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SYDNĖJUS, 1955 m. birželio 8 d.

TRAGIŠKOJI SUKAKTIS ™H™I ra|I’sl mstmlijojt
Šiemet, gegužės 15 d., sukanka 15 metų, kai Sov. S-ga pirmų kar- trėmimų minėjimas įv;

ŠIAURĖS AFRIKOJ

Tylos Tiltas — jame dalyvauja viso 
pasaulio lietuviai ir kiti pabaltiečiai

Šių metų birželio 15 d. sukanka 
penkiolika metų nuo tos dienos, 
kai Tarybų Sųjunga, susitarusi su 
naciškosios Vokietijos vadais ir su
laužydama savo pačios su Lietuva 
padarytas sutartis, {sakė savo ka
riuomenei peržengti sienų ir oku
puoti Lietuvų.

Nuo tos dienos Iki šiol pakaito
mis Lietuvos žemė yra svetimųjų 
mindoma. To pasėkoje, vienu ar ki
tu būdu, Lietuvos vaikai tapo Iš
blaškyti po visų pasaulį, po visus 
žemynus. Vieni varu vejami, kiti 
savo valia Išėjo ir Iškriko po visų 
žemės rutulį lietuvių tautos skriau
dos ir ryžto Būdyti.

Okupantai nuo pareitų metų ruo
šiasi savaip šių sukaktį paminėti. 
Lietuvos komunistų partijos vado
vybė ir marionetinė tarybinė vy
riausybė įsakė pagaminti 30.000 
tautinių kostiumų, kad jais apren
gtas jaunimas šoktų ir dainuotų

tų pačių minutę pakeltume savoI 
mintis ir mintyse būtume visi drau- I 
ge.

Pasibaigus tylos minutei reko
menduojame tikintiems maldos už 
tėvynę žodžius:

“Dieve, kuris leidai tautas ir 
įdiegei joms laisvės troškimų, gra
žink, prašome Tave ir mūsų Tė
vynei laisvės dienas”.

PABALTIJO VALSTYBIŲ
LAISVĖS KOMITETAS

tų okupavo Lietuvų. ši sukaktis sutampa su deportacijomis, kurių 
metu iš Lietuvos buvo išvežta j Sibiro taigas per 40.000 mūsų tau
tiečių. Šių sukaktį mini lietuviai visame laisvajame pasaulyje. Minė
jimai dažniausiai ruošiami drauge su kitais pabaltiečiais ir kitų pa
vergtųjų tautų atstovais. Tokius minėjimus ruošia ir Australijos lie
tuviai. Laisvinimo veiksniai kviečia minėjimus, ypač ruošiant drauge 
su kitais pabaltiečiais, padaryti galimai viešesnėmis protesto demon
stracijomis, kurių metu būtų priimamos atitinkamos rezoliucijos ir 
atsišaukimai į laisvojo pasaulio valstybių vyrus, parlamentus, vy
riausybes — atkreipiant jų dėmesį pavergtųjų mūsų tėvynę, apeliuo
jant j laisvojo pasaulio sųžinę, kad padarytų visa, idant pavergtose 
tautose juo greičiau išauštų Laisvės Rytas ir jos pačios galėtų džiaug
tis atstatytomis nepriklausomybėmis.

trėmimų minėjimas įvyks birželio 
14 d. 8 vai. vakaro, Adelaidės 
Town Hall ‘patalpose.

3) Iškilmingos pamaldos minėji
mo proga bus atlaikytos šv. Ksave
ro Katedroje birželio 19 d. 11 vai.

Visi lietuviai maloniai kviečiami 
dalyvauti.

Minėjimų ruošia Baltų Taryba. 
ALB

priemonėmis užgniaužti.

SYDNSJUS
Liūdėdami 15 metų ]

Lietuvai laisvės ir minėdami skau- 
džiuosius birželio trėmimus, birže-

i lio 19 d. 12 vai. Camperdowne lie-
Pasibalgus VLIKų sudarančių Į tuviškose pamaldose susikaupsime 

politiniųų grupių centrų atstovui maldose- prašydami Augščlauslojo 
pasitarimui 1955 m. gegužės 14 d. 1 • ----
New Yorke, spaudai tuo reikalu i laisvės.

• • ■ • - • ■ - 1 Už mirusius tremtyje ir Tėvy-
'VLIKų sudarančiųjų' ngje, už žuvusius kovose, kalėji-

VLIKas posėdžiaus ir 
JA Valstybėse

Lietuvai ir pavergtiems broliams

šia proga paskaitų skaitys žur- 
| nalistas J. Kalakauskas. Po pas- 

prarastos kaitos programoje pasirodys vietos 
imi skau- savaitgalio mokykla.

Prašome visus tautiečius skait
lingai dalyvauti.

ALB CABRAMATTOS APYL.' 
VALDYBA

okupanto akivaizdoje ant savo tau- buvo paskelbtas toks oficialus ko- j
tos laisvės ir nepriklausomybės ka- I munikatas: "VLIKų sudarančiųjų

o, prie šios sukakties įtupiu atstovų pasitarimas 1955 muose ir darbo vergų stovyklose,

Adelaidė

ADELAIDĖS APYLINKES 
VALDYBA

šiaurės Afrikoje: Maroke Ir Al
žyre neramumai neatslūgsta. Pran
cūzai pasiryžę sukilimų griežčiau
siomis
Bendra arabų polit. vadovybė — 
Šiaurės Afrikos Laisvinimo Komi
tetas — yra Kaire. Į jį savo de
legacija atsiuntė ir Alžyras.

Iš Paryžiaus pranešama, kad 
70 metų išbuvęs prancūzų valdžioj 
Tunisas gauna beveik pilnų ne
priklausomybę.

Melbournas STREIKAI
m. birželio mėn. 14 d. 8 vai. 
Assembly Hall, Collins St.,

po. Negana to, prie___________ ,
prijungta 160 metų caristinio rusų i 
jungo sukaktis. Okupantai abi tas 1 rytos VLrKo Perkėlimo sųlygoms 
okupacijas vadina išganingiauslais 1tirti komisijos pranešimo. Išklausęs 
mūsų tautos istorijos įvykiais.

Mes, Laisvojo Pasaulio lietuviai, 
to negalime praeiti tylomis. Mes 
turime pakelti balsų prieš melų, 
šmeižtus Ir smurtų. Prieš okupanto 
užmačias turi sukilti visi kaip vie
nas žmogus.

Tauta yra bendruomenė gyvenan
ti vienu visiems bendru idealu, vie
na bendra viltimi ir vienu visiems 
bendru tikėjimu. Tauta iki tol yra 
gyva, ligi joje neišblėsta noras 
drauge eiti žygyje, drauge džiaug
tis laimėje ir drauge liūdėti nelai
mėje.

Ir, žinoma, tauta bent retkar
čiais turi rodyti savo tikėjimo re
gimus ženklus. Tų ženklų prasmė 
ir reikšmė priklauso nuo mūsų ti
kėjimo, vilties ir meilės ' Lietuvai.

Ši liūdna sukaktis turi būti pla
čiai paminėta. Mes turime laisvam 
pasauliui parodyti tikrųjį okupan
to veidų. Mes ta proga turime dar 
kartų priminti mūsų tautos kan
čias ir skriaudų.

šiemet nutarta sukaktuves pa
minėti sekančiu būdu: birželio 17 
d. ketvirtų valandų vietos laiku 
prašyti viso pasaulio žmonių ir 
pareigūnų skirti įstaigose ir dirb
tuvėse, kur dirba pabaltiečiai, Pa
baltijo tautoms užuojautos minutę 
ir birželio 19 dienų dvyliktų valan
dų nakties Pabaltijo valstybių (o 
tuo pačiu Ir Maskvos laiku) organi
zuoti tylos tiltų. Tylos tilto orga
nizavime turi dalyvauti visi lietu
viai: ir tėvynėje, ir Rusijos plo
tuose išblaškyti tremtiniai, ir visi 
laisvojo pasaulio lietuviai. Be to, 
tų pačių -.minutę bus mintyse su 
mumis ir broliškoji Latvija ir kai
myninė Estija — tos pačios nelai
mės seserys ir to paties smurto 
aukos.

Liūdnieji birželio įvykiai turi bū
ti minimi taip, kad tylos tiltas bū
tų įmanomas padaryti sutartu lai
ku: birželio 19-tosios vidunaktį 
Maskvos laiku, Ir būtent tos pa
čios dienos 12 vai. Australijoje, 5 
vai. p.p. New Yorke, 4 vai. p.p. 
Čikagoje, 2 vai. p.p. Kalifornijos 
laiku ir t.t. Kur negali susiburti 
didesnis žmonių būrys, turi rink
tis į vienų vietų pavienės šeimos 
ir bendrai prisiminti gimines, drau
gus Ir pažįstamus. Tylos tilto tik
slas yra, kad visi vienų dienų Ir

1) Birželio 12 d., trėmimų proga, 
per radijo stotj 5AD bus translluo-

1. Š. 
vak., 
Melbourne, įvyksta bendras Pabal
tijo tautų minėjimas ir koncertas, 
šis minėjimas yra viešas, daly
vaujant australų visuomenei, todėl 
svarbu, kad mūsų tautiečiai kuo 
skaitlingiausiai dalyvautų ir tuo 
išreikštų savo tautos reikalų su
pratimų ir protestų prieš žmonijos 
pabaisų — raudonųjį žudikų.
2. Sekmadienį, birželio 19 d. 1 vai. 
(tuoj po pamaldų), St. John’s pa
rapijos salėje, 
ALB Melbourne 
mas minėjimas 
kinta programa.
Kiekvieno lietuvio pareiga neuž
miršti savo tautos kankinių.
ALB MELBOURNO APYLINKES 

VALDYBA

D. BRITANIJOJ

m. gegužės 14 d. išklausė jo suda. . sugiedosime Libera Ir amžinų atil- jama programa nuo 2.30 min. iki
I sį.

Birželio 12 d. Cabramattoje, Mt.
Į komisijos pranešimo, VLIKų suda- Pritchard bažnyčioje, 8.30 vai. pa-!
I rančlųjų grupių pasitarimas dau-1 maldose lietuviams maldas sklria- 

------- me už pavlrgtų Tėvynę ir kenčiam. Į 
čius brolius.

i Palikę savo kasdieninius rūpes- 
t čius — vargus kuo skaitllngiau 
susirinkę paminėkime savo brolių 
kančias. KPB

gumos pritarimu nutarė: VLIKo 
sesijos šaukiamos ir užjūrio kraš
tuose.

Kiekviena VLIKų sudaranti gru
pė į tos sesijos posėdžius deleguo
ja po tris atstovus. Kiek galint ar
timiausiu laiku pirmoji užjūrio se
sija šaukiama posėdžių Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. I VLIKo se
sijos JAV-se posėdžius kviečiami 
svečiai: Lietuvos įgaliotas mlnis- 
teris P. žadeikis, Amerikos Lietu
vių Tarybos Vykdomojo Komiteto 
nariai, LLK nariai ir asmenys, 
kuriuos VLIKas ras reikalingus 
kviesti.

Iš privačių šaltinių gautosiomis 
žiniomis, New Yorke š.m. gegužės 
14 d. įvykęs VLIKų sudarančių 
politinių grupių centrų atstovų 
pasitarimas nusprendė VLIKo būs
tinę palikti Europoje. Tačiau gru
pių atstovų posėdyje nutarta, kad 
VLIKo sesijos gali būti šaukia
mos posėdžių ir užjūrio kraštuose.

VLIKas posėdžio įprastine tvar
ka Vokietijoje šaukiamas š. m. 
birželio 6 d. E.

— “Somos Vlejos Amigos” — 
(“Esame seni draugai”) — šito
kiais draugiškais žodžiais sutiko 
naujas Urugvajaus užsienio reika
lų ministeris dr. Santiago Rompa- 
ni Lietuvos ministerį dr. K. Grau
žinį, priimdamas diplomatinių mi
sijų šefus bendroje audiencijoje 
Iš savo pusės dr. K. Graužinis 
pasveikino dr. S. Rompanį su nau. 
jomis garbingomis pareigomis ii 
palinkėjo geriausio pasisekimo va
dovaujant Urugvajaus užsienių 
politikai.

• Indijos minlsterls pirminin
kas Nehru pareiškė, kad jis norė
tų matyti Komlnformų (Tarptau
tinis Komunistų Informacijos Biu
ras) paleistų, kadangi Kominformo 
veikla yra nesuderinama su “ko
egzistencijos principais”, paskelb
tais Afrikos — Azijos konferen
cijoje Bandoenge. Nehru kritikavo 
ir Svo. Sujungęs sukurtų “Rytų 
NATO”, nes komunistinių kraštų 
sudarytoji karinė sųjunga didinan
ti pasaulio įtampų.

3 vai po pietų.
2) Bendras lietuvių, estų ir lat

vių bendruomenių, birželio mėn.

East Melbourne, 
Apylinkės ruošia- 
su dienai prltai-

GUNDANTIS PAVYZDYS
BELGRADO — MASKVOS PASITARIMAI BAIGTI. VAKARŲ PO.

LITINIAI STEBĖTOJAI KALBA APIE TITO TRIUMFĄ.

Š.m. birželio 11 d., šeštadienį, 
Jungtinis Sydnėjaus Pabaltiečių 

Komitetas rengia viešų birželio trė
mimų minėjimų, kuris įvyks As
sembly Hall, Margaret ir York 
gatvių kampas, netoli Wynardo 
gelež. stoties.

Pradžia punktualiai 2.30 vai. po 
pietų.

Kalbės Sydnėjaus universiteto 
vyr. dėstytojas H. D. Black.

Koncerte meninę dalį išpildys lie
tuvių, estų ir 
gos.

Mlnėjiman 
parlamento ir 
bei draugiškų 
atstovai.

Jungtinio Pabaltlečių Komiteto 
rengiamas minėjimas Sydnėjuje, 
yra viena retų progų, kada mes 
čia išeiname viešai savo krašto 
reikalus keldami.

Sydnėjaus lietuviai prašomi šia
me minėjime skaitlingai dalyvauti.

latvių meninės jė-

kviečiami N.S.W. 
vyriausybės nariai 

išeivių organizacijų

Šiemet birželio trėmimų minėji
mų Sydnėjaus lietuviams organi
zuoja Lietuvių Reziztencijos Buv. 
Politinių Kalinių Komitetas. Minė, 
jimas įvyks birželio 19 d. Cam- 
perdowno parapijos salėje tuoj po 
lietuviškų pamaldų. Numatoma 
plati meninė programa.

PERPABALTIEČIŲ MUZIKA 
RADIJĄ

Birželio trėmimų minėjimo pro
ga pabaltiečių muzikos girdėsime 
birželio 11 d. 10.15 vai. vak.
2 BL radijo stotį (Sydney).

Cabramatta

per

ALB Cabramattos Apylinkės 
Valdyba praneša visų apylinkėje 
gyvenančių tautiečių žiniai, kad 
birželio 12 d. (sekmadienį) tuojau 
po lietuviškų pamaldų, kurių pra
džia 8.30 vai., Mt. Pritchard baž
nyčios salėje įvyks birželio trage
dijos minėjimas.

Savaitę trukę pasitarimai tarp 
Sovietų Sųjungos vadų ir Jugos
lavijos vyriausybės baigti. Išleis
tas oficialus komunikatas, kuria
me sakoma, kad abi valstybės su
taria, jog Kom. Kinija turi būti 
priimta į Jungtinių Tautų organi
zacijų, kad atominiai ginklai turė
tų būti uždrausti, kad Vokietijos 
problema būtų išspręsta atsižvel
giant Vokietijos gyventojų intere
sų ir bendro saugumo, siūloma or
ganizuoti Europos kolektyvinės 
gynybs sistemų, sutarta, kad re
patrijuos jugoslavus iš Sov. Sų
jungos j jų tėvynę ir atvirkščiai, 
bus užmegsti ryšiai tarp abiejų 
kraštų socialinių organizacijų, bus 
plečiamas ūkinis ir kultūrinis ben
dradarbiavimas, Kom. Kinijai pri
pažįstama teisė į Formozų.

Komunikatų pasirašė Jugoslavi
jos prezidentas Tito Ir Sov. S-gos 
ministeris pirmininkas Bulganinas, 
šitai rodo, kad Tito nesutiko pa
daryti kokio nors įsipareigojimo 
dėl abiejų kraštų kom. partijų 
bendradarbiavimo, nes kitaip ko
munikate būtų atsiradęs Ir Sov 
S-gos kom. partijos pirmojo sek
retoriaus* Nikitos Khruščiovo pa
rašas.

Vakarų stebėtojai iš Belgrado 
skelbia, kad Tito buvęs kietas ir 
Sov. Sųjungos vadai nepajėgę Ju
goslaviją paimti į savo reples.

Amerikoje reiškiama nepasiten
kinimo tik dėl to, kad Tito pripa
žinęs Kom. Kinijai teisę į Formo
zų. Betgi tiesa yra tai, kad Tito 
visados išpažindavo šitokį savo nu. 
sistatymų, kaip lygiai skelbdavo, 
kad Kom. Kinija turi būti priimta 
į Jungtines Tautas. Kitais klausi
mais jis niekur nėra išdavęs savo 
pažadų ir viešų pareiškimų, kad 
Maskvos vadų vizitas nepakeis 
Jugoslavijos draugiškų santykių 
su Vakarais. Kitas klausimas kas 
buvo kalbėta ir dėl ko buvo susi
tarta, bet kas nėra oficialiame ko
munikate paskelbta.

Kiekvienu atveju Belgrado pasi
tarimai yra smūgis Maskvai, ka
dangi ši buvo priversta nusilenkti 
"heretikul” ir prašyti jo draugys
tės.

“Titoizmo” vaiduoklį Rytų Eu
ropos komunistų vadų akyvaizdoje 
sunaikino pati Maskva, todėl spė
jama, kad Tito pavyzdys gali už
krėsti ir kitus satelitus.

Kvietimas Maskvon
Sovietų delegacijai išvyįkstant 
Belgrado, Jos išlydėti buvo at

vykusi grupė užsienių žurnalistų. 
Čia Khruščiovas pasakė, kad žur
nalistai esu pavojingi žmonės, bet 
jie nepažįstų rusų. Tada vienas 
amerikietis pasakęs, kad jie ir ne
galį pažinti rusų, kadangi negalį 
patekti į Rusijų. Tada Khruščlo. 
vas pareiškė: “Atvažiuokite į Ru
sijų. Atvažiuokite visi nors ir ry
toj. Aš kviečiu visus, kas tik nori
te atvykti.”

Kada vienas vokietis žurnalistas 
pasisakė, kad Jis esųs iš Vak. Vo
kietijos ir paklausė ar ir jis galįs 
atvykti, tai Khruščiovas suriau
mojęs: “Taip, ir jūs! Aš nebijau 
ir pačio velnio!”

iš

Imigracija Kanadon, Amerikon:
Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, dar. ! 
bo — buto garantijas, etc.) parūpina Pasaulio Liet. Bendruome- ■ 
nės Britų Kolumbijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, diplo- 1 
muotas teisininkas <

Katastrofiškai visų D. Britani
ją palietė traukinių mašinistų ir 
kūrikų unijos streikas. Apie 70. 
000 šios unijos narių metė darbų 
pereitų savaitę. Visas susisiekimas 
paraližuotas. Vyriausybė griebėsi 
griežtų priemonių. Paštui išvežioti 
naudojami kariški lėktuvai ir sunk
vežimiai. Visos privačios mašinos 
panaudotos kelelvams Ir prekėms 
pervežti. Pramonė jau stokoja 
anglies, plieno ir statybinių med
žiagų. Kasdien atleidžiama tūks
tančiai žmonių iš fabrikų, {staigų 
tarnautojai ir darbininkai miega 
darbovietėse, nes neturi galimy
bės namo parvažiuoti. Manoma, 
kad streikui užsitęsus, o jis, kaip 
pareiškė unijos vadai, gali trukti 
nors ir 3 mėnesius, D. Britanijoj 
prasidės visuotinis nedarbas.

Streikas kilo dėl atlyginimų. 
Streikininkai reikalauja padidinti 
algas apie' 1 svaru savaitei.

INDONEZIJOS MIN. PIRMININ
KAS IŠSKRIDO NAMO

Savaitę pasisvečiavęs Kom. Ki
nijos sostinėje Indonezijos min. 
pirm. dr. Ali Sastroamidjojo iš Pe- 
klngo išskrido namo. Į aerodromų 
Išvykstančių Indonezijos delegaci
jų atvyko išlydėti Kom. Kinijos 
min. pirmininkas ir didžiulis bū
rys augštų valdžios pareigūnų.

Indonezijos min. pirm, pareiškė, 
kad šis susitikimas "pasitamau- 
slųs dviejų tautų gerų kaimyniškų 
santykių vystymuisi”.

• 15 Australijos, N. Zelandijos 
ir D. Britanijos karo laivų bir
želio 1 d. pradėjo laivyno Ir oro 
manevrus Pietų — Rytų Azijos 
vandenyse. Manevrai truks visų 
mėnesį.

Sov. Sųjungos delegacija, vado
vaujama Bulganino ir Khruščiovo 
iš Belgrado nuskrido į Sofljų, kur 
aerodrome juos sutiko Bulgarijos 
min. pirm. Vulko Chervenko ir ki
ti kom. partijos ir vyriausybės 
nariai.

Prieš atvykstant Maskvos val
dovams, Sofijos radijas ragino vi
sus gyventojus išeiti į gatves pa
sveikinti “ddižiuosius mokytojus Ir 
draugus”.

JONAS J. JUŠKAITIS, LL. B
įstaigos adresas:

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).

SUITE 14, TUNSTALL BUILDING 5
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B.C., CANADA 5
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2 MOŠŲ PASTOGt 1955 m. birželio 8 d.

Nepasiduokim apgaulei .iĮ^KlIPUOTOlE
"Mūsų Pastogės” * numeryje Bolševikai skelbiasi, kad išskės- MVD agentai. Tačiau tautinis so- Kf 

buvo įdėtas Baltų Tarybos tomis rankomis priims grįžtam lidarumas buvo perdaug tvirtas, Ta*1 a ir-r-i n iz>-w-tomis rankomis priims grjžtan- lidarumas buvo perdaug tvirtas,buVO įdėtas - —---- .......... lu-.u.iia, uuvv perunug i>vu*wta,
įspėjimas dėl Sovieetų vad. “Snle-' čiuosius. Tačiau čia pat priduria krašto likimas perdaug akivaizdus, 
go” akcijos. Viena šios akcijos 
apraiškų, palietė tiesiogiai jau, 
ir ne vienų lietuvį, yra įvairios “Už grįžimų j tėvynę” komiteto 
propagandinės medžiagos, o ypač! narys H. J. Mikrofanov. Kų šie 
laikraščio "Za vosvrasčenije na žodžiai bolševikų lūpose reiškia, 
rudinu”, siuntinėjimas, šiame laik-I mes žinome — tai yra reikalavi-j 
raštyje, kuris leidžiamas specia-l mas besųlygiškai pasiduoti komu-' 

lauš to paties vardo komiteto, valz- nistų partijai. Konkrečiai tai rei-' 
duojamas kiek galint juodesnėmis škia ne tik) bet kokios dvasinėspirmųjų akcijų nieko nepešę, jie 
spalvomis užsienyje gyvenančių, ir asmeninės laisvės nustojimų, bet 
nuo bolševikinio teroro iš savojo taip pat sutikimų išdavinėti arti- 
krašto pasitraukusiųjų sunkus ir ūmuosius, sukruvinti rankas savo- 
vargingas gyvenimas, raginant i sios tautos krauju, išduoti tai, dėl 
juos grįžti į Sovietų okupuotų' ko mes traukėmės iš savųjų namų, 
kraštų. “Grįžk — tėvynė tau at-' Jie siekia sudaryti laisvajam pasau- 
leis" yra šio laikraščio vedamoji! liui įspūdį, jog mes patys laisvu 
propagandos linija. Taigi, įvairūs' noru įsijungėme į Sovietų Sųjun- 
nuo Volgos ir Uralo atėjūnai, jė- gų. 
ga užėmę mūsų kraštų, kurios že
mė yra persunkta mūsų tėvų tėvų kad Jūs galėsite grįžti į tas bran- 
prakaitu ir krauju, staiga pasi- gias vietas, kurių Jūs nei dieną, 
šovė šio krašto vardu mus teisti. nei naktį ir norėdami negalite pa- 
Ne, mes nesame savajam kraštui' miršti. Tie, kuriems vienu ar ki- 
nuslkaltę, tėvynei nereikia mums I tu būdu pavyko pasiekti laisvuo-

■ sjus Vakarus, konkrečiais pavyz
džiais pasakoja apie tų (jų pa
vardžių dėl suprantamų priežas
čių neskelbiame) kančias, kurie, 

patikėję, bolševikų gražbylyste, ap-

s«>lygQ — jeigu jie aties pas mus kad šioji akcija turėtų bet kokį 
apraiškų, palietė tiesiogiai jau, su atvira siela, kaip kad pastebi reikšmingesnį pasisekimų. Nuo to 

laiko praėjo 10 metų laikotarpis, 
kurio paskutiniame bėgyje bolševi
kai lyg ir buvo pamiršę politinius 
emigrantus, lyg paliko juos ra
mybėje. Tačiau pasirodo, kad tai 
būta tik tokios jų taktikos. Per

Netikėkite bolševikų pažadais,

nieko atleisti. Nikolai Filipovič 
Mlchallov su savo komitetais netu
ri teisės kalbėti mūsų krašto var
du.

Tautiečiai, mes puikiai žinome
savo sunkių dalių Ir jos kaltinin- • sisprendė grįžti, tardamiesi galč- 
kus Ir be bolševikų priminimo. Ta.1 šių kartu su artimaisiais dirbti, 
člau juk ne dėl baltesnės duonos gyventi, dalintis kasdieniniais rū- 
ar lengvesnio darbo mes esame pa- I pesšlais. Nematė jie nei savo ar- 
likę savo kraštų ir viskų, kų tu- tlmųjų, nei namų, nei tėvynės! 
Tėjome, bet tam, kad, savo gyvy-' Priverčiamojo darbo stovyklose, 
bę išgelbėję, stengtumėmės padėti ■ kalėjimuose ir tolimose negyvena- 
savo tautai atgauti laisvę, kad mose taigose jie leidžia savo be- 

klekvienas klek galėdami savo veik- vlltlškas dienas. Teainnestuoja bol- 
la ir buvimu laisvuose kraštuose ševikai milionus nekaltai kenčian- 
sutrumpintumėm savo artimųjų člųjų, teatidaro kalėjimo vartus 
vergystę bolševikinėj priespau-j tiems, kurie dėl savo patriotinių 
doj, prlmintumėm pasauliui savo- jausmų juose pasmerkti lėtai mir- 
sios tautos tragiškų padėtį! 1 čial, tegrąžina į namus tuos, kurie

Veidmainingai kalba bolševikai, Į Ir bausmę atlikę neturi teisės pa- 
kad mūsų vargas ir darbas yra likti kančių vietovių, jeigu jie nori, 
betikslis ir neprasmingas. Jeigu1 kad kas nors galėtų rimtai žiūrėti 
šis tvirtinimas būtų teisingas.1 j jų skelbiamus patikinimus, 
bolševikai visai nesirūpintų mūsų1 “Grįžk — tėvynė tau atleis” 
likimu. Jie gi gerai žino, kad, gy- 1 skelbia rusų kalba bolševikai. Tai 
vendami užsienyje, mes visuomet 
liekame gyvi bolševikinio žiauru
mo liudytojai. Mūsų vargas ir 
darbai yra tas teisybės reikalau
jantis šauksmas, prieš kurį ir ga
lingų patrankų saugojama gele
žinė uždanga nėra atspari.

nėra nauja. Prieš 10 metų, vos 
karui pasibaigus, rusų repatriacl- 
nės komisijos važinėjo po emigran
tų stovyklas ir ragino grįžti į so
cialistinę tėvynę. Įvairiausiais vi
liojimais, pažadais ir grasinimu 
tada Jieškojo sau bendradarbių

KAS MUS KVIEČIA ?

Vt+ LIETIIUOJE
Sovietinis radijas

Gegužės 7 d. bolševikai minėjo 
radijo dienų, nes tų dienų, kaip 
skelbia, prieš G0 metų “įžymusis 
rusų fizikas A. S. Popovas pade
monstravo savo išradimų — pirmų- 

laukė tikėdamiesi, kad metai nu- pasaulyje radijo imtuvų . Vil- 
vargins svetur gyvenančius, tėvy- ■ n‘aus radijo š.m. gegužės 6 d. pa
nes pasiilgimas žymiai sustiprės, j reiškimu, vien tik T. Lietuvos mie- 
o sunkios gyvenimo sųlygos suda- j stuose ir kaimuose šiuo metu yra 
rys dirvų jų akcijos sėkmingumui, i aple 20®-000 radijo taškų ir imtuvų.

_ ,............................. š.m. gegužės 7 d. “Tiesa” nusis-
■ tautiečiai, atminkime, jog nors kundg laisvuos0 vakaruose veikian. 
ir koks didelis bebūtų mūsų var-j čjala radijais. paiym0dama, kad 
gas, jis yra visuomet lengvesnis,, JAV ir jų sateH Vak E s~ , ° , '(JAV ir jų satelitų vaK. nuroposnegu brohų gyvenimas krašte, ku-|radjJaj -me|.|a taiki tautas, 
ne, be materialinio skurdo, tun (kursto karinę h(g nuodija dar_ 
dar kiekvienų akimirkų drebėti, ar . . (r

n —t.. ««« J,,,.,, All'll onnlrnesustos prie jų durų MVD sunk
vežimis, atvykęs jų išvežti j toli
muosius Sibiro, Kazachstano ar ki
tus negyvenamų kraštų plotus sve
timiesiems dirvonų plėšti, ar ne
uždarys jų į priverčiamųjų darbų 
stovyklų, ar neišmuš jiems fizinio 
sunaikinimo valanda. Rusai gal 
ragins juos ir jų laikraščio re
dakcijai rašyti. Atminkime, kad 
kiekvienas laiškas, kuris pasiekia 
šių redakcijų, yra ne tik grabo vi
nis mūsų artimiesiems Lietuvoje, 
bet ir kilpa mums patiems. Kiek
vienas vienu ar kitu būdu užmez
gęs su bolševikais ryšį net nepasi
jus patekęs į Jų agentų tinklus.

Tebūnie į šias naujas bolševikų 
pastangas mūsų, lietuvių, senas 
atsakymas: solidarumas, tautinis 
susiklausymas, savųjų interesų 
subordinavimas bendriems reika
lams. Mūsų tautos priešai nesnau
džia Ir stengiasi visokiais būdais 
mus palaužti. Netalkininkaukime 
jiems savo rietenomis! Stiprinkime 
savo tautinę bendruomenę, vienas 
kitam padėkime, kad lengviau ga
lėtumėm pakelti politiniam emi
grantui sklrtųjj likimų. Ruoškimės 
patys ir ruoškime savo valkus tai 
valandai, kada tėvynė vėl bus lais
va, kada jai bus reikalingos mūsų 
jėgos, mūsų patirtis, mūsų žinios.

VYKDOMOJI TARYBA

Atiduoda pinigus ir 
šta... savanoriškai

mir-

Visi žino, kas yra bolševikinės 
valstybinės paskolos, štai Vilniaus 
radijas š.m. gegužės 11 d. paskel
bė, kad TS Ministerių Taryba nu
tarė išleisti naujų valstybinę pas
kolų TS liaudies ūkiui išvystyti 
1955 m. laida 32 miliardų rublių 
sumai 20 metų laikotarpiui. Pasko
la skirta realizuoti tiktai gyventojų 
tarpe. Iš finansų minlsterio A. 
Drobnio pareiškimo per Vilniaus 
radijų paaiškėjo, kad iš tų 32 mi
liardų rublių Lietuvai teks išpla
tinti valstybinės paskolos už 250 
mil. Paskola paskirstoma gyvento
jų tarpe pasirašymo būdu įmonėse, 
MTS ir kitose organizacijose. Da
bar ' per radijų skelbiama, kaip 
gyventojai "vieningai” tai paskolai 
pritaria, kaip kad "vieningai pri
tardavo” tūkstančiai savo kaulus 
paklodami Sibiro plotuose...

Varšuvos konferencijoj .. 
dalyvavo ir Gedvilas

Vilniaus radijas š.m. gegužės 10 i' 
d. paskelbė žinių, kad tų dienų 
Maskvos j Varšuvų dalyvauti Eu
ropos tautų pasitarime taikai ir 
saugumui Europoje užtikrinti iš
vyko TS delegacija, o su ja — lat
vių m. p. Lacis, T. Lietuvos Mi- 
nisterių Tarybos pirm. Gedvilas ir 
T. Estijos — Murisepas. Ameri
kiečių žinių agentūros, britų Reu- 
teris ir šveicarų spauda atkreipė 
dėmesį į tai, jog į konferencijų be 
Rytų satelitų, buvo bolševikų nu
sigabenti taip pat sovietinių Ru
sijos, Ukrainos, Gudijos ir Pabal
tijo respublikų ministerių tarybų 
pirmininkai. Reuterio pareiškimu, 
tai buvusi pati didžioji komunisti
nių valdžios ir karinių šefų konfe
rencija pokario metais. Po Stalino 
kelionės 1945 m. į Potsdamu da
bar TSRS min. pirmininkas pirmų 
kartų buvo išvykęs iš Sov. Sųjun- 
gos teritorijos. Amerikiečių įtakin
gasis dienraštis “New York Times” 
ryšium su konferencija pastebėjo, 
kad šiuo metu tarp Rytų ir Vaka
rų vyksta dramatiška kova. Bolše
vikai dabar pasistengė ir forma
liai sudaryti vad. “Rytų Nato”, 
arba Rytinio bloko karinę sųjun
gų, kuri apims 6 mil. Sovietų va
dovaujamų karių. Konferencija nie
ko naujo nedavė, nes faktiškai So
vietų vykdyta priežiūra ir karinis 
apjungimas egzistavo jau ir anks
čiau.

Pavergtųjų Pabaltijo kraštų so
vietinių vyriausybių min. pirminin
kai konferencijoje dalyvavo kaip 
TSRS delegacijos nariai. Bet ne 
kaip savarankiški, nors ir dėl akių, 
satelitinių kraštų atstovai. E.

iš

i Tarėsi laisvieji žurnalistai
Gegužės 14-15 dienomis Londone 

įvyko ketvirtasis Tarptautinės 
Laisvųjų Žurnalistų Federacijos 
(1FFJ) Kongresas, kuriame daly
vavo įvairių tautybių iš už gele
žinės uždangos žurnalistai.

Kongresas, ryšium su 4-rių did
žiųjų valstybių galvų konferenci
ja, priėmė politinę rezoliucijų, ku
rioje pabrėžtas laisvės nedalomu

mas ir kreipiamasi į laisvuosius Va
karus, kad per pasitarimus su So
vietų Sųjunga nebūtų sutarta nie
ko, kas galėtų sutvirtinti arba 
prailginti Rusijos ir kitų komunis
tinių režimų pavergtųjų tautų ne
laisvę.

Per viešų kongreso atidarymą 
ilgesnę kalbų pasakė ii- kongresų 
pasveikino D. Britanijos žurnalis
tų vardu Malcolm Muggerldge.

Lietuvius žurnalistus kongrese 
atstovavo iš Paryžiaus atvykęs 
pik. J. Lanskoronskis, kuris ir vėl 
perrinktas Federacijos Vykdomojo 
Komiteto nariu ir yra vienas vice
pirmininkų, LŽS-gos D. Britanijos 
skyriaus pirm, pareigas einųs F. 
Neveravlčius ir valdybos narys M. 
Bajorinas, kuris kongresų sveiki
no lietuvių žurnalistų vardu.

ALTAS KELIA SOVIETŲ MELĄ

Dėl okupantų viliojimo grįžti į 
tėvynę, per lletuvlškųsias radijo 
transliacijas buvo atsakyta, kad 
tegu Sovietai pasitraukia iš Lietu
vos, tada lietuviai ir be jokio ra
ginimo grįš į tėvynę. 0 kol Sovie
tai bus pavergę Lietuvų, lietuvis 
paliks svečiose šalyse kaip Lietu
vos pavergimo ir jos gyventojų 
kančios liūdlnlnkas. Pagaliau po 
atsišaukimu grįžti į tėvynę yra pa
sirašę visa eilė nei su Lietuva, nei 
su lietuvių tatybe nieko bendro ne
turinčių kitataučių, kaip Michailo- 
vas, Marazovas, Mitrofanovas, Le
bedevas, Rodinkovas, Korobas, Fa. 
tachovas, Taroiinovlčlus, Razdoni- 
nas Ir kt. — ir tik tarp jų visų 
įterpta dramos aktorė N. Vosyliūtė.

KALBOS APIE ATVER
TUS IR ATVERTINUS

VARTUS

Ne visiem taip gerai sekas

nuošimčiai pasiryžę "apsigalvoti”. 
Amerikiečiai valdininkai Vokietijoj 
viena iš priežasčių, kodėl susidarė 
tokia padėtis, laiko delsimų išduo
ti į Amerikų vizas. Jie teigia, kad 
emigracijos darbas varomas tiesiog 
besieliu ir biurokratiniu būdu, o 
tuo tremtiniuose tik sukeliama ne
viltis.“New York Times” smarkiai 

puolė bolševikų plačiai pradėtų tarp 
tremtinių akcijų grįžti į gimtuo
sius kraštus, kurie jų užgrobti. 
Nupasakojęs Sovietų ir jų sateli
tų šioj srity pastangas, dienraštis 
teigia, kad ši bolševikų akcija Va
karams sudarė didelę problemų. 
Kiekvienas tremtinių tūkstančio 
grįžimas į Sovietus ir jų sateliti
nes valstybes būtų Maskvai politi
nis triufas. Jis laisvajam pasauliui 
reikštų nepasisekimą, nes tai paro
dytų, kad jis nesugeba palaikyti 
tremtiniuose tikėjimo geresne atei
timi. Toliau tas pats dienraštis ra
šo: "Mūsų vartai turi būti plačiai

Grįžusi į Lietuvų iš Vakarų bol- atverti tremtiniams įvažiuoti į JAV. 
ševlkų simpatlkė artistė N. Vosy- Mūsų vyriausybė turi padidinti 
liūtė per Vilniaus radijų kreipėsi j tremtiniams pagalbų. Mūsų bandy- 
į užsienio lietuvius, įrodinėdama, 
kaip jai tariamai gera gyventi Lie
tuvoje ir koks puikus gyvenimas 
esąs lietuviams teatralams. Iš jos 
pranešimo paaiškėjo nebent tiek, 
kad Vilniaus valst. dramos teatro 
kolektyve, kurio Ir Ji pati esanti 
“talentingas bei kūrybingas narys” 
nuolatiniais režisoriais dirba J. 
Rudzlnskas ir R. Juknevičius, o 
Iš senosios kartos — Tamulis, Si
paris, Jukna, Lukošius, Vaičiūnie
nė ir kt. Kaune Jaunojo Žiūrovo 
teatre ir Muzikinės Dramos teatre 
dirba Kubertavičius, Laucius ir kt. 
Operos ir baleto teatras Vilniuje 
ruošiasi paminėti savo sėkmingo 
darbo 10 metų jubiliejų. K. Pet
rauskas dirba ne tik jame, bet ir 
mokytojauja Vilniaus valst. kon
servatorijoje. Ten profesoriauja ir 
A. Sodeika. Savo pranešimų N. 
Vosyliūtė baigė pastaba, kad, gir
di, “JAV imperialistai ruošia nau- 1 
ją atominį pasaulinį karų... tad! 
protestuokime”.

mas yra nelengvas, o mūsų nuosto
liai gali būti labai rimti, jei ne- 
įvykdysime savo uždavinio visu 
augštumu”.

’ Kai kas žada apsigalvoti.
' “New York Times” pranešime iš 
. Muencheno mini tarp tremtinių 
> platinamas brošiūras ir atsišauki

mus, kuriais žadama 
parūpinti darbo, gerai

• kus ir t.t. Dienraštis 
' tie bolševikų pažadai

tremtinius veikla, kadangi jie ne
turi darbo, gyvena sunkiausiose 

' sąlygose ir neturi jokios vilties su
silaukti geresnės ateities. Tremti
niams siuntinėjamas laikraštukas 
žada grįžtantiems aukso kalnus Ir 
dovanoti kaltes net tiems, «kurle, 
kovodami Vlasovo armijoj, bendra
darbiavo su vokiečiais. Tokie pat 

1 propagandiniai lapeliai platinami 
I tarp čekų pabėgėlių. Koresponden- 
I tas teigia, kad čekų išeivių net 25

amnestija, 
auklėti vai- 
jspėja, kad 
vis dėlto

Susirūpinimas auga
Muenchene vad. “Demokratinė 

Egzllų Unija” suruošė spaudos 
konferencijų, per kurių Rumunas 
gen. George kalbėjo apie Austrijo
je esančių pabėgėlių nuotaikas, ka
zokų hetmanas Glazgovas infor
mavo apie rytiniame Berlyne su
kurtų repatriacinį komitetų ir jo 
veiklų (pagal Sierovo “Sniego” ope
racijų). Jo pareiškimu Sovietai vi
sokiais būdais stengiasi, kad kuo 
daugiausia emigrantų galėtų pri
sivilioti grįžti atgal. Grįžusieji 
visokiais būdais panaudojami ko
vai prieš Vakaruose esančius pa
bėgėlių sambūrius Ir jų vedamų 
laisvės kovų. Kaip prieš kitų tau
tybių pabėgėlius, taip ir prieš če
kus bei slovakus sustiprinta pana
ši akcija. Viso laisvojo pasaulio 
sostinėse ir net Muenchene gyve
nantiems čekoslavakų pabėgėliams 
siunčiamas laikraštis “Hepnd”, ku
riuo žinomais metodais pabėgėliai 
skatinami grįžti atgal. Niekam ne- 
paslaptls, kad visa ši akciaja taip 
pat išnaudojama bolševikinio špio
nažo reikalams.

* Varšuvoj (Indiana) ponia Gla
dys Blubaugh savo vyrui į pietų 
sriubų įdėjo tiek arseniko, kad, 
kaip gydytojai nustatė, tos nor
mos būtų pakakę nunuodyti 3 vy
rus, bet Blubaugh liko gyvas. O 
taip atsitiko tik todėl, kad mote
riškė savo vyrelį “pripratino” prie 
aršeniko. Mat, jau penkeri metai 
jam į sriubų vis įmesdavo po 
žiupsnelį nuodų. Mirti pasmerkta
sis vyras buvo ketvirtasis iš ei
lės, už kurio moteriškė ištekėjo, 
vildamasi ir su šiuo lengvai "per
siskirti”.

Kvietimo paraštėje
Pastaruoju metu vėl pagyvinta 

akcija, viliojant tremtinius į gim
tuosius kraštus sugrįžti. Saldžiau
siais žodžiais kalba “kvietėjai” 
tremtiniams siuntinėjamuose laiš
kuose ir spec, leidiniuose, žadė
dami viskų “dovanoti”, žadėdami 
gerų gyvenimų Ir darbų visiems...

Ir štai, kai paskaitai kitų Jų 
spaudų, ne tų, kur tremtiniams 
skiria, bet tikrų sovietinę spaudų, 
pamatai, kaip žadama sutikti į 
gimtuosius laukus sugrjžusieji.

Maskolbemiškų keiksmų ir ko- 
liojimų esame girdėję labai daug 
politinių pabėgėlių adresu. Bet ne
dažnai randama tiek neapykantos 
ir grųsinimo, kaip čia žemiau ei
lėmis suraitytuose grafomano Juo
zo Kalvaičio svaičiojimuose, šis 
"kūrinys" buvo atspaustas Vilniu
je leidžiamame "Pergalės” žurna
le. Štai "kvietimo namo grįžti” 
antroji pusė:

PAMINĖTA ST.
SEIMO 35 M.

SUKAKTIS

Tėvynės išdavikams

Gaisrais liepsnojo tėviškės dangus 
Dundėjo girios, lygumos, palaukės. 
J vakarus jūs kruvinus nagus 
Išsinešėt, kai priešų ordos traukės.

Iš ten vėl meiliai kreipiatės į mus. 
Dar sakot mylit gimtųjų šalelę, 
Padėję priešam plėšt mūs namus 
Ir pasirinkę išdavikų kelių.

Jūs trokštate sugrįžti vėl į čia, 
Kur gimsta naujas, didelis rytojus, 
Kad mums grųžinti skurdų ir kan

čias.
Bet taip nebus. Šimų balsu kartoju:

Su partija mes einame laimėt, 
Jau šešiagalviais plūgais žemę 

ariam.
Tėvynės vardų jums draudžiu mi

nėt, 
Perdaug skriaudų jai esate pridarę!

Naujieji miestai Nemuno šaly 
Mūs laimės vaizdų perteikia išsamų 
0 Jūsų laukia šuniška dalia,
Kaip mūsų liaudies atmatų bena

mių!

Ir niekad jūsų tėviškė neglaus, 
Ir niekad neglaudžia išdaviko. 
Sulaukėt žodžio paniekos gilaus, 

Daugiau sulaukti nieko jums neliko!

s. 35

Dėl Morozovo pareiškimo tuo
jau reagavo ALTAS, prašy
damas JAV delegacijų daryti 
Žmogaus Teisių Komisijoj spaudi
mų, kad Sovietai leistų ištirti jų 
okupuotuose Baltijos kraštuose pa
dėtį.

ALTO sekretorius Dr. Pijus Gri
gaitis savo telegramoj JAV dele
gacijos pirmininkei O.B. Lord pa
brėžė, Jog Sovietų teigimai yra 
absoliučiai nepagrįsti, kai jų dele
gatas vtirtina, jog Baltijos kraš
tai esu laisvi, suverenūs bei lai
mingi ir kad jie savo laisvu noru 
prisijungė prie Sovietų Sąjungos. 
Jis iškelia, jog ‘Lietuva, kaip ir 
Latvija bei Estija, buvo nelegaliai 
Inkorporuotos į Sovietų Sųjungų 
jėgos priemonėmis ir nusikalsiant 
šių kraštų su Sovietų Rusija su
darytoms sutartims”. Sovietų pa
vergtos tautos, sako ALTO sekre
torius, yra netekusios visų žmo
gaus teisių bei asmeninės gerovės 
ir gyvena masinių areštų, žudymų 
ir deportacijų atmosferoj. Tie fak
tai buvo konstatuoti JAV Kongreso 
komiteto, praėjusiais metais tyru
sio Sovietų agresijų prieš Balti
jos ir kitus Sovietų okupuotus 
kraštus. Todėl ALTAS Žmogaus 
Teisių Komisijoj iškėlė reikalų iš
tirti Baltijos kraštų apsisprendimo 
klausimų, ir ragina, kad JAV de
legacija darytų spaudimų, kad 
Komisija tų kausimų iš tikro im
tųsi ištirti. (LAIC)

m. gegužės 15 d. suėjo 
metai nuo Lietuvos Steigiamojo 
Seimo sušaukimo. Gegužės 15 d. 
per Amerikos Balsų iš Muencheno 
kalbų į kraštų apie Steigiamojo 
Seimoidarbus ir nuopelnus Lietu
vos valstybei pasakė buv. Stelg. 
Seimo narys ir žemės ūkio minis- 
teris M. Krupavičius, dabartinis 
VLIKo pirmininkas. Per Amerikos 
Balsų iš Vašingtono buvo tų dienų 
transliuoti seimo narės, visuome- 
nininkės Birutės Novicklenės atsi
minimai. Juose B. Novickienė nu
švietė sųlygas, kokiomis teko at
kurti Lietuvos valstybę. St. Seimas, 
kurio pirmininku buvo išrinktas A. 
Stulginskis, proklamavo esant at
statytų Nepriklausomų Lietuvos 
Respublikų, priėmė Valstybės Kon
stitucijų, žinomų 1922 m. konsti
tucijos vardu, žemės reformos įs
tatymų. Tai buvo ir liko simbolis 
tautos, sugebančios ir pribrendu
sios savarankiškai tvarkyti savo 
likimų.

Steigiamojo Seimo 35 metų su- ° •' x ayuiiglesu uiuiiuveim vuri Kuygų,
kaktis plačiai paminėta. Ta proga I žun)alų k[tų vlenetų ,g apie 
visa eilė Steigiamojo Seimo atstovų 35 mllionuSi jg jų tlk vien 
paskelbė savo atsiminimus. Buv.1 
St. Seimo narys ir krašto apsau
gos min. pulk. K. Žukas, atstova
vęs jame valstiečiams liaudinin
kams, viešai paskelbtų savo atsimi
nimų pluošte pažymi, kad Lietuvos 
Respublikos pirmojo Seimo atsto
vų darbingumas buvo pasigėrėti
nas. Seimo atstovų nuomonės prin
cipiniais klausimais veik visuomet 
sutapdavo. Žuko pareiškimu, “1920 
m. gegužės 15 d. susirinkę Lietu
vos Steigiamojo Seimo nariai atli
ko didelį ir labai garbingų darbų 
padėdami pamatus Lietuvos Vals
tybei”.

Steigiamojo Seimo laisvajame 
pasaulyje esančiųjų narių atsišau
kimas į laisvojo pasaulio parla
mentarus atspausdintas anglų, 
prancūzų, vokiečių, Ispanų ir italų 
kalbomis yra išsiuntinėtas visų 
valstybių parlamentarams.

Elta.

• Inf. Tarnyba šiomis dieno
mis gavo Iš JAV kongreso biblio
tekos Vašingtone užsakymų, kad 
jai nuolatos siuntinėtų sovietinių 
radijų sekimo stoties lietuviškai 
užrašomus monitoringo praneši
mus. Jie bibliotekai siunčiami su
rinkti savaitiniais pluoštais. Tai 
dažniausia kasdieninė informacija 
apie Lietuvų. Studijuojantieji Lie
tuvos padėtį dabar tos medžiagos 
ras apsčiau jau ir Vašingtone. Inf. 
Tarnyba užrašytų Vilniaus radijo

i pranešimų turi jau 14 tomų.
, Kongreso biblioteka turi knygų,

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

rinkiniai sudaro per 10 milionų. 
Bibliotekos išlaikymas atsieina 
apie 10 mil. dolerių per metus. 
Kongreso bibliotekos rinkiniai lai
komi pačiais didžiausiais pasauly
je. Joje taip pat gausus Ir lietu
viškų leidinių skyrius. Šioje bib
liotekoje dirba 15 lietuvių.
• šių metų bandymų serijoje 

Nevadoje (JAV-se) mSnesta 14- 
toji atominė bomba.

— Vokietijoj, Tuebingene po
sėdžiavo Baltų Taryba, šį kar
tų jai pirmininkavo VT pirm. K. 
Zaikauskas. Iš lietuvių pusės dar 
dalyvavo URT valdytojas Dr. P. 
Karvelis, iš latvių — min. R. Lie
pinė ir A. Šildė, iš estų — pulk. 
Jakobsenas. Buvo tariamasi dėl 
bendros politinės padėties. Šieme
tines birželio mėn. deportacijas 
sutarta plačiau paminėti Berlyne. 
Taip pat nutarta įspėti visus lais
vajame pasaulyje esančius pabal- 
tiečius dėl bolševikų vykdomos 
Sierovo pamištosios vad. “Sniego 
operacijos”.

2
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| Gyvenimo | 
Iškarpos

Aną dieną pažįstamas namo sa
vininkas — gal pasiguosti, gal tik 
pajuokauti norėdamas — surentė 
šitokią linksmą istorijėlę apie sa
vo nuomininką.

— Atsikraustė, — pasakoja sa
vininkas, — Jis pas mane bevelk 
prieš dvejus metus. Paskui jį atse
kė ir laiškininkas su “Mūsų Pasto
ge” bei kitokiais lietuviškais raš
tais. Būdavo ir Jis ir aš lietuvišką 
spausdintą žodį paskaitom. Bet 
vieną savaitę bendruomenės laik
raščio neradau ant stalo. Beveik 
užsipuoliau nuomininką, pasiteirau
damas, kur, jis jį nukišo. O jis, 
suprantate, padarė nekaltą šypseną 
ir sako::

— Užsiprenumeruok, šeimininke, 
tai turėsi. O jeigu nežinai kelio 1 
paštą, arba su pinigu striuka — 
galiu pagelbėti.

— Suprantate, — toliau rentė 
namo savininkas, — nieko pikto 
negalvodamas sutikau su jo pasiū
lymu. Ir, suprantate, gal už savai
tės, gal už dviejų pradėjo mano 
vardu vaikščioti lietuviškas žodis. 
Taigi, suprantate...

Išgėrėm su namo savininku po 
stikliukėlį karčiosios, ir jis to
liau guodžiasi:

— Po mėnesių gal trijų, tas ma
no nuomininkas, kaip ir kiekvieną 
šeštadienį, pakišo nuompinigius. 
Gi žiūriu — viso svaro trūksta. 
Tada jis ir sako:

— Vieną svariuką atskaičiau už 
laikraštį.

— Suprantate, nieko nesakiau. 
Paskui po kokių dviejų, ar trijų 
mėnesių — vėl ta pati istorija. Po 
kelių mėnesių Ir vėl tas pats — 
nedamoka svaro. Tada neiškenčiau 
ir paklausiau, kiek gi tas spaus
dintas žodis kaštuoja. O nuominin
kas, supratate, lyg nieku dėtas, 
gražiai aiškina:

— Pernai kaštavo du dešimt, o 
šiemet 3 svareliai. Bet nesirūpink, 
šeimininke, neapsuksiu.

— Suprantate, aš ir nesirūpinu, 
žinau — nea'psuks. Žmogus doras: 
per kaitras daržą palalstydavo, žo
lę aplink namus kartais nupjauna, 
ne savo moters bei kitokio sveti
mo daikto, atrodo, negeidžia. Tik 
tie išskaitymai... lyg jau pats ne
žinočiau kelio į paštą.

Paskui, kai Išgėrėme dar po sti
kliukėlį karčiosios, namo savinin
kas ir sako:

— Iškrėsiu pokštą ir aš kaimy
nui. Yra čia toks, kur lietuviškai 
baigia užmiršti. Ot, imsiu kurią 
dieną ir užprenumeruosiu lietuviš
ką spausdintą žodį. Suprantate, aš 
jam skolingas kelis svarus — išsl. 
skaitysiu.

Paskui namo savininkas pripylė 
dar po vieną karčiosios ir suskam
bus stikllukėliams tarė:

— Už lietuvišką spausdintą žo
dį!

TRUPUTIS
STATISTIKOS

- NAUJIEJI ATEIVIAI 
AUSTRALIJOS PRAMONĖJE

Oficialiai įstaigų pranešama, 
kad pereitų metų gale, 613 Au
stralijos įmonių1 dirbo 183.258 nau
jieji ateiviai. Daugiausia naujųjų 
ateivių yra Victor:jos ir NSW Val
stybėse. Kiek mažiau Pietų Aust
ralijoje ir mažiausiai Queenslande.

Naujieji ateiviai didžiausį pro
centą visų dirbančiųjų sudaro as
besto, cemento, stiklo, automobilių, 
žemės ūkio mašinų, metalo pramo
nėje, geležinkeliuose, statybose, li
goninėse, “waterborde” ir užvis 
daugiausia prie elektros jėgainių 
statybos — net 35%.

Pabaltiečių daug dirbančiųjų yra 
prie statybos, azbesto, cemento ir 
stiklo pramonėje.

čia pateiktas bendras naujųjų 
ateivių skaičius nėra pilnas. Mano
ma, kad naujųjų ateivių (ne bri
tų kilmės) austrai:jos pramonėn 
po II Pasaulinio Karo bus įsijungę 
per 240.000. I šį skaičių neįeina 
dirbantieji žemės ūkyje ir patar
nautojais.

NUSIKALTIMAI
Dažnai girdime, kad į Australiją 

priplūdo daug kriminalinio elemen
to. Statistika, betgi, visai ką kitą 
kalba. Naujausi įmanomi gauti sta
tistiniai duomenys rodo, kad 1953 
metais naujųjų ateivių padaryta
l. 244 nusikaltimai, arba 3.2%. Gi 
senųjų šio krašto gyventojų (1952
m. duomenys, nes 1953 metų sta
tistikos neturima) nusikaltimų pa. 
pildyta 38.000, arba 4.7%. Tiksles
nė iliustracija: dešimčiai tūkstan
čių naujųjų ateivių nusikaltimų 
tenka 41.6, gi australams (virš 16 
metų amžiaus) — 63.4.

.•čia reiktų neužmiršti, bendrai 
imant, moterų nusikaltimų procen
tas, lyginant naujųjų ateivių ir 
australių, yra labai žemas. 10.000 
naujųjų ateivių tenka 7.6 Ir 10.000 
šio krašto gyventojų 9.2. nusikalti
mai. Tokiu būdu, išjungus mote
ris Ir imant tik vyrus, 10.000 nau
jųjų australų vyrų tenka 59.2 nu
sikaltimai, o 10.000 senųjų — 117.1

Bet jeigu paimsime buv. DP. ir 
naujuosius ateivius iš kitų kraštų, 
tai pamatysime, kad buv. DP tenka 
žymiai didesnis nusikaltimų pro
centas, tačiau jis vistiek žemesnis
negu senųjų šio krašto gyventojų. 
Taip naujiesiems ateiviams (buv. 
DP) tektų 90, gi seniesiems šio 
krašto gyventojams 117.1 nusikalti
mų kiekvienam 10 tūkstančių.

t
PER 25 METUS — 20 MILIONŲ 

GYVENTOJŲ AUSTRALIJOJE
The Australian Industries Deve

lopment Association skelbia, kad 
Australija per ateinančius 25-rius 
metus pasieksianti 20 mllionų gy
ventojų skaičių. Draugija šitų 
prielaidą daro remdamosi 1954 me
tų statistiniais duomenimis.

Visokiomis progomis, net ir gra
žaus apsiėjimo vadovėliuose sako
ma, kad moterims priklauso pir
menybė. Bet aną naktį pats buvau 
liudininku, kai moterys šitos pir
menybės vienbalsiai ir savanoriš
kai atsisakė.

Išėjome iš lietuviškų namų pir- ‘ 
miems gaidžiams giedot pradėjus. 
Prie automobilio sustojo keturios 
moterys, keturi vyrai — visi iš 
vienų namų, šeimininkai kalbino 
dar pasilikti, bet moterys, tos visos 
iš vienų namų, beveik sutartinai 
pasakė:

— Dėkui. Vėlu. Na, vyrai, gul
kit į ratus ir namo!

,— Moterims pirmenybė, mote
rys pirmos važiuoja, vyrai gali ir 
pėstute. Tokia naktis...,— mėgi
nau aiškinti aš, šeimininkai, pasi
lieku svečiai ir tie keturi vyrai iš 
vienų namų.

— Prašom be atsikalbinėjimų. 
Žinom tokius vaikščiotojus ... ap
link stalą. — Paskui tokia šviesia, 
plaukė atidarė mašinos duris. Pro 
jas sulindo tie keturi iš vienų namų 
vyrai, paskui save, kaip kokia sro
vė ir mane įtraukdami. Mašina 
pajudėjo. Dulkių sūkuryje mačiau 
didvyriškai žygiuojančias keturias 
moteris, pačiu viduriu kelio.

JURGIS DAUBA

• Jungtinių Tautų Organiza
cijos statistiniai duomenys rodo, 
kad pereitais metais pasaulyje 
gyventojų skaičius padidėjo 30 mi- 
lionų. Manoma, kad žmonių svei
katingumui gerėjant ir išrandant 
vis naujų vaistų prieš įvairias 
anksčiau nepagydomas ligas, ma
žėjant žmonių mirtingumui, per 
ateinančius 20 metų pasaulyje bū
sią 3000 mllionų gyventojų.

Lictuuiai——
ITALIJA

PLB Italijos krašto valdyba su
ruošė Romos lietuviams paskaitą, 
kurią skaitė kun. Armando Za- 
vatta, neseniai grįžęs po 12 metų 
kalėjimo iš Sovietų Rusijos. Jis 
papasakojo lietuviams labai įdo
mių dalykų, apie mūsų tautiečius 
koncentracijos stovyklose ir kalė
jimuose Sovietų Sąjungoje, taip 
pat suteikė nemaža žinių ir pa
vardžių. Jis pažadėjo netrukus 
įteikti visas žinias apie lietuvius 
raštu — jos bus perduotos lietu
viškajai visuomenei per ELTĄ. 
Kun. Zavatta šiomis dienomis Iš
leido knygą “Mano 12 metų So
vietų šalyje”, kurioje labai nuo
širdžiai atsiliepia apie lietuvius ir 
pareiškia, kad tik jų dėka yra iš
gelbėjęs savo gyvybę.

— PLB Italijos krašto valdyba 
suruošė Romos lietuviams istorinę 
paskaitą apie Krėvos aktus, ku
rią skaitė iš Paryžiaus atvykusi 
dr. Navakienė. Paskaita susilau
kė gyvo susidomėjimo.

— Š.m. gegužės mėnesį Liurde 
(Prancūzijoj) atidaryta paroda 
apie krikščionybės persekiojimą 
amžių bėgyje. Parodos rengėjai 
kreipėsi per Vatikano valstybės 
sekretarlatą ir Vliko leidžiamos 
Elta-Press Italijoj redaktorių V. 
Mincevičių j Inf. Tarnybą, pra
šydami medžiagos apie Lietuvą. 
“Elta-Press” redakt. K.V. Mince
vičius paruošė visą parodos lie
tuviškojo skyriaus planą ir pasiun
tė 72 dideles fotografijas, Lietuvos 
vytį ir gausų kiekį dokumentaci
jos prancūzų ir italų kalbomis 
Paroda bus atidaryta visą vasarą, 
o rudenį numatoma suruošti kito
se vietovėse.

— Italijos žemės ūkio ministe
rija ruošia plačią studiją apie že
mės ūkio reformas Europoje. Ml- 
nisterls Mediči kreipėsi į Vliko 
leidžiamos “Elta-Press” Italijoje 
redaktorių, prašydamas suteikti 
Išsamios medžiagos apie žemės re
formą Lietuvoje. Redaktorius K. 
V. Mincevičius jau baigia paruoš
ti prašomą medžiagą.

pareiškė Lietuvos min. K. Grauži
nis ir spaudos attache K. Čibiras 

! — Verax.

Valosi Urugvajaus 
kolonija

Gautosiomis iš P. Amerikos ži
niomis, iš Urugvajaus j “plačiąją 
tėvynę,, išvyko jau keliolika šei
mų ir pavienių lietuvių komunistų. 
Tarp vėliausiai išvykusiųjų buvo 
ir vienas iš turtingiausių kolonijos 
raudonųjų, R. Valionis. Iš anksčiau 
išvykusiųjų yra jau ir įdomesnių 
atgarsių. Kolonijoje plačiai kalba
ma apie senojo T. laiškus kuriuos 
Iš “tėvynės” jis atsiuntė vienam 
kitam draugui. Juose nelaiminga
sis prisipažįsta jau išsigydęs iš 
Montevidejuj jį apnikusios ligos 
(komunizmo); giminių negalėjęs 
aplankyti, nes jie gyveną už 5.000 
kilometrų, ir esąs toks laimingas, 
kaip P.Y., Urugvajuje jau seniai 
mirę du elgetos lietuviai. Tačiau 
įdimiausla — tai buvusio "Darbo” 
redaktoriaus Valvutsko žmonos 
laiškutis motinai ir broliui. Vaivu- 
tskas buvo vienas iš smarkiausių 
lietuvių komunistų vadų P. Ameri
koje. Prieš porą metų grįžęs Lietu
von, jis dirba propagandinį darbą 
Vilniuje, be kitko, dažnai per Vil
niaus radiją kalbėdamas į užsienio 
lietuvius, rašydamas kom. spaudoj 
Ir Urugvajaus “Darbe” "laimingon 
tėvynėn” grįžti viliojančius laiš
kus. Bet jo žmonelė kažkuriuo bū
du į Urugvajų giminėms atsiuntė 
dramatišką laiškutį. Sako, “mes 
esame jau žuvę, bet gelbėkite, jei 
galima, bent mūsų sūnelį”. Prašo, 
kad giminės Jį atsiimtų į Montevi
deo. Motina mirė, bet prieš mirtį 
dar buvo su dukters laiškučiu nu
ėjusi j SSSR konsulatą pasiskųsti. 
Vaivutsklenės brolis raudonųjų lie
tuvių klube pakėlė triukšmą, va
dindamas juos apgavikais. Liūdni 
arba neaiškūs kitų grįžusių laiš
kai.

URUGVAJUS
Mirė Lietuvos bičiulis. Po sun-

kios operacijos Montevidejuje mi
re vienas įžymiausių ir nuošird
žiausių Lietuvos bičiulių, rašytojas 
Ir profesorius Victor Dotti. Savo 
ideologija jis buvo artimas libe
raliniam dienraščiui “EI Dia”, per 
kurio puslapius perleido vertingą 
antikomunistini veikalą “žmogaus
agonija" (La agonia del Nombre. 
Examen de la Rusia Sovietica). 
šioje puikiu stiliumi Ir didžio lais. 
ves kovotojo dvasia parašytoje 330 
pusi, knygoje Victor Dotti Lietu
vos dabartinei nelaimei pavaiz
duoti ištisais puslapiais citavo C. 
Veraxo raštus. Abu autoriai buvo 
asmeniniai bičiuliai. Prof. V. Dotti 
nekartą ugningai gynė Lietuvą sa
vo paskaitomis bei prakalbomis 
Vasario 16, birželio 15 ir kitomis 
progomis per radiją ir masiniuose 
antikomunistiniuose aktuose. Jo 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą

BENDRUOMENĖS SPAUSTUVEI ĮSIGYTI PASKOLOS IR AUKOS 
SIUNČIAMOS ŠIUO ADRESU: ALB KRAŠTO VALDYBA, BOX 
4558, G.P.O. SYDNEY, N.S.W. Norėdami lietuvišką spausdintą žodi 
paremti ir mūsų bendruomenes laikraštį ant tvirtų ūkinių pagrindų 
pastatyti, suteikime paskolą ar auką bendruomenės spaustuvei steigti.

į: THE IMPERIAL §
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įį Savininkas ED. VALEVIČIUS. S
Puikioje vietoje. įvairus kambarių pasirinkimas. VIešbu- :į 

tyje yra vietos 80-čiai žmonių. .Geras maistas. Nuosavas va- :•:• 
dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin-

•:•: kės. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant Šį
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įį prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523. S:

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra- •:•: 
į: šiauštoje Australijos vietovėje. S

APLINK
Pereitą savaitę Australia Dental 

Association buvo paskelbusi Dan
tų Sveikatos Savaite. Ryšium su 
tuo Sydnejuje ir kitur buvo su
ruoštos atitinkamos parodos, dan
tų sveikatingumo klausimais buvo 
kalbama per 28 radijo stotis.

Australian Dental Association
pirmininkas dr. Rowell, atidaryda
mas Dantų Sveikatos Savaitę sa
vo kalboje pareiškė, kad "Austra
lijos tautinis paprotys" valyti 
dantis prieš gulant vakare ir at
sikėlus ryte, sunku būtų pavadin
ti daugiau negu bergždžių.”

Toliau dr. Rowell pažymėjo, kad 
būtų atliktas didelis dalykas, jei
gu suaugusieji ir vaikai įprastų 
dantis valyti tuoj po kiekvieno 
valgio. Yra nustatyta, kad dantų 
gedimo procesas smarkiai vyksta 
per 15-20 minučių po valgio, to
dėl, jeigu dantys nevalomi tuoj 
pavalgius, dantims padaroma la. 
bai daug žalos. 95% australų turi 
sugedusius arba gesti pradėjusius 

, dantis, pažymėjo dr. Rowell. Jis 
čia pat pridūrė, kad Būrams ban
ditai šiuo atžvilgiu esą daug lai
mingesni, nes jų dantys negenda. 
O taip esą todėl, kad tie žmonės 
tik vieną kartą per dieną valgo ir 
jų maistas esąs puikus dantų svei
katos atžvilgiu.

Kalbėdamas apie vaikus, dr. Ro
well pasakė, kad didžioji dalis vai. 
kų pusryčiams gaudami pieno su 
“cereal”, maisto, kuris labai nau
dingas dantų sveikatingumui, vė

liau mokykloje čiulpia visokius sal
dumynus, per pietus išgeria kokių 
vaisvandenių, suvalgo baltos duo
nos sumuštinius, parėję iš mokyk
los valgo biskvitus. Taip vaiko 
burnoj prasidėjęs dantų gedime 
procesas ryte, tęsiasi visą dieną.

Dr. Rowell nurodė, kad yra vai
kų, kurie skaitomi pvayzdingais. 
nes vietoj biskvitų valgo vaisius, 
po kiekvieno valgio valo dantis, — 
bet jų dantys vistiek genda. O taip

JUNGT. AMERIKOS 
VALSTYBĖS

JAV išrinktoji LB krašto taryba 
pirmojo posėdžio sukviesti numa
toma birželio 25-26 d.d. Posėdyje 
dalyvaus sprendžiamuoju balsu iš
rinktieji 27 Tarybos nariai ir 9 
Loko nariai.

J tarpt, juristų kongresą Atė
nuose iš JAV vyksta birželio mėn. 
pradžioj LLK pirm. V. Sidzikaus
kas ir V. Rastenis.

— “Lietuvių Dienų” vyr. red. 
J. Vitėnas pakviestas dirbti į 
Amerikos Balsą Vašingtone vietoj 
išvykusio į AB Muenchene dr. V. 
Dambravos.

— Miškų inž. V. Žemaitis pa
ruošė platesnę studiją apie Šešupę 
ir jos upyną. Ją peržiūrėjo prof. 
St. Kolupaila.

— “Aldų” žurnalo mokslinė 
premija paskirta dr. Z. Ivinskiui 
už jo istorinį veikalą “Vysk. M. 
Giedraitis ir Jo laikų Lietuva”. 
Premijai 500 dol. paaukojo Pr. 
Juras.

— Lietuvos Laisvės Komitetas 
persikėlė į naują būstą. Dabarti
nis Jo adresas yra toks: 270 Park 
Avenue, Bld. “G”, New York 17, 
N.Y. Telefonas: Plaza 1-1446.

PRANCŪZIJA
Tarptautinis Frontas Prieš Ko

munizmą (FICC) jau plačiai vei
kia visame laisvajame pasaulyje. 
Jo tikslas — užkirsti kelią komu
nizmui vesti aktyvią propagandą 
prieš pavergtųjų kršatų, ypač Lie
tuvos, išlaisvinimą ir teikti mora
linę bei materialinę paramą nuken
tėjusioms nuo komunistinio reži
mo. Prancūzų tautos didvyrės Je
anne D’Arc šventės proga FICC 
pirm. L Povilaitis Montpellier 
mieste padarė platų pranešimą 
apie Lietuvos tragediją Ir komu
nistų nusikaltimus. Priimta rezo
liucija sudaryti tarptautinį prieš 
komnizmą Iš laisvųjų pasaulio 
tautų bloką, apimantį nuo Azijos 
iki Europos. Tą misiją atlikti pa
vesta I. Povilaičiui. Šio Fronto 
garbės pirmininkas yra ats. gen. 
T. Daukantas, gen. atstovas New 
Yorke — L. Mikulskytė, Kanado
je — dr. J. Kaškells, Venesueloje 
— dr. Mažeika, Kolumbijoje — 
prof. Kulnys, Pietų Amerikoje — 
Brazilijoje gyvenąs M. Laupinai- 
tis ir Vokietijoje — Muenchene gy
venąs J. Kairys.

Vietoj
Atsisveikinimo

Dar turiu keletą valandų. Pra
ėjus joms — tols Australijos 
krantai. Krašto, kuriame išgyve
nau šešerius metus. Džiaugiausi 
gyvendamas tarp lietuvių, kaip sa. 
vas tarp savųjų.

Kadaise tolimas ir svetimas kon
tinentas mums tapo užuovėja ir 

įmūsų gyvybės reiškimo vieta. Reiš
kimo vieta tos gyvybės, kur! nesi
baigia individu, bet mūsų visuma, 
kaipo tokia. Mes gelbėdami savo 
gyvybę, geibėjom dalį tautos gy
vybės. Akivaizdoje to, mes jugė- 
mės į bendruomeninius ir kultū
rinius vienetus, kad būtumėm stip
resni ir dvasiniai ryžtingesnį prieš 
eilę nežinomųjų.

Mūsų likimas mus įpareigojo 
saugoti visa tai, ką mes išsinešėm 
iš savo krašto, ir grąžinti jam ne 
tik be nuostolių, bet su padidintu 
dvasiniu lobynu. Todėl, besivaržy
dami dėl medžiaginių vertybių, ne
turim pamiršti savo dvasinių sieki
mų, kaipo esminių faktorių, asme
ninio ir bendruomeninio gėrio sie
kiant.

Bendruomeniniame gyvenime iš
kylančius tarpusavės kovos ir nuo
monių skirtingumo reiškinius tu
rėtume vertinti kaipo kilimą tam 
tikros susikaupusios energijos, ku
ri gali- būti įkinkyta atlikti pozi
tyvų, naudingą darbą. Šitą mo
mentą turime mokėti vertinti ir jį 
išnaudoti mūsų pačių labui. Ta
čiau įsisąmoninimas augščiausio 
tikslo ir kelio to tikslo siekiant, 
yra būtinybė kiekvienam mūsų. O 
visų augščlausias tikslas yra Lais
va Lietuya. Gi į Laisvą Lietuvą 
tėra vienas kelias — didysis lietu
vybės vieškelis, į kurį subėga visų 
krypčių mūsų mažieji keliai.

Su džiaugsmu noriu pažymėti 
puikią Australijos lietuvių veiklą 
ir ryžtą dirbant lietuvybės išlai

kymui. Su pagarba žiūru į jaunimą, 
suslspietusį j įvairias lietuviškas 
jaunimo organizacijas, palaikan
čias sveiką lietuvio dvasią. Pasi
gėrėtiną pvayzdį teikia pasišven
tėliai vyresnieji, dirbą jaunimo 
dvasią stiprinant bei ranka rankon 
einą su jais. Gi pats jauniausias 
lietuviškas prieauglis — savait

galio mokyklų lankytojai — įgalina

DANTIS
yra todėl, kad tie valkai mokyk
loje čiulpia saldumynus mažiau
siai pusdienį ir dantis išvalo tik 
grįžę į namus p opietų. Jeigu vai
kai savo saldumynus suvalgytų 
pietų metu, ir po to tuoj dantis 
išvalytų, didelių nemalonumų bū
tų išvengta — nereiktų susidurti 
su dantų gydymo procedūra.

Maistas dantų sveikatingumui 
yra labai reikšmingas faktorius. 
Gausus cukraus ir aplamai saldu
mynų vartojimas dantų gedimo 
procese atlieka labai žymų vaid
menį.

Nustatyta, kad Australijoje kiek
vienas suaugusis ir vaikas suvar-' 
toja 120 svarų cukraus per me- prarasti

mus būti aptlmistais jų, kaip lie
tuvių, atžvilgiu. Padėka ir pagar
ba tyliems, nelinksniuojamiems 
mokytojams ir mokyklų vedėjams.

Lai bus leista man išreikšti gi
lią padėką visiems mano bičiuliams 
ir bendradarbiams už pulkų talki
ninkavimą dirbant bendruomeninį 
ir kultūrinį darbą.

Mano asmeniškas ir visos šeimos 
nuoširdus ačiū vsiems draugams 
ir bičiuliams, už parodytą širdį 
mus šiltai išleidžiant ir apdovano
jant. Mums pasilieka neišdildomos 
atminties brangenybės.

Akivaizdoje mums sakytų gra
žiausių linkėjimų, jaučiu malonią 
pareigą pareikšti savo linkėjimus 
visų sričių bendruomenės bei kul
tūros darbuotojams ir visai Aust
ralijos lietuvių bendruomenei: ne

tikėjimo Laisve, dar dides
niu ryžtu dirbti lietuvybės labu: 
ir nepailsti ilgoje kelionėje į Lais
vą Liteuvą.

Išplaukdamas nesakau sudiev, 
bet Iki pasimatymo mūsų brangio
je Lietuvoje.

Antanas Rūkštelė.

tus. Tai esą 3 kartus daugiau ne
gu reikalinga.

Dr. Rowell teigimu, Australijo
je dantų sveikatingumas esąs la
bai blogas. Jis mano, kad šita 
problema būtų ne taip opi, jeigu 
tėvai daugiau dėmesio kreiptų sa
vo vaikų dantų priežiūrai. Vaikai 
jau trijų metų amžiaus turėtų bū
ti nugabenti pas dantų gydytoją. 
Vėliau jie turėtų kartas nuo kar
to leisti gydytojui jų dantis patik
rinti. Dr. Rowell pripažįsta dan
tų gydymo reikalingumą. Tai esą 
reikalinga ir būtina.

“Bet jeigu mes stovėsime kur 
dabar esame ir manysime, kad 
dantų gydymas yra jau atsakymas 
į klausimą, tai dantų sveikatin
gumo problemos mes niekad neiš
spręsime, — pareiškė dr. Rowell.

— 0 —
Mūsų dantų gydytojų teigimu 

lietuvių valkų dantų sveikatingu
mas Australijoje, palyginus su Ne
priklausomos Lietuvos vaikų dantų 
sveikatingumu, yra gerokai kri
tęs. čia, manoma, didelės reikš
mės turi maistas, gausus saldu
mynų ir “alskrymų” vartojimas. 
Prie to dar dantų priežiūra, delsi- ’ 
mas kreiptis j gydytoją dantims I 
gesti pradėjus. Kl.

Padėka
Gegužės 21 d., “Živilės” D-vės 

skautės suruošė vakarą — pobūvį, 
kuris praėjo labai gražiai ir sėk
mingai.

“Živilės” D-vės vardu dėkoju 
svečiui p. A. Lenlgui ir broliui A. 
Plūkui, maloniai prlsldėjusiems 
prie programos. Taip pat dėkoju, 
visų skaučių vardu, p. Narbutie
nei, p. Gareliui, broliui Blloku: ir 
broliui Gareliui už mums suteiktą 
pagelbą vakarą ruošiant.

Taip pat dėkoju visiems atsilan
kiusiems, už tokį nuoširdų tiek 
finansinį, tiek moralinį parėmimą.

Dėkoju sesėm “Skruzdėm” už 
įdėtąjį darbą, be kurio vakaras 
nebūtų buvęs toks sėkmingas. 
Sveikinu ir linkiu mielom sesėm 
sėkmės ir ištvermės tolimesniuose 
darbuose.

“Živilės” D-vės D-kė.
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KOVAS — HELLENIC 42:21

MMSIt FWOCE
Newcastlis

Iš NEWCASTLIO LIET. DISKU
SIJŲ KLUBO PARENGIMŲ 
Begyvendami šiame krašte, mes 

kasdien susiduriame su asimiliaci
jos ir Australijos pilietybės klau
simais. Šiems opiems klausimams 
svarstyti Newcastlio Lietuvių Dis
kusijų Klubas skyrė gegužės mėn. 
paskaitų. Jų skaitė E. Kuras.

Prelegentas atvirai ir drųsiai 
pasisakė už pilietybės priėmimų 
tokiais atvejais: 1. Jei pilietybės 
priėmimas įgalins lietuvį pakilti 
politikos, mokslo ir kultūros pa
kopomis augščiau šiame krašte, 
2. Jei lietuvis, priėmęs pilietybę, 
susidarys žymiai geresnes ekono
minio gyvenimo sųlygas ir 
daugiau įtakos australiškoje 
suomenėje.

Čia prelegentas pabrėžė,
mes ir priėmę pilietybę neturime 
pamesti savo lietuviškos sielos, pa
miršti esu lietuviai. Australijos 
natūralizacijos įstatymai šito iš 
mūs ir nereikalauja.

E. Kuras nurodė žydų tautų.

Sydnėjus
GRAŽUS SKAUČIŲ VAKARAS..

įgis
vi

kad

“Živilės” draugovės suruoštas 
vakaras — pobūvis įvyko gražiai 
Išpuoštoje Camperdowno parapijos 
salėje. Gera programa, turtinga 
fantais loterija, skanūs sumušti
niai, tortai bei kitoki kepsniai, ro
dė skautes įdėjus daug darbo ir 
širdies savųjį vakarų ruošiant.

Skautiška programa: “Po pasaulį 
keliaujančių skaučių” pasirodymas 
ir “svečio iš Havajų” išpildyti 
muzikiniai dalykai svečių buvo 
sutikti karštais plojimais. Paskui, 
tarp šokių skambėjo lietuviškos 
dainos, palydint akordenu. Prieš 
skirstantis, visi sujungę rankas 
padainavom tradicinę skautų dainų 
ir palinkėję labos nakties, prašė
me seses skautes ir vėl suruošti 
kitų tokį šaunų pobūvį.

Buvęs.

Canberra
— Gegužės 28 d. Šviesos Sambū

rio parengime A. čeičio paskaita: 
‘•Didžioji politikos kryžkelė”, su
kėlė itin gyvų diskusijų, kurios 
truko visų vakarų ir baigėsi tik 
iš salės beslskirstant.

— Birželio 25 d. V. Bivelnis 
skaitys paskaitų tema “Lietuvos 
istorija pašto ženkluose”. Kartu 
bus išstatytas parodai ir pilnas 
Lietuvos pašto ženklų rinkinys.

— Šviesos Sambūrio Iždininkei 
p. L. Genienei iš paregų pasitrau
kus, valdybon įėjo p-lė R. Misevi- 
člūtė.

— “šviesa” rengia loterijų, ku
rioje bus galima laimėti vertingų 
knygų. Bilietų galima gauti 
valdybos narius.

SPORTAS CANBERROJE
— Sporto Klubo Lithuanians 

Valdyba sudarė stalo teniso sekci
jų, kuriai vadovauja K. Miniotas.

— Birželio 4 d. Sporto Klubas 
Lithuanians, futbolo klubo patal
pose, suruošė pobūvį — vakarų, ku
ris praėjo jaukioje šeimyniškoje 
nuotaikoje.

Į įvyksiančių 1956 m. Melbourne 
olimpiadų, Canberros lietuviai ruo
šia ekskursijų. Jau didelė grupė 
tautiečių užsisakė sunkiai gauna
mus bilietus, (p)

nųjų formų.
Gegužės 21 d. Kovas lengvai lai

mėjo prieš Bondi rinktinę (58:38). 
Kovas žaidimo iniciatyvų ir pers
varų turėjo visų laikų, šiose rung
tynėse ypatingai gerai sužaidė jau
nis K. Kemežys. Jis būdamas augš- 
to ūgio, įgijęs daugiau žaidime 

praktikos, bus Kovui labai brangus 
žaidėjas.

Taškus pelnė: Šutas 16, Kriau- 
cevičius 14, Koženlauskas 13, Ge
nys 6, Bernotas 4, Kemežys 3, 
Vasaris 2.

Be A lygos Kovas žaidžia St. 
George A klasės žiemos turnyre. 
Seniau šios pirmenybės vykdavo 
antradieniais Kogaroje. Prieš dvi 
savaites varžyboms paskirta nau-

Gegužes 24 Kovass žaidė prieš 
graikų Hellenic ir lengvai pasiekė 
laimėjimo. Kovo penketukas, gra
žiais deriniais ir “megstlnio” kom- 

' binacija, palaužė graikų gynyba ir 
, darė metimus viena po kito. La
bai gera buvo Kovo gynyba. Pir
mas puslaikis užbaigtas 17:1 Kovo 
naudai. Antrame puslaiky žaidė 
daugiau Kovo jauniai ir graikai 
santykį klek sušvelnino. Taškus 
Kovui pelnė: šutas 13, Kriaucevi- 
čius 12, Bernotas 7, Laukaitis 6, 
Genys 4, Kemežys, Protas ir Šu
tas II po 0.

pas

Nr.
Mo-

PRANEŠIMAI
ALB SYDNĖJAUS APYL. V-BOS

PATIKSLINIMAS. “M.P.” 
20 per- klaidų buvo praleista 
tinos Dienos minėjime deklamavu
sios Kučinskaitės pavardė. Redak
cija jaunosios deklamatorės atsi
prašo. (p.)

KREPŠINIS SYDNĖJUJE
Sydnejaus A lygos krepšinio 

I-sis ratas jau įpusėjo. Kovo krep
šininkams pradžia buvo nesėkmin
ga. Po ilgų vasaros atostogų Ir jai pastatyta puiki salė (Canter- 
mažai treniravęsi, jie plrmųsiasj bury High School, Holden St.) ir 
rungtynes pralaimėjo prieš stip
riausias A. Lygos komandas: 1954 
m. NSW laimėtojų Paratels ir 
Neutrons (amerikiečius). Šie du 
pralaimėjimai Kovui išėjo gal Ir 
į “sveikatų”, nes tuoj pat vadovy
bė suskato jieškoti trenerio. Juo 
dabar yra K. Henigas, kuris į 
“reples” paėmė abi komandas ir 
dabar Kovo vyrai vėl atgauna se- perdowne, Australia St.

jos vyksta kiekvieno antradienio 
vakare. St. George lygoje Kovas 
eina be pralaimėjimo. Jau turi 5- 
kias laimėtas rungtynes. Prieš Co
ronation laimėjo 68:45 ir Scarbo
rough 47:34. -—'

Kovo abiejų penketukų treni
ruotės vyksta šeštadlinlais 11 vai. 
Ir sekmadieniais 10 vai. ryto Cam

KOVAS SCARBORUOGH PARK 
52:35 (28:19)

A. Lygos rungtynėse Kovas pa
siekė gražaus laimėjimo prieš stip
rių australų komandų, šios rung
tynės parodė, kad koviečial jau 
tikrai atgauna savo formų: stai
gūs praėjimai, geras dengimas ir 
gražūs deriniai užtikrino laimėji
mų. Gynime ypač geras buvo Ge
nys, kuris padarė ir eilę gražių 
metimų.

Trenerio Henigo darbo vaisiai 
jau matomi, tik jis turėtų būti 
dar griežtesnis ir užkirsti kelių 
paskirų žaidėjų kalboms ir gin
čams aikštė jo,—kas" labai žemina 
komandos vardų.

Taškus pelnė: Genys 12, šutas 
10, Kriaucevičius 7, Vasaris 11, 
Laukaitis 7, Bernotas 5.

žydai, per šimtmečius gyvendami 
po svetimus kraštus išsklaidyti, 
visur yra gyvenamo krašto pilie
čiais. šitai jiems atvėrė kelių į 
didelių Ir galingų valstybių vado
vaujamas vietas politiniame ir 
ūkiniame gyvenime. įtakingų žy
dų dėka atsikūrė Ir Izraelis. Betgi 
niekas nelaikė žydų, Amerikos pi
liečių, žydų tautos išdavikais, nes 
tie žydai pasiliko ištikimi savo 
tautos dvasiai ir siekiams.

Lietuvis yra didelių gabumų ir 
tolerantiškumo atstovas, todėl jis, 
priėmęs Australijos pilietybę, su
gebės suderinti savo priedermes 
šiam kraštui su pareigomis pa- 
vergtai tėvynei. Prelegentas bai
gė šiais žodžiais: “Ir kas liečia 
lietuvybės iššlalkymų, aš manau, 
kad aktyviai dalyvauti Australijos 
lietuvių bendruomenėje bei organi
zacijose, draugauti su savo krašto 
žmonėmis — lietuviais kaimynais, 
skaityti liet, laikraščius Ir knygas, 
lankyti lietuviškus parengimus, 
palaikyti ryšius su lietuviais visa
me pasaulyje, siųsti vaikus į sa
vaitgalio mokyklas Ir remti liet, 
parapijas yra geras ir labai efek
tyvus būdas užlaikyti mūsų pap
ročius, mūsų kalbų, dainas ir vlskų,. 
kas išreiškia mūsų tautos sielų. 
Taip elgdamiesi, negalėsime pa
miršti, kad lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais turime ir būt”.

Diskusijų metu buvo pažymėta, 
kad paskaitoje padaryti teigimai 
ir išvedžiojimai yra prelegento 
nuomonė ir ji neišreiškia nei Klu
bo Valdybos nei Klubo narių dau
gumos nusistatymo. M.

NEWCASTLIO LIETUVIAMS 
(Kap. S. Gaidelio SJ., informacija)

Sekančios pamaldos Newcastlio 
ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos š. mėn. 12 d. ryšium su Bir
želio Įvykių minėjimu, šv. Lau
ryno bažnyčioje, Brodmedove. Pa
maldų pradžia 11.45 vai., prieš 
Mišias proga eiti Išpažinties, po 
pamaldų — dienai pritaikytos mal
dos.

Prieš Mišias ir po pamaldų veiks 
savaitgalio mokykla, kaip papras
tai.

VAJAUS REZULTATAI
ALB Sydnejaus Apylinkės Val

dyba praneša, kad Vokietijoje esan
tiems lietuviams sušelpti vajaus 
metu (nuo š.m. kovo 26 d. iki ge
gužės 5 d.) surinkta drabužių bei 
avalynės 174 vienetai ir pinigų 
i 19.15.6.

Drabužių ir avalynės aukojo: D. 
Babinskienė, V. Barkauskienė, A. 
Cibulskiai, čelkiai, Daniškevlčiai, 
M. Dervinskienė, P. Danielienė, J. 
Gaižauskas B. Gečiauskas, Grosai, 
V. Jablonskienė, O. Jarmalavlčlenė, 
Jarambauskai, J. Jasinskaitė, Jur- 
kšaičiai, J. Kalakonis, J. Kapočius, 
J. Koliavas, Br. Kutkienė, Basai
čiai, Marčiulloniai, J. Mardosas, 
Mauragiai, E. Maurusevičius, J. 
Matikovas, B. Mazgelis, Miniota', 
P. Mironienė, Nlčajal, Savickai, St. 
Scitnickaltė, šliogerlai, L. Vilčiau- 
skas, A., žaliūnas.

Pinigais: Po £1.0.0. Jonas Gudai
tis, Juozas Gudaitis, V. Jablons
kienė, A. Juodgalvis, Basaičiai, A. 
Mauragis, Moras, V. Narbutas, 
Protai, Šidlauskas, A. Vizbaras J.

15/6 Jaselskiai. Po 10 šil.: P. 
Antanaitis, čelkiai, V. Doniela, J. 
Ilgūnas, J. Koliavas, J. Kvietelai- 
tis, A. Masaitis, A. Paulėnas, B. 
Pivoriūnas, Savickai, J. Vaičius, J. 
Zakarauskas, B. Žalys, N. Žygie- 
nė.

6 šil. A. Plukas. Po 4 šil.: J. As
trauskas ir M. Šutas. Po 2 šil.: J. 
Ilčiukas, E. šliapertas, V. Šliogeris.

Drabužiai, avalynė ir pinigai iš
siųsti į Vokietijų.

Nuoširdžių padėkų reiškiame 
kun. P. Butkui, išrūpinusiam per 
australų šv. Vincento Draugijų 
nemokamų daiktų persiuntimų. Lie
tuviškas dėkui aukotojams, rinkė
jams Ir poniai Janinai Ničajienei, 
daug padėjusiai daiktus rūšiuojant 
ir pakuojant.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
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NAMU REIKALU
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMŲ

Paskutiniuoju metu spaudoje 
buvo eilė straipsnių dėl Sydnėjaus 
Lietuvių Namų, o taip pat buvo 
padarytas Bankstowno Apylinkės 
V-bos siūlymas pasirinkti tiems 
namams vietų Bankstowne. Sako
ma, jeigu toks sprendimas būtų 
padarytas ir statybos darbai bū
tų pradėti ne vėliau 1956 metų 
pradžioje, Bankstowno apylinkė su 
savo aktyvais ir pasyvais jungtus! 
prie centrinių namų. Jeigu centri
niams namams vieta būtų pasirink
ta ne Bankstowne, ši apylinkė 
statydamas! patalpas, prie centri
nių namų dėtųsi pagal savo Išga
les.

Kad visuomenės tarpe išsklaid
žius abejones ir neaiškumus, Syd
nėjaus Lietuvių Namų Taryba, sa. 
vo 1955.5.29 d. posėdyje priėmė 
ir nutarė paskelbti visuomenei dėl 
bendrųjų Lietuvių Namų šį pra
nešimų:

1. Kokio dydžio bus Sydnėjaus 
Lietuvių Namai, priklausys nuo 
mūsų visų sudėtų pinigų. Tačiau 
yra aiškus Tarybos nusistatymas 
— nestatyti namų-barako. Lietu
vių Namai turi būti geri, geresnėje 
vietoje ir tinkamai reprezentuoti 
lietuvių bendruomenę.

2. Taryba deda visas pastangas, 
kad Lietuvių Namai būtų įsigyti 
kaip galima greičiau —, renkami 
pinigai iš pasižadėjusiųjų, sten
giamasi pritraukti kuo daugiau 
tautiečių ir norima surinkti pa
kankamai pinigų tinkamiems na
mams pastatyti.

3. Namų įsigijimas yra labai 
svarbus reikalas ir jis negali būti 
išspręstas paskubomis. Mes turi
me neužmiršti, kad nešame atsa
komybę prieš augantį jaunimų bei 
būsimas kartas, tad savo žygius 
turime gerai apsvarstyti, kad bū
tume verti mums parodyto pasitl-

PŪKINĖS KALDROS
SYDNĖJAUS LIET. TEATRO

DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMAS

Birželio 12 d. (sekmadienį) 3 
vai. p.p., 12-14 Ennis Rd., Milsons 
Point salėje įvyks Sydnėjaus Lie
tuvių Teatro Mėgėjų Būrelio susi
rinkimas. Kviečiami nariai ir visi 
norintieji išjungti į sceninį darbų.

S.L.T.M.B.

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

R O S'E
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.
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— JŪSŲ FOTOGRAFAS —
Portretai: vestuvių—vaiku—sporto ir 

seimu grupiu
COMERCINfi FOTOGRAFIJA

ALLAN STUDIOS
318 Smith Street, COLLINGWOOD, N.5. Vic,

Telef.: JA 2147
•★★★★♦★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★♦★★★★★★★★★it*

TARYBOS PRANEŠIMAS
kėjimo.

4. Taryba, rinkdama pinigus, 
kartu nagrinėja bei svarsto ir vie
tos klausimų, namų dydžio ir visas 
kitas sųlygas ir galimybes. Kai 
bus galutinai pasiruošta, Taryba 
sušauks susirinkimų tautiečių, ku
rie duoda pinigus Lietuvių Na
mams, jiems patieks savo pasiūly
mus ir susirinkimo dalyvių daugu
ma padarys galutinį nutarimų, kur 
ir kokius namus įsigyti.

5. Dėl slųlymo — statyti Lie
tuvių Namus — paprastų barakų 
ant Bankstowno apylinkės užpirk
to sklypo, Taryba yra priešingos 
nuomonės, nes tas sklypas ben
driesiems Lietuvių Namams nėra 
pilnai tinkamas.

6. Taryba pilnai supranta Ban
kstowno apylinkės lietuvių sunkias 
tautines ir kultūrines darbo sųly
gas, tačiau lygiai tie patys sun
kumai yra ir kitose Sydnėjaus 
apylinkėse. Būtų neteisinga, jei 
vienos apylinkės labui būtų neat
sižvelgta į visų Sydnėjaus lietu
vių bendruosius reikalus.

7. Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Taryba atstovauja visus Sydnė
jaus lietuvius ir yra įpareigota

bešališkai svarstyti lietuvių na
mų reikalų. Pagal surinktus sta
tistinius davinius, Centrinėje apy
linkėje gyvena apie 40%, Banks
towno apylinkėje — 30%, Cabra- 
matos — 18%, ir Št. Marys — 
12%.

8. Bankstowno Apylinkės Val
dyba užpirko sklypų prieš 2 me
tus be tuometinio Sydnėjaus Liet. 
Namų Komiteteo žinios ir pritari
mo. Todėl dabartinė Taryba nesi
jaučia įpareigota derinti savo vei
ksmus, atsižvelgiant grynai vien 
tik į Bankstowno apylinkės reika
lus, juo labiau, kad užpirktas skly
pas nepilnai tinka bendriesiems 
Lietuvių Namams.

9. Taryba labai apgailestauja, 
kad Bankstowno Apylinkės Val
dyba, užpirkusi sklypų ir keldama 
per spaudų savo atskirų namų 
reikalų, tuo patim jau sutruk
dė vieningų lėšų rinkimų ir 
stabdo greitesni bendrųjų namų 
įsigijimų.

10. Taryba kviečia visus Sydnė
jaus lietuvius, kurioje apylinkėje 
jie begyventų, vieningai dėtis prie 
bendrųjų namų ir nesiskaldyti, 
nes tik visi sutelktinėmis jėgomis 
galėsime' pastatyti ir greičiau ir 
geresnius Lietuvių Namus.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMŲ TARYBA.

SYDNĖJAUS LIET. SPORTO KLUBO ‘KOVO” 
birželio 10 d., penktadienį, ruošiamas

ŠOKIU VAKARAS
i i

ĮVYKS MASONIC HALL, NEWTOWN, STATION STR.
Gera kapela ir turtingas bufetas.
Pradžia 7.30 vai. vak.

Sporto Klubas Kovas
★★*★★★*★★★★★*★***★**★★★**********************★**★

| M. BUKAUSKAS |

!
56 YARRARA RD., PENNANT HILLS (SYDNEY). |

(Trys min. nuo geležinkelio stoties) X
Tel. WJ 2272 — iki 9 vai. ryto ir po 7 vai. vak. £

Philips ir kitų firmų radijo aparatai, baldai, šaldytuvai, sta- X 
£ tybos medžiagos Ir kitokios namų reikmenės. X
X Naujai besikuriantiems iki 12i% nuolaida. X
* X

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

Dr. Alfred Cymerman, 
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 

SERVICE

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.)

134 King St, Sydney.
Telef.: BW 8597 ir BW 1186

Pilnas aprūpinimas užsakant ke
liones laivais ir lėktuvais iš Aus
tralijos ir į Australiją. Patarnavi
mas rūpestingas ir užtikrintas. Vi
si formalumai (kaip vizos, pasai 
Ir kt.) atliekama nemokamai.

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

AUGA SUSIDOMĖJIMAS KREP
ŠINIU IR AUSTRALŲ TARPE

Kiekvienais metais krepšiniu 
daugiau slsidomėjimo rodo ir aust
rališkoji publika. Sydnėjuje ši 
sporto šaka ypač išpopuliarėjo šie
met. Krepšinio Sųjunga buvo iš
kvietusi rungtynių Victorijos rink
tinę, amerikiečių lakūnų “Ali 
Stars” ir amerikiečių “Mormons” 
stiprias komandas, kurios žaidė 
prieš N.S.W. rinktinę. Liepos mė
nesio pabaigoj numatoma iškviesti 
Pietų Australijos rinktinę, kuri 
žais Sydnėjuje. Rugsėjo mėn. Syd
nėjuje numatoma pravesti Aust
ralijos krepšinio pirmenybes.

Birželio 30 d.' pirmų kartų Syd
nėjuje Trocadero salėje (prlešžais- 
myje prieš amerik. Mormons — 
NSW) žaidė moterys krepšininkės 
jau pagal tarptautines krepšinio 
taisykles. Moterys sužaidė, paly
ginti, gerai. Manoma, kad greitu 
laiku australių krepšinis bus pa
keistas į mums žinomų ir visame 
pasaulyje žaidžiamų krepšinį.

Po šių rungtynių buvo sudaryta 
N.S.W. moterų rinktinė, kuri bir
želio pabaigoj atstovaus N.S.W. 
Melbourne įvykstančiose Austra

lijos krepšinio pirmenybėse.

STALO TENISAS

Kovo stalo teniso moterų koman
da žaidžią australų A. klasės pir
menybėse. Gegužės 23 d. Kovo 
stalo tenisininkės susitiko su aust
ralių Table Tennis Centre ir lai
mėjo 11:0. Gegužės 30 d. mūsų 
moterys susitiko su Hakoah mote
rims, kurių kapitonė yra Austra
lijos moterų stalo teniso čempio
nė. šios rungtynės buvo labai 
įtemptos ir stebėtinai gražios. 
Kartais dėl vieno taško buvo kovo
jama kelias minutes, nes austra- 
lės, retai pereidamos į puolimų, 
labai gražiai gynėsi. Rungtynės 
baigėsi 9:2 koviečlų naudai. Tokio 
didelio laimėjimo Kovo moterys 
pasiekti galėjo tik todėl, kad Ha
koah kapitonė D. Shipp tų dienų 
nežaidė, — mat, tikėtasi ir be jos 
laimėti. Už Kovų žaidžia Z. Šlia- 
fertaitė, N. Gudeikaltė Ir V. Lau
kaitienė. A.L.

V. MIKĖNAS 9-TOJ VIETOJ
Maskvoj įvykusiose šachmatų 

pirmenybėse, kuriose dalyvavo 20 
Sovietų Sąjungos ir satelitinių kra
štų didmeisterių, VI. Mikėnas iš
sikovojo 9-tų vietų, surinkęs 1 su 
puse taško mažiau už pirmos vie
tos laimėtojus Gellerį ir Smyslovų.

Estų didmeisteris Keresas surin
ko puse taško daugiau už VI. Mi
kėnų.

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