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TAUTIEČIAI!
ARTĖJA TRAGIŠKASIS BIRŽE
LIS — PRISIMINĘ OKUPACIJO
JE MOŠŲ KENČIANČIĄ TE. 
VYNĘ IR SIBIRO TAIGOSE 
KANKINAMUS BROLIUS, AU
KOKIME TAUTOS FONDUI — 
PAREMKIME LIETUVOS LAIS
VINIMO AKCIJĄ.

Žinoma, kas nors gal pasakys, 
kad kiekvienais metais esti birže
lis, kiekvienais metais mes minime 
žiauriuosius trėmimus ir tai ne
reiktų vis iš naujo priminti. Taip, 
bet tiesa ir tai, kad nešveičiamas 
dalgis rūdimis apauga Ir kartais 
net dideles žaizdas laikas užgydo. 
Todėl tad, kad Tėvynės kančia 
amžinai mumyse gyva būtų, kad 
tautai okupanto padarytos skriau
dos mūsų širdyse abejingumo ir 
abuojumo randais neužsitrauktų — 
renkamės į bažnyčias pasimelsti 
už priešo trempiamą gimtąją šalį 
ir žudomus fiziškai bei maltretuo- 
jamus dvasiškai mūsų brolius; ren
kamės į sales naujų jėgų ir ryžto 
pasisemti neatilyžtamai kovai dėl 
Krašto laisvės.

Bet neužtenka vien žodinės ko
vos ir meditacijų. Reikia realiu 
įnašu prisidėti prie Tėvynės lais
vinimo akcijos. Būtina konkrečiu 
veiksmu paremti laisvės kovą!

Todėl, susirinkę į maldos namus, 
į sales, visur, kur birželio trėmi
mus beminėtume — aukokime Tau
tos Fondui. Remdami Tautos Fon
dą, kuris turi parūpinti lėšas Lie
tuvos laisvinimo akcijai, įgalinsi
me mūsų politinę vadovybę veikti 
plačiau ir efektingiau.

Aukas Tautos Fondui priima ir 
atitinkamus ženkliukus bei lietu
vio pasus platina ALB apylinkių 
valdybos ir seniūnijos. Taip pat 
galima aukas siųsti ir tiesiog Tau
tos Fondo Atstovybės iždininkui: 
S. Grina, Box 4558, G.P.O., Sydney, 
N.S.W., pažymint lydraštyje “Tau
tos Fondui.”

TAUTOS FONDO ATSTOVYBE 
AUSTRALIJOJE

PIRMIEJI
Jie pirmieji atsiliepė ben

druomenės spaustuvės 
steigimo reikalu

ALB Krašto Valdyba, vykdyda
ma ALB Krašto Tarybos suvažia
vimo nutarimą, kreipėsi į tautie
čius, kviesdama visus paskola ar 
auka prisidėti prie bendruomenės 
spaustuvės įsteigimo. I šį kvietimą 
pirmas atsiliepė Antanas Krausa 
(Melbournas), prlsiųsdamas £ 5,- 
auką. Jis rašo: “Neturėdamas 

stambesnės sumos paskolai — siun
čiu £ 5.0.0 auką. Visa širdimi lin
kiu šį svarbų ir reikšmingą su
manymą įgyvendinti. Per šviesą 
ir spausdintą žodį į Tautos Ne
priklausomybę”.

P. Petkevičius (Kensington, 
Vlc.), prisiųsdamas naujų “M.P.” 
prenumeratorių, rašo, kad ben
druomenės spaustuvei pradžioje 
duodąs £ 10.0.0.

Jonas Vizbaras (Sydnėjus), sko
lindamas spaustuvės įsigijimui £ 
50.0.0, kukliai sako: “Jeigu ben
druomenei reikia savo laikraščio, 
tai reikia ir savos spaustuvės. Vė
liau gal surasiu ir daugiau.”

Vytautas Simniškls (Sydnėjus), 
paskolinęs £50.0.0, pasakė: “Ben
druomenei spaustuvės reikia.”

Stasys Pačėsa (Sydnėjus): “Da
bar skolinu £ 25.0.0, o vėliau, jei
gu truks, dar pridėsiu”.

J. Kalakonls (Sydnėjus) pasko
lino £ 25.0.0.

Visiems nuoširdus dėkui.
ALB KRAŠTO VALDYBA.

Italių Taryba 
įspėja

Baltų Taryba yra konstatavusi, 
jog pastaruoju metu Sovietai su
stiprino savo aktyvumą, stengda
miesi sukurti tam tikrų tariamai 
prieš komunisstus kovojančių or
ganizacijų ir patys norėdami įsi
brauti į pabėgėlių organizacijas, 
šia pavojinga paraustine sovieti
ne veikia stengiamasi palaužti 
antlbolševikinių pastangų kovin
gumą ir jas visokiais būdais ar
dyti. šitų bolševikinių ardomųjų 
kėslų pagrlndan dedamas Sierovo 
paruoštas planas, kuriuo siekiama 
sukurti tariamai antlbolševikinių 
organizacijų ir į nekomunistines 
organizacijas Vakaruose infiltruoti 
sovietinių agentų bei visokių pa
bėgėlių. Norint paslėpti tikruosius 
kėslus, einama patriotiniais ir an- 

NAUJAS SKRIDIMO 
REKORDAS

4 AMERIKIEČIŲ NAIKINTUVAI 
Iš TOKIO I AUSTRALIJĄ AT
SKRIDO BE NUSILEIDIMO. JIE 
IŠBUVO ORE PER 12 VAL. NU
SKRIDO 4.820 MYLIŲ.

Tai pirmas aviacijos istorijoje 
atsitikimas, kada vienmotoriai 
lėktuvai be nusileidimo nuskrido I 
tokį nuotolį. Lėktuvai, “Thander-| 
jet” tipo naikintuvai, pakeliui iš' 
Japonijos benzino papildymus ga-! 
vo iš lėktuvų — tankų. Pirmą pa- Į 
pildymą gavo virš Guam, paskui 
virš Manus salos ir trečią Austrą- 1 
lijoje (Qld.) virš Townsville.

Lėktuvų pilotai pik. H.M. Mc-1 
Ceelland, 36 metų, pik. Itn. V.K. 
Meroney, 34 m., vyr. Itn. W.E. 
Miller, 27 m. ir vyr. Itn. G.J. Ro
binson, 25 m., po 12 vai. 10 min. 
skridimo nusileido kairiškame 

areodrome prie Newcastlio Ir, nors 
atrodė truputį nuo ilgo sėdėjimo 
"sustingę”, bet nejautė didelio nuo. 
varglo, o, kaip vienas iš jų pareiš
kė, būtų galėję dar skristi 6 va
landas.

Paskutinė benzino “transfuzija” 
virš Townsville buvusi suteikta pa
čiu laiku, nes naikintuvai teturėję 
benzino tik 10 minučių. Visi dega
mosios medžiagos papildymai bu
vo tiksliai iš anksto numatyti.

Amerikiečius lakūnus Australi- 
joje sutiko vizituojąs Australiją 
amerikiečių generolas ir augštieji 
Australijos karo aviacijos kari
ninkai.

TRUMPAI
— Dail. K. žeromskls Čikagoje 

suruošė savo antrą paveikslų pa
rodą, kurioj buvo išstatyta dau
giau 100 kūrinių. Visi ankstesnieji 
jo kūriniai žuvo per didįjį Vienos 
bombardavimą. Žeromskis baigęs 
Vienos meno akademiją ir studi
jas gilino Romos Karalinėje aka
demijoje. Pirmąją savo kūrinių 
parodą surengė 1947 m. Madride) 
moderniojo meno muziejuje. i

— Lietuviškosios Knygos Klu
bas Čikagoje baigia spausdinti N. 
Mazalaitės romaną “Negestis”, 
vaizduojantį likimą moters, kurios 
vyras išvežtas į Sibirą, o duktė 
liko Lietuvoje.

— JAV-se lietuvių spauda ir 
lietuviškosios radijo valandėlės 
šiltai atsiliepė apie Lietuvių En
ciklopedijos V tomą, kurį redagavo 
dr. J. Girnius ir dr. J. Puzinas. 
Ir šiame tome bendradarbiavo per 
šimtą bendradarbių — lietuvių 
mokslininkų, rašytojų, žurnalistų 
ir kitų įvairių sričių specialistų.

tisovietiniais šūkiais, net kuria
mos neofašistinės organizacijos. 
Naujo repatriaclnlo komiteto su
darymu ir naujų institucijų pa
ruošimu šiam ardomajam darbui 
rūpinimąsi suteikti ypatingą už
mojį Ir drauge garantuoti, kad jis 
būtų planingai įvykdytas.

Baltų Taryba laiko savo parei
ga visus esančius laisvajame pa
saulyje lietuvius, latvius Ir estus 
painformuoti apie šį naująjį So
vietų kursą Ir drauge kiekvieną 
įspėti, kad nepasiduotų, nors ir 
neapgalvotai, šioms Maskvos pa
ruoštoms pinklėms.

BALTŲ TARYBA.
Tuebingenas, 1955.IV.30.

Prancūzai pasitraukė iš 
Haiphongo

Prancūzų kariuomenė pasitraukė 
Iš didžiausio šiaurės Indo-Kinijos 
uosto Haiphong, kuris, pagal Gene- 
vos sutartį, atitenka Vietminh. 
Šimtai šiaurės Vietnamo gyvento
jų, prancūzams pasitraukiant, bė- 
go į Pietų Vietnamą. Miestą užė
musi Vietminh kariuomenė per gar
siakalbius paskelbė, kad visi, kurie 
bendradarbiavo su prancūzais ar 
Vietnamo kariuomene, turi tučtuo- 
jaus regsitruotis artimiausioje po
licijos būstinėje.

Šiaurės Vietnamo žinių agentū
ra paskelbė, kad Vietminh komu
nistų vadas, prezidentas Ho Chi 
Minch nuoširdžiai sveikino išlais
vintojo Haiphongo liaudį.

Haiphongas 92 metus yra buvęs 
prancūzų valdžioje.

• JAV vyriausybė kelia mintį 
Fdrmozon pasiųsti amerikiečių 
karinius dalinius, kad ginklo pa
liaubų su Kinijos komunistais at
veju čiang-Kai šėkas jaustųsi sau
giau. Kalbama ir apie Australijos 
bei N. Zelandijos nedidelių dalinių 
pasiuntimą į Formozą.
• Pagaliau išrinktas naujas 

Italijos prezidentas. Juo dabar yra 
Glovani Gronchi, krikščionių de
mokratų kairiojo sparno žmogus. 
Naujasis prezidentas atsisakė ap
sigyventi Kvirinalo rūmuose. Jis 
ten turės tik savo tarnybinį ka
binetą, gi pats gyvensiąs ir to
liau kukliame namelyje Romos 
priemiestyje.

• D. Britanijos sveikatos mi- 
nisterls pareiškė, kad D. Britani
joj pereitais metais plaučių vėžiu 
mirė 16.332 žmonės. Tai beveik 
trigubai daugiau nei 1953 metais. 
Vyrų šia Ilga mirė dvigubai dau
giau nei moterų.
• Iš Paryžiaus pranešama, kad 

Saaro klausimas, buvęs rakštis 
Prancūzijos — Vokietijos santy
kiuose, pagaliau išspręstas. Susi
tarimas dėl Saaro užbaigtas. Sa
aro ministeris pirmininkas Johanes 
Hoffman priėmė kompromisinį pa
siūlymą dėl Augštojo Komisaro 
paskyrimo. Jį skirs Vakarų Euro
pos Unija.
• Amerikos Kongresas priėmė 

prezidento Eisenhowerio planą, pa
gali kurį sumažinamas žemyno ir 
karo laivyno pajėgos ir padidina
ma aviacija 5000 vyrų. Sumažini
mas padarytas, esą atsižvelgiant į 
tai, kad šiandien efektyviausias 
ginklas yra aviacija ir laikymas 
didesnių sausumos ar laivyno pa
jėgų yra beprasmiškas pinigų švai
stymas.

PASAULIO
'Dviejų Vakarų Europos valsty

bių — Vak. Vokietijos Ir Austrijos 
— nepriklausomybių paskelbimas, 
tiek Europoje, tiek ir visame pa
saulyje rodo platų atgarsį. Vaka
rų politikai čia įžiūrėjo Sov. Są

jungos politikos pralaimėjimą. JAV 
užsienių reikalų ministeris Dulles 
sako, kad Sov. Sąjunga, pamačiu
si, jog nieko nelaimėsianti, pada
riusi nuolaidų, norėdama įsigyti 
simpatijų pas austrus. Jis mano, 
kad Austrijos taikos sutartis ir 
nepriklausomybės atstatymas esąs 
kaipo Sov. Sąjungos geros valios 
demonstracija.

“Pirmą kartą raudonoji armija 
pradėjo trauktis iš užimtų terito
rijų. šitai, esą, turėsią milžiniš
kos reikšmės, ypač tuose kraštuo
se, kur sovietinė kariuomenė te
bevykdo okupaciją. Tai vėl paža
dinsią troškimą atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę, kaip ją atgavo 
Austrija. Todėl, reikia manyti, sa
telitiniai kraštai irgi mėginsią pa
sekti Austrijos pavyzdžiu.” — Sa. 
ko Dulles.

Kodėl Sov. Sąjunga įsuko į šitą 
kelią, dar šiandien nėra žinoma. 
Bet tikėtina, kad politikos kursą 
keisti sovietus privertė Vakarų 
pajėgų augimas Ir aiški bei griežta 
politika.

Dėl 4 Didžiųjų konferencijos 
Dulles pareiškė, kad Jis netikįs 
Jog sovietai staiga būtų pasikeitę, 
bet jis mano, kad konferencijoj 
bus galima patikrinti Sov. Sąjun
gos laikyseną, šitas susitikimas 
turi daug pavojų, kaip lygiai ir 
vilčių teikia. Vienas pavojų esą 
tai, kad daugeliui gali sudužti vi
sos iliuzijos ir pasilikti viena al
ternatyva. .. karas.

D. Britanijos min. pirm. Antho
ny Eden, kuris labiausiai norėjo 
4 Didžiųjų susitikimo, kalbėdamas 
parlamente nurodė, kad norint iš
saugoti taiką ir pasiekti laimėji
mo, reikia būti stipriem, kadangi 
šiandien pasaulis yra atsidūręs 
naujųjų naikinamųjų ginklų grės
mėje, ginklų, kuriuos turi ir drau
gai ir priešai. Jis mano, kad Va
karai turi būti vieningi ir stiprūs 
karškai. Silpnumas galįs vesti tik 
prie karo ar pakliuvimo vergijon 
be kovos. Todėl reikia pakelti 
ginklavimosi sunkumus, nežiūrint 
kiek tai kaštuotų.

“The Daily Express” atominių 
klausimų ekspertas Chapman Pin- 
cher rašo, kad turima duomenų 
jog Sov. Sąjunga toliau nebedir
banti prie vandenilio bombos ga
mybos, kadangi Vakarai šioje sri
tyje yra labai toli pažengę ir juos 
pavyti neįmanoma. Be to sovietai 
tiki, kad gal pasiseksią įtikinti va
kariečius ir atominiai ginklai bū
sią uždrausti. Str. autorius nuro
do, kad uždraudus atominius gink
lus, Sov. Sąjunga būtų daug pra
našesnė už Vakarų valstybes, ka-
dangi jos pusėje būtų didelė žmo
nių persvara.

PREZIDENTAS EISENHOWERIS 
PRIEŠINGAS “APRAMINIMO”

POLITIKAI

Daugis baiminasi, kad 4 Didžių
jų konferencija gali baigtis susi
tarimu ta prasme, kad bus “par
duotos” mažųjų tautų teisės ir 
paneigtas pavergtųjų laisvės ir 
nepriklausomybės troškimas. Pre
zidentas Eisenhoweris pereitą sa
vaitę spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad jis niekada ir niekur 
su šituo nesutiks Ir “apraminimo” 
politikai nepritars. Jis netikįs, kad 
Amerikos gyventojai pritartų to-| 
kiai politikai, arba įtartų, kad jų Į

POLITIKOJ 
vyriausybė galėtų patekti į "apra
minimo politikos spąstus”.

Prezidentas Elsenhoweris pareiš
kė sutinkąs su užs. reikalų min. 
Dulles nuomone, jog, šalia kitų 
svarbių problemų, 4 Didžiųjų kon
ferencijoje būtų svarstoma visuo
tinio nusiginklavimo, Vokietijos 
sujungimo, Sov. Sąjungos sateli
tinių kraštų ir kitų komunizmo 
replėse atsidūrusių tautų proble
mos.

Dr. Adenauerio rūpesčiai
Londonlškis “Daily Express" 

rašo, kad Vak. Vokietijos kancle
ris dr. Adenaueris ruošia diploma
tinę ofenzyvą prieš Vak. Sąjungi
ninkus, siekdamas tam tikrų kon
cesijų Vak. Vokietijai, nurodyda
mas, kad kitu atveju spaudimui 
iš Sov. Rusijos nebūsią galima pa
sipriešinti.

Į Bonną iškviesti Vak. Vokieti
jos ambasadoriai iš Londono, Va
šingtono, Paryžiaus Ir atstovas 
Šiaurės Atlanto S-gos Taryboj, 
kurie padarys pranešimus, bus ap
tarta politinė padėtis. Bijomasi, 
kad Vak. Vokietija reikalaus per
žiūrėti Paryžiaus ir Londono su
sitarimus, pagal kuriuos buvo su
tartos Vak. Vokietijos nepriklau
somybės atstatymo ir apginklavi
mo sąlygos.

Prancūzijos nuomonė
Prancūzijos užsienių reikalų 

mln. Antoine Pinay, kalbėdamas 
per radiją pareiškė, kad Sov. Są
jungos nusiginklavimo planas turi 
politinių užkulisių dėl Vokietijos 
ir aplamai Europos. Jis mano, kad 
4 Didžiųjų konferencija nėra pa
skutinė galimybė, bet tik pradžia 
ilgų mėginimų siekiant laimėjimo.

KITOS NUOMONES
James Reston, “New York 

Times” politinis korespondentas 
rašo, kad gerai informuoti politi
niai sluogsnlai yra nuomonės, jog 
komunistinio bloko politika Azijoj 
ir Europoj svarbiausiu tikslu lai
ko tai, kad kiek galint atitolinus 
Amerikos oro pajėgas nuo komu
nistinės imperijos sienų.

“Ko jie siekia Korėjoje, Formo- 
zoje, Vokietijoje, Austrijoje ir 
Turkijoje — tai Amerikos bazių 
panaikinimo” — jis rašo.

“Tai yra svarbiausias jų sieki
mas, nes šios bazės yra pagrindas, 
ant kurio pasaulio lygsvara lai
kosi.

“Iš jų smogiamoji Vakarų jėga 
yra arčiau gyvybinių Sov. Rusi
jos ir kom. Kinijos taškų, negu 
komunistų pajėgos nuo mūsų svar
biųjų centrų.

Restonas manu, kad be šitų ame
rikiečių bazių visa Vakarų gyny
ba būtų nereikšminga. Jis nuro- 
do, kad visi Sovietų Sąjungos po

litiniai posūkiai verta svarstyti, 
bet niekada negalima užsimiršti Ir 
iš akių išleisti Amerikos oro pa
jėgų veiksmingumo”.

Neramu šiaurės Afrikoj
Iš Casablancos pranešama, kad 

prancūzų kariuomenė visame Ma
roke ir Algerijoj yra įspėta būti 
paruošties stovyje, kadangi nauji 
marokiečių pasiruošimai rodo, jog 
kiekvienu metu galima laukti gink, 
luoto sukilimo. Stiprūs, gerai gink
luoti kariuomenės patruliai saugo 
kelius ir budi gatvėse.

Sukilėlių išmėtyti atsišaukimai 
ragina gyventojus apsiginkluoti ir 
laukti tolimesnių nurodymų. Su
sidūrimo metu pereitą šeštadienį 
žuvo du prancūzai ir keletas žmo
nių sužeista. įvykdyta keletas 
atentatų.

NAUJOS KOVOS P. VIETNAME
Iš Saigono pranešama, kad 80 

mylių nuo Pietų Vietnamo sosti
nės vėl prasidėjo kovos tarp vy
riausybės kariuomenės ir Hoa-Hao 
religinės — politinės sektos dali
nių. Yra žuvusių ir daug sužeistų.

S Prie Pittsburgo jau pradėta 
statyti pirmoji atominė elektros 
jėgainė Amerikoje. Ji pradės veik
ti 1957 metų viduryje.
• Argentinoje suimta 17 va

dovaujančių katalikų akcijos vei
kėjų. Santykiai tarp vyriausybės 
ir katalikų akcijos Argentinoje 
jau kuris laikas yra labai įtempti. 
Prezidentas Peronas siekia atskirti 
bažnyčią nuo valstybės.
• Iš Varšuvos pranešama, kad 

lankydamas Lenkijos kolchozus 
Sov. Sąjungos faktiškasis valdo
vas Kruščlovas viename kolchoze 
įkalbinėjo žemdirbius auginti ga
limai daugiau kukurūzų, kaip pa
vyzdį nurodydamas Ameriką.

• Nuo 1945 metų Amerikoje 
gyventojų skaičius padidėjo 15.000. 
000.

• Pereitą savaitę Amerikoje 
išsprogdinta nedidelė atominė bom
ba po vandeniu. Bandymas dary
tas norint patirti, klek efektyvi yra 
atominė bomba kovoje prieš po
vandeninius laivus. Nesenai atomi
nė bomba buvo išsprogdinta ore.
• Svarstant Amerikos biudžetą, 

vyriausybė paprašė papildomų su
mų atominių povandeninių laivų 
statybai. Netrukus bus nuleistas į 
vandenį antras atominis povande
ninis laivas.

• Indonezijos min. pirminin
kas dr. Sastroamidjojo spaudai 
išreiškė nusistebėjimą, kad Indone
zijos kaimynas (Australija) remia 
Olandijos politiką dėl Naujosios 
Gvinėjos (Indonezija reikalauja, 
kad N. Gvinėjos valdymą Olandija 
perleistų Indonezijai, gi Olandija 
atsisako tai padaryti). Manoma, 
kad Indonezija šį klausimą vėl 
mėgins įnešti į Jungtines Tautas.

AVAV.W.V.W.WAWAWAW.W.W.YA'.VAW.V^ 

j Imigracija Kanadon, Amerikon:
■ J Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, dar- ■
• Į bo — buto garantijas, etc.) parūpina Pasaulio Liet. Bendruome- ' 
■! nes Britų Kolumbijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, diplo- * 
J. muotas teisininkas J

Į; JONAS J. JUŠKAITIS, LL. B. j
J' įstaigos adresas: i

!■ SUITE 14, TUNSTALL BUILDING !
I; 709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B.C., CANADA ;

■ Į (Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos j
■Į smulkesnės informacijos). J
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TRĖMIMŲ MINĖJIMUI ARTĖJANT
Australijos lietuvių bendruome- litikus ir visuomenininkus. Kitus* Jau augščląusias, laikas ruoštis 

nės svarbiausias uždavinys yra iš-' gi vietos pasitenkino “savybėje” Tragiškojo Birželio mintijimui. Ir 
laikyti tautinį gyvastingumą jau- šį tragišką įvykį paminėdanios. ■ " " ’■ ■ ■- •
nime ir visomis išgalėmis kovoti' 
dėl Lietuvos laisvės, demaskuo
jant klastingą Maskvos politiką, 
kuri per komunizmą nori sukurti 
pasaulinę rusų Imperiją.

j Jeigu pirmuoju atveju — dėka 
mūsų jaunimo organizacijų, pasi
šventusių mokytojų, dirbančių sa
vaitgalio mokyklose; dėka nedau- 

i gelio pasiryžėlių kietų pastangų 
dar laikomės patenkinamai, tai 
antrajame kovos fronte — kovoje 
dėl tėvynės laisvės ir okupanto im
perialistinių tikslų viešumon iškė
limo, pasidarėme neveiksmingais 
verkšlentojais.

Iš Egipto nelaisvės grįždami 
žydai trimitų garsais sugriovė Je-

> rlcho tvirtovės sienas, gi mes savo 
trimitus, atrodo, būsime užkasę 
kopūstų darže, arba užmiršti jie 
rūdija tarpusavio rietenų klane.

Žinoma, mes būtume patenkinti, 
jeigu tėvynėje likę broliai, atsi
kratę svetimos priespaudos, iško
voję kraštui laisvę, pakviestų mus 
namo gerai apmokamam darbui ir 

' šiltoms tarnyboms. Mes priimtu
me tai, kaip “atpildą už mūsų ken
tėjimus ir kovas dėl tėvynės”.

Ką mes iki šiol padarėme Lietu
vos labui? Mano galva — labai 
mažai. Mes daugiau laiko praleid
žiame eikvodami energiją tarpusa
vio nesutarimus viešai skelbdami, 
ardydami ar sunkindami kitų dir
bamą pozityvų darbą, negu ką 
konkretaus organizuodami, kas ga
lėtų prisidėti prie mūsų 
kančiij sutrumpinimo, 
vienas prieš kitą, 
vaduoją Lietuvą.

Prieš keletą metų 
doje reikalą pasekti 
tuvių pavyzdžiu ir birželio trėmi
mų minėjimus rengti ne tik savo atsilieps ir mūsų viešuose minėji- 
bendruomenės ribose, bet išeiti į muose dalyvaus. Išnaudokime pro- 
viešumą ir pasakyti šio krašto gy-' gą ir įsigykime įtakingų kovos 
ventojams, kaip rusai elgiasi už
grobtuose kraštuose. Sydnėjaus, 
Melbourne, Geelongo ir, rodos Can- 
berros lietuviai, susitarę su lat
viais Ir estais, pabandė suruošti 
demonstracijas, padėdami vainikus 
prie Australijos Nežinomojo ka
reivio kapo. Buvo suruošta ir ben
drų minėjimų, kviečiant australų 
spauds atstovus bei įtakingus po-

...... čia nej ieškokime jokios naudos:
Ar ruoštini vieši" mitingai itįjhel sau, nei savo partijoms. Ko- 

demonstracŲos? Taip! Organizuo- voje dėl tėvynės laisvės turime 
ti ir gerai paruošti visų pabaltiečių j dalyvauti visi, kaip toj Vilniaus 
vieši minėjimai vistiek atkreipia' žygio dainoj: iš kairės ir dešines.

Birželio trėmimų minėjimas te
būnie mūsų vienybės manifestaci
ja, kurios metu priminkime visam 

O tai rodo ir tokie pasauliui komunizmo ir rusiškojo

demonstracijos? Taip! Organizuo-

:Ą®KUPUOTOJE
Vtt LIETUUQ7E

NUOMONES

krašto 
Kovodami 

mes tariamės

Iškėliau spau- 
Amerlkos lle-

šio krašto žmonių dėmesį ir jie 
labai nemalonūs Maskvai. Tik gai
la, kad mes šito nenorime suprasti I 
Ir įvertinti. ~ 
faktai: Sydnčjuje Iš 15.000 pabal- Imperializmo pavojų, reikalaukime 
tiečių į viešą minėjimą ateina' pasmerkti sovietų vykdomas de- 
apie 400. Melbourne dar blogiau, portacijas — to reikalauja iš mū-
1953 m. prie Nežinomojo Karei
vio kapo teatėjo tik keletas lietu-, 
vių. Padėjus vainikus Ir nuskam
bėjus Latvijos ir Estijos himnams, 
teko prašyti brolius latvius padėti; 
mums Lietuvos himną giedoti. O!
1954 m. rengtas viešas trėmimų 
minėjimas, dėl pravestos priešiš
kos akcijos, visiškai nebeįvyko.' 
Teko pasitenkinti minėjimu para-| 
pijos salėje, kur paverkšlenome 
Dievą pagarbinę, tėvynę prisimi
nę ir Maskvos neužpykinę.

Nesakau, kad ruoštini tik vieši 
minėjimai-mitingai. Reikia ruošti 
minėjimus ir savųjų, taip sakant J 
šeimos tarpe, šitokie minėjimai; 
tačiau bus visai kito pobūdžio,1 
jiems kiti ir reikalavimai.

Sakoma, kad vienas vyras-ne 
talka, vienas žodis-ne šneka. Tad1 
burkimės draugėn su kitais pa- 
baltiečiais, gal net su kitų paverg
tųjų tautų žmonėmis, kad bendra 
talka Ir pastangomis galėtume 
efektyvų žodį tarti savųjų kraštų 
laisvinimo reikalu.

Šiemet aplinkybės mums 
palankios: viena Australijos 
lamentinė partija suskilo Ir 
kaip tik turėtume kviestis ___
žmones, kurie pasisako už kovos 
prieš komunizmą stiprinimą. Jie, 
manykime, mielai į mūsų kvietimą

sų kenčianti tėvynė, to laukia iš 
mūsų millonai Sov. Sąjungos kon
centracijos stovyklose. Mūsų visų 
aktyvus dalyvavimas protesto de
monstracijose padės mūsų arti
miesiems Sibiro tremtyje ir įga
lins apsispręsti tuos, kurie šian
dien dar galvoja, kad galima su
gyventi ir su komunistiniu siaubu.

Alb. Pocius.

IR VĖL KVIEČIA
NAMO

itin 
par-j 
mes! 
tuos'

Klek anksčiau Sovietai visokiais 
būdais ragino "grįžti namo” gy
venančius Skandinavų kraštuose 
baltus ir “kitus savo piliečius”, 
paskiau tokią akciją stengėsi pra
vesti D. Britanijoje, o šiuo metu 
daug kas net ir iš pabaltiečių, gy
venančių Vak. Vokietijoje, Pran
cūzijoje ir kituose Vak. Europos 
kraštuose, gauna rusų laikraštį, 
leidžiamą rytinėje Vokietijos zo
noje, “Za vozraščenie na rodinu”, 
kuriuo raginama “susipažinti ir 
grįžti namo”. Tam tikslui esąs su
darytas to paties vardo komitetas, 
kurio pirmininkas yra sovietų gen. 
Michailovas, o iš lietuvių į jį įei
nant skelbiama N. Vosyliūtę, po 
karo taip pat “grįžusią namo”. 
Michailovas po Antrojo karo pasi
žymėjo Italijoje kaip Sovietų re. 
patrlacinės komisijos pirmininkas. 
Laiškai privačiai gyvenantiems ad-

draugų.
Reikia ir atitinkamos literatū

ros. Kelių puslapių brošiūrėlę tu
rėtų kas nors anglų kalba išleisti.I resatams> matyti, stropiai surln- 
Lėšų reikia surasti. Tai gal turė
tų padaryti ALB Krašto Valdyba, 
šiam reikalui paprašiusi pinigų iš 
Tautos Fondo, ši brošiūrėlė būtų 
paskleista plačiai visur, kur lietu
vių gyvena.

' kus per patikimus bolševikų agen- 
j tus arba vietinius komunistų pa

reigūnus jų adresus, dažniausiai
' siunčiami iš rytinio Berlyno, Leip- 
| žigo, Drezdeno Ir kitur.

. klausė policininkas.
Felix Timmermans' vis tebestovėjau užmerktomis

* KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ *
------—----- ----------- ĮVERTĖ VINCAS KAZOKAS------- --

(Ištrauka iš to paties vardo romano)

— Ar Šaknį vėl nori pasodinti į 
kalėjimą? — paklausė Fina.

— Jeigu jis nusikaltęs — taip, 
kitaip ne, — atsakė policininkas, 
ęidamas pro duris.

Kas galėtų būti? Negi už šitą 
kiškį.. Ištisą naktį aš nesumerkiau 
akių, o naktys dar tokios ilgos. 
Aš gėriau ir gėriau kavą. Dar kar
tą atsitūpti kalėjime? Bet kaip? 
Juk nebuvau sučiuptas! Ir prie ko 
čia toji Antverpeno policija? Apie 
ketvirtą valandą aš nebeištvėriau: 
apsirengiau ir išdūlinau. Girdėjau, 
kaip Fina už durų kukčiojo.

Pėsčiam į Antverpeną geros trys 
valandos kelio. Ne, nevažiuosiu 
Pėsčias eidamas lengviau įveiksiu 
savo nerimą. Aštuntą valandą aš 
jau buvau prie rotušės. Nuovados 
viršininkas buvo stambus vyras ir 
kaip tik gėrė kavą iš skardinio 
indelio. Mane įvedęs policininkas 
paminėjo mano pavardę, ir virši
ninkas, net nepakeldamas akių, 
suburbėjo:

— Pristatyk Jį vietoje.
Mano širdis apmirė. Tikrai į 

kalėjimą!
— Kuo aš nusikaltęs, ponuli? 

— pasiklausiaiu.
— Nieko, žmogeli, niekuo. Bet 

ar tu savo sūnų atpažintume!, sa
vo sūnų Alfonsą?

— Kaip gi, po kelmais! žinoma! 
Juk aš esu jo tėvas!

— čia yra vienas pasikoręs, ir 
spėjama, kad tai Jūsų sūnus. Sa
vižudybė. Mes tik norime patikrin. 
ti, kad užbaigtume tardymą. Užei
sime į ligoninę, kur jis paguldytas.

Eiva.
Ir išėjom.
Alfonsas pasikoręs. Štai prie ko 

prieita! Man buvo drauge ir smū
gis ir palengvėjimas. Bent paga
liau baigėsi nežinia. Ir tačiau aš 
troškau, kad paslkorėlis nebūtų 
Alfonsas. Aš esu šiurkštus Ir ne
tašytas kelmas, tas tiesa, tačiau' 
vistiek per visą gyvenimą griau- 
žčiaus, kad vienas mano valkų už
baigė savo dienas taip nekrikščio
niškai, Juk vedybų prasmė ir yra j 
tame, kad augintume vaikus Die-į 
vo garbei. Bet Viešpatie, tenebūna] 
Alfonsas! Ne, tik ne jis, tik ne jis!

Ak, Finai vėl būtų naujas ka
lavijas krūtinėje. Jau geriau pa
klydusi avelė, negu pasmerkta sie
la. Viešpatie, kad tik ne Alfonsas! 
O jeigu ir Jis, tai duok, kad aš jo 
neatpažinčiau. Vargšė mano Fina! 
Jai būtų peilis. Fina, mano miela 
Fina, galvojau: tu tiek daug išken
tėjai, bet šis paskutinis smūgis 
tave pribaigtų!

Mes atvykom j ligoninę. Plačios 
durys. Pereiname ilgus koridorius, 
kvepiančius daktarais, einame per 
kiemą, Ir mane įveda į mažą na
melį. Trys lavonai, paguldyti ant 
morų, uždengti balta marška. Se
nyvas vyras atidengia skarą nuo 
vidurinio.

O Viešpatie! Pamėlynavęs, išpū
tęs veidas, iškreipta burna, paža
liavusios lūpos... Alfonsas... Mū
sų Alfonsas!.. O nelaimingoji Fi
na! Aš užsimerkiu. Negaliu į jį 
žiūrėti.

— Ar tai jūsų sūnus? — pa

skirais. Ne, aš neatversiu akių, 
nes antru pažvelgimu nesusilaiky- 
slu nepašaukęs iš sielvarto sūnaus 
vardu. Ir aš atsiliepiau:

— Ne, ne jis... Mūsų Alfonsas 
turėjo čia didelę apgamą — aš 
bedžiau pirštu sau į kairę krūti
nės pusę — apgamą. Malonėkit 
patikrinti...

Girdėjau, kaip jie praskleidė jo 
drabužius.

— šisai neturi jokio apgamo, — 
ištarė abudu drauge.

— Matote, jis neturi apgamo, 
— atsiliepiau.

— Taigi, ne jūsų sūnus?
— Ne, ne jis. Mano Alfonsas 

turėjo čia apgamą.
— Reiškia, nežinomas, nusprendė 

policininkas.
— Dar vienas lavonas auditori

jai, — pastebėjo senukas.
— Eime, — paragino policinin

kas.
Aš tik tada atvėriau akis, kai 

lavonas buvo vėl pridengtas marš
ka. Mes išėjom.

— Matyt, nesi pratęs matyti la
vonų, pastebėjo policininkas. — 
Atrodai toks stiprus vyras, o ne
įtikėtinai išbalai kaip pienas 
Mums tai kasdieniškas dalykas ir 
dėl to mes nesljaudinam.

— Jūs esat kieti vyrai, — atsa
kiau kaip smaugiamas. — Kiek
vienas pagal savo pašaukimą.

Mes vėl patekome į daktariškus 
kvapus, ir prie vartų pasiklausiau:

— Ar tai viskas?
— Žinoma, o ką?
— Ar neišgertume stiklo alaus 

už jūsų rūpestį? — pasiūliau.
Jis skubiai apsidairė ir vietoje 

atsakymo smuko į priešais atvirą 
smuklę. Aš iš paskos.

Man norėjosi negyvai nusigerti. 
Tėviška mano širdis plyšo iš skaus
mo.

Policininkas kalbėjo apie pasken

SPAUSTUVĖS REIKIA
ALB Krašto Tarybos suvažiavi

mui nutarus ir jau pasirodžius po
rai str. “Mūsų Pstogėje” bendruo
menės spaustuvės steigimo klausi
mu, manau, kad abejonių dėl spaus
tuvės reikalingumo niekas nekelia. 
Paskelbus paskolų ir aukų telkimo 
vajų, darbą pradėjus, nesinorėtų 
jo drumsti, bet yra pagundos šį 
klausimą dar padiskutuoti.

Australijoje turime dvi spaustu- 
i LTSR Knygų Prekybos vyr. vai-įves: “Australijos Lietuvio” Ade- 

dyba ir knygų kontoros rajonuose ! laidėje Ir “Minties” b-vės Sydnė- 
turi norėdamos nenorėdamos jpir- juje. Manau, kad bendruomenės 
šti kolūkiečiams, darbininkams ir spaustuvė būtų taip pat Sydnėjuje. 
vad. “darbo inteligentams”. j Nežinau, kaip sekasi “Minčiai”, 

šita "literatūra” nėra kokia bet joje spausdinamą bendruomenės 
nors dovana. Už ją okupuotos Lie- 1 laikraštį skaitome jau keleri metai, 
tuvos žmones turi užmokėti. O ka
dangi visi tokių knygų kratos:, 
tai jos guli sandėliuose ir už jas 
privalo užmokėti iš valstybės iž
do. Reikia užmokėti ir už “sočia- pristingtų darbo, 
listines tėvynės išdaviko” Berijus 
raštus, kurie dabar jau nebeplati- bendruomenės spaustuvė veltui, ar- 
naml, bet buvo anksčiau Lietuvon ba pusvelčiui negalės spausdinti — 
atsiųsti. LTSR finansinis diktato- tik normalų pelną galės sutaupy- 
rius Mamajevas nurodo, kad SSRS ti laikraščio “skylėms lopyti", ar- 
Knygų Prekybos Valdyba turėjoj ba laikraštį didinti.
1 mliardą rublių nuostolių,todėl, ] Kjek žinome, privati iniciatyva 
esą, negalima norėti, kad “Visa- J visados parodo lankstesni nugur- 
sąjunginis” iždas užmokėtų Ir už kaulį pramonėje ar prekyboje. To- 
Lietuvon atsiųstą “politinę litera- j dėl, ir šiame atsitikime, vargu bū- 
tūrą”. šių metų pradžioje už tokią tų galima tikėtis išimties. Tad ar 
"literatūrą” Lietuva “visasąjungi- j netikslingiau būtų bendruomenei 
niam iždui buvo skolinga 8.800.000 j įeiti akcininku į “Minties” bendro- 
rublių.” Už skolą reikia mokėti vę? Juk, kiek prisimename, tokiose 
augštus procentus ir dar pabau- didesnėse kooperatinėse bendrovėse 
das, jeigu laiku neatsiskaitomą. kaip “Maistas”, “Lietūkis” ir kt.

NCFE balionai su Swiatlo; niet auga taip pat rusiškai isieis-
I tų ir Lietuvon siunčiamų “polit- 

brošiūra pateko Lietuvon I gramotos” leidinių kiekis. Visą tą 
, ,, , , , .. I milžinišką politinių leidinių kieki,1 )h.r» m knvn 11 r T.TRP Tomin 1 t xąrirtr 1 -s s J T mrtri > • , I pVllvllUlį 1UU1UIU fklVlVĮa1955 m. kovo 11 d. LTSR tento-! . , , T ... . , ,. - • , „ pagamintą Maskvoje Ir Lietuvoje,min Kiivtt cntrniin l.aioirnalon Vn ! *

val
uos*?

iojoje buvo sugauti Laisvosios Eu. 
ropos Komiteto iš Vak. Europos 
pasiųsti Lenkijon balionai su buv. i 
lenkų saugumo žymaus valdininko' 
J. Swiatlo sensacingais pasakoji-' 
mais, atspaustais brošiūros pavi-; 
dalu ir atidengiančiais lenkų žval-| 
gybos užkulisius. Brošiūrėlės bu- j 
vo sugautos Kretingos ir Širvintų 
rajonuose. Kretingoje apie sugau-1 
tus balionus pranešė Vališauskas,; 
įvairių įstaigų bendradarbis.' 
Kiti jį taria esant lenkų kilmės. 
Šlrvintuose, spėjama, porą balionų 
surado kolchozininkai. Paskum pa-1 
sklido gandai apie “‘amerikiečių 
parašiutininkus”. Milicija ir DOS- 
AAF daliniai ištisas savaites lai-, 
ko medžiojo balionus pievose ir 
miškuose.

Iš Kretingos ir Širvintų prane-] 
ša apie nepaprastą sovietinių ka
rinių lėktuvų judėjimą Lenkijos 
ir Rytprūsių ruože.

Okupuoti lietuviai kratosi 
politinės literatūros

Lietuvai, kaip vienai iš jaunes
niųjų Ir dar kaip reikiant “neper- 
auklėtų” respublkių, vissąjunginis 
TSRS komunistų partijos centro 
komitetas Maskvoje, jau nuo pat 
antrosios Lietuvos okupacijos (1941 
m. pradžios) pradėjo skirti nepap
rastai didelį politinės literatūros 
kiekį. Jau 1946 m. Vilniuje buvo 
sudaryta speciali vertėjų grupė, 
turinti šimtus knygų Ir brošiūrų 
greičiausiu laiku iš rusų kalbos 
išverst į lietuvių kalbą. Tai vertė
jų grupei, šiuo metu veikiančiai 
Vilniuje, vadovauja A. Venclova. 
Šiemet ji padidėjo Iki 20 asmenų. 
Tačiau jie vis dėlto dar neįsten
gia kiek reikiant išversti rusų 
vekalų į lietuvių kalbą. Rusų po
litinių knygų Maskvos partijos 
centro bibliotekos sąjunginių res
publikų skyrius kasmet pasiunčia 
į Lietuvą šimtais tūkstančių. Kas

Seni draugai ir vėl 
susitinka

Neatrodo, kad “Minties” spaustuvė 
būtų perkrauta darbais, tad atė
mus “Mūsų Pastogę”, manyčiau, 
atsirastų spraga — spaustuvė gal

Pereitą savaitę Sov. Sąjungos 
laikraščiuose pasirodė žinia, apie 
numatomą Kremliaus vadų kelionę 
Jugoslavijon. Nurodoma, kad į Bel
gradą vyks Sov. Sąjungos min. 
pirm, maršalas Bulganinas, komu
nistų partijos pirmasis sekr. Kruš- 
čevas, pirmasis min. pirm, pava
duotojas Mikoynas “Pravdos” vyr. 
red. Shepilovas bei užs. reik. min. 
pav. Kumklnas. Jų vizitas marša
lui Tito įvyks šio mėnesio gale, 
Kelionės tikslas — atnaujinti drau
giškus santykius su Jugoslavija, 
šitas pranešimas, paskelbtas sovie
tinėj spaudoj be komentarų, Vaka
rų politinių sluogsnių sutiktas su 
nusistebėjimu.

“MP”. Nr. 16 skaitėme, kad Ir

kaip “Maistas", “Lietūkis” ir kt. 
vyriausybė dalyvavo tik kaip akci
ninkas. Manau, kad bendruomenė, 
įėjusi pilnateisiu dalininku i “Min
tį”, sustiprintų Jaunų įmonę finan
siškai. Juk žinome, kad kapitalo, 
kaip taisyklė, trūksta visoms pra
dedančioms verslo įmonėms.

Esant dviem lietuviškom spaus
tuvėm viename mieste, atsirastų 
nesveika konkurencija Ir jos abi 
tik vegetuotų.

Iškeldamas šias mintis nenoriu 
nieką įtaigoti, bet, mano galva, 
vienon skrybėlėn sumetus grašius 
galima daugiau padaryti, greičiau 
ant kojų ūkiškai atsistoti, o tada 
ir degantys bendruomenės"'reika- 
lai būtų lengviau išsprendžiami.

P.Pipas.

NESAKYK, KAD ESI Iš LIETU- 
VOS KRAŠTO, JEI NESKAITAI 
LIETUVIŠKO RAŠTO!

duolius ir nužudytuosius.
— Ar šis jaunuolis bus palaido

tas su mišiom? — bailiai pasiklau
siau.

— Gailimas daiktas, bet aš to 
nežinau.

— O ką tasai senukas galvojo 
užsimindamas apie auditoriją?

— A, apie auditoriją? Aha, stu
dentai, kurie eina į daktarus, šį 
lavoną supjaustinės į mažiausius 
gabaliukus, žiūrinės ir tyrinės pro 
padidinamuosius stklus. O kai Jau 
būna didesnė kūno dalis sunaudo
ta, lavonas įmetamas į didelį kati
lą ir išvirinamas. Sriubai, ką? (jis 
nusijuokė). Tada visi kauliukai 
išgraibomi ir vielomis vėl surai- 
šiojami, ir taip padaromas skele
tas, kurį vėliau parduoda medici
nos studentams. Tu nežiūrėk taip 
klaikiai į mane. Studentai tokius 
skeletus pasistato savo miegama
jame, ant kurių jie pasikabina 
savo švarkus, dažnai Ir pypkę 
įspraudžia tarp dantų. Mėgsta 
juokus jauni vyrukai.

— Tai šito jaunuolio visai ne
palaidos?

Neramiai žvalgydamasis pro lan
gą policininkas paaiškino:

— J karstą prideda akmenų. 
Būk sveikas, bičiuli. Kiekvienu 
metu gali pasirodyti mano virši
ninkas.

Jis Išlenkė savo stiklą ir pra
puolė.

Nežinau, kiek laiko tenai išsto
vėjau, kaip Dievo rankos Ištiktas. 
Smuklės tarnautoja pasiteiravo:

— Ar tik nesergi tamsta?
— Taip, taip, — atsakiau norė

damas greičiau ja nusikratyti ir 
lyg nusikaltėlis moviau pro duris.

Bandžiau vėl susirasti kelią į 
nuovadą, net Iš tolo pamačiau ro
tušę, tačiau sukaupiau visas savo 
jėgas, kad nepulčiau vidun ir kri
tęs ant kelių visko neišpažlnčiau. 
Ką jie ketina padaryti su .Alfon-I 
su? Viešpatie iš dangaus augšty-j

bių, aš turiu sukąsti dantis ir ty
lėt, vien tik dėl Finos! Bet jeigu 
aš prisipažinsiu, jo kūnas nebus 
supjaustytas, nebus išvirintas, ii 
aš jį palaidočiau su iškilmingom 
mišiom, nors tas man kainuotų ir 
paskutinius marškinius. Tačiau 
tada Fina nedrįstų peržengti savo 
namų slenksčio. O Alfonso vardas 
būtų minimas laikraščiuose.

Pasikorimas mūsų apylinkėje 
yra baisiai gėdinga dėmė, kuri 
nenuplaunama per kartų kartas. 
Ką daryti? Ką, ką daryti? Jeigu 
aš tylėsiu, apie tai nė šuo nesulos. 
Antai, ateina pamažu policininkas. 
Bijau, kad jis mano abejonių it 
kaltės neišskaitytų man iš aklų. 
Aš apsisuku ir pasišalinu. Vėl pės
čias namo. Viską pasakysiu Finai, 
ir tegu ji pati nusprendžia.

Aš Jai viską tiksliai nupasakojau 
ligi tos vietos, kai mane privedė 
prie lavono.

— Juk ten nebuvo mūsų Alfon
sas, sakyk, tenai nebuvo Alfon

sas? — jaudinosi nuolat kartodama 
Fina.

Kiekvienu atveju aš jai tik at
sakiau: turėk kantrybės ir pa
klausyk.

Ir kai aš paminėjau, kaip buvo 
atidengtas lavonas, ji griebė ma
ne už atlapų ir žiūrėdama į mane 
klaikiom akim kaip pamišėlė šau
kė: “Juk ten nebuvo Alfonsas, sa
kyk, sakyk, ten nebuvo mūsų Al
fonsas!” Mano sąžinė neleido jai 
pasakyti teisybės, kitaip ji būtų 
kritusi negyva.

— Ne, ne Alfonsas.
Į jos prijuostę pabiro džiaugs

mo ašaros.
— Ir kaip tu nustatė!, kad tai 

nebuvo Alfonsas, šakny?
— Anas vyras turėjo didelę ap

gamą kairėje krūtinės pusėje, o 
aš gerai žinau, kad mūsų Alfon
sas tokio neturėjo.

— Teisybė, — ji patvirtino: — 
mūsų Alfonsas neturėjo jokio ap

gamo.
Ir tada ji pasižiūrėjo į Dievu 

Motinos paveikslą pamaldžiu ir 
dėkingu žvilgsniu, maldaudama, 
kad nė vienas jos vaikas nemirtų 
nekrikščioniškai. .

— Ir vėl viena diena ir kelionė 
sugaišta veltui, — pasakiau tyčia 
nerūpestingai, — Bet būtų protin
giau niekam apie tai neprasižioti, 
nė apie apgamus, Fina. Žinai, žmo
nės pramanys, kad tikrai ten buvo 
Alfonsas.

— Suprantama, — pasakė ji 
tvirtai nusprendusi tylėti.

Apie lavono pjaustymą, virini
mą ir skeletą aš neužsiminiau nė 
puse lūpos.

Rytoj nueisiu pas kleboną, vis
ką jam papasakosiu ir paaukosiu 
mišioms už Alfonsą. Tam pinigų 
sutaupysiu atsisakydamas sekma
dienių alaus.

Tą patį vakarą aš vėl išsitrau
kiau savo Kristų iš palėpės, nes 
mano sielvartas buvo perdaug di
delis, kad išsiversčiau be paguo
dos.

Tuo tarpu kai Fina meldėsi, o 
vaikai žiūrinėjo šventųjų paveiks
liukus, aš, dėdamasis laimingu, 
ėmiau niūniuoti dainelę, tuo 
tramdydamas savo sopulį ir aša
ras:

Mėnesėli, mėnesėli sidabrinis,
Tu po dangų ridinėji,
Tarp žvaigždelių vaikštinėji!

Vertėjo pastaba: šiuo nutraukia
me tolimesnį romano spausdinimą 
“Mūsų Pastogės” skiltyse. Skaity
tojai, suinteresuoti romano hero
jaus likimu ir pačiu veikalu, turės 
kantrybės palaukti, kol pasirodys 
pilnas vertimas knygos formoje.

Vertėjas tikisi surasti leidėją 
jeigu ne Australijoje, tai Ameri
koje.

2
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Spaudos Puslapiuose
Ne nuo šiandien tremtyje esan- VASARIO 16 AKTO SIGNATA- 

čios mūsų politinės Ir Lietuvos RAS PROF. STEPONAS KAIRYS 
laisvinimui vadovaują institucijos! 
aštriai kritikuojamos lalkraščiuo- ,. .
se ir visokiuose susibūrimuose. Į Amwik"s lietuvių dumras yje 
Vieni kalba už VLIKą, kiti prieš I “Naujienos" prof. S. Kairys taip 
jį būtų ir ne būtų dalykų skelbia. I raš<’: “Vieningoms pastangoms

APIE VIENYBĘ

Ijietuvos Pamariais
___Kaip dabar atrodo Klaipėda ir Rytprūsiai

e jam kuo galėdami padėti,! Rytprūsių yokii'čių pabėgėlių gą galima patekti tik Įsu special 
eti ir materialines io veikim nl.ganas “ĮjaB Ostpraussenblatt” š.* pažymėjimais. Klaipėdoje įtaisy.

'm. balandžio- 23 d. rittiiSfyjeMSŠ- tas lyg .ir gintaro fabrikas, nors
dėjo neseniai grįžusios iš Klaipė- .............. ’’ '' '

| dos miesto vokietės Frau Blasko-

Sibire, kuriem tenka pačioj Lietu
voj kelti skurdo ir pavergimo ne
įsivaizduojamai sunkių naštų. Sto
dami už VLIKo, kaipo vyriausiojo 
vadovaujančio organo išlaikymų, 
turime 
sudaryti ir materialines jo veiklai 
sąlygas, jį sustiprinti.”

I kišusį karini sovietų bastioną jų 
gynybos sistemoję_prleš Vakarus. 
Prieš kiek laiko TSRS karo laivy
no min. adm. Jumafaras; -.apžUt- 
rčjęs Piliavos :u«stą, taip pat Jįjį 
pavadino labąi svarbia sovietine

Vieni stovi Diplomatinės Tarny
bos pusėje, kiti diplomatų šefų 
min. Lozoraitį barą, nenori pripa
žinti jam nei šio vardo, nei jo at
liekamo darbo nenori teisingai 
įvertinti. Gi ramiai ir bešališkai 
į visą šių “vainą” žiūrint, negali
ma praeiti pro faktų, kuris yra 
aiškus kaip diena, neginčytinas, 
kaip tiesa, kad tiek VLIKas, tiek 
mūsų dip'omatai su minlsteriu S. 
Lozoraičiu yra tie stūmokliai, ku
rie daugiausiai juda, formuodami 
viešąją pasaulio nuomonę Lietuvai 
palankia prasme. Kiekvienas savo 
darbo bare yra būtinai reikalin
gas, naudingas Ir remtinas. Jei
gu galima kalbėti, tai tik apie tai, 
kad nesutarimai šalintini ir nuo
monių skirtingumai derintlni, sie
kiant visų pastangomis ir vienin
gu darbu galimai geresnių rezul
tatų liklminėje tautos kovoje pa
siekti.

— 0 —

KAIP BUVO PASKIRTAS

LIETUVOS DIPL. ŠEFAS

reikalinga vieninga vadovybė. Mes 
mokėjome jų sudaryti žiaurios 
Hitlerio okupacijos metais ir ją 
išlaikyti iki šiai dienai. Ta mums 
vadovybė yra Vyriausiasis Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas.

"VLIKas, daug iki šiol nuveikęs, 
nėra be ydų. Tiek sąlygos, kuriose 
VLIKas dabar dirba, tiek ir jo 
pajėgumas neleidžia Jam pilnai at
likti jam pavestą uždavinį. VLI
Kas reikia visokeriopai remti. 
VLIKas reikia sustiprinti Ir pa. 
tikrinti Jam sąlygas, kuriose jis 
galėtų sėkmingiausiai veikti; ir 
tai yra mūsų visų pareiga, kokiai 
srovei ar organizacijai bepriklau
sytume.

“Deja, taip nėra. VLIKas Jau 
ištisi metai yra ne tik kritikuoja
mas, bet sistemingai puolamas, 
prikišant jam būtus ir nebūtus 
nesugebėjimus ir net prasižengi- 
mus. Tai yra, Gerbiamieji, paraus- 
tinls darbas, siekiąs VLIKą nu
vertinti, mažinti jo autoritetą, 
skaldyti vieningas mūsų pastangas 
Ar tokiais norais vadovavosi tie, 
kurie pasirašė Vasario 16-tosios 
aktą?

"Neprivalome būti akli ir ne
matyti mūsų negerovių. Nepriva
lome būti tų negerovių abejingi 
stebėtojai. Lietuvos laisvinimo rei
kalas yra mūsų visų reikalas. Už 
jo sėkmingą rūplnimų ir mes esa
me atsakingi prieš pavergtąją 
Lietuvą, prieš tuos mūsų brolius 
ir seseris, kurie vargsta ir žūsta

Cla pateikiame “Dirvos” š.m. 
Nr. 7 Kazio Musteikio (buv. Lie
tuvos krašto apsaugos mlnisterio) 
str. ištrauką, kur įnešama daugiau 
aiškumo del ministers, S. Lozorai
čio paskyrimo Lietuvos dipl. šefu.

“Sklindant pagrįstoms ir nepa
grįstoms kalboms apie Lietuvos 
Dipl. Šefo mlnisterio Lozoraičio 
paskyrimą, čia paduodu Juo rei
kalu tai, ką aš asmeniškai žinau” 
— rašo gen. Kazys Musteikis.

Toliau aprašoma, kaip 1940 m. 
gegužės mėn. 25 ar 27 d., tuoj po 
rusų karo komisaro pav. gen. Lok
tionov apsilankymo Kaune, str. 
autoriui esant pas respublikos pre
zidentą Antaną Smetoną, atėjęs 
užsienių reik, ministerls Urbšys 
Prezidentas užsienių reikalų minis- 
terlui pasiūlęs pagalvoti, ar ne
reiktų paskirti vieną iš mūsų pa
siuntinių vyresniuoju, kuris, jei 
su Lietuva kas atsitiktų, galėtų 
patvarkyti ir derinti visų mūsų 
atstovybių veiklą ir rūpintis Lie
tuvos reikalais užsienyje. Tame pa
sikalbėjime buvo svarstoma ir kan
didatūra. Buvo suminėtos dviejų 
pasiuntinių pavardės. Bet nutari
mas nebuvo padarytas. Po keletas 
dienų, str. autoriui vėl apsilan
kius prezidentūroj, jis buvęs liu
dininku prezidento Ir min. Urbšio 
pasikalbėjime, kada šie svarstę, 
ką paskirti Lietuvos dipl. vyres
niuoju užsienyje. Tada preziden
tas pasakęs: “Kažin, kad Lozorai
tį paskirtumėm. Lozoraitis, nors 
dar jaunas, bet turi galvą.” To
liau prezidentas sakęs, kad Lozo
raitis, kaip buv. užsienių reikalų 
ministeris, nesenai išvykęs iš Lie
tuvos, turįs daug praktikos, visus 
Lietuvos reikalus gerai žinąs. Be 
to, Lozoraičiui esant nekariaujan
čiam krašte (Italijoj), jam busią 
lengviau susisiekti su kitais pa
siuntiniais.

“Po dienos ar dviejų, — toliau 
rašoma —, aš vėl buvau preziden
tūroje.

... Pranešė, kad yra atvykęs 
užsienių reikalų ministeris. Aš no
rėjau atsisveikinti Ir išeiti, bet 
prezidentas mane sulaikė ir liepė 
pakviesti min. Urbšį.

Tą kartą pasitarimas tarp pre
zidento ir Urbšio buvęs labai 
trumpas. Urbšys pasiūlęs paskirti 
diplomatų šefu ministerį Lozorai
tį. Prezidentas sutikęs Ir pasakęs: _
“Tai neatidėliojant Ir praneškite, I nė laukJa "savo žymiosios šokėjos 
kam reikia.” — - - • —

Urbšys, vykdydamas prezidento 
parėdymą, 1940 m. birželio 2 d. konservatorijos salėje, 
pasiuntė mūsų pasiuntinybėms ži
nomą telegramą: būtent:

“Jei člau mus ištiktų katastrofa 
tai užsieniuose likusios mūsų dip
lomatijos šefu skaitykite Lozorai
tį, pirmuoju pavaduotoju Klimą, 
antruoju šaulį. Gauna Berlin, Ro
ma, Paris, London, Washington 
Stockholm, (pas.) Urbšys."

jo dirbinltf gamykla veikia taip 
pat Palmininkuose, Rytprūsiuose. 
Klaipėdos, fabrike, trijų augštų 
būste, dirba apie 100 žmonių, dau- 

i giausia moterų. Gaminiai išgabena
mi į Rusiją,' o gal ir net ekspor
tuojami, nes TSRS Milano mugėje 
taip pat buvo išstačius! gintaro 
dirbinių. Jų galima gauti ir vie
toje pirkti, pvz. apyrankė kaštuo
ja 69 rubliai, sagutė 38, geresni 
karoliai 142-360 rb. Tačiau pla
čiosios gyventojų masės toli gražu 
nesi graibsto papuošalų, bet džiau
giasi, jei' tūri užtenkamai maisto. 
Produktų kainos yra nepaprastai 
augštOS. Peteltą žiemą mitybos 
padėtis buvo ypač bloga, šiuo me
tu Klaipėdoj jau nėra taip; kaip 
buvo pokario metais, kada dar Lie
tuvoje ir Klaipėdos krašte įvairių 
maisto produktų buvo žymiai dau
giau negu Rytprūsiuose. Dabar 
jaii ir ten, kaip ir visoje S6v. Są
jungoje, maisto krizė aštriai jun
tama. šių žiemą Klaipėdoje buvo 
neįmanoma gauti maisto produktą 
nestovint eilėje. Krautuvėse už 
cukraus kgr. tenka mokėti 9,50 
rb., o juodojoj rinkoj jis parduo
damas po 25 rb. Kai pardavinė
jamas šviestas, tai tenka eilėje 
Išstovėti mažiausia 4-5 vai., ir tai 
tegalima gauti vos svarą. Sviesto 
kgr. kaštuoja 27,80 rb., o laisvoje 
rinkoje už Jį tenka mokėti 36-38 
rb. Nors ten jis ir prastesnis, bet 
tuoj pat Išparduodamas. Už kiau
šinių dešimtį tenka mokėti- vasarą 
5,60 rb., juodojoj rinkoj — nuo 
7-8 rb., o žiemą dvigubai. Turgai 
Klaipėdoj vyksta paprastai trečia
dieniais ir šeštadieniais; tik dabar 
yra kur kas skurdesni. Veikia ir 
juodoji birža, nors spekuliantams, 
kai sugaunami, skiriamos didelės 
bausmės. Tačiau ir tos Jų neatbai
do nuo savojo “biznio”, 1'1 • 1/

Už siunčiamus į kraštą iš kitur 
siuntinius tenka mokėti nepapras
tai didelius muitus (nors iš Berly
no siunčiant esti tam tikrų paleng
vinimų). Pvz. pati Blaskowitz 
kartą, gavusi siuntinuką su balti
niais, porą kojinių ir plytelę šoko
lado, turėjo sumokėti visą savo 
mėnesinį atlyginimą — 158 rub.

Klaipėdos uoste laivų judėjimas 
toli gražu nėra toks didelis, kaip 
giriasi sovietinė propaganda. Pati 
uosto zona iš miesto pusės pietuo
se iki šiaurės atitverta augšta tvo
ra Ir apvesta mūru, saugojama 

sargybinių. Rusai įtaisė porą naujų 
kapinių — vieną pietuose, mieste, 
prie Smeltės, o kitą šiaurėje, į 
Melneragės pusę. 1953-1954 m. 
žiemą mieste siautė nedidelės gau
jos, kurios ypač tomis dienomis, 
kalbėdavo išmokami pinigai, už
puldinėdavo praeivius ir, juos Iš
vilkę nekartą plikus, paleisdavo. 
Pastarąją žiemą užpuldinėjimai 
kiek sumažėjo.

VILTYS VIENYBĖJE
“Vienybe’ lietuvių savaitraš- wjtz pasakojimą'Spiegtai, kaip da- 

tis Amerikoje įsidėjo rimtą Jo-i |,aj. atrodo Klaipėdos miestas. Pa
no Miškinio str. “Viltys vienybė- sakojimas pailiustruotas keliais 
je”, kuris teisingai baigiamas. Klaipėdos vaizdais, šiuo pasako- 

I Jlmu kai kur kiek patikslinami ki- 
, tų vokiečių pabėgėlių parnešti duo
menys apie Klaipėdos miestą ir 
kraštą, taip pat jų spaudoje an- 

i ksčiau pasirodžiusios žinios. Pati 
Frau Blaskowitz, kilimo iš Kara
liaučiaus, nuteista penkeriems me-

I tams darbo stovyklos Sibire, vė- 
1 liau iš ten grąžinta j Klaipėdą, 

Klaipėdos mieste išgyveno nuo 
i 1952 m. iki š.m. kovo 27 d. Iš ten 
I paleista, už gelež. bilietą užsimo

kėjusi 211 rublių, per Šiaulius, 
Vilnių ir Brestą galų gale atvyko 
į Berlyną.

Jos pareiškimu, š.m. kovo 27 d. 
Klaipėdos gelež. stotyje praeiviai 
matė neįprastą sceną: nepaisant 
blogo oro, į stotį buvo susirinkę 
apie 50 žmonių, daugiausia mote
rų ir vos keli Jauni vyrai, kurie 
viešai reiškė savo džiaugsmą, vo
kiškai savitarpy kalbėdami. Taip 
buvo atsisveikinta su dviem klai-į 
pėdiečiais, gavusiais leidimą išvyk
ti į vakarus ir tuoj pat įsėdusiais 
j traukinį šiauliai-Vilnlus. Pirmas 
didesnis Klaipėdos vokiečių trans
portas išvykęs iš Klaipėdos 1949 
m. Kiek šiuo metu Klaipėdoj yra 
vokiečių, jos tikrinimu, tiksliai ga
lėtų pasakyti nebent tik policija 
tačiau, jos manymu, šiuo metu tas 
skaičius sukasi apie 250. Kai ku
rie iš vokiečių “pasidarę oficialiai 
lietuviais” ir Sovietų piliečiais, to
dėl ir dabar, repatrijuojant vokie
čius iš Klaipėdos krašto ir Pabal
tijo respublikų, tesą maža vilties 
jiems ištrūkti į Vakarus. Pereitų 
metų rugsėjo Ir spalio mėnesiais, 
kaip pažymi Frau Blaskowitz, 
Klaipėdoje buvo sudarytas 120- 
150 vokiečių transportas, kuris 
turėjo būti išsiųstas į sovietinę 
zoną. Transportas turėjo iš Klai
pėdos išvykti dar prieš lapkričio
9 d., tačiau jis pepajudėjo ligi 
šiol, nors į jį įsirašiusiems 
pasai nėra grąžinti nė dabar. No
rėjusių įsirašyti į transportą vo
kiečių su "baltais pasais” (LTSR 
piliečių) prašymai buvo atmesti, 
š.m. kovo mėnesį tik 5 vokiečiai 
iš Klaipėdos miesto gavo atskirus 
leidimus persikelti į sovietinę zo
ną, be’Jų dar minimoji Frau Blas
kowitz ir Franzas L., vadinasi, iš 
viso tik 7 žmonės. Leidimai buvo 
išrašyti Vilniuje.

Klaipėdos vokiečių daugumą su
daro moterys. Vyrų tėra vos keli. 
Pastaraisiais metais keli jauni vo
kiečiai buvo paimti į raud. armiją. 
Jei seniau Klaipėdoje buvo apie 
50.000 gyventojų, tai šiandien jų 
esą gal apie 40.000, nors, kaip pa
žymi “Das Ostpreussenblatt”, ki
tais duomenimis pasirėmus, gali
ma tarti tą skaičių esant didesnį. 
Gatvėse jau nebegirdėti kalbant 
vokiškai — vis rusiškai ar lietuvis-1 
kai. Taip pat nėra jokio bendruo
meninio vokiečių gyvenimo nei vo
kiečių mokyklų. Anksčiau dar bu
vo bažnytinių “suėjimų”, bet pas
kutinis pamokslininkas, kokių 26 
metų amžiaus vyras, buvo prieš 
tris mėnesius suimtas, nuteistas!
10 metų ir išsiųstas į Sibirą. Visa' 
eilė senesnių moterų dirba gatvių 
šlavėjomis, gaudamos už tai 200- 
240 rublių mėnesiui. Ar Klaipėdo
je šiuo metu yra daugiau rusų, 
ar lietuvių, Frau Blaskowitz nuo
mone, būtų sunku pasakyti, nes ir 
lietuviai jau dabar moka rusiškai. 
Per karą Klaipėdos du trečdaliai 
buvo sugriauti. Dabar miestas at
statomas.

Jos šeimininkas rusas gavo j 
mėnesį 1.600 rublių, o jo žmona 
inžinierė — 1.300. Pačiai jai mo
kėjo 150 rublių mėnesiui ir davė 
valgį. Pirmaisiais pokario metais 
į Smiltynę buvo draudžiama vyk
ti, bet dabar sekmadieniais veikla 
net trys keltai. Už perkėlimą tenka 
mokėti 1 rb. Maudytis skirtas tik 
nedidelis vieno km. pločio ruožas. 
Šiaip iš abiejų pusių pajūris ati
tvertas vielų tvora ir saugojamas 
sargybinių. Kita maudyklė yra 
prie Melneragės. Į Kuršių Nerin-

I “Siekdami laisvės nebūkime ša
koti. Daugiau vieningo darbo, ma-' 
žiau partinių peštynių, daugiau 
vienybės. Daugiau pasitikėkime sa
vimi, negu svetimaisiais. Prie Lie-' 
tavos laisvinimo darbo rlkiuokimės 
ne su tuščiais žodžiais bei fantas
tiniais planais, bet su nuoširdžiais' 

j darbais ir medžiagine parama 1
Reikia, kad visos srovės subėgtų 
į vieną vagų tautiniam savaran-j 

kiškumui. Dirbkime, mokėkim dirb-į 
ti ir kovokim dėl Lietuvos laisvės/ 
tai ir kiti, ne tik Dievas padės. 
Vadavimo viltys turi būti vieny-' 
bėję.”

Prie šio pasisakymo nebent tik 
pridurti galima: kas bloga taisy
kime bet negriaukime ir nemany
kime, kad mes pavieniui, ar suski
lę j grupes daugiau galėsime nu
veikti, negu visi veikdami draugėj

KĄ PASAKĖ ALB KRAŠTO 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

ALB KraSto Tarybos suvažiavi
mas Melbourne, tarp kitų nutari
mų, yra pasisakęs: “Remti mūsų 
vadovaujančius organus Lietuvos 
laisvinimo kovoje, dosniau aukoti 
Tautos Fondui — Lietuvos laisvi
nimo akcijai, propoguoti Lietuvos 
bylų tarp svetimųjų jų spaudoje 
ir įvairiomis progomis visuomenė
je. Baigti galimai greičiau nesuta
rimus tarp VLIKo ir Diplomatinės 
Tarnybos.

Akuotas.

M ■

“Volksbote” rašo, kad tam.Kall- 
ningrado kariniam. Jęasįionui vado
vauja gen. Go'riiatdvas, atstovau
jąs Kalinlngradul1 - Augiausioje 
Taryboje' Maskvoje, visagalis par
tijos vadovas Ščerbakovas ir 17, ra
jonų sekretorių.. Švedų spauda, ra
šydama apie sovietinius įtvirtini
mus tarp Aistiąarių Ir Kuršių Ne
ringos, pastebėjų, kad tik viename 
70 kjn. ilgio Eembų gintarinio pa
jūriu ruože esą įtaisyta 11 radarų 
ir V ginklo stočių; piliavos kana
las buvo gerokai pagilintas,"’/' 
Klaipėdos uostas paverstas didele 
povandeninių laivų stotimi, apsau
gota tinklais. Įsrutyje įtaisyta'mo
derniška bandymo stotis raketi
niams ginklams. Be visos eiles so
vietiniams naujokams skirtų ka
reivinių, taip pat yra įruoštos spe
cialios apmokypao vletoyėą tarinin- 
kanis jfpuskaiįnjnkiatns Iš. “liau
dies demokratijų” kraštų. Toj visoj 
sovietinėj karinėj sistemoj' Kara
liaučius užima ypatingą; vietą. ia 
' Sovietų spauda skelbia, kad “Ka
raliaučiaus srityje” esą> 66 soVchO- 
zal, 212 kolchozų, 67 MTS iri 70 
žvejybos kolektyvų. Tačiau visur 
Rytprūsiuose, lygiai, kaip Pabal- 
'tijb i kraštuose, I risčia tiesiog pa
niška šnipų ir visokių agentų bai
mę. Ne tik tam tikros Baltijos jū
ros vietovės, bet ir visas Lenkijos 
pasienis dlepą natktį 'ądūįojaiMS 
karinių dalinių ar MVD sargybi
nių. ’ 11'' . ‘

Kiti vokiečių laikraščiai nurodo, 
kad Kuršių .pamariais esą įkur
dinta nemaža žvejų nuo Astracha
nės, prie Piliavos — turkhįenų 
o apie Įsrutį —' Volgos ' totorių 
įęrpty.Piliavoj, Gumbinėj (r Til
žėj' beveik visi nąmai sekvestruoti 
rusų. Juose daug kur įkurdinti 
rusai kariai ir apsauginiai.

• <.; v,,./,-e., , - Elta.

— Į D. Britaniją atplaukęs denuleser balete, su kuriuo 1950 m. 
estų laivu estas J. Rastussu atgal i aplankė N. Zelandiją. Vėliau, glo-

1 —i-----tx.. t__ bojant Australijos Arts Council,
gastroliavo po NSW ir Victorlją. 
Karalienės vizito metu šoko Corro- 
boree balete žymiausią partiją.

Vijos Vėtros Išraiškos šokis pa
sižymi kūrybingumu, subtiliu mu
zikos išgyvenimu ir prasmingu ju
desiu.

Savo rečitalyje ji šoks Bachą, 
Debussy, Glosunevą, Sote ir giliai 
prasmingą latvišką siutą, vaižduoj 
jančią tremtinio tragišką blašky
mąsi ir- nuolatinį ilgesį bei viltį. 
Po ilgų studijų ji yra sukūrusi 
jautrų indišką šokį — Maldą Kū
rėjui —kuris pačių indų buvo 
palankiai sutiktas ir įvertintas.

— šiuo metu Sydnėjuje veikia 
dvi latvių teatro grupės. Vienas jų 
visai pajėgus teatrinis vienetas, 
kuriame dirba daugiausia senieji 
Latvijos teatrų aktoriai.

— Šiomis dienomis grupė Syd
nėjaus latvių laikraštininkų Ir kul
tūrininkų pradėjo leisti laikraštė
lį “Program”. Kol kįas jis išeis 
kartą per mėnesį. Spaudžiamas 
“Minties" spaustuvėje.

nebegrįžo. Jam suteikta politinio, 
pabėgėlio globa. Su laimingai iš1 
“rojaus” pasprukusiu J. Rustussu 
pasikalbėjimą padarė britų “Man- 
chesr Guardian”, estų radijo va
landėlių atstovai ir kt. J. Rustussu 
nurodė, kad vietomis Estijoje ir 
vėl veikia partizanai. Daug kas' 
klausosi Amerikos Balso Ir kitų 
kraštų radijo. Gyvenimas Estijoje

1

VIJA VĖTRA

esąs sunkus. Uždarbiai, palyginti 
su kainomis, labai menki. Žmonės 
gyvenų netikrume ir baimėje.

— Sydnėjaus latvių bendruome-

. Vija Vėtros šokio rečitalio, įvyks
tančio š.m. birželio 1 d. Sydnėjaus

Vija Vėtra akspresyvųjj šokį 
studijavo Vienos akademijoje pas 
garsiųjų R. Chodek. Vėliau šoko 
Vienos teatro balete ir filmuose. 
Su žymia rusų šokėja Elizaveta 
Ntcholska koncertavo visuose di
desniuose Vokietijos teatruose.

1948 m. atvykusi Australijon 
Vija Vėtra kaip solistė šoko Bo-

• Vieno anglo vadovaujama 
ekspedicija įkopė į Šveicarijos — 
Italijos Alpes, kur 9000 pėdų aug- 
štumoj, apledėjusiuose kalnų tar
pekliuose pradėjo jieškoti Hitlerio 
aukso.

1938 metais šveicarljos-Italijos 
Alpėse* nukrito ir dingo be pėdsakų 
vokiečių lėktuvas, vežęs £ 500.000 
vertės aukso plytelių į Italiją — 
Hitlerio dovanų Musoliniui.

Šveicarija buvo leidusi vokie
čiams jieškoti žuvusio lėktuvo, 
bet šie nerado ne lėktuvo nė auk
so. Dabar dingusį auksą surasti 
įsigeidė anglas Furman su 5 savo 
draugais. Jie turi spec. įrankius, 
kurie metalą “suranda” ir po le
du. Manoma, kad dėžė, kurioje 
buvo auksas, gali būti užversta 
sniegu.

• N.S.W. valstybės vyriausy
bė paskyrė civilinės gynybos di
rektorių ir du jo pavaduotojus, ku
rių uždavinys paruošti gynybos 
planų nuo galimų atominių ir van
denilio bombų pavojaus Sydnėjui 
ir kitiems miestams.

žali

KARALIAUČIAUS SRITYJE

Europos ir Vidurio kraštų pa
bėgėliai, taip pat iš tų kraštų iš
tremtieji vokiečiai neseniai minėjo 
10 m. sukaktį, kai jie dėl bolševi
kinės okupacijos turėjo palikti tė
vų žemę. Vokiečių pabėgėlių laik
raštis "Volksbote” Nr. 15-1955 ap
rašo, kaip prieš 10 metų buvo bol
ševikų užimtas Karaliaučius ir 
kaip dabar atrodo vad. “Kalinin
grado sritis”. Neseniai iš Heiligen- 
beil šiaurės Rytprūsiuose pabė
gęs ukrainietis per laisvojo Berly
no siųstuvą taip apibudino tų visą 
sritį: tai apsauginių bokštų, iki 
dantų ginkluotų sargybinių ir 
spygliuotų vielų kraštas. Kalinin
grado sričiai tenka trys atstovai į 
RSFSR nuo Karaliaučiaus miesto 
ir po vieną — Baltisklo, Sovietsko 
ir Černiachovskio rinkiminių apy
gardų, tikriau — Piliavos, Tilžės 
Ir įsruties. Tačiau klystų, kas ma
nytų, kad Karaliaučiaus sritis tu
rinti 900.000 gyventojų, kaip pa
gal tų atstovavimą tektų laukti. 
Net ir iškaičius Rytprūsiuose lai
komas visas sovietines įgulas tiek 
jų nesusidarytų. Pernai išleistame 
sovietiniame ūkio vadovėlyje apie 
"Kaliningrado provinciją” buvo 
rašoma, kad ji esanti paversta 
“viena iš| stipriausių tvirtovių Eu
ropoje” ir sudaro toli į priekį išsi-

.’4 n 9it 'N.SiW Kovai ; prieš>idžiovą 
draugijos kalbėtojas pareiškė; kad 
Sydnėjuje vėl vykdomas privalo
mas rentgeno peršvietimas. Apie 
800.000' sydnėjišklų,'kurie buvo 
peršviesti prieš dvejus metus, bus 
pakartotinai peršviesti. Prieš i dve
jus. metus vykdant rentgeno per
švietimus užregistruota apie 9.500 
susirgimų džiova, Iš jų 1.150 ak
tyvioj formoj. * soii.in'i
• Iš Londono pranešama, kad

Sovietų Sąjunga pastarosiomis 
dienomis į rinką meta didelius kie
kius aukso ir kitų brangiųjų me
talų. Vien Londone sovietai par
davė aukso ūž fi stg.' 2‘ niilidnus 
ir sidabro už £ 1 mllion'ą. 'Nemaži 
kiekiai sovietinio aukso parduota 
Šveicarijoj ir kituose y siti. "Jluropos 
kraštuose. Nųų 1954 tę/sdviėtal 
aukso, sidabro ir platinos Londone 
pardavė už £ 60 mil. z
• Sov. Sąjungos okupacinis ko. 

mendantas Allensteige, netoli ,LIn- 
zo (Austrijoj), vieną rytą iš.pik
tumo net pamėlynavo, kada atsi
kėlęs pamatė ant savo vilos sienų 
“išpaišytas” svastikas. Jis įsakė 
savo pavaldiniams ir austrams po
licininkams surasti nusikaltėlį ir 
jį griežčiausiai nubausti. Komen
dantas buvo įsitikinęs, kad tai ne
legalios nacių grupės darbas.

Policija surado “nusikaltėlius” 
— tai buvo paties komendanto vai
kai.

Naujai išrastieji dr. Jono 
vaistai prieš vaikų paraly- 
sukėlė susirūpinimo, kada

Salk 
žiu 
Amerikoje jsklepinus per 2 milio- 
nus mokyklinio amžiaus valkų, 72 
paskiepintleji susirgo. Įvykiams 
tirti paskirta spec, gydytojų ko
misija. Manoma, 
galėjo pasireikšti 
kai buvo susirgę 
pinimą.

kad susirgimai 
todėl, kąd vai- 
prleš pat skle-

kolonijos pirmi-9 JAV lenkų 
nihkas Karolis Rosmarekas (7 mi- 
llonų lenkų vardu) pasiuntė Ceilo- 
no min. pirm. Kotelawalai padėkos 
raštą už jo tiekius žldžius Ban- 
doengo konferencijoje. Kotelawala 
daug karčios teisybės pasakė Mas
kvai ir kitiems raudoniesiems agre
soriams, primindamas jų geleži
nėse replėse laikomas pavergtas 
tautas.
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MOTINOS DIENA 
CABRAMATTOJE

Motinos Dienos minėjimų Cabra- 
mattoje suruošė ALB Apylinkės 
Valdyba. Po gegužinių pamaldų 
salėje minėjimų atidarė Apyl. V- 
bos pirm. A. Skirka, kuris, pa

gerbus susikaupimu mirusias lietu
ves motinas, kalbėjo apie motinos 
vaidmenį tautos llkiminėje kovoje. 
Trumpų žodį tarė dar kun. P. 
Butkus.

Cabramattos savaitgalio mokyk
los mokiniai, vadovaujami p. A. 
Clnlnlenės, išpildė prgoramų.

Minėjimas baigtas tautos him
nu. (v.)

DAIL. A. RAKŠTELĖ 
IŠVYKSTA I AMERIKĄ

Adelaldiškis dali. A. Rūkštelė 
su šeima išvyksta į Amerlkų. Ge
gužės 21 d. Rakštelių šeima atvy
ko į Sydnėjų Ir čia išbus iki bir
želio 3 d., kada jų laivas išplauks 
iš Sydnėjaus uosto.

PLUNKSNOS KLUBO SUEIGA

Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 
Klubo pirmininkas praneša, kad 
Klubo narių sueiga įvyks gegužės 
28 d. 5 vai. p.p., 64 The Avenue, 
Hurstvillėje. Kviečiami ir naujieji 
nariai. Atskirų pakvietimų nebus 
siunčiama.

ši sueiga skirta Lietuvos meno 
klausimams nagrinėti. Referentas 
dail. A. Rūkštelė.

NAUJŲJŲ ATEIVIŲ DARBŲ 
PARODA

The New Settlers Lyga organi
zuoja pirmųjų naujųjų ateivių 
darbų parodų, kuri prasidės š.m. 
birželio 4 d. Sydnėjuje, Anthony 
Horderns meno galerijoje. Paroda 
truks iki birželio 9 d. Numatoma, 
kad parodų atidarys imigracijos 
minlsteris Mr. Harold Holt.

Parodos tikslas: parodyti visuo
menei, kokiomis naujomis idėjomis 
gamyboje bei kultūriniame gyve
nime reiškiasi naujieji ateiviai 
šiame krašte.

Parodoje bus išstatyti kerami
kos, stiklo, odos, tekstilės išdirbi
niai; dirbtinės gėlės Ir stiklo ga- 
gaminiai. Taip pat norima pade
monstruoti spec, nacionalinius val
gius, įskaitant įvairius kepsnius, 
kadangi europiniai maisto gaminiai 
Australijoje darosi vis populiares
ni.

Norintieji parodoje dalyvauti 
kreipiasi: The New Settlers Lea
gue of N.S.W., 140 Elisabeth St., 
Sydney, N.S.W. Tel.: MA 8008.

STUDIJŲ ŠEŠTADIENIS
Aust. Liet. Stud. Sujungęs Syd

nėjaus skyriaus valdyba praneša, 
kad birželio 4 d., Milsons Point 
salėje, yra rengiamas studijų šeš
tadienis. Pradžia 6 vai. vak. Smul
kesnė programa bus paskelbta ki
tame "M.P.” numeryje.

BIBLIOTEKA ATIDARYTA 
SEKMADIENIAIS

ALB Sydnėjaus Apylinkės bib
lioteka Camperdowne atidaryta 
sekmadieniais po pamaldų Iki 1.30 
vai.

Tuo pačiu laiku bibliotekos pa
talpose vykdoma registracija kar
totekos sudarymui. Bibliotekos ve
dėjas B. jšaltmiras atlieka ir kar
totekos registracijų, (š.)

Melbournas
BENDRUOMENĖS NAMŲ

AKCIJŲ PLATINIMO VAJUS

Gegužės 15 d. įvyko Melbourne 
Lietuvių Namų Komiteto posėdis, 
į kurį buvo pakviesti visų orga
nizacijų atstovai ir akcijų platin
tojai. Pasitarimui pirmininkavo 
Komiteto pirm. Alg. Žilinskas. 
Aptarta akcijų platinimo vajaus 
pravedimas ir organizacijų talka 
šiame darbe. Nutarta vajų pradėti 
š.m. briželio 1 d. ir jį vykdyti Iki 
Tautos šventės — rugsėjo aštunto
sios, o po to tuoj kviesti akcininkų 
susirinkimų.

Nuo akcijų platinimo pradžios 
per kelis mėnesius jau yra išpla
tinta akcijų už £ 700. Tikimasi, 
kad vajaus metu ši suma gerokai 
padidės ir iki Tautos šventės pra
šoks 2000 svarų.

— Melbourne universitete bai
gusi humanitarinius mokslus ir da
bar mokytojaujanti gimnazijoje
Elena Kabalaitė — žižlenė (žiūr. 
“M.P.” Nr. 19 — "Darbas ir moks
las”, toliau tęsia studijas — 

klauso papildomai pora dalykų uni
versitete. E. žlžienė yra antroji 
moteris, baigusi mokslus Melbour
ne universitete. Pereitais metais 
šį universitetų baigė D. Žilinskie
nė.

— Nesenai baigė gailestingųjų 
seserų mokyklų Ona Plečkauskaitė. 
Tai bene antra lietuvaitė, baigusi 
gailestingųjų seserų mokyklų Aus
tralijoje. Klek anksčiau tokių mo
kyklų baigė ir dabar Sydnėjaus 
vienoje ligoninėje kaip gailestingo
ji sesuo dirba E. šavronienė. (ai)

PADĖKA
širdingų padėkų reiškiu gydy

tojai S. Ambrozienei už rūpestin
gų gydymų, ko rezultate šiandien 
mano koja yra visiškai sveika.

Ona Jasaitienė.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 

SUSIRINKIMAS
Šv. Jono parapijos salėje gegu

žės 14 d. įvyko Melbourne ateiti
ninkų sendraugių metinis susirin
kimas. Susirinkimų atidarė ir apy- 
skaitlnį pranešimų padarė V-bos 
pirm. Br. Zumeris. Iš apskaitos 
paaiškėjo, kad sendraugių inicia
tyva pereitų metų gale buvo su
šauktas Australijos lietuvių kata
likų suvažiavimas Melbourne, su
rinkta aukų Tautos Fondui (£ 74. 
0.0), "Draugo” red. kun. dr. J. 
Prunsklo apsilankymo proga su
ruoštas pobūvis p.p. Rudžių na
muose, suorganizuotas aukų rinki
mas seleziečių gimnazijai Italijo-' 
je, suruošta ekskursija į Lake 
Emerald. Susirinkimas, Kontrolės i 
Komisijos siūlymu, valdybos veik- I 
los ir piniginę apyskaitų patvir- Į 
tino, o už įdėtų darbų valdybai 
išreiškė padėkų.

Į naujųjų valdybų Išrinkti: Pet
raitis, Vaitiekūnas ir švambarys.

Susirinkimas baigtas ateitinin
kų himnu.

Po susirinkimo, toje pat salėje, 
toliau vyko Melbourne lietuvių ka
talikų kapeliono kun. Pr. Vaserio 
15 metų kunigystės minėjimas, ku
rį suruošė ateitininkai sendraugiai, 
Katalikių Moterų Draugija Ir 
moksl. ateitininkai. Minėjimų pra
dėjo Br. Zumeris, pakviesdamas 
kun. Kungį sukalbėti maldų. To
liau Br. Zumeris nupasakojo kun. 
Pr. Vaserio biografijų. Jubiliatų 
sveikino Br. Zumeris, Kat. Mot. 
Drjos pirm. p. Civinsklenė, moksl. 
ateitininkų vardu V. čižauskas ir 
p-lė Baltutytė, ALB Apylinkės 
V-bos vardu S. Balčiūnas. Jubi
liatui sveikintojai įteikė ir dovanų.

Padėkos žodyje kun. Pr. Vaseris 
dar paryškino savo gyvenimo ir 
kunigystės kelių, nupasakodamas 
aplinkybes, kurios Jį paskatino 
tapti kunigu.

Vakarienės metu pasirodė “Sker
svėjis” — keturi jaunuoliai padai, 
navo nuotaikingų kupletų. J.M.

Motinos Diena Canberroj
Pagal salių gavimo galimybes, 

Apylinkės Valdyba motinai pa. 
gerbti minėjimų surengė IWCA sa
lėje. šiais metais susirinko ypa
tingai gausus būrys tautiečių.

Minėjimų atidarė Apyl. Valdy
bos pirm. p. A. Butavičlus. Sugie
dojus tautos himnų, žuvusios mo
tinos pagerbtos tylos minute. G. 
Bivainytė simboliškai įteikė gėlių 
puokštę motinoms už geležinės už
dangos ir padeklamavo eilėraštį. 
Po trumpos, bet prasmingos A. 
Butavlčiaus kalbos, D. Labutytė 
padeklamavo eilėraštį, P. Pilka 
paskaitė fragmentų iš kūrinio 
“Motinai”, R. Keraltis ir D? Ka- 
tauskas padeklamavo, o dvi p.p. 
Balsių dukros paskambino piani
nu. Juodvalkis paskaitė “Motulė 
mane mokino”, o programų vaini
kavo Pr. Darius padainavęs solo 
dvi liaudies dainas ir Petronis pa
skambinęs pianinu.

Motinos buvo apdovanotos gėlė
mis, gi vyrų organizuoti užkand
žiai įvairavo daugiausia krautuvė
se pirktais sumuštiniais, “storo
mis” duonos riekėmis ir, matyt, sa
vų moterų pagdlba pagamintais 
skanėstais.

Minėjimas buvo paruoštas kruo
pščiai ir pravestas šeimyninės ši
limos nuotaikoj, už kų Canberros 
lietuviai padėkų reiškia energin
gai Apylinkės Valdybai.

— š.m. gegužės 28 d. šviesos 
Sambūrio sk. parengime paskaitų 
skaitys Antanas čelčys.

Birželio 25 d. Sambūrio paren
gime paskaitų skaitys VI. Bivai- 
nis, tema: "Lietuvos istorija pašto 
ženkluose.” Kartu bus pilno lietu
viškų ženklų rinkinio parodėlė.

“Šviesos” parengimai ruošiami 
C.W.A. patalpose, Civic Centre 
7.30 vai. vak. (P.)

NAUJA FOTO ATELJE ’ 
BANKSTOWNE j

Vedybų, balių ir vaikų nuot- ? 
raukas darome pas Jus I 
namuose. Visų rūšių komer- į 
elnė fotografija. f1
Taip pat aiškiname filmas ir " 
pagaminame nuotraukas. | 
Kreiptis:

STOCKHOLM j Į FOTO SERVICE ■ 
■ Frizina Chambers, Room 9, J I 359 Chapel Rd., Bankstown. j 

Telefonas: UY 4543

Dr. Alfred Cymerman, 
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 

SERVICE
134 King St, Sydney.

Telef.: BW 8597 ir BW 1186
Pilnas aprūpinimas užsakant ke
liones laivais ir lėktuvais Iš Aus
tralijos ir į Australijų. Patarnavi
mas rūpestingas Ir užtikrintas. Vi
si formalumai (kaip vizos, pasai 
Ir kt.) atliekama nemokamai.

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

REIKALINGAS BUTAS
Estų Seimą jieško dviejų kam

barių su virtuve, arba bendra vir
tuve, arba garažo gyventi.

Rašyti: "Mūsų Pastogės” Red.

ATITAISYMAS. “M.P.” Nr 16 
žinutėje iš Geelongo: "Ir kitų vie
tovių lietuviai remia mūsų namų 
statybų”, buvo atspausta, jog Gee
longo Lietuvių Namų statybai £ 
5.0.0. aukojo J. Ramanauskas, o 
turėjo būti — J. Pranauskas — 
£ 5.-.

Nuo potvynio nukentėju
sioms N.S.W. lietuviams 

sušelpti aukojo:
Nuo potvynio nukentėjusiems 

NSW lietuviams aukojo: Geelongo 
lietuviai per Liet. Bendr. Soc. Mot. 
skyrių £ 53.0.0, Sydnėjaus skautų
vyčių “Geležinio Vilko” būrelis su
rinko 34.6.6, N.N. iš Bankstowno 
£ 2.0.0.

Pastaba, čia skelbiamos aukos 
yra prisiųstos “M.P.” Red. ir S. 
Gaideliui SJ dar prieš 8 d. gegu
žės. Pinigai buvo prijungti prie 
anksčiau gautų ir gegužės 8 d. 
išdalinti nukentėjusiems tautie
čiams nuo potvynio.

Bendra suma, suaukota per “M. 
P.” Redakcijų, Newcastlio lietuvių 
kapelionų S. Gaidelį SJ ir New
castlio Liet. Soc. Globos Komite
tų — £ 326.12.0.

Naujų aukotojų sarašai, išsky
rus Sydnėjaus skautų vyčių bū-; 
relio “Geležinis Vilkas” anksčiau i 
prisiųstuosius, bet dėl vietos stoJ 
kos dar nepaskelbtus “M.P.” ne-1 
bus spausdinami. “M.P.' Red.'

Papildomai aukų prisiuntė: £ 
2.0.0 P. Sekas, Victoria.

Newcastlis
LABDAROS KONCERTAS

Jungtinis Tautų Komitetas New- 
cast'yje suruošė koncertų, kurio 
pelnas paskirtas nuo potvynio nu
kentėjusiems maitlandiečiams su
šelpti. Koncertas įvyko miesto ro
tušės salėje. Jį atidarė Komiteto
pirm. J. Viskauskas, padėkodamas 
susirinkusiems už gražių aukų pot
vynio paliestiesiems. Newcastlio 
burmistras Purdue, kalbėdamas 
apie potvynio padarytus nuosto
lius, pareiškė, kad didžioji nelaimė 
gali būti sumažinta tik visų ben
dromis pastangomis. Jis išreiškė 
gilių padėkų koncerto organizato
riams.

Programų išpildė lietuvių, lenkų 
ir ukrainiečių tautinės grupės. 
Burmistrui ir poniai Purdue pati
ko lietuvių tautiniai šokiai (ypač 
žiogelis) ir tautiniai drabužiai. 
Lietuvių tautinių šokių grupės šo
kėjai: B. Zakarauskaltė, J. Zaka- 
rauskaitė, Z. Baurytė, D. Skuody
tė, N. Kuras, E. Liūgą. Akordeo
nistas H. Lučinskas. Grupės vado
vė Z. Bastytė. Po koncerto bur
mistras Purdue visiems programos 
dalyviams padėkojo, paspausdamas 
kiekvienam rankų.

****★★*★*★*★★*★*★★★*★★****★**★***★***********★*★*
ALB BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBOS 

RUOŠIAMAS

ŠOKIU VAKARAS
įvyks š.m. gegužės mėn. 28 d., šeštadienį 
Friendly Society Hall, Bankstown.

Pradžia 7 vai. vak.
Gera muzika. Alus ir užkandžiai bufete.

*****★***★*★*★★**★★★*★★*★*******★******★*★**★*★★*
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LEDO RUTULYS
Pamatysite "Bombers”, įžymių naujųjų australų ledo rutulio komandų.
Jaudinančios ledo rutulio rungtynės kiekvienų antradienį.

Programa gegužės 31 d.
“LIONS” PRIEŠ “ST. GEORGE” IR ’’WEST’S” PRIEŠ ’’EAST’S".

Pradžia 8.15 vai. vak.
Bilietus užsisakyti Rink Office. Atidaryta kiekvienų dienų nuo 12.30
iki 9 vai. vak. Rezervuotos vietos — 5/6, nerezervuotos — 4/- 

GLACIARIUM ICE RINK 
GEORGE ST., RAILWAY SQUARE

TEL.: MA 6981.
ąiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

GRANDIOZINIS SPAUDOS BALIUS 
MELBOURNE

L.K. FONDO MELBOURNO SKYRIUS GEGUŽES 27 D. RUO
ŠIA P R A H R A N MIESTO SAVIVALDYBĖS SALĖJE 
(PRAHRAN TOWN HALL) GRANDIOZINI IR SU LABAI 
ĮVAIRIA PROGRAMA TRADICINI METINI

SPAUDOS BALIŲ
Baliaus pradžia 8 vai., pabaiga 2 vai. rytų. Baliaus proga 
pasirodys mūsų menininkai, vietoje išeis specialus spaudos ba
liaus laikraštis, į kurį pateks baliaus dalyviai. (Negarantuojama, 
kad nepateks ir nesantieji). Baliun atskrisianti Spaudos 
antis: jų pagavus, bus vietoje iškepta Ir paleista loterijon. Dėl 
spaudos anties sukeltų kalbų išdžiūvusiai burnai suvilginti 
leidimas gautas.
Specialioje loterijoje bus galima laimėti vertingas mūsų vieno 
tapytojo originalus meninis darbas. Valgiais nereikės iš kalno 
pasirūpinti, nes vietoje ponių bus paruoštas turtingas bufetas 
net su grybų užkandžiais. Kvietimai baliui gaunami pas p. 
Antanaitį ir p. Kazlauskų, o taip pat telefonu užsisakomi pas 
p.p. Baltučius — MX 1028. Australijos lietuviškų laikraščių 
redaktoriams ir leidėjams kvietimai pasiųsti oro paštu.

L.K. FONDO MELBOURNO SKYRIAUS VALDYBA.

PAJIEŠKOJIMAI

Europietis specialistas optikas
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius.
Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai.

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
Centr. 1819

(Priešais Melbourne Town Hall.)

— Prašo atsiliepti: Algį Kovals- 
kį. Rašyti šio laikraščio Redakci
jai.

— Ronald Pocius, 1160 W 7th 
St., Los Angeles, Calif., U.S.A., 
prašo atsiliepti Antanų Pocių. Rei
kalas skubus. Rašyti augščlau nu
rodytu adresu.

oiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiii

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

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

VLADAS KLIMAVIČIUS (Ma
rijampolietis) prašomas atsiliepti 
šiuo adresu: Antanas Šimkūnas, 
51 Gore St., Fitzory, Victoria. 
Yra svarbių žinių.

DAILĖS PARODA ADELAIDĖJ
Š.m. birželio mėn. 11-12 dieno

mis įvyks dailininko Leono Žygo 
darbų paroda. Ji ruošiama asme
niškoje dailininko atelje, Adelaidė
je, 13 Colege Rd.

Paroda tomis dienomis bus ati
daryta nuo 1 Iki 5 vai. p.p.

EISMO NELAIMĖJE SUŽEISTAS*. 
SAVICKAS

ALB Newcastlio Apylinkės Val
dybos iždininkų J. Savickų, beva
žinėjant} Valdybos reiktais, kliudė 
dideliu greičiu lėkęs automobilis ir 
sunkiai sužeidė. Nukentėjusi grei
tosios pagalbos mašina nuvežė į 
Royal Hospital. J. Savickas svei
ksta.

Dėl šito nelaimingo atsitikimo 
Apylinkės Valdyba Ir naujus rinki
mus turėjo atidėti. (v)

Maitlandiečiai dėkoja
Mes, maitlandiečiai, paliesti po

tvynio, nuoširdžiai dėkojame New
castlio Liet. Socialinės Globos Ko
mitetui, “Mūsų Pastogės” Redak
toriui, kap. S. Gaideliui SJ Ir vi
siems mus užjautusiems ir parė- 
musiems pinigais ar kitomis reik- 
menėmls.

Su nuoširdžiais sveikinimais
Jūsų maitlandiečiai lietuviai.

@£POPT4į^
SYDNĖJAUS KOVAS —

CONDELL PARK 1:3
Gegužės 21 d. Kovo futbolo vie

nuolikė susitiko su australų Con- 
dell Parko komanda. Rungtynes 
pralaimėjo 3:1.

Rungtynėms teisėjavęs teisėjas, 
atrodo, buvo smarkiai nusistatęs 
prieš mūsiškius. Tik rungtynėms 
prasidėjus australai įmušė 11 met
rų baudinį. Už kiek laiko Kriauce- 
vičlus įkirto gražų įvartį, kurio 
teisėjas neužskaitė. Visų pirmų 
puųlaikį ir didesnę dalį antrojo, 
mūsiškiai spaudė australus, bet 
įvarčio įmušti nepajėgė, Išskyrus 
Buroko baudinį, iš maždaug 25 
m. atstumo, kuris buvo tikrai ne
sutaikomas. Kovo gynimas ir šį 
kartų -buvo labai geras. Puolimas 
dirbo sųžiningal, bet neišnaudojo 
progų.

— šeštadienį, gegužės 28 d., 
Kovas susitinka su Sydnėjaus ško
tų rinktine Amour Park aikštėje, 
Revesby. Pradžia 3.15 vai.

— Sekmadienį, gegužės 29 d. 
Kovas žaidžia pirmenybių rungty
nes prieš australų Dellwood Ran
gers. Rungtynės įvyks Graf Park 
aikštėje, North Bankstown. Prad
žia 1.15 vai. Kovietis.

“MŪSŲ PASTOGES” 
PRENUMERATORIAMS

Pinigus siųsti adresuojant: 
“Mūsų Pastogė”, Box 4558, G.P.O., 
Sydney, NSW.

Kitais adresais siunčiant susi
daro nereikalingo rūpesčio juos at
siimant.

“Mūsų Pastogės ” Adm.

ALSK VYTIES KREPŠININKŲ 
RENGIAMAS

ŠOKIU VAKARAS 
— BALIUS

įvyks š.m. birželio 3 d. Adelaidėje 
KING BALLROOM SALĖJE.
Įdomi programa. Gros lietuviška 

kapela. Veiks bufetas. Pradžia 
7 vai. vak.

Nepraleiskite progos. Atsilankę 
jaukiai praleisite vakarų ir parem- 
site sportuojantį jaunimų.

ALSK VYTIS KREPŠINIO 
SEKCIJA.

SVARBU MOTERIMS
Bronė Liniauskienė, savo priva

čiuose namuose, daro pusmetines ir 
kitokias plaukų šukuosenas ameri
kiniais vaistais, pigiausiomis kai
nomis ir duoda patarimus visais 
kosmetikos klausimais.

Penktadieniais nuo 3 vaL p.p-> 
šeštadieniais ir sekmadieniais visų 
dienų.

Skambinti: WB 3228.
Adresas: 2 Maida St., Leichhardt.

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