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Vasario 16 Gimnazija 
laukia paramos

BRANGŪS TAUTIEČIAI

IMIGRACIJOS
DEPARTAMENTAS

PRIMENA

SOVIETAI NUSILENKIA Raudonasis NATO

Vasario 16 Gimnazijos gyvybi
nių interesų verčiami įkurdinti ją 
nuosavose patalpose, ačiū mūsų 

tautiečių laisvajame pasaulyje nuo
širdžiai paramai mes gana sparčių 
žingsniu artėjame prie užsibrėžto 
tikslo pilnutinio įgyvendinimo. Š. 
m. balandžio mėn. 1 dienai buvo 
belikę skoloj už įgytus gimnazijai 
namus DM 55.000 ir pagal Tarybos 
priimtą sąmatą trūko dar DM 
30.000 namams įrengti, invento
riui įsigyti ir kitoms būtinoms iš
laidoms padengti.

Nors pagal pirkimo sutartį li
kusios už namus skolos mokėjimo 
terminas yra š.m. spalio mėn. 1 
d., lėšų taupymo sumetimais būtų 
gera Ją išmokėti galimai greičiau, 
nes procentai diena Iš dienos didi
na mūsų įsipareigojimų naštą. Tad 
dar kartą kviečiame visus tautie
čius pagelbėti, kad Gimnazijos na
mų vajus artimiausiu laiku galėtų 
būti sėkmingai užbaigtas. Dėko. 
darni visiems Gimnazijos namų 
vajaus talkininkams už ikišlolinj 
pasiaukojimą ir paramą, prašome 
Ir toliau nesudėti rankų, kol dar
bas iki galo dar neatliktas.

Tautiečiai, visi pagal Išgales au
kokime šiam svarbiam mūsų tau
tos ateities reikalui. Tebūnie mums 
pavyzdžiu kad ir Izidorius Vaiče-

kauskis, kuris šiomis dienomis pa
aukojo Vasario 16 Gimnazijos Na. 
mų Fondui 300 dolerių. Nieke- 
no nemokslintas, jaunas iš Lietu
vos išvykęs, visą savo ilgą amžių 
sunkiai dirbęs, 80 metų sukakties 
proga jis iš savo sutaupų skiria 
šią stambią auką tam, kad jauno-1 
ji mūsų karta turėtų geresnes są.. I 
lygas ruoštis gyvenimui, o pasi-i 
ruošusi, galėtų daugiau nuveikti 
Lietuvos labui. Jei gražiu Izido
riaus Vaičekauskio pavyzdžiu sek
damas kiekvienas iš mūsų paskirs 
Gimnazijos Namų Fondui nors ma
žą dalį jo įnašo, trūkstamas lėšas 
lengvai sukelsime.

Aukas Vasario 16 Gimnazijos i 
namams prašome siųsti kaip kam| 
patogiau: organizacijoms, kurios 
talkininkauja rinkdamos aukas, 
Vasario 16 Gimnazijai remti ko. 
mitetams, kur tokie yra, tiesiai 
Gimnazijos namų sąskaiton Vo
kietijoje antrašu: Badische Bank, 
Mannheim, Litauisches Zentralko- 

mitee, Sonderkonto Gymnazium ar
ba čekiais bei pašto perlaidomis 
adresu: Litauisches Zentralkomltee, 
(17a) Weinheim, Bergstr., Postfach 
233.

PLB VOKIETIJOS KRAŠTO 
VALDYBA.

RUOŠKIMĖS PAN-PACIFIC JAMBORĖN
šių metų gruodžio 29 d. iki 1956 

m. sausio 9 d. įvyks prie Ramiojo 
Vandenyno gyvenančių tautų skau
tų jamborė (Clifford Parke, ne
toli Melbourne). Suvažiuos apie 
10.000 skautų. Tokiuose tarptauti
niuose skautų sąskrydžiuose suar- 
tėjama ir susipažįstama su kitomis 
tautomis. Gera proga ir mums su
pažindinti kitas tautas su mūsų 
kenčiančios tautos vargais Ir jos 
tragišką likimą iškelti ir primin
ti. Todėl turime dėti visas pas. • 
tangas, kad mūsų skautai toje ' 
jamborėje kuo skaitlingiau daly-, 
vautų ir jai tinkamai pasiruoštų.

Jau laikas pradėti ruoštis. Pir
miausia skautai, norį minimoje! 
Jamborėje dalyvauti, turi gauti iš 
savo tėvelių pritarimą. Joje galės 
dalyvauti ne jaunesni, kaip antro
jo patyrimo laipsnio skautai. Jau 
dabar reikia pradėti taupyti Ir ati
daryti banke enamąją sąskaitą. 
Stovyklavimo mokestis yra, 8 sva
rai. Už tai duodama ir maistas. 
Iki rugpjūčio 1 d. reikia Jambo- 
rės vadovybei pranešti kiek ir kas 
dalyvauja ir įmokėti 3 svarus de
pozito nuo kiekvieno kandidato. 
Iki rugsėjo 1 d. įmokami likusieji 
5 svarai. Kiekvienas kandidatas 
tai atlieka viena savaite anksčiau 
pas savo vadovą įsiregistruodamas 
ir įmokėdamas pinigus, kad jis 
suskubtų laiku su Jainborės vado
vybe susitvarkyti. Tad jau dabar 
registruokimės pas savo vienetų 
vadovus, taupykime pinigus ir Iš 
anksto sutvarkykime savo unifor
mas. Turime viską atlikti tvarkin
gai Ir gražiai reprezentuoti savo 
tautą.

Vienetų vadovai įsteigia skautų 
rėmėjus (Jei Jų nėra) ir telkia lė
šas vieneto atstovams nusiųsti 
jamborėn.

Prie PLSS Australijos Rajono 
yra įsteigtas jamborėn pasiruoš
ti komitetas šios sudėties: vyr. 
sktn. A. Krausas — pirmininkas 
Ir parodėlės tvarkytojas, psktn. J.

Makulis — kontingento parengė
jas, vyr. sktn. B. Dainutis — lėšų 
telkimo vadovas, sktn. V. Civinskas 
— ryšiams palaikyti su australais, 
psktn. A. Pocius — propogandos 
vadovas ir psktn. A. Gabecas — 
pasirodymams parengti. Bendrai
siais ir parodos reikalais kreiptis: 
A. Krausas, 4 Grandview Ave., 
Marlbyrnong, Vic., registruojantis 
rašyti: J. Makulis, 20 Albion St., 
E. Brunswick, Vic., stovyklos mo
kestį ir aukas siųsti: B. Dainutis, 
314 Albert Rd., Sth. Melbourne, 
Vic.

Tėveliai ir visuomenė prašoma 
moraliai ir materealiai paremti mū
sų skautus, norinčius vykti jambo
rėn. Jiems bus nevien graži ir pa
traukli pramoga, bet ir didelis pa- 
sitarnavimas mūsų Tėvynei Lietu
vai. Yra daromi žygiai, kad iš vi
sų vietovių lietuviukai skautai ga
lėtų draugėje, viename vienate sto
vyklauti. Numatoma yra įruoštš 
parodėlę, kuri pavaizduotų mūsų 
tautos dirbinius ir meną.

A. Krausas

Pranešimas
SPORTO, KL. KOVO S—MAS
Birželio 18 d., šeštadieni, 6 vai. 

vak., Estų namuose (141 Campbell 
St., City), Sydnėjaus Lietuvių 
Sporto Klubas Kovas šaukia visuo
tinį savo narių ir rėmėjų susirin
kimą.

DARBOTVARKĖ: Susirinkimo 
pirmininko rinkimas, Klubo pirmi
ninko pranešmas. Sekcijų vadovų 
pranešimai, Revizijos Komisijos 
pranešimas. Klausimai ir sumany
mai. Klubo valdybos ir revizijos 
komisijos rinkimai.

Po oficialiosios dalies bus plati 
meninė programa, pasižymėjusiems 
sportininkams dovanų įteikimas Ir 
bendras sportininkų Ir rėmėjų pa
silinksminimas. Nariams dalyvavi
mas būtinas.

VALDYBA

Prieš keliolika dienų pradėjo 
veikti taip vadinamas raudonasis 
NATO. Tai Sovietų Sąjungos ir 
Albanijos, Rumunijos, Lenkijos, 
Vengrijos, Bulgarijos ir kitų sov. 
satelitų karinė sąjunga. Sudaryta 
visų šių valstybių vyriausia bend
ra karinė vadovybė. Jungtinio 
štabo viršininku paskirtas sovietų 
maršalas Ivan Konev, 58 metų 
Sov. Sąjungos krašto apsaugos 
vlceministeris. Jo vyr. būstinė bus 
Maskvoj. Konevas pereitame kare 
iškilo kaip vienas gabiausių rau
donosios armijos karininkų. Jo ži
nioj bus 265 divizijos, Jų tarpe 90 
divizijų satelitiniuose kraštuose.

Šiaurės Atlanto Sąjungos (NA
TO) dispozicijoje, Vak. Vokietijai 
įsijungus, bus 60 divizijų.

KREMLIAUS VADAI i rijos ir Abakumovo (abu sušau
dyti) intrigų. Tito dėl šito pa
reiškimo nė vienu veido raumeniu 
nereagavo, bet spaudos atstovai iš 
to neslepiamai juokėsi.

Tito prieš pat sovietinių vadų 
vizitą pareiškė, kad Jugoslavijos 
santykiai su Vakarais pasiliksią 
kaip ir ikišiol glaudūs ir šis vizi
tas Jugoslavijos politikos kurso 
nepakeisiąs.

BELGRADEImigracijos Departamentas pra
šo pranešti, kad visi naujieji atel- | g()Vjetų Sąjungos premjeras mar- 
viai Australijoje, sukakę 16 metų §a]as Bulganinas ir komunistų par- 

i tijos pirmasis sekretorius Nikita 
| Khruščiovas birželio 26 d. atskri- 
' do į Jugoslavijos sostinę, kur juos 
sutiko maršalas Tito. Sovietų Są
jungos delegacija yra didžiausia, 
kokią kada nors Maskva yra siun
tusi užsienin po II Pasaulinio ka
ro.

Sovietų delegacijos tikslas, kaip 
pareiškė Khruščiovas, yra 

| malizuoti” santykius tarp 
Sąjungos ir Jugoslavijos, 
buvo nutrukę 1948 metais. 
Jugoslavija buvo išmesta iš Co- 
minformo, o Titą sovietinė spauda 
ir radijas vadino liaudies priešu, 
kapitalistų agentu ir kitokiais var
dais. Tito kietai laikėsi ir, nežiū
rint ūkinių sunkumų, kurie iškilo 
Sov. Rusijai ir kitiems sateliti
niams kraštams nutraukus santy
kius, nenusilenkė Kremliui. Ju
goslavija užmezgė prekybinius ir 
politinius santykius su Vakarais 
ir JAV-bių parama įgalino Jugos
laviją išbristi Iš sunkumų. Šian
dien Maskva nusilenkia Belgradu: 

vos, jog Sovietų Sąjungos atsto-j Maskvos valdovai įieško “išda
vas pareiškė Jungtinių Tautų žmo- I viko” Tito draugystės, 
gaus Teisių Komisijai, kad sava
rankiško apsisprendimo teisės ne
gali būti taikoma Pabaltijo vals
tybėms Ir Ryt. Vokietijai, nes jos 
ir taip jau esančios “laisvos, su-; 
verenlnės ir patenkintos". TSRS! 
atstovas P.D. Morozovas užtlkrl- 
no, jog "... Lietuva, Latvija ir 
Estija pačios savo laisva valia'

amžiaus, privalo registruotis Com
monwealth Department of Immig
ration.

Taip pat privaloma painformuo
ti Imigracijos Departamentą apie 
savo gyvenamos vietos, profesijos 
ar darbo pakeitimus. Prašoma pa
informuoti ir vedybų atvejais.

Imigracijos Departamentas nu
rodo, kad naujieji ateiviai, gyveną 
toliau kaip 3 mylios nuo centrinio 
valstybės sostinės pašto, gali augš- 
čiau minėtų pasikeitimų formalu-' 
mus atlikti kiekviename artimiau
siame pašte.

Imigracijos Departamentas įsak
miai pabrėžia, kad gyvenamos vie
tos, profesijos ar darbo pakeiti
mų atveju, Imigracijos Departa. 
mentas privalu painformuoti.

MOROZOVO
PAREIŠKIMAI

Dldžioji JAV spauda, pradedant 
“The New York Time”, paskelbė 
AP agentūros pranešimą Iš Žene-

“nor- 
Sov. 

kurie
Tada

Nauji rūpesčiai dėl
Formozos

Khruščiovas Belgrado aerodrome 
pareiškė, kad dviejų kraštų bi
čiuliški santykiai nutrūkę dėl Be-

AR PASISEKS?
Sovietų Sąjungos propogandos 

mašina visomis dūdomis pučia apie 
įsijungė7'Ta"rybų’Sąjungą”. Visą! v“kietijos sujungimą. Žinoma, su- 
.............  —- — - vienytoji Vokietija, pagal sovie

tinį planą, turėtų būti neutrali. 
Tačiau Vakarų nuomonė šiuo klau
simu yra kiek skirtlnganuo so
vietinių politinių planuotojų. įta
kingas “Daily Express” rašo, kad 
Vakarai Iš savo pusės pasiūlys 
pastūmėti “sanitarinę užtvarą” to
liau į rytus, būtent, neutralizuoti 
Lenkiją, Čekoslovakiją, Vengriją 
ir kitas satelitines valstybes, grą
žinant joms nepriklausomybę. Lai
kraštis reiškia n uomonę, kad ta 
proga gali Iškilti ir Lietuvos, Lat
vijos bei Estijos nepriklausomybės 
atstatymo klausimas.

JAV užs. reik. min. Dulles ne
utralizavimo mintį visiškai atme
ta.

Kom. Kinijos min. pirmininkas 
vėl pasiūlė pradėti derybas dėl 
Formozos. Jis sutinka derėtis su 
amerikiečiais, bet nesutinka prie 
vieno stalo atsisėsti su Nac. Ki
nijos vadu Chiang — Kai šėku. 
Kom. Kinija, suprantama, neatme
ta galimybės, kad vieną dieną 
“Kinijos liaudis” gali pakilti For
mozos vadovavimo žygiui.

I Formozą numatoma pasiųsti 
amerikiečių sausumos kariuome
nės dalinių. Šitai, politinių stebė
tojų nuomone, nereiškia, kad amė- 
rikiečių žemyno pajėgos būtų rei
kalingos Formozos apsaugai nuo 
galimo išorės priešo, nes Chiang 
— Kai šėkas turi puikiai išmankš
tintos ir gerai ginkluotos sausu
mos kariuomenės 25 divizijas. Ma
noma, kad amerikiečių daliniai tu
rėtų tikslą žiūrėti, kad Ciang — 
Kai šėko karininkai vieną dieną 
neįvykdytų perversmo prieš savo 
vadą ir nesudarytų progos Kom. 
“Kinijos liaudžiai pakilti vadavi
mo žygiui.”

BRANGIAI KAŠTUOJANTI 
DRAUGYSTĖ

Australijos užsienių reikalų mi- 
nlsteris pareiškė, kad Australija 
pagal Colombo Pagalbos Planą tu. 
rl mokėti £ 27.000.000. Amerika 
yra pasižadėjusi įmokėti 500 mi- 
lionų dolerių.

Australija yra įsipareigojusi 
teikti pagalbą Pakistanu!. Ūkinis 
šio krašto atkutimas Australijai 
kaštuos apie 12,5 milionų svarų. 
Indijai pagalbos Australija su
teiks už £ 9.240.000.

šį reikaįą. pradėjo JT Žmogaus 
Teisiifjomisijoje JAV delegatė 
Mrs. Oswald B. Lord, užklausda
ma Sovietų atstovą Morozovą, ar 
Tarybų Sąjunga sutiktų, jog JT 
Žmogaus Teisių Komisija “paty
rinėtų, kaip savarankiškos apsi
sprendimo teisės yra pritaikyta 
Pabaltijo valstybėse Ir Rytų Vo
kietijoje”.

įtakingas vokiečių savaitraštis 
“Die Zeit”, komentuodamas tą So
vietų atstovo pasisakymą, pastebi, 
kad Sovietai net paprasčiausias 
sąvokas, kaip laisvė ir suverenu
mas, supranta visai kitaip, negu 
visas laisvasis pasaulis. Ir kaip 
gali būti įmanoma su jais suda
ryti kokias nors sutartis, — pas
tebi “Die Zeit”, — jei tiek jų kal
ba, tiek visa galvosena yra tokia 
skirtinga nuo viso civilizuotojo 
pasaulio?

Vokiečių dienr. “Neue — Gra- 
venbroicher Zeltung” pastebi, kad 
lietuviai, latviai ir estai, išgirdę 
tuos Morozovo pareiškimus, patys 
nenorėtų tikėti, kad jie “yra tokie 
laimingi”... Matyti, Morozovas 
"negirdėjo” tūkstančių šūvių j 
pakaušį likviduotų šauksmų arba 
tremiamų į Sibirą aimanų. Jam ir 
Ryt. Vokietija yra “laisva ir lai
minga”, o kam reikia taikyti ap
sisprendimo teisę ir kam ne — 
nusprendžia tik viena Maskva...

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
laisvės komitetų pirmininkai dėl 
šitų Morozovo pareiškimų įteikė 
protestus Jungtinių Tautų Žmo
gaus Teisių Komisijos pirmininkui. 
Protesto memorandumas įteiktas 
JAV delegatei šioje komisijoje.

Dar vienas išsigelbėjo
Stockholme leidžiamas estų lai

kraštis “Stockholms Tidningen 
Estlastele” paskelbė Iš Kopenhagos 
pranešimą, kad Helsingoero žve
jai Orsundo vandenyse rado ban
gose plūduriuojantį vyrą, užsidė
jusi gelbstimąjį diržą. Tai būta 
lietuvio, kuris tarnavo viename 
Sovietų laive ir, tam laivui atplau
kus į sąsiaurį, nutaikęs progą, iš
šoko į jūrą, tikėdamasis, kad pro 
šalį plaukią laivai pastebės ir iš
gelbės. Savo dokumentus buvo 
įsiuvęs į vandens nepermerkiamą 
maišelį. Išgelbėtasis lietuvis da
bar yra danų globoje. Stengiama
si apie jį gauti daugiau žinių ir 
išgelbėtajam kuo galima padėti.

• Ryšium su vykstančiais ne
ramumais Šiaurės Afrikoje (Maro
ke, Algerijoj ir Tunise), kuri yra 
Prancūzijos kontrolėje, prancūzai 
pradėjo siųsti karinius pastiprini
mus ten esančioms savo įguloms. 
Pradžiai pasiųsta 20.000 vyrų. 
Prancūzijos generalinis guberna
torius š. Afrikoje abejoja, ar 
siunčiamų pastiprinimų pakaks.

Šiuo metu Š. Afrikoj yra 100. 
000 prancūzų karių. Sukilėliai ir 
toliau vykdo teroro veiksmus ir 
kovos vyksta įvairiose krašto vie
tose.

TRUMPAI

• Iš Berlyno pranešama, kad 
Rytų Vokietija pradėjusi plataus 
masto apsiginklavimą, šitai pa
tvirtina ir Rytų Vokietijos kom. 
partijos vadai.

Darbiečiai pralaimėjo
Pereitos savaitės gale įvyko par

lamento rinkimai D. Britanijoje ir 
Vlctorijoje (Australija).

D. Britanijoje absoliučią daugu
mą laimėjo konservatoriai. Iš 630 
vietų konservatoriai dabar parla
mente turės 314 (laimėjo 23 nau
jas vietas), darbiečiai 277 (nete
ko 16 vietų). Komunistai buvo iš
statę 17 kandidatų, bet nepravedė 
nė vieno atstovo.

Konservatorių laimėjimas su pa
sitenkinimu sutiktas Amerikoje ir 
kitose Vakarų valstybėse.

Victorijos valstybės parlamento 
rinkimai pasibaigė taip pat skaud
žiu darbiečlų pralaimėjimu. Libe
ral — Country Party koalicija da
bar turės 32 atstovus, Country 
Party 10, Labour party, pereito) 

kadencijoj turėjusi parlamente dau
gumą, tik 18, atskilusi Labour Par
ty grupė, vadinama antikomunis
tine grupe, kuri Iki rinkimų tu
rėjo 12, dabar teturės tik 1. Per
eitos kadencijos parlamente dar
biečiai išviso turėjo 25 atstovus

• Egipto min. pirm. pik. Nas
ser pareiškė, kad ateinančių metų 
pradžioje Egiptas jau turės par
lamentą.

Po 1953 metų, nušalinus nuo sos
to karalių Faruką, Egipte valdžią 
į savo rankas perėmė karininkai.

— Pavergtųjų Jungtinių Tautų 
Seimo sesija Europoje, turėjusi 
įvykti š.m. gegužės mėnesio gale 
Strasburge ar Paryžiuje, gautosio
mis paskutinėmis žiniomis, atide
dama vėlesniam laikui — greičiau
siai į birželio galą ar į liepos pra
džią. Strasburge turėjęs susirink
ti posėdžių Europos Tarybos pa
tariamasis seimas dėl britų parla
mento rinkimų gegužės 26 d. savo 
sesiją atidėjo į liepos 5 d.

— Šiemet pietinėje Prancūzijoje 
Liurdo mieste, kur iš visų kraštų 
suplaukia labai daug maldininkų, 
ruošiama antikomunistinė paroda. 
Joje bus ir lietuvių skyrius su 70 
foto nuotraukų, vaizduojančių bol
ševikų terorą Lietuvoje. Jas pa
rinko ir į parodą pasiuntė iš Ro
mos kun. V. Mincevičius, susižino
jęs su Inf. Tarnyba.

w.w.v.waw.v.v.'.wav.v.vwzawz/zww/ 

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

JONAS J. JUŠKAITIS, LL. B.
įstaigos adresas:

SUITE 14, TUNSTALL BUILDING
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B.C., CANADA

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).
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NUOMONES

AK! AK!
Jūsų bendradarbis iš Geelongo 

pateikia savo nuomonę, apie neper-1 
senai Geelonge viešėjusios Mel
bourne Lietuvių Teatro Grupės 
“žemaituko” spektaklį. Rašinys 
kiek sutrumpintas pateikiamas 
skaitytojams.

“Tai ir atvažiavo iš didmiesčio 
į “Priemiestį”. Ir suvaidino- Ir 
puikiai! Tai spaudė ašarų, tai už 
sekundės — nors plyšk! Ir išva
žiavo. Būčiau tylėjęs, bet... kada 
žmonės po to “aksaburniauja”...

Autorius atsiprašo režisierę ir 
visus vaidintojus, nes tai, ką jis 
rašąs, esanti grynai jo nuomone...

“Artistams, žiūrovo (ne specia
listo) akimis žiūrint, reikia pasa
kyti didelis ačiū. Puikiai suvaidi- 
not! “Priemiestyje” būsite visuo
met išskėstomis rankomis laukia
mi. Jums reikėjo ne vienų puokštę 
gėlių, bet kiekvienam po tris. O 
režisierei tai ir gėlių per maža, 
nesvarbu kiek ji jų gautų! Tiek 
darbo, tiek triūso. Nors ir gležnu
tės moteriškos rankos, bet sceno
je, matyt, jos kietos... ”

Toliau str. autorius atsiprašo už 
kritines pastabas. Jis atsiprašo ir 
režisierę Ir aktorius ir visus žiū
rovus, prisipažindamas, kad kri
tikuoti lengviau, ne dirbti. Rašo:

“Tai ir kibsiu prie “Žemaituko”, i 
Nors tai Ištrauka ir pritaikymas 
scenai iš garsaus mūsų rašytojo 
Vinco Krėvės “Raganiaus”, bet ne-1 
tinka, ypač šių laikų lietuviškai i 
scenai, netinka tremtinių dvasiai.' 
Kas šį valkalų matė scenoje, ne' 
vienas pasakys: “Jeigu ir ateities 
Lietuvoj kartosis panašūs reiški
niai, tai... ”

"Mano galva, scenai veikaliukus 
reiktų pritaikyti iš mūsų garbin
gos senovės, netolimos praeities. 
Kas pritaikė “Žemaitukų” scenai, 
matyti yra talentingas žmogus. 
Jis lygiu pasisekimu į scenų galė
tų išnešti ir kokį įvykį, pav., iš 
Mindaugo, Vytauto Didžiojo, Vil
niaus įsikūrimo laikų, ar tokį Ge
dimino sapnų. O kur Kęstučio 
mirtis, knygnešių laikai, Jurgisj 
Bielinis, kur scenos iš Lietuvos 
laisvės kovų, partizanų kovų epi-j 
zodal ir daugybė kitų patrauklių 
— scenai tinkamų vaizdų. Visa tai 
išnešus i scenų — suaugusius dau
giau sujungtume, o mažiesiems 
būtų pateikta neišsemiamų lobių, 
ko neduos jokia savaitgalio mo- 
kykla, nors ir kaip gražiai mūsų 
prieauglis joje būtų lietuviškai 
mokomas. Reikia pavyzdžių, gyvų 
ir patrauklių scenų. Reikia paro
dyti jauniesiems, kad ir mes mo
kėjome valdyti kardų — geriau už 
kitus, mokėjome svaidyti jletį — 
geriau už kitus.
“Gerb. ponia režisiere, ar negražu 

būtų išeiti į scenų su panašiomis 
mintimis?

Kada, gfi baigsime?
“M.P.” Nr. 18 vėl rašoma Syd

nėjaus lietuvių namų klausimu. 
Šį kartą autorius (p. V. Šliogeris) 
sako, kad lietuvių namai jau galė
tų stovėti 1956 metais, jeigu tie 
namai būtų statomi Bankstowne, 
ant turimo sklypo, čia autorius, 
reikšdamas savo nuomonę, pasako 
ir savo kuklius norus, patelkia dar 
Ir tų namų sąmatų.

Nekalbėčiau šiuo klausimu, jeigu 
tai būtų kalba apie kokį paprastą 
pastatų. Betgi lietuvių namai nėra 
šiaip sau pstatėlis, koks garažėlis 
ar pan. Lietuvių namuose teiksis 
visas lietuviškas gyvenimas, rink
sis visi Sydnėjaus ir apylinkių lie
tuviai — tai bus mūsų tautinės 
kultūros židinys.

Ir kodėl tad šie namai būtinai 
turi būti Bankstowne? Kodėl gi 
jiems negalima rasti kitos, pato
gesnės susisiekimo atžvilgiu vie
tos? Bet aš pritariu sumanymui, 
kad namai — patalpa, reikalinga 
ir Bankstowne. Sutinku, kad čia 
gyvena didelis būrys lietuvių ir 
neabejoju, kad jų tarpe yra akty
vių bendruomenės narių, kurie 
skleidžia mintį, kad net bendrieji 
Sydnėjaus lietuvių namai būtų sta
tomi Bankstowne. štai ir ano str. 
autorius, atrodo, paveiktas “ban- 
kstownlškio aktyvo” siūlo Sydnė
jaus lietuvių namus statyti Ban

“Žemaitukas" scenoje? Puiku. 
Bet jis — tolimos mūsų kaimo 
praeities įvykis, praeities, kur ne
daug ko galima pasimokyti. Ge
rai, kas nors pasakys, iš klaidų 
mokykimės, kad jų nekartotume 
Tvarkoj. Bet ar mes turime tam 
laiko šiandien? Ir, pagaliau, V. 
Krėvė savo veikale, atrodo, siekė 
paryškinti mūsų kaimo dvasių, o 
ne aplinką. Gi scenoje gavosi tik 
aplinka, nes vyžos, kunigo drabu
žiai ir verpstė mūsų dvasios ne
išreiškia.

“Sakysim, mūsų mažlliai, gimę 
už Lietuvos sienų, arba jau bren
dą svetimose šalyse, gali tesusi- 
daryti vaizdų, kad mes tik vyžuoti 
vaikščiojom, tik žemę temokėjom 
dirbti, kerdžiais būti. Be to, ir žo
dynas (karvė, kralė, paleistuvė) 
— kas galima knygoje parašyti, 
ne visada tinka scenai. Ypač tu
rint mišrių auditoriją.

“Žemaitukas” buvo puikiai sce
niškai padarytas, bet jeigu taip 
iš Pietelio “Algimanto” Lietuvos 
atgimimas?! širdis tada tikrai 
džiaugtųsi.

“Žinau, pasakys gal net gerb. 
režisierė, kad mokyti tai gali — 
verčiau pats kokį scenai veikaliu- 
kų būtų pritaikęs. Teisingai. Gal 
ir nereiktų man čia kalbėti. Bet 
batsiuvls taip pat turi akis ir šir
dį. Tad nepykite, jeigu ir jis kar
tais savo nuomonę pasako. Nera
šau čia kaip kritikas, bet tik kaip 
eilinis lietuvis, kuris turi akis ir 
mato, turi širdį ir jaučia.

“Va, ir dar. Spektaklio metu 
sėdėjau greta vienos porelės. Jis 
vedė jų, gimusių ir augusių šiame 
krašte, h- girdžiu, kaip ta “vieti- 
nukė” mano motinos kalba sako: 
"Klausyk, Vytai, kas tai yra kar
vė? Vyrukas pasimuisto ir aiški
na, verčia karvę “ant angliško lie
žuvio”. Bet jauna moteris dar kar
tų apsidairo ir sako, jog ji jokios 
“kau” nemato. O kai paskui pasi
rodė ajpdriskęs kerdžius, tai Vyto 
žmona tikrai pagalvojo, kad litua. 
nai tikri ubagai. Salėje buvo ir 
daugiau tokių porų, kurių “prisie- 
gos” net su savo vaikais lietuviš
kai šneka.

“Kada ūkininkas pradėjo šaukti 
ir samdinę vadinti krale, tai už
pakalyje sėdėjęs vyrukas paklau
sė, kų gi tas žodis galėtų reikšti. 
Gerai dar, kad jo kaimynas išaiš
kino, kad kralė, tai reiškia ponia 
Kralikienė. Aplinkiniai juokėsi. 
Norėjau juoktis ir aš...

“Taigi, dovanokite: išlindau, 
kaip yla iš maišo; šūktelėjau, kaip 
Pllyps iš kanapių, bet užtikrinu, 
kad “priemiestis" laukia Jūsų Iš
skėstomis rankomis, o labiausiai 
laukiu aš.”

Jūsų Yla.

kstowne, o ne kur kitur, sykiu 
nurodydamas visas “gerąsias” pu
ses, gal kiek net ir perdėdamas. 
Esą Bankstowne jau yra ir skly
pas namams, ir žmonių lietuvių 
daug gyvena, ir talka čia būtų ga
lima suorganizuoti, ir kiti pato
gumai.

Ar ne parapinis reikalo per
statymas? Juk ne vienos miesto 
dalies lietuviams šie namai reika
lingi, ne vien tik “aktyviesiems” 
Bankstowne tautiečiams. Lietuviš
ki namai reikalingi visiems Syd
nėjaus ir net tolimų apylinkių lie-' 
tuviams. Tad ir reikia pasvars
tyti: ar bus patenkinti kitų vietų, 
mūsų žmonės, ir kaip jie pasieks 
tų Bankstownu?

Ano straipsnio autorius prašo į 
reikalų žiūrėti realiai. Gerai, žiū
rėkime realiai.

Rašoma, kad per 4 mėn. surink
ta £ 800. Per pirmus 2 mėn. bu
vo surinkta apie £500 (žiūr. “MP” 
Nr. 9). Reiškia, per antrus 2 mėn. 
surinkta £ 300 arba £ 200 mažiau 
kaip per 2 pirmuosius. Atseit, pi
nigai plaukia Jau lėčiau. Todėl ir 
abejoju,' kad per ateinantį pusme
tį pasisektų surinkti dar £ 1500. 
Remiantis pinigų plaukimo duome
nimis, spėčiau, kad per pusmetį 
bus surinkta apie £ 900. Na, jeigu

LIETUVOS MINISTERIO LON
DONE B. K. BALUČIO LAIŠKAS I

Daii. A. Rūkštelė, kaipo 5-jo 
Australijos Lietuvių Kultūros Fon

Australijoj ir Amerikoj
do Suvažiavimo Prezidiumo pirmi- AUSTRALIJOJE LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ JAU NEBEPASI

PILDO NAUJAI ATKELIAUJANČIAIS BROLIAIS. Iš MUSŲ TAR
PO DAR VIENAS KITAS IŠKRINTA, IŠVYKDAMI J JAV—BES, 
KANADĄ AR KITUR. KĄ KALBA IŠVYKUSIEJI KITUR?

ninkas gavo iš Lietuvos Ministerio 
B.K. Balučio sekančio turinio laiš
kų:

Malonus Tamsta,
Šiandien esu gavęs Jūsų laiš

kutį iš š.m. kovo 12 d. ir prie jo 
pridėtą Australijos Lietuvių Kul
tūros Fondo V-jo suvažiavimo raš
tų iš 1954 m. gruodžio 28 d. — 
abu laišku su sveikinimais ir ge
rais linkėjimais mano 75 m. sukak
ties minėjimo proga.

Ir Tamstai ir LKF Suvažiavi
mui aš esu labai dėkingas už pa.' 
reikštas mintis ir gražius linkėji
mus. Labai dėkui. Ta pačia pro
ga prašau priimti ir iš manęs 
nuoširdų Jums visiems dzūkiškų 
linkėjimų: Padėk-Dzie!

Su geraiusiaiis linkėjimais 
Lietuvos Ministeris B.K. Balutis.

TRUMPAI
Gautosiomis iš JAV žiniomis, V. 

Sidzikauskas, Lietuvos Laisves Ko
miteto ir lietuvių delegacijos Pa
vergt. Jungtinėse Tautose pirmi
ninkas, š.m. gegužės 4 d. “Liberte” 
laivu iš JAV išvyko į Europą.

— Ryšium su Vokietijos suvere
numo atgavimu š.m. gegužės 5 d., 
kai Vokietijoje buvo baigtas oku
pacinis režimas, VLIKo pirminin
kas M. Krupavičius pasiuntė VLI
Ko vardu sveikinimų Vokietijos 
prezidentui Heussui, palinkėdamas, 
kad ir toliau toks pat sėkmingu
mas lydėtų Vokietijos žygius ir 
prisidėtų prie visos Europos iš
laisvinimo.

— Lietuvos ministeris Londone 
B.K. Balutis ryšium su numatoma 
Keturių Didžiųjų konferencija š. 
m. balandžio 29 d. kreipėsi į D. 
Britanijos užs. reik, minister! 
McMillaną, išryškindamas Lietu
vos nusistatymų dėl Sovietų agre
sijos ir prašydamas, kad nieko 
nebūtų padaryta, kas galėtų įtei
sinti arba užvilkinti Sovietų oku
pacijų Lietuvoje.

visi Sydnėjaus dirbantieji lietuviai, 
pradėjus statybų, dar primes po 
svarų, tai vistiek, pagal p. V. 
Šliogerio sųmatą, dar daug trūks.'

Toliau p. V. Šliogeris rašo, kad 
pirmiausiai būtų statoma salė, kur 
tilptų 200 žmonių. Gi scena, bufe
tui bei virtuvei patalpos būtų pri-' 
statytos vėliau. Betgi scena yra. 
vienas svarbiausių įrengimų, be 
kurio salė nustotų reikšmės — pa
galvokime apie jaunimų! Juk mes 
jaunimu labiausiai susirūpinę ir 
jiems svarbiausiai tie namai rei
kalingi. O gal ne? Gal mes norime 
statyti lietuvių namus “senimui” 
papypkiuoti? Gal aš ne taip su
prantu? O gal šie lietuviški namai, 
reikalingi tik nedidelės apylinkės 
tautiečių reikalams? Bet aš, skai
tydamas Sydnėjaus Lietuvių Namų
Klubo įstatus, randu visai kitus 
tikslus — jais remdamasis tad Ir 
drįstu su savo mintimis išlįsti, už 
kų man teatleidžia Gerb. skaity
tojai.

Baigdamas duodu pasiūlymą: 
bendruosius visų Sydnėjaus lietu-' 
vių namus statykime tokioj vie
toj, kur būtų lygiai patogi pasiek-1 
ti ir “aktyviesiems” ir “pasyvie- 
siems” bendruomenės nariams, ne-i 
žiūrint kur jie begyventų, bet ne' 
atskirame geležinkelio atsišakoji
me, koks yra Bankstownas. Strath- 
fieldas yra patogi vieta pasiekti 
visiems, net ir periferijose gyve
nantiems. Į čia patogu atvažiuoti 
visais traukiniais, į čia ir autobu
sų linijos susikerta. Pėsčiomis tik 
nedaugelis “sušliauš” į lietuvių 
namus, nežiūrint kur jie bestovė
tų.

S. Osinas.

RED. PASTABA. Nė vienu kitu 
klausimu nebuvo tiek daug rašyta 
ir diskutuota, kiek dėl Sydnėjaus 
lietuvių namų. Ir daugiausia raša
lo išeikvota rašant apie tai — 
kur šituos namus statyti.

Redakcija labai maloniai prašo 
baigti bergždžius ginčus ir sutar
tinai dirbti reikalingas lėšas lie
tuviškiems namams telkiant.

Bendruomenės laikraštis negali 
tarnauti tik nesusitariančių Syd
nėjaus lietuvių namų statybininkų 
interesams, todėl ateityje ginčų 
straipsniams gali vietos prlstig. 
ti.

Pasiekalbėjimų su Australijoje 
gyvenusiais lietuviais, prieš kurį 
laiką persikėlusiais gyventi į Ame
riką, padarė Los Angeles išeinąs 
žurnalas “Lietuvių Dienos”.

S. Juškaitė — Nyergcs, į klausi
mą, kodėl tremtinių judėjimas vyk
sta iš Australijos Amerikon, o ne 
priešinga kryptimi, atsako:

— Viena yra aišku, kad šitok
sai antrukart emigravimas, arba 
bandymas emigruoti, vyksta ne 
dėl ekonominių priežasčių. Ekono
miškai galima gerai įsikurti ir Au
stralijoje.

Vis daugiau galima įsitikinti, kad 
šiandien po viso pasaulio kontinen
tus išsiblaškiusius lietuvius trau
kia Amerika, ne kaip “aukso ša
lis”, bet kaip “Antroji Lietuva”. 
Taip ir Australijoje gyveną lietu
viai su ilgesiu svajoja įsijungti į 
Amerikos lietuvių kolonijas su sa
vom bažnyčiom, mokyklom, teat
rais ir t.t. žinoma, ekonominis 

Amerikos gyvenimas kartais ir per
dėtai įsivaizduojamas. Tačiau jau
nesniems, pajėgiems dirbti, visada 
visais atžvilgiais patiks Amerikos 
gyvenimas. Vyresniems — Austra
lija yra vaisingesnis kampelis.

J. Vaičaitis, buv. ALB Krašto 
V-bos pirmininkas, apie nutautę- 
jimo pavojus Australijoje ir Ame
rikoje, bei apie pastangas tų grės
mę įveikti, sako:

— Nutautėjimo pavojus Austra
lijoje irgi yra grėsmingas, kaip ir 
Amerikoje, ypač kai varoma asi
miliacijos politika. Bent iki šiol 
ten (Australijoje) buvo rodoma ir 
reakcija. Gi į klausimų, ar Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės organi
zavimas yra toliau pažengęs Aus
tralijoje ar Amerikoje ir kodėl, J. 
Vaičaitis taip atsako:

— Pasaulio Liet. B-nes organi
zavimas yra daug toliau pažengęs 
Australijoje negu Amerikoje, nes 
ten šis darbas pradėtas 1950 m. 
pradžioje. Pirmasis oficialus atsto
vų suvažiavimas įvykęs 1950 m. 
gruodžio mėn. Jau yra įvykę ketu
ri Krašto Tarybos suvažiavimai. 
Bendruomenė yra apjungusi visus 
Australijos lietuvius Ir neturi to-
klo pasipriešinimo kaip Amerikoje. 
Ten veikla Tautos Fondo atstovy
bė nuo 1951 m., kuri dirba savis
toviai.

Toliau J. Vaičaitis kalba apie 
ALB laikraštį “Mūsų Pastogę” ir 
nurodo, kad Australijos lietuvių 
bendruomenei pritaria čia gyvenų 
lietuviai, be vieno kito asmens nie
kur nepriklausančio, arba dėl ko
kių asmeniškų sumetimų jai nepri
tariančio.

J. Tininis — kultūrininkas — 
rašytojas — į klausimų kuriame 
kontinente lietuviai intelektualai 
bei kultūrininkai parodo daugiau 
kūrybinės iniciatyvos ir pozityvaus 
bendradarbiavimo, Ir ar Australi
joje ar Amerikoje lietuvis kūrė
jas ras daugiau kūrybines nuotai
kas skatinančių veiksnių, atsako:

— Nors Australijoje yra nedi
delis skaičius lietuvių Intelektualų 
bei kultūrininkų, bet, imant pro
porcingai, manau, kad jie parodo 
daugiau kūrybinės iniciatyvos ir 
pozityvaus bendradarbiavimo, negu 
šiame (Amerikos) kontinente gy
venantieji, nes, viena, jie lengviau 
dirba ir tuo būdu gali daugiau 
laiko skirti intelektualiniams rei
kalams, o antra, tėvynės ilgesys, 
kuris Australijoje žymiai stipriau 
jaučiamas negu Amerikoje, darniai 
Jungia juos j bendrą darbą lietu
vybės labui.

J. Tininis mano, kad JAV-se lie
tuvis kūrėjos ras daugiau kūry
bines nuotaikas skatinančių veik
snių, kadangi ten kiekvienam kū
rėjui yra betarpiškai prieinama 
visa žymioji lietuvių spauda: laik
raščiai, knygos, žurnalai. Tik visa 
bėda, kartoja J. Tininis, kad Ame
rikoje lietuvis kūrėjas turi pelny
tis duoną žymiai sunkiau dirbda
mas fizinį darbų negu Australijo
je, ir tuo būdu nuovargis dažnai 
jam atima norą kurti.

J. Rugelis, buv. lietuviškos spau
dos platintojas Sydnėjuje, į klau
simų, ar lietuviškas spausdintas 
žodis tose pačiose sąlygose gimsta

Darbininkų unijos Australijoje 
energingai rūpinasi savo narių rei
kalais. Amerikoje, atrodo, tokio rū
pestingumo nėra, nes yra įmonių, 
kur jokios unijos globa nesiekia.
Australijoje mlnimalines šeimai 
išlaikyti algas nustato darbo teis
mai. Darbdavei, dėka unijų, pa
prastai moka didesnius atlygini
mus, negu teismų nustatyta.

Australijos darbininkai turi ma
žiausiai 5 apmokamas ligos dienas 
ir 11 apmokamų poilsio švenčių 
dienų metuose. Be to, 2-3 savaites 
apmokamų metinių atostogų.

I klausimų, ar gyvendamas Aus
tralijoje taip pat vertino JAV-bių 
vaidmenį tarptautinių įvykių rai
doje, kaip dabar gyvendamas Ame 
rikoje, dr. P. V. Raulinaitis atsako 
taip:

— Vertinant asmenį, organiza
ciją, ar valstybę atstumo fakto
rius turi tam tikros, bet ne esmi
nes reikšmės. JAV-bių vaidmuo 
tarptautiniams įvykiams rikiuoti 
yra ir pasilieka lemiąs. Tik ši val
stybė, atrodo, gali sulaikyti gud
riai vykdomų tautų Ir pavienių 
asmenų laisvės duobkasių darbą. 
JAV-bių galioje yra milžiniška in
dustrinė pajėga ir politinis veržlu
mas užkardyti duobkasių kėslus, 
sutrupinti laisvę varžančias gran
dines, grąžinti laimingų gyvenimą 
šimtam milionų pavergtųjų. Nėra 
kitos pasaulio galybės, kuri pajėg
tų tai padaryti. Australijoje būda
mas aš į tai tikėjau ir dabar šia
me krašte būdmas tuoml neabejo
ju.

— ★ —
Tai vieši pareiškimai — palygi

nimai tarp Amerikos ir Australi
jos. Iš privačių laiškų galima ir 
kitokių nuomonę susidaryti. Bet 
tiesa, atrodo bus tai, kad lietus 
lyja ir Amerikoje, saulė šviečia 
abiejuose kontinentuose, o lietuvis 
duoną kasdieninę pelnosi dirbda
mas įvairiausius darbus čia ir ten. 
Tik skirtumas gal tas, kad Aus
tralijoje gyveną tautiečiai dirba 
lengviau, o broliai Amerikoje, kur 
jų didesnis skaičius gyvena, džiau
giasi daugiau savųjų aplinka.'

Akuotas

Apie VLIKo reformas

ir jieško skaitytojo Australijoje, 
kaip ir Amerikoje, sako:

— Lietuvių kolonijos Australi
joje yra neskaitlingos, bent paly
ginant su JAV. Antra, finansiniai 
nelabai tvirtos. Dėl to ir lietuviš
kam spausdintam žodžiui gimti ir 
plėstis Australijoje yra žymiai sun
kiau, negu JAV-se. Be to, didelė 
tautiečių dalis iš viso nesidomi lie
tuviška spauda. Visų tų sąlygų 
išdavoje ir atsimenant, kad JAV-se 
yra mūsų žymiausios kultūrinės 
pajėgos, ir pats Australijos lietu
viškos spaudos žodis yra silpnokas. 
Svarbiausios lietuviškos spaudos 
problemos Australijoje šiuo metu 
yra: padidinti prenumeratorių skai
čių, bendrą domėjimąsi spauda ir 
kiek galima sumažinti vietinių bei 
užsienio leidinių kainas.

Dr. P. V. Raulinaitis apie socia
lines problemas ir kaip jos reflek
tuoja ateivį, taip kalba:

— Lengviau yra man šį klausi
mą nušviesti australiškuoju aspek
tu. Pirmiausiai, Australijoje yra1 
lengviau visiems gauti darbo, net 
vyresnio amžiaus asmenims. Dar
bininkai nebijo nedarbo, nes jo 
nėra. Reikale Jie gauna nedarbo pa
šalpas tiek ir ligoje, kiek tai yra 
reikalinga.

Draudimas ligos atveju pigus. 
Jis apima sutuoktinį ir nepilname
čius vaikus, šios draudimo draugi
jos veikia šalpos, o ne biznio pa
grindais. Medicinos pagalba yra 
teikiama apsidraudusiems nemoka
mai viešose ligoninėse. Džiova ser- 
sgantieji gydomi nemokamai. Be to, 
pilna mediciniška priežiūra moti
noms prieš gimdymų Ir po gimdy
mo ligoninėse ir namuose nemoka
mai. Senatvės pensijos vyrams, 
sulaukusiems 65 metų, o moterims 
— 60 metų amžiaus ir išgyvenu- j 
siems Australijoje 20 metų. Inva- ■ 
lidai gauna pensijas, o taip pat ir 
našlės. Mokami vaikų priedai, tu
rintiems valkų iki 16 metų amžiaus.

ALT Nuomonė Dėl VLIKc
Per pasitarimą New Yorke, į 

kurį Vilkų sudarančių grupių ats
tovų komisija pasikvietė ALT Vyk
domąjį Komitetų, buvo paliesti šie 
pagrindiniai klausimai: 1) kaip 
sustiprinti Vliko autoritetų ir pa
didinti jo darbo efėktlngumų; 2) 
Vliko organizacija — ar reikia jį 
perorganizuoti; 3) Vilko būstinės 
klausimas — kelti jį į Ameriką ar 
palikti Europoje ar kaip kitaip su
tvarkyti šį reikalą; 4) santykiai 
tarp Vliko ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos. Diskusijų metu, kurios 
ėjo per tris posėdžius, aktingai 
dalyvaujant jose abiejų šalių ats
tovams, išryškėjo griežtas nuomo
nių skirtumas tarp tų, kurie stojo 
už Vliko kėlimą į JAV, ir tų, ku
rie tam yra priešingi, šitas nuo
monių skirtumas pasireiškė Vilkų 
sudarančių grupių atstovų kalbo
se.

Trys ALT Vykdomojo Komiteto 
nariai šio klausimo griežtai nes
tatė, bet pabrėžė, kad jiems užvis 
daugiausia rūpi sustiprinimas 
Vliko su kuriuo ALT seniai koo
peruoja Lietuvos laisvinimo darbe 
ir yra pasiryžusi Ir toliau koope
ruoti. Kiekvienas Vilko nepasise
kimas arba jo autoritetą smukdąs 
įvykis, kiekvienas plačiųjų visuo
menę pasiekiųs Vilko narių tarpe 
konfliktas — neigiamai paliečia ir 
ALT darbų. Vlllfo sustiprinimo 
klausimas todėl yra pats svarbiau
sias.

Visiems sutklus, kad Vliką ne 
tik reikia palaikyti bei remti, bet 
ir stiprinti, buvo duotas iš ALT 
Vykdomojo Komiteto pusės šitoks 
neoficialus pasiūlymas: — Reikėtų 
aiškiau skirti vykdomąjį Vliko or
ganų nuo paties Vilko, kad Vlikas 
būtų, kaip sakant, pakeltas. Vli
kas turi pasilikti vyriausias kovo
jančios lietuvių tautos politinis 
organas. Jisai nustato bendrąją 
laisvinimo darbo kryptį ir prižiū
ri, kad tas darbas neiškryptų iš 

> Būstinės Ir Jo Stiprinimo 
nustatytosios linijos. Į Jį turėtų 
įeiti patys stambiausi, neabejotinos 
reputacijos ir visuomenės gerbia
mi asmenys, turį visišką pasitikė
jimų savo srovėse arba grupėse. 
Vlikas sudaro Tarybą, kuri už 
darbus jam yra atsakinga. Vilko 
nariai gali gyventi ten, kur jiems 
yra patogiau. Jie suvažiuoja kar
tų ar du kartus per metus ir po
sėdžiauja jų pačių pasirinktoje 
vietoje Europoje ar JAV-se. Vyk
domoji Taryba sudaroma iš kompe
tentingų ir jos pareigoms tinkamų 
asmenų, kurie nebūtinai turi for
maliai priklausyti grupėms, suda
rančioms Vliką. Jie dirba bendros 
atsakomybės pagrindu. Todėl tu
rėtų būti neleistina, kad Vykdo
mosios Tarybos nariai trukdytų 
kits kito darbą arba neštų visuo- 
menėn pasireiškiančius jų tarpe 
nuomonių skirtingumus. Jokiam 
asmeniui, kuris nenori arba nemo
ka solidariai dirbti su kitais, ne
turėtų būti vietos Vykdomojoje 
Taryboje. Vilkas suteikia Vykdo
majai Tarybai visišką Iniciatyvos 
laisvę jo nustatytos bendrosios dar
bo krypties ribose. Specialiems už
daviniams Vykdomoji Taryba ski
ria laikines ir pastovias komisijas 
ir nustato jų uždavinius.

Suprantama, kad Vykdomosios 
Tarybos nariai turėtų gyventi vie
noje vietoje ir dirbti bendrose pa
talpose. ALT Vykdomojo Komite
to nuomone, Vykdomosios Tarybos 
būstine privalo pasilikti Europoje, 
nes tik Europoje būdama Vykdo
moji Taryba sugebės tinkamai 
orientuotis kasdien iškylančiose 
problemose, kurios liečia Lietuvos 
išlaisvinimo reikalų, šitaip sutvar
kius, Vilko kėlimo ar nekėlimo į 
Ameriką klausimas netenka savo 
aštrumo, nes pats Vlikas galėtų 
rinktis dažniau JAV-se negu Eu
ropoje, kai tuo tarpu jo vykdoma
sis organas būtų paliktas veikti 

(Nukelta į 3 psl.)
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f Gyvenimo | 
' Iškarpos

Aną dieną gavau du laiškus 
nuo bičiulių iš D. Britanijos. Abu
du, lyg būtų susitarę, vos keliais 
žodžiais užsiminę apie šeimas, 
sveikatą, darbą fabrike, toliau 
pila ežerus pasigyrimų. Girdi, 
labai jiems gaila, kad taip toli 
ta mano numylėtoji kengūrų že
mė, nes jeigu būtų arčiau, tai bū
tinai turėčiau atvažiuoti per Sek
mines į Lietuvių Sodybą, o paskui 
alaus nugerti nuvežtų j "Rago” 
barą, kurį įsirengę Londone D. 
Britanijos Lietuvių Namuose, pas
kui, girdi, aprodytų bendruomenės 
spaustuvę, biblioteką "Nidos” kny
gų klubą, o kai jau visai nusiva
ryčiau nuo kojų, tai paguldytų sa
vo vasarvietėje, kur turėčiau val
gyti “balandėlius”, “cepelinus”, 

’’kugelį”, bulvinius blynus, "koldū
nus”, rūgusį pieną su šutintam 
bulvėm (nusilupti, rašo, reiktų pa
čiam), visokius barštukus srėbti... 
Atleiskite, visų “navatnyblų” ir 
nekartosiu.

Trumpai. Per Sekmines, matote, 
D. Britanijos lietuviai ruošėsi sa
vo lietuviškos sodybos—vasarvietės 
atidarymui. Ekskursijas organiza
vo, ruošėsi kaip į kokius atlaidus. 
Ta proga vasarvietės naujai įreng
tame stadione turėjo įvykti futbo
lo rungtynės bei kitokį sportiniai 
pasireiškimai: "ripkos” mušimas, 
“kiaulės j dvarą varymas” ir t.t.

Užteks. Negi aš čia turiu visą 
teisybę) apie tuos D. Britanijos 

brolius rašyti. Ypač, kai tuodu bi
čiuliai, ir vėl lyg susitarę, užbaig
dami laiškus sako:

— Gaila, Jurgi, toli gyveni, ne
atvažiuosi. Kita vertus, gal ge
riau tuos “kelionpinigius” mesk į 
Australijos lietuvių namų fondą, 
nes rodos, jums ten sunkiai na
mus statyti sekasi.

•
Rašo bičiulis ir iš Amerikos. 

Rašo atvirai ir nuoširdžiai. Toks 
jau šita žmogaus būdas. Toks jis 
buvo Australijoje, toks pasiliko ir 
Amerikoje. O rašo jis štai ką:

— Jau pradiniu antruosius sa
vo gyvenimo metus Amerikoje. 
Deja, per visą šį laiką ne tik kad 
nieko neparašiau, betgi negalėjau 
perskaityti net didesnės knygos. 
O tai atsitiko todėl, kad nuovar
gis atėmė visas jėgas ir norą ką 
nors dirbti. Kas iš ta, kad čia šiek 
tiek daugiau uždirbi negu Austra
lijoje, bet kad per sunkų darbą 
negali kultūringai gyventi. Atvirai 
sakant, man gaila Australijos. 
Mano mieste gyvena apie 10 buv. 
australiečių. Susitikę vienas kitą 
dažnai nubėdavojam Ir vis suml- 
nlm Australiją, kur tikrai lengvo 
gyvenimo būta. Dr. R. jau visai 
metai be darbo sėdi. Ir sėdės, nes 
čia vyras virš 35, o moteris virš 
29 metų amžiaus darbo rinkoje 
nebedaug vertės teturi. Jei kas tu
ri darbą, tas apkraunamas darbu 
iki kaklo. Negalit įsivaizduoti, kaip 
čia darbininkas išnaudojamas. To
dėl kas sako, kad Australijoje ne
gerai, tas veja Dievą į medį.

Galėčiau ir daugiau panašių iš
karpų duoti , bet nenoriu grau
denti kita bičiulio — Antano Rukš
lelės, kuris su šeima iš Adelaidės 
dasikasė Ik) Sydnėjaus ir čia lau
kia laivo... Amerikon.

•
Aną dieną važiuoju pro Fair- 

fleldą. Trys vyrai šnekučiuojasi 
rusiškai. Dviem iš jų rusiškas lie
žuvis aiškiai svetimas. Tada tas 
trečiasis ir sako:

— Na, judu galite Ir lietuviškai 
pasišnekėti.

— Taigi, kaimynystėje gyvena
me, bet dar nepažįstami buvome. 
Niekur nesu jus sutikęs: nė mi
nėjimuos, nė kokiuos lietuviškuos 
parengimuos. Net keista, — mala 
padžiovusio veido vyras.

— Et, žinote, niekur ir neinu. 
Reikalai, darbas, atitarnavau ben
druomenei ir visuomenei dar Vo
kietijoj. Dabar atsipūsti reikia, — 
sako toks plačiapetis, gražiai nu
augęs atletas.

— Taip sakant, kokiame komite
te, ar kokiame “kryžiuje” darba- 
votės, — prikibo tardyti tas pa- 
džlūvėlis.

— Ne, žinote, nebuvau ir nebū
siu komitečikas. Vėjų vaikymas,

PRIEŠ 35 METUS
PRADĖJO DIRBTI

ELTA
Žinioms iš užsienių gauti bei 

takias į svetimus kraštus siuntinė
ti 1919 m. spalio mėn. buvo prie 
Lietuvos Užsienio Reikalų Minis
terijos įkurtas Informacijos Sky
rius ir jam vadovauti paskirtas 
tik ką iš Šveicarijos atvykęs dr. 
Juozas ERETAS. Patyrimas paro
dė, kad tą informacinį aparatą 
reikia plėsti. Todėl, tuometinis už
sienio reikalų ministeris prof. Ą. 
Voldemaras pavedė dr. J. Eretui 
sudaryti atitinkamą planą ištisai 
telegramų agentūrai. Tas planas 
buvo greitai patvirtintas, ir nuo 
1920 m. balandžio mėn. 1 d. pradė
jo veikti Lietuvos Telegrafo Agen
tūra "ELTA”. Pirmuoju direkto
rium buvo paskirtas prof. J. Ere
tas, šiuo metu gyvenąs Bazelio 
miešta, Šveicarijoje.

Savo žinias Elta perduodavo te
lefonu (į Berlyną), telegrafu (j 
Paryžių ir Londoną) ir bevieliu 
telegrafu per vieną stotį, kuri sto
vėjo Kaune ant Žaliojo Kalno. 
Vartodavo vokiečių, prancūzų ir 
anglų kalbas. Tokiu būdu Lietuva 
buvo įjungta į tarptautinę žinių 
organizaciją ir tuo galėjo regulia
riai garsinti savo teises bei sie
kius.

žinias iš savojo krašto Elta gau
davo iš savo korespondentų, ku
rių susidarė visas tinklas. Tas vi
daus naujienas Elta jungė kartu 
su užsienio žiniomis į tam tikrus 
biuletenius, kurie buvo siuntinėja
mi visai vidaus spuadai.

1922 m. prof. Eretas pasitraukė 
iš direktoriaus pareigų ir perėjo 
į naujai kuriamą Lietuvos Univer
sitetą. Jo įpėdiniu buvo paskirtas
žurnalistas Matas šalčius. Elta 
tuomet turėjo centre apie 15 val
dininkų, Lietuvoje — arti 30 ko
respondentų id užsieniuose — dau
giau kaip 10 atstovų, tarp jų ir 
dr. A. Gerutį (Rygoje), dabar gy
venantį Berne (Šveicarijoje). El
tai yra dar vadovavę M. Avieti- 
naltė, Pr. Dailidė, E. Turauskas, 
V. Gustainis.

• Iš Londono pranešama, kad 
tūlas karo aviacijos aerodromo 
darbininkas, kuris niekada nebuvo 
skridęs lėktuvu, pereitą savaitę, 
pakilo į orą su kariniu dvimoto- 
rinlu apmokymo lėktuvu ir nušvil
pė virš Londono. Jį pradėjo vytis 

du naikintuvai, bet pastangos “pri
kalbėti lakūną” laistis žemėn 
buvo bergždžios, kadangi jis ne
mokėjo naudotis radijo įrengimais. 
Netrukus buvo pranešta, kad lėk
tuvas nukrito į Epping mišką ir 
sudegė.

bama antraip, o trečiame — tas 
pats asmuo atžymėtas vėl kitaip.

Kadangi rusai pareigūnai daž
niausiai kas keletas mėnesių ar 
po metų perkeliami iš vienos vie
tovės į kitą, iš vienų pareigų 
skiriami į kitas, o ypač saugumo 
kadruose, tai Maskvoje su vis kai
taliojamais vardais bei pavardėmis 
susidarė daug nepatogumų, juo 
labiau, kad LKP centro komite
tas, Ministerių Taryba, profesinės 
sąjungos, komjaunimas ir galų 
gale net rajoniniai partijos komi
tetai bei fabrikai, persiųsdami kas 
mėnesis kadrų pranešimus kadrų 
evidencljos skyriui Vilniuje, o 
MVD ir KGB — tiesiai Maskvon, 
rašo vardus ir pavardes taip, kaip 
juos rusai pareigūnai ar šiaip 
žmonės faktiškai vartoja. Dažnai 
pasitaiko, kad pvz. 1954 m. Šiau
lių miesto tarybos vykdomojo ko
miteto pirmininkas pasirašydavo 
Motiejus Vilutin, o 1955 m. pasi-
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ROŽIŲ SODINIMAS
Žemę rožėms, kaip jau anksčiau 

buvo minėta, reikia paruošti iš 
anksto. Geriausias sodinimo lai
kas yra nuo birželio pradžios iki 
rugpjūčio pabaigos, šaltesniame 
klimate patartina sodinti rugpjū
čio — rugsėjo mėn. Prieš patį 
sodinimą netręšti žemės jokiu mėš
lu, kompostu, lapais ar nupjauta' 
žole, nes tai tik pakenkia rožių 
šaknims. Duobes rožėms galima 
parengti ir prieš patį sodinimą.. 
Duobės dydis 1x1 pėdos, o gylis 
apie 10 colių. Atstumas tarp duo
bių mažiausia 3 pėdos. Perkant ro
žes žiūrėti, kad jos nebūtų ap- 
džiūvusios, kad šaknys būtų svei
kos ir drėgnai įpakuotos. Parsi
gabenus rožes laikyti pavėsyje ir 
stengtis tuojau pasodinti. Išpaka
vus šaknis, įdėti rožes į kibirą 
vandens. Įdėjus rožę į duobę, šak
nis išskleisti, užberti žeme du

daugiau nieko. Dirbau rimtą dar
bą: kelis metus Unroje, paskui 
Irę darbavausi. Galima sakyti, 
gražiausius savo metus visuomenei 
ir bendruomenei paaukojau.

Traukinys sustojo. Iš vagono iš
sirito ruselis ir tas plačiapetis. 
Gi trečiasis jų bendrakeleivis da
rydamas cigaretę murmėjo:

— UNRA, IRO. Irgi, mat, vi
suomenininkas. Nurašyt į nuosto
lius...

JURGIS DAUBA.

trečdalius duobės Ir tvirtai sumind
žioti. Tada įpilti kibirą vandens. 
Vandeniui susigūrus užpilti likusią 
dalį duobės ir vėl gerai sutrypti. 
Rožes reikia stengtis sodinti taip, 
kad šaknis gerai uždengtų žemė. 
Kamieno skiepo sujungimas, iš 
kurio išeina šakos, turi būti apie 
1 colį nuo žemės paviršiaus. Jei 
pasodinus nėra lietaus, tai reikia, 
kol rožės prigis, kas savaitę už
pilti pusę kibiro vandens.

BEICUOKIME PUPAS IR
ŽIRNIUS

Norint apsaugoti pupų, pupelių, 
žirnių ir žirniukų (sweet pea) 
sėklas nuo puvimo žemėje bei 
įvairių grybelių ligų, reikia juos 
beicuoti vario oxychloridu (Copper 
oxychloride), šitas beicas yra daž
nai panaudojamas ir kitoms sėk
loms ir juo galima purkšti pasi
reiškiančias grybelių ligas. Vario 
oxychloridą galima gauti visose 
sėklų krautuvėse. Vartojimo būdas 
yra paprastas: vienam nedideliam 
sėklų pakeliui įberti 1 arbatinį 
šaukštelį minėta belco ir gerai su
maišyti, kol sėklos apsitrauks bei- 
cu. Po to sėti. Su vario axychlo- 
ridu būti atsargiems, nes tai yra 
nuodai. Ypač saugoti ir slėpti nuo 
vaikų. rga.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

;&®KUPUOTCŪE
LICTUUOJE

KAIP LIETUVOJE “REFORMUOJAMI” 
VARDAI IR PAVARDĖS

Įvairūs partijos pareigūnai jau 
pirmosios okupacijos metais savo 
rusiškas ar žydiškas pavardes 
stengdavosi sulietuvinti — taip 
Meiskupai virta Adomais, Feigel- 
sonai — Maskvynais, kiti “zonai” 
— Kalviais etc. Panašus “atlietu- 
vėjimo” procesas vyksta ir dabar. 
Prireikus, savo pavardes lietuvi- 
nasi, idant neatrodytų tokie baisūs 
jau iš pavardės, net ir kai kurie 
bolševikinės Ministerių Tarybos 
nariai. Iki šiol, pradedant 1944 
metais Ir baigiant pereitų metų 
rudeniu, rusų pareigūnų, taip pat 
partinių, saugumiečių (MVD ir 
KGB) ir šiaip administracijos ei
linių valdininkų rusų vardai bei 
pavardės buvo keičiamos “savanoj 
riškal”, kitaip tarus, kiekviena 
ministerija ar įstaiga šiuos reika
lus tvarkė pati savo slaptais “vi
daus įsakymais”. Bet galų gale su 
visokiais vardais bei pavardėmis 
susidarė Lietuvoj takia painiava 
jog kai kur ne tik ministerijos, 
bet ypač MVD ir KGB Maskvoje, 
neturėdamos reikalingų lingvisti
nių žinių, pradėjo kaip reikiant 
nesusigaudyti, ar tikrai pvz. Josif 
Donskoj, išsiųstas 1944 m. MVD 
tarnybon į Lietuvą, yra Jonas Do- 
naitis, ar Josif Donaitis, ar galų 
gale "Jonas Donskoj”, nes jis vie
ną kartą pasirašydavo vienaip, ki
tame dokumente apie jį buvo kal-

rašo jau Matvej Vilutis; Anato
lijus Mikutis pasirašo Anatolij 
Mikutis; Justas Paleckis vidaus 
raštuose ir Maskvon siunčiamuose 
raportuose pasrašo Justin Palec- 
kij, Aleksander Jefremov — dabar 
pasirašo jau Aleksandras Jefre- 
movas arba Alesandr Jefremovas. 
Kostas Gabdankas pasirašo Kons
tantin Gabdank etc. Su augštes- 
niais partijos pareigūnais ar val
dininkais nėra tiek painiavos, nes 
visi gerai žino, kad čistiakovas 
yra tas pats 'čistiakov, o Eliją Bi- 
levič vėl.— “Elijošius Bilevičius 
— Sarinas”. Sunkumų susidaro 
dėl smulkesniųjų valdininkų par
tijos ir saugumo kadruose. Be to, 
pagal “rusų įprotį” Lietuvoje kar
tu su vardu sakomas ir tėvo var
das — "otečestvo”: Ivan Jakovlč, 
Alfons Fiodorovič eta. Taigi, visi 
partiniai ir administracijos parei
gūnai lietuviai kasdieniniame gy
venime noromis nenoromis verčia
mi vartoti rusų kalba savo lietu
viškus vardus ir tėvo vardus, pvz.

SNIEGO OPERACIJA
SIEROVO PARUOŠTOJI SNIEGO OPERACIJA SIEKIA SKALDY
TI, KOMPROMITUOTI 1RZ APGAUTI POLITINIUS PABĖGĖLIUS, 
GYVENANČIUS LAISVAJAME PASAULYJE. ŠIAI “OPERACI
JAI” VADOVAUJA SOVIETINIS SAUGUMAS-

Per pirmąją bolševikinę okupa
ciją augštas Sovietų saugumo pa
reigūnas Slerovas ’’išgarsėjo” sa
vo instrukcijoms, kaip reikia vad. 
"antibolševlkinį elementą” gaudy
ti Pabaltijo kraštuose ir deportuo
ti į Sibirą. Dabar jis yra vyriau
siasis Sovietų saugumo vadas prie 
TSRS ministerių tarybos ir, pagal 
pavedimą išstudijavęs užsienyje 
esančių pabėgėlių bei emigrantų 
“problemą”, paruošė vadinamąją 
“Sniego operaciją”. Baltų laisvini
mo veiksnių turimais duomenimis, 
toji operacija jau pradėta vykdyti. 
Jos vyriausiasis vadovas — buv. 
Sovietų ambasadorius JAV-se Pa- 
niuškinas. Planą Maskva jau yra 
patvirtinusi. Š.m. kovo gale ryti
nės Vokietijos sovietinis oficiozas 
“Taegliche Rundschau” (1955. III. 
29) ir kiti laikraščiai paskelbė, 

kad rytiniame Berlyne esąs sukur
tas "repatriacijai skatinti į tėvy
nę” komitetas, kurio pirmininkas 
yra raud. armijos gen. N. Michai- 
lovas. Išsyk minimąjį komitetą su
darė 4 rusai ir 2 ukrainiečiai, bet 
vėliau į jį buvo įjungti ir kitų 
tautybių žmonės, Iš lietuvių — 
artistė N. Vosyliūtė. Turimais 
duomenimis, komitetas yra įsikū
ręs rytiniame Berlyne Behrenstr. 
65. Be Michailovo, į jį įeina dar 
buvusis Vak. Vokietijoje veikian
čių rusų “solidaristų” NTS veikė
jas Pitlenko, iš “Smerš” organi
zacijos Ziegler, gruzinas prieš kiek 
laiko grįžęs į Sov. Sąjungą iš Va
karų ats. gen. Maglakelidsė, uk
rainiečių socialistų veikėjas Kru- 
tij, ukrainietis prof. Vaslliakis ir 
kiti. Minimasis komitetas pagal 
stropiai komunistų agentų surink
tus adresus įvairiuose Vak. Euro
pos kraštuose esantiems pabėgė
liams siuntinėja raginimus “grįžti 
namo” ir bolševikinę spaudą, ypač 
savo laikraštį “Zavozraščenije na 
rodinu”. ,

Vilioja kaip 
beišmanydami

Vakaruose turimomis žlniomis: 
bolševikai stengiasi visokiais bū
dais infiltruoti savo agentus tarp 
Vakaruose esančių pabėgėlių, kel
ti tarp jų nesantaiką, smukdyti jų 
vardą ir pasitikėjimą tarp jų 
kraštų gyventojų bei vyriausybių 
etc. Būdinga, jog šioje savo akci
joje bolševikų agentai ne kartą 
eina šimtaprocentiniais patrioti
niais ar net nacionalistiniais šė
kais. Apskritai, šioji “Sniego ope
racija” apima visokių rūšių veiklą 
prieš politinius pabėgėlius, ku
riems, matyti, bolševikai skiria 

i Ivan Kęstutovlč, Rūta Dainorovna 
ir kt. Pasitaiko, kad rusės Vieros, 
Liubočkos ar Svetlanos keičia Lie
tuvoje savo vardus Į lletuviškes- 
nius: Viera į Tikutę, Liubočka į 
Mylutę ar Meilutę, o Svetlana į 
Šviesutę arba šviesuolę.
• Matyti, Maskvos kp centro ko
mitetui, ministerių tarybai ir sau
gumui pritrūko kantrybės su ru
sų pareigūnų pavardėmis ir var
dais Lietuvoje, nes 1955 m. kovo 
10 d. įvairių LTSR įstaigų kadrų 
skyriai gavo naują patvarkymą, 
jog patikrintų vardų bei pavardžių 
pasikeitimus Lietuvoje pradedant 
nuo 1955 ni. Atrodo, bent ne vieno 
taip galvojama, kad visi rusai, 
kurie sulietuvino savo pavardes, 
betgi pasilikdami rusiškus vardus, 
turės ateity vartoti ir lietuviškus 
vardus. O tie, kurie surusino sa
vo pavardes, turės surusinti ir 
vardus. Be abejo, tame patvarky
me turima ir kito.tikslo, paslėpto, 
būtent — surasti ir išaiškinti pa
sislėpusius po svetimais vardais ir 
pavardėmis “nepatikimus gaiva
lus”. Tas įsakymas daugiau liečia 
miestų gyventojus negu kaimo. 
Kaimiečiai vieni kitus gerai tarpu
savy pažįsta. O miestuose esama 
apsčiai lietuvių, lenkų ir kt. tau
tybių įvairių "kombinatorių”, kurie 
skelbėsi Nepriklausomos Lietuvos 
laikais simpatizavę ar priklausę 

kom. partijai arba veikę komunis
tiniame pogrindyje vokiečių oku
pacijos metais. Todėl galima lauk
ti tam tikro LKP narių “valymo”.

labai didelį dėmesį. Komiteto na
riai ir viešai raginantieji pabėgė
lius “grįžti atgal” skelbia garan
tuoją pabėgėliams už jų laisvą 
“grįžimą namo”, kur jiems “baus
mės bus dovanotos, jei toliau nesi
vers antibolševikine veikla”, eta. 
Bet kai per vieną tokią rytiniame 
Berlyne spaudos konferenciją, į 
kurią pateko ir Vakarų žurnalistų, 
buvo pasiteirauta, kodėl neparo
domas kad ir toks bolševikinio 
saugumo pagrobtasis emigrantų 

veikėjas Truchanovičius, jei visiems 
garantuojama laisvė ir saugumas 
anapus geležinės uždangos, tai bu
vo trumpai atsakyta, kad tokios 
“garantijos” apimančios tik “nau
juosius repatriantus”, atseit — 
tuos, kurie grįšią pagal šią Mi

chailovo vadovaujamo komiteto ak
ciją.

“Bausmės bus dovanotos”
Ryšium su šia "Sniego operaci

ja” Baltų Taryba priėmė specialų 
nutarimą ir jį paskelbė visiems 
Vakaruose gyvenantiems pabaltle- 
čiams. Ir lietuviai ta proga mūsų 
laisvinimo veiksnių įspėjami, kad 
būtų budrūs ir elgtųsi labai ap
galvotai. Į gaunamus bolševikų 
agitacinius laiškus ar Jų siunčia
mą propagandinę literatūrą nerei
kia nieko atsakyti — reikia visai 
nesileisti į jokį susirašinėjimą, nes 
žmogus nė pats nepajus, kaip gali 
pakliūti į bolševikines pinkles.

Tautiečiai turi atsiminti, Jog 
bolševikai, siųsdami iš įvairių Vo- 
ketijos rytinėje zonoje esančių 
vietovių savo pranešimus arba ra
gindami ar versdami Lietuvoje 
esančius aritmuosius siųsti atitin
kamo turinio laiškus savo gimi
nėms į Vakarus, tuo būdu sten
giasi tik dar daugiau surinkti jiem 
reikalingų žinių ir gautuosius duo
menis išnaudoti savo propagandi
niams tikslams.

Lietuviškai atspausdintuose at
sišaukimuose, be kita ko, taip pvz. 
skelbiama: “Tėvynė — brangi mo
tina. Ji supras, dovanos kiekvie
nam iš savo vaikų, grįžkite — ir 
tėvynė jus priims”... Esą, Vaka
ruose įsikūrę "buržuaziniai nacio
nalistai”, kaip toliau sakoma pra
nešime, “brandina beprotiškus ir 
neįvykdomus planus — nukryžiuo
ti mūsų Tėvynę. Bet juk tai ne
įvyks. Mūsų valstybė dabar galin
ga, kaip niekad. Kas pakels kala
viją, tas nuo kalavijo Ir žus”...

Ryšium su grįžusių tariamai “j 
tėvynę” bolševikų agentų ar jų 
agitacija patikėjusių maža sąmo
ningumo parodžiusių asmenų pa-

Paskirta Vinco Krėvės 
vardo liter, premija

1955 metais gegužės mėn. 11 d., 
Montrealyje, Kanadoje, Vinco Krė
vės Vardo literatūrinės premijos 
jury komisija, sudaryta iš Dr. H. 
Nagio — pirmininko (Lietuvių 
Akademinio Sambūrio atstovo), V, 
Jonyno — sekretoriaus (Lietuvių 
Akademinio Sambūrio atstovo) ir 
narių: J. Žmuidzino (Lietuvių Ra
šytojų Draugijos atstovo) J. Kar
delio (Kanados Lietuvių Bendruo
menės atstovo) ir K, Veselkos (Lie
tuvių Akademinio Sambūrio atsto
vo) susirinkusi posėdžio ir apsvar
sčiusi visas 1954 metais išleistas, 
dar nepremijuotas lietuvių groži
nės literatūros knygas, nutarė, ke
turiais balsais, skirti Vinco KRĖ
VĖS VARDO LITERATŪRINĘ 
premiją (500 dolerių) JONUI AIS
ČIUI už literatūrinių atsiminimų 
knygą "Apie Laiką ir Žmones”. 
Premijos įteikimo iškilmės įvyko 
š.m. gegužės mėn. 28 dieną, Mon
trealyje.

Apie VLIKo refor.
(Atkelta iš 2 psl.)

ne per toli nuo Lietuvos. Būtų 
mažiau progų kilti nesusiprati
mams Vliko viduje, kai jisai nesi
kištų į kasdieninio darbo reikalus, 
atliekamus Vykdomojoje Taryboje.

Pagaliau, politinės partijos Ir 
rezistencinės grupės, sudarančios 
Vliką, turėtų susitarti teikti Vli- 
kui moralę ir visokią kitokią pa
ramą. Jokia grupė, įeinanti i Vil
ką, negali dalyvauti Vilke ir tuo 
pačiu laiku jį puldinėti arba jam 
kenkti, kaip kad neretai yra elgia
masi dabar. Elta.

• Buv. Egipto karalius Faru- 
kas, kuris dar nesenai garsėjo sa
vo turtais ir plačiai švaistėsi Pran
cūzijos, Italijos Ir kitų kraštų na
ktiniuose klubuose, kreipėsi į pa
saulį, prašydamas atitinkamos tar
nybos, kadangi jo visos atsargos 
“išsekusios”. Farukas gavo pelnin
gų pasiūlymų iš televizijos ir rek
lamų firmų.
• Naujieji dr. Salk vaistai — 

skiepai prieš vaikų paralyžių, ga
minami pilnu tempu šešių ameri
kiečių frmų. Šios firmos tikisi šie
met turėsiančios 9 milionus dolerių 
gryno pelno.

Skiepinimas prieš valkų paraly
žiui Amerikoje yra privalomas, bet 
nemokamas. Polio vaccine gamyba 
numatoma netrukus pradėti ir Au
stralijoj. Dabar šių skiepų Aus
tralija yra užsisakiusi iš JAV.

reiškimais per bolševikinę spaudą 
ir radijus atitinkamų tautybių 
laisvinimo veiksniai savo įspėji
mu yra išsamiau nušvietę, kas to
kie iš tikro yra minimieji "į tė
vynę grįžusieji emigrantai”. Ir per 
Vakarų radijus kiekvieno krašto 
gyventojai įspėti, kad nepasiduo
tų bolševikinėms pinklėms ir ne
duotų savo giminių, esančių Va
karuose, adresų, nes gautuosius 
duomenis bolševikai išnaudoja sa
vo reikalams. Jiems rūpi kiek ga
lint daugiau diskredituoti pačius 
pabėgėlius ir kompromituoti įvai
rias Vakarų organizacijas ar vy
riausybes, užsistojančias už pabė
gėlius. Kitų galvojama, kad tuo 
būdu bolševikai nori “atsakyti” į 
JAV kongreso Komunistinei Agre
sijai Tirti Komiteto (Kersteno va 
dovauto) pravestuosius tardymus, 

Laisvosios Europos Komiteto “kry
žiaus žygį už laisvę ir tiesą” ir 
panašių organizacijų veiklą. Ten
ka laukti, jog su laiku komunistų 
ardomajam darbui sustiprinti bus 
mestos didelės sumos pinigų ir 
pasiųsta visa eilė tarp emigrantų 
bolševikinių agentų, nes politiniai 
pabėgėliai šaltajame kare, kaip 
žinome, sudaro labai svarbų ele
mentą. Pvz. tik pereitais metais 
iš lietuvių buvo paruošta Estijoje 
ir Maskvoje "visokiems galimu
mams” 80 žmonių. Bolševikai sten
gsis visais būdais, kad juo dau
giau lietuvių tremtinių grįžtų į 
Tarybų Lietuvą. Asmenims, kurie 
negrįš, numatomos taikyti viso, 
kios juos provokuojamosios prie
monės, visaip juos diskredituojant, 
stengiantis išguiti Iš Europos ir 
kai kadą net fiziškai sunaikinant. 
Pradėta pagal planą veikti buvo 
jau pereitais metais.

(Nukelta j 4 psl.)
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MNSII PASTOGĖ
A. E. RUKSTELES IŠLYDINT

Sydnėjus
LIETUVIŲ MENO KELIAS
Gegužės 28 <1. Sydnėjaus Lietu

vių Plunksnos Klubo sueiga buvo 
skirta Lietuvos meno klausimams 
nagrinėti. Pranešimą padaryti bu
vo pakviestas Sydnėjuje viešys 

dail. Antanas Rūkštelė. Prelegen
tas, paryškinęs 3-jų laikotarpių 
Lietuvos meno paraiškas (pačios 
liaudies — tautos kurto, didiku 
globoje puoselėto ir individualiojo 
— lietuvių dailininkų kūrybos pc- 
rijodai), palietė ii- įvairias meno 
šakas bei stilius. Trečiasis laiko
tarpis prasidėjęs maždaug 1900 
metais, Lietuvių Dailės Draugijai 
įsisteigus, o ypač po pirmosios 
Lietuvių Dailės Draugijos 1906 m. 
suruoštos parodos.

Jeigu išsami istorinė apžvalga 
niekam nesukėlė abejonių, tai dėl 
meno paraiškų aplamai, visų va
karų vyko diskusijos, kuriose gy
vai dalyvavo ne tik menininkai, 
bet ir "paprasti žmonės”.

šia proga p.p. Sirgedų svetai
nėje buvo suruoštos į JAV-bes iš
vykstantiems p.p. A. ir E. Rukš
lelėms bičiuliškos išleistuvės, kur 
gražių linkėjimų pasakyta ir lai. 
mlngos kelionės palinkėta.

VISŲ INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ DĖMESIUI!

Amerikos Lietuvių Inž. Ir Ar
chitektų Sąjunga numato išleisti 
Lietuvių Inž. ir Architektų met
raštį, kuris apims visame pasau
lyje lietuvių inž. ii' architektų pro
fesinę, mokslinę, visuomeninę, kul
tūrinę bei organizacinę veiklų, 
pastarųjų dešimties (1945-1955) 
metų laikotarpy.

P.L. Inž. ir Architektų S-gos 
Sydnėjaus Skyriaus Valdybos var
du prašau visus Inžinierius bei ar
chitektus (liečia narius ir ne na
rius), gyvenančius Sydnėjuje ir 

N.S.W. ribose, iki šių metų birželiu 
15 d. suteikti šias žinias: 1. Pa
vardė, vardas ir adresas. 2. Moks
lo laipsnis ir įsigijimo data bei 
specialybė. 3. Pasižymėjimas pro
fesiniame darbe. 4. Dabartinė dar
bovietė ir užsiėmimas. 5. Moksli
niai laimėjimai ir išradimai bei 
trumpas jų aprašymas. 6. Išleisti 
arba paruošti spaudai darbai. 7. 

.Visuomeninė ir organizacine veikla 
bei būdingos nuotraukos.

Inž. bei architektai neprlstatę 
prašomų žinių iki nurodytos da
tos, bus laikomi nenorį būti įtrauk
tais j minimų metraštį.

Drauge labai prašau pareikšti 
norų metraštį įsigyti.

STUDIJŲ ŠEŠTADIENIS
Papildydama ankstyvesnį skel

bimą, Aust. Liet. Stud. Sąjungos 
Sydnėjaus Skyriaus Valdyba pra
neša, kad Studijų šeštadieny 
birželio 4 d., G vai. vak., 12-14 En
nis Rd., Milson’s Point, referatus 
skaito:

Pajauta Daukutė: "Lietuvių stu
dentų nuotaikos JAV-ėse”,

Vytautas Doniela: "Idėjos dvide
šimtame amžiuje”,

Zigmas Budrikis: “Fizika, sau
gokis metafizikos”.

Po referatų diskusijos ir alutis. 
Studentai, abiturientai ir susido
mėję kviečiami atsilankyti.

• Valdyba.

A.L.K. KULTŪROS D—JOS 
PARENGIMAS

Š.m. birželio mėn. 4 d., šešta
dienį, 6.30 vai., Cooperative Hall,! 
Church Rd., Yagoona (apie 300 
jardų nuo geležinkelio stoties) 
ruošiama vieša paskaita Ir šeimy
ninis pobūvis.

Prelegentas Aleksandras Maura- 
gis skaitys paskaitų tema: “Mū
sų Rezistencinės Organizacijos ir 
Politiniai Veiksniai Tremtyje”. Pre
legentas patieks ir keletą disku
sinių klausimų, liečiančių ateities 
Lietuvos politinį gyvenimą.

Birželio 3 d. iš Sydnėjaus uosto 
I į JAV-bes laivu Orsova išplaukia 
j p p. Rukšlelių šeima. Amerikoje 
I jie apsistos pas gimines Los An- 
1 gėlės.

Dail. Antanas Rūkštelė štl žmo
na, soliste Elona Rūkšteliene, duk
romis Raminta, Egle Ir sūnum 
Saulium į Australiją atvyko 1949 
metais. Per penkerius metus išgy
veno Adelaidėje.

Išlydėdami p.p. Rūkšteles į kitą 
žemyną, kur gal suras palankes
nes sąlygas dirbti ir gyventi, ne
galime nepaminėti jų aktyvaus da
lyvavimo Australijos lietuvių kul
tūriniame ir organizaciniame gy
venime. Teisingai vertinant žmo
nes ir jų reiškimąsi tautinėje 
tremties bendruomenėje, tenka 
konstatuoti faktą, kad šios šeimos 
išvykimas paliks ne lengvai užki
šamą spragą.

Dar laive, plaukiant į Australiją, 
dail. A. Rūkštelė, kaip lietuvių 
atstovas tautybių komitete, suor
ganizavo lietuvišką chorą. Woodce- 
des pereinamojoj stovykloj laive 
gimęs choras buvo išvestas sce- 
non, o p. E. Rūkšteliene dalyvvao 
kaip solistė suruoštame koncerte.

Adelaidėje dail. A. Rūkštelė bu
vo vienu energingiausių bendruo
menės organizatorių ir pirmuoju 
Apylinkės V-bos pirmininku. Tuo 
laiku buvo sudaryta organizacijų 
atstovų taryba prie Apylinkės val
dybos ir Adelaidės lietuvių organi

suvažiavimuose, skaitydamas pas
kaitas, bendradarbiaudamas Aust
ralijos ir kitų kraštų lietuvi, l ojo 
spaudoje, kurdamas kaip dai’ii in 
kas, nerasdavo laiko skųstis, ai
manuoti, kad visuomeninio ir ben
druomeninio darbo našta jį kamuo
ja. Dirbo, nes suprato lietuviškojo 
kultūrinio ir organizacinio darbo 
reikšmę ir svarbą.

Ponia Elena Rūkšteliene, daly

Iš LIETUVIŲ NAMŲ TARYBOS 
POSĖDŽIO

Gegužės 29 d. įvykusiame Syd
nėjaus Lietuvių Namų Tarybos 
posėdyje, tarp kitų klausimų, bu
vo svarstyta ir tai, kur ir kokie 
lietuvių namai turėtų būti, šiuo 
klausimu prieita nuomonės, kad 
tai priklausys nuo lėšų. Galutinai 
vieta bus nuspręsta susirinkime, 
kuriame pasisakys visi prie lietu
vių namų įsigijimo savo įnašais 
prisidėjusleji tautiečiai, šiuo rei
kalu Taryba priėmė nutarimų, ku
ris bus paskelbtas kitame "M.P.” 
numeryje.

Pereitų mėnesį į Sydnėjaus Lie
tuvių Namų fondų įplaukė apie 100 
svarų. Pinigų ir naujų pasižadėji
mų rinkimas vykdomas ir toliau.

Redakcinė komisija (K. Kruli- 
kas, J. Valaitis ir J. Kizlauskas, 
New York) numato metraščio kai
nų 2 dol.

Žinias prašau siųsti: B. Daukus, 
273 Cooper Rd., Yagoona, N.S.W.

B. Daukus.
PL Inž. ir Architektų S-gos 
Sydnėjaus Sk. pirmininkas.

JONINĖS SYDNĖJUJE
. š. m. liepos 2 d. Milsons Point 

salėje Mažosios Lietuvos Bičiulių 
D-ja rengia nuotaikingas Jonines 
su alumi, vainikais ir dainomis. 
Dalyvaus visi Mažosios Lietuvos 
Bičiuliai, Jonai, Jonės ir visi, kas 
tik norės tradicines Jonines at

švęsti. (r)

TEATRO DARBUOTOJŲ 
DĖMESIUI

š. m. birželio 12 d., 3 vai. po 
pietų, Milsons Point salėje (12-14 
Ennis Rd.) įvyks Sydnėjaus Lie
tuvių Teatro Mėgėjų Būrelio su
sirinkimas. Kviečiami nariai ir 
visi norintieji 'įsijungti į sceninį 
darbų.

SLTMB

JURGIS BLIOKAS APDOVANO
TAS PADĖKOS LAPU

Prieš keletą savaičių beiškylau- 
daml prie Georges upės Sydnėjaus 
lietuviai skautai pastebėjo skęs
tantį žmogų. Keletas skautų šoko 
upėn skenduolio gelbėti. Skautas 
vytis Jurgis Bliokas buvo jų tarpe 
ir jam pasisekė skenduolį vande
nyje surasti.

PLS Sujungus Rajono Vadas 
Jurgį Bliokų apdovanojo padėkos 
lapu.

Apie ilteuvių skautų dalyvavi
mų skęstančio australo gelbėjimo 
akcijoje rašė ir Sydnėjaus austra
lų laikraščiai.

— Šviesos Sambūrio Sydnėjaus 
sk. parengime dr. St. Chmieliausko 
skaitytoji paskaita tema “Psicho
logija ir parapsichologija”, kurioje 
prelegentas kalbėjo apie psichinius 
reiškinius, anksčiau buvusius už 
mokslo ribų, sukėlė gyvų disku
sijų.

I JAV—BES IŠSKRIDO 
J. JANULEVIČIUS

Pereitų savaitę Iš Mascot aerod
romo į Ameriką išskrido AROS 
Fondo Australijoje organizatorius 
lakūnas J. Janulevlčius. Jis kurį 
laikų yra gyvenęs Adelaidėje ir 
vėliau Melbourne.

MUZIKŲ IR DAINININKŲ 
DĖMESIUI

Randwicko opereltei reikalingi 
orkestrantai Ir choristai. Suintere
suoti prašom iskambinti Mrs. Phil
lip nuo 8 vai. Iki 4 vai. telef. 
BM 3318 Ir vakare tel. FJ 6397.

I paskaitų kviečiame visus, o 
ypač jaunimų, kuriam teks ateities 
Lietuvos gyvenimui vadovauti.

Tolimesnėje programoje šeimy. 
ninis pobūvis: arbatėlė, užkand
žiai, alutis, šokiai ir dainos.

A.L.K. Kultūros D-ja.

Reikalinga 
Moteris-Kambarinė

Amerikietis valdininkas jieško 
vyresnio amžiaus moters — kam
barinės. Duoda gerų kambarį, I 
maistų ir £ 5 savaitei. Gyvena! 
Gordon rajone (Sydnėjus). Dėl 
smulkesnių informacijų kreiptis: 
36 Berrille Rd., Narvee, nuo 9 vai. 
iki 3 vai. dienos metu.

vaudama kaip solistė lietuviškuose 
parengimuose; ruošdama savo re
čitalius ir išipildydama programą 
kameriniuose koncertuose, aplan
kė Melbournų, Sydnėjų, nekalbant 
apie dažnus jos pasirodymus Ade
laidės scenoje. Ji dalyvavo visuo
se Kultūros Fondo rengiamuose 
koncertuose, dažnai girdima buvo 
per valstybinę radijo stotį (ABC) 
ir komercines stotis Adelaidėje. Ji 
buvo nepavargstanti ir mielai į 
kvietimus atsiliepianti, nes žinojo 
kad lietuviška daina tremtyje bro
lį ir sesę guodžia bei gaivina, kad 
lietuviška daina ir tėvynės vardą 
svetimųjų tarpe garsina.

Išvykstant p.p. Rakštelėms iš 
Adelaidės šaunias išleistuves su
ruošė ALB Apylinkės valdyba, 
Teatro Mylėtojų Grupė, organiza
cijos ir daug atsisveikinimo va
karienių buvo suruošta lietuviš
kuose namuose, daug gražių atsi
sveikinimo kalbų pasakyta ir do
vanų įteikta.

Gero vėjo!
J. K-nis.

/PORTAS"—-į,, r,

FUTBOLAS SYDNĖJUJE 
j i.(>V AS — NOVA ATHLETIC 0:2

Gegužės 28 d. Kovas susitiko su 
Sydnėjaus škotų rinktine Ir rung
tynes pralaimėjo 2:0. Šias rung
tynes teko lošti labai purvinoje 
aikštėje. Rungtynes vyko apyly
giai, tik škotai buvo kiek laimin
gesni ir jiems pasisekė įmušti 
du įvarčius.

x 
KOVAS — DELLWOOD 

RANGERS 7 :3
Gegužės 29 d. Kovas žaidė prieš 

australų Dellwood Rangers. Šį sy
ki, nors aikštė buvo blogam sto
vyje ir mūsiškiai žaidė nepilnos 
sudėties, bet dirbo sąžiningai ir 
rungtynes laimėjo pelnytai.

Kovui įvarčius laimėjo: M. Va
saris 2, Baikovas 2, Norvilaitis 2 
ir Ruša 1.

Rungtynes stebėjo didelis skai
čius lietuvių.

0 šeštadienį, birželio 4 d. Ko
vas susitinka su australų Middle
ton Rangers vienuolike. Rungty
nės įvyks Punchbowl Park aikštėje, 
Punchbowle. Pradžia 3.15 vai. J.B.

KREPŠINIO VARŽYBŲ 
TVARKARAŠTIS

Birželio 10 d. 8 v. 30 min. Kovas 
Scarborough (Sydnėjuje). Birželio 
17 d. 6 v. 30 m. Kovas — Bal
main (Sydnėjuje). Birželio 24 d. 
8 v. 30 m. Kovas —< Latvių rink
tinė (Sydnėjuje). Liepos 3 d. 2 
v. 30 m. Kovas — Hofshots (New- 
castlyje). Liepos 8 d. 7 v. 30 m. 
Kovas — Mormons (Sydnėjuje). 
Liepos 15 d. 8 v. 30 m. Kovas — 
Moore Park (Sydnėjuje). Liepos 
29 d. 6 v. 30 m. Kovas — Neut
rons ( Sydnėjuje).

*************************************************
SYDNĖJAUS LIET. SPORTO KLUBO ‘KOVO” 

birželio 10 d., penktadienį, ruošiamas

ŠOKIU VAKARAS c
. ĮVYKS MASONIC HALL, NEWTOWN, STATION STR.

Gera kapela ir turtingas bufetas.
Pradžia 7.30 vai. vak.

Sporto Klubas Kovas
*************************************************
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“ŽIVILĖ” MELBOURNE
Birželio 11 d., šeštadienį, 7 vai. vak., Carmelite Hall, Middle Park, 

įvyksta A. Škėmos 3-jų paveikslų dramatinės legendos

“ŽIVILĖ” SPEKTAKLIS

Pastatymas Adelaidės Teatro Mylėtojų Grupės. Režisierius — P. 
Rūtenis, Dekoracijos dail. S. Neliubšio.

Bilietai gaunami sekmadieniais prieš ir po pamaldų bibliotekos sa
lėje ir spektaklio dienų prie įėjimo.

Važiuoti Nr. 9 arba Nr. 10 tramvajais iki 26 sustojimo
Melbourno Teatro Mėgėjų Grupė.
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M. UUCAS *V CO.
BUILDERS & CONTRACTORS (REG.)

(SAV. M. LUKAUSKAS)

SG.Yarrara Rd., Pennant Hills. Tel. WJ 2272

Atliekami įvairūs statybos darbai ant Jūsų ir mūsų žemės 
sklypų. Tik I-inos rūšies medžiaga. Skubus ir užtikrintai geras 
darbas. Išrūpinamos paskolos. Trūkstant pinigų — galima ir 
ipoteka (second mortgage).

Statome ir pagal Jūsų pasirinktą planų.

Netrukus pradedame 17-kos namų statybos projektų CANLEY 
VALE, NETOLI GELEŽINKELIO ST. IR MOKYKLOS.

Kas būtų suinteresuotas namų įsigyti Canley Vale apylinkėje, 
prašau kreiptis telefonu WJ 2272 iki 9 vai. rytais, arba po 
7 vai. vakarais.

Mūsų darbus galite apžiūrėti — Parkes Str., Canley Vale, 
kur baigiame 9 namų statybų.

zacinis darbas buvo pastatytas ant 
sveikų pagrindų. Tuo pačiu laiku 
A. Rūkštelė buvo ir Australijos 
Lietuvių Kultūros Fondo Valdybos 
pirmininku. 1953 m. A. Rūkštelė 
buvo LKF Adelaidės sk. pirminin
ku ir po pertraukos šios pareigos 
jam vėl teko 1955 m., kurias jis ir 
ėjo iki išvažiavimo. Apie trejus 
metus išdirbo karių "Ramovės” 
iždininku. Buvo vienas Adelaidės 
Liet. Teatro Mylėtojų Grupės or
ganizatorių, nupiešė keliems pasta
tymams dekoracijas, kaip dailin. 
talkavo Ir Adelaidės Teatro Stu
dijai. Buvo išrinktas Adelaidės 
Teatro Mylėtojų Grupės garbės 
nariu.

Australijoje dail. A. Rūkštelė 
yra suruošęs 4 savo parodas 
(Woodcedes stovykloje, Adelaidė
je ir Melbourne), dalyvavęs pen
kiose australų dailininkų bendro
siose parodose. Australiškoji spau
da jo kūrybą yra daug kartų 
labai palankiai vertinusi, visados 
pažymėdama jį esant lietuvį.

Dail. A. Rūkštelė, kasdieninę 
duonų pelnydamasis, dirbdamas or
ganizacinį darbą, dalyvaudamas 
Krašto Tarybos ir Kultūros Fondo

LIETUVIŲ KULTŪROS FONDO 
AUSTRALIJOS VALDYBOS 

ADRESAI
Bendraisiais LKF organizacijos 

reikalais rašoma Australijos Val
dybos pirmininkui: A. Vaičaitis, 
18 Leigh St., E. Oakleigh, Vic.

Mokyklų ir švietimo (vadovėlių, 
mokyklų nuostatų ir programų bei 
pažymėjimų) reikalais LKF švie-. 
timo Vadovas pasiekiamas: A. 
Krausas, 4 Grandview Ave., Ma- 
ribyrnong, Vic.

Korespondencinių Lituanistikos 
Kursų (įsirašymas į juos, užsaky

mas jų leidinio “LITHUAN1CUM”) 
klausimais rašoma administrato
riui: J. Janulaitis, 4 Grandview 
Ave., Maribyrnong, Vic.

0 Atsitinkant vis daugiau ne
laimių traukiniuose, kada beva
žiuojant iškrintą žmonės užsimuša 
ar sunkiai susižeidžia, N.S.W. su
sisiekimo ministerija svarsto ga
limybes įtaisyti automatiškai užsi
darančias duris vagonuose, kurios 
užsidarytų traukiniui pradėjus va
žiuoti ir atsidarytų tik sustojus.
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje 

i; -ŠjMB
ROSE

38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.
Rockdale stotis. Tel.: LW 1220

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu. 
Prekės duodamos ir išsiniokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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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 Melbourno Town Hali.)

Sniego operacijos 
programa

(Atkelta iš 3 psl.)
Kai kuriuos iš bolševikų agen

tų ar sandarbininkų pavyko lig 
laiku dešifruoti, kiti, pamatę, kad 
vis tiek bus su laiku išaiškinti, 
patys suskubo pasprukti pas sa
vo duondavius. Ukrainiečiai taria 
buvus bolševikų agentą ir jų so
cialistinių grupių veikėją L Kru- 
tij, 1954 m. pabėgusį į Vokietijos 
sovietinę zoną. Jis yra ilgesnį lai
ką gyvenęs ir veikęs Vokietijoje 
ir Austrijoje. Tiek Krutlj, tiek 

gen. Maglakelldzė ir toliau skelbia 
per bolševikinius laikraščius ar ra
dijus daugybę pramanytų dalykų, 
š.m. balandžio 7 d. Sovietų teleg
ramų agentūra TASS paskelbė uk
rainiečio V. Vasillaklo pareiškimą, 
kad jis tariamai pats savo noru 
pabėgęs į rytus. Iš tikro Vasiliakis 
kilimo yra graikas, tremtyje gy
venęs nuo 1944 m. Ukrainiečiai 
jam prikiša, kad jis, pasirodęs 
tarp ukrainiečių veikėjų, prisidė
jo prie Kerenskio šalininkų ir 
stengėsi suskaldyti jų vieningas 
laisvinimo pastangas. Su laiku jis 
ėmėsi net vadovauti “Ukrainiečių 
demokratinei unijai” Ir ukrainie
čių “laisvinimo sąjūdžiui”, pasi
sakiusiam už Ukrainos federaciją 
su Rusija. Bet 1954 m. vėl staiga 
pakeitė savo pažiūras ir prisidėjo 
prie Sov. Sąjungos tautų antlbol- 
ševlkinlų organizacijų lygos (LA- 
ONSS) suorganizavimo.

Akcija pravedama privačiais 
laiškais, per radijo pranešimus ar 
siuntinėjant į Vakarus bloševikinę 
literatūrą ir su kitų kraštų už ge
ležinės uždangos laisvėje esančiais 
pabėgėliais, tikintis, kad pagal 
“Sniego operaciją” pabėgėlių pa
sipriešinimas komunistiniams oku
pantams su laiku turės Ištirpti 
kaip tikras sniegas. Laisvinimo 
veiksniai įspėja, kad pabėgėliai 
būtų budrūs Ir nesiduotų įvilioja
mi į šios rūšies bolševikines pink
les. (—is).

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

4


	1955-06-01-MUSU-PASTOGE_0001
	1955-06-01-MUSU-PASTOGE_0002
	1955-06-01-MUSU-PASTOGE_0003
	1955-06-01-MUSU-PASTOGE_0004

