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SOVIETAI SULAUŽĖ 
174 SUTARTIS

New Yorko “Daily News” spa
lio 27 d. vedamajame svarstė ga
limus keturių užsienių mlnisterių 
konferencijos Ženevoje rezultatus. 
Į klausimų ar komunistų pažadai 
ko verti, laikraštis atsako, kad la
bai mažai. Laikraštis tame veda
majame primena senatoriaus Ja
mes O. Eastland Vidaus Apsau
gos pakomiteto paskelbtų sąrašų, 
kuriame suminima 174 sutartys ir 
susitarimai, kurias nuo 1917 m. 
Sovietų Rusija sulaužė.

Tarpe svarbiausių sutarčių, ku
rias sovietai sulaužė, laikraštis pa- 
min rusų 1933 m. pažadų nevaryti 
komunistinės propagandos JAV-se, 
kaip dalį atsilyginimo už jų pripa
žinimų. “JAV-bių komunistų — 
kriminalinė konspiracija, Mask
vos diriguojama, varyta toliau, bę 
sustojimo, ir visvien toliau varo- 
ma.

Taip pat buvo Rusijos 1939 m. 
sudarytos savitarpio pagalbos su
tartys su Latvija, Lietuva Ir Es
tija. Jos neilgai truko. Rusija už
grobė Pabaltijo valstybes 1940 m.

Panašus paktas su Lenkija liūd
nai nudundėjo j pelenų skardinę, 
kada Rusija 1940 m. įsiveržė į 
Lenkiją.

1941 m. Maskva pasižadėjo lai
kytis Atlanto chartos, įskaitant 
to dokumento pareiškimą, kad vi
si žmonės turi teisę pasirinkti sa
vo valdžios formų. Tačiau Mask
va laiko komunistinius varžtus 
visuose kraštuose, kuriuos ji pa
grobė.

UŽDRAUS 
ATOMINIUS 
BANDYMUS?

Iš New Yorko pranešama, kad 
Amerikos vyriausybė jau keletas 
mėnesių ruošianti planų, kaip už
drausti atominius bandymus, pa
reiškė JAV užsienių reikalų mi
nisteris Dulles.

Bet, esą, JAV vyriausybė iki 
šiol nėra suradusi formulės, kuri 
visiems tiktų ir būtų' priimtina 
Amerikai

Šituos pareiškimus Dulles pa
darė komentuodamas prieš kele
tą dienų atliktus vandenilio (H) 
bombos bandymus Sovietų Sąjun
goje.

Toliau Dulles pasakė, kad Ame
rika atominiais ginklais domisi tik 
tiek, kiek šitai gali prisidėti prie 
taikos išsaugojimo ir žmonijai 
laisvės patikrinimo.

Iš Tokio skelbiama, kad Japo
nija būtų viena tų valstybių, ku
ri labiausiai džiaugtųsi, jeigu ato
miniai bandymai būtų sustabdyti, 
nes Japonijos žmonėms, tokius 
bandymus vykdant, pavojus grę- 
siąs iš Sibiro ir Paclfiko.

Iš Kanados pranešama, kad ten 
keliose vietose iškrito radio akty
vus sniegas. Manoma, kad tai yra 
sovietų vandenilio bombos sprog
dinimo rezultatas.

Iš Danijos pranešama, kad ten 
iškrito radio aktyvių dulkių, bet 
jos buvo mažiau radio aktyvios, 
negu po JAV atominio sprogdini
mo Nevadoje.

jts «fASAULIO POLITIKOJE 
džiai laikas praleistas. Vakarų 
ministerial, grįžę.į savo valstybių; 
sostines, mėgina švelninti padėtį, 
bet tai dar aiškiau parodo, kad 
skirtingumai tarp komunistinio 
bloko ir Vakarų valstybių yra ne
peržengiami.

Britų užs. reikalų ministeris 
pasakė, kad Sovietų Sąjunga la
biau bijanti Vakarų draugiškumo, 
negu priešiškumo. Ir tikrai. Sovie
tai labiausiai pasišiaušė, kada bu
vo pasiūlyta pakelti geležinę už
dangą ir įsileisti šviežio oro, vie
nokių ar kitokių laisvių pavidalu. 
Britų ministeris priminė, kada 
konferencijoje įvyko galutinis lū
žis po to, kai Molotovas grįžęs iš 
Maskvos, “brutaliu atvirumu” pa
reiškė, kad Sov. Sąjunga niekada 
nesutiksianti, kad Vokietijoj 
tų pravesti laisvi rinkimai.

Amerikos užsienių reikalų 
nisteris Dulles konferencijoje 
siminė ir pavergtąsias tautas. Jis 
konstatavo, kad jeigu Sovietai bi- j 
Jo laisvų rinkimų Vokietijoje, tai 
toji baimė turinti platesnį pagrin
dą, ir tatai puikiai pavaizduoja 
padėtį Rytų Europoje. Dulles kir
to stačiai: jeigu, girdi, “Demok
ratinė Vokietijos” (Rytų Vokieti
jos) respublika neatlaikytų lais
vų rinkimų, tai tuo labiau sužlug
tų komunistinis režimas kitose 
Europos valstybėse, suteikus gali
mybės žmonėms laisvai savo valią 
pareikšti.

čia reikia pažymėti tą faktą, 
kad konferencijoje, kaip dabar pa- 
aiški, Dulles pavergtųjų reikalą 
kelis kartus iškėlė po pasikalbė
jimo su pavergtųjų tautų stebėto
jais. Jis pasinaudojo sugestijomis 
tų žmonių, kurie puikiausiai pažįs
ta sovietinę sistemą ir jos silp
nąsias vietas. Būtų labai gražus 
gestas, jeigu laisvuosiuose Vaka-

PO TRIJŲ SAVAIČIŲ — 16 EIL UČIŲ REZOLIUCIJA. KIPRO 
j NERAMUMAI KELIA RIMTO RŪPESČIO. VYRIAUSYBĖS KRI- 
'ZĖ PRANCŪZIJOJE. SOVIETŲ VADAI INDIJOJE IR KO GALI
MA TIKĖTIS JIEMS IŠVYKUS.

gyventojai rodo

britų karių yra 
padėtis čia ro-

bū-

prl-

tybės vyras.

Pasaulio politikoje didelės reikš, 
mės skiriama Sovietų Sąjungos 
vadų (Bulganino ir Kruščiovo) 
vizitui Indijoje. Atrodo, kad So
fai, planingai vykdydami savo po
litiką, paliko klek nuošaliau Eu
ropą ir visu svoriu gula ant Azi
jos, siekdami išplėsti savo įtaką 
ir susidaryti kreditą ateičiai.

Bulganino ir Kruščiovo viešna
gė Indijoje parodė, kad ' šiame 
krašte Sovietai, bent jų vadų vie- 
sėjimo metu, yra labai populiarūs 
ir indai jiems turi šiltų jausmų. 
Tokie faktai, kada Bulganinas ir 
Kruščiovas nuo juos pasveikinti ir

kada to krašto 
pasipriešinimą.

Šiandien 12.000 
Kipro saloje, bet
do, kad esamų įgulų nepakanka, 

i nes kipriečiai apsvaldo granato- 
i mis valdines britų įstaigas, poli- 
I cijos būstines ir kaujasi su britų 
kariais. Ir visa tai vyksta todėl, 
kad kipriečiai nori savo salą pri
jungti prie Graikijos.

Ar pasiseks britams nuslopinti 
klpriečių aspiracijas? Realiai ver
tinant padėtį tektų atsakyti—ne. 
Tačiau laikinai galima kipriečius 
priversti jėgai nusilenkti. Tačiau 
ne šitai yra svarbiausia. Reikalo 
esmė glūdi štai kur: pripažįsta-. RruBC'°J“B 7'! 
me žmonėms laisvę pasirinkti, 
jiems patinkamą valdymosi formą! Ka>ŠJo >šslgelbėt tik pasislėpda- 

, i mi policijos mašinoje, rodo, kadJ ir gyvenimo būda, ar 
pripažįstame, britai privalėtų skai- 

: tytis su klpriečių reikalavimais ir 
leisti jiems laisvai apsispręsti.

Tai būtų ir logiška, ir demok
ratiška. Ir žmogiška. Tada britai

Maskva savo ateities planavimuo
se Indiją drąsiai gali užskaityti j 
kreditą. Sakoma, kad niekas, net 
Mahatma Gandhi Bombėjuje ne
buvęs taip iškilmingai Ir tokios 
didelės minios sutiktas, kaip tai

galėtų drąsiai pasakyti Maskvai, jvyko Bulganinui Ir Kruščiovui at-
kad Sov. S-ga privalo suteikti 
laisvo apsisprendimo teisę paverg
tiesiems Ir satelitams.

Kita vertus, šitokiu elgesiu bri
tai silpnina vakariečių pozicijas 
aplamai, nes dėl Kipro gerokai 
susilpnėjo draugystė su Graikija, 
o, be to, įvelta Turkija, kuri taip 
pat turi šiokių tokių pretenzijų į 
Kiprą, nors turkų šioje saloje la
bai mažai tegyvena. Santykiai, la- • 
bai geri ir draugiški Ikšiol pra
deda šlyti tarp šių trijų valstybių, _ ___ _____
o Graikijos ir ypač Turkijos stra- Melbourne PAN-PACIFIC jambo- 
teginė padėtis yra labai svarbi. rė( kurloje atstovaus LIETUVĄ

impdrialistųs”, pabrėž- 
Azijos tautos turi būti 1 
ir apsijungusios savo 
apginti, suprasime, kad

“Vakarų 
darni, kad 
vieningos 
reikalams
Sov. Sąjunga siekia dalyvavimo 
Azijos klausimus -svarstant ir no
ri tarp Azijos tautų užimti va
dovaujamą vietą.

Objektyviai vertinant susidariu- 
slą padėtį, ypač po Ženevos kon
ferencijos, negalima paneigti fak
to, kad Azijos ir aplamai, tiek 
Tol. Rytų, tiek Vid. Rytų klausi
mais labiau domisi ir Vakarų val
stybės. Jos pramato Sov. S-gos už
mačias ir į šį sektorių kreipia 
rimtą dėmesį. Turint galvoj, kad 
Azijos tautos reikalingos ūkinės 
paramos, sutiksime, kad efekty
vią paramą jos tegali gauti tik iš 
Amerikos, D. Britanijos ir kitų 
turtingų Vakarų kraštų. Šitai ži
no Indijos min. pirm. Nehru, tai 
supranta Burmos premjeras ir ki
ti. Tačiau flirtą su Sovietais ga
lima vertinti 
bet viena yra 
Maskva veda 
ir pastaruoju
yra nukreiptas į Aziją, kur nacio
nalinės aspiracijos reiškiasi labai 
aštriai ir Maskvai tereikia jas tik 
pakurstyti ir palaikyti, kad įsi
gytų Azijos tautų dar didesnes 
simpatijas bei didžiojo draugo ir

Jungtines Tautas, šiuo 
pasitarimai tebevyks-

Vokietijos kancleris dr.

vienaip ar kitaip, 
neuginčyjama, kad 
apgalvotą žaidimą 
metu jos dėmesys

silankius. Ir dar: jeigu atsiminsi
me, kad Indijoje kiekviena proga 
šiedu vyrai savo kalbose plūdo užtarėjo vardą.

Jie atstovauja Lietuvą
Nuo šių metų gruodžio mėn. 29 

d. iki 1956 m. sausio mėn. 9 d. 
vyks CLIFFORD PARKE, netoli

ruošė esą lietuviai, ir mes iš Aus- .Kipras, gi niekada nebuvo Ir nėra ir LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUN- 
tralijos, pareikštume padėką Ame. ' angliškas. Gi kraštas, kurio gyven- niūsų reprezentacinis vienetas, 

t susidedąs Iš 22 dalyvių. J Jamborę 
I suskris apie 15 tūkstančių skau- 
' tiško jaunimo iš įvairių Ramiojo 
vandenyno kraštų. Laukiama sve- 

j čių iš visos Australijos ir užjūrio 
, kraštų. Ypačiai svarbu mums tin
kamai pasiruošti šiai jamborei, nes 

Į jos metu užmegsti ryšiai prie 
laužų, stovyklaujant, bendrai žaid
žiant yra nepaprastos reikšmės. 
Juk netolimoj ateity tas gausus 
skautiškas jaunimas užims savo 
kraštuose atsakingas pareigas, tu
rės didelę įtaką j tarptautinį su
gyvenimą. Todėl mūsų bendruome
nės visos organizacijos kviečiamos 
paremti lietuvius skautus.

rikos užsienių reikalų vairuoto- Į tojai nėra draugiški, kaip bazė, 
jui už jo parodytą mūsų reika- nors ir labai svarbi strategiškai, 
lų supratimą ir nuolat mums ro- | yt’a bevertė.
domą palankumą.

Ženevos konferencija pasibaigė 
ir ji pasibaigė, iš mūsų interesų 
taško žiūrint, visai gerai. Tai dar 
vienas įrodymas, kad Vakarai su 
Sovietais esminiais klausimais ne
gali susikalbėti. Ir dar: tiek per

I Prancūzijoj vėl vyriausybės krl-1 
I zė. Tai dvidešimt antra politine 
krizė pokario Prancūzijoje.

I Ministeris pirmininkas Faure 
dar spalio mėn. buvo nutaręs jieš- I 
koti kelių paleisti parlamentą prieš 

r'dMžh^ l ^ne^Lpa?-ai?iaiitLSu,.si’
galvų, tiek dabar per tų valsty
bių užsienių reikalų ministerių 
konferenciją, pavergtųjų tautų rei
kalas nebuvo užmirštas. Tik da
bar Vakarų ir Rytų nuomonių bei 
interesų nesudarinamumas dar la
biau išryškėjo.

Pereitals metais Britanijos vy
riausybė nutarė atitraukti savo 
karines įgulas iš Egipto svarbiau
siai todėl, kad britų gener. štabas 
buvo nuomonės, jog laikymas įgu
lų, nors ir labai svarbioje stra
teginėje vietoje, nustoja prasmės,

tuo sutiko didžioji parlamento dau
guma. Bet kada reikėjo priimti 
atitinkamą įstatymą, tada prasi
dėjo to įstatymo projekto siunti
nėjimas tarp abejų tautos atsto
vybės rūmų.

Kaip ten bebūtų, bet Prancūzi
jos vyriausybės krizė, kuri fak
tiškai jau yra įvykęs faktas, ro
do, kad netrukus nauji žmonės 
ateis į valdžią ir šitų tarpe gali
ma pramatyti buv. ministerį pir
mininką Mendes — France, kuris 
savo laiku yra užsirekomendavęs 
kaip dinamiškas ir pozityvus vals-

52 savaites

MOŠŲ ATSTOVAI
Lietuvių skautų reprezentacinį 

vienetą sudaro Victorijos Tunto 
skautai. Sudaryti vienetą iš įvai
rių valstybių atsirado kliūčių. Šie 
Melbourne skautai sudaro repre
zentacinį vienetą: 1. Vik. Adoma
vičius, 2. Alg. Bulakas, 3. D. Bi
tė, 4. B. Dainutls, 5. Aleksas Ga- 
bas, 6. Ant. Krausas, 7. Arv. 
Krausas, 8. Alg. Kazlauskas, 9.

davinys yra labai didelis ir sun
kus. Pasirodymai prie laužų, pa
rodėlė, pasipuošimai ir stovykli
nės įrangos bei tiesioginis susi
draugavimas su kitų tautų skau
tais, pasaulio- piliečiais, būsimais 
valstybių vyrais garsins Lietuvos 
vardą ir jos kančią 15 tūkstančių 
jaunimo susibūrime iš daugelio 
kraštų.

PASIRUOŠIMAS IR LĖŠŲ 
TELKIMAS
Reprezentacinio vieneto vadovas 

jau baigia pasiruošti stovyklavi
mui. Mokomasi tautinių šokių, 
skudučiuojama. P.V. Jerošovas 
baigia drožinėti iš medžio skonin
gų medžio raižinių.
Gauta klek literatūros apie Lietu
vą svetimom kalbom Iš VLIKo ir 
kitur. Inventorius ir apranga bai
giama įsigyti. Daromos pastangos 
išleisti jamborės prisiminimui ir 
propagandai atvirukus. Parodėlės 
įrengimui ir visiems kitiems rei
kalams reikalingos lėšos. Melbour
ne Skautininkų Ramovė telkia jas. 
Jau gauta iš Vilniaus Vietinlnkijos 
Adelaidėje 10 svarų, Sydnėjaus 
Vietininkijos 5.10.0. Bendruomenės 
Krašto V-ba paskyrė 10 svarų. 
Visos bendruomenės organizacijos 
prašomos paremti lėšomis šį svar
bų mūsų skautiško jaunimo žygį. 
Lėšas siųsti šiuo adresu: V. Ci
viliškas, 22 Park St., Sth. Mel-

Kinijos nacionalistai 
maišo planus

Iš New Yorko pranešama, kad . 
Nac. Kinija yra pareiškusi, jog ji 
nesutiksianti, kad į Jungthjių 
Tautų Organizaciją būtų priimta 
Išorinė Mongolija, kadangi ši val
stybė yra Sov. Sąjungos satelitas.

Kanada, po ilgų pokalbių su 
Amerikos vyriausybės atstovais, 
pasiekė to, kad Amerika taip pat 
sutiko, kad Išorinė Mongolija ne
būtų kartu priimta su 18 komu
nistinių Ir 18 nekomunistinių val
stybių j 
klausimu 
ta.
• Vak
Adenauerls, po septynių savaičių 
priverstinų atostogų (sirgo) da
bar, kaip pranešama iš Bonnos, 
vėl grįžo prie pareigų. Pirmieji 
kanclerio rūpesčiai yra išsiaiškin
ti, kodėl sulaikyta keli tūkstan
čiai vokiečių karo belaisvių Sov. 
Sąjungos darbo stovyklose, kurie 
jau turėjo būti paleisti; karinės 
tarnybos įstatymo priėmimas, 
taip pat reikės užbaigti pasita
rimus ir dėl Sov. Sąjungos amba
sados įsteigimo Bonnoje.
• Iš Bonnos pranešama, kad 
traukinys su 600 vokiečių karo 
belaisvių, grąžinamų į tėvynę, ne
tikėtai buvo sulaikytas Lenkijoje 
ir pasiųstas atgal j Rusiją.
• Iš Londono pranešama, kad 
šiuo metu Maskvoje vieši 38-nių 
britų aktorių trupė, kuri duos 12 
“Hamleto” spektaklių. Į pirmąjį 
pastatymą atsilankė rinktinė Mas
kvos publika: užsienių diplomatai, 
menininkai ir parinkti įmonių bei 
įstaigų pirmūnai-komunistai. Su
sidomėjimas britų teatro gastrolė
mis esąs labai didelis Ir bilietai 
išpirkti visiems spektakliams.

Paskutinį kartą britų teatralai 
buvo įkopę Sovietų Sąjungos sce- 
non 1917 metais. Tad beveik po 
40 metų vėl prasidėjo bendradar
biavimas. ..
• Iš New Yorko pranešama apie 
artimiausiu laiku vykdysimą 9 po
vandeninių atominių laivų staty
bą.

Sydnėjaus Lietuvių Teatras

Atžala

1955 m. gruodžio mėn. 11 d.

sekniadienj, 4 vai. p.p.

INDEPENDENT THEATRE

269 Miller St., North Sydney

ATŽALYNO
Spektaklis

KAZIO BINKIO 5 V. PJESE

Rež. Julius Dambrauskas

Dek. dail. Vincas Stanevičius

• Iš Londono pranešama, kad 
Anglijos karalienė yra numačiusi 
padaryti keletą trumpų išvykų į 
Jungtinės Karalijos kraštus, jų 
tarpe žada vėliau aplankyti ir 
Australiją. Ateinančių metų prad
žioje karalienė vyks j Nigeriu.
• Pereitą savaitę Sydnėjuje 

buvo tikri vasariški karščiai. Tem
peratūra pasiekė 90%. Bet karš
čiai ir nepaprastai tvankus oras 
tetsuko vos dvi dienas.

už £ 3.0.0
JUS LANKYS “MŪSŲ PASTOGĖ”, KAIP YRA LAN
KIUSI PER ŠEŠERIUS METUS, JEIGU JĄ UŽSIPRE
NUMERUOSITE 1956 METAMS.

NEATIDELIOKIME
IR UŽSISAKYKIME BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTI KITIEMS 
xIfTAMS JAU. šiandien.
xMūsų - Pastogė” yra Australijos* Lietuvių Bendruomenės laikraštis, 
kuriam lygiai rūpi visų lietuvių reikalai ir neteikia pirmenybės jokiai 
politinei srovei, grupei, konfesijai, nes kovoje dėl Tėvynės laisvės ir 
lietuvybės gyvastingumo išlaikymo tremtyje visi lietuviai yra lygūs. 
PRENUMERATOS PINIGUS SIŲSTI ŠIUO ADRESU: “MŪSŲ 
PASTOGĖ”, BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, N.S.W.

Karolis Kazlauskas, 10. Jurgis 
Mikolajūnas, 11. Virgilijus Mačiu- 
laitis, 12. Vyt. Mockus, 13. Eduar
das Nagulevičius, 14. Rom. Pad- 
gurskis, 15. Vyt. Reimeris, 16. 
Narcizas Ramanauskas, 17. Arū
nas Staugaitis, 18. Alb. Savickas, 
19. Vyt. šalkūnas, 20. Zigmas Zab
lockis, 21. Alg. Žilinskas ir 22. 
Arūnas žižys. Vieneto vadovu yra 
paskirtas vyr. sktn. B. Dalnutis, 
parodėlės vadovu — vyr. sktn. A. 
Krausas, pasirodymų — jūr. psktn, 
A. Gabas, ūkio vadovu ir paro
dėlės tvarkytoju — vyr. valtn. A. 
Žilinskas, šių lietuvių skautų už-

bourne, Vic.
— SKS —

• Prezidento Eisenhowerio svei
kata sustiprėjo ir jis jau pirmi
ninkavo ministerių kabineto posėd
žiui.
• Maskvoje vyko pasitarimai 
tarp britų ir sovietų dėl tiesio
ginio orinio susisiekimo Londo
nas — Maskva. Sutarta, kad ke
leiviai, skrendą iš Londono, per
sės Helsinkyje j sovietinius lėk
tuvus, kurie juos nugabens Mask
von. Tiesiog į Maskvą skristi bri
tai negalėsią.

Bilietai po 10/-, 8/-, 6/- ir 4/-. 
Gaunami po lietuviškų pamaldų 
Camperdowne, prie įėjimo ir ad
ministracijoj 166 Banksia Rd., 
East Bankstown.

•
Važiuojant elektriniu traukiniu 
16 peronas iš centrinės stoties iki 
North Sydney stoties (sekanti sto
tis už Mllson’s Point). Nuo pat 
stoties vieną sekciją tramvajais: 
The Spit, Mosman, Balmoral. Tie 
patys tramvajai tinka ir iš Wyn- 
yard stoties. Taxi iš North Sydney 
stoties — 2 šil., 6 penai.

1
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Ankudinovas žada
SF^S ĮSILEISTI TURISTUS JAU IR

, O S PABALTIJO KRAŠTUS

Vt+ LIETUU07E
TAUTINES PROPAGANDOS REIKALU

Pussunkiame svoryje i 
viltletis P. Jamantas ir sunkiame 
svoryje vilnietis J. Vitkevičius.

★ “LTSR Augščiausios Tary
bos prezidiumo” įsaku įsteigtos: 
“Lietuvos TSR Tekstilės Pramo
nės Ministerija ir Lietuvos TSR 
Lengvosios pramonės ministerija”. 
"LTSR tekstilės pramonės mlnis- 
terlu” paskirtas Fiodoras Jerioši- 
nas, o “lengvosios pramonės mi- 
nisteriu” St. Filipavičius.

RETAS SUSITIKIMAS

Pr. 
mi
to, 
m.

* Spaudos žiniomlss, Lietuvoje 
mirė buv. ilgametis žemės ūkio 
min. Jonas Aleksa. Per pirmąją 
bolševikų okupaciją jis buvo su
imtas Ir tik partizanų iš kalėj i- . 
mo išlaisvintas prasidėjus karui. 
Jo šeima buvo ištremta į Sibirą. ‘ 
Naciams Lietuvoje siautėjant, J. 
Aleksa kartu su buv. Respubli
kos Prezidentu dr. K. Grinium ir 
prel. M. Krupavičium pareiškė 
griežtą protestą dėl Lietuvos žy
dų persekiojimo ir apskritai nacių 
politikos Lietuvoje. Už tai jis, kaip 
ir M. Krupavičius, buvo Ištrem
tas į Vokietiją, čia vėl buvo už
kluptas bolševikų, kurie, grąžinę
į Lietuvą, paskum net du kartus 
jį vežė į Sibirą. Spaudoje taip pat 
skelbiama, kad Sov. Sąjungoje 
miręs buv. min. pirmininkas A. 
Merkys, o Lietuvos mlnisteris Pa
ryžiuje P. Klimas buvo grąžintas 
į Lietuvą, kai Sibiro stovykloje 
sunyko ir apako. Sibire taip pat 
miręs buvęs susisiekimo ministo- 
ris J. Masiliūnas ir ilgametis Bir
žų apskrities vet. gydytojas 
Gelažius. Okup- Lietuvoje yra 
ręs prof. V. Mošinskis, be 
prelatas A. Grigaitis. 1955
spal. 15 d. mirė adv. kolegijos 
prezld. pirmininkas Andrius Do
maševičius. Sužinota, kad mirė ir 
prof. Vabalas — Gudaitis.

* Per Kišinlove vykusias "vi
sasąjungines stalo teniso koman
dines pirmenybes” okup. Lietuvos 
stalo tenisininkai tapo visos Sov. 
Sąjungos čempionais. Per pasku
tinius susitikimus Lietuvos ko
manda įveikė maskviečius santy
kiu 11:4, o finale įveikė estus 11:6. 
Varžybų metu gerai pasirodė Lie
tuvos komandos dalyvis R. Paš
kevičius, nugalėjęs S. Sąjungos 
čempioną Francą 2:0 ir Kanepį 
2:1. Balaišienė įveikė Sov. Sąjun
gos čempionę Lestai 2:0 ir Pesui- 
2:1. Okup. Lietuvos stalo tenisi
ninkai gavo prizą. Kišiniove vyko 
taip pat “tradicinės tarprespubli
kinės teniso varžybos”, kuriose 
da'yvavo Gudijos, Lietuvos ir Mol
davijos tenisininkai. Lietuvos te
nisininkai pasekme 10:3 įveikė gu
dus, o paskum Moldavijos koman
dą 12:1. Kišiniove dalyvavo Lietu
vos čempionas A. Anilionis, Gudi
jos “pirmoji raketė" G. Petrovas, 
Moldavijos čempionas L. šulga ir 
kt. Lietuvos komanda, užėmusi 
pirmąją vietą, tuo būdu išsaugo
jo pernai Jos gautąją taurę.

* Baku mieste neseniai buvo 
Azerbaidžano Ir Lietuvos lengva
atlečių susitikimas. Per varžybas 
Azerbaidžano sportininkai, kaip 
skelbiama, pagerino 7, o Lietuvos 
sportininkai — 3 Lietuvos “res
publikinius rekordus”. Du rekor
dus pasiekė vilnietis Ant. Mikė
nas — ėjime. Jo rezultatas esąs 
“visasąjunginio ir tarptautinio 
masto rezultatas”. Dviejų šimtų 
m. bėgime kaunietė R. Petrikai
tė pagerino "respublikinį pasieki
mą”, nubėgusi nuotolį par 25.8 
sek. Varžybose ji užėmė 3 vietą.

* “LTSR futbolo čempiono var
dą ’ iškovojo “Limos” fabriko fut
bolininkai, įveikę “Raudonojo 
Spalio” komandą rezultatu 3:0. 
Lietuvos stendinio šaudymo pir
menybėse “LTSR čempiono” var
dą “dubletuose” iškovojo kaunie
tis J. Žekas, surinkęs 74 taškus, 
antra vieta teko L. Kulikauskui ir 
trečia J. Butkevičiui, abiem iš 
Kauno. Per šaudymo pirmenybes 
pratime “iš vietos" “LTSR čem
piono vardą" iškovojo S. Gečaus- 
kas, surinkęs 254 taškus iš 300 
galimų. Iš motorų geriausiai pasi
rodė A. Vlršutytė. Lietuvos 1955 
m. šachmatų čempiono vardą lai
mėjus skelbiama vilnietį rusą R. 
Chalmovą, kuris iš 4 sužaistų par
tijų surinko 3,5 taško.

* Lietuvos ' moterų šachmatų 
pirmenybėse Vilniuje pirmą vietą 
užėmė Lichtenfeldienė

* Vilniuje pasibaigė sunkumų 
kilnojimo asmeninės pirmenybės. 
Vidutiniame svoryje čempiono var. 
dą iškovojo vilnietis A. Žukas, 
taip pat pasiekęs naują respubli
kos rekordą stūmime — 145,5 kg.

VYT. DON1ELA. NEWS FROM BEHIND THE 
IRON CURTAIN, mėnesinis žur
nalas, leidžia Free Europe Com
mittee, 110 West 57th Street, New 
York 19, U.S.A. Šis žurnalas ats
tovauja visą sovietų okupuotą Ry 
tų Europą ir daugumoje talpina 
ištraukas iš sovietinių laikraščių, 
kuriuose persimato tikroji padėtis 
už geležinės uždangos. Kaina me
tams 3 doleriai.

Lietuvos pasiuntinybė Washing
tone dar leidžia kartą j du tris 
mėnesius išeinantį biuletenį THE 
LITHUANIAN SITUATION. Ak
tualios medžiagos jame nedaug; 
pirmoje eilėje biuletenis spausdi
na dokumentlnę-politinę medžia
gą, kaip valstybės vyrų pareiški
mus, rezoliucijas, ištraukas iš ki
tų leidinių ir t.t.

Galų gale, paminėtina yra kny
ga THE TRAGEDY OF THE 
BALTIC STATES. Autorius John 
Alexander Swettenham. Išleido 
Hollis and Carter leidykla Londo
ne. Kaina Australijoje apie 25 šil. 
Parašyta populiariu stiliumi, ši 
knyga nusako Pabaltijo valstybių 
pergyvenimus, skiria nemažai vie
tos jų socialinei ir ekonominei is
torijai. Visais atvejais autorius 
aiškiai stovi pabaltiečių pusėje ir 
plačiai naudojasi dokumentine 
medžiaga iš neseniai paskelbtų 
slaptų politinių dokumentų, ypač 
iš milžiniško leidinio “Nazi-Soviet 
Relations 1939 — 1941”. Ši knyga 
nepaprastai tinka, kaip savaran-

Suomių laikraštis “Helsingin 
Sanomat” š.m. lapkričio 4 d. rašo, 
kad Sovietai ruošia atpiginti ke
liones į Sov. Sąjungą. Turistai 

nugalėjo būsią įsileidžiami net į centrinę 
• • Aziją, o nuo ateinančių metų ga

lėsią lankyti taip pat Pabaltijo 
valstybes. Dabar lankyti Pabalti
jo valstybių nesą galima todėl, 
kad ten nesą tinkamų turistams 
priimti viešbučių. “Inturlst” 1950 
m. padaręs klaidą,' kad dėl būstų 
stokos senuosius viešbučius pave
dė vietinėms organizacijoms. Ta
čiau Sovietai tikisi, kad 1956 m. 
liepos mėn. “Inturist” Rygoje, 
Vilniuje ir Taline galės turėti jau 
savus viešbučius ir tuo būdu mi
nimuosiuose miestuose priimti 
svetimšalius turistus, š.m. spalio 
mėn. į Rygą atvykusi danų tu
ristų ekskursija dėl viešbučių sto
kos turėjo nakvoti laive. Taip 
bent visą tą reikalą, kodėl ligi 
šiol turistai nebuvo įsileisti į Pa
baltijo kraštus, “Helsingin Sano
mat” bendradarbiui aiškino Sovie
tų kelionių biuro “Inturist” di
rektorius Vlad. Ankudinovas, at
vykęs 3 dienų vizito į Suomiją.

iš Vil- 
pasaulį, 
S. Nar- 
į New

atskridęs

Dovana dr. Adenaueriui
vėliau ir 

Turauskas

Paryžiuje

tik atsitikti- 
apie tai pa-

lipant j lėk-
as-

Apie vieną laimingąjį, kuriam 
pastaruoju metu pavyko 
niaus patekti į laisvąjį 
“Draugo” korespondentei 
keliūnaitei, papasakojo 
Yorką iš Prancūzijos
mlnisteris E. Turausskas.

Prancūzų oro linijos lėktuve 
kartu su Turausku skrido trys 
prancūzų delegacijos nariai į 
Jungtinių Tautų sesiją. Bet įdo
miausia, kad tame pat lėktuve 
skrido ir vienas keleivis... iš 
Vilniaus. Apie jį Turauskas paty
rė žymiai 
nai. Min. 
sakoja:

— Jau
tuvą teko pastebėti, kad to 
mens palydovai, gal giminaičiai, 
kalbėjo rusiškai. Lėktuve pavaka
rieniavę greit sumigome Nusilei
dus Newfoundlando aerodrome 
Gendar ir vietos sanitarėms tik
rinant skiepijimo prieš raupus 
pažymėjimus, jos net kelios suėjo 
šifruoti joms nesuprantama kalba 
surašyto rašto. Tas raštas vėliau 
ėjo per rankas ir vis be pasėkų. 
Niekas negalėjo perskaityti. Kai 
pakišo jį man, nustebės konstata
vau, kad jis buvo parašytas vieno 
Vilniaus gydytojo lietuviškai, pri
lipdytas ant vienos svetimos pa
siuntinybės Maskvoje blanko ir 
apmuštas tos pasiuntinybės ant
spaudais. Pažymėjimą išverčiau ir 
tada tik susipažinau su tuo Lietu
vos TSR piliečiu, galutinai pali
kusiu savo gimtąjį kraštą.

Toliau min. Turauskas pasakoja, 
kad su Juo Jis kalbėjęsis kelias va
landas, radę daug bendrų pažįs
tamų ir buvę pakankamai med
žiagos susidaryti vaizdui apie da
bartinį Lietuvos gyvenimą. Dėl 
suprantamų priežasčių keleivio 
pavardės negalime paskelbti. Vie
nu įdomiausių pareiškimų Turaus
kas laiko šį jo bendrakeleivio pa
sakymą: “Mano draugai, patyrę 
apie mane ištikusią laimę, kad su
sijungsiu su šeima po ponis metų 
pastangų, surengė man Išleistu
ves ir įgalino nuoširdžiai pasvei
kinti kiekvieną lietuvį, sutiktą lai
svajame pasaulyje”. Su šeima tas 
pilietis nebuvo matęsis per dvyli
ka metų. Jis dabar vyko į vieną 
JAV kaimyninę valstybę.

Paleistieji vokiečių karo belais
viai parvežė kancl. Adenaueriui 
savotiškų dovanų. Taip vienas iš 
Silezijos kilęs vokietis, kurio ar
timieji gyvena Bavarijoje, pado
vanojo kancleriui pačių darbo ver
gų dirbtus šachmatus ir cigare
čių dėžutę. Prie jų padirbimo dau
giausia prisidėjo ukrainiečiai ir 
kiti suimtieji, tuo būdu pareikšda- 
mi savo padėką ir pagarbą kanc
leriui, kad jis taip drąsiai belais
vių Ir suimtųjų reikalu pasisakė 
Maskvoje. Grįžusis buvo 1949 m. 
suimtas Lenkijoje.

Paskirta Nobelio Taikos 
Premija

Nobelio komitetas, kaip prane
ša iš Oslo, 1954 m. Nobelio tai- i 
kos premiją paskyrė Jungt. Tau
tų Augštojo Komisaro Pabėgėlių 
Reikalams įstaigai, šių metų tai
kos premija bus paskirta ateinan- : 
čials metais. Pabėgėlių komisaras 
tuo būdu kaip 53-is iš eilės gauna 
šią premiją, siekiančią 181.646,58 
švedų kronų, arba apie 147.280 
DM. Dabartinis pabėgėlių reika
lams komisaras yra oldandas G. 
J. van Heuven-Goedhart. Jo cent
rinė būstinė yra Ženevoje. Kad 
tokia premija būtų skirta organi
zacijai, rečiau pasitaiko. Tarp. 
Raud. Kryžius yra jau du kartu 
atžymėtas taikos premija. Augš- 
tasis komisaras Goedhart pareiš
kė, kad premijos įteikimas skatina 
dar daugiau rūpintis pabėgėliais. 
Norvegų spauda primena, kad 
žmonija turi suprasti, koks jai 
tenka pabėgėlių reikalu atsakin
gumas. Augštojo Komisaro įstai
ga. šiuo metu globoja apie 1 mil. 
asmenų, kurių daugumą sudaro pa
bėgėliai nuo sovietinio režimo. 
Goedhart yra prieš karą lankęsis 
ir Lietuvoje; jis gerai žino Jos 
vargus ir dabartinius pabėgėlių1 
troškimus.

ar koks 
pat po 
atverti 
nežino-

Propagandos ar paprastos in
formacijos apie Lietuvą niekada 
dar nėra buvę perdaug. Net Ne- ! 
priklausomos Lietuvos laikais šis 
reikalas nebuvo pakankamai įsi
siūbavęs. Pasidairę po svetimų | 
kraštų bibliotekas, didžiam savo! 
nustebimui matome, jog Lietuvos 
skyrių atstovauja vos viena ar 
dvi beviltiškai susenusios knygos, 
dar iš tų laikų, kai Amerikos lie
tuviai pirmojo karo motu, 
geraširdis konsulas tuoj 
karo, stengėsi pasauliui 
langą į tą tolimą ir veik 
mą kraštą — Lietuvą.

Nedaug šiuo reikalu pažengę 
esame ir dabar. Tiesa, galime su 
džiaugsmu konstatuoti, kad dabar
ties lietuviai mokslininkai prade
da kirsti kelią į svetimų kalbų en
ciklopedijas. Tokiu būdu išgirsta
me apie savo kraštą Herderio lek
sikone, Encyclopaedia Britannica, 
ar net folkloro žodyne. (Negali
ma nepaminėti, jog tie, kurio ten 
savo kraštą kelia yra ne kokių 
praktiškųjų profesijų žmonės, bet 
"nenaudingieji” humanitarai). Vis 
dėlto, leksikonai ir žodynai dau
gumoje yra sutinkami tik biblio
tekose ir nesimėto ant stalų, kaip 
romanai, žurnalai, proginės bro
šiūros, Ir taip toliau.

Tokiu būdu knygos ir žurnalai 
tampa pigiausia ir populiariausia 
tautinės -propagandos priemone. 
Žurnalai nėra brangūs užsakyti 
geriau pažįstamam svetimtaučiui, 
vietos bibliotekai ar laikraščiui, 
o knygą padovanoti visada atsi
ras šimtai progų.

Šiuo metu jau negalima labai 
skųstis propagandinės medžiagos 
stlgliumi. Galbūt reikia daugiau 
skustis pačių tautiečių iniciaty
vos stoka, nes, kaip pasiekia ži
nios, ir prapagandiniai žurnalai 
vos sugeba tęsti priblėsusią egzis-

EASI AND WEST, išeina ketu
ris kartus per metus. Leidžia Al
liance Publishing Co., 81 Cromwell 
Rd., London, S.W.7. Prenumerata 
metams 10 šil. — sterling. Nors 
šis žurnalas atstovauja visas tris 
Pabaltijo valstybes, jis yra stip
rus turinio atžvilgiu ir nepapras
tai tinka reprezentacijai. Kiekvie
nas numeris turi 64 puslapius ir 
talpina politines apžvalgas, strai
psnius apie specifines Pabaltijo 
kraštų problemas, jų istoriją ir 
t.t. Redaktorius Iš lietuvių pusės 
prof. S. Žymantas.

LITUANUS, biuletenis, išeina 
kas 3 mėnesiai. Leidžia JAV Liet. 
Stud. Sąjunga. Adresas: Llth. 
Stud. Assn., Secretariate, for Ex
ternal Relations, Box 652, Station 
A, Champaign, 111., U.S.A. Skir
tas anglosaksų akademiniam pa
sauliui. Spėjo gerai užsirekomen
duoti išvaizda ir turiniu ir yra, 
atrodo, vertingiausias iš periodi
nių leidinių, kurie atstovauja Iš
imtinai Lietuvos reikalus. Leidi
mą subsidijuoja JAV Lit. Stud. 
Sąjunga, tad prenumeratos mokes
tis nėra nustatytas. Numerio kaina 
25 amer. centai.

THE BALTIC REVIEW, išeina 
tris kartus metuose. Leidžia lie
tuvių, latvių ir estų Laisvės Ko
mitetas New Yorke, adresas 4 
West 57th Street, New York 19, kiškas žinių vienetas, valstybinėms 

ir laikraščių bibliotekoms, bet bus 
įdomi ir kiekvienam žmogui. Jei 
kuriame mieste šios knygos nega
lima gauti, atsiuntus pinigus ją 
užsakys ir persiųs ALB Krašto 
Valdyba.

-----  ----- ------- - ...... -----
U.S.A. Žurnalo redaktorius iš lie
tuvių pusės yra dr. A. Trimakas. Į 
Vienas šio žurnalo numeris buvo 
skirtas sovietų vykdomam geno
cidui, kitas priverčiamųjų darbų 
stovykloms Sovietų Sąjungoje.

DAIL. T. VALIUS. ILIUSTRACIJA. MEDŽIO RAIŽINYS.

• Iš Vienos pranešama, kad 
Josef Rupp nusiskuto barzdą. Pa- • 
sirodo, kad Rupp 1945 m. pradė- | 
jęs auginti barzdą pareiškė, jog 
jis neskusiąs tol, kol Austrija bus I 
okupuota sovietų. Po dešimties 
metų Rupp sulaukė dienos, kada 
iš Austrijos išsinešdino raudonar- , 
miečiai ir Jis ta proga nusiskuto, w V13I jg J(J yra 
savo vešlią barzdą. Skutimo apei- . Lietuvos pl.opagavimui 
gos buvo labai iškilmingos: grojo 
orkestras, buvo sakomos prakal
bos ir susirinkęs Ruppo gimtasis 
Hlmbergo miestas gėrė vyną, šo
ko ir dainavo... kad Austrija pa
galiau laisva ir žmonės gali vai
kščioti be barzdų.

Svetimieji Apie Mus
Kancl. Adenaueriui artimas okupavo ir jėga įjungė į Sov. Są- 

“Rheinischer Merkur”, rašydamas jungą.
apie Romoje vykusį istorikų kon- į x
gresą, pastebi, kad štai ką duoda I «Europa Aeterna” Zueriche, 
koegzistencija mokslo srityje: ne-! Šveicarijoje, baigiamas spausdin-
toleranciją, priespaudą ir tiesos 
klastojimą. “Rheinischer Merkur” 
pažymi, kad šiame kongrese so
vietinių ir satelitinių kraštų isto
rikų laikymasis patvirtino tai, ką 
britas Orwellis savo ateičiai skir
tame romane "1984” buvo prama
tąs. Sovietams ypač nemalonus 
Romoje pasirodė pavergtųjų Pa
baltijo kraštų priminimas. Sovie
tų atstovas Rybakovas ne tik pats 

j savo ranka nutrynė “Lietuvos" 
j vardą, bet panašūs delegatai pa- 
■ sirūpino, kad iš kongreso paro- 
' dos būtų taip pat pašalinti Jiems 
j nemalonūs istoriniai ir dokumen- 
I tiniai raštai.

Italų “La Civllta Catholica" 
šiemet atspaude 3 ilgus t. Gaval- 
lio straipsnius apie Pabaltijo kraš
tuose Bažnyčios padėtį. Latvija 
ir Estija juose suminėtos trum
pai, o daugiausia vietos skirta pa
dėčiai Lietuvoje nušviesti. Strai- 

I psnial dokumentuoti ne tik mūsų 
I šaltiniais, bet ypač gausiai Kers- 
' teno bylos duomenimis. Peršamos 
“koegzistencijos” metais italai gy
vai domisi taip pat sąžinės lais
vės padėtimi už geležinės uždan
gos. Lietuva čia imama tiesiog 
pavyzdžiu.

tenciją. Ir tai vien dėl to, kad, 
apart svetimtaučių prenumerato
rių, retas iš tautiečių randa noro 
bei valios žurnalą užprenumeruoti 
sau ar kitiems.

žemiau yra paduodami pavadi
nimai ir adresai kelių žurnalų, 
tinkančių propagandos reikalams. 
Tiesa ne visi iš jų yra skirti vien 

. ________i kiti gina
viso Pabaltijo reikalus ar net ir 

i daugiau. Bet jie visi tinka repre
zentacijai; jei Iš lietuvių prenu
meratos naudos turės kaimynai 
latviai ir estai, iš kaimynų pre
numeratos naudos turės lietuviai. 
Šiuos žurnalus paskiriems sve
timtaučiams, bibliotekoms ar lai-, 
kraščiams gali užsakyti kiekvienas 

jautos telegramą Prancūzijos Rėš- Į Pairas lietuvis, organizacija, 
publikos prezidentui Coty dėl jo j apylinkės ar seniūnijos valdyba,

I žmonos mirties. jr t.t.

— Vliko pirmininkas M. Krupa
vičius Vliko vardu pasiuntė užuo-

ti 11 tomas, kuriame yra duota iš
sami prof. J. Ereto parašyta Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, taip pat 
Suomijos apžvalga. Apžvalgoje 
duotas visų šių kraštų istorinio 
ir kultūrinio gyvenimo skersinis 
pjūvis.

x
“Helmatstimme”, pasiremdamas 

j Izraelį emigravusio vilniečio žy
do, 46 metų Hindės Kempos žinio
mis, rašo, kad šiuo metu Vilniję 
veikiančios dvi sinagogos, šventa
dieniais j jas atsilanko arti 1.500 
žmonių. Vilniuje taip pat atstaty
ta evangelikų liutepių bažnyčia, 
kurią lanko 4.000 Vilniuje gyve
nančių evangelikų lenkų ir lietu
vių.

Amerikos lietuvių spaudoj ašt
riai pasisakoma prieš lenkų angliš
kai išspausdintų brošiūrų “Vil
niaus istorija", kurioj nepalankiai 
lietuviams nušviečiama visa VII- 
niaus problema.

Prancūzų leidžiama žinių tar
nyba SPN Nr. 47-1955 plačiai pa
informavo apie Kanados lietuvių 
kongreso Montrealyje priimtąją 
rezoliuciją, kad būtų renkami pa
rašai pavergtosioms tautoms iš
laisvinti, o surinktųjų parašų mi- 
lionai įteikti Jungtinėms Tautoms.

Tarpt. Komiteto Krikščioniškąjai 
Kultūrai Ginti Vokiečių sekcija š. 
m. lapkričio 12 d. paskelbė savo 
bendraraštį, kuriuo pareikštas tie
siog kaltinimas sovietinei diplo
matijai. Kalbėdami apie koegzis
tenciją, kaip pažymima, Sovietai 
tegalvoja tiktai vien patys apie 
save. Bendraraštyje sužymėti 
svarbiausieji Sovietų nusikaltimai 
ir Jų sulaužytosios tarptautinės 
sutartys. Tarp jų pažymima, kad 
Sovietai sudarė su Lietuva, Latvi
ja ir Estija nepuolimo sutartis, 
bet paskiau visus tuos kraštus

Pasižymėjęs švedų dienraštis 
“Svenska Dagbladet” š.m. lapkri
čio 6 d. savo vedamąjį paskyrė 
10 metų sukakčiai, kaip tuometinė 
Švedijos vyriausybė išdavė bolše
vikams atbėgusius į Švediją vo
kiečių karius ir pabaltiečius. 
Tarp 2.700 jėga Sovietams išduo
tųjų buvo 167 pabaltiečiai, kurių 
daugumą sudarė latviai su estais. 
“Svenska Dagbladet” jau tuomet 
reiškė savo didelį nepasitenkini
mą, kad ypač pabaltiečiai, kurie 
buvo jėga įjungti į vokiečių ka
riuomenę, nesulaukė kaip politi
niai pabėgėliai prieglaudos Švedi
joje, bet buvo jėga Sovietams per
duoti.

"Svenska Dagbladet” taip pat 
pasisakė prieš užs. reikalų minis
ter} Uudeną, kuris pabaltiečių vil
tis, kad jų tėvynės kada nors vėl 
bus nepriklausomos, pavadino 
"utopijomis”.

Tame pačiame numeryje buvo 
pradėta spausdinti visa serija Cur- 
to Falkenstamo straipsnių, kaip 
pabaltiečiai buvo išduoti ir kokios 
šiurpios vyko juos perduodant So
vietams scenos. Straipsniai iliust
ruoti daugybe foto nuotrauką.

2
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Kam ji reikalinga
— TA LIETUVIŠKA KALBA...”

! — Mutule, prašau mums duoti SPORTO 
“šutamino”. Į 

— Jos kalba lietuviškai, tik vie
ną kitą žodį {maišo iš kitų kalbų, 
“šutaminas” ungarlškas žodis ir ŠVENTE ADELAIDĖJE

— Laiškai Redaktoriui —
Gerb. p. Redaktoriau.
Aną dieną beidama šaligatviu 

pasivijau dvi man gerai pažįsta
mas mergaites. Jų kalbos negirdė
jau, bet paklausus apie ką ir ko
kia kalba taip gyvai šnekučiavo
si, Ramūnė stačiai atsakė: “Kal
bėjomės angliškai”. Tai patvirtino 
ir Jos draugė. Į mano susirūpini
mą, kad tarp savęs nuolat besi
kalbėdamas angliškai užmirš lie
tuvių kalbą, Ramūnė paaiškino: 
“Kas ta lietuvių kalba. Kam Ji 
čia reikalinga? Niekas šiame kraš
te lietuvių kalba nesijdomauja, o 
mums smagiau kalbėtis angliškai 
... lietuviškai jau sunkiau kalbė
ti. .. užmiršti pradedame... ”

Lietuvių kalba visai nereikalin
ga, ištikrųjų?! Ja niekas nesiįdo- 
mauja šitame krašte — galvoja 
Laima, Ramūnė, Edą. Joms jau ir 
nebereikalinga jų gimtoji kalba! 
Jos moka, mat, angliškai ir lais
vai gali kalbėti šio krašto daugu
mos kalba. Puiku!

Bet ar žino šitaip galvojan
čios mergaitės (ir berniukai), kad 
lietuvių kalba yra viena seniausių 
kalbų pasaulyje?! Ar joms (jiems) 
kas pasakė, kad lietuviškai kalbėjo 
jų protėviai, kad lietuvių kalba 
didžiavosi Lietuvos galiūnai: Ku
dirka, Basanavičius, Valančius, 
Maironis, kad lietuvių kalbos mo
kėsi Ją bestudijuodami žymūs kal
bų tyrinėtojai, mokslininkai vo
kiečiai, šveicarai, anglai, amerikie
čiai ir kitų tautų žmonės. Jie mo
kėsi lietuviškai, kad giliau pažintų 
senovę. Ar žino Ramūnė ir jos 
draugai, kad Anglijos, Vokietijos 
ir Amerikos universitetuose yra 
lietuvių kalbos katedros? Atrodo,

kad niekas apie šitai su jais ne
kalbėjo ir Ramūnė mano, kad lie
tuvių kalba yra mažos, anglų pa
saulyje nereikšmingos, tautos kal
ba.

Ir kada su Ramūne ir jos drau
ge šj klausimą išsiaiškinome, kada 
juodvi sužinojo, kad lietuvių kal
ba, kaip ir kiekviena kita kalba 
yra graži Ir garbinga, tik ji yra 
daug senesnė už daugelį kitų kal
bų, tai Ramūnė labai rimtai pasa
kė: "Iš kur aš galėjau visa tai 
žinoti. Bet jeigu taip, tai tikrai 
stengsiuosi gražiai lietuviškai kal
bėti. “Ir kiek pagalvojus pridūrė: 
“Reikės ii- gramatikos pasimoky
ti”.

O daug yra Ramunių, kurių 
sielose blėsta arba miega tėvynės 
ir gimtosios kalbos meilė. Ir kas 
tą meilę pažadins?

V.R. Saudargienė.

Gerb. p. Redaktoriau.
Pereitą savaitę aplankiau keletą 

savo pažįstamų, su kuriais esu 
gyvenęs Vokietijoje, bet jau kele- 
rl metai nebuvau jų sutikęs.

Priėjęs prie vieno namo, kuria
me gyveno ir mano bičiulis, ra
dau bežaidžiant dvi mergytes ir 
berniukų. Visi kalbėjosi angliškai. 
Vėliau , su blčiulu alų begurkš
nojant, paklausiau, kieno tie vai
kai.

— Berniukas kaimynų, austra- 
liukas, o mergaitės — mano name 
gyvenančių nuomininkų: Jinai vo
kietė, o vyras vengras, — paaiš
kino bičiulis.

Tuo metu j kambarį įsirito anos 
dvi mergaitės ir, pribėgusios prie 
šeimininkės, tarė lietuviškai:

mūsiškai reiškia tortą, — šypso
damasis kalbėjo šeimininkas.

Pasirodo, kad šeimininkai nuo
mininkų vaikus labai mėgsta ir 
tos dvi mergytės užtai ir šeimi
ninkę “mutule” vadina. O kadan
gi mergaičių tėvai nesipriešina, tai 
šeimininkai su jomis kalbasi lie
tuviškai ir vaikai, kaip paprastai 
kiekvieną kalbą, taip ir lietuviškai 
greit išmoko. Abidvi mergaitės 
(5-3 metų amžiaus) gražiai kal
ba vokiškai, lietuviškai, vengriš
kai ir su vaikais bežalsdamos iš
moko angliškai.

Ar tokiems pipirams tiek kalbų 
nėra perdaug? —‘ lyg suabejojau.

— Atrodo ne. Tik kartais, tar
si pagalvoja kokį žodį tarti, — 
kalbėjo šeimininkė, vaišindama 
mergaites “šutaminu”.

Tą pat dieną aplankiau dar vie
ną pažįstamą. Jo vaikai kalbėjosi 
ir su tėvais angliškai. Tėvas pa
aiškino, kad valkai, mokykloje ir 
gatvėje, o taipogi ir namuose be
sikalbėdami angliškai, užmiršę 
lietuviškai.

— Matai, namuose kalbamės 
angliškai, nes aš ir motina nori
me šios kalbos gerai išmokti.

Pradėjus man aiškinti, kad ir 
lietuvių kalbos nereiktų užmiršti, 
šeimininkas numojęs ranka ir ta
ręs: “Et, kokia čia nauda iš tos 
lietuviškos kalbos. Australijoje” 
pradėjo pasakoti apie fabriką ir 
gerus santykius su kuriuo tai 
“pusbosiu”.

Važiuodamas namo galvojau: 
kaip nelygios žmonių galvos: vienų 
mergaitės kalba keturiomis kal
bomis, o kito vaikai ir gimtosios 
tėvų kalbos neįveikia Išmokti.

<ab)
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PROGRAMA
GRUODŽIO MĖN. 27 D.

12 vai. iškilmingos pamaldos šv. Ksavero katedroje.
1.30 vai. padėjimas vainiko — žuvusiems kariams Korėjoje — už 

tautų laisvę.
1.30-3 vai. bendri pietūs. Pietų metu Sporto šventės atidarymo kal

bos, sveikinimai organizacijų atstovų, ir sveikinimo telegramų 
aptarimas bei jų pasiuntimas sporto šventės proga.

5 vai. futbolo rungtynės.
8 vai. koncertas

GRUODŽIO 28 D.

9 -10 vai. I-sios krepšinio rungtynės (vyrų)
10- 11 vai. Il-sios krepšinio rungtynės (vyrų)
11- 12 vai. krepšinio rungtynės (moterų)
12- 16 vai. pietų pertrauka
16- 17 vai. IlI-ios krepšinio rungtynės (vyrų)
17- 18 vai. I-sios tinklinio rungtynės (moterų)
18- 19 vai. I-sios tinklinio rungtynės (vyrų)
19- 20 vai. Il-sios tinklinio rungtynės (moterų)
20- 21 vai. IV-tos krepšinio rungtynės (vyrų)
21- 22 vai. Il-sios tinklinio rungtynės (vyrų)

I 
GRUODŽIO MĖN. 29 D.

9-10 vai V-tos krepšinio rungtynės (vyrų)
10- 11 vai. VI-tos krepšinio rungtynės (vyrų)
11- 12 vai. Ill-čios tinklinio rungtynės (vyrų)
12- 16 vai. pirtų pertrauka
16- 17 vai. krepšinio rungtynių pusiau finalas (vyrų)
17- 18 vai. Ill-čios moterų tinklinio rungtynės
18- 19 vai. IV-tos tinklinio rungtynės (vyrų)
20 vai. spektaklis “Atžalynas”

GRUODŽIO MĖN. 30 D.

9-12 vai. stalo teniso rungtynės
12-16 vai. pietų pertrauka
16- 17 vai. V-tos tinklinio rungtynės (vyrų)
17- 18 vai. VI-tos tinklinio rungtynės (vyrų)
18- 23 vai. stalo teniso rungtynės iki finalo

GRUODŽIO MĖN. 31 D.

9-10 vai. stalo teniso vyrų vieneto finalas
10-11 vai. stalo teniso moterų vieneto finalas

Pokalbiai Sov. S—gos ambasados rūsyje
11- 12 vai. stalo teniso vyrų dvejeto finalas
12- 13 vai. pietų pertrauka
13- 14 vai. stalo teniso moterų dvejeto finalas

Kaip Jurgis Stembera demaskavo bloševikinius j 
agentus, kurie politinius pabėgėlius viliojo namo, 
žadėdami jiems visokias geroves ir amnestijas... 
Dabar, atrodo, viliotojams reikės važiuoti namo ir 
laukti... amnestijos.

Bolševikų akcija priviliot kuo- 
daugiausia emigrantų grįžt atgal 
už geležinės uždangos netikėtai 
užkliuvo Kanadoj už gudriai su
galvoto čekų žurnalisto 
sukėlė skandalą krašte.

Spalio 28, 29 ir 31 
‘Toronto Daily Star” 
seriją sensacingų aprašymų, kaip 
dipukas Jurgis Stembera, Toronto 
anti-komunistinių čekų savaitraš
čio vice-redaktorius, išprovokavo 
čekų pasiuntinybę Otavoj, neva 
norėdamas pasinaudot komunistų

triuko ir

dienraštis 
paskelbė

vyriausybės paskelbta amnestija ir 
grįžk į Čekoslovakiją. Panaudojęs 
išgalvotą pavardę (Milan žiną), 
jis laišku paprašė čekų pasiunti
nybės prisiųst jam anketą dėl grį
žimo namo ir paaiškino, kad To
ronte turįs keletą draugų, kurie 
irgi norėtų vykt į Čekoslovakiją. 
Jam būvą atsiųsta anketa ir kvie
timas atvykt į Otavą asmeniškam 
pasikalbėjimui. Pas-bės raštas bu
vo pasirašytas III sekretoriaus 
Antonio Dvožako.

P.J. Stembera (alias Milan Ži-

14- 15
15- 16
16,30
19 vai. Naujų Metų sutikimo balius.

vai. stalo teniso (mišraus) finalas 
vai. krepšinio finalas (vyrų) 
vai. dovanų įteikimas.

nadoje, 1948 metais pasprukusių 
iš Čekoslovakijos, tame skaičiuje 
ir apie patį vice-redaktorių Jur-' 
gį Stemberą. Tarp tų 20 emig
rantų dalis yra jau naturalizuoti 
Kanadoje.

Sąmokslininkai aiškinosi rūsy
je 4 valandas. Visi trys 
ir smerkė “išdavikus”, 
vyriausybę, viliojančią 
tus ir čia juos baisiai 
jančią”, M. Žiną, (alias
bėra) 20 “Išdavikų” sąrašo pasi
imti negavo atsargos sumetimais.

kritikavo 
Kanados 
emigran- 

"išnaudo- 
J. Stem-

na) nuvyko Otavon, lydimas “To
ronto Daily Star” bendradarbio, 
kanadiečio, Mr. E. Geiger, kuris 
pažadėjo gelbėti Stemberą, jei 
Jam Otavoje grėstų kokie nors 

pavojai.
Čekų pasiuntinybėje J. St. buvo 

pakviestas j rūsį ir ten "malo
niai” priimtas Dvožako ir kultū
rinio atašė Liubomiro Sefrana. 1 
Tuodu diplomatu tuojau pasiūlė : 
Interesantui pasidaryti šnipu (ži
noma, už gerą atlyginimą), bū
tent: surinkt smulkiausias žinias 
ir pateikti raportą apie 20 “pa
vojingiausių” čekų emigrantų Ka-

Jam buvo patarta įsitėmytf gerai 
pavardes ir žinot jas atmintinai. 
Žiną sakėsi su tais emigrantais 
ryšių neturįs ir jų nepažįstąs, ne
palaikąs santykių su "anomis” 
sferomis, tačiau apsiėmė misiją 
atlikti iki lapkričio 20 dienos. 
Jis turėjo užpildyt ilgiausią an
ketą apie save ir jam nelengva bu
vę ant greitųjų išgalvot smulk
menas nebuvėlio curriculum vitae.

Jiems bediskutuojant ir bepi- 
nant sąmokslo tinklą, praėjo su
tartas laikas (penkta valanda),

( reiškė, kad gatvėje nieko nesima- 
I to, ant greitųjų spustelėjo svečio 
ranką ir išstūmė jį į gatvę.

Mr. p. Geiger Ir St. smulkiai ap
rašė tos misijos smulkmenas “To- PASTABA: Krepšinis vyrų vyks 2-jų minusų sistema, moterų drau- 
ronto Daily Star-e”, įdėjo foto- j giškos rungtynės, nes yra užsiregistravę tik dvi komandos. Tinklinis 
grafijas netik “sąmokslo" daly- vyrų ir moterų taškais. Stalo teni sas 1-no minuso sistema. Šachma- 
vių, bet ir asmenų, apie kuriuos tai komandiniai po 4 žaidėjus.
čekų pasiuntinybė prašė tiksliau- I Stalo tenisas bus pravedamas pagal tarptautines taisykles, po 
šių informacijų (apie jų gyveni- 3 setus pusiau finalai ir po 5 setus finalai.
mą Kanadoje, uždarbius, šeimyni
nius santykius, silpnybes, simpa
tijas etc. etc.)

Spalio 28 čekų kolonija Toronte 
apvaikščiojo 37-tąją Nepriklauso
mybės dieną. Ta proga buvo ap
tartas ir p. St. žygis, išrinkta ko
misija įteikt Kanados vyriausybei 
memorandumą ir prašymą išsiųst 
tuodu čekų pas-bės diplomatus iš 
Kanados.

Visi užsiregistravę klubai dalyvauti Sporto šventėje stalo tenisui, 
turi kaip galima greičiau pravesti naują registraciją — vyrų viene
tui, moterų vienetui ir mišriam.

Visus sporto klubus, užsiregistravusius dalyvauti šioje Sporto 
Šventėje, Adelaidės "Vyties” klubo valdyba maloniai prašo peržiū
rėti augščiau paskelbtą šventės programą Ir Savo pastabas bei pa
keitimo pageidavimus prisiųsti kaip galima greičiau Adelaidės “Vy
ties” sporto klubo valdybai, šiuo adresu:

B. Marmukonis, 27 Tynte Str., North Adelaide, S.A.
A.L.C. KLUBO “VYTIES” V-BA.

A.B.(E.L.)

DURŲ, LANGŲ IR 
VIRTUVĖMS SPINTELIŲ

DIRBTUVĖ
Kreiptis:

Jencius Joinery
Lot 12 Clapham Rd., Sefton, NSW. 

Telefonas YX 5894 
arba po darbo valandų — 68 

Clapham Rd. (priešais įmonę).

M. LUCAS & CO.
Builders & Contractors (Reg.)

(SAV. M. LUKAUSKAS)

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

: IKI PASIMATYMO!
Prieš keliolika dienų iš Austra

lijos į Ameriką išvyko bnv. ALB 
Krašto Garbės Teismo ir Lietu
vių Teisininkų Draugijos. Austra
lijos Sk. V-bos pirmininkas dr. 
Edv. Jansonas su žmona. Iš laivo 
“Oransay”, kuriuo jie plaukia, 
“M.P.” Redakcijai prisiuntė pa
skelbti laišką, kuriame taria vi
siems ki pasimatymo Nepriklauso
moje Lietuvoje.

*
Išgyvenęs Australijoje šešerius 

metus, su malonumu turiu kons
tatuoti, kad bedirbdamas visuo
meninį darbą, daugiausiai tarp 
mano profesijos žmonių, turėjau 
progos bendradarbiauti su augštų 
kvalifikacijų ir didelio teisinio bei 
visuomeninio patyrimo teisininkais 
bei kitais, kurie lietuviškąjį rei
kalą vsados statė ir tebestato 
augščiau asmeninių interesų ar 
grupinių išskaičiavimų, todėl te
būna leista man šia proga visiems 
mieliems bendradarbams: ALB 
Krašto Valdybos pirmininkui ir 
Valdybai, Krašto Garbės Teismo 
teisėjams ir kitų lietuviškųjų ins
titucijų bei organizacijų vadovams, 
su kuriais man teko dirbti, tarti 
nuoširdžią padėką už pareikštą pa
sitikėjimą ir malonų sutartiną vei
kimą.

Išvažiuodamas išsivežu gražiau
sius atsiminimus apie sklandų vi
suomenini darbą — puikią Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės veik
lą — ir linkiu visiems čia pasiliku
sioms tautiečiams geriausios sėk
mės bei ištvermės ir greito su
grįžimo laisvon tėvynėn.

Tačiau tardamas iki pasimaty
mo, negaliu nepaminėti paskuti
nių momentų mums atsisveiki
nant.

Bendruomenės, organizacijų ir 
bičiulių nuoširdūs atsisveikinimo 
žodžiai, linkėjimai, gražios dova
nos, yra mums labai brangūs pri
siminimai ir jie visados bylos 
mums apie bendrą darbą ir malo
niai praleistas valandas. Už visa 
tai aš ir mano žmona visiems 
nuoširdžiai dėkojame.

Ypatinga padėka priklauso ma
no kolegai ALB Adelaidės Apy
linkės Valdybos pirmininkui L. 
Martinkui ir visai Valdybai, Liet. 
Teisin. Dr-jos pirm. p. E.‘Reiso- 
nlenei ir Valdybai, Ats. Karin. 
Sąjungos “Ramovė” pirm. mjr. 
Levickui ir V-bai, Krašto Garbės 
Teismo pirm, kolegai J. Kalvaičiui 
ir teisėjams, Moterų Sekcijos plr- 
min. p. P. Kalvaitienel ir ponioms, 
gražias išleistuves paruošusioms. 
Taip pat gili padėka priklauso 
kapelionui kun. dr. P. Jatuliui, ko
legoms V. Požėlai, A. Maželiui, 
Stepanul, Binkevičiui, p.p. Bu
čiams; sydnėjiškiams: kolegai L. 
Karveliui ir poniai, kol. Rušal, J. 
Kalakoniui, kun. P. Butkui, dr. 
Ambrozienei ir visiems kitiems, 
už malonius linkėjimus, dovanas 
ir gražias atsisveikinimo vaišes.

Mes tikrai tikime, kad susitik
sime visi Nepriklausomoje Lietu
voje, nes laisvės rytas mūsų Tė
vynei tikrai išauš.

Jūsų
Marija ir Eduardas Jansonai.

II
i|

Atliekami įvairūs statybos darbai ant Jūsų ir mūsų žemės
X sklypų. Tik 1-mos rūšies medžiaga. Skubus ir užtikrintai geras 
X darbas. Parūpinamos paskolos. Trūkstant pinigų — galima ir 
•f ipoteka (second mortgage).
$ Telefonu kreiptis iki 9 vai. ryto arba po 7 vai. vakarais.

Ir vėl Lietuva bus laisva. Tu čia, 
o Jie ten gyvena ta pačia viltimi. 
Jis aukoja viską, ką turi brangiau
sią. O Tu? Aukok Tautos Fondui.

kada p. St. turėjęs apleisti ko
munistų pasiuntinybę. P.E. Gei
ger, nesulaukdamas čeko iki 5 
valandos, turėjo kreiptis į Otavos 
policiją ir prašyt jos gelbėt Stem
berą iš čekų pasiuntinybės nagų. 
Sutartai valandai išmušus, Mr. Gei
ger telefonu paskambino į čekų 
pasiuntinybę ir pasiteiravo, ar ten 
yra p. Žiną. Pasiuntinybėje įvyko 
sumišimas ir Dvožak paklausė sa
vo “interesanto”, ar jo nesseka po
licija. Pabūgo ir p. Stembera, bet 
atsakė, kad jis nieko įtartino ne
pastebėjo, 5 vai. 15 min. Dvožak, 
apsidairęs atsargiai pro duris, pa-

KOVOS KELIAS

PRIEŠ KOMUNIZMĄ
TAI YRA

BALSUOTI UŽ LIBERALUS

i'^52S2S2Sa5B5a5a53SH5a5H5BSa5HSBSHS2S25a52S2Sa5HSa52S25E5a5č5?SS

I
i europietis specialistas

OPTIKAS
i Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių

i akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
j šeštad. 9-13 vai.

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

Centr. 1819

(Priešais Melbourne Town Hall.)

REMKITE MENZIES VALDŽIA
Authorized by J.L. Garrick, 30 Ash St., Sydney

MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiniiiiinuiniimiiiiiiiiiiniinmiiffliiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiinuiiiiiiiiiHniiiiiHiiiiiiiiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutiiiiiina

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

jiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiitnninntfflTmntuuiiiiimitTBinfiiiiiimffifHiifhHiuuiniiiimHHniinHifnfliitHHMWHniiifnHiniiTmnmwiHHiHiHHiinttHmiiiiuus

SKAUTAMS
PLSS AUSTRALIJOS RAJONO TIEKIMO SKYRIUS

PASIOLO ŠIUO METU TURIMAS SIAS PREKES:

1. Skautin. Mantvilos ir Dineikos knygą SKAUTIŠKI ŽAIDIMAI", 
178 žaidimai. Labai naudinga knyga. Tinka ir neskautiškam jaunimui

................. 10/-
2. Tautinė juostelė uniformai, 6 inčų ilgio .................................... 1/-
3. Vyčio ženklelis .................................................................................3/-
4. Rūtelės žalios ................................................................................... 3/-
5. Skautų lelijėlė ................................................................................... 3/-
6. Vilkiukų ir paukštyčių ženklelis ................................................,.. 2/-
7. Miniatūrinė lelijėlė .........................................................................2/-
8. Miniatūrinė rūtelė ......................................................................   2/-
9. Skilties gairelė (gaidžių, žirgų) ..................................................... 5/-
10. Jubiliejiniai spalvoti skydeliai ................................................... 10/-
11. Skydeliai bronziniai ..................................................... r...............  8/-
12. B.P. "Skautų Vadovui” .................................................................. 3/-
13. Dainos Skautiškam jaunimui ....................................................... 3/-
14. Laužams liepsnojant — P. Pilka ............................................... 3/-
15. B.P. ir šv. Kazimiero paveikslai ..................................................1/-
16. Albumas "J Taikos rytojų”............................................,.............. 1/-
17. Kaip vesti skilti ............................................................................ 1/-

ir senesni Skautybės, S. Aido pavieniai numeriai 
Rašyti šiuo nauju Tiekimo Skyriaus vedėjo adresu: K. Kuzmic

kas, Lot 458 Bows Ava., E. Keilor, P.O., Vic.
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Sydnėjus
.KARTOJAMAS ‘ATŽALYNAS’

Melbournas Perthas

SYDNĖJAUS

Jaunimo Teatre
VAKARAS SU SIMPATINGOMIS UNDINĖMIS, NARSIU JAU
NIMU, ŽALČIAIS BEI JŲ GRA ŽUOLE KARALIENE IR JOS 
VAIKAIS, GUDRIAIS ŽALČIUKAIS.

Sydnėjaus Lietuvių Teatras At
žala, kaip buvo žadėta, gruodžio 
11 d., 4 vai. p.p., Independent 
Theatre, 269 Miller St., North 
Sydney, duoda antrąjį Kazio Bin
kio "Atžalyno” spektaklį.

Turint galvoj, kad “Atžalyno” 
pastatyme dalyvauja stipriausios 
Sydnėjaus lietuvių jėgos ir pasta
tymas yra augšto lygio, tikėtina, 
kad tautiečiai, kurie pirmą kartą 
negalėjo jo pamatyti, šį kartą 
tikrai suras galimybės ateiti. Būtų 
labai gera, kad tėvai vaikus atsi
vestų ir jaunimą paakintų spek- 
taklin nueiti.

GRAŽIAI PAMINĖTA
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Spalio 26 d. L.S. Ramovė buvo
suruošus: (Leonard Cabaret) pa- ( mėn. 9 d. įvykusiame susirinkime 

sillnksminimą, į kurį buvo pakvies- j buvo išrinkta nauja ALB Pertho 
ta visa Melbourne lietuvių ben-! Apylinkės Valdyba, kuri spalio 
druomenė ir latvių bei estų karių 16 d. posėdyje pasiskirstė parei-

i NAUJA APYLINKĖS VALDYBA 
Pertho mieste ir apylinkėse gy- 

. vena apie 350 lietuvių, š.m. spalio

PLUNKSNOS KLUBO SUEIGA
Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 

Klubo pirmininkas praneša, kad 
Klubo narių sueiga įvyks gruod
žio 11 d. (sekmadienį) 5 vai. p.p., 
64 The Avenue, Hurstvillėje. Ši 
sueiga skirta Lietuvių Enciklope
dijos klausimams panagrinėti. Re
ferentas Vytautai Doniela.

“ŠVIESOS” PASKAITA

organizacijų atstovai. Vakaras 
praėjo jaukioje nuotaikoje.

Spalio' 27 d. šv. Jono parapijos 
bažnyčioje buvo atlaikytos pamal
dos už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės. Kun. Kungys savo pamoksle 
iškėlė kritusiųjų už Lietuvos lais
vę pagerbimo reikšmę ir maldos, 
kaip paskutinio mūsų ginklo, ga
lingumą.

Tuoj po 
vyko salėje, 
pirmininkas 
bus kritusius dėl tėvynės laisvės, 
paskaitą skaitė P.J. Motiejūnas. 
Jis nušvietė kariuomenės reikš
mę, išplėsdamas jos sąvoką į ko
vojančią tautą. Toliau programoje 
gražiai padeklamavo Rūtelė Mo
tiejūnaitė ir skaidriai nuskambė
jo (pirmą kartą pasirodė) J. Mor
kūno okteto išpildytos keturios 
harmonizuotos liaudies dainos, (j)

gomis taip: K. Gečas — pirm., 
VI. Šeštokas — vicepirmininkas, 
L. Stonikas — sekr., A. Kabliaus- 
kas — iždininkas, J. Bendoraitis 
— narys, (s)

pamaldų minėjimas 
Jį atidarė Ramovės 
J. Kuncaitis. Pager-

Mielam kolegai
ZIGMUI BUDRIKIUI IR

i ŽMONAI, 
mylimai dukrelei mirus, nuo-jų

širdžių užuojautą reiškia
Sydnėjaus lietuviai studentai.

Bankstowno Savaitgalio 
Mokykla Baigia Mokslo 

Metus

Lapkričio 26 d. Sambūrio “švie
sa” Sydnėjaus skyriaus parengime 
skaitytoje paskaitoje “Kritiškos 
pastabos iš Lietuvos istorijos” 
Jurgis Janavičius apžvelgė anks
tyvosios lietuvių istorijos (iki 
Mindaugo laikų) rašytinius šaltl- 

■ nius ir išsamiau sustojo prie ais
čių genčių, ypač lietuvių ir prū
sų, giminingumo klausimo. Pas
kaita, sukėlusi ilgesnių diskusi
jų, yra įžanga tolimesnei studijai 
apie Lietuvos bajorus. (z.)

KOVAI TEBEVYKSTANT
Pereitą savaitę p.p. Šliogeriu na

muose (Belmore) įvyko lyg ir ka
riuomenės šventės minėjimo tąsa 
šeimos ratelyje. Susirinkęs būre
lis tautiečių prie kavos diskutavo 
aktualiuosius bendruomeninius 
klausimus ir, kalbant apie Lietu
vos nepriklausomybės kovas, kū
rėjai — savanoriai, V. Šliogeris ir 
Ip. Januškevičius, papasakojo įsi
dėmėtinų prisiminimų, kada Lie
tuvos likimą lėmė besąlyginis ko
votojų pasiaukojimas, ryžtas, idea
lizmas ir gilus tikėjimas tėvynės 
ateitimi.

Kalbant apie dabar vedamą ko
vą dėl Lietuvos laisvės ir tauti
nio sąmoningumo ugdymą tremty
je, konstatuota, kad spausdintas 
lietuviškas žodis Čia yra vienas 
efektyviausių gnklų. Pripažinta, 
kad “Mūsų Pastogė”, kaip ben
druomenės laikraštis, netarnaująs 
kurios nors grupės, bet visų lie
tuvių reikalams, reikalingas ir vi
sų paramos, kad galėtų augti ir 
klestėti. Pravesta mezliava "Mūsų 
Pastogei” davė £ 3.7.0.

"Mūsų Pastogė” už auką nuo
širdžiai dėkoja.

LIETUVIAI OLIMPIADOS 
ATIDARYME

Paskutiniame International Cul
tural Association posėdyje, po di
delių pastangų, buvo gautas su
tikimas, kad tautos už geležinės 
uždangos 1956 m. įvykstančios 
Melbourne Olimpiados atidaryme 
dalyvaus parade ir šoks tautinius 
šokius. Jų tarpe ir lietuviai, ku
riuos atstovaus Melbourne Lietu
vių Tautinių Šokių Grupė “Atža
lynas”. Tai tikrai didelės reikš
mės proga, nes bus dar kartą pa
rodyta pasauliui, kad nors ir iš
tremtas, bet gyvas lietuvis. Pa
rade grupės dalyvaus su savo 
tautinėmis vėliavomis ir ne ma
žesnės kaip 24 asmenų.

“Atžalyno" Lietuvių Tautinių 
Šokių Grupės Vadovas artimiau
sioje ateityje mano sušaukti me
nininkų bei bičiulių susirinkimą, 
kad jie išsirinktų šiuo reikalu rū
pintis komitetą.

Gruodžio 17 d., šeštadienį, Ban- 
kstowno savaitgalio mokykla bai
gia šiuos mokslo metus. Baigia
muosius egzaminus išlaikiusiems 
bus išduoti mokyklos baigimo pa
žymėjimai. Mokslo metų užbaigai 
kviečiami visi mokytojai, tėvai ir 
mokiniai. Susirenkame 10 vai. ryte 
mokyklos patalpose Yagoonoje.

Tėvai, nesumokėję už antrą pus
metį mokyklos mokestį, prašomi 
nedelsiant atlikti šią savo parei
gą mokyklai. Nesusimokėjusių 
sutarto mokyklos mokesčio yra 14 
tėvų.

Mokyklos Vedėjas.

JAUNIMO DIENA

A L K A

Š.m. gruodžio mėn. 11 d., (sek
madienį) 13 vai., M.U. salėje, 
Hoddle Str., Collingwood, įvyksta 
iškilmingas Centrinės, Maribyr- 
nongo, CIaytono ir Altonojj savait
galio mokyklų mokslo metų užbai
gimas ir Kalėdų Eglutė. Lietuvių 
visuomenę kviečiame skaitlingai 
atsilankyti.

Melb. Centr. Savaitgalio M-los 
Tėvą Komitetas.

SYDNĖJAUS CHORISTŲ
DĖMESIUI

Dėl “Atžalyno” repeticijų penk
tadienį, gruodžio 9 d. Sydnėjaus 
lietuvių choro repeticija neįvyks.

Choro repeticija bus gruodžio 11 
d., 10.30 vai.

A. Plukas.

“ATŽALYNAS”
Visi “Atžalyno” veikėjai gruod

žio 9 d., penktadienį, 7 vai. vak. 
renkasi repeticijai į Milson’s Point 
salę. Dalyvavimas būtinas.

Režisierius.

Išnuomojamas kambarys: 
gražus, saulėtas, su baldais ar 
be jų, tramvajus ir autobusas su
stoja prie namo, 5 minutės iki 
Town Hall. Kaina prieinama.

Kreiptis nuo 10 vai. ryto Iki 9 
vai. vakaro: 390 A Darling St., 
Balmain. Tel. WB 2804 (Kavinė 
— pieno baras).

ŽODIS IŠVYKSTANTIEMS IŠ AUSTRALIJOS
Pastaruoju laiku Jau nemažai 

lietuvių iš Adelaidės Išemigravo j 
Ameriką, o dar daugiau rengiasi 
išvažiuoti. Išvažiuodami jie likvi
duoja savo nekilnojamąjį ir kilno
jamąjį turtą ir tik dalį savo man
tos pasiima su savimi. Likviduo
jant — išparduodant turtą, būna 
dalis tokio, kurio nei parduoti, 
nei su savimi pasiimti neapsimoka 
Ir jis paliekamas kaip bevertis, 
nors kasdieniniame gyvenime yra 
ir reikalingas ir naudingas.

Adelaidės Lietuvių Sąjunga 
(Ink), vykdydama lietuvių ben

druomenės svarbų uždavinį, yra 
pasiryžusi, kiek leis aplinkybės, 
greitu laiku įgyti lietuvių ben
druomenei namus, kur galės vienu 
ar kitu būdu talpintis visos lietu
viškos organizacijos. Tačiau įsi
gijus namus, reikės ir invento
riaus — stalų, spintų, kėdžių, suo
lų, užuolaidų, lempų, net ir indų 
bei įvairių įrankių.

Visa tai turėdama galvoje, Ade
laidės Lietuvių Sąjungos Valdy
ba ir kreipiasi į visus Adelaidės 
lietuvius, išvykstančius į Ameri
ką ar kitus kraštus, paaukoti S- 
gai augščiau minėtus atliekamus 
daiktus, už ką A.L.S-ga ir visi 
likusieji lietuviai, kuriais jie nau
dosis, aukotojams bus nuoširdžiai 
dėkingi.

Visi suaukoti daiktai Valdybos 
bus suinventarlzuoti ir, iki namai 
bus įgyti, bus padėti į sandėlį, o 
įgijus namus, bus perkelti ten 
bendram visuomenės naudojimui.

Asmuo pasiryžęs paaukoti iš
vardintus daiktus, prašomas arba 
pranešti raštu Sąjungos sekreto
riui: p. J. Pyragius, 105 Hawker 
St., Croydon, S.A., arba paskam
binti telefonu S-gos iždininkui: p.

A. Šliužas, ML 5814.
Paaukotus daiktus S-gos Valdy

ba iš aukotojo pati paims, iš
duodama sąrašinį pakvitavimą.

ADELAIDĖS LIET. SĄJUNGOS 
(INK.) VALDYBA.

Parduodama
ČERPĖMS GAMINTI MASINOS

Kreiptis (savaitgaliais): Jonas 
Mažrimas, 34 Birkley St, Went- 
worthville, Sydney, N.S.W.

Dažnai praeinu pro Bankstowno didelis ir labai naudingas darbas, 
skautų namus. Kelis kartus buvo kuris suteiks didelį džiaugsmą 
pagundos vidun užsukti ir išsiaiš- Sydnėjaus lietuviškam atžalynui, 
kinti: ką gi ten mūsų mergaitės ir 
berniukai vakarais susirinkę vei
kia, kokius žaislus prasimano.

Ir taip vieną pavakarį, išgir
dęs švelniu balsu šaukiant Žilvi
no vardą, kalbant apie kraujo ir 
pieno putas, neiškenčiau durų ne
pravėręs.

Pakliuvau tiesiog į piršlybas: 
būrys mergaičių ir berniukų, ke
letas jau gražiai paaugusių, sa
lės viduryje suolais apsitvėrę, 
žaidė žalčius ir žalčiukus, undines 
ir mergaites paupyje, kurių vy
riausiosios vadinamos Egle, žaltys 
įsigeidė už pačią. Žinoma, reika
las čia nėjo sklandžiai, nes Eglė 
nenorėjo tekėti už žalčio. Bet gud
rūs žalčiai nugalėjo Eglės ir jos 
tėvo, jos brolių bei seserų pasi
priešinimą ir gražuolė mergina, 
po ilgos kovos, sutiko ištekėti už 
žalčio, visų žalčių karaliaus. Pas
kui jaunavedžiai, undinių lydimi, 
išvyko į žalčio pilį vandenynų gel
mėse ir ten, atrodo, gražiai gyve
no. Paskui Eglė su vaikais grįžo 
savo giminių aplankyti.

Na, galėčiau dar papasakoti apie 
tai, kaip puikiai šoko mergaitės, 
apie Elgės brolių narsą ir žalčių 
gudrumą, bet tai būtų ilga šneka, 
o visko vistlek neišpasakočiau.

Po geros valandos, kai pavar
go pianistas, kai sustojo šokusios 
žavios mergaitės ir savo ‘ gink
lus” padėjo Eglės broliai, užkal
binau vieną vyresnįjį žaltį, kuris 
man paaiškino, jog čia Sydnėjaus 
Lietuvių Jaunimo Teatras — Stu
dija repetuoja lietuvių liaudies 
pasaką — “Eglė-Žalčių Karalie
nė”, įscenizuotą pagal Salomėjos 
Neries to paties vardo poemą. Vi
so būsią 4 veiksmai. Repeticijos 
esti du kartus kiekvieną savaitę 
ir po Naujų Metų įvyksiąs spek
taklis.

Jaunimo Teatrui — Studijai va
dovauja V.R. Saudargienė, kuri 
pernai su Vaikų Tautinių 
šokių Studija buvo suruošus! ma
žiesiems šokių — muzikos vaka
rą Bankstowne. Vėliau persiorga
nizuota į teatrinį vienetą. Iš suau
gusiųjų padeda R. Jaselskis tech
niškame paruošime, muziką šiam 
vaidinimui pritaiko K. Ankudavi- 
čius, scenoje apšvietimą pažadė
jęs tvarkyti Biiokas, o Kovo 
sporto klubas sutiko būti techniš
kuoju spektaklio vedėju.

Dar “išvogiau” keletą paslapčių- 
vyresnieji vaidintojai nėra labai 
stropūs ir nėra pavyzdingi repe
ticijų lankytojai, o tai trugdo dar
bą. Užtat mažesnieji yra žymiai 
pareigingesni ir jie labai gražiai 
sugyvena — kalbasi tik lietuviš
kai, gyvai domisi pačiu spektak
liu, nes patys, kaip pasakos daly
viai, nori savo vaidybinius gabu
mus parodyti tėveliams, na, ir 
draugėms bei draugams.

Galiu dar pridurti: dirbamas

kiau-

gruo-

bažn.

o taipogi jų tėveliams ir man, ka
da visas undiness (jų yra 8), žal
čius ir jų karalienę, jos tėvą ir 
brolius bei seseris (tokių yra apie 
12) pamatysime vasario mėnesio 
gale scenoje. Alonis.

Išleistas kišeninis
kalendorius

“Minties” spaustuvė tik baigė 
spausdinti Australijos lietuvių ki
šeninį kalendorių 1956 metams.

Kalendorius, patogaus kišenėje 
nešioti formato, turi 64 psl. Aps
tu žinių apie Lietuvą, Australiją; 
angliškųjų matų, svorio bei saikų 
palyginimai su dešimtainiais svar
biausiųjų lietuviškųjų institucijų 
Australijoje ir kitur adresai; su
rašytos svarbiosios Lietuvos gy
venimo datos ir nedarbo dienos 
Australijoje. Palikta vietos ir už
rašams.

Tai pirmas toks kalendorius, iš
leistas Australijoje. Spaudos dar
bas atliktas palyginti švariai.

Išleido leidykla Mintis Pty. Ltd., 
Sydnėjuje. Kaina 6 šilingai.

Kalendorių galima įsigyti pas 
lietuviškos spaudos platintojus, ar
ba leidykloje: Mintis Pty. Ltd., 
Fredbert St., Leichhardt, Sydney, 
N.S.W. Tel.: WB 1758.

KALĖDINĖ IŠPAŽINTIS 
SYDNĖJUJE

Maloniam tautiečių dėmesiui dar 
karą primenama, kad svečias kun. 
dr. P. Bašinskas išpažinčių 
sys:

Wollongonge, W. Katedroj 
džio 9 d. 6-7 vai. vak.

Bankstowne, St. Felix
(ant kalno) gruodžio 10 d., 8.30
— 10 vai. ryte.

St. Mary’s, parapijos bažn. 
gruodžio 10 d. 3-4 vai. po pietų.

Camperdowne, St. Jozeph’s bažn. 
gruodžio 10 d. nuo 5 vai. po pietų
— po konferencijų ir palaimini
mo. Gruodžio 11 d. nuo 8 vai. 
ryto iki pamaldų pabaigos ir kon
ferencijos. <

PAMALDOS
Gruodžio 11 d., sekmadienį, Cab- 

ramattos lietuviams pamaldos 
Pritchard bažn. 10 vai. Prieš 
maldas išpažintys.

Gruodžio 18 d. lietuviškos
maldos Bankstowne St. Brendan’s 
bažn. 10 vai. 50 min.

Gruodžio 18 d. lietuviškos pa
maldos Wollongong apylinkių lie- 
tuviams įvyks Bulli parapijos 
bažn. 4 vai. 20 min. Tuojau po 
pamaldų Kalėdų eglutė vaikams.

K.P.B.

Mt. 
pa-

pa-

TAUTIEČIAII
Anglijoje leidžiamas rimtas, įdo
mus, gyvas savo dvasia Ir turiniu 
dvimėnesinis žurnalas “S A N- 
T A R V Ė”, lankys Jūsų namus 
per 1956 metus tik už 1 svarą. 
Užsakymus siųsti "Santarvės” 
atstovui Australijoje: P. Stelmo
kas, 43 Amy St., Howthorne, 

j Brisbane, Qld.

PIRMASIS NUMERIS JAU SPAUSDINAMAS
Kad gavus laiku pirmą ateinančių metų numerį, užjūrių 

nių žurnalų prenumeratos pinigus reikalinga išsiųsti arba 
platintojams ne vėliau gruodžio 15 d.

ŽURNALŲ KAINA METAMS:
'EGLUTĖ”, Immac. Concep. Con., R.F.D.2, Putnam, Conn.,

— 3.50 dol — 
“SKAUTŲ AIDAS”, Box 1003, Station C., Toronto, Ont.,

— 3.00 dol. -
"MŪSŲ VYTIS”, 3717 W. 70 Pl., Chicago 16 Ill., U.S.A.,

— 3.00 dol. — 
■KARYS”, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N.Y., U.S.A.'

— 5.00 dol. — £ 2.5.6.

mėneal- 
įmokėti

U.S.A., 
£ 1.12.0 
Canada, 

- £ 1.7.3

£ 1.7.3.

SVARBU ŠIANDIEN
užsa.

žurna-
las

U.S.A.

Geriausią Kalėdoms dovaną padarys tėvai ar krikšto tėvai 
kydami vaikams mėnesinį laikrašttlj “E- GLUT Ę”.

“KARYS” iliustruotas 36 psl. didelio formato mėnesinis 
redaguojamas Zig. Raulinaičio.
Kaina metams 5.00 dol — £ 2.5.6
pusmečiui 3.00 dol. — 1.7.3.
Atskiras numeris 0.55 dol. — £ 0.5.0.
Adresas: KARYS, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21., N.Y.,
Labai įdomūs aprašymai iš mūsų kariuomenės kovų senovėje, 

nepriklausomybės laikų ir partizanų kovos prieš okupantus. Mūsų 
vyrų nuotikiai prancūzų legione ir U.S.A, kariuomenėje. Straipsniai 
iš atominio karo, karo strategijos, apginklavimo, kariuomenės spor
to. Istorinės apysakos, novelės ir 
romanas “Kryžiuočiai”.

Kiekvienas buvęs karys imasi 
darbo.

Henriko Sienkevičiauą isterinis

“KARIO” prenumeratos rinkėjo

LENGVATOMISPASINAUDOKITE 
GAUS | NAMUS IŠTISUS 1956 METUS:

“EGLUTĘ” už £ 1.10.0, "KARį” už £ 2.0.0, jei pinigai bus išsiųsti 
iki gruodžio mėn. 15 d. atstovui Australijoje, adr.: VYT ŠALKONAS, 
240 LYGON ST., CARLTON, N. 3, VIC.

ALB Bankstowno Apylinkės Valdyba
NAUJU METU 

cs t
sutikimą rengia gruodžio 31 d. Masonic Hall (šalia Regents kino)

BANKSTOWNE.

Gera salė, gera muzika, turtingas bufetas. 
Pradžia 8 vai. vak.

ALB APYLINKĖS VALDYBA.

SPORTO KLUBAS KOVAS
Kviečia Visus Sydnėjaus Lietuvius

NAUJUS METUS
sutikti sportininkų ruošiamame tradiciniame 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUJE, 
įvyksiančiame States Ballroom salėje

Senuosius metus palydės ir naujuosius sutiks skambiomis 
lietuviškomis dainomis

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ CHORAS.
Pakvietimus bus galima gauti ir staliukus užsisakyti gruodžio 
nėšio pradžioje.

mė-

Didž. Gerb. Tautiečiai,
Nepamirškime, kad jau artėja Sydnėjaus lietuvių

TRADICINIS BALIUS.
kuris įvyks 1956 m. sausio mėn. 6 d. (penktadienį) didingoje Syd- 
nėjaus salėje, George St.

TROCADERO
Jau iš anksto susitarkime, kad 
Naujuose Metuose pirmą kartą 

susitiksime visi šioje įspūdingoje salėje, kur mus pasitiks nuotaikinga 
menine programa ir puikia šokių mzika.

įėjimas 15 šilingų.
Pradžia 7.15 vai. vak.------ pabaiga 12 vai., uždaroma salė 12.30 nakt.

Šio parengimo visas pelnas skiriamas šalpos reikalams.

' SYDNĖJAUS LIET. ŠALPOS K-TAS.

PADĖKA
Canberros Moterų Socialinės 

Globos Valdyba nuoširdžiai dėko
ja visoms Canberros lietuvėms 
moterims už gausiai aukotus daik
tus loterijai ir bufetui pobūvio, 
kurio pelnas skiriamas šalpos rei
kalams.

Valdyba.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St, Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simnlškis, as 
President of the Australian — 

Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. Telef. MX 2120
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