bei ligo- 
nys Ir 6 valkai. Austrijos lietuviai 
reiškia nuoširdžių padėkų BALF- 
-ui, kad jų neužmiršta. Švenčių 
proga BALFas Austrijos lietu
viams paskyrė 300 dol. pašalpos, 
be to, 100 dol. atsiuntė Great Neck 
Balfo skyriaus džiovininkams. Ka
lėdų švenčių proga pasiųsta Aus
trijos lietuviams 200 maisto siunti
nėlių. LB valdyba ruošiasi praves
ti naujus rinkimus j Bendruomenės 
vadovybę,

BRAZILIJA
Sao Paolyje reziduojančių Pa

baltijo konsulų suruoš*# Pasaulio 
Spaudos Kongreso atstovams pa
gerbti priėmimų pradėjo sveikini
mu Lietuvos konsulas A. Pollšal- 
tls, paskum pakviesdamas tarti žo
dį Estijos konsulų F. Saukų ir Lat
vijos konsulų G. Stalį. Priėmime 
dalyvavo apie 170 asmenų. Jame 
buvo net tolimosios Indijos atsto
vas. Buvo atstovaujama ir vi pa di
džioji Sao Paolo spauda. Iš dalyva
vusių priėmime kalbas pasakė; 
Paulistų Spaudos Draugijos atsto
vas Dr. Buenos de Azevedo Fllho, 
spaudos kongreso vardu žodį tarė 
Pakistano atstovas M.A. Zuberi, 
pareikšdamas įsitikinimų, kad pa
vergtiesiems kraštams bus gražin
ta laisvė, moterų žurnalisčių var
du pasveikino dlen. "O Dla” redak
cijos atstovė H. Quadros, palinkė
dama kad "tos laisvės, apie kurias 
buvo diskutuota ir kalbama spau
dos kongrese, būtų įgyvendintos 
Pabaltijo kraštuose”, o įspūdingų 
sveikinimo žodį taręs Portugalijoj 
Žurnalistų Sindikato atstovas Ar
mando de Aguiar, pats gerai paži
nęs Pabaltijo kraštus, pabrėžė: 
"Vergijos dienos turi kartų baig
tas. Pavergti kraštai turi būti lais. 
vi”. Sveikintojams konsulo žmona 
E. Polišaitienė, M. Remenčienė, D. 
Saukaitė ir O Matelionytė atmini
mui įteikė lietuviškais liaudies me
no motyvais nuaustas juostas. Sve
čiai buvo apdovanoti jau iš anksto 
tam tikslui paruoštais ryšulėliais 
su leidiniais apie Pabaltijo kraš
tus. Svečiai iš savo pusės pasiža
dėjo, parvykę namo, supažindinti 
savo kraštų gyventojus su Pabalti
jo valstybių padėtimi ir per spau
dų belsti į laisvojo pasaulio sųžlnę.

— Tarptautinio Fronto Kovai 
prieš komunizmų įgaliotinis Brazi
lijai M. Paupinaitis parašė ir iš
leido 234 pusi, knygų “Aš kaltinu”. 
Pirmasis tomas apima Lietuvos 
nepriklausomybės paskutlnųsias 
dienas. Išeis dar du tomai.

ITALIJA
PLB Romos apylinkės valdyba 

savo 2 metų veiklos apyskaitoje 
sužymėjo svarbiausius per tų lai
kų atliktuosius darbus. Iš apyskai
tos matyti, kad lietuvių reprezen- 
tavlme atlikta tikrai daug. Valdy
ba ateity savo veiklų numato dar 
daugiau išplėsti.

JAV
Lietuvių Studentų Sųjunga JAV 

-ėse amerikiečiams profesoriams 
ir akademiniam jaunimui informuo
ti apie Lietuvų ir lietuvius pradėjo 
leisti anglų k. “Lituanus”. Jis bus 
leidžiamas 4 kartus per metus. Pir
masis numeris jau Išsiuntinėtas.

— Bostono lietuviai studentai 
santariečlai, norėdami išlaikyti Ir 
pagilinti jaunimo lietuviškumą, 
ruošia visų eilę paskaitų, {vadinę

atžvilgiu yra geresnė, nei kitur, 
nes Kanadoje organizuotos veiklos 
nevaržo jokie valstybės įstatymai. 
Vadovybė yra visose srityse daug 
nuveikusi Tautos Fondui aukų šie
met surinkta 2.946,87 dol. Iš viso 
Tautos Fondui persiųsta iš Kana
dos 24. 432, 23 dol. Naujoji krašto
valdyba sudaryta iš 6 torontlečių 
ir 3 hamiltoniečių Ji paregomls pa
siskirstė taip: pirmininkas J. Ma
tulionis, vicepirmininkai — Inž. J. 
Kšivickas ir J. Jokubynas, iždinin
kas J. J. Mikšys, prot. sekret. kun. 
dr. J Gutauskas, biuro vedėjas V. 
Vaidotas. Kontrolės komisija iš
rinkta Iš montrealiečių: K. Andruš- 
kevičiaus, dr. B. Povilaičio ir Stp. 
Kęsgailos; garbės teisman Išrinkti: 
Sudlkas, Brelchmanas, Ambrozie- 
jienė, Jankūnas, Tamošauskas ir 

I Kuolas. Kultūros Fondui nutarta 
I perduoti visą kultūrinį darbų su 
1 švietimu.

— Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos centro valdyba pradėjo 
leisti Kanadoje neperiod. informa
cinį leidinį “Bičiulis", kurį reda
guoja A. Lymantaą. Bičiulių Dr- 
jos naujoji centro valdyba sudary
ta tokios sudėties: pirmininkas V. 
Petraitis (jo vardu vyksta ir visas 
susirašinėjimas': Mr. V. Petraitis, 
5155 Bourbonniere Str., Montreal, 
P. Q.) vicepirm. K Andriuševičius, 
sekret. A. Lymantas, iždininkas P. 
Narbutas ir narys V. Botyrlenė- 
Draugijos vadovybė paragino bi
čiulių skyrius plačiai paminėti sau
sio 15-jų.

— Šiuo metu Kanados un-tuose 
studijuoja apie 70 lietuvių. Kelio
lika baigusiųjų tuoj pat gavo dar
bo Kanados įstaigose ar įmonėse. 
Studijuojanti turi sudarę Kanados 
Lietuvių Studentų Sąjungų.

KOLUMBIJA
Iš lietuvių gyvenimo. Lietuvių 

Katalikų Komiteto pastangomis 
steigiama Kolumbijos bičiulių drau
gija, kuri rūpinsis visais būdais 
padėti Lietuvai ir lietuviams.

— Iš Kokimbljos vysk. V. Briz- 
gys, aplankęs visų eilę ten įsikū
rusių mūsų tautiečių, toliau išvyko 
lankyti Venecuelos lietuvių.

— Lietuvių kolonijos Kolumbijo
je įsikūrimo penkmečiui paminėti 
išleistas padidintas “Kolumbijos 
Lietuvio” numeris.

— Pasižymėjęs lietuvių veikė
jas kun. N. Saldukas paskirtas Bo
gotoje Imigracijos departamento 
vicedirektorium. Neseniai Kolum
bijos prezd. Pinilla buvo jį priėmęs 
kaip savo asmeninį svečių.

VENECUELA
Venecueloje sėkmingai reiškiasi 

savo veikla lietuviai skautai ir 
skautės, kurie gyvai dalyvauja dai
nos konkurse. Šokėjų grupei vado
vauja I. Žalnierūnaitė. Pirmoje Ve
necuelos skautų stovykloje dalyva
vo Ir lietuvių skautų skiltys. Lie
tuviai pasižymėjo tautiniais šokiais 
Ir tautinių darbelių paroda. Vene
cuelos skautų vadovui ir stovyklos 
viršininkei įteikė gražias knygas 
su tautinių raštų Juostelėmis, ku
rias padovanojo inž. V. Venckus. 
Skautų “Vyties Kelio” Nr. 13 pas
kelbė vysk. V. Brizgio žodį Vene
cuelos lietuviams skautams jo lan. 
kymosi Venevueloje proga.

— Valencijos gailestingų sese
rų mokyklą baigė I. Beresnevičlūtė 
ir A. SubaiČiūtė.

ODERIO KOMBINATO DIREKTORIJA

paskaitų “Kartų dvikovė” skaitė 
j Pensilvanijos un-to doktorantas K. 

Ostrauskas, nušviesdamas vyres
niosios ir jaunosios kartos santy
kius. Toliau numatytos paskaitos 
Dr. M. Alsikaltės- Gimbutienės, V. 
Kavolio, prof. VacJ. Biržiškos, A. 
Gurecko, Kolumbijos un-tų bai
giančio A. Landsbergio ir kt.

— Jau visa eilė lietuvių daili
ninkų, kaip Galdikas, Bielskis, 
Kiaulėnas, J. Pautienius, V. K. 
Jonynas ir kiti, savo darbais, yra 
atkreipę į save amerikiečių dėmesį. 
New Yorko spauda, būtent: “New 
York Times”, New York Herald 
Tribune” ir Tneno žurnalai, palan
kiai įvertino ir R. Viesulo, parodų.

— Hollywoode mirė dirbęs Walt 
Disney paveikslų studijose Juozas 
Platakis, laikytas geriausiu JAV-se 
rankinio sviedinio čempionu nuo 
1935 m.

— Antibolšovikiniame tautų blo
ke taip pat aktyviai dalyvauja lie
tuviai. Lietuvių grupės pirminin
kas yra inž. J. Rugis. Spaudos biu
rui organizuoti sudarytas laikinis 
komitetas, j kurį iš lietuvių įėjo 
Bildušas. Kitų tautų atstovams su
pažindinti su padėtimi krašte lie
tuvių memorandumų apie Lietuvų 
paruošė žurn. St. Daunys.

— J. Rimašauskas, kuris nuo 
1947 m. veda prie Lietuvos Rezis
tencijos buv. Politinių Kalinių Su
jungus veikiantį Lietuvių Tautinės 
Martirologijos Skyrių ir telkė visų 
dokumentinę medžiagų apie sovie 
tinj bei nacinį genocidų okup. Lie
tuvoje, paruošė JAV Kongreso Ko
munistinei Agresijai Tirti Komite
tui pagrindinį pranešimų apie so
vietinį genocidų bolševikų okupuo
toje Lietuvoje. Tai dokumentinė 
medžiaga, apimanti 1940—1Q41 m. 
sovietinę okupacijų. Su nedideliais 
pakeitimais tas darbas numatytas 
išleisti atskiru leidiniu ir lietuviš
kai. Tuo reikalu jau susitarta su 
“Tėra” Čikagoje.

— Liet. Rašytojų Draugija Bos
tone pagerbė sukaktuvininkų prof. 
Vacį. Biržiškų.

— West Virginijoj pakeliui iš 
Čikagos j Floridų vienas naujas til
tas pavadintas lietuvio St. Benderio 
vardu. Tuo būdu norėta pagerbti 
Benderio pasižymėjimų per karą, 
kai jo sumanumu iš nacių Prancū
zijoje buvo atimti 3 tiltai ir vienas 
miestas. Prie Benderio vardo tilto 
tuneliu per televizijų bus sekamas 
važiuojančių greitis.

KANADA
Išrinktosios antrosios krašto ta

rybos nariai buvo susirinkę posė
džių Hamiltone, čia juos nuošir
džiai sutiko ne tik vietos lietuviai 
su savo vadovybe, bet pasveikinti 
atvyko taip pat miesto burmistro 
pavaduotojas ir žinomoji radijo 
komentatorė, didelė lietuvių bičiu
lė Mrs. Hyder. Tarybą pasveikino 
VLIKo pirm. Krupavičius, MLT 
prezidiumo pirmininkas E. Simo
naitis, ALT vardu Dr. P. Grigai
tis ir kt. Iš vykdomųjų organų 
pranešimų paaiškėjo, kad Kana
dos lietuvių padėtis organizaciniu

RYTPRŪSIŲ LIKIMAS?
Paprastai gerai informuotas apie 

įvairius užsienio politikos įvykius 
vokiečių savaitraštis “Rheinisher 
Merkur”, laikomas neoficialiu kan
clerio Adenauerio organu, 1954 m., 
gruodžio 17 d. numeryje plačiai 
rašo apie valstybinio pobūdžio 
naujus eksperimentus Rytų Euro
poje. čia Sovietai kai kur mėgina 
sudaryti savotiškus “kondominlu- 
mo” junginius. 1951 m. pirmas 
toks “tarpvalstybinio pobūdžio 
eksperimentas” buvo sudarytas 
Rumunijoje, įkuriant “autonomi
nę vengrų administracinę sritį 
Siebenbuergene”. Tuo, esą, buvęs 
pašalintas tarp vengrų ir rumunų 
gyventojų šimtmečius trukęs “na- 
ciconalinis įtempimas”. Kitas pa
našus eksperimentas buvo pada
rytas įkuriant “Autonominę Ode
rio Kombinato Direktorijų”, ku
rios teritorija Ostravos, Oderber- 
go, Tescheno, Friedeko, Tropau ir 
Jaegendorfo apygardose, Beuthen- 
Opelno srityje ir Kathowitzu dis- 
trikte apima 22.000 kv. km. Da

bar ši “autonominė vyresnybė” vis 
daugiau išjungiama iš čekų ir len
kų valstybinio suverenumo. Gali
mas dalykas, kad netrukus ji su
darys visiškai savarankišką “Ode
rio Kombinato ūkinę sritį”, kurią 
bendrai valdys Praha ir Varšuva.

Panašų eksperimentą, “Rhelnl- 
scher Merkur” teigimu, lenkai ir 
sovietai projektuoja ir su Rytprū
siais. Lenkų iniciatyva 1954 m. 
spalio mėn. AUensteine susirinku
si lenkų — sovietų ekspertų ko
misija pirmą kartą apsvarstė to
kį galimumą. Neseniai Varšuvos 
radijas viešai tai paskelbė, drau
ge pastebėdamas, jog 1955 metais 
gali būti imtasi pirmųjų žygių 
šiam projektui realizuoti, šiuo 
planu numatoma Rytprūsius, ku
rių šiaurinę dalį rusai pirmoj ei
lėj stengiasi panaudoti strategi
niams reikalams, vėl sujungti į 
vieną vienetą. Šis vienetas būtų 
Išjungtas iš tiesioginio lenkų ir 
sovietų suverenumo ir pavadintas 
"Autonomine Mazovijoss sritimi”. 
“Autonominė Mazovijos krašto vy-

ATITAISYMAS
Prieš kurį laiką VLIKo leid

žiamos Eltos Informacijos išplati
no gandų, paimtų iš vieno estų lai
kraščio, esu aš, Ministeriams B. 
K. Balučiui ir S. Girdvanlul da
lyvaujant, 1954 m. birželio ir lie
pos mėn. turėjęs su lenkais Romo
je ir Londone pasitarimus, neva 
įvykusius lenkų generolo W. An- 
ders’o iniciatyva. Nuo savęs Eltos 
Informacijų leidėjai, pridėjo pas
tabų, kad “būtų buvę bendram 
lietuviškam reikalui naudingiau, 
jeigu prieš pradedant derėtis būtų 
buvusios suderintos nuomonės tarp 
lietuviškų veiksnių”. Tokiu būdu 
Eltos leidėjai tas tariamas dery
bas pateikė kaip faktų.

Vėliau Eltos Informacijose bu
vo paskelbta, kąd "žinia apie Ml- 
nlsterio B. K. Balučio, Lietuvos 
Atstovo Londone, tariamųjį da
lyvavimų šios derybose yra be 
pagrindo”. Tokiu “atitaisymu” El- 

»tos Informacijų leidėjai sustiprino 
jų sukeltų įspūdį, kad derybos tik
rai įvyko, tik be p. Balučio.

Tam tikri mūsų laikraščiai ši
tuos Eltos Informacijų manevrus 
panaudojo puolimams prieš mane 
ir visuomenės klaidinimui bei kurs, 
tymui. Jie ne tik pakartojo Eltos 
Informacijų platinamą prasimany
mą, bet jį sutirštino piktais ko
mentarais Ir tvirtinimais apie ta
riamas mano derybas su lenkais, 
konferencijas, susitarimus ir apie 
tai, kad neva aš pavedęs “savo 
londonišklams talkininkams tartis 
su S. Mikolaičiko įgaliotiniu prof. 
Kotu".

Šiuo pareiškiu, jog visos šitos 
žinios neatitinka tikrenybės Ir yra 
pramanytos.

Aš nesu vedęs su lenkais nei 
slaptų, nei kitokių derybų ar pasi
tarimų, nei Romoje, nei Londone. 
Lygiu būdu nesu niekam pavedęs 
tartis su p. Mikolaičiko ar kita 
kuria lenkų grupe. Generolo An- 
derso atsilankymas pas mane Ro
moj buvo mandagumo vizitas. To
kį pat mandagumo pobūdį turė
jo mano revizitas jam Londone Ir 
mano atsilankymas pas tenykščius 
lenkų veikėjus.

Tų mano susitikimų metu ne
buvo kalbėta nė apie susitarimų 
su lenkais, kurį 1947 metais pre
liminariai pasirašė Londone VLI- 
Kas ir kurį aš savo laiku pas
merkiau kaip nesuderinamą su 
Lietuvos interesais.

Nei Eltos Informacijų leidėjai, 
nei puolę mane laikraščiai nebuvo 
atsiklausę manęs, kurios rūšies 
buvo mano susitikimai su lenkais. 
Nepatikrintą ir pramanytų gandų 
jie panaudojo kaip pretekstų 
šmeižtų kampanijai. Toks elgesys 
priverčia susimųstytl kiekvienų, 
kam rūpi mūsų spaudos prestižas 
ir viešojo gyvenimo moralė. Spau
dos uždavinys yra teikti tikras 
žinias ir teigiamai formuoti vie
šųjų nuomonę, tai yra tarnauti 
teisybei. Taip elgiasi rimti lietu
vių laikraščiai; taip elgiasi ir, 
pav., "New York Times” ar “Os- 
servatore Romano”, kurie nespeku
liuoja nepatikrintais gandais ir ne
panaudoja jų šmeižto kampani
joms varyti.

šia proga tenka pastebėti, kad 
civilizuotame pasaulyje spaudos 
melas ir šmeižtas įžeidžia ne tuos 
asmenis, prieš kuriuos jis nukreip
tas, bet pirmiausiai skaitytojus 
laikraščių melų ir šmeižtų plati
nančių.

STASYS LOZORAITIS.
Lietuvos Diplomatuos šefas.

riausybė” būtų pavesta autochto
nams Mozūrų gyventojams, o 
bendra lenkų — sovietų superad- 

ministracija vykdytų savotiškos rū
šies “kondominiumo” valdžią. Li
gi šiol mozūrai, “griežtai paėmus, 
buvo laikomi lenkų tautos dalimi”, 
bet dabar netikėtai pradėta kal
bėti apie mozūrų priklausymą sla
vų tautybei.

Taiso adm. lin'ja Rytprūsiuose. 
Vokiečių “Pressedienst der Heimat- 
vertrlebenen” Nr. 45-1954, remda
masis gautomis iš Rytprūsių žinio
mis, skelbia, kad mišri lenkų — 
sovietų komisija yra Rytprūsiuo
se įvykdžiusi visą eilę “sienos iš
taisymų”. Kai kurios vietovės, li
gi tol valdytos lenkų, dabar įjung. 
tęs į Kaliningrado srities adminis
traciją, pvz. Dogen ir Schlffus 
vietovės Gerdavos apskrityje, 
Oberhofen-AngeI-apes aįpsįkrityjei, 

Kraenterwiese ir Spechtsboden — 
Geldapės ir kt.

Tuo metu, kai, kai kurie, mūsų 
tautiečiai, priimdami JAV piliety
bę, stengiasi nulietuvinti ne tik sa
vo vardus, bet ir pavardes suame- 
rikonlna, kuo stebisi net patys 
amerikiečiai, — tai matyti ir prie
šingų reiškinių, štai amerikiečių 
telegramų agentūra AP 1954.XII. 
10. paskelbė iš Wichltos Falls ži
nių, kurių įsidėjo ir kai kurie ame
rikiečių laikraščiai, kad Victor 
Kuhl savo pavardę įstatymiškai 
pakeitė į “Vytautas Edvardas Ku
likauskas”.

Šveicarų dienr. “Neue Zuericher 
Zeitung” Nr. 314-54 pla.lai aprašė 
buv. Estijos vyr. galvos dr. H. 
Maee pranešimų Šveicarijoje, su
ruoštų "Tėvynės Sųjungos” na
riams Zuerlche. Prelegentas papa
sakojo pats matęs savo tėvynėje 

komunistų įvykdytų perversmų, kur 
jie naudojosi ta pačia schema, 
kaip ir Hitleris, kaip visų “sava
noriško jssijunglmo į Sov. Sąjun
gų” komedijų Estijoje pravedė 
Zdanovas, taip panašiais metodais 
ji buvo pravesta Lietuvoje bei Lat
vijoje. Smulkiai nupasakojęs Pa
baltijo sovietinimų, pranešėjas rei
škė mintį, kad reikėjo pasekti suo
mių pavyzdžiu. Tauta, kaip pažymi 
“NZZ”, kuri yra tvirtai iš vidaus 
nusistačiusi prieš komunizmų, ga
li savo laisvę išsaugoti.

♦
"Heimatstimme” Nr. 10-1954, 

vienos grįžusios vokietės atsimi
nimuose, pavadintuose “Tarp Klai. 
pėdos Ir Šešupės”, rašoma apie 
ankstesnę padėtį krašte ir lietuvių 
partizanų veiklų. Ir ji pati sutiku
si jų ginkluotų: vieni buvo apsi
taisę lietuvių karių uniforma, kiti 
— šaulių, treti — vilkėjo vokiečių 
apdaru. Jie sakėsi esu iš “Lietu
vių išlaisvinimo armijos". Grįžu
sioj! papasakojo, kaip partizanai, 
padarę savo teismų už išdavimų ir 
nekaltųjų įskundimų, šakių apylin
kėje pakorė ūkininkų, Kasperavičių. 
Prie jo krūtinės buvo prisegtas 
raščiukas: “Aš esu Išdavikas”. Pa
kartąjį jo giminės Ir bolševikai 
norėjo labai iškilmingai palaidoti- 
Karstų, apdengę raudona gelum
be, pasiryžo gabenti į Slavikus, 
bet pakeliui miške laidotuvių paly
dų užpoulė partizanai, {vyko susi
šaudymas, per kurį liko gyvi tik 
3 palydovai. Dingo ir pats Kaspe
ravičiaus lavonas. Paskiau, po ko
kios savaitės laiko, pasirodė dide
lis būrys enkavedistų, kurie tardė 
visus ūkininkus; kai kurie iš jų 
buvo tiesiog suimami vietoje ir iš
vesdami. Kas tnepasižadėjo “ben

SOVIETINĖ KRONIKA
KĄ KURIA BOLŠEVIKINIAI 

DAILININKAI

Okup. Lietuvoj dailininkai kuria 
tik tai, ką jiems nurodo partija, 
štai, Krukaitė ir Sutkus sukūrė 
didžiulę “Tarybinę šeimų”, kuri 
skirta Vilniuje Komjaunimo gat
vėje esančios civil, aktų įstaigos 
biurui puošti. Dailininkai Narda- 
šinskis, Chvolecas ir Rozentalls 
bagiė 12 peizažų ir natiurmortų 
Vilniaus viešbučiui. Kita didelė 
tapytojų grupė ruošia 23 paveiks
lus kino teatrams. Skulptorių gru
pė, vadovaujama Vaivados, paruo
šė dviejų skulptūrinių figūrų ir 
dviejų bareljefų eskizus naujiems 
kolūkinių kadrų ruošimo kombina
to rūmams. Visa eilė kūrinių pa
skirta Vilniaus revoliuciniam mu
ziejui. Kaunietis L. žuklys kuria 
skulptūrinę grupę "Darbininkas ir 
valstietis 1905 m. revoliucijoje”. 
Tapytojas Gudaitis baigė drobę 
"Žemės reformma Lietuvoje 1940 
m.”, o Banaitis — tuos pačius me
tus vaizduojantį paveikslų “Tary
binės armijos sutikimas Kaune”. 
{ muziejų perduota Sergiejevičiaus 
kompozicija “Darbininkų streikas 
Kaune 1925 m.”. Kiti Iš dailininkų 
“pabuvoję kaime tarybinėse ko
mandiruotėse”, sukūrė visą eilę 
nurodytąja bolševikine tematika 
darbų. Iš jų bolševikų spauda kaip 
geresniuosius pažymi R. Kalpoko 
tapybos darbus “Kombainas lau
kuose” ir “Kūlimas tarybiniame 
ūkyje”, Petravičiaus paveikslą “Ko
lūkiečiai sodina cukrinius runke
lius” ir kt. Išgirti taip pat A. 
Žmuidzinavičiaus , S. Grečiovo, 
Ant. Gudaičio peizažai. "Kolūkinė 
tematika” sukurta taip pat grafi
kos, skulptūros ir taikomosios dai

dradarbiauti” — to nepaleisdavo. 
Repatrianto “pastabose” aprašo

mos vokiečių nuotaikos tarp lietu
vių, kurių adresu pasakoma daug 
šiltų žodžių. Lietuviškai pavaiz
duotos net ir kai kurios dainelės, 
kaip pvz. skirtoji apdainuoti nacių 
ir bolševikų draugystei: “Dvi bir
bynės — vienas tonas, čia Berly
nas, ten — Maskva. Vienas raudo
nas kaip šėtonas, kitas rudas kaip 
šuva!"...

★
JAV leidžiama “Latvija” prane

šė apie atbėgusius iš Lietuvos Ba- 
kanų ir Mironų, pabrėždamas, kad 
jie bėgo negalėdami pakęsti to
liai/komunistų teroro ir kad atvy
kę suteikė daug vertingos med
žiagos apie tikrųjų padėtį Lietuvo
je. Madride leidžiamas žurnalas 
“Orlente” rugsėjo numeryje išsa
miame Jose Cieker ' straipsnyje 
“Kova už teritorijas centro Euro
poje” gana objektyviai nušviečia 
Klaipėdos ir Vilniaus problemas 
ir su jomis susijusius įvykius. Ta
me pačiame numeryje įdėtas Dzld- 
ros Rožytės straipsnis apie Lietu
vų, pavadintas “Septyni šimtai 
metų tautinio vieningumo”; jame 
duotas Lietuvos istorijos vaizdas.

*
“Schwabacher Tagebiatt” ir Er

langer Tageblatt” paskelbė iš Hel. 
sinkio pranešimus, kad Pabaltijy 
padėtis tikrai “dar vis tebėra ne
normali". Tas žinias patvirtino 
latvių pabėgėliai, kuriems pavy
ko pro geležinę uždangų prasimuš
ti j Suomiją. Jie papasakojo, kaip 
Motiejaus bažnyčioje Rygoje prie 
altoriaus įvykusios smarkios kau
tynės su granatomis ir automatais. 
Dalis partizanų buvusi nukauta 
vietoje, kita dalis patekusi į ne
laisvę, o tik nedideliam skaičiui pa
vykę prasimušti. Klebonas Peteris 
už tai buvo išsiųstas į Sibirą. Pa
bėgusieji, laikraščių žiniomis, tei
gia, kad Latvijos , Estijos ir Lie
tuvos miškuose dar vis tebeveikia 
partizanai,, o Sovietų kariai Pabal- 
tljo valstybes vadina “Baltijos ka
ro lauku”. Vasarų į Pabaltijį bu
vo permesti didesni Sovietų avia
cijos daliniai. Pačioje Rygoje so
vietinė aviacija sustiprinta ketu
riomis grupėmis. Vienai iš jų pa
vesta sekti Baltijos Jūrų, kad nie
kas iš latvių negalėtų per jų pa
sprukti j Švediją; be to, Pabalti
jo erdvėj Sovietai visose didesnė 
se bazėse laiko parašiutininkų da
linius. Tačiau pastaruoju metu 
taip pat porai latvių vlstiek pa
vyko pasprukti, nors ir skirtingais 
keliais, j laisvę.

lės darbų, Iš kurių atžymėti J. 
Kėdainio — “Kolūkio laukuose”, 
Valentinaitės plakatas “{ kolūkį”, 
Lozoraitės skulptūra “Statybinin
kė”, O. Llpeikaitės skulptūra 
"žvejas”, F. Daukanto skulptūri
ne grupė "Valkai mokosi”, Petro 
Sergiejevičiaus paveikslas “Kau
no bedarbių demonstracija 1925 
metais” etc.

LIETUVIAI SPORTININKAI
TURI GINTI OKUPANTŲ 

SPORTINĘ GARBĘ
Nesenai Vilniaus radijas pa

sigyrė visa eile lietuvių spor- 
tlninikų, kurie, įtraukti į įvai
rias sovietines rinktines, turi gin
ti ne Lietuvos garbę, bet įvai
riose sporto šakose okupantų spal
vas. Iš jų buvo sužymėti į Sov. 
Sųjungos rinktines įtraukti krep
šininkai St. Butautas, St. Ston
kus, Alg. Laucėnas, boksininkas 
A. Sočikas ir sunkiaatletis Aug. 
Novikovas, fechtuotojas J. Ūdra, 
stalo tenisininkai A. Saunoris, V. 
Dzindziliauskas, V. Variakojis, R. 
Paškevičius, I. Žilevičiūtė, B. Va
laitienė, irldlninkai V. Barinta, S. 
Jakelaitytė, futbolininkas VI. Puč- 
kus. Jie, dalyvaudami įvairiose 
rinktinėse Ir gindami “plačiosios 
tėvynės sportinę garbę”, turėjo 
susitikimų Lenkijos, Vengrijos, 
Bulgarijos, Vokietijos, Kinijos, 
Švedijos, Italijos aikštynuose ir 
salėse, o krepšininkai — rungėsi 
su Bulgarijos, šiaurės korėjos ir 
Prancūzijos komandomis.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ- 
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.
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mūsų pastoge 1955 m. sausio 12 d.

JAUNIME! NE APVILK LIETUVOS
“šviesos” suvažiavimas

Gruodžio 29 d. Melbourne įvy- lieka Sydnėjuje Ir ją sudaro vieti- 
ko Sambūrio šviesa Australijos nio skyralaus valdyba.
Regljono atstovų suvažiavimas. Didesnąją suvažiavimo dalį apė- 

Suvažiavimą atidarė Regijonali- mė organizaciniai reikalai Ir toli
nės Vaidybos narys Vyt. Doniela. 1 mesnės veiklos planai.

Sydnėjus
ATVYKO DAIL. V. RATAS

Prieš pa tNaujus Metus iš Per- 
tho (W.A.) į Sydnėjų persikėlė 
gyventi dali. Vaclovas Ratas — 
Rataiskls su žmona Regina ir duk
ra Ramona. Dail. Ratas yra žino
mas grafikas, suruošus eilę savo 
darbų parodų Lietuvoje, Vokieti
joje ir Perthe. Australijoje jo dar
bai labai gerai įvertinti kritikų 
ir savo parodomis yra daug pri
sidėjęs Lietuvos vardui garsinti. 
Pereitais metais ALB Krašto Val
dybos suruoštoje Australijoje gy
venančių lietuvių dailininkų darbų 
parodoje matėme, keletą Rato gra
fikos darbų prisiųstų iš Pertho. 
Vakarų Australijos sostinėje dail. 
V. Ratas dirbo keramikos įmonėje 
dekoratorium, o jo žmona Kauno 
Teatro balerina R. Drazdauskaitė, 
su to paties teatro balerina čiu- 
noviene, vadovavo baleto studijai. 
Dail. Ratui ir šeimai linkime sėk
mingai įsikurti Sydnėjuje. šiuo 
metu dail. Rato šeima yra apsi
gyvenusi Belmorėje, Clbulskių na
muose. (k)

INŽINIERIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKMAS

Šiomis dienomis Yagoonoj įvyko 
Inžinierių ir Architektų Draugi-, 
jos Sydnėjaus skyriaus susirinki
mas. Aptarti einamieji reikalai Ir 
perinkta valdyba, kurią sudaro 
B. Daukus, L Jonlkis ir V. Bu- 
kevičius. Po susirinkimo vyko lais
vas pokalbis prie arbatos stiklo.

Džiugu pažymėti, kad į Draugi
ją įstojo 3 nauji nariai: inžinie
riai Jarambauskas, Sabulis Ir Juš
kevičius.

Yra dar lietuvių Inžinierių, ku
rie nepriklauso Draugijai ir pasiū
lius įsirašyti, atsako: "O ką jūs 
man duosit? Užtenka man, kad 
aš priklausau pas australus”.

Ką gi? Inžinierių Draugija nie
ko negal iduoti, tik gali pasiūly
ti tarpusavio bendradarbiavimą 
ir lietuvišką žurnalą “Technikos 
žodis”.

BD

LIETUVIŲ NAMŲ KLUBO

TARYBOS POSĖDIS
Gruodžio 19 d. įvyko Sydnėjaus 

Lietuvių Namų—Klubo Tarybos 
posėdis, kurį atidaręs buv. komi
teto pirm. V. Saudargas pakvie
tė pirmininkauti V. Šliogerį ir sek
retoriauti Alg. Dudaitį. Pasiskirs
tyta pareigomis: Tarybos pirm. V. 
Šliogeris, vicepirm. R. Venclovas, 
I sekr. Dudaitis, U sekr. M. Pet
ronis, iždin. S. Jarembauskas, pro
pagandos vedėjas L. Karvelis, na
rys tech, statybos reikalams inž. 
B. Daukus.

Aptarti lėšų telkimo reikalai ir 
svarstyti būdai kaip greičiau savų 
namų įsigijimą paspartinti.

"KOVAS” ORGANIZUOJA
ORINIO SEKCIJĄ

Sydnėjaus Lietuvių sporto Klu
bas Kovas organizuoja vyrų Ir mo
terų orinio sekciją. Norintieji šioje 
sporto šakoje dalyvauti registruo
jasi pas Nijolę Gudeikaitę.

Greitu laiku “Kovas” numato 
suruošti didelę gegužinę su įdomia 
programa. Gegužlnėn bus kviečia
mi visi Sydnėjaus lietuviai.

BALIUS ŠALPOS REIKALAMS

Sydnėjaus Lietuvių šalpos Ko
mitetas sausio 7 d. Trocadero salė
je suruošė tradicinį balių šalpos 
reikalams. Atsilankė apie 200 žmo
nių. Programą išpildė Vilnonis, pa
dainavęs ariją iš op. “Demonas” 
ir “Bernužėli nevesk pačios” Piani
nu palydėjo Vilnonytė. Štrauso val
są grakščiai pašoko Ir. Žilytė. ..

(«)

Geeiongas
NAUJA LKF VALDYBA

Lietuvių Kultūros Fondo Geelon
go sk. metiniame susirinkime gruo. 

• džio 19 d. išrinkta nauja skyriaus 
I valdyba. Pasiskirsčius pareigomis 
1 pirmininku liko Ilgametis LKF 

Geelongo sk. pirm. D. Paliulis, 
sekr. A. Bladzevičius ir ižd. R. 
Norvydas.

MLB DRAUGIJOS
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 19 d. įvykęs Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugijos meti
nis susirinkimas nutarė persiorga
nizuoti iš seniūnijos į skyrių. Iš
rinkta nauja sk. valdyba: Norman
tas, Mažylis, Skėrys.

Prazidiumo pirmininku, buvo išrin
ktas J. Kalpokas, Melbourne sky
riaus pirmininkas. Sekretoriavo V. 
Kochanauskas.

Suvažiavimo pabaigoje buvo pri
imta rezoliucija — atsišaukimas 
į jaunimą:

Jaunime! Visu nuogumu išryš-

Ponams Paulinai ir Jonui 
KALVAICIAMS 

ir sūnums, 
motinai, uošvei, senelei

Marijai Radziulienei

mirus, nuoširdžią užuojautą rei
škia

Garbaliauskai ir Arlauskai.

EISMO NELAIMĖJE ŽUVO 2 
TAUTIEČIAI

Gruodžio 11 d. smarkus lietus, 
slidus kelias ir blogas matomumas 
buvo priežastimi skaudžios eismo 
nelaimės, pareikalavusios dviejų 
mūsų tautiečių gyvybių.

Tą dieną atvykę iš Melbourne 
Bernotavlčiai aplankyti savo bi
čiulių Šimaičių Geelonge, važiavo 
į miestą krautuvėm Mašinai nus
lydus smarkiai trenkta į stulpą. 
Priekyje sėdėjusi Šimaičių dukrelė 
Nina užmušta vietoje, melbourniš- 
kis Bernotavičius mirė po savai
tės ligoninėje, Šimaičiui stiklai su
žalojo viedą ir, be to, jis buvo 
stipriai sutrenktas. Mažiausiai nu
kentėjo .užpakalinėje sėdynėje Bra- 
tanavičius.

Tai jau ketvirtoji eismo nelai
mė Geelonge, išplėšusi iš mūsų 
tarpo keturis tautiečius.

A. Bladzevičius.

NEWCASTLIO LIETUVIAMS
(T.S. Gaidelio S.J. inform,)

Sekančios pamaldos Newcastlio 
ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos š.m. sausio 23 d., 11.45 vai. 
šv. Lauryno bažnyčioje, Brodme- 
dove. Prieš mišias galima eiti Iš
pažinties. Po pamaldų tikybos dės
tymas ir kitos savaitgalio mokyk
los pamokos.

Iš Regijonalinės Valdybos ir 
skyrių pranešimų paaiškėjo, jog 
Sambūrio veikla Australijoje yra 
daugeliu atžvilgų sustiprėjusi. 
Neseniai įsisteigė Canberros sky-, 
rius. Narių skaičiumi Sambūris l 
taip pat žymiai išsiplėtė. Trys | 
skyriai (Sydnėjus, Melbournas ir i 
Canberra) kas mėnesį rengia kul
tūrinio pobūdžio parengimus, kaip 
pvz. paskaitas, forumus, diskusi
nius vakarus, į kuriuos atsilanko 
ir nemaža svečių, tiek susidomė
jusių paskaitomis, tiek norinčių 
susipažinti su Sambūrio pobūdžiu

kėja tiesa, jog esi tautos ateitis. 
Atsikursiančioji Lietuva reikalaus 
ekonomistų, inžinierių, medicinos 
darbuotojų. Tarptautiniuose san
tykiuose Tėvynę privalės atstovau
ti politikai ir teisininkai. Tautos 
dvasiai palaikyti, puoselėti ir ug
dyti reikės humanitarų.

Jaunime! Nedelsdamas skink ke
lią į mokslus. Teprabunda paslėp
tos galios Tėvynės ir asmens ge
rovei. Sąmoninga mintis tebūna 
charakteringa lietuvio žymė.

Jaunime! Neapvilk Lietuvos! 
Mokslo siekimas tebūna efektyvi

apskritai. Numatyta skyrių tinklą priemonė iššaukianti jos prisikėli- 
praplėsti. Regijonallnė Valdyba mą. (vd)

Lietuvių Teisininkų Draugijos Užsienyje Australijos Skyriaus pir
mininką, mielą Kolegą

JONĄ KALVAITĮ IR ŠEIMĄ, 
mylimai motinai, uošvei, močiutei mirus, nuoširdžiai užjaučia

Melbourne Seniūnijos Teisininkai.

Ponams J. ir K. MASLAUSKAMS, 

tragiškai mirus dukrelei
Janetai — Marijai, 

giliai užjaučia ir kartu liūdi

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba ir
• Hobarto Lietuviai.

POSĖDŽIAVO MLB DRAUGIJOS ATSTOVAI

GRĄŽUI SUTIKO NAUJUS 
METUS

Sambūris šviesa Sydnėjaus sk. 
suruoštas Naujų Metų sutikimas 
pasižymėjo gerai paruošta prog
rama. Dail. Alg. Šimkūno pers
kaitytos Sydnėjaus lietuvių aktua
lijos — linkėjimai ir sveikinimai 
— buvo tikto Ii* nuosaikaus humo
ro, juoko audrą sukalusios, žležer- 
bėlės. N.M- sutikime dalyvavo 
Sambūrio nariai ir jų svečiai. N. 
Metus sutinkant sveikinimo žodį 
tarė šviesos pirm. J. Kedys.

•
Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klu

bas Kovas savo tradicinį Naujų 
Metų sutikimą — balių suruošė Ir 
šiemet.

Balius įvyko jau įprastoje “State 
Ballroom” salėje, kuri yra nors Ir 
nedidelė, bet gana ištaiginga.

Programą gražiai Išpil
dė svečias solistas D. Vildovas. 
Daugelis sydnėjiškių jo puikų bll- 
są Išgirdo pirmą kartą ir gal ne
klystu sakydamas, puikiausią balsą 
Australijos lietuvių tarpe. Jo dai
nas publika palydėjo karštais plo
jimais ir svečias nors Ir pratęsęs 
programą, sunkiai galėjo palikti 
sceną.

Žlangiant į Naujuosius Metus, 
svečius gražiai pasveikino klubo 
pirmininkas V. Šutas. Nauji Me
tai buvo sutikti Tautos Himnu.

Tenka pasidžiaugti, kad balius 
praėjo gražioje nuotaikoje. Visur 
buvo gera tvarka, nebuvo girtų, 
nebuvo nei triukšmo. Už visa tai, 
padėka mūsų sportininkams. (S)

CABRAMATTOS APYLINKES

VAJAUS REZULTATAI
ALB Cabramattos Apylinkės pa

skelbtojo aukų vajaus Vasario 16 
gimnazijai, Tautos Fondui, liku
siems Vokietijoje ligoniams šelpti 
ir knygų bibliotekai praturtinti, 
skelbiama šie rezultatai:

1) Surinkta grynais pinigais — 
£ 25-

2) Knygų surinkta — 30 egz.
3) Drabužių ir avalynės surink

ta — 4 maišai.
Surinktieji pinigai 1954 m. gruod

žio mėn. išsiųsti Vokietijon. Pusė 
surinktųjų pinigų siunčiama Va
sario 16 gimnazijos reikalams ir 
pusė likusiems Vokietijoje lietu
viams ligoniams šelpti. v

Iš surinktų daiktų 80% yra nau
ji arba labai gerame stovyje. Ka
pelionui kun. P. BUTKUI sutikus 
tarpininkauti, visi daiktai bus iš
siųsti per australų šalpos šv. Vin
cento Draugiją- CARITAS vardu 
Vokietijon. Ten jie bus išdalinti 
sergantiems lietuviams, arba atsi- 
dūrusiems sunkioje materialinėje 
padėtyje.

Cabramattos Apylinkės valdyba 
širdingai dėkoja visiems aukavu
siems ir aktyviai prisidėjusiems 
prie taip, palyginti; gerų vajaus 
rezultatų. Įpatlngas ačiū p. Barei, 
kienel, p.p. Kazlauskų ir Rotcų 
šeimoms.

ALB Cabramattos Apylinkės
Valdyba.

Mielos močiutės netekus

KALVAIČIŲ ŠEIMĄ 
giliai užjaučia ir kartu liūdi 

Stefa Bogvilaitė.

Europietis specialistas optikas |
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad.

O P T O
Optical Service 

9th Floor, 109 Swanston St, Melb. C.I. Telef. 
Priešais Melbourne Town Hall.

Padėka
ALB Krašto Tarybos suvažiavi

mą uždarant, prezidiumo pirmi
ninkas Ant. Mikaila pareiškė:

“Prie suvažiavimo ir jo progra
mos įgyvendinimo prisidėjusiems, 
suvažiavimo vardu reiškiu padėką:

“ALB Melbourne Apylinkės Val
dybai, Melbourne Soc. Globos Mo
terų Draugijai, Lietuvių Kultūros 
Fondo Australijos Valdybai, Mel- 
bųurno liet, skautų Viktorijos — 
Tasmanijos Tuntui, privačia ini
ciatyva prisidėjusiems p.p. Povilui 
Baltučiui ir Leonui Baltrūnui bei 
kitiems Melbourne lietuviams.

"Gili padėka priklauso mūsų 
žodžio ir vaizdinio meno meninin
kams: Pulgiul Andriušiui, Vincui 
Kazokui, J. Mikštui, Kuncal-Kun- 
cevičiui, A. Griciui, N. Daniušytei,
D. Nasvytytei Ir jos išraiškos šo
kių mokyklos mokinėms — Išpild- 
žiusiems literatūros ir išraiškos 
šokių vakaro progamą; solistams
E. Rflkštelienei, P. Rūteniui, pia
nistei Mrs. Oldham, smuikininkui 
P. Matiukui — išpildžiusiems ka
merinės muzikos koncerto progra
mą; J. Baukui, A. Gabecui, E. Ke- 
palaitpi, V. Simankevičiui, V. Uo- 
seneliu T. Zikarui ir A. Vaičaičiui 

— savo darbus išstačiuslems dailės 
darbų parodoje.”

Gruodžio 28 d., įvyko Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugijos atsto
vų posėdis, kuriame dalyvavo Cen
tro Valdybos nariai, Sydnėjus, Mel
bourne, Adelaidės ir Geelongo sky
rių atstovai. Dėl laiko stokos suva
žiavimo darbotvarkė turėjo būti su
trumpinta ir daugelis svarbių klau
simų tebuvo tik prabėgomis palies
ta.

Prezidiuman išrinkus dr. Didžj, 
Pocių ir Giedraitytę, pirmininkavo 
Pocius, sekretoriavo Giedraitytė. 
Centro Valdybos ir Melbourne sky
riaus veiklos apžvalgą padarė A. 
Krausas: buvo dedama pastangų 
veiklą plėsti, steigiant naujus sky
rius ir pritraukiant daugiau narių, 
nes MLB Draugijos tikslas yra iš
plėsti akciją, siekiant sutelkti mo
ralinės ir materialinės paramos 
mažalietuviams, kovojantles dėl 
lietuvybės išlaikymo ir Didžiosios 
bei Mažosios Lietuvos vienalytiš
kumo. Veikla buvusi sėkmingesnė 
Ir susidomėjimas buvęs didesnis, 
kol Mažosios Lietuvos Tarybos at
stovai neįėjo į VLIKą ir Vykdomą
ją Tarybą. Dabar gi susidomėjimas 
Mažosios Lietuvos Bi.iulių Draugi. 
Jos veikla bendruomenėje atslūgęs.

Melbourne skyrius platinęs laik
raštį “Keleivis”, rinkęs aukas Vy
dūno Fondui.

J naająją Centro Valdybą, kuri 
eina ir Melbourne sk. valdybos pa. 
relgas, išrinkti dr. Didžys, Pocius 
ir Giedraitytė; kandidatai: Nor
mantas ir Mažylis. Centro Kontro
lės Komisijos pareigos pavesta 
Sydnėjaus sk. kontrolės komisijai.

Nutarta kreiptis į Mažosios Lie
tuvos atstovus VLIKe Ir Vykdo
mojoj Taryboj, atkreipiant, jų dė- 
,mesį j Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos nuotaikas ir paprašyti 
peržiūrėti savo politiką. Buvo nuo
monių, kad gal tikslinga būtų kei
sti draugijos pavadinimą.

Nutarta dėti visas pastangas, 
kad propagandiniai bandymai iš 
vokiečių pusės Mažąją Lietuvą pri
skirti prie Vokietijos, būtų tinka
mai atremti ir Mažosios Lietuvos 
broliams sutelkta reikalingos para
mos. (j)

.Mieli broliai ir sesers!.

akinius.
9-13 vai.

Centr. 1819

Adelaidės sk. atstovas Lukošiū 
nas nurodė, kad Adelaidės skyrius 
stovįs ant likvidacijos slenksčio. 
Priežastis—nepritarimas Simonai
čio ir Gelžinio politikai VLIKe. 

Skyrius buvęs gausus nariais ir an
ksčiau rodęs gyvą veiklą. Geelongo 
atst. Normantas savo pranešime 
nurodė panašias priežastis, turėju
sias įtakos skyriaus veiklos silp
nėjimui. Iš seniūnijos persiorgani. 
zuota į skyrių. Sydnėjaus skyriaus 
pranešimą padarė Kalakonis: su
ruoštas Klaipėdos prisijungimo prie 

I Lietuvos minėjimas buvęs įspūdin
gas, susirinkimai esti su progra
ma ir bendra kavute. Skyrius turi 
apie 60 narių. Mažalietuvių laik
raščiui “Keleivis” surinkta per £60 
“Keleivio” prenumerata sėkmingai 
platinama. Surinkta aukų ir Vydū
no Fondui.

ALB BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBOS RUOŠIAMAS'

ŠOKIU VAKARAS
įvyks š.m. sausio mėn. 15 d. (šeštadienį)

FRIENDLY SOCIETIES HALL, BANKSTOWNE, MEREDITH ST.
Pradžia 7 v.v. Veiks bufetas. Gera muzika.

1955 Naujųjų Metų proga Lietu
vos Kariumenės Kūrėjų Savanorių 
Sąjungos Centro Valdyba svei
kina visame pasaulyje išsis
klaidžiusius karius ir jų šeimas: 
Kūrėjus-Savanorius, Vyties Kry
žiaus Kavalierius, Lietuvos Lais
vės Kovų Invalidus, Ramovėnus ir 
kitus buvusius Lietuvos Kariuome
nės karius, šaulius, Dariaus ir Gi
rėno Posto Legijonierius Brookly- 
ne ir Chlcagoje, lietuvius Korėjos 
karo veteranus, o ypatingai Lie
tuvos Miškų Brolius ir Seseris, 

ant Lietuvos Nepriklausomybės au
kuro dabar dedančius didžiausias 
aukas, — nuoširdžiai linkėdama 
nepalūžti sunkioje kovoje už Lietu
vos laisvę.

Jau 14 metų, kaip mūsų tėvy
nėje tėvai, broliai, seserys ir visi 
tautiečiai kenčia tokią raudonųjų I 
okupantų vergiją, kokios nežino 
pasaulio istorija. Mes, laisvojo pa
saulio gyventojai, negalime būti 
pasyvūs tokios tautos tragedijos 
akyvaizdoje, o ypač tie, kurie už 
tėvynės laisvę kovojome. Stipinki
me dvasioje, būkime vieningi ko
voje.

Tikėkime, kad ir mūsų Lietuvos 
vadavimo veiksniai paliks tarpusa. 
vio ginčus, susitars bendrai veikti 
Ir visas jėgas paskirs Lietuvos 
laisvės atgavimo kovai, šitokio su
sipratimo bei vieningumo iš mūsų 
visų laukia pavergtoji tėvynė. Tė
vynės šauksmas turi mus visus 
suvienyti.

Vienas kitam palinkėkime, kad 
1955 metai būtų lemtingi, raudo-

PRANEŠIMAI
Naujai išrinktoji Sydnėjaus Lie

tuvių Namų Taryba kviečia visus 
tautiečius prisidėti prie greitesnio 
savo lietuviškų namų įsigijimo.

i Namų įstatai jau priimti, yra 
padėtas teisinis pagrindas ir dabar 
belieka svarbiausias dalykas, tai 
pinigai.

Kas dar pilnai nesumokėjo pa
sižadėtų pinigų, prašomas tai pa
daryta neatidėliojant, o kas dai' 
išviso nepasirašė pasižadėjimo — 
pasirašyti ir pradėti mokėti pini
gus.

Tautiečių patogumui žemiau nu
rodyti Tarybos nariai Ir ALB apy
linkių valdybų nariai yra įgalioti 
priimti pinigus ir teikti informa
cijas. Kam kur patogiau, prašo
mas ten ir mokėti.

Kas gi norėtų siųsti pinigus per 
paštą — juos reikia siųsti pagal 
“Money Order” arba čekius iždi
ninko vardu: Mr. S. Jarembauskas, 
28 Pomeroy St., Homebush.

Nesulaukiant ilgiau pinigus ap
mokant arba atslunčiant paštu, 
Tarybos nariai yra pasiryžę net 
asmeniniai aplankyti tokius savo 
tautiečius, nes norima namų rei
kalą pagaliau išjudinti ir eiti prie 
konkretaus darbo.

Tenelieka nė vieno darbingo lie
tuvio, kuris neprisidėtų pinigais 
prie mūsų lietuviško židinio įsigi
jimo.

Pinigams rinkti yra įgalioti šie 
asmenys:

Batūra Kazimieras, 43 Railway 
St., Petersham; Cininas Nikas, 
97 Boyd St., Cabramatta; Daukus 
Balys, 273 Cooper Rd., Yagoona; 
Doniula Vytautas, 54 Morris St., 
Regents Park; Dudaitis Algirdas, 
1 Water St., Cabramatta; Grosas 
Povilas, 35 Kingston Av., Mort
lake; Jarembauskas Stepas, 28 Po
meroy St., Homebush; Karvelis 
Leonardas, 27 Prairie Vale Rd., 
Bankstown; Karitonas Jonas, 178 
Auburn Rd., Regents Park; Kala- 
kauskas Jurgis, Lot 47 Mazarin 
St., Herne Bay; Kolakauskas Emi- 
lijonas, 32 Cornwall Rd., Auburn; 
Petronis Mykolas, 3 Robert St., 
Canterbury; Saudargas Vaclovas, 
100 Green Point Rd., Como; Sipa
vičius Feliksas, 10 Peel St., Klrrl- 
billi; Šliogeris Vadovas, 17 Bel
more Av., Belmore; Venclovas Ro
mualdas, 9 Lemnos St., Homebush.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMŲ TARYBA.

— * — 
KLAIPĖDOS ATVADAVIMO 

MINĖJIMAS
Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau

gija jau trečią sykį Sydnėjuje su
rengia Klaipėdos Krašto atvadavi
mo minėjimą. Šiais metais minė
jimas įvyks reikšmingąją sausio 
15*d. (šeštadienį) 7 vai. vak. Mil- 
sons Pointe (Ennis Rd. 12-14). 
Paskaitą skaitys Klaipėdoj vada
vimo — sukilimu dalyvis Kutka. 
Meninėje dalyje dalyvaus naujų, 
Sydnėjuje dar nepasireiškusių as
menų.

Minėjiman kjvlečlami dalyvauti 
visi Klaipėdos vaduotojai, kada 
nors Klaipėdos krašte gyvenę, visi, 
kam Mažoji Lietuva, jūra ir lie
tuviškosios žemės rūpi, visi mūsų 
draugijos nariai ir jų svečiai. Taip 
pat maloniai laukiami mūsų drau- 
gijon įstoti norintieji tautiečiai.

MLB Draugijos 
Sydnėjaus Sk. Valdyba.

— ¥ — 
ŠVIESOS IŠKYLA

Sausio 16 d., sekmadienį, Sam
būrio šviesa Sydnėjaus sk. ren
gia iškylą į daugeliui jau žinomą 
Georges upės pakrantę prie Casul- 
los.

Programoje plaukimo lenktynės, 
orinis, kvadratas ir kiti žaidimai.

Renkamasi Liverpoollo gelež. 
stoties perone 10 vai. 40 min. ryte. 
Iš ten bendrai važiuosime į Casul- 
lą.

Geležinkelio bilietą pirkti iš kar
to iki Casullos.

Sambūrio nariai Ir prijaučian
tieji kviečiami skaitlingai daly
vauti.

Skyriaus Valdyba.

nasis komunizmas būtų sunaikin
tas ir mūsų tėvynė išvaduota. At
rodo, kad valanda artėja. Būkime 
pasiruošę.

Valio laisva ir nepriklausoma 
Lietuva!

Pirmininkas J. Lupinaitis.
Vice-pirm. dr. K. Gudaitis, 

Sekretorius A. Juodka.
Nariai V. Rėkus ir J. Gry
bauskas.
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