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4 Didiesiems 
susirenkant

Liepos 18 d. Šveicarijoj prasi
deda 4 Didžiųjų konferencija, ku
rioje dalyvauja JAV prezidentas, 
D. Britanijos, Prancūzijos ir Sov. 
Sąjungos ministerial pirmininkai.

Visų konferencijos dalyvių pa
brėžiama, kad pagrindinis tikslas 
yra sumažinti pasaulio įtampą, 
šito siekiant reikalinga išspręsti 
eilę problemų, atsiradusių tuoj po 
II Pasaulinio Karo.

Tikra, kad konferencijoje bus 
svarstomi Vokietijos sujungimo 
ir nusiginklavimo klausimai, bus 
paliesti ir Azijos reikalai. Kaip su 
Rytų Europa ir Pabaltlju? Čia te
galima spekuliuoti prielaidomis, at
sirėmus j Amerikos prezidento 
ankstesnius pareiškimus, kad pas
tovios taikos negali būti tol, kol 
yra nors viena, anksčiau buvusi 
laisva, valstybė svetimos pajėgos 
pavergta. Gi tokių valstybių yra, 
pirmiausiai Lietuva, Latvija ir Es
tija, gi eilė valstybių yra Sov. 
Sąjungos protektorate, šiandien va
dinamų Sov. Sąjungos satelitais.

Sov. Sąjunga šiai konferencijai 
labai rimtai ruošėsi ir visais bū
dais stengėsi sau palenkti viešąją 
pasaulio nuomonę, susikurti psicho
loginę situaciją, kad konferencijos 
nepasisekimo atveju galima būtų 
pakaltinti kltiįs, tik ne Maskvą.

Kremliaus "geros valios” demon, 
stracijų pastarųjų kelerių mėnesių 
laikotarpy buvo daugiau, negu rei
kia. štai, Molotovo “nuoširdūs” 
linkėjimai amerikiečių tautai vie
šint jam jųjų žemėje, Bulganino, 
Chruščiovo, Malenkovo ir kitų 
Kremliaus vadų pareiškimai JAV 
ambasadoje, į kur Sov. Sąjungos 
ministeris pirmininkas ir kom. 
partijos pirmasis sekretorius iki 
šiol nėra kojos įkėlę, tostai už 
konferencijos pasisekimą ir demo
kratišką Ameriką — kai kam Jau 
yra įrodymas, kad Sovietai nuo
širdžiai siekia Vakarų draugystės, 
nori su jais taikoje ir meilėje gy
venti.

Tačiau, nors prezidentas Eisen- 
howeris pripažįsta, kad Kremliaus 
politikoj esama pakitimo ženklų, 
bet Vakarus įspėja būti atsargius, 
nes pagrindiniai Kremliaus sieki
mai taip staiga negalėję pasikeisti. 
D. Britanijos min. pirm. Edenas 
pareiškė, kad D. Britanija konfe
rencijoje nesiduos suklaidinama. 
Jis, iškeldamas pagrindinius prin
cipus, nurodė, kad D. Britanija 
griežtai jų laikysis. O principai yra 
šie: D. Britanija nėra pasirengusi 
ardyti šiaurės Atlanto Organiza
cijos, ji neatsimes nuo JAV-bių 
ir sieks Vokietijos sujungimo.

Viena yra aišku, kad Vakarai 
šioje konferencijoje bus savo nuo
mones pagrindiniais klausimais 
suderinę ir Sov. Sąjungai juos su
skaldyti vargu ar pasiseks.

Bendra nuomonė yra ta, kad iš 
Genevos konferencijos per daug 
tikėis nėra ko, bet jei ir nebūtų 
susitarta esminiais klausimais, tai 
dar nebūtinai sprendimai būtų da
romi ginklais.

Ryšium su 4 Didžiųjų konferen
cija, visų pavergtųjų Europos tau
tų laisvinimo veiksniai ir egzill- 
nės vyriausybės konferencijos da
lyviams (Vakarų) padarė atitin
kamų pareiškimų ir įteikė glėbius 
memorandumų. Tame skaičiuje yra 
ir mūsų VLIKas, Diplomatinė Tar
nyba, ALTas ir kt

Konferencijoje stebėtojais daly-,

vaus ir mūsų atstovai.
Ryšium su 4 konferencija su

daryta delegacija, į kurią įeina 
Diplomatijos šefas S. Lozoraitis, 
ministeris dr. S. Bačkis ir pasiun
tinybės patarėjas* dr. A. Gerutis. 
Vėliau, žiūrint aplinkybių, delega
cijos sudėtis bus praplėsta. Pirmo
je konferencijos fazėje padėtį seks 
Genevoje dr. Gerutis.

PROPAGANDINE 
PASKOLA

AAP spaudos agentūra praneša, 
kad Kom. Kinija yra pasiūliusi 
£ 130.500.000 ekonominę paramą 
Šiaurės Vietnamo respublikai. Be 
to, Kom. Kinija Šiaurės Vietnamu! 
pažadėjo paskolinti savo specia
listų kadrus geležinkelių, tiltų Ir 
plentų atstatymui. Parama bus 
teikiama pramonės įmonių staty
bai, žemės ūkiui ir kitiems pana
šiems reikalams.

Apie sutelkiamą paramą buvo 
paskelbta per Pekingo radiją, nu
rodant, kad susitarimo pasiekta 
Šiaurės Vietnamo delegacijai, ku
riai vadovavo prezidentas Ho Chi 
Minh, viešint Pekinge.

Turint galvoj, kad ateinančiais 
metais visame Vietname įvyks rin
kimai, ši ekonominė badaujančios’ 
Kom. Kinijos parama Š. Vietna- 
mul vertintina kaip propogandlnis 
kabliukas, norint vietnamiečius pa
traukti komunistų pusėn.

Bombos pašto 
siuntiniuose

Muencheno pašte atsiimant siun
tinį sprogo jame buvusi bomba ir 
užmušė vyrą ir vyr. amžiaus mdte- 
rį. 17 žmonių sužeista.

žuvusis vyras, kaip vėliau nu
statyta, yra buv. Slovakijos kul
tūros Ir švietimo ministeris Matus- 
Cernak, 52 m. amžiaus. Pastaruo
ju metu jis buvo tautinio slovakų 
komiteto pirmininkas, kietas anti
komunistinis kovotojas dėl Slova
kijos laisvės.

Policija išaiškino, kad siuntinys 
buvo atiduotas Frankfurto pašte. 
Siuntėjas kalbėjęs laužyta vokie
čių kalba. Neabejojama, kad pakie- 
tą su bomba pasiuntė žmonės, ku
riems nepatiko Cernak veikla.

Dykuma — žydintis sodas
Reuteris iš Tel Avivo praneša, 

kad Izraelio didžiausia irigacijos 
schema pradės veikti liepos 19 d., 
kada prezidentui Yitzhak Ben Zvi 
paspaudus mygtuką, iš Yarkon 
šaltinių pradės tekėti 66 colių ce
mentiniais vamzdžiais vanduo į 
Negev dykumą. Vanduo iš šaltinių 
tekės 66 mylias ir numatoma jau 
ateinančiais metais bus sudrėkin
ta apie 55.000 akrų dykumos.

Irigacijos schemą užbaigus, 3. 
000.000 akrų Negevo dykuma bus 
paversta žydinčiu sodu, kur papil
domi cukr. runkelių, medvilnės, 
žemės riešutų ir kitoki derliai Iz
raeliui duos apie už 7 milionus sva
rų papildomų gėrybių. 'Čia bus 
įsteigta apie 8000 ūkių ir apsigy
vens apie 33.000 žmonių.

• Romos radijo stotis birželio 
15 d. perdavė min. S. Lozoraičio 
pareiškimą dėl Sovietų įsiveržimo 
į Lietuvą ir pirmų didžiųjų de
portavimų sukakties.

70.000.000
PERTEKLIUS

i Iš Canberros pranešama, kad 
Federalinė Australijos vyriausybė 
finansinius metus užbaigė su re
kordiniu £ 70.200.000 perteklium.

Pajamos per šiuos finansinius 
metus buvusios didesnės £ 44 mi- 
lionais svarų, o išlaidos mažesnės 
£ 26 milionais, negu buvo numa
tyta. Gynybos reikalams išleista 
14,5 milionų svarų mažiau, negu 
buvo planuota.

> Daugiausiai padidėjo pajamos iš 
mokesčių.

Oficialiame pranešime sakoma, 
kad nors šis perteklius yra ir 
džiuginantis reiškinys, nes tai ro
do, kad vyriausybė buvo pajėgi 
ūkiškai tvarkytis, bet padėtį sykiu 
reikia vertinti atsargiai, nes vis 
dar tebėra Infliacijos žymių.

Kodėl taip žymiai padidėjo ir 
sumažėjo išlaidos? Nurodoma, kad 
daugiau pajamų gauta todėl, nes 
nėra nedarbo, be to, padidėjo im
portas ir daugiau išleidžiama kas
dieninio reikalingumo reikmenėms 
įsigyti. Krašto gynybos reikalams 
išlšeista mažiau todėl, kad stigo 
darbininkų ir medžiagų, o taip pat 
neatsirado pakankamo skaičiaus 
vyrų karinei tarnybai.

Manoma, kad šiais finansiniais 
metais pajamų mokestis bus taip 
pat sumažintas.

Nauja vyriausybė 
Italijoje

Mario Scelbos vyriausybei atsi
statydinus, Italijoj keliolika dienų 
vis nesisekė sudaryti naują mlnis- 
terių kabinetą. Dabar, kaip Reute
ris Iš Romos praneša, vyriausybę 
sudaręs kairiojo sparno krikščio
nių demkoratų partijos žmogus, 
prof. Antonio Segni. Jo vyriausy- I 
bė yra taip pat koalicinė: krikš
čionys demokratai, socialdemokra
tai ir liberalai. Tai yra centro par
tijų koalicija ir aiškiai remianti 
Vkarų politiką.

Maža respublikonų partija nuta
rė šį kartą vyriausybėje nedaly
vauti, bet pažadėjo savo paramą. 
Tokiu būdu naujoji vyriausybė par. 
lamente turi “popierinę” 4 balsų 
daugumą. Italijos parlamente yra 
590 atstovų.

GAMYBOS REKORDAI 
AMERIKOJE

Žiniomis iš Vašingtono, šie mq- 
tai Amerikoj būsią atžymėti nau
jais rekordiniais skaičiais. Preky
bos ministeris Sinclair Weeks pra. 
neša, kad ikšioliniai 400 JAV pra
monės įmonių duomenys rodą, kad 
baigiantis metams, rekordinių pro
dukcijos kiekių būsią pasiekta au
tomobilių, aliuminijaus, plieno, 
chemikalų, gumos, geležies, lėktu
vų, konstrukcijos ir kitų šakų ga
myboje.

Spalvotosios televizijos aparatai 
numatoma žymiai atpigsią dar šie
met, nes jų gamyba smarkiai iš
siplėtė.

• Argentinos prezidentas Poro- 
nas, per radiją pasakytoje kalboje, 
pasiūlė savo priešams “politinę 
koegzistenciją”. Radikalų partija, 
didžiausia opozicijos partija Ar
gentinos parlamente, atsakydama 
į Perono pasiūlymą, paprašė Pe
rono darbu ne žodžiais įrodyti no
rą demokratišku pagrindu bendra
darbiauti. Radikalai riekalauja pil. 
nos demokratijos įgyvendinimo, nes 
“negalį būti talkos be laisvės’’.

Argentinos parlamente iš 159 
atstovų — 12 yra radikalų parti
jos narių, o senate visi peronistaį.

Staigmenos 
San Fraciske

JT PRIMINTAS PABALTIJO PAVERGIMAS
San Franclsko mieste buvo su- 

kviesta speciali Jungtinių Tautų 
pilnaties sesija 10 metų Jungt. 
Tautų įsikūrimo sukakčiai pami
nėti. Vlikas ir Baltų Taryba krei
pėsi į iškilmėse dalyvaujančių 
valstybių užsienio reikalų ministe- 
rius ir visų delegacijų pirmininkus, 
kad imtųsi visų galimų žygių Pa
baltijo valstybių nepriklausomybei 
atstatyti. Minėjime taip pat daly
vavo Sov. Sąjungos užs. reikalų 
ministeris Molotovas. Mūsų tautie
čiai jau pakeliui suruošė prieš Mo
lotovą demonstracijų, reikalaudami 
grąžinti pavergtai Lietuvai nepri
klausomybę.

Staigmena ištiko Molotovą Ir 
per Jungtinių Tautų posėdžius. 
Birželio 22 d. per sukaktuvines iš
kilmes kalbų įkarštyje netikėtai 
buvo iškeltas ir Lietuvos, Latvijos 
bei Estijos klausimas, nors ir ne
įtrauktas į tų posėdžių darbotvar
kę. Tą dieną buvo pasakyta Mo
lotovo kalba, kuria jis dėstė ta
riamai taikingus Sovietų norus, 
stengdamasis užmigdyti Vakarų 
budrumą. Tačiau jam baigus, kal
bėtojų tribūnoje pasirodė Kubos 
atstovas ambasad. Emilio Nunnez 
Portuondo, kuris negailestingai 
triuškino Molotovo įrodinėjimus 
kad Sovietai tesiekią tik taikos. 
Portuondo prikišo Molotovui, kad 
iš tikro jis teslstengia tik skaldyti 
lasvųjų Vakarų tautas, o Jungti
nių Tautų Organizacijos darbus 
torpeduoja savo nuolatiniu veto 
teisės panaudojimu. Karštą Kubos 
atstovo kalbą, matyti, nenorėda
mas, kad Maskvos delegatai per 
Iškilmes per daug neįsižeistų, sten
gėsi pertraukti pirmininkaujantis 
olandas van Kleffens. Tačiau Ku
bos atstovas pakartotinai patelkė 
tarptautiniam Jungtinių Tautų su
sirinkimui patį skaudųjį kaltinimą 
Maskvai, klausdamas Molotovą, ką 
jis padarė su Pabaltijo kraštais, 
kuriems buvo taip pat žadėjęs vi
sokias garantijas ir su kuriais 
Sovietai buvo sudarę visokias su
tartis. Molotovui Kubos atstovas 
prikišo, kad Sovietai, okupavę Lie
tuvą, Latviją ir Estiją, vis tebe
laiko jas dar pavergtas, nors 1945 
m. birželio 26 d., pasirašydami 
Jungtinių Tautų Chartą, jie taip 
pat Iškilmingai pasižadėjo leisti 
kiekvienai tautai pačiai apsispręs
ti savo valdymosi formą ir pasi
sakė prieš didžiųjų tautų prime
tamą mažesniosioms valią.

Atvertęs antrąją bolševikų vie
šai skelbiamo medalio pusę apie 
jų tariamąjį taikingumą, Kubos 
atstovas pabrėžė, kad Sov. Sąjun
ga tik plika jėga pavergė Lietu
vą, Latviją Ir Sstiją.' Tačiau ne 
tik jas, bet prieš gyventojų va
lią taip pat Lenkiją, Čekoslova
kiją, Rumuniją, Bulgariją, Veng
riją, Albaniją ir Rytinę Vokieti
ją. Viską susumavus, Sov. Sąjun
ga ne tik vienoje Europoje užgro
bė 1.180.250 kvadratinių kilomet
rų svetimų teritorijų ir pavergė 
98 mil. jos gyventojų, be to, 580 
mil. kinų. Kubos delegatas pažy
mėjo, kad Sovietų pavergtiesiems 
kraštams, jei jau norima kalbėti 
apie taikų komunistų sugyvenimą 
su kitais kraštais, turi būti suda
rytos sąlygos, kad jie galėtų lais
vai pareikšti savo valią ir pasi
rinkti tokią valdymosi formą, ko
kios nori jų gyventojų daugumas.

Kai pirmininkaujantis mėgino

karštą, bet teisingą Kubos atstovo 
žodį nutraukti, pašokęs Filipinų 
delegatas gen. Romulo taip pat 
užsistojo už mažąsias Pabaltijo 
tautas, pasisakydamas prieš Mask
vos Imperialistinius planus. Viso 
pasaulio atstovai, Išskyrus sovie
tinio bloko, griausmingai pritarė 
Portuondo ir Romulo žodžiams, ku
riais buvo iškeltas Pabaltijo vals
tybių klausimas.

Lietuviai Tarptautiniuose 
Kongresuose

V. Rastenis, Lietuvos Žurnalis
tų Sąjungos pirmininkas ir lietu
vių delegacijos 2-me tarptautinia
me Juristų kongrese narys, drau
ge su V. Sidzikausku jame atsto
vavęs lietuviams teisininkams, at. 
vykęs į Vokietiją, buvo taip pat 
užsukęs ir j Vilko Vykdomąją Ta
rybą Reutlingene.
Tarpt, juristų kongrese Atėnuose 
V. Sidzikauskas dalyvavo viešosios 
teisės komisijos darbuose, o V. 
Rastenis — baudžiamosios teisės. 
Savo kalboje, pasakytoje per Ame
rikos Balsą j kraštą, V. Rastenis 
palinkėjo Lietuvos teisininkams 
ištvermės ir drauge prisiminti, kad 
ten, kur Maskvos ranka nepasie
kia, teisininkai yra visai kitokios 
nuomonės apie jų turimus girti so
vietinius įstatymus.

6 dienas trukusio kongreso 50 
kraštų atstovai vienu balsu pasi
sakė už pagrindinį principą, kad 
ir valstybė turi paklusti įstatymui. 
Žmoniškumo sumetimais interven
cija net ir anapus valstybės ribų 
dar nereiškia kišimosi į kitos vals
tybės vidaus reikalus. Kiekvienos 
vyriausybės pareiga yra įstaty
mais saugoti žmogų, nepaisant jo 
įsitikinimų, religijos ir rasinių 
skirtumų. Pirmasis tarptautinis 
teisininkų kongresas, kuriame bu
vo atstovaujami taip pat lietuviai, 
įvyko 1952 m. Berlyne.

— Ketvirtasis Socialistų Inter
nacionalo kongresas šiemet vyksta 
Londone liepos 12-16 d.d. Į jį yra 
pakviesta ir dalyvtaus taip pat 

Lietuvos socialdemokratų partijos 
tremtyje delegacija. Kongrese nu
matoma iškelti ir Lietuvos, Latvi
jos bei Estijos pavergimą liečian
čius klausimus.

Socialistų Internacionalas apjun. 
gia visas žymesnes socialistų par
tijas laisvajame pasaulyje. Jam 
priklauso ir Lietuvos socialdemok
ratai. Šitas internacionalas yra 
griežtai nusistatęs prieš komunis. 
tlnį režimą, pavergiantį žmogų ir 
atimantį iš jo pilietines laisves.

0 Iš Bonnos pranešama, kad 
Vak. Vokietija yra priėmusi Sov. 
Sąjungos kvietimą tartis dėl dip
lomatinių , ūkinių ir kultūrinių 
ryšių užmezgimo tarp šių dviejų 
kraštų.

PRIMENAME,
kad baigėsi šių metų apyskaitinis pusmetis. “Mūsų Pastogės” adm. 
maloniai prašo visus prenumeratos rinkėjus ir skelbimų davėjus, ku- 
rie dar nėra iki šiol atsiskaitę, tai nedelsiant padaryti.

Taip pat primename, kad laikas pratęsti laikraščio prenumeratą ant
ram šių metų pusmečiui. Ypač prašome paskubėti atsilyginti tuos 
skaitytojus, kurie dar nėra prenumeratos pinigų prisiuntę už pir
mąjį pusmetį.

PER REVOLIUCIJĄ ŽUVO 
LIETUVIS

Gautosiomis iš Argentinos žinio
mis, per įvykusį sukilimą žuvo 
mūsų tautietis Zenonas Paplaus
kas. Jis buvo sužeistas Buenos 
Aires mieste netoli sprogusios 
bombos skeveldros ir, nuvežtas j 
ligoninę, netrukus mirė. š.m. bir
želio 18 d. iškilmingai palaidotas 
Chacarlta kapinėse. Buvo gimęs 
Kaune 1921 m., Argentinoje lan. 
kė meno studiją, vaidino filmose 
ir buvo sukūręs su stambiu kapi
talu savo firmą.

• Okup. Lietuvoje pereitais 
metais kukurūzų buvo apsėta tik 
4.000 ha, o šiemet — po vad. “ku
kurūzų karštinės” — Jau 158.000 
ha. Tokius duomenis paskelbė oku
pantų organas “Sov. Litva” 1955. 
VI.5.
• Amerikos kongresas vienbal. 

šiai pritarė pasiūlymui mokėti 
500.000 dolerių premiją kiekvienam, 
kuris atidengs atominių bombų 
kontrabandą j JAV-bes. Gyventojai 
įspėti, kad atominė bomba, įšmu- 
gelluota į Ameriką lagamine, gali 
padaryti pasibaisėtini nuostolių. 
Prileidžiama, kad atominių bombų 
(gabenimas gali būti mėginamas, 
tikslu sunaikinti gyvybinės svar
bos įrengimus dar prieš praside
dant priešo puolimui.
• Varšuvos dienraštis "Tribū

na Ludu” rašo, kad Lenkija ir to
liau eis rusiškojo komunizmo ke
liu. šituo pasisakymu lyg norima 
užbėgti už aklų tiems, kurie sva
joja apie Jugoslavijos pobūdžio 
laisvę.
• Per praėjusius finansinius 

metus, kurie baigėsi liepos 1 d., 
N.S.W. vyriausybės geležinkeliai 

davė £ 2 milionus, tramvajai £ 3. 
325.000 nuostolių. Iš geležinkelių 
buvo manyta gauti apie £ 500.000 
pelno.
• Iš Tokio Reuteris praneša, 

kad Jungtinių Tautų karinio šta
bo viršininkas Korėjoje (generolas 
Harlan Parks) pareiškęs protestą 
Karo Paliaubų Komisijai, dėl ko
munistų nelegalaus karinių pajėgų 
telkimo šiaurės Korėjoje.

Jungtinių Tautų karinė vadovy
bė P. Korėjoje esą turinti žinių, 
kad po paliaubų pasirašymo (1953 
m. liepos 27 d.), komunistai yra 
sutelkę apie 300 turbininių naikin. 
tuvų, kurių didžioji dalis yra so
vietiniai MIG, gaminti Kievo fab
rikuose. Gen. Parks nurodė, kad 
paliaubas pasirašant Š. Korėjoje 
nebuvę operacijose turbininių nai
kintuvų ir jiems reikalingų aerod
romų. •

Š. Korėjos karinių pajėgų vir
šininkas gen. Lee kaltinimus pa
neigė.
• AAP spaudos agentūra pa

teikia žinią apie Ida Mae Curtis, 
dviejų metų mergaitę, kurią Mon
tanos kalnuose buvo pagrobęs ru
dasis lokys ir nusinešęs į mišką. 
Pagrobimą matę broliai Ir motina. 
Lokio pėdomis sekę keliasdešimt 
žmonių su šunimis, bet pėdsakai 
dingę lietui užėjus. Po dvidešimt 
septynių valandų mergaitė buvo 
surasta miške ramiai bemieganti. 
Ji buvusi tik truputį išsigandusi.

1
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Okupuotoje
Vt+ LIETUUQ7E

Antiemigracinis
Skyrius”

KOVOJANTI TAUTA

Ko Chruščiovas lankėsi

yra susiję su Vakarų pasauliu
V. Hoepker, įvertindamas tokio 

suomių balansavimo išdavas, pa
žymi, kad pasitraukus į dimisijų 
dabartiniam prezidentui Paasklviul, 
jo vietą greičiausiai užims dr. 
Urho Kekkonen, sugebąs nemen- 
klau balansuoti tarp Rytų ir Va
karų už pirmąjį. Kekkonen buvo 
jau 5 kartą Išrinktas min. pirmi
ninku.

Patys suomiai parodo nepapras
tą savitvardą, apie “Rusiją” per 
viešas diskusijas visai neužsimin
dami. Tačiau tat dar nereiškia, kad 
“rusų klausimas” jiems nerūpėtų, 
priešingai — jis net labai rūpi. 
Suomių mokyklose, be vokiečių ir 
anglų , svetimąja dėstomąja kal
ba įvesta taip pat rusų. Tačiau 
beveik neatsiranda nė vieno mo
kinio, kuris pareikštų pats norįs 
jos išmkoti. šiuo metu suomiai yra 
pakeitę su rusais savo taktiką: 
prieš rusus neinama atstatyta 
kakta, bet stengiamasi juos kur 
galint ignoruoti. Visur matyti aiš
kių pasyvaus pasipriešinimo žy
mių. šiemet Suomijoje švenčiama 
800 metų sukaktis, kai kraštas 
priėmė krikščionybę. .Tikinčiųjų 
95% šiandien yra protestantai, ši 
sukaktis taip pat patvirtina fak
tą, kad Suomija visa savo esme 
yra susijusi su Vakarais, bet ne 
su Rytais.

SUOMIJA TARP RYTŲ IR VAKARŲ

Plačiai skaitomas evangelikų vo- , jei ji būtų 
kiečių savaltr. “Christ and Welt” ; arba kurios nors jos sąjunginin- 
Nr. 18-1955 išsamiau pavaizduoja, i kės” užpulta,pati arba būtų per 
kaip suomiai stengiasi balansuoti , suomių teritorijų užpulta Sov. Są- 
tarp Rytų ir Vakarų, rūpindamiesi . junga. Pereitų metų lapkričio mėn. 
visokiais galiniais būdais išsaugoti , Suomija atsisakė vykti į Maskvą 
savo teritorinį integralumą ir tau- “saugumo konferencijon”. Nieko 
tinę nepriklausomybę. Visame pa- ( nepešė ir paskiau pasirodęs Hel- 
saulyje kalbama apie “suomių ste
buklų" ir ta proga prisimenama, 
kad Stalinas net po 1945 m. "per
galės svaigulio” atsisakė 4 mil. 
suomių tautą “savanoriškai įjungti 
j Sov. Sąjungą”. Suomių min. pir
mininkas Kekkonen pažymi, kad 
suomių tauta to “stebuklo” yra

‘iš Vokietijos pusės
Švieearų dienr. “Neue Zuericher 

Zeitung” skelbia pranešimų iš Če
koslovakijos, kad prie Prahos vi
daus reikalų ministerijos sudary- 

| tas ypatingas "antiemigrantinis
Sniečkaus su kitais pakalikais oku- skyrius”. Skyriui vadovauja sovie- 
pantams keliaklupščiavimo” pažy- tinės policijos karininkas Moloto- 
mčdamos, kad okupantai, atvykę į1 vas, čekoslovakų saugumo tarnybos 
lietuviškąją žemę, nesirūpino su-1 vienas pulkininkas ir veng- 
žinoti, kokios bėdos ir vargai spau- rų saugumo AFO majoras, šiam 
džia jos gyventojus, kaip pašalinti skyriui skirtas uždavinys rūpintis 
ten jsikeriojusias negeroves, tik1 ir sekti įvairių grupių politinių 
skatino visokiais būdais dar dau- emigrantų iš satelitinių Rytų ir 
giau išspausti jiems skiriamąsias Vidurio Europos valstybių veiklą, 
sov. valstybei duokles.

kp 
su-

! taip pat laisvųjų žurnalistų ir 
1 spaudos tarnybų darbą ir apie vis- 
• ką informuoti atitinkamų kraštų 
i komunistines vyriausybes.

Pagerbtieji lietuviai
Maskvos ž.ū. parodoje i......“...... ......
Maskvoje š.m. birželio mėn. bu- Bombos IT diplomatija

Latvijoj ir Lietuvoj
Net ir pats Sov. Sąjungos 

centro komitetas yra smarkiai 
sirūpinęs kaip pakelti žemes ūkio 
padėtį Pabaltijo kraštuose, kad ga
lėtų juo daugiau iš jų išsireikalau
ti sau pyliavų. Sov. Sąjungos kp; 
ck iniciatyva š.m. birželio 14-16 
d.d. Rygoje buvo sušauktas “Pa- į 
baltijo respublikų žemės ūkio dar- ( 
buotojų pasitarimas”, į kurį buvo 
pasiųsta visa eilė Lietuvos, Latvi. ' 
jos ir Estijos kolektyvinių ūkių]
pirmininkų, mechanizatorių, žemės' vo iškilmingai atidaryta “visasų-; Britų kolonijoj Kipre gyvento- 
Ckio specialistų ir bolševikinių junginė žemės ūkio paroda”. Joje jaj jau kuris laikas reiškia noro 
agitatorių. Pasiųsti taip pat buvo] taip pat Išstatyta visa eilė ir okup. prjsijungti prie Graikijos. į jų 
“žemės ūkio pirmūnai" iš Rusijos Lietuvos eksponatų. Centrinę vietą reikalavimus vis nebuvo atsižvelg-

wuuijoo. x — suko (Marijampolės) ir Linkuvos svaidymas į policijos būstines ir 
■ pats Chruš- rajonai. Vilniaus radijo pareiškimu,' administracijos pareigūnų butus, 
atidarė Sov. I “TL ekspozicija pasakoja apie Lie- ] Dabar D. Britanijos min. pir- 

tuvių tautos kovų už partijos ir; mininkas praneša, kad D. Brita- 
vyriausybės nubrėžtos programos n|ja yra pakvietusi Graikiją ir 
žemės ūkyje smarkų pakėlimą ir j Turkiją Kipro problemoms aptar- 
įgyvendlnimą”. Paviljone taip pat i t|. Manoma, kad konferencija įvyks 
išstatyti spalvoti vitražai, vaizduo- rugsėjo ar spalio mėn.
jantleji V. Kapsuką, Melnikai!?, ( jy šiol D. Britanija nesutikda- 
gan. černiachovskį ir kt. I paro- V(, Kipro klausimo svarstyti su 
dą iš Lietuvos numatoma nugaben- ] Graikija, kuriai anksčiau ši sala 
ti apie 10.000 ekskursantų, tarp priklausė.
jų apie 1.600 sudarys visokie bol
ševikiniai “pirmūnai”. Iš Vilniaus i 
radijo pranešimo matyti, kad per dariusi kratų rado žymius kiekius 
Visasąjunginę bloševikų žemės ūkio ] ginklų Ir šaudmenų. Yra areš- 
parodą Maskvoje “platesniu mastu ] tuotų. 
eksponuotas lietuviškasis bekonas”..
Šioj srityj skelbiama žymesnių lai-! 
mėjimų pasiekus šakių rajono Le- 
nino vardo kloūkio gyvulių augln-' 
tojus, Pakrojaus rajono "Gegužės sa> kad birželio 19 d. Balstogėje 
pirmosios”, Dotnuvos rajono Že- mirė buv. Vilniaus arkivyskupas 
maltės vardo ir kitus kolūkius., r. Jalbrzykovskls, sulaukęs 75 m. 
Pirmoji ekskursija' iš okup. Lietu- ' anlžiaus. 
vos į Maskvą buvo pasiųsta iš!
“Pavasario lauko darbų pirmūnų” | 
— jų sudarė Veisiejų, Plungės ' 
Kovarsko rajonų kolūkininkal. Elta'

sovietinės respublikos, Suomių —(Sov. Lietuvos paviljone užima Kap- ' įa Prasidėjo riaušės ir bombų 
Karelų, Ukrainos ir Gudijos. Pa- —------ *- T2-’------------- ----------
sltarime dalyvavo ir 
človas. Pasitarimą i-------- -----

'Sąjungos ž.ū. min. pavad. Jaškevi- 
člus.. Po pranešimo buvo diskusi
jos, kuriose tai p pat dalyvavo 
Sniečkus, be Jo, latvių ir estų kp 
centrų komitetų sekretoriai, bolše
vikinis ž.ū. min. Augustinaitis 
Sov. Lietuvos Žagarės rajono “Per
galės” kolūkio agr. Granauskas, 
Priekulės rajono Stalino vardo ko
lūkio pirm. Viščinskas, Pasvalio 
MTS direkt. Muraško, Lietuvos kp 
Šalčininkų rajono sekret. Romano
vas ir kt., kurie su okupantams 
parsidavusiu Sniečkum stengėsi 
viską girti ir rūpinosi jiems dar 
daugiau įsiteikti.

Pasitarime dalyvavo daugiau 
kaip 1000 žmonių. Be ilgos Chruš
čiovo kalbos, pagrindini praneši

mų jame padarė Sov. Sųjungos Mirt. 
Tarybos pirmininko pirmasis pa
vaduotojas Lobanovas, be kita ko, 
pažymėdamas, koks Pabaltijo res
publikoms skiriamas "atsakingas 
uždavinys žemės ūkio produkci
jai žymiai padidinti”. Lobanovas 
pripažino, kad “Pabaltijo respub
likos nuo senų laikų garsėja labai 
produktyvia pienine gyvulininkyste 
ir kiaulininkyste”. Pajamos iš gy
vulininkystės, palyginti su visomis 
pajamomis, kurias kolūkiai gavo 
1954 m., sudaro Latvijos — 66,3 
procentų. Estijos — 79 proc. ir 
Sov. Lietuvos — 49 proc. Pranešė
jas ragino taip pat padidinti bul
vių ir daržovių ir cukrinių runke
lių gamybą, įtikinėdamas, kad esą, 
"Pabaltijo valstybės turi didžiulius 
organinių trąšų rezervus", šiemet 
“visasąjunginėje ūkio parodoje 
Maskvoje” dalyvauja 236 pabaltie- 
člų kolūkiai. 98 taryb. ūkiai ir dau
giau kaip 4.000 ž.ū. pirmūnų. Vil
niaus radijas š.m. birželio 17 d 
paskelbė, kad “pasitarimo dalyviai 
priėmė kreipimąsi į visus Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos TSR-kų kolū
kiečius ir kolūkietes. TMS-čių ir ta- 
rybln. ūktų darbuotojus, ž.ū. spe
cialistus, kuriame ragina juos pla
čiai išvystyti soc. lenktyniavimų 
už tai, kad 1955 m. būtų pasiekti 
lemiami laimėjimai smarkiai pake
liant visas Pabaltijo sąjunginių 
respublikų ž.ū. šakas”. Pasitarimų 
baigus buvo suruoštas "Pergalės” 
aikštėje mitingas, skirtas “tautų : 
draugystei’’ Ir tariamiems draugiš
kumo ryšiams tarp pabaltiečių ir 
sovietinių tautų pavaizduoti. Per 
jį kalbas pasakė Latvijos kp. ck-to 
šekret. Kalnberzinš, Sov. Lietuvos 
AT prezidiumo pirm. J. Paleckis 
ir kt. Paleckis ypač gyrė ir augštl- 
no “be galo vertingą pagalbų, ku
rią telkia Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos darbo žmonėms visos TS - 
gos tautos, o pirmiausia didžioji 
rusų tauta”, esą, toji “TS-gos tau
tų draugystė yra neišardoma”.

Pasitarimų išvakarėse Chruščio-| 
vas aplankė Lietuvos Šiaulių rajo.; 
ne “Raud. Vėliavos” kolūkį, viepą

AAP spaudos agentūra praneša, 
kad Nicosia (Kipre) policija pa-

MIRĖ ARKIVYSKUPAS
JALBRZYKOVSKIS •

Londono lenkų dienraštis prane-

sinky tuometinis Sovietų prekybos 
ministeris Mikoyanas, pakvietęs 
atvykti vizito į Maskvą suomių 
gynybos minister j. Ypač po Pa
ryžiaus sutarčių ratifikavimo pa
gausėjo gandų, jog Suomija tu-

• rėsianti prisidėti prie Rytų bloko 
| koordinacinių karinių priemonių 

pasiekusi visai ne stebuklingomis . sustiprinimo, o Maskva pareika- 
priemonėmis, o tik savo kietumu . busianti Iš Helsinkio, kad būtų 
ir darbštumu. Jis pats yra 4 kar- rusams leista Suomijoje įsitaisyti 
tus kalbėjęsis su Stalinu — ir tas naujų karinių bazių. Tačiau suo- 
kiekvieną kartą reiškė. suomiams mjaj jr Ugi šiol išlaviravo, tokių 
savo ypatingų simpatijų. Klaus'- , bolševikams nuolaidų nesuteikda
mas tik, ar ne realus apskaičla- mi. Daugumas duomenų rodo, jog 
vimas, bet ne tos raudonojo dik- Maskvai vargu pavyks normaliu 
tatoriaus simpatijos padėjo šuo- keliu tai padaryti. Dabartinė pa- 
miams iki šiol išsaugoti savo ne- ; saulinė politinė konsteliacija rei- 
priklausomumų. kalauja, bent Sovietams taip atro-

Visl žino, kad 1947 m. taikos , do naudingiau, kad Suomija būtų 
sąlygos buvo kietos. Jos Suomijai laisva ir nepriklausoma, negu bū- 
kaštavo daugiau kaip 10% visos tų padaryta satelitu. Maskva nori 
teritorijos, be to, teko priimti ir Suomiją pademonstruoti kaip ”tal- 
įkurdinti 425.000 karelų pabėgėlių. I kios koegzistencijos su bolševizmu” 
Per 20 min. automobiliu iš Helsin- I pavyzdį. Pagaliau ji sudaro patį 
kio pasiekiamų Porkkalos pusią- šiauriausią kertinį akmenį tos dir- 
salį rusai “išsinuomojo” 50 metų I btinės neutralios
— Ir per tų laikų jį pavertė viena į Maskva per Švediją, Vokietiją ir 
iš stipriausių Baltijos jūros tvlr- 'Austriją su Jugoslavija stengiasi 
tovių. Mažai tautai uždėta 300 , sukurti tam tikrų “Cordon sani- 
mil. dol. vertės reparacijų našta į taire”.
buvo nepaprastai sunki — vis dėl- ' 
to suomiai Jų sumokėjo ir išliko ] geriausiai ginkluotų 
tauta, nepraryta geležinės uždan- į ’ •»* • •
gos. .

1948 m. balandžio mėn., netrukus 
po perversmo Prahoje, Maskva pa
siūlė Suomijai "savitarpinės pa- 
galbos paktą”, kurio svarbiausias 
straipsnis — Suomija turėjo įsi- . Įima sakyti, yra bevelk beginklė, 
parelgotl kovoti drauge su TSRS, '

zonos, kuria

Švedija yra šiandien viena iš 
į pasaulyje

I kraštų ir savo ginkluotų neutralu
mų yra pasiryžusi ginti bet kokia 
kaina. Deja, Suomijai, kuri turi

I 1.300 km. ilgio pasienio liniją su 
' Sov. Sąjunga, toks savo neutralu
mo gynimas nėra įmanomas: ji, ga-

Tačiau suomiai visa savo esme

paudęs Išsikišusj šakygalį ir tuoj 
pat atsivėrusios nematomos dure- 

: lės. Iš angos jis išėmęs gintarinę 
(PORINGĖ) 'dėjosi piktų žandarų keiksmai, dėžutę, gero avino galvos didumo,

_. t ... , ... i Bet nėjo žandarai į jaują, nes jie atsinešęs į vidurį jaujos, jsibedęs
Ties Mateiklškių upeliuksciu, žinoj ka(i gutemus nė vienas apy-1 savo šviečiančią lazdų, pasidėjęs 

Į ten, kur baigiasi akivaromis kun- ]ink.s ž nedrjatl) jos dgžutę ant aplQžuslo llnabrau.
■ umojan s tais s, ai Ir a ai ; praVerti. O ir patys žandarai, nors kio, švelniai pakėlęs jos dangtelį 
tebeguli keli supuvę sienojai. Sa- , gink]uotj Įkj dantų, naktį jau jos' pradėjo skaičiuoti auksinius pini-

• koma - kadaise ten jaujos būta. I iŠ3il(,nkdave. Į gU8. šerkšnui dabar abidvi akys
. Kas state tų jaują — niekas ne-
, atsimena. Tik mano senelis porin- 
I davo, kad ji buvusi Iš tvirto ąžuo-

Pavergtoji Europa 
reikalauja laisvės

PAVERGTOSIOS EUROPOS TAU
TOS REIKALAUJA ATSTATYTI 
LIETUVOS, LATVIJOS IR ES
TIJOS NEPRIKLAUSOMYBĘ.

. Pavergtųjų Europos Tautų Sei- ;-----•---- •-------------- -------- ■»—
mas, Jungtinių Tautų dešimtmečio lo suremta ir priklausiusi Laba- 
sukakties proga š.m. birželio 20 nonl dvarui’ kurio Ponaitis savo

11 i praverti. O ir patys žandarai, nors kio, švelniai pakėlęs jos dangtelį
I ginkluoti Iki dantų, naktį jau jos pradėjo skaičiuoti auksinius pini- 

*' išsilenkdavę. Į gus. šerkšnui dabar abidvi akys
!" Tūno kamputyje susirangęs ber. ant kaktos iššoko — tokios daugy-

naitis, tyli kvapą sulaikęs. O.dul- bes auksinių pinigų ten būta! Stal- 
kės ir pelėsiai nosį kutena, člau- ] ga pragydo pirmieji gaidžiai. Po- 

, dėti verčia. Sulenktos kojos tirps- naitis, nebaigęs skaičiuoti, pinigus 
■ta, bet šerkšnas kenčia. Ir ką veiks1 sušėręs į dėžutę, sumurmėjo: "IrsuKBKues proga s.m. oirzeuo zu ’ ----- ------ . ita, bet Šerkšnas kenčia. Ir ką veiks suzeręs i aezutę, sumurmėjo: "ir

d. New Yorke susirinkęs posėdžio, , nudobęs ir paskui pats pasi- „kentėjęs, jeigu jaujoje tyko vai-1 vėl nespėjau. Kada aš juos suskal- 
apsvarstė tris klausimus ir priėmė . ko^ę3' . I duokliai, o lauke lygiai baisūs caro ■ čiuosiu, kada pasibaigs mano kan-
atitinkamas rezoliucijas. Posėdžiui Taigi, dar tais laikais, kada Lie- žancjaral siaučia. j Žios, kada ateis mano nuodėmių
pirmininkavo albanas Hasan Dos- . tuva “uvusi ru8U caro pavergta, o ___ išpirkimas? Ach. kad kas norspirmininkavo albanas Hasan Dos- , - - - ■
y | lietuviai jo kariuomenėje turėję

Visų pirma buvo svarstoma Pa- ] dT"d®S™t p«nke-
vergtųjų Europos Tautų Seimo 
deklaracija. Tuo klausimu pasisa- . 
kė visų Europos Sovietų paverg
tųjų valstybių atstovai, reikalau- ' 
darni, kad šioje tarptautinėje ins
titucijoje būtų atstovaujama pa
vergtosioms valstybėms Jų tikrų-

Apsiprato akys tamsoje, bet vai
duoklių šerkšnas vistiek nemato. 
Pradėjo galvoti, kad tai tik pasa
kos, kad vaiduokliai — bailių žmo- | 
nių išsigalvojimas.

Nedrįsdamas Išeiti, nes kaime'

rius metus, bene Užežerio kaime, 
gyvenęs jaunas šaunus bernaitis, 
vardu šerkšnas.

Smarkus vyras buvęs tas šerkš-
i nas: darbe nepavejamas, šokiuose dar girdėjosi žandarų balsai, šerkš- j 
I nepavargstantis, linksmose išdai- nas, patogiau Išsitiesęs, pradėjo j 
I 80Se vėtra siausdavęs. O merginos, snausti. Bet staiga —

jų ’^p^nta7tų7 wlllekant tų J*1’ i kur>« pažvelgdavęs, iš laimės 
be atstovavimo rausdavuslos.

PRANEŠIMAS
MUENCHENO APYLINKES 

VALDYBOS KREIPIMASIS l 
VISUS LIETUVIUS, PRIEŠ 

EMIGRACIJĄ GYVENUSIUS 
MUENCHENE

Malonios Tautietės, malonūs Tau
tiečiai!

Jūs turėjote laimės išemigruoti 
ir pradėt kurti naujų buitį Aust
ralijoje. Mes tikime, jog Jūs visi 
esate — daugiau ar mažiau — 

nugalėję pirmuosius įsikūrimo sun- 
kuinus Ir galite šiandien pasi
džiaugti kitokiu negu Vokietijoje 
gyvenimu. Mes džiaugiamės kartu 
su Jumis Jūsų sėkmė ir linkime 
geros sveikatos ir laimės tolimes
niuose Jūsų siekiuose susikurti 
gražesnę ateitį.

Bet, kaip Jūs gerai. žinote, ne 
visiems lietuviams buvo atvertos 
durys į užjūrio kraštus. Nevieno 
sveikata karo pasėkoje buvo pa
laužta Ir neatitiko emigracinių įs
taigų reikalavimų. Jie turėjo pa
silikti Vokietijoje ir čia skursti be 
perspektyvos susilaukti kada švie
sesnio rytojaus.

Jeigu šiuo metu esamomis ap- . 
linkybėmis yra sunku pakeisti Vo
kietijoje esančių lietuvių medžia
ginę padėtį, tai vienok yra galima 
pakelti jų nuotaikų ir neleisti 
jiems pulti j visiškų apatiją bei 
tamsią neviltį. Viena iš tokių veiks
mingų priemonių palaikyti tautinę 
sąmonę ir puoselėti viltį, padedan
čią pakelti nelaimės vargus, yra 
spausdintas lietuviškas žodis.

Deja, nepasiturintiems Vokieti
jos lietuviams jis yra sunkiai pri
einamas, o lietuviškos knygos tie
siog neįkandamos. Todėl šių faktų 
akivaizdoje Muencheno Apylinkės 
Valdyba kreipiasi į Jus, malonūs 
Tautiečiai, kitados gyvenusius 
Muencheno padangėje, prašydama

išpirkimas? Ach, kad kas nors 
tuos pinigus surastų ir man ne
reiktų daugiau į čia sugrįžti. 

Paskui jis dėžutę su pinigais 
I įkišęs į sienojj, o trečiam gaid- 

J žlui užgiedojus išnykęs jaujos ka- 
L mine.

šerkšnas, dar vis dantimis 
baimės kelendamas, išsirangė 
savo kampo. Apgraibomis pasiekęs 
anų slaptą sienojį, susirado šakl- 
galj, kurį paspaudus atsivėrė du
relės. Jis tuoj išsiėmė ginatrinę 
dėžutę ir laimingai parkeliavo 
namo. Kitų dieną jis pabėręs caro' jus padėti įsteigti Muencheno Apy- 
žandarams auksinių pinigų saują' linkėję lietuvišką biblioteką bei 
Išsipirko nuo kariuomenės. Už Ii- j skaityklų. Joje galės Muencheno 
kusius dar nupirkęs dvarų, paskui. apylinkės lietuviai (jų skaičius 
vedęs gražiausių savo kaimo mer- siekia 250), kurių tarpe Jūs gal 
gaitę, kurios seniau tėvai dėl jo rastumėte savo giminių, draugų, 
neturto nenorėję už jo leisti, ii- pažįstamų, gauti pasiskaityti Re
gus metus gražiai gyveno, o jau- tuvišką knygą, žurnalą, laikraštį, 
joje niekada daugiau nebesivaide- Mes gražiai prašome Jus paremti 

mūsų pastangas įsteigti bibliotekų 
piniginėmis aukomis, kurias malo- 
sėkite siųsti Valdybos ■ iždininkės 
adresu: Mrs. V. Mykolaitienė, 
Muenchen 54, Smaragdatr. 17/3, 
Germany.

Mes tikimės, Jog Jūs Išgirsite 
mūsų balsų. Muencheno lietuviai 
bus Jums ilgai dėkingi už Jūsų 
broliškų pagalbą.

MUENCHENO APYLINKES 
VALDYBA

iš
iškad subll- j 

dės jaujos krosnis, kad sudrebės 
sienos, kad surūks dulkės ir se
nos spalių nuobiros — šerkšnui vi
sas miegas išgaravo. Ir mato ber
naitis — baidyklių visas pulkas: 

1 viduryje jaujos kūliais verčiasi, 
atitinkamą kalbą pasakė Martynas tarnauti, brangų laiką gaišinti,. ratu sukasi, rankomis, kaip šluot- 

savo jaunas dienas Rusijoj dilinti.' ra^iais , skeryčioja. Vienos tų bai- 
Ir niekas Iš lietuvių nenorėdavęs | dyklių įsu septynim galvom, kitos 

1 arklio kanopom,1 trečios avinais 
mekena, šerkšnui net plaukai ant 
galvos ežiu atsistojo, kai viena 
baidyklė, užuodusi žmogų, čiupo 
jam už kojos. Kitos tuoj griebė 
jį už plaukų tampyti, dar kitos 
žnaibyti bernaitį apniko, šerkšnas 

i mane Jau galą gausiąs. Bet atsi
minė turįs iš šventojo ąžuolo kry
želį. Išsitraukęs tą kryželį, api
brėžęs aplink save ratą mato, kad 
baidyklės, vos pasiekusios kryže
liu nubrėžtą ribų, tuoj į dulkes 
pavirsta. O kai pati didžiausioji 

i ii- paskutinė , ta su septyniom gal- 
j vom ir arklio kojom, mėginus čiup- 
j ti šerkšną už nosies, pavirto į dul- 
. klų saują, sugirgždėjo jaujos du- 
[ rys ir įėjo gražiai apsirėdęs po- 
' naitis, pasiramsčiuodamas balto 
i kaulo lazda, kurios galvutė žaiža- 
I ravo įvairiausių, spalvų šalta ug- 
| nimi. Dabar jaujoje buvo šviesu, 

kaip lempai degant šerkšno tėvų 
pirkioj. O ponaitis, net nepažvel
gęs į drebantį bernaitį, priėjęs 
prie vieno didžiulio sienojo, pas-

kraštų visiškai
(Pabaltijo valstybės) ar neteisė
tai pakeičiant jį Sovietų Sąjungos ' nų rusų caras kariuomenėn pašau- 
jėga pastatytų marionetinių ,vy- ; kęs. Tik kur tau jis eis dvidešimt 

riausyblų atstovais. Lietuvos vardu penkerius metus svetimiesiems

Bet atėjusi diena, kada Ir šerkš

Brakas. ,
Be to, Politinei Komisijai pasiū- , 

liūs, Seimas vienbalsiai priėmė re- , 
zoliucijų, reikalaujančią atstatyti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybę. Rezoliucija baigia
ma šiais žodžiais: "Reikalaujama, 
kad laisvojo .pasaulio didžiosios 
valstybės tesėtų Jungtinių Tautų 
Deklaraciją, priimtą 1942 m. sau
sio 1 d., siekiančią “atstatyti su
verenumų ir nepriklausomybę tų 
kraštų, iš kurių tatai buvo agre
singųjų tautų Jėga išplėšta”, bei 
”... pasirinkti tokių valdžios for- 

taryb. ūkį Ir Latvijoje “Avangar- mą, kokios jie nori”; reikalaujama, 
do” kolūkį. ‘Raud. Vėliavos” ko-' kad šis dėsnis būtų pritaikytasdo” kolūkį. ‘Raud. Vėliavos” ko
lūkio pirm. A. Glrdaitls per Vii- Pabaltijo valstybėms, totalitarinio 
niaus radiją paskelbė, jog Chruš- sąmokslo ir sąmoningos
čįovas atkreipęs jų dėmesį, kad jie 
dar nepanaudoję "visų kolūkinėje 
gamyboje slypinčių rezervų žemės 
ūkio produktų gamybai smarkiai 
padidinti” etc. Kolūkininkų vardu 
jis pasižadėjo “pasitaisyti”. Lietu
viškosios radijo transliacijos tuč
tuojau davė tinkamų atsakymų dėl 
Chruščiovo vizito okup. Lietuvon Ir

sovietų 
aukoms. Dr. A. Trima- 
pagrindinis šio klausimo

agresijos 
kas buvo 
referentas.

Taip pat Seimas patvirtino Ben
drųjų Reikalų Komisijos priimtą
ją rezoliucijų, kuria pasmerkiama 
profesinių sąjungų teisių elimina
vimas Sovietų Sąjungos pavergtuo. 
siuose Europos kraštuose. LLK.

carui tarnauti: turtingieji iš žan
darų išsipirkdavę, gi neturtingi — 
slapstydavęs!, nes tik rudenį 
jaunus vyrus caro tarnai gaudyda
vę. Tokius vyrus rekrūtais vadin
davę.

Daug rudeniu prabėgę šerkšnui 
beslslapstant, žandarus už nosies 
vedžiojant. Bet vienų pavakarį vi
sas žandarų būrys Užužerėn už
griuvęs — žūt-būt nutarę jaunus 
vyrus sugaudyti, o labiausiai Jiems 
rūpėjęs šerkšnas, kuris visados 
jiems iš rankų išslįsdavęs.

šerkšnas, matydamas, kad žan
darai jau čia pat, supratęs kad pa
klius į jų nagus — atsiminė už-. 
keiktą jaujų — nėrė ,kaip vėjas' 
lengvasparnis pamiške pro raistų I 
Ir peršokęs upeliūkštį vienu šuo-j 
liu iš pakrūmės atsidūrė viduj. | 
Nors ir narsus buvęs šerkšnas, j 
bet šiurpas, it piktos skruzdės, 
šliaužiojo jo nugara. Viduje juk, 
pagal žmonių pasakojimus, turėję 
būti pilna vaiduoklių, gi lauke giri

nų.
P. želva.

RAUDONIEJI NEMĖGSTA

JUODŲJŲ

Iš Vašingtono AAP spaudos 
agentūra praneša, kad 13 Sov. Są
jungos ambasados tarnautojų šei
mų išsikraustė iš namo, kada to 
namo savininkas leido apsigyventi 
tuščiuose butuose negrų šeimoms. 
•Namo savininkas pareiškė nusis
tebėjimų, kadangi iki šiol Sovietai 
viešai skelbdavo, jog amerikiečiai 
spaudžia ir persekioja spalvotos 
rasės žmones. Jis manęs, kad Sov. 
Sųjungos piliečiai nedarų rasinių 
skirtumų Ir su negrais galėsią vie
name name gražiai gyventi. Bet 
jis, prisipažįsta, skaudžiai klydęs...

FILMAS Iš VASARIO 16

GMNAZIJOS GYVENIMO

Iš Paryžiaus į Vokietiją atvykęs 
V. Gedgaudas Vasario 16 Gimnazi
joje suko filmą, kurios Ilgis apie 
30 minučių.- V. Gedgaudas aplankė 
ir eilę lietuvių-kolonijų.
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| Gyvenimo 
| Iškarpos

Aną dieną bičiulis gavo laišku 
ir laikraštį rusiškai prirašytą iš 
Drezdeno. Po savaitės jo adresu at
keliavo vėl toks pat siuntinys iš 
Leipcigo.

Varto žmogus tuos laikraščius 
Ir nieko nesupranta. Paskui susi
rado rusiškai mokančių tautiečių. 
Sukišo vyrai barzdas ir skaito. 
Galvom kinknoja, stebisi. O vie
nas toks šapiokas Ir sako:

— Plačiai, žinomas esi, Vytautai. 
Net bolševikų generolai tavo adre
są kišenėse nešiojasi. Matai — 
draugas generolas Michailovas ta
ve vlešnagėn kviečia.

— Tą patį šito laikraštuko nu
merį ir man prisiuntė. Tik mano 
"geradaris”, atrodo, R. Berlyne 
gyvena, — pareiškė' kitas, trauk
damas iš kišenės apglamžytą 
‘‘Sniego operacijos” vykdytojų or
ganą.

Toks smallanosis patylučiais var
to, . kokį straipsneliuką paskubo
mis iš to “kvieslio” paskaito, o 
vienoj vietoj iš rusiškos j lietuvių 
kalbą garsiai perverčia: “Grįžkite, 
ko Jūs ten vargstate, kam jūs 
dirbate išnaudotojams, kurie jus 
senatvėje išmes, kaip senus, nie
kam nereikalingus skudurus, ži
nokite, niekur nėra taip smagu 
mirti, kaip savoje žemėje. Tad 
grįžkite visi mirti... mes jūsų 
laukiame.... ,

— Na, vyrai, tai gal važiuosi
te namolio. Taip gražiai kviečia, 
taip labai laukia draugas gene
rolas Michailovas ir ...
— Man beveik patinka tie ru

seliai: kalba atvirai ir aiškiai. 
Bet mirti aš dar nesirengiu. Pa
gyvensiu čia kol mlchailovai iš
mirs, — beveik rimtai pasako tas, 
kurį Vytautu vadino. '<

— Išgrauš. Durnių jieško, — 
pasako antrasis.

Paskui “kviesliai" buvo numesti 
į šiukšlių dėžę ir vyrai padarė 
mezliavą Vasario 16 Gimnazijai 
paremti. •

'Yra toks priežodis: “Pažadi — 
patlešyji, neduodi — negriešyji”. 
Senas tai priežodis, bet daugelis 
mūsiškių jo neužmiršo iki šiandien. 
Jeigu netikite, pasiklauskite lietu
viškų namų komitetų narių. Jie 
jums pasakys, kad daug puikių 
tautiečių, prieš metus ar daugiau 
pasirašiusių pasižadėjimus lietu
viškus namus savo įnašu paremti, 
dabar savo pažado nenori tesėti, 
kiti visai atatupsti traukiasi — 
svaro. daugiau kaip savo valko 
gailėdamies!.

— Aš nesu sutikęs tokių, kurie 
visiškai atsisakytų savo grašiu 
prie lietuviškų namų. įsigijimo pri
sidėti, bet išsisukinėjančių apstu, 
šitie dažniausiai vargšelius vaidl- 

■na, biedniokais dedasi — bėdų sa
vų jie tau kalnus per valandą ga
li sukrauti. Vienam tokiam “skur
džiui” (taip jis gailiai kalbėjo), 
vos pats susigriaudinęs šimtinės 
nedaviau naujam “holdenui” — 
mūrinuką jis jau turi, — rašo vie
nas lietuviškų namų statybos “ko- 
mitečikas.” i

O gal su tais lietuviškais na
mais nereiktų taip labai ir skubė- 

■ ti? Ypač tuose miestuose, kur dėl 
vietos neina susitarti. Pav. tokiam 
Sydnėjuje: kai visi tautiečiai turės 
savo mašinėles, tai ir vietos pro
blemos nebus — visiems bus arti 
Ir Strathfleldas, ir Bankstownas, 
Ir Cabramatta, ir kiekvienas kitas 
priemiestis. Kita vertus, gal tūlas 
rengiasi “namolio važiuoti” — to
kiems jokie namai čia nereikalin- 
gt-

•
Broliai, jeigu kas sako, kad 

Australijos lietuvių tarpe nėra 
vienybės, solidarumo ir lietuviški 
riekalai mums mažai rūpi — neti
kėkite. Štai Kanados “Tėviškės 
Žiburiai” rašo, kad viso pasaulio 
lietuviai turėtų mokytis iš mūs 
šitų dorybių.

Jaučiu, kad koks nors skeptikas 
suabejos ir paklaus: “0 kurgi jau 
mes čia tomis dorybėmis pasireiš- 
kėme?” Atsakymą vėl randame 
“Tėviškės Žiburiuose”, kur rašo
ma, kad Australijos lietuviai jau 
daugiau kaip prieš metus įvairio
mis progomis — šeimyniniuose po. 
būviuose ir viešuose parengimuose

TELEFONO KABELIS 
| ATLANTO DUGNU j

Iki šiol Europą su Amerika jun. 
gė telegrafo kabeliai Ir pasikalbė
jimas tarp šių kontinentų vyko 
radijo pagalba. Birželio 22 d. Bri
tanijos kabelių laivas “Monarch” 
pradėjo kloti pirmąjį telefono ka
belį Atlanto dugne, kuris tarnaus 
pasikalbėjimams tarp Europos ir 
Amerikos. Kabelio ilgumas apie 
3.800 kilometrų. Kai bus nutiesti 
du kabeliai, vienu metu galės vyk. 
tl 36 pasikalbėjimai.

Telefoniniai kabeliniai pasikal
bėjimai tupės būti stiprinami spec, 
stočių, kurias teks įrengti jūros 
dugne. Stiprinamosios garso radi, 
jo lempos bus paskandintos plieno 
dėžėse. Viso tokių stiprinamųjų 
stočių būsią 62. V

Dabartinių telefoninių pasikal
bėjimų tarp Anglijos ir Amerikos 
tarifas dienos metu (3 minutės) — 
3 svarai, nakties metu Ir sekma
dieniais -į- 2 svarai 5 šil.

Dviejų kabelių pratinsimas van
denyno dugne, stiprinamosios sto
tys ir kt. kaštuos apie 40 milionų 
dolerių. Numatoma, kad ateinan
čiais metais darbai bus baigti.

Europos valst. gyventojai 
skaičiais

US Dept, of Commerce gyven
tojų surašymo įstaiga iš Washing- 
tono praneša, kad 1956 m. sausio 
mėn. 1 d. Europos valstybės tu
rėjo šitiek gyventojų:

Austrija 6.954.000; Belgija 8. 
843.000; Britanija 51.111.000; Bul- 
garija 7.621.000; Čekoslovakija 12. 
954.000; Danija 4.427.000; Suomi
ja 4.212.000; Prancūzija 43.052. 
000; Graikija 7.941.000; Olandija 
10.674.000; Ispanija 28.967.000; 
Irlandija 2.928.000; Islandija 156. 
000; Jugoslavija 17.434.000; Liuk
semburgas 308.000; Vakarų Vokie
tija 49.762.000; Vakarų Berlynas 
2.211,000; Saaro kraštas — 991. 
000; Norvegija 3.406.000; Lenki
ja 27.020.000; Portugalija 8.706. 
000; Rumunija 17.309.000; Švei
carija 4.941.000; Švedija 7.230. 
000; Vengrija 9.748.000; Italija 47. 
704.000. šiatme sąraše trūksta 
Sovietų Sąjungos ir Rytų Vokieti
jos gyventojų skaičių, kuriuos tur 
būt buvo neįmanoma gauti.

Pas Kaimynus
— Melbourne latviai katalika 

įsirengia tautines kapines. Tam 
reikalui Jau užpirkta Ir žemės. 
Pagal paruoštą planą, tuos kapus 
tvarkys Ir prižiūrės latvių katali
kų draugija.

— Sydnėjaus universitete teisių 
fakultetą baigė latvis St. Lukass. 
Tai pirmasis latvis baigęs čia tei
sę. Jis jau pradėjo verstis advoka
to praktika.

Adelaidėje universitetą yra bai
gę 5 latviai.

— Stocholme užbaigta leisti Lat
vių Enciklopedija. Išleista 30 to
mų su papildymais. Enciklopedi
jos leidimas truko 5 metus. Pažy
mėtina, kad tai yra pirmoji pilnai 
užbaigta latvių enciklopedija. Ją 
leido ir redagavo prof. A. Svabe, 
talkavo J. Grina, L. Kronbergs, 
D. Sodums ir A. Strantmanis.

— Latvių socialdemokratų par
tijos užsienyje Stockholme leidžia
ma “Bryvyba” paskelbė Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos socialdemok
ratų partijų deklaraciją, kuria, 
apžvelgus pabaltiečlų socialistų 
partijų nueitąjį 50 metų kovos ke
lią, pasisakoma, kaip atstačius 
visuose 3 pavergtuose kraštuose 
nepriklausomybę, ateityje turėtų 
reikštis Jų savitarpio bendradar
biavimas.

—• pravedamomis mezliavomis pa
remia savo bendruomenės laikraš
tį, Vasario 16 Gimnaziją ir kito
kiems gyvybiniai svarbiems lietu
viškiems reikalams gražias sumas 
sumeta. Gi šitokio jautrumo de
gantiems lietuviškiems reikalams 
nesą ne Amerikoje, nė Kanadoje, 
nė kur kitur pasaulyje.

Teisingai rašo, ar ne? Tad bū
kime tuo šviečiančiu visų dorybių 
pavyzdžiu doleriais pertekusiems 
tautiečiams!

JURGIS DAUBA.

Polio nugalėtas
Poliomyelitas, sutrumpintai anglų vadinamas polio, arba vaikų para
lyžius, nors juo suserga ir suaugusieji, Ilgšio} buvo viena iš nenuga
limųjų ligų, pastaraisiais laikais persimetanti į epidemijas ir suda
ranti tikrą siaubą vaikams ir ypč jų tėvams, kurie ir patys nebuvo 
garantuoti nuo užsikrėtimo. Dabar polio nugalėtas. Surasti skiepai, 
kurie apsaugo vaikus nuo šios baisios ligos. Kas yra poliomyelitas, 
kaip buvo prieš jį kovojama ir kokiu keliu buvo prieita prie jo nu
galėjimo— atsakymą duoda čia spausdinamas profesoriaus dr. Vy
tauto POVILAINIO pareiškimas. I’rof. dr. V. Povilainis, kaip tik da

bar dirba poliomyelito srityje prie Montrealio (Kanada) universiteto, 
kurio virusines labaratorijas jis veda.

Polio sena liga
Poliomyelitas dar vadinamas vai

kų paralyžiumi, arba Heine-Medin 
liga, arba lotyniškai poliomyelitis 
anterior acuta, ši liga yra užkre
čiama, dažnai epideminė Ir Ji pa- ’ 
sireiškia paralyžlais, kurie dažnai 
padaro ligonį amžinu invalidu. Po
liomyelitas pasitaiko visuose kraš- Į 
tuose. Pas šiaurėj gyvenančius es-' 
kimus lygiai taip pat, kaip pas. 
Afrikos atogrąžose gyvenančius ne
grus. |

Ši liga egzistuoja nuo labai se
nų laikų. 1924 metais Flinders Pe
trie atrado Kaire skeletą egiptie
čio, gyvenusio 3700 metų prieš Kri
stų. Šis egiptietis turėjo kairę ko- ' 
ją trumpesnę ir deformuotą, iš ko 
galima atspėti, kad jis sirgo polio, 
myelitu. 18-tos Egipto dinastijos 
laikais, Astaros šventyklos Mem
fyje vyriausias kunigas Runa, mi
ręs 1580 metais prieš Kristų, turė
jo dešinę koją paralyžuotą nuo po
liomyelito. Taigi, ši liga egzistavo 
visuomet, bet tik 1840 m. vokiečių 
mokslininkas Heine moksliškai ap
rašė tą ligą ir pavadino “Pollomy- 
alltis anterior acuta”, 1891 metais 
skandinavų mokslininkas Medin 
pirmą kartą aprašė poliomyelito 
epidemiją. Dėl to dažnai ši liga va
dinama Heine-Medino liga.

MOKSLININKAI DIRBA

kainavo per 22 mil. dol.

Skiepinimo prieš Polio 
rezultatai

š. m. balandžio 12 dieną Michi- 
gano Universiteto Ann Arbor Mich, 
profesorius daktaras Thomas Fran
cis jr. paskelbė, kad naujieji skie
pai, Salk tipo, prieš poliomyelitą
yra ne pavojingi ir apsaugo 90 
nuošimčių vaikų nuo paralyžiaus.

šis skelbimas yra galutini rezul-' 
tatai didelių tyrimų, atliktų su dr. 
Jonas E. Salk, Pittsburgo Univer-,
siteto profesoriaus, patobulintais 
skiepais prieš poliomyelitą. šį ty
rimą organizavo vaikų paralyžiaus 
Tautinė Fundacija (National Foun
dation for Infantile Paralysis). Vi- 
■so Jungtinėse Valstybėse, Kanado
je ir Suomijoje buvo paskiepyta 
1.829.996 valkai, daugiausiai 6 m.

Į

amžiaus. Tie valkai buvo stebimi, 
nuo I-mo birželio iki 31 gruodžio; 
1954 metais. Tiems stebėjimams 
įvykdyti buvo sumobilizuota visa, 
armija vaikų ligų specialistų, or
topedų. šie gydytojai buvo pasi-' 
ruošę ištirti kiekvieną ligą, kuria' 
tie vaikai sirgs laike to periodo.1 
Iš kitos pusės visa eilė laboratorl- 1
jų buvo sumobilizuota tirti kraują 
tų vaikų, kad galima būtų žinoti,: 
ar jie tikrai serga vaikų paraly- i 
žlumi. Rezultatams įvertinti buvo|

1909 metais du Vienos gydyto
jai, Landsteiner ir Poppe, įrodo, 
kad pollomyelitu galima užkrėsti 
Ir beždžiones.

1910 metais Levadi — Paryžiuje, 
Klink — Stocrholme ir Flexner — 
New Yorke įrodo, kad poliomyeli
tas yra sukeliamas viruso.

1929 m. Levadi ir Lepine — Pary
žiuje įrodo, kad poliomyelltu už
sikrečiama per burną.

1930-34 m., Kolmer ir Broddie— 
JAV bando pirmą kartą skiepyti 
valkus prieš poliomyelitą. Jų ban
dymai nepasisekė Ir dargi nelaimin
gai baigėsi.

1949 metais Isabellę Morgan į- 
rodo, kad poliomyelitas gali būti 
sukeliamas trijų skirtingų virusų, 
kurie pavadinami I, II ir II.

1949 m. Turner, Sabin įrodo, 
kad normalus suaugęs žmogus turi 
savo krauju j e medžiagų, kurios už
muša virusą ir kad tos medžiagos 
atsiranda, jei žmogus buvo užsi
krėtęs poliomyelitu, nors ir nesir
go.

1952 m. Hammon įrodo, kad 'ga
mma glrtbulinas (žmogaus kraujo 
dalis, kurioj yra virusą užmušan
čios medžiagos) apsaugo vaikus 
nuo paralyžiaus.

1952 m. Bodian ir Howe įrodo, 
kad galima auginti pollmyelito vi- ■ 
rusą audinių kultūroj ant beždžio
nės inkstų.. Už tą atradimą 1953 
m. jis gavo Nobelio premiją.

1953 m. Parker Ir Rhodes iš To
ronto suprastina audinių kultūrą 
ir jų kultūros skystį galima įskie
pyti žmogui. ■

1954 m. Jonas E. Salk pasiūlo 
National Foundation for Infantile 
Paralysis pradėti skiepyti vaikus.

1955 m. balandžio 12 d. Thomas 
Francis Jr. praneša, kad šie polio
myelito skiepai apsaugo vaikus nuo 
paralyžiaus.

Iš tų kelių svarbiausių Išradi
mų, kuriuos paminėjau, matyti, kart 
skiepai prieš poliomyelitą atrasti 
daugelio mokslininkų pastangomis, 
dirbusių įvairiuose kraštuose, kar
tais net visą amžių, čia prisidėjo 
ir svarbios piniginės paramos, ku
rių daugiausia paaukavo March 
of dimes (10 centų, aukotų kovai 
prieš vaikų paralyžių). Keli pa
vyzdžiai sumų, skirtų tyrimams.

1949 metals Isabelle Morgan ty
rimai kainavo 1.500.000 dol.

1952 m. daktaro Hommon tyri
mai kainavo apie 2 mil. dol.

RAMBYNO
Rytprūsių vokiečių pabėgėlių or

ganas “Das Ostpreussenblatt” Nr. 
12-1955, tebelaikydamas Klaipėdos 
kraštą “vokiečių žeme”, paskelbė 
platų pranešimą apie Rambyno 
kalną ir jame buvusį aukurą. Laik
raštis rašo, kad to stabmeldžių 
aukuro paskutiniai akmens buvo 
paimti malūnui ir laiptams į vieno 
ūkininko triobą. Paskiau jie buvo 
nugabenti į sodą, iš kur, sužino
ję apie tai, žmonės iš jų atsiskėlė 
paskutines skeveldras ir jas išsi- 
grobstė, kaip turintį nešti laimę 
atminą. “Das Ostpreussenblatt”, 
aprašęs, kokios Rambyno kalne 
vykdavo iškilmės, įsidėjo taip pat 
padavimą apie Rambyną. Padavime 
nusakoma, kas įvyko 1811 m. Ram- 
byne buvusi pati švenčių švenčiau
sia vietovė, į kurią rinkdayosi se
novės lietuviai Iš viso krašto au
koti pirmajam iš savo dievų — 
Perkūnui. Iš ten gerovė ir palai
ma sklidusi po visą kraštą. Auku
ras stovėjęs pačioje kalno viršū
nėje, o aukuro akmenį ten pasta
tęs, kaip padavimas sako, pats 
Perkūnas. Po akmeniu buvęs auk
sinis dubuo Ir sidabrinės akėčios. 
Perkūnas buvęs derliaus dievas, 
todėl lietuviai ir eidavę Perkūnui 
aukoti, maldaudami savo laukams 
ir namams derlingumo. Padavimas 
skelbė, kad kraštas tol būsiąs lai
mingas, kol akmuo stovėsiąs kal
no viršūnėje. Tačiau 1811 m. Bar
tų kaimelyje, į šiaurės rytus nuo 
Rambyno, vokietis malūnininkas 
kvarcas įsigeidęs pastatyti du vė
jo malūnus. Tam tikslui jam pri
reikė dviejų giminių akmenų. Ap
žiūrėjęs Rambyno aukurą, Švar
cas išgavęs reikalingą leidimą ir 
pasiryžęs juos tam tikslui panau
doti. Tačiau apylinkės ūkininkai at
sisakę jam eiti į talką. Galų gale 
malūnininkas suradęs tris tvirtus 
darbininkus, kurie buvę iš kitur: 
vienas iš Gumbinės, kitas iš Til
žės, o trečias iš Prūsų kaimo prie 
Tilžės. Su jais malūnininkas užli
pęs į kalną ir pradėjo dirbti. Ta
čiau parotajam darbininkui ske
veldra įlėkusi į akis, ir jis dar tą 
pačią dieną abiem akim apako. 
Vyras buvęs aklas iki savo mirties. 
Antrasis darbininkas nusilaužęs 
ranką nuo antrojo smūgio j akme-

1954 m. daktaro Saiko tyrimai į nj. Trečiajam darbininkui iš Gum-

. sudaryta speciali nepriklausoma 
■ komisija, kurios pirmininku buvo 
' išrinktas dr. Thomas Francis jr. 
: ši komisija gavo rezu.tatus tyrimų 
I visų 1.829.996 vaikų, juos įvertino 
i ir balandžio 12-tą dieną paskel

bė. Jų reportas užima kelis šimtus 
lapų ir tik to raporto santraukos 
pasirodė spaudoje.

Šie skiepai nesukelia Jokios ne
pageidaujamos reakcijos. Paskiepy
tų valkų buvo pastebėtas raudonu
mas inokuliacljos vietoj tik pas 
4 iš 1.000, bet toks pat raudonumas 
buvo pastebėtas pas 4 iš 1.000 jei 
buvo įskiepytas tik vanduo. Svar
besnės reakcijos buvo pastebėtos 
tik pas 4 iš 100.000 valkų, bet įs- 
kiepyjus vandens (placebo) dides
nės reakcijos buvo pastebėtos pas 
6 iš 100.000 valkų; taigi reikia 
skaityti, kad tos reakcijos yra at
sitiktinis dalykas ir nieko bendro 
neturi su skiepais.

Tie tyrimai įrodė, kad pas vi
sus vaidus, kurie buvo paskiepyti 
Saiko skiepais, atsirado kraujuje 

. medžiagų, kurios užmuša virusą 
(antikūniai). šios medžiagos lieka 
kraujuje mažiausia 5 mėnesius, gal 
net kelis metus.

Laike observacljos meto, tarpe 
1.829.996 vaikų, buvo stebėti 1.013 
valkų paralyžiaus atsitikimai. Pa
tikrinus laboratorijoj, buvo atras
ta, kad 67,59% — buvo paralitinio 
poliomyelito, 17,6% — polio be pa. 
ralyžių, 7,2% — nenustatyta, 7,6 
— kitos ligos, kurios gali būti pa
našios į poliomyelitą. Iš to skai
čiaus galima buvo tiksliai nustaty
ti skiepų vertę. Apskaičiavimai į- 
rodė, kad skiepai apsaugojo 75% 
paskiepytų vaikų. Jeigu paskirsty
ti vaikų paralyžių pagal ligos sun
kumą, tai randame, kad sunkiose 
formose (bulbospinalinėse) protek
cija siekia 94%, ir lengvesnėse 
(spinalinėse) 60%. Tarp kitko šie 
skiepai, atrodo, neapsaugo nuo po
liomyelito labai lengvų formų, ku
rios nesukelia Jokių paralyžių ir 
eina kaip paprastas peršalimas.

(Pabaiga kitame numeryje)

NAUJI LEIDINIAI
LITERATŪROS METRAŠTIS. 

Redaktoriai Jonas Aistis ir Stepas 
Zobarskas. Dailininkas Pranas La
pė. Išleido Gabijos leidykla Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. Spau
dė Tėvų Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne. 550 psl.

Literatūros Metraštis skirtas 
spaudos atgavimo penkiasdešimt
mečiui ir tremties dešimtmečiui 
paminėti.

Metraštis suskirstytas į skyrius: 
poezija — 104 puslapiai, proza — 
107-408 psl., drama — 419-467 

Ir straipsniai — 479-529 psl.
Metraštyje sudėta 37 poetų, 24 

beletristų, 5 dramaturgų, ir 5 au
torių apžvalginiai straipsniai.

Literatūros Metraštyje su savo 
kūryba dalyvauja ir du Australi
joje gyveną rašytojai: Juozas 
Mikštas ir Vincas Kazokas. Pirmo, 
jo atspaustas eilėraštis “Vaizdas 
nuo kalno”, antrojo du eilėraščiai 
“Aklieji” ir “Ugnys”. Leidinys 
iliustruotas, geras popieris, kieti 
viršeliai.

PULGIS ANDRIUŠIS. TIPELIS
Humoristinis romanas. .Išleido 

Gabija, Jungtinėse Amerikos Vals. 
tybėse. Dailininkas Romas Vie
sulas. Spaudė Gabijos spaustuvė. 
240 psl.

Knyga gražiai išleista, kietuose 
viršeliuose.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Santarvė Nr. 3 (1955 m.). Rėžis, 

tencinis visuomeninių ir kultūros 
reikalų žurnalas. Viršelis dali. V. 
Jonyno. Leidžia Lietuvių Rezisten
cinės Santarvės Informacijos Biu
ras Londone. Redaktorius F. Ne— 
veravičius.
Naujosios Zelandijos Lietuvis. Nr.

22 (1955 m.). NZL Bendruomenės 
informacinis biuletenis.

LEGENDA
binės galų gale pavykę akmenį 
susprogdinti ir nugabenti j malū
ną. Tačiau jis trečią dieną, begrįž
damas į Gumbinę, pakeliui susir
go ir mirė nepasiekęs savo namų. 
Taip, anot padavimo, atsikeršijęs 
Perkūnas už savo išniekintą au
kurą, prie kurio daugiau kaip tū
kstantį metų vykę atnašavimai 
Aukso dubens ir sidabro kūčių 
niekas neradęs, nors ir ilgai buvę 
jieškota.

LABAI PRAŠAU
NEDEGINTI...

Spaudoje randame vis daugiau ir 
daugiau žinių apie istorinės med
žiagos sunaikinimus. Seniau vie
nas laikraštis paskelbė, kaip vieno 
žymiausių veikėjų archyvas buvo 
parduotas makulatūrai, kitas — 
kaip vienas asmuo beslkraustyda- 
mas spaudą paliko jėloje, kaip ki
tas dideli laikraščių rinkinį sude
gino... Be to, daugelis veikėjų 
žodžiu papasakojo, kapi sunaikint) 
organizacijų archyvai, knygynai ir 
kita brangi istorinė medžiaga. 
Labai prašau tokiu būdu nenaikin
ti istorines medžiagos. Naikinant 
daromas didelis nusikalstamas dar
bas prieš tautą, jos mokslą, Jos 
kultūrą. Kiekvieną archyvinį la
pelį, kiekvieną knygą ar laikraštį 
ir kiekvieną muziejinį dalykėlį 
siųskite Pasaulio Lietuvių Archy
vui, 2601 W. Marquette Rd., Chi
cago 29, Illinois, U.S.A.

Vincentas Liulevičius, 
PLA Direktorius.

* LIETUVOJ pradėjo veikti 
Raudonasis Kryžius. Tai matyti 
iš pranešimo per Vilniaus radiją, 
kad Klaipėdoje ir kituose miestuo
se įvykę tarprajoniniai Tarybų 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus su
sirinkimai. Ilgą laiką apie Raudo
nojo Kryžiaus veikimą Okup. Lie
tuvoje nieko nebuvo girdėti.

* BELGIJOJE planuojama sta
tyti augščiausia Televizijos stotis 
pasaulyje. Jos. stiebas bus 2.160 
pėdų augščlo. Naujoji stotis, kaip 
pareiškė Belgijos susisiekimo mi- 
nlsteris, televizijos programas ga
lės transliuoti be kitų stočių pa
galbos j kitus kraštus.

* AMERIKOJE 9 milionai žmo
nių serga kokios nors rūšies psichi-- 
ne liga. Tuo būdu kas 17-tas ame
rikietis yra slegiamas protinio ne
galavimo. Alkocholikų šiame skai
čiuje yra 4 milionai.

* PASAULYJE žmonės kalba 
2.796 klabomis. Biblija yra išversta 
į 1.10Q kalbų ir patenkina keturis 
penktadalius žmonių.

AVIŲ VAGYS
N.S.W. valstijoj per vienerius 

metus buvo pavogta už' 100.000 
svarų avių. Jos vagiamos iš ga
nyklų. Oranges apylinkėse avių va
gystės esti beveik kiekvieną naktį.

Vagių gaujos yra gerai organi
zuotos, turi savo mėsininkus, ku
rie priima vogtas avis dideliais 
kiekiais. Vagys j ganyklas atvyks
ta sunkvežimiais ir paslkrauja 
avių tiek, klek jiems patinka. Iš 
vienos avių farmos Crookwell apy
linkėje per vieną naktį buvo pa
vogtos 73 avys.
• Iš Canberros pranešama, kad 

australiškos vilnos kaina numato
ma ir šiemet pasiliks tvirta. Sin
tetinės vilnos gamyba dar toli 
gražu nepajėgia nutūraliosios vil
nos išmušti iš rinkos. Daugelyje 
atvejų dirbtinė vilna negali pa
keisti natūraliosios.

ĮSIGYDAMAS LIETUVIO PASĄ IR PIRKDAMAS TAUTOS 
FONDO ŽENKLIUKUS, PAREMSI LIETUVOS LAISVINIMO 
DARBĄ.
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
z Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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nūsų PWi I Kun. Dr. P. Bašinsko Kunigystės Sukakties
Minėjimas

; Birželio 3 d. Sydnėjuje gražiai , Sugiedojus sukaktuvininkui ir 
I paminėta kun. dr. Petro Bašinsko : varduvininkui Ilgiausių Metų, žodį 
i dvidešimties metų kunigystės su- tarė kun. dr. Bašinskas. Jis pa- 
kaktis. dėkojęs tautiečiams taip gražiai jo

Minėjimas pradėtas pamaldomis kunigystės dvidešimtmečio sukak-

Melbournas
MENO PARODOSE.

Newcastlis
NAUJIEJI ATEIVIAI IR

Neseniai tapytoja Elena Kepa- 
laitė dalyvavo su trimis darbais 
Preston Motors parodoje, suruoš
toje Meno Draugijos. Joje iš lie- 

• tuvių dailininkų tedalyvavo tik 
jaunoji tapytoja, vis didesnį pri
pažinimų jgijanti Elena Kepalai- 
tė. Australų meno kritikai jos 
darbus labai ,teigiamai įvertino.

Liepos 25 d. uždaryta skulpto
riaus T. Zikaro darbų paroda, ku
ri sukėlė didelį susidomėjimų tiek 
australų, tiek mūsų tautiečių tar
pe. Su šia paroda T. Zikaras išėjo 
j tarptautinį kelių ir susilaukė 
gražaus įvertinimo iš savųjų ir 
svetimtaučių pusės.

Nuo liepos mėn. 5 d. T. Zikaras 
vėl dalyvauja su trimis darbais 
Peter Bray galerijos ruošiamoje 
parodoje. Joje išstato 6 dailininkai 
po tris savo darbus. Paroda ati
daryta kasdien nuo 9 iki 17 vai. 
Ir šeštadieniais nuo nuo 9 iki 12 
vai. Peter Bray Gallery, Bourke 
Street. (k.)

LIETUVIS PASKIRTAS 
VYRIAUSIU INŽINIERIUM 
Šiomis dienomis sunkiosios in

dustrijos Kelly ir Lewis įmonės 
direkcija paskyrė inž. Andrių Ga
šlūnų mechanikos skyriaus vyriau
siuoju inžinierium. Tos įmonės 

' centras yra Melbourne priemies
ty Spring Vale, o gaminių parduo
tuvės visuose didesniuose Austra
lijos miestuose. Inž. Andrius Ga
šlūnas yra baigęs Šiaulių Vals
tybinę Berniukų Gimnazijų, stu
dijavęs Vytauto Didžiojo Unlver- 
sitetete ir Šveicarijoje baigęs 
augštųjų technikos mokyklų, vienų 
geriausių Europoje. Tik gabumu 
it* darbštumu išsikovojo tokių aug- 
štų vietų vos šešerlems metams 
praslinkus nuo studijų baigimo. 
Mes linkime, kad sėkmė lydėtų 
mūsų jaunų, bet gabų inžinierių 
ir tolimesniame gyvenimo kely. Jo 
tėvas yra medicinos daktaras, o 
žmona Teatro Mėgėjų vadovė Mel
bourne. (k.)

KUKLUS GRAŽIOS DARBO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

Liepos 3 d. bičiuliai susirinko 
A. Krausos namuose pasveikinti ir 
drauge atšvęsti A. Krausos 50- 
tles metų amžiaus ir 30-tles metų 
visuomeninio ir spaudos darbo su
kaktį. Prie kavos, šeimyniškoj 
nuotaikoj, buvo pasidalinta prisi
minimais Ir pagvildenti dabarties 
ir ateities darbų planai.

Sukaktuvininkų sveikino bičiu
lių vardu J. Meiliūnas, skautų var. 
du — Australijos Rajono vadeiva 
J. Makulis, raštu — LKF Austra
lijos Valdybos pirm. A. Vaičaitis, 
Sydnėjaus Lietuvių Skautų Vyčių 
Geležinio Vilko Būrelis ir buv. 
ALB Krašto Valdybos pįrm. J. 
Vaičaitis iš Bostono. (J.V.)

POLITINĖS PARTIJOS

Newcastllo lietuviai Ir kitos tau
tinės grupės yra nuolatiniame 
kontakte su Australijos politinė
mis partijomis. Dažnai šių parti
jų vadovai naujiesiems ateiviams 
teikia paramos spaudoje ar per 
radijų.

štai “Newcastle Morning He
rald” (27.6.55.) atspaude ALB 
Apylinkės V-bos pirm. Viskaus- 
ko ir Klymenko, ukrainiečių tau
tinės grupės pirmininko, pasikal
bėjimų su opozicijos vadu dr. Eva- 
tu. Viskauskas pasikalbėjime ats
tovavo Naujųjų Ateivių Jungtinį 
Komitetų, kurio jis yra pirmi
ninku.

Naujųjų ateivių atstovai, kaip 
rašo laikraštis, pareiškė norų rem
ti darbiečlų partijų, kuri esanti 
politinė darbininkų, kartu Ir nau
jųjų ateivių darbininkų interesus 
atstovaujanti partija, todėl jie 
laukia iš dr. Evatto vadovaujamos 
darbo partijos aiškios politikos 
dėl atstatymo nepriklausomybių 
Rusijos komunistų užimtuose kraš
tuose. Jie taip pat laukių aiškios 
politikos ir planų kovoje prieš ko
munizmų Australijoje.

Dr. Evatas atsakęs, kad Jis šiuos 
naujųjų ateivių iškeltus klausi
mus rūpestingai išstudijuos ir at
sakymų duosiųs artimiausiu lai
ku.

Adelaidė
DARBAS — LAIMĖ — 

TAUPYMAS — PASISEKIMAS

Šitokia antrašte "The Good Nei
ghbour" birželio numeryje atspau
de informacijų apie Vitalių Lln- 
kų, lietuvį, kuris po šešerių metų 
gyvenimo Australijoje, pradėjęs 
su skolintais 5 svarais, dabar Ade
laidėje turi “biznį” vertų £ 6000.

Jo pasisekimo pagrindas: kie
tas darbas, taupymas ir laimė.

V. Linkus, kaip rašoma toliau, 
kalbus šešiomis kalbomis, bet ne
mokėjęs angliškai, kada 1949 m. 
išlipęs iš laivo Melbourne. Per de
šimt mėnesių jis šios kalbos iš
mokęs tiek, kad galėjęs išlaikyti 
viduriniosios mokyklos lygio anglų 
kalbos egzaminus.

Pradžioje V. Lnkus dirbęs įvai
riose įmonėse ir pasidaręs kvali
fikuotu metalistu. Vėliau jis gavęs 
kasininko tarnybų, kur Išbuvęs 
ketverius metus. Paskui nupirkęs 
mažų maisto produktų krautuvę, 
kurių jis pavertęs klestinčia pre
kybos įmone. Pereitais metais V. 
Linkus nupirkęs antrų delikatesų 
krautuvę Port Adelaidėje.

Sydnėjus
RUOŠIAMASI CHORO 

KRIKŠTUI
| Liepos 10 d. Camperdowne įvy- 
I ko ALB Sydnėjaus Apyl. V-bos su- 
I kviestas organizacijų atstovų pasi
tarimas Sydnėjaus lietuvių choro 
krikšto reikalu. Išrinktas org. 
technikinis komitetas, (m.)

“ŠALTASIS KARAS”
Liepos 16 d., šeštadienį, švie

sos Sambūrio Sydnėjaus sk. ruošia 
paskaitų, tema: šaltasis karas. 
Prelegentas Steponas Kovalskis. 
Paskaita įvyks 12-14 Ennis Rd., 
Milsons Point. Pradžia 7 vai. vak. 
Įėjimas visiems laisvas. Po pas
kaitos kavutė ir šokiai (s)

JUNGTINIS EUROPOS TAUTŲ 
KONCERTAS — BALIUS

Rugpjūčio 20 d. Sydney Town 
Hali įvyks Jungtinio Europos Pa
vergtų Tautų Komiteto ruošiamas 
koncertas — balius.

Programų išpildys bulgarų, balt- 
gudžlų, čekų, estų, vengrų, latvių, 
lietuvių, lenkų, rumunų, slovakų 
ir ukrainiečių tautinių grupių me
nininkai.

STREIKAI BAIGIASI IR VĖL 
PRASIDEDA

Pastarosiomis dienomis Sydnė
juje Ir visame N.S.W. nesibaigia 
streikai. Streikavo ugnegeslai, 
plieno pramonės, dokų, statybos Ir 
kitokioms unijoms priklausų dir
bantieji. Streikų priežastys — at
lyginimas ir darbo sųlygos. Dau
gumas šių streikų baigėsi po die
nos ar keletos. Kiek ilgiau užsi
tęsė vakarinio dienraščio “Daily 
Mlror”, “Truth” spausdinančios 
spaustuvės darbininkų streikas. 
Pereitos savaitės gale paskelbė 
streikų dviejų dujų gamyklų dar
bininkai ir visos eilės vietovių: 
Bankstowno, Hurstwllles, FairfieL 
do, Kogarah, Grenvilles ir kitų 
priemiesčių, kaimų Ir miestų (iš
viso 83 vietovių) sanitarinės tar
nybos vyrai. Ryšium su tuo turėjo 
užsidaryti dvi didelės mokyklos — 
Padstow Ir Cabramattoj.

“KOVO” VALDYBA 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS 
Liepos 3 d. naujoji Sp. Klubo 

Kovo valdyba pasiskirstė pareigo
mis: A. Laukaitis — pirmininkas, 
Br. šaltmiras — vicepirmininkas, 
V. šutas — sekretorius, J. Baiko
vas — iždininkas, A. Bernotaitė 
— meno reikalų tvarkytoja Ir N. 
Gudeikaltė — valdybos narė.

Kovo pirmininko adresas: A. 
Laukaitis, 237 Sydenham Rd., 
Marrickville, N.S.W. .

Camperdowno bažnyčioje. Savo pa
moksle kun. dr. P. Bašinskas, kal
bėdamas apie pašaukimų ir kunigo 
pareigas bei atsakomybę, išryški
no mintį, kad Jaunuolis, pasirinkęs 
kunigystės kelių, neturi būti įtai
gojamas iš šalies atsisakyti savo 
pašaukimo, kaip lygiai neteisinga 
būtų versti ar prikalbėti pasidary
ti kunigu tų, kuris tam pašauki
mo neturi.

Pamaldų metu giedojo Sydnė
jaus lietuvių choras.

Toliau minėjimas buvo tęsiamas 
Dulwich Hill parapijos salėje. 
Trumpa kalba jį atidaręs Sydnė
jaus lietuvių kat. kapelionas kun. 
Petras Butkus pasveikino jubi- 
laitų ir Sydnėjaus lietuvių kat. 
parapijos vardu įteikė adresų ir 
stulų. Dar sveikino. ALB Krašto 
Valdybos pirm. V. Skrinska, kun. 
Gaidelis, šviesos Sambūrio pirm. 
J. Kedys, Skautų Vietininkijos 
vardu dr. Kišonas, ALB Cabra- 
mattos Apylinkės Valdybos vice
pirmininkas N. Cininas, ta pačia 
proga pasveikinęs ir vardines šven
čiantį kun. P. Butkų, Cabramattos 
lietuvių vardu įteikė jam gra
žų rankų darbo albumų. Aust
ralijos lietuvių Katalikų Kultūros 
Draugijos ir Sydnėjaus ateitinin
kų vardu sveikino dr. Mauragis. 
Sveikinimo telegramas prisiuntė 
kun. Vaseris ir kun. Kungys iš 
Melbourne ir Grincevlčiai iš Mltta- 
gongo. Jubiliatui asmeninę dovanų, 
savo darbo portfelį, įteikė Ja- 
selskis.

tiesminėjlmų suorganizavusiems, 
pažymėjo, kad jis, lankydamas ti. 
kinčiauosius, dažnai labai mažo
mis grupėmis begyvenančius, vi
sur jaučiųsis kaip namuose. Tai 
džiuginintls faktas, bylojus apie 
glaudų ryšį tarp kunigo ir savo
sios bendruomenės. Gi šis minėji
mas tik dar labiau pabrėžius to 
ryšio stiprumų, kas teikiu jėgų 
dirbti, kunigystės pašaukimų ir 
uždėtas pareigas vykdant, kartu 
lietuviškųjų kultūrų puoselėjant — 
lietuvybės ugnelę kurstant.

Meninę programų išpildė: M. 
Osinaltė (deklamacijos), daininin
kas sol. Vilnonis, jaunas akorde
onistas M. Mauragis, trombono 
sol. Lenigas, jauna balerina Ra
mona Ratas, piano solo — Irena 
Vilnonytė ir skautų tautinių šokių 
grupė.

Minėjimų pravedė dr. Al. Mau
ragis.

Lietuviškų vaišių stalų parengė 
spec, moterų komitetas.

Užbaigos žodyje kun. P. Butkus 
parieškė padėkų prie šio minėjimo 
parengimo prisldėjusiems ir kartu 
jubiliatui, sutikusiam savo kuni
gystės sukaktį su Sydnėjaus lie
tuviais atšvęsti.

Paskui skambėjo gražios lietu
viškos dainos, vyko lietuviški žai
dimai ir šokiai, kurių metu pasi
reiškė ir senimas ir jaunimas.

Šioje gražioje šventėje dalyva
vo apie 150 Sydnėjaus lietuvių.

(Al-nis).

A.A. KAZYS VIŠINSKAS
Lietuvos kariuomenės kūrėjas — savanoris Kazys Višins- 
kas, gimęs 1899 m. lapkričio 18 d., Australijoje išgyvenęs 
trejus su puse metų, palikęs sūnų Vytautų, po sunkios 
ligos š.m. birželio 16 d. mirė Wollongongo ligoninėje. 
Palaidotas Wollongongo katalikų kapinėse.
Šių žinių su liūdesiu praneša pažįstamiems ir draugams 
veliontes artimieji.

PRANEŠIMAS
ALB SYDNĖJAUS APYLINKES 

SUSIRINKIMAS
Liepos 30 d. 6 vai. vak., Concord 

West, Masonic Hall patalpose įvyks 
visuotinis ALB Sydnėjaus Apylin
kės susirinkimas, kuriame padarys 
pranešimus atstovai įvairiose tarp
tautinėse organizacijose, politinę 
apžvalgų padarys J. Veteikis, o 
meninę programų Išpildys Sp. 
Klubo Kovo meno grupė ir Rydes 
savaitgalio mokykla.

Kviečiami dalyvauti visi Sydnė
jaus lietuviai.

ALB Sydnėjaus Apyl. V-ba.

SPORTAS EUROPOJ

Futbolas. Jugoslavija žaidė prieš 
šveicarljų. Rungtynės baigėsi ly
giomis. Bulgarija — Lenkija 1:1. 
Sov. Rusija — švedjia 6:0. Ita
lija — Turkija 1:1.

xx
Olandijos lengvaatletų komanda 

viešėjusi Berne, Šveicarijoj, pra
laimėjo prieš Šveicarijos lengvaat- 
letuB. Olandai surinko 78 taškus, 
švencarai 142 taškus.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

45% Pigiau
J. JASELSKIS, TEL.: UY 4727,
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Išnuomojami kambariai
Botany išnuomojami 2 dideli 

kambariai su baldais ir virtuvės 
bei skalbyklos pasinaudojimu.

Rašyti "Mūsų Pastogės” Red.

Gamina geriausius ir pigiausiomis 
kainomis odinius portfelius, dir
žus, moteriškus rankinukus bei 
atlieka remontavlmo ir atnaujini
mo darbus.
59 McMillan St., North Bankstown.

APLANKYKITE NAUJĄ 
DELIKATESŲ KRAUTUVĘ

Sydnėjuje
Jūs būsite gerai aptarnauti 
ir įsigysite tikrai tokių mais
to produktų, kokius Jūb mė
gote ir namuose.

CYRILS
DELICATESSEN

■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

TAXATION ACOUNTANCY

EDWARD HIBBERT & CO.,
Viešojo atsiskaitymo ir taksų apskaičiavimo patarėjai. g 

Visais taksų atsiskaitymo reikalais kreiptis:
■

UY 4555, Frisina Chambers, 359 Chapel Rd., Bankstown, g 

N.S.W. Po darbo valandų namuose: 43 Kitchener P-de B 
Bankstown.

i 
s 
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PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame p.p. K. 
Dauguvietytei-šniukštiedįei, Kive- 
riui, Dambrauskui, Šarauskui, Plu- 
kui, Umbražiūnui už puikių prog
ramų; p. S. Paulauskui už gražų 
loterijos pravedimų; p. šimborienei 
už vainikus ir p. Laimai Zarem
baitei už užkandžių paruošimų mū
sų organizuotose Joninėse Sydnė
juje.

Maž. Lietuvos Bičiulių D-jos 
Sydnėjaus Sk. Valdyba.

Parduodamos | 
f STATYBININKŲ IR PAU- | 
X KŠČIŲ FARMERIŲ AUTO- ? 
X MOBILIAMS DĖŽĖS 
? X
❖ R. ARMSTRONG, X 
X 

27 Carlingford St. Regentą X 
X Park, N.S.W. 
X X 3 min. nuo stoties. Kreiptis ir 
¥ savaitgaliais. Nemokamas 
$ pristatymas. X183 Hay St., Tel.: MA 9548 

(Netoli Centr. gelež. stoties)

ALB GEELONGO APYLINKĖS VALDYBOS RUOŠIAMAS Lietuvis Laikrodininkas

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.)

ŠOKIU VAKARAS
- i

įvyks š.m. liepos mėn. 23 d., šešatdienj, 
Cemento fabriko salėje, Herne Hill.

Pradžia 6 vai. vak.
Turtingas bufetas užkandžiais ir gėrimais. Gera muzika.
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ALB Bankstowno Apylinkės Valdybos Ruošiamas
, ŠOKIU VAKARAS

įvyks š.m. liepos mėn. 30 d., ššetadienį,
FRIENDLY SOCIETY HALL, BANKSTOWN.

Pradžia 7 vai. vakaro.
Gera muzika. Alus Ir užkandžiai bufete.

Illlllllllillllllllllllll

VLADAS BANELIS
158 Liverpool Rd., Enfield.

Laikrodžių taisymo ir auksakalys
tės dovanų krautuvė. Atidaryta 
kasdien: 9-6 vai. Ir šešt. 9-1 vai. 
Tautiečiai priimami bet kuriuo lai
ku — paskambinus prie durų. 
Darbas atliekamas sųžiningai pri
tyrusio specialisto.

(Įj&JPOPTAkZ
STALO TENISAS NEWCASTLY

Birželio 30 d., Newcastllo apskr. 
i stalo teniso varžybų baigmėje su
sitiko geležinkeliečių rinktinė “Ci
vic” ir naujųjų ateivių “Whit 
Eagles”. Abi rinktinės yra pajė
gios ir augštai vertinamos. “White 
Eagles” pirmuoju žaidžia lietuvis 
Vyg. Liūgą, 1954 metų N.S.W. 
valstijos provincijos stalo teniso 
meisteris.

Baigmėje laimėjo naujieji atei
viai 7:4.

Varžybas stebėjo gausus būrys 
žmonių Ir ypač “nerimavo” Llū- 
gos-Geyse susitikimo metu. Lai
mėjo Liūgą (21:15, 17:21, 21:13). 
Kova buvo kieta ir įdomi.

“White Eagles” yra ta pati nau
jųjų ateivių komanda, kuri perei
tais metais atsilankiusius “Kovo” 
stalo tenisininkus nugalėjo žymia 
taškų persvara. (VL)

FUTBOLININKAI PRIEŠ 
KREPŠININKUS

Liepos 3 d. Sydnėjaus “Kovo” 
futbolininkai turėjo draugiškas 
krepšinio ir futbolo rungtynes su 
Kovo krepšininkais. Futbole futbo-. 
lininkai buvo pranašesni ir pelny
tai lamėjo 5:2. Krepšinyje, kaip 
ir buvo tikėtasi, krepšininkai atsi
revanšavo ir laimėjo 52:22. Graži 
sekmadienio popietė sutraukė ne
mažai žiūrovų.

“KOVO” PARENGIMAI

Sporto klubas Kovas yra numa
tęs suruošti šiais metais savo pa
rengimų su šokių vakarais:

30.7.55 Newtowne, 9.9.55 New
towne, 15.10.55 Macabeen Hali, 
29.10.55 Newtowne, 26.11.55 New. 
towne, 31.12.55 N. Metų sutikimas.

FUTBOLAS

Liepos 10 d įvykusios rungty
nės tarp ukrainiečių' Lion ir Kovo 
futbolo komandos, baigėsi 3:1 Ko
vo naudai.

Rungtynes stebėjo jpatingai di
delis skaičius lietuvių ir, atrodo, 
neapsivylė, nes Kovo futbolininkai 
tikrai gražiai ir pelnytai šias rung
tynes laimėjo.

Žaidė: Eismontas, Gilius, Kapo
čius, Baikovas, Bernotas, Burokas, 
Stakauskas, Vasaris, Norvilaitis, 
Ruša ir Lašaltis. Įvračlal: Norvi
laitis 2. Stakauskas 1.

Lietuviai sportininkai už 
geležinės uždangos

Berlyne įvykusiose tarptautinė
se bokso rungtynėse lietuvis Algir
das ŠOCIKAS Išsikovojo geriau
sio Europos boksininko vardų. Ta
čiau sovietai, siųsdami Šocikų į 
rungtynes, nesiteikė pažymėti jo 
tautybės. Šitas sovietinių sporto 
vadovų elgesys parodo, kaip ko
munistai vengia minėti Lietuvos 
vardų. Jie nori, kad okupuoto kraš. 
to žmogus dirbtų Sovietų Sųjun- 
gos vardui kelti, “priešakinei ru
sų tautai” garsinti.

— Vilniaus universiteto salėje 
dvi dienas vyko T. Estijos ir T. 
Lietuvos stalo tenisininkų varžy
bos. Svarbiausias susitikimas bu
vo, kaip Vilniaus radijas prane
ša, tarp “š.m. šalies čempiono 
Franco ir pernykščio Tarybų Są
jungos nugalėtojo Saunorio, kurį 
rezultatu 3:1 laimėjo T. Lietuvos 
stalo tenisininkas”, šalies čempio
nas”. Estė tokiu pat santykiu įvei
kė praėjusių metų čempionę Ba
lai šienę. Vyrų dvejeto varžybose 
Saunorls — Baltakis nugalėjo 
“Tarybų šalies čempionus” Fran
ca — Kameti. Bendras susitiki
mų rezultatas 26:10 T. Lietuvos 
naudai.

— “Tarybinių tautų spartakia
da” rengiama ateinančiais metais 
Maskvoje. Joje dalyvaus ir T. Lie
tuvos sportininkai.

— Birželio 12 d. Vilniuje pasi
baigė Azerbaidžano, Latvijos ir 
Lietuvos lengvaatlečių varžybos. 
Susitikimų laimėjo okupuotos Lie-

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

a ney, N.S.W. Telef.: WB 2000.

tuvos lengvaatlečiai.
— Klaipėdoje vykusiose indivi

dualinėse komandinėse fechtavimo 
pirmenybėse dalyvavo ir visos Sov. 
Sųjungos čempionas sporto meis
teris Juozas Ūdra. Vilniaus mote
rų komanda išsikovojo pirmų vie
tų.

4


	1955-07-13-MUSU-PASTOGE_0001
	1955-07-13-MUSU-PASTOGE_0002
	1955-07-13-MUSU-PASTOGE_0003
	1955-07-13-MUSU-PASTOGE_0004

