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KVIETIMAS
TALKON

Lietuvos Nepriklausomybes 
paskelbimo sukaktis, kurią iškil
mingai ruošiasi minėti visi laisva, 
jame pasaulyje gyveną lietuviai, 
jau čia pat — vos kelios dienos 
beliko iki Vasario 16-tosios.

Apie šitos sukakties reikšmę 
Tautai ir jos minėjimų prasmę, 
šitame laikraštyje buvo rašyta 
daug kartų. Buvo rašyta ir apie 
tai, kad nepriklausomybės paskel
bimo sukaktis, kaip ir kitos tau
tinės šventės, neturėtų pasibaigti 
vien tik oficialiais minėjimais sa
lėse ir iškilmingomis pamaldomis 
bažnyčiose.

Šito laikraščio redakcija tebėra 
nuomonės, kad tautines ir valsty
bines sukaktis tremtyje reikėtų 
atžymėti konkrečiais ir ilgiau tve
riančiais darbais, giliu kūrybiniu 
pjūviu jsirėžiančiais mūsų, visos 
Tautos gyvenimam

Šį kartą siūloma, Nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktį šven
čiant, veidu atsigręžti j augėles
niąją vargo mokyklą — Vasario 
16 Gimnaziją, kur mokosi ir lie
tuviškoje dvasioje auklėjasi gra
žus būrys lietuviško tremties jau
nimo.

1954 m. gale įvykęs Australi
jos Lietuvių Bendruomenės Kraš
to Tarybos suvažiavimas, giliai 
suprasdamas šios Gimnazijos iš
laikymo svarbą, ir įvertindamas 
jos didelį ir reikšmingą darbą, pa
darė nutarimą, kad Vasario 16 
Gimnaziją remia kiekvienas lietu
vis. Tai tik moralinis įsipareigo
jimas, kurio tačiau šiomis sąly
gomis ir pakanka.

Ar jau taip labai mūsų paramos 
yra reikalinga Vasario 16 Gim
nazija Vokietijoje?

Gimnazijai remti yra susiorga
nizavę 196 būreliai, kurie yra pa
sižadėję išlaikyti po vieną moki
nį. Iš šio skaičiaus 28 būreliai 
yra atsilikę įmokėjimais metus ir 
daugiau. 35 būreliai atsilikę pus
mečiu ar daugiau. 74 būreliai at
silikę keliais mėnesiais. 50 būre
lių įmokėjimus daro laiku. 9 bū
reliai yra įmokėję pirmyn. Dėl 
pavėluotų įnašų gimnazijos nepri
teklius prašoka 15.000 dolerių, ar
ba apie S. 7000. Ta! tik mokinių 
išlaikymo išlaidose esanti spraga. 
Gimnazijos namas dar taip pat 
nėra išmokėtas. Be to, vykdomi 
nauji įrangimai, remontai; reikia 
įruošti bendrabučius, sporto aikš
tes, įsigyti mokslo priemones ir t.t. 
O kur dar mokytojų algos ir adm. 
išlaidos?

Kiek prisidedame mes, Austra
lijos lietuviai prie šios vargo gim
nazijos išlaikymo?

Būrys entuziastų nuoširdžiai 
dirba ir, pav. Adelaidėje, yra su
siorganizavę net 3 rėmėjų būre
liai. Vieną kitą būrelį gal dar ra
sime ir kituose miestuose. Betgi 
tokiame Sydnėjuje nėra nė vieno. 
Dar parenkamos Vasario 16 Gim
nazijai aukos ALB apylikių val
dybų iniciatyva, bet visuotinės, 
plačiai organizuotos talkos labai 
pasigendama.

šito laikraščio redakcija tad ir 
kviečia visus, šiame krašte gyve
nančius tautiečius, šių metų Ne
priklausomybės sukaktį minint or
ganizuoti visuotinę talką Vasario 
16 Gimnazijai parimti. Tai reikš
tų, kad minėjimo dieną ALB apy
linkių valdybų ir seniūnijų vado
vybės praveda aukų rinkimą Gim
nazijai, organizuoja rėmėjų bū
relius ir susitaria su kunigais ka
pelionais, kad tos dienos proga

IR KRUGLOVAS 
NUŠALINTAS Maskva Tebegudrauja

iš Manoma, kad ir šį kartą prezidentas Eisenhoweris atmes BulganinoReuterio spaudos agentūra iš Manoma, kad ir šį kartą prezidentas Eisenhoweris atmes Bulganino 
Maskvos praneša, kad Sov. Sąjun- ’ gjū|ymą. Maskva draugingumo su tartį jau siūlo D. Britanijai ir 
gos vidaus reikalų mmistens Ser
gei Kruglov, kuris į ministerio Prancūzijai. Bulganino tonas švelnus ir žodžiuose daug pagundos, 
batus įšoko likvidavus didįjį en- Praeitą savaitę rašėme apie So- ir užsieniečiams leisti laisvai lan- 
kavedistą Beriją, yra nušalintas, vį,.tų Sąjungos premjero maršalo kytis Sov. Sąjungoje.
iš pareigų. Jo vieton paskirtas ne- ■ Bulganino laišką Amerikos prezi- Dabar Bulganinas vėl parašė il- 
žymus kom. partijos pareigūnas jentui Eisenhoweriui, kuriame giausią laišką (2.800 žodžių) Ei- 
Nikolai Dudorov. , buvo siūloma pasirašyti dvidešim- senhoweriui, kuriame kartoja sa-

Kruglov, 53 m. amžiaus, buvęs tčia.i metų draugingumo sutartį vo ankstesnį pasiūlymą Ir nurodo, 
tarp Sov. Sąjungos ir Amerikos, kad jeigu jo pirmasis pasiūlymas 

Prezidentas Eisenhoweris šį Bul- prezidentui galėjo sukelti tam tik- 
ganino pasiūlymą atmetė. Savo ro įtarimo, tai jis norįs dabar tą 
atsakymo laiške jis Bulganinui pa- įtarimą išsklaidyti ir siūląs tokią 
brėžė, kad Amerika, kaip Ir visas pat sutartį D. Britanijai ir Pran- 
pasaulis laukia iš Sov. Sąjungos cūzijai. Jis rašo, kad atitinkama 
ne gražių žodžių ir tuščių frazių sutartis galėtų būti pasirašyta

artimas Berijus bendradarbis, anuo ’ 
metu, kai Berija buvo areštuo
tas, o vėliau nužudytas, ne tik iš
vengė, Berijos likimo, .bet buvo 
paskirtas dargi svarbioms vidaus , 
reikalų ministerio pareigoms.

Sovietinė spaudos agentūra “Ta-' 
sas’ 
lov buvo atleistas iš pareigų”. 
Tačiau atleidimo priežasčių nenu
rodoma. Taip pat nieko nesako
ma, ar Kruglov numatomas 
skirti kitoms pareigoms.

American Associated Press 
ko, kad Kruglovas jau 1954 
balandžio 27 d., per minlsterių 
kabineto sukrėtimą, buvo netekęs 
slaptosios policijos

Vakarų stebėtojų 
glovo nušalinimas 
gas tuo, kad šitai 
vaites prieš visuotinį komunistų 
partijos suvažiavimą Maskvoje.

i” oficialiai praneša, kad “Krug- ■ apĮe taiką., bet konkrečių įrodymų, tarp šiaurės Atlanto Sąjungos ircarp siaurės aušino sąjungos ir , 
Varšuvos paktą (komunistinis ka-|

pa-

sa- 
m.

kontrolės.
nuomone Kru- 
yra reikšmin- 
įvyko dvi sa-

Bus ir daugiau
Ilgamečio okuputosios Lietuvos 

premjero Mečio Gedvilo nušalini
mas iš pareigų susilaukė plataus 
atgarsio užsienio spaudoje.

Žymus šveicarų dienraštis “Der 
Bund,” ryšium su M. Gedvilo kri
timu, paskelbė vedamąjį, kuriame 
panagrinėjęs sovietinio Lietuvos 
ministerio pirmininko patekimo ne
malonėn priežastis, rašo, kad pas
kirose sovietinėse respublikose ga
li prasidėti nauja “valymo” ban
ga.

Ir tai visai galimas dalykas, nes 
tiek okupuotoje Lietuvoje, tiek ir 
kitose “Pabaltijo respublikose" 
raudoniej tūzai ikšiol veik nebuvo 
judinti. Gedvilą yra pirmoji stam
besnė žuvis, atsidūrusi ant “karš
tos keptuvės".

• Vak. Vokietijos karo laivyno 
atstatymo planai pradeda reali
zuotis. Britų spaudos pranešimu, 
D. Britanijos vyriausybė numa
tanti perleisti Vak. Vokietijos at
kuriamam laivynui kelis savo ka
ro laivus. Skelbiama, kad Vak. 
Vokietijos karo laivyną Iki 1960 
m. sudarysią 170 vienetų.

būtų pravestos rinkliavos Vasario 
16 Gimnazijos našlaičiams sušelp
ti. Organizacijos ir visi tautiečiai 
remia šį kilnų tikslą.

Sutelktinėmis pastangomis te- 
įmanoma didesnius sunkumus 
įveikti. Visuotine talka mes gali
me žymiai prisidėti prie mums vi
siems svarbios ir labai reikalin
gos mokslo įstaigos išlaikymo ir 
tolimesnio’ jos veikimo užtikrini
mo.

Surinktos lėšos galima siųsti 
betarpiškai Vasario 16 Gimnazi
jai, arba per ALB Krašto Valdy
bą. Būtų tačiau gražu, kad tie
siog Gimnazijai išsiųstų pinigų 
sumos būtų praneštos Krašto Val
dybai talkos rezultatams atžymė
ti.

Tad šią Nepriklausomybės su
kaktį atžymėkime prasminga Aus
tralijos lietuvių talka Vasario 16 
Gimnazijai ir sykiu kenčiančiai 
Tautai

PRANCŪZIJOJE
PRANCŪZIJOS PARLAMENTAS

kad Maskva dirba taikai įgyven
dinti. Jis nurodė, kad Sov. Są- rinis blokas) pasirašiusių valsty- 

junga turėtų padaryti tik “4 žings- *-’~ 
nius” nepasitikėjimui išsklaidyti, 
ir pasaulio įtampai sumažinti. Iš
Sov. Sąjungos prašoma prisidėti prezidento gerą valią ir aiškina, 
prie sąlygų sudarymo Vokietijai. kad tokia sutartis tarp “dviejų 
sujungti, leisti pavergtosioms tau- galingiausių pasaplio valstybių su
loms laisvai pasirinkti 
formą ir pasisakyti dėl savo 
ties, leisti tarptautinei kontrolei dinimo”.
patikrinti nusiginklavimo vykdyk Reuterio diplomatinis korespon- 
mą ir pakelti geležinę uždangą dentas mano, kad šitas pasiūly- 
leisti laisvai Sov. Sąjungos kraštų ' mas, kaip ir pirmasis, bus atmes- 
žmonėms vykti į Vakarų kraštus' tas.

bių.
Bulganinas švelnaus tono, man

dagiame laiške apeliuoja į JAV

valdžios | mažintų pasaulio įtampą Ir prisi- 
atei- j dėtų prie pastovios taikos įgyven-

VASARIO 2 D. SOCIALISTŲ 
VADĄ GUY MOLLET IŠRINKO 
VADOVAUTI DVIDEŠIMT ANT
RAI POKARIO VYRIAUSYBEI.

M. Guy Mollet, 50 metų amžiaus 
vyras, socialistų partijos genera
linis sekretorius, faktiškai šios 
partijos vadas, į pastaruosius par
lamento rinkimus ėjo kartu su 
buv. premjeru Mendes — France 
radikalais, ir abi šių vyrų vado
vaujamos grupės buvo sudarę taip 
vadinamą Respublikonų Frontą. 
Jie skelbiasi laimėję rinkimus, 
nors parlamente iš 595 teturi tik 
140 atstovų. Betgi parlamentas 
Mollet išrinko netikėtai ddele bal
sų dauguma — 420 atstovų ati
davė balsus už Mollet.

Mollet kandidatūrą rėmė veik 
visos partijos, netgi komunistai, 
parlamente turį 150 atstovų. Mol
let po to pasakė, kad jis nėra 
nieku įsipareigojęs komunistų par
tijai Ir jų paramos nėra prašęs.

Mollet yra pirmasis socialistas 
ministeris pirmininkas po M. Ra- 
madier, kada socialistai buvo su
darę Prancūzijos vyriausybę prieš 
dvidešimt septynerius metus.

Mollet neturi didelio patyrimo 
kaip ministeris, bet jo politinė 
karjera nužymėta puikiais pasi-

DERYBOS SU SOV. S-GA
Vieno žymiausių Šveicarijos 

laikraščių “Basler Nachrichten” 
pakviestas pasisakyti dėl Sovie
tų Sąjungos politikos, Lietuvos 
Diplomatijos šefas S. Lozorai
tis parašė straipsnį, kurį ‘ B. 
Nachrichten” paskelbė vedamuo
ju.
Žemiau duodame straipsnio ver
timą.
Nors Ženevos užsienio reikalų 

minlsterių konferencijos padari
niai buvo visiškai neigiami, ji, be 
abejojimo, buvo svarbiausias per
eitų metų politinis įvykis. Reikia 
manyti, kad jos pasėkos bus žy
mios taip pat ir šiais metais.

Paskutinės Ženevos konferenci
jos reikšmė, mūsų nuomone, glū
di visų pirma dviejuose punktuose, 
kurie konferencijos proga paaiškė
jo daugiau, kaip kada nors anks
čiau. Konferencijos eiga parodė 
dar kartą, kad nėra jokio galimu
mo taikingų derybų keliu išspręs
ti su Sovietais bet kuriuos tikrai 
esminius klausimus, einant laisvės 
bei teisingumo dėsniais, kuriuos 
civilizuotasis pasaulis laiko tarp
tautinio sugyvenimo pagrindu. 
(Baltijos Valstybių laisvės Ir ne
priklausomybės atstatymas pri
klauso prie tų klausimų, kurie pri
valo būti kalbamų dėsnių dvasio
je išspręsti). Antra, konferencijos 
rezultatai įrodė, jog ta politinė at
mosfera, kuri kelis menesius bu
vo laikoma “Ženevos dvasia”, tik
rumoje nebuvo niekas kita, kaip 
laikinis Sovietų taktikos pakeiti
mas, neliečiąs pagrindinių tikslų, 
kurie buvo nustatyti pirmais bol
ševikų revoliucijos laikais, kurie 
yra nepakeičiami, nėra pasikeitę 
ir nebus pakeisti.

Sovietų Sąjungos laikysena 
antroj Ženevos konferencijoj daug 
kam sudarė “apsivylimą”. Mes 
manome, kad tokia pažiūra yra 
pagrįsta klaidingu padėties įverti, 
nimu. Kad konferencijos rezulta
tas bus neigiamas, tai buvo maty
ti iš anksto. Nes tikrumoje Sovie
tai niekados nemanė sutikti su 
Vokietijos suvienijimu, ir, būtent, 
dėl eilės priežasčių, kurių mes čia

paminėsime tiktai svarbiausias. 1) 
Sovietai nuo pat pradžios jų re
voliucijos siekė tokios padėties, 
kurioje yra dabar Vokietija, žy
mioj daly rusų de facto okupuo
ta; to siekdami, Sovietai turėjo 
prieš akis tą faktą, kad Berlynas 
jau vieną kartą Septynerių metų 
kare, nors ir trumpam buvo rusų 
okupuotas. 2) Bolševizmo išplėti
mo j visą pasaulį planuose, kurie 
Sovietų vyriausybei visados aktua
lūs, Vokietijos subolševikinimas 
yra vienas svarbiausių etapų augš- 
čiau paminėtam galutiniam tiks
lui pasiekti, šitokiomis aplinkybė
mis negalima laukti,’ kad Sovie
tų Sąjunga taikingų derybų keliu 
atsisakytų nuo tos galingos pozici
jos Vokietijoje, kurią ji mažesnėj 
daly pasiekė pati, o didesnėj — 
gavo dovanų iš savo sąjungininkų. 
3) Toliau reikia spėti, jog tuo 
klausimu Sovietų politikai turi 
svarbos viena ypatinga aplinkybė, 
į kurią tačiau Vakarai nėra at
kreipę jokio dėmesio. Būtent, kad 
Sovietų reikalauta ir gauta demar-1 
kacijos linija tarp jų užimtos Vo- I 
kietijos dalies ir laisvosios Vokieti- i

reiškimais. Be to, jis yra ištiki
mas europinio bendradarbiavimo 
idėjai, ir todėl jis palankiai sutin
kamas Prancūzijos draugų, šitai 
tačiau nereiškia, kad Mollet vy
riausybė išsilaikys ilgiau, negu 
prieš ją buvusios. Ir tai svarbiau
sia dėl to, kad Respublikonų Fron
tas bus labai reikalingas kitų par
tijų paramos ir pritarimo svarbią
sias problemas sprendžiant. O 
problemų naujasis premjeras tu
ri labai daug. Ir jau pačioje prad
žioje.

Vienas opiausių klausimų yra 
Alžyras. Manoma, kad Mollet čia 
pirmiausiai visą savo energiją ir 
sukoncentruos. Jis jau savo prog
raminėj kalboj pasakė, kad sieks 
laisvų rinkimų Alžyre, kur lygio
mis teisėmis balsavime galėtų da
lyvauti visi šio krašto gyventojai. 
Bet Alžyras sykiu bus ir pirma
sis bandymas, po kurio paaiškės, 
kiek ilgai išsilaikys Mollet vald
žioje. Prie Alžyro problemos su
klupo Mendes — France, kuris į 
dabartinį kabinetą yra pakviestas 
minlsterių be portfelio.

NORVEGAI SULAIKĖ
SOVIETINIUS LAIVUS

Jos eina maždaug taip, kaip prieš 
daug šimtmečių ėjo linija, kuri 
skyrė slavų gyvenamąsias sritis 
nuo germaniškųjų. Iš to matomas 
Maskvos siekimas atstumti vokie- 
tybę kaip galima toliau į vaka
rus. (Tąsa 2 psl.)

Iš Oslo pasiekusios žinios kalba 
apie Norvegijos karo laivų susl-

Maskvos valdovai ruošiasi 
Londonan

A.A.P. spaudos agentūra pra
neša, kad Sov. Sąjungos komu
nistų partijos pirmasis sekreto
rius Kruščiovas patvirtino, jog 
jis su maršalu Bulganinu tikrai 
numatą vykti į Londoną.

Dabartinis D. Britanijos minis- 
teris pirm. Edenas Juodu užkvie
tė vizito dar Ženevoje, “4 didžių
jų” konferencijos metu, kada so
vietai buvo labai malonūs ir švel
nūs. Kvietimas tebegalioja ir Ang
lijos vyriausybė ruošiasi raudo
nuosius valdovus iškilmingai su
tikti.

grupavimą šiaurės — vakarų Aale- 
sundo rajone, kur gręsia sovieti
nių silkių žvejų flotilijos, kurią 
sudaro apie 80 laivų, “Invazija”.

Norvegai savo karo laivus į šią 
sritį pasiuntė po to, kai sovietų 
žvejai pradėjo silkes gaudyti Nor
vegijos teritoriniuose vandenyse. 
(Norvegų laivyno sudėtyje yra lai. 
vas naikintojas, torpediniai laive
liai ir povandeniniai laivai) 8 so
vietinius laivus, tarp jų 7000 to
nų laivą “Tambov”, norvegai areš- : 
tavo ir nusivarė už 150 mylių 
esantį Bergen uostą.

Sovietiniai laivai nenorėjo pa
klusti norvegų įsakymams. Bet po 
to, kai karo laivai paleido keletą 
šūvių pro sovietinių laivų denius, 
sovietai liovėsi smarkavę.

Kokios bausmės bus paskirtos, 
ar bus konfiskuoti (tai yra gali- I 
ma pagal tarptautinį susitarimą, I 
kai sugaunami svetimi žvejų lai-1

Ir vėl krizės pavojus
Iš Canberros pranešama, kad 

devyni žymūs Australijos univer
sitetų ekonomistai padarę įspėji
mą, kuriame sakoma, kad jeigu 
vyriausybė nesiims skubiai griež
tų priemonių, tai “Australija ne
trukus gali atsidurti aštrioje eko
nominėje krizėje”.

Ekonomistai siūlo tuojaus ir 
žymiai padidinti visų formų pelno 
— pajamų mokesčius ir paskolų 
procentus.

šitai reikštų, kad būtų “nusau
sinta” pinigų rinka ir valstybė tu
rėtų didesnius rezervus, o taupy
tojoms, padidinus procentus, atsi
rastų daugiau intereso savo pini
gus laikyti bankuose, arba Inves
tuoti į paskolos lakštus.

Manoma, kad jeigu nebus imta
si griežtų ekonominių priemonių 
krizė gali pasireikšti po 3-4 mė
nesių.

Kareiviai pakeis 
streikininkus?

Trečią savaitę besitęsiąs Aus
tralijos uostų darbininkų streikas 
kasdien neša milžiniškus nuosto
lius. Susitarti nesiseka. Vyriau
sybė yra susirūpinusi, nes jeigu 
šią savaitę streikas nesibaigs, sa
vaitės gale iš darbo bus atleista 
apie 70.000 darbininkų, neskaitant 
27.000 streikininkų.

Manoma, kad nesusitarus iki 
vasario 9 d., vyriausybė į streikuo
jančių uostų darbininkų vietą pa
siųs kariuomenę. Bet šitai taip 
pat neišspręs klausimo, kadangi 
galimas darbams panaudoti karių 
skaičius yra labai ribotas. Be to, 
kariuomenės panaudojimas gali 
iššaukti visuotinį streiką, o tai 
labai skaudžiai atsilieptų viso 
krašto ūkiui. Streikuojama dėl at
lyginimų.

Pasitarimai tebevyksta.

• Sov. Sąjunga, kaip prane
šama iš Londono, yra pasiūliusi 
Jordanui finansinę paramą, ta
čiau tą sąlyga, kad Jordanas nu
trauktų santykius su D. Britanija. 
Jordanas šį Maskvos pasiūlymą 
atmetė.

Kiek anksčiau panašius pasiūly
mus iš Maskvos yra gavęs Egip
tas, Syrija ir Saudi Arabia. So
vietai siekę Vid. Rytuose įsitvir
tinti, išplėšdami šnipinėjimo tink
lą ir suardyti šių valstybių drau
giškus ryšius su D. Britanija. Da
bar klasta paaiškėjusi.

• Reuterio spaudos agentūra 
iš Vak. Vokietijos praneša, kad 
vasario 2 d. įvykusiame Saaro 
krašto posėdyje didele balsų per
svara buvo pasisakyta už Saaro 
krašto politinį ir ekonominį grį
žimą prie Vokietijos.

šiuo metu Saaro kraštas yra 
ekonominėje sąjungoje su Prancū
zija ir Saaro krašto valiuta yra 
prancūziškasis frankas.
• Canberra praneša, kad Aus

tralijos — Sov. Sąjungos diploma
tinių santykių atnaujinimo klau
simas eina normalia procedūrine 
tvarka ir numatoma, kad santy
kiai netolimoj ateity būsią vėl at
naujinti.

Jie buvo nutrūkę Petrovo šni
pinėjimo aferai iškilus.

vai teritarinluose vandenyse), dar 
neskelbiama.

Nurodoma, kad sovietinių laivų 
“invazija” buvo aiškus sovietų 
noras patikrinti, ar norvegai gins 
savo “žvejybos erdvę”.

Norvegijos ambasadorius Mask
voje įteikė Sov. Sąjungos vy
riausybei protesto notą.

1
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REIŠKIMASIS TAUTINĖJE BENDRUOMENĖJE OKUPUOTOJE EIETUVOJE
Reiškimasis tautinėje bendruo

menėje yra savų bei bendruomeni
nių interesų rūpinimas bendruo
menėje. Visokeriopas reiškimasis 
yra būdingas noru bei siekimu iš
likti gaju, teigti savą asmenybę. 
Interesų tenkinimas yra sąmonin
gas, kai besireiškiančiojo veiks
mus kreipia jo paties turimoji są
monė, atseit, įsisąmoninimas tiks
lais bei atitinkamų priemonių pa
rinkimu tiems tikslams realizuoti. 
Taigi, sąmoningumo puoselėjimas 
yra svarbus ir reikšmingas veiks
nys atitinkamiems veiksmams su
kelti, siekiamam tikslui priartinti.

Lietuviui privalu rūpinti savos 
tautinės kultūros reikalus bei in
teresus, teigti savą tautinių ver
tybių branginimo ryškinamą indi
vidualybę, ypač sanykyje su kitais, 
su aplinka. Tuo reiškimusi jis įne
ša savą indėlį į bendrąjį kultū
ros lobyną. Savus reikalus jis tin
kamiausiai Ir pilniausiai gali rū
pinti savoje tautinėje bendruome
nėje, ir tuo būdu gali paveikti gy
venamąją aplinką. Visokeriopas 
sąmoningo tautiečio reiškimasis 
reiškia išlaikyti lietuvybę, savos 
tautinės kultūros vertybes sveti
mos kultūros aplinkoje. Tai yra 
gyvas klausimas, ir jį aktualina 
aplinka bei susidariusi padėtis, 
kuri savo ruožtu kreipia be! for
muoja tautinės kultūros reiškimosi 
būdus bei kelius.

Praktiškai žiūrint, iškyla reika
las parinkti tinkamas priemones 
deramam tautinės kultūros relški- 
muisi patikrinti, lietuvybei ugdy
ti, jai puoselėti. Tai yra dienos 
rūpestis, savas tiek bendruomenės 

■ vadovybei, tiek paskiram bendruo
menės nariui.

Rūpimą klausimą prastinant, Jis 
susiveda į šią alternatyvą: liktis

„ , . ... .. i ar konfliktas — sąmoningas ne-Paskaita, skaityta ‘šviesos” , . . . ,I jieskojlmas bei neigimas reikalo 
Sambūrio Melbourne skyriaus pa-, kooperuoti — tiesia kelią į ben- 
rengime 1955.11.19 d.) dradarbiavimą, kooperavimą, pri-dradarbiavimą, kooperavimą, pri

sideda prie bendruomenės 
mo, bendruomeninės sąmonės 
tėjimo.

Bendruomeninė sąmone 
mastas reiškimuisi rikiuoti, 
tams vertinti, taip pat asmens po
elgiui vertinti. Bendruomeninės 
sąmonės diktuojamieji bendruome
niniai siekimai yra vyriausias kri- 
terijumas atskirti kas bendruome
nei naudinga, kas jai kenkia. Ben
druomeninė sąmonė išreiškia mo
ralinį autoritetą — tatai glūdi pa
čioje bendruomenėje, josios pri
gimtyje.

Interesų skirtingumai atsiranda

augi- 
tvir-

apimties interesai. Tremties sąly
gose lietuviškos prigimties forma
vimas našiausias yra tada, kai 
jis vyksta bendruomenės rėmuose.

Antroji prigimtis leidžiasi vel-l 
kiama: veikiamasis kintas arba da.' 
linai, arba visiškai, prisitaikinda
mas prie statomų jam relkalavi-j 
mų, leisdamasis įtaigojamas. Jei 
žmogus nekinta, tai jis arba pa
syvus, abejingas, arba visiškai ap-! 
linkos pavergtas. Antroji prigim
tis besireikšdama veikia ir aplin-' 
ką, kurioje jis reiškiasi, atseit,1 
vyksta nuolatinė tarpusavė sąvei- dėl skirtingų dienos reikalavimų 
ka. Toje sąveikoje vyksta savų statomųjų uždavinių ii- dėl skir- 
interesų realizavimas, antra, tų tingo jų vykdymo supratimo. Dar- 
interesų susidūrimas su kitų šie-' nai siekti reikalingas atitinkamas 
kiamais interesais ir, trečia, kyla' nusiteikimas, dvasia, "klimatas” 
reikalas jieškoti būdų įgyvendinti bendradarbiauti. Bendradarbiavi- 
savuosius Interesus, ar tai juos mu laikytinas ir lenktyniavimas, 
derinant su kitais, prisitaikant,' kaip vieną ar kitą dalyką geriau 
lenktyniaujant. į atlikti, nepaneigiant darbo būdų

Reiškimasis yra interesų rūpi- įvairumo. Interesų susidūrimus ga
mas. Interesai formuoja grupes/ Įima mažinti ar jų išvengti atitin- 
kad būtų lengviau santykiauti su kainu auklėjimu, modifikuojant 
aplinka, su josios reiškiniais. Reiš-' papročius. Galimas ir kitas kelias: 
kimąsis yra santykiavimas su ki-^ socialinėmis sankcijomis, jų grės- 
tos interesų grupės nariais, taip me ir taikymu. Viešoji opinija ir- 
---------------------------------- , I gi yra vienas iš būdų konfliktams 

. šalinti.
Bendruomenėje interesų skirtin

gumą derina bendruomenės orga
nas. Mūsų sąlygose jis teturi tik
tai moralinę prievartą, galįs pa
naudoti moralinio pobūdžio sank
cijas prieš tuos veiksmus, kurie

Rašo:
V. Jakutis

į bendruomenės siekiamuosius 
tikslus bei josios interesus. Iš pas- 

. . taroje santykio atsiranda nario
lietuviu svetimoje kultūrinėje ap- prievolės Ir teisės bendruomenėje, 
linkoje, arba prarasti bei nustoti | Būdinga bendruomenės narių žy-
tautinės asmenybės požymių, bei 
turimąsias tautines vertybes pa
keisti kitomis ar kitokiomis ver
tybėmis. Apsisprendimas pareina 
nuo mūsų pačių ir, antra, nuo 
bendruomenės, apipavidalintos or
ganizacinė forma. Kitaip sakant, 
esama reikalo: apsisvarstyti, at
seit, patikrinti savus nusiteikimus 
bei siekiamų idealų pastovumą; 
antra, apsvarstyti bendruomeninio 
reiškimosi būdus bei priemones, ir, 
pagaliau, pasidaryti išvadas — 
atitinkamai planuoti, deramai elg
tis.

Bendruomeninė sąmonė — sieki
mų tapatumas, specifinių intere
sų atskirumas, individų solidaru
mas, prestižas — buria draugėn 
vlus tokios pat sąmonės asmenis, 
tiksliau, individus. Bendruomeninė 
sąmonė ne tik jungia, bet ir krei
pia bendruomenės narių bei ją 
sambūrių veiksmus. Kiti motyvai 
rikiuojasi apie bendruomeninę są
monę.

Bendruomenės narys yra ben
druomenės padaras, jis josios įk
vepiamas, akinamas, tačiau ir ap
linkos veikiamas bei jos formuoja
mas, stiprinamas ar silpninamas, 
įsisąmoninę bendruomenes paskir
timi, suvokiame savo santykius 
su siekimais lietuvybei išlaikyti, 
patvirtiname lietuvybės išlaikymo 
būtinumą. Iš tos sąmonės išplau
kia reikalavimai atitinkamai tvar
kyti savus santykius su kitais 
bendruomenės nariais ir pačia ben
druomene.

žmogus yra socialus, atseit, jis 
privalo santykių su kitais. Ne vien 
bendruomenė veikia navo narį, bet 
ir jis ją įtaigoja. Jei žmogus ne- 
sireikštų, nustotų žmogaus pri
gimtinių savybių — suvokimo, kas. 
yra gera ir bloga, prarastų susi
žinojimo priemones, protavimo 
galią. Žmogus bendraudamas kin
ta, atseit, jis ugdomas, formuoja
mas, įgauna antrąją prigimtį. Ta
tai vyksta, kai jis to nori, Ir, 
kai jis tame bendradarbiauja.

Lietuvybė, yra 
antroji prigimtis, 
ma, bet įgyjama 
glmtį formuoja: 
bažnyčia, bendruomenė.

, prigimties ugdymo būdai yra: 
idėja, simboliai, apeigos, taboo, 
moralės pradai, tautinis solidaru
mas. Antros prigimties formavimo 
siekimas yra apvaldyti jausmus, 
įdiegti supratimą, kad eama inte
resų, kuriems pajungiami savi, 
mažesnės reikšmės bei siauresnės

mūsų tautiečio 
Ji nėra paveldi- 
Tą lietuvio pri- 
šeima, mokykla, 

Antros

yra 
fak-

pat su visuma, bendruomene. Reiš- ( cijas prieš tuos veiksmus, kurie 
kimasis yra taip pat Ir atliepimas nesiderina su bendruomeniniais sie

kimais, josios interesais bei ku
rie prieštarauja bendruomeninio 
reiškimosi dvasiai.

Bendruomenės organo paklūsta
ma savo noru dėl to, kad laikoma, 
jog jis geriau, nei kas kitas, gali 
daboti bendruosius interesus, sau
goti nuo pažeidimų. Bendruomenė 
turi moralinės prievartos teisę rei
kalauti klusnumo. Sąmoningas 
bendruomenės narys paklusta ben
druomenei.

Juo didesnis bendruomenės au
toritetas, juo stipresnė josios mo
ralinė prievarta, juo daugiau su
žadina nario bendradarbiavimą 
bendruomenėje, juo jis tolerantin- 
gesnis, veiksmingesnis. Iš čia tad 
plaukia imperatyvus bendruomenės 
uždavinys: žadinti nario bendra
darbiavimą ir, antra, tą bendra
darbiavimą kreipti bendriems ben
druomeniniams reikalams rūpinti 
t.y. lietuvybei puoselėti. Mat, na
rių veiksmingumas padaro ir pa
čią bendruomenę veiksmingą. Ta
čiau bendruomenės nariai akstiną 
turi gauti iš pačios bendruomenės 
siekimų, josios reikalo turėti ne 
tik narį, bet ir žmogų, asmenybę.

• Kiekvieno bendruomenės nario 
prievolė daryti tai ir elgtis taip, 
kad bendruomenė būtų tokia, kur 
Jis išlaikytų turimąją antrąją pri
gimtį ir išliktų žmogumi su sava 
asmenybe.

(b.d.)

mė yra ta, kad Jie bendruomenėn 
yra susibūrę ne kaip asmenys, 
konkretiems uždaviniams atlikti, 
bet kaip asmenybės, nepraradę sa
vo asmens sąmoningumo, savo as
mens vertingumo.

Interesų skirtingumas — jis yra 
natūralus bendravimo palydas — 
iššaukia reikalą tuos interesus de
rinti, t.y. kyla būtinumas bendra
darbiauti, kooperuoti, jleškotl dar
naus’ sprendimo visiems interesams 
galimai daugiau patenkinti ben
druomeninėje plotmėje. To išdavo
je bendruomenėje vyksta kitimas, 
josios gerėjimas, tobulėjimas.

Interesų skirtingumas yra nor
malus reiškinys socialiniame ben
dravime, ir interesų susidūrimo 
nereikia būkštauti, jie, dargi, yra 
būtini, nes rodo bendravimo ga
jumą; jų nebuvimas byloja apie 
sustingimą, merdėjimą, stagnaciją.

Interesų susidūrimas ristinas 
praktiškai: reikia leisti pasireikš
ti ir kitiems interesams bendrųjų 
interesų apimtyje. Reikia suben- 
dravardiklinti skirtingus interesus 
(jieškoti kas jungia, Išjungti kas 
skiria), atseit, reikia pažinti ir ki
tus interesus, suprasti jų siekimus. 
Tokiu būdu interesų susidūrimas

LIETUVIAI SOVIET.
miš:

Okupantai, smarkiai apnaikinę 
Lietuvos miškus, dabar būtiną 
miško medžiagą stengiasi į Lietu
vą gabenti iš kitur. Didesni jos 
kiekiai esą "broliškosios Karelų
— Suomijos respublikos pasiūlyti 
pasiimti iš Karelijos. Jos viduryje 
prie Gimalo ežero 1955 m. buvo 
įruošta pirmoji lietuviška gyven
vietė. Būdinga, kad jos įrašai yra 
lietuviški, ir gyvenvietėje pagrin
dinė gatvė pavadinta ne Stalino, 
Lenino arba Sniečkaus vardais, 
bet — Vilniaus. Gyvenvietė įruoš-' 
ta "LTSR miško pramonės minis
terijos miškų pramonės ūkyje”. 
Tos pačios ministerijos Gfmalų 
plukdymo ruožo kontora įtaisyta 
prie Gimalo ežero, kurį Sunos upė 
jungia su Raiknavaloko ežeru. 
Upėje yra 27 kriokliai, tarp jų
— patys didieji Europoje. Vande
niu per minimąjį Raiknavalokos 
ežerą, vieną iš 40.000 Karelų — 
Suomijos ežerų, plukdomi milionai 
kubinių metrų miško. Pirmasis iš 
ten transportas buvo pasiųstas ir 
į Kauną — hidroelektrinės staty
bai.

— Komunistinis "Švyturys” Nr. 
23 (167), aprašydamas lietuvių 
miškakirčių gyvenimą ir darbus 
toje atšiaurioje vietovėje, stengia
si viską kiek galėdamas gražiau 
išdailinti, be kita ko, skelbdamas, 
kad darbininkai ten esą įkurdinti 
“gražiuose, augštuose namuose,” 
kai iš tikro ten pat minimojoje 
Kliušino kalnų — Gimalų gyven
vietėje vaikai važinėjant rogutė
mis įdėtame paveiksle parodyti 
prie menkų barakėlių, kokiuose 
karo metais Vak. Vokietijoje tu
rėdavo gyventi tremtiniai ir pabė
gėliai. Kontoros viršininkas yra 
Ignatavičius, miško ištraukimo 
skyriaus viršininkas — Vytautas 
Gudzinevlčius, be jų, ten pat dir
ba vyr. inž. Adolfas Uginčius, 
plukdymo kontoros inž. Algirdas 
Skirkevičius, pjūklininkas Juozas 
Jokūbaitis, “Baniulio brigada”,

KARELIJOJ KERTA
KUS
traktorininkas Sinkevičius, Juozas 
Venckus, jaunas miško kirtėjas 
Justas Šimkus, gervininkas Ginei- 
ka ir kiti.

Uždirbti ten, kaip žmones įtiki
nėjami okup. Lietuvoje, “galima”. 
Paprastai transportai iš Lietuvos 
išvyksta kas dvi savaitės. Tačiau 
kitur net ir rajonų komitetai miš
kakirčių verbuotojus veja iš savo 
rajonų, norėdami tuo būdu apsau
goti, kad neišvežtų darbo jėgą. 
Į Kareliją leidžiama vykti ir su 
šeimomis. Kitiems leidžiama net 
pasirinkti — vykti į Kareliją ar 
į Klaipėdos miestą. Be abejo, di
desnioji dalis mieliau pasirenka 
savąjį kraštą.

Panašių verbuotojų okup. Lie
tuvoje yra ir daugiau. Prie "LTSR 
Ministerių Tarybos” veikia vad. 
“Vyriausioji perkėlimo ir organi
zuoto darbininkų telkimo valdyba”. 
Dabar viešai skelbiama, kad Sov. 
Sąjungos naftos pramonės įmonių 
statybos ministerijos Molotovo 
statybos trestas, miestų ir kaimų 
statybos ministerijos Kustanajaus 
statybos trestas Kustanajuje sta
tybos —■ montavimo valdybų įmo
nėms ir Baltijos transporto tresto 
statybinino ruožo Nr. 1 statybos 
darbams "vėl telkiami darbinin
kai”. Oficialiai skelbiama, kad su. 
darę sutartis, tokie darbininkai 
aprūpinami "nemokamu pravažia
vimu į darbo vietą Ii- atgal pasi
baigus sutarties laikui, dienpini
giais po 10 rb. kelionės metui, ne
grąžintina paskola 150-600 rublių 
dydžio, gyvenamuoju .plotu ir pa
talyne”. Tuo reikalu "sutartys 
sudaromos” pas organizuoto darbi
ninkų telkimo rajoninius įgalioti
nius Vilniuje — Dzeržinskio gatvė 
16 ir Sodų 2-4; Kaune Stalino 
prosp. 12, Klaipėdoj — P. Cvir
kos g. 27, Šiauliuose Ir Panevė
žyje — miestų vykd. komitetuose, 
taip pat visų rajonų vykdomuo
siuose komitetuose. Viskas daro

mą taip, tartum parenkamieji pa
tys su dideliu noru “pasirašytų 
sutartis”...

— Klaipėdos krašto vokiečiai 
reiškia nuomonę, kad Sibiro plo
tuose esama apie 22.000 deportuo
tų Klaipėdos krašto žmonių. Ne
maža jų dalis įkurdinta aplink 
Baikalo ežerą. Paskiausiu metu 
jiems leista susisiekti su savo gi
minėmis Vakaruose, Iš kur jie gau
na ne tik laiškus su, dokumentais, 
bet ir vokiečių kalba laikraščių. 
Kas gali — rūpinasi kaip vokietis 
būti išleidžiamas į Vokietiją. Ir 
daugumas tiki, kad būsią išleisti.

Grįžusieji vokiečiai suteikė nau
jesnių žinių apie Klaipėdą. Sovie
tai visą marių pakrantę nuo Smil
telės iki Vitės esą atitverę. Į ją 
leidžiama tik su specialiais leidi
niais. Senovinės Muehlentorstr. 69 
namuose rusai yra įtaisę radijo 
stotį su siųstuvu. Žinomas ir To- 
leikio, turėjusio Marių gatvėje na
mus, likimas. Po karo jis grįžo 
atgal į Klaipėdos kraštą, bet kaip 
policininkas buvo vėliau suimtas 
ir nuteistas 25 metams priverčia
mųjų darbų, šiandien Jo namelyje 
gyvena rusai. Juodkrantė pasida
rė “visai mažytė”. Ten gyvena 
visai nedaug žmonių, kurie verčia
si žvejyba. Tačiau ir jie turi tu
rėti specialius pažymėjimus, leid
žiančius jiems išsikelti į Neringą. 
Klaipėdoje jaučiama didelė miško 
medžiagos ir kuro stoka. Naujoji 
Pastaloci mokykla paversta Sovie
tų karo laivyno kareivinėmis. Kur 
seniau stovėjo Simano Dacko šu
linys ir Annchen von Tarau, šian
dien stypso Stalino biustas, o kai
zerį Wilhelmą pakeitė Maksimas 
Gorkis. Buvusių bažnyčių griu
vėsiai nepašalinti dar nė šiandien 
— Sommerio ir Centrinė kavinės 
visai dingo. Viktorijos viešbučio 
teveikia tik dalis.
— Klaipėdos krašte žmonės ypač 

mielai talkina kasant bulves. Jų 
padėti nukasti bėga veik visi, nes 
už bulvių kasimą mokama bulvė
mis — duodama 10% natūra.

Ę.

DERYBOS SU SOV. S A ių gale griežtai —
Vj /A žodžiais — pradėti 1

DIPLOMATINES TARNYBOS 
PRANEŠIMAS SPAUDAI

(Atkelta iš 1 psl.)
Galop, prisideda dar tas strate

ginis momentas, kad vykdydama 
savo ekspansiją, Sovietų Sąjunga, 
pastaraisiais laikais vartoja nau
ją manevrą. Būtent, tais atsitiki
mais, kai ji negali visiškai užim
ti kokios valstybės, ji stengiasi 
tą valstybę padalinti pusiau, su
daryti joje “prietiltį” iš kurio 
būtų galima vėliau, tinkamu mo
mentu, tęsti komunizmo brovimą- 
si pirmyn karinėmis ar subver- 
syvinėmis priemonėmis. Tokias ko
munizmo “prietiltes” Sovietų Są
junga turi dabar Vokietijoje, Ko
rėjoje ir Vietname. Yra aišku, kad 
dabartinis Sovietų viešpatavimas 
Rytų Vokietijoje nėra užbaigta 
akcija, bet tiktai toli siekiančios 
ir pasauliniu mąstu apskaičiuotos 
akcijos pradžia. Kremlius laiko 
dabartinę padėtį Vokietijoje tik 
pereinamąja stadija. Ir jeigu ji 
paliktų dar daugeliui metų, tai 
jokiu būdu nereikštų, kad Sovie
tai atsisako nuo visos Vokietijos 
užvaldymo. Sovietai tam tikromis 
aplinkybėmis gali savo pagrindi
nius planus atidėti, bet jie nuo jų 
niekados neatsisako. Tinkamam 
momentui atėjus, net dešimtme
čiams praslinkus, jie tuos planus 

' atgaivina iš tariamos užmiršties 
| ir ima juos juo griežčiau ir brula- 
liškiau vykdyti.

Kai dėl Baltijos Valstybių nu- 
s suvienijimo

- veiksmais ir 
-------- pradėti kurti Europos 

Federaciją. Tik šituo keliu eidami, 
Vakarai įgys jėgą, būtiną santy
kiuose su Sovietų Sąjunga. Ir tik 
šitas kelias gali atvesti ir atves 

I prie Europos išlaisvinimo nuo 
Sovietų grėsmės ir prie tarptau- 

I tinės tvarkos atstatvmo visame

Kai kurie mūsų laikraščiai yra Kiekvienu atveju tačiau priminti- 
perspausdinę lenkų komunikatą,1 na, jog organizuotoje vlsuomenė- 
tllpusį lenkų spaudoje, einant ku- jo yra įprasta, kad net ir privatūs 
riuo lietuvių iniciatyva netrukus žmonės, prieš Imdamiesi iniciaty- 
prasldėsią lietuvių — lenkų pasi- vos užsienio politiką liečiančiais 
tarimai nustatyti glaudaus ben- klausimais, susisiekia su kompe- 
dradarbiavimo principams tarp lentingomis užsienio politikai vald- 
abiejų tautų, po te, kai jos bus žios įstaigomis.
išlaisvintos. Lenkų komunikatas, ’ Galop, pažymėtina, kad pereitų 1 
be to, praneša, esą p. Karvelis, metų lapkričio mėn. 20 d. lenkų1 
būdamas Londone, perdavęs len-: suvažiavime Mančestery, dalyvau-1 
kams atitinkamus pasiūlymus, ir jant lenkų Trijų Tarybos nariui i Kai dėl Baltijos 5 
pažymi pavardes lietuvių politi- gen. Anders’ui, buvo paskelbta iš- i sistatymo Vokietijos 
kų, kurie neva dalyvausią dery- kilminga laisvųjų lenkų deklaraci- klausimu, tai pirmiausiai pažymė- 
i__  ! • a • » u tina Irnrl hndnmna Loviu cn Uvt.ilja, kurioje pareikšta, jog kovotibose.

Ryšyje su pasakytomis žiniomis už laisvą Lenkiją su Vilnium yra 
iš Lietuvos diplomatinių sluogs- 
nių pranešama štai kas:

Lietuvos diplomatinei tarnybai, 
kuri viena teatstovauja užsieny 
Lietuvos valstybę ir veda jos už
sienio politiką, apie augščiau mi
nėtą sumanymą nieko nežinoma. 
Jeigu lenkų komunikatas atatlnka 
tikrenybę, tai turima reikalo su 
privačių asmenų lietuvių iniciaty
va, kuri, aišku, negali rišti mūsų 
diplomatinės tarnybos ir už kurią 
teatsako tie privatūs asmenys.

vissų lenkų pareiga.
| Turint galvoje šitą naują de- 
I monstratyvų lenkų pareiškimą dėl 
' Lietuvos sostinės, būtų Lietuvos 
I Interesų ir orumo atžvilgiu ma- 
I žiausial keista, jeigu kas iš lietu

vių pusės, kad ir privačiu būdu 
imtųsi dabar iniciatyvos lenkų ko
munikate minėtiems pasitarimams 
su tais pačiais lenkų sluogsniais, 
kurie padarė Mančesterio deklara
ciją, priešingą Lietuvai ir nesude
rinamą su kovojančių prieš Sovie
tus tautų solidarumu.

tina, kad būdamos kartu su Rytų 
Vokietija bolševikų priespaudoj, 
jos jaučiasi solidarios su vokiečių 
tauta kaip ir su kitomis Sovietų 
pavergtomis tautomis. Be to, lie
tuviai, latviai ir estai mano, jog 
Rytų ir Vidurio Europos Išvada
vimo problema gali būti sprend
žiama ne dalimis, tai yra, kiekvie
nam kraštui atskirai, bet tiktai 
en bloc. Todėl Baltijos tautos lai
ko Vokietijos suvienijimą vieną 
svarbiausių sąlygų jų kraštų lais
vei atstatyti.

Visi šitie klausimai gali ir pri
valo būti išspręsti, ir būtent, da
rant nuolatinį bei metodingą spau
dimą į Sovietų Sąjungą. Ryšy su! prie Europos išlaisvinimo nuo 
tuo būtų naudinga turėti omeny Sovietų grėsmės ir prie tarptau- 
šiuos sumetimus. Pirma, nėra abe-' tinės tvarkos atstatymo visame 
jojimo, kad Sov. Sąjunga pergy- pasaulyje, 
vena krizę dėl ekonominių sunku
mų ir dėl vis dar nepabaigtos ko
vos tarp Stalino įpėdinių. Todėl 
kaip tik dabar Vakarų spaudimas 
prieš Sovietus turėtų būti sustip
rintas, nes juk pati logika reika
lauja pasinaudoti priešo silpnumu 
ir spausti Jį tada, kai jis rodo 
silpnumo žymių. Tačiau nuostabiu 
būdu kai kada atrodo, kad Vaka
ruose esama žmonių, kurie galvo
ja: “žinoma, Sovietų Sąjungoje 
yra krizė, b o d ė 1 darykime su 
ja kompromisų”, šitoks galvoji
mas yra klaidingas. Jis tegali at
vesti prie to, kad Sovietams bus 
padėta nugalėti krizę, sustiprinti 
vidaus padėtį ir telkti naujų jėgų 
tolimesnei ekspansijai. Antra, daž
nai išleidžiama iš akių tas papras
tas faktas, kad santykiai tarp 
valstybių yra tvarkomi prievarta, 
būtent, moraline, ekonomine, poli
tine ar fizine prievarta, šita aiški 
taisyklė, visos pasaulio istorijos 
eigos patvirtinta, neprivalo būti 
niekados užmršta santykiuose su 
Sovietų Sąjunga. O ypačiai nepa
siduoti iliuzijai, kad galima ką iš- j 
gauti iš Sovietų ar atremti bolše
vikų pavojų, vartojant priemones, 
panašias į Salvation Army prie
mones. Ir galop, reikia įsisąmonin
ti, jog net Vokietijos* išstojimo iš 
Atlanto pakto organizacijos ir ne
utralizavimo kaina Sovietų Sąjun
ga nesutiktų su komunistinės sant
varkos panaikinimu Rytų Vokieti
joje ir su Vokietijos suvienijimu.

Vadinama “naująja taktika” 
Sovietai siekia privesti Vakarus 
prie moralinio, politinio ir karinio 
nusiginklavimo bolševikų smurto 
politikos atžvilgiu, šitos politikos 
akivaizdoje Vakarų tautos priva
lo sustiprinti solidarumą tiek sa
vo tarpe, tiek pavergtoms Rytų 
ir Centro Europos tautoms, ir ga-

S. LOZORAITIS.

CENTRO IR RYTŲ EUROPOS 
KRIKŠČIONIŲ — DEMOKRATŲ 

UNIJOS DELEGACIJA PAS 
PRANCŪZIJOS UŽSIENIŲ 

REIKALŲ MINISTER! 
A. PINAY.

š.m. sausio 18 d. 19 vai. Pran
cūzijos Užsienių Reikalų Mlniste- 
ris, buv. min. pirm. p. A. Pi- 
NAY Quai d’Orsay (URM Rū- . 
muose) priėmė Centro ir Rytų Eu
ropos Krikšč. Demokratų Unijos 
Delegaciją: p. S. Eustachiewtcz— 
Unijos delegatą Prancūzijoje, min. 
E. Turauską — L. Kr. Dem. ats
tovą Ir p. Raksanyj — Vengrų 
Kr. Dem. atstovą. Delegaciją p. 
Pinay pristatė p. A. Coste-Floret 
— NEI gen. sekretorius.

Delegacijos tikslas buvo parei
kšti p. Pinay Unijos vardu padė
ką už jo drąsią ir aiškią laikyse
ną Ženevos 4 ’’Didžiųjų” URM- 
ių Konferencijoje, ginant visų 
Europos tautų teisę į laisvę ir 

| apsisprendimą, o taip pat už Jo 
i palankų nusistatymą visų Centro 
ir Rytų Europos tremtinių atžvil
giu gyvenančių Prancūzijos terito
rijoje.

P. Pinay gražiai padėkojo dele
gacijai už jos mostą Ir pareiškė 
vilties, kad Prancūzija visada bus 
pirmose eilėse žmogaus teisių gy
nime.

Naujame Prancūzijos Parlamen. 
te p. Pinay yra tik ką išrinktas 
antros savo skaitlingumu frakci
jos — nepriklausomųjų — pirmi
ninku.

Pasikalbėjimas su delegacija 
buvo ypač nuoširdus ir jaukus.

Delegacija p-nui Pinay paliko 
raštą, kuriame išreiškiama minė
toji padėka.
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| Gyvenimo | 
| Iškarpos |

Du Bankstowno tautiečiai aną 
dieną patylučiais šnekučiuojasi:

I. — Ar nesakiau, kad reikia sa
lės kaip reikiant. Matei kas darė
si pereitą vakarą: atvažiavo pus
kapis wolongongiškių su visu pir
mininku prilšakyje,. atvažiavo dar 
keliolika iš Cabramattos, dar iš 
centro, dar keli italai, vienas ki
tas ukrainietis — mums vietos 
masonų salėje veik ir neliko. Rei
kia kaip reikiant salės, sakau aš 
tau!

II. — Brolytis tu mano, šneki 
kaip iš rašto. O kur pinigai?

I. —i Visi sudėsim, mes ir cent
ras vienon kepurėn mušim, bet 
salė turi būti ekstra.

II. — Sakalėli, o kaip čia suve
si bankstownlnius su centriniais, 
a ?
I. — Taigi, lengva nėra, bet prad
žia padaryta. Štai, amerikiečiai 
“Lietuvių dienose” rašo, kad Ban
kstowno namų statybos komiteto 
pirmininkas yra Šliogeris.

II. — Ką, tai centriniai ant mūs 
savo leteną vožia?! Juk Šliogeris 
yra centrinių pirmininkas.

I. — Pala, pala, nesikarščluok. 
Niekas čia tau nieko nevožla. Ot, 
atrodo, po truputi jungia, tai ir 
viskas. Karščiuotis nereikia.

II. — Brolytis tu mano, ameri
konai jau jeigu ką daro, tai ir 
padaro. Jie viską pramato, žal
čiai šitie. Nuo pirmininkų jun
gimą pradėjo, che, che.

I. — Todėl ir sakau, kad salė 
turi būti kaip reikiant, ekstra, su
pranti dabar?!

Ir aš taip sakau, kad vienon ke
purėn grašius sumetus namai bū
tų kaip .reikiant. Ar ne, brolytis 
tu mano?!

Anksčiau buvo skelbta apie Vo
kietijos lietuvių bendruomenės kar
totekų išvogimą Ir bandymą pa
grobti Vliko dokumentus kartu su 
nedegamąja spinta. Pastaroji va
gystė buvo sutrukdyta Ir vagys 
nieko nepešę paspruko.

Tačiau nevlen lietuvių kartote
kas vagia, arba mėgina Išvogti. 
Latvių kartotekos buvo išvogtos 
Jau anksčiau. Apie tą laiką buvo 
Išvogti svarbūs dokumentai vokie
čių liberalų partijos, iš jų centri
nės būstinės Bonoje.

Vokiečių spauda rašo apie karto
tekų vagystes Muenchene, Neu — 
Ulme, Rosenheime ir kitur. Nuro
doma, kad tai esąs vienas iš jau 
žinomos sovietų ’’sniego operaci
jos’’ veiksmų. Bet pagaliau, sau
sio mėn. vidury, vokiečių polici
jai pasisekė sučiupti kartotekų va
gių gaujos narj, kuriuo pasirodė 
esąs tūlas Peter Karpacky, 32 
metų amžiaus, gimęs Rusijoje. 
Šiuo metu jis tardomas, o vėliau 
bus teisiamas. Manoma, kad pa
aiškės ir kiti jo bendrininkai. Ta
da galėsime plačiau apie šiuos 
vagis parašyti.

Pastebėtina, kad išvogus karto
tekas, generolo Michailovo propa
gandinis laikraštis ”Už sugrįžimą 
j tėvynę” tiesiog plūste užplūdo 
tremtinių butus.

Komunistai pykčiu 
nesitveria

Manoma, kad komunistai per 
savo agentus ir laikraštį ”Už su
grįžimą į tėvynę”, pirmiausiai sie
kia drumsti tremtinių nuotaikas, 
palaužti Jų moralę ir ardyti vie
ningumą. Tačiau, kaip pranešama 
iš Vak. Vokietijos, daugumas ten 
gyvenančių tremtinių sovietinę 
propagandinę ’’literatūrą” grąži
na jos siuntėjams net vokų neati
darę. Dėl to maskoliai Ir jų tar
nai labai rūstauja: pyksta, kolio- 
Jasi ir kaltina tremtinių organi
zacijas, komitetus Ir pačius vokie
čius, kad esą vokiški ’’fašistiniai” 
paštai nepraleidžia korespondenci
jos adresatams. Šitoks ruskelių 
pyktis ir koliojimosi prasiverži
mai (per radiją ir minėtą laikraš
tuką) parodo, kad neatplėštų ko- 

! monistinės propagandos leidinių 
! grąžinimas siuntėjams yra pats 
tikslingiausias pasielgimas. (Todėl 
patartina visiems taip daryti, ir 
Australijoje, j kur ’’Už sugrįžimą 
į tėvynę” Ir specialūs Michailovo 
laiškai nesiliaujama siuntinėti. 
Būdinga tai, kad tokiuos laiškuos 
Michailovas Australijos lietuviams 
siūlosi padėti surasti jų gimines 
ir kitus artimuosius, žada šiaip vi
sokeriopą paramą, prašo pasisa
kyti dėl ”Už sugrįžimo už tėvy
nę” laikraštuko turinio Ir reikšti 
kitokius pageidavimus, kurie bū
sią mielai išpildyti. Žinoma, neuž
mirštama paklaust kodėl iki šiol 
Australijoje tas “brolis taip ilgai 
vargsta”, kodėl negrįžta į “tėvynę 
kur žmonės kuria naują ir šviesų 
gyvenimą”. Kuklia! dar pasiteirau
jama, gal kas trugdo sugrįžti ir, 
jeigu taip, tai kas. “MJ5.” Red.)

Viliotojams nesiseka
Maskvos pastangos susigrąžin

ti viliojimais net tikruosius rusus, 
nekalbant Jau apie pabaltiečius ir 
kitų tautybių tremtinius, yra ber
gždžios. Kaip jau pereitame nu
meryje rašėme, gen. Michailovo 
“Repatriacinis komitetas” vokiečių 
jstalgomss tegalėjo pristatyti tik 
32, neva norinčių grįžti į Sov. Są
jungą asmenų sąrašą. Vokiečių 
valdininkams atsiklausus “norin
čiuosius grįžti” asmeniškai, paaiš
kėjo, kad 2 sutinka grįžti — abu
du nuteisti už kriminalinius nusi
kaltimus ilgus metus kalėti: vie
nas,'kaip banditų gaujos vadas, ki
tas nubaustas už plėšikavimą. 
Vėliau sovietai pristatė papildomą 
15 asmenų sąrašą, taip pat sėdin
čių vokiškame kalėjime už krimi
nalinius nusikaltimus, bet ir iš 
šio sąrašo trečdalis nutarė atsė
dėti skirtą laiką vokiškame kalė
jime, bet pas kvietėjus nevažiuo
ja.

Neteisinga būtų sakyti, kad vi
siškai niekas nesusivilioja sovie
tiniais pažadais, kad visi pajėgia 
atskrti melą nuo tiesos. Tik grįž
tančių arba grįžusių yra labai ma
žai, jie skaičiuojami dešimtimis. 
Čia tad paduodame vienos grįžu
sios grupės išgyvenimus.

Aną dieną vienas bičiulis, at
plėšęs akis nuo Amerikon išplau
kiančios "Orsovos”, ašaromis 
springdamas vebleno:

— Plaukia Ir plaukia tautiečiai 
i tą Am...Criką. Visi išvažiuos, 
geriausi iš geriausių, kaip laik
raščiai rašo, ir liksim čia mes, ga
lima sakyti, nuogi dvasios ubagė
liai.

Susirūpinau šituo reikalu ir aš.
Susisiekiau su emigracijos, imi

gracijos įstaigomis; tautinėmis ir 
bažnytinėmis vyresnybėmis, metri
kacijos Ir statistikos biurais, lai
vininkystės agentūromis ir paty
riau, kad, 1961 metais lietuvių 
Australijoje buvo 9.876. Iki šiol, 
neįskaitant prieš keletą dienų iš
plaukusią "Orsovą”, j Ameriką, 
Kanadą, Ugnies Žemę ir kitus 
kraštus, o taipogi amžlnastin iš
keliavo apie 195 tautiečiai. Per tą 
pati laiką gimė ir kitaip pribuvo 

apie 380 naujų lietuvių. Taigi, kaip 
skaičiai rodo, emigracija mūsų 
bendruomenės nesunaikins.

O gal norite žinoti, kiek, koks 
skaičius savanoriškai nusirašė j 

nuostolius?
Prašau: 1951 m. lietuvių Aust

ralijoje buvo priskaitoma veik 
10.000, o po Visuotinio gyventojų 
Surašinėjimo 1954 m. teliko nepilni 
8000. (Tiek per surašinėjimą už
sirašė lietuviais)

Taigi, jeigu iš šito taško žiū
rėsime, tai po 10 metų Australijo
je neliks nė vieno lietuvio.

Tad neliūdėk, mielas drauguži, 
nušluostyk ašaras gailias.

Buv. ALB Krašto Valdybos pir
mininkas J. Vaičaitis prieš kuri 
laiką darbo metu neteko pusės 
piršto. Pagulėjo žmogus ligoninė
je ir vėl pradėjo dirbti. Prieš pra
eitas Kalėdas, grįždamas iš dar
bo, peršalo ir po sunkios operaci
jos keletą savaičių vėl išgulėjo li
goninėje. Dabar sveiksta ir netru
kus grįš j fabriką ir lituanistinę 
Bostono mokyklą, kuriai Jis sėk
mingai vadovauja antri metai.

Gaila, bet, pasirodo, Ir Ameri
koje žmonės serga.

JURGIS DAUBA.

LIETUVIU NAMAI — BUSIMO
JI MŪSŲ TAUTINES KULTŪ
ROS TVIRTOVE. TAD PASKU
BĖKIME SUDĖTI PINIGUS SA
VIEMS NAMAMS ĮSIGYTI.

SUGAUTAS
KARTOTEKŲ
VAGIS
VAGYSTĖS IR SPĄSTAI. BAUD 
ONIEJI PYKSTA IR KOLIOJA- 
SI. SUGRĮ2USIEJI IŠ VOKIETI 
JOS SIUNČIAMI ATGAL | VO
KIETIJĄ ŠNIPINĖTI. 

Kelias atgal...
Vokiečių spaudoje nesenai buvo 

aprašyta, kaip viena rusų emig
rantų grupė, pasidavusi sovietų vi
lionėms buvo sugrįžusi pas vilio
tojus, bet dabar džiaugiasi galė
jusi pasprukti iš komunistinių 
pinklių atgal į Vakarus.

šią grupę sudarė 8 rusai trem
tiniai: Eugenijus Nemovas (34 
m.), jo žmona (25 m.) ir du jų 
maži vaikai, visi iš Muencheno, 
ir 2 vyrai Boris Serebreakovas 
(29 m.) ir Leonardas Charevičius 
(37 m.).

Iš šios grupės tik Nemovas tu
rėjo darbą, bet su šeima ir jis 
sunkiai vertėsi. Kiti du vyrai, bū
dami bedarbiai, vertėsi dar sun
kiau.

Visi šie žmonės reguliariai gau
davo "Repatrlacinio komiteto" 
kvietimus ir kalnus pažadų. Ir 
susigundė žmonės.

J Rytų Vokietiją jie perėjo prie 
tlof miesto, čia jie policininkams 
parodė gen. Michailovo kvietimus 
ir gautą pažymėjimą, pagal kurį 
kelias j tėvynę turėtų būti lais
vas. Pasienio karininkas, rusas, 
pareiškė, kad su gen. Michailovu 
jie neturį jokių reikalų ir visus 
grįžtančius, sykiu ir vaikus, už
darė kalėjlman. Po dviejų dienų, 
lydint ginkluotai sargybai, suim
tuosius pristatė į rytų Berlyną. 
Iš Nemovo ir Jo žmonos čia tuoj 
pat pareikalavo parašyti laiškus 
draugams į Muencheną ir padaryti 
pranešimą per radiją. Jie sutiko. 
Sovietams tačiau Jų tekstai nepa
tiko Ir suimtiesiems buvo patiek
ti iš anksto paruošti tekstai. Ne-

JUOZAS ALMIS JORAGIS.

ATSISVEIKINIMAS

V. P. SIRGEDAMS

Marių tolumos atveria godų glėbį.
Sirenų stūgavimas — pikti ir kertantys kalavijai — atskelia Jus 
nuo kranto.
Krantinėse kranai, kaip rūstūs milžinai, užlaužia sielvartingai juo
das, didžiules rankas.
Dramos — Gyvenimas — vienas aktas pasibaigė!
Uždanga!
Bangų teškenimas į laivo šonus kurtinantis lyg delnų plojimas...
Tolyn, tolyn... —
Sudiev...------------

Einu pakrantėmis — pamišėlis karalius Lyras — į plaukus krinta 
tropikų lietus lyg pikti smūgiai ir veidą plauna man vanduo iš erdvių 
ir akių sūrių šaltinių.
Visoje žemėje nepakeliamas vienišumo jausmas, kaip sunkusis rūkas
— tamsus ir nepermatomas...
Tolyn, tolyn...
Sudiev! — — —

Gyvenkite!
Gyvenkite laimingai, pasiekę krantus išsvajotus.
Saulėtoje šaly sunku bus mirti, gyvenkite tad saulės amžių!

Kodėl nesu aš pakelės akmuo ar sausas medis? —
Tada nežeistų taip skaudžiai manęs laidotuvių varpai ir atsisveikinimo 
žodžiai... —

Sydnėjus, 1956.1.27.

THE IMPERIAL

Lurline Street, KATOCMBA, Blue Mountains.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE

Savininkas ED. VALEVIČIUS.

Puikioje vietoje. Įvairus kambarių pasirinkimas. Viešbu
tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va
dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin
kes. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant 
butą, maistą, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu 
- £ 5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų 
prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523.

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra
žiausioje Australijos vietovėje.

■a

nmvams tereikėjo tik pasirašyti 
ir įkalbėti j garsinę juostą. Kai 
ir šitą reikalavimą patenkino, Ne- 
movai buvo pristatyti j sovietinę 
astovybę ryt. Berlyne (Unter den 
Linden gatvę, Nr. 6), kur jų jau 
laukė enkavedistai. Prasidėjo tar
dymas. Pirmasis klausimas buvo, 
kaip Nemovai maną savo nusikal
timą išpirkti? Kaip jie padaryta 
tėvynei skriaudą — išgyvenimą 10 
metų kapitalistiniame krašte — 
maną atitaisyti? Nesulaukdami 
atsakymo, "tardytojai” pareiškė, 
kad su Nemovais dabar būsią taip 
pasielgta: žmona su vaikais bus iš
siųsta į Sov. Sąjungą, gi Nemo
vas turės važinėti į Vak. Vokieti
ją su slaptais uždaviniais.

Boris Serebrjekovas pasirašė, 
kad jis sutinkąs lankyti sovietų 
slaptąją saugumo šnipinėjimo mo
kyklą, kurioj turės išeiti skubiuo
sius šešerių mėn. kursus. Paskui 
jis būsiąs pristatytas į Vak. Vo
kietiją, kur dirbs kaip svarbaus 
rajono agentas. Leonardas Chare- 
cicius, kaip mažiau išsilavinęs, bu
vo paskirtas nešioti komunistinę 
literatūrą į Vak. Vokietiją ir ten 
Ją paskleissti tremtinių tarpe.

Vaizdas pasiilgtosios tėvynės 
apsiniaukė. Grįžusieji suprato pa
kliuvę j komunistų pinkles. Ir jie 
išsigando jiems skirto darbo ir 
gręsiančio likimo. Todėl paskuti
niu momentu, kai pėsčiomis buvo 
vieno sovietų karininko vedami į 
geležinkelio stotį, didžiausiam ka
rininko išgąsčiui ir nustebimui, 
spruko su mažais vaikais ant ran
kų j šalį ir atsidūrė prancūzų sek
toriuje.

Pabėgti pavyko ir vėl visi atsi
dūrė Muenchene. Dabar jie savo 
pažįstamiems ir kitiems tremti
niams pasakoja savo išgyvenimus 
ir kas laukia tų, kurie pasitiki 
bolševikų propaganda ir grįžta “į 
tėvynę”.

Vokiečiai labai nuoširdžiai apra- 
I šo šį įvykį, užjausdami tremtinius 

kartu tačiau stebisi, kad vis dar 
atsiranda lengvatikių.

šis įvykis plačiai nuskambėjo 
ir daugeliui, kurie gal buvo pradė
ję dvejoti, atvėrė akis.

Mečys Musteikis. (E.L.)

S

M I L I A R D A I
SOVIETINIS BIUDŽETAS: AR TSRS TIKRAI 

NUSIGINKLUOJA?
Visos Sov. Sąjungos “Augščiau- 

sios Tarybos 4 šaukimo ketvirto
ji sesija”, sušaukta Maskvoje ir 
vaizduodama lyg ir kitų kraštų 
parlamentinę sesiją, faktiškai tik 
gyrė kom. partijos žygius bei jos 
nutarimus. Prie kitų sovietinių 
liaupslntojų prisidėjo ir Sniečkus 
su Šumausku. Kaip paprastai to
kiais atvejais esti, vienu balsu 
buvo patvirtintas Sov. Sąjungos 
1956 m. biudžetas. Pajamų jame 
numatyta 592.761.156.000, o išlai

dų 569.634.972.000. Tuo būdu paja
mos prašoka išlaidas 23.126.184. 
000 rublių. Augščlausiojo teisrųo 
nariai Suslinas ir Sulvinas pakeis
ti Kostrominu Ir Grišinu, nenurod
žius pakeitimo priežasties. Sov. 
Sąjungos tautybių tarybos pirmi
ninkas Lacis iškilmingai tvirtino, 
kad, girdi, grąžinus suomiams 
Porkalą, dabar Sov. Sąjunga netu
rinti nė vieno užsienyje karinio 
atramos taško — matyti, taip ir 
pridera meluoti okupantų garbin
tojui, visus pavergtuosius Ir sate
litinius kraštus laikant normalia 
sovietinės imperijos dalimi, "sava 
teritorija”.

Per pranešimus pasirodė, 1955 
m. biudžeto žymi dalis buvo ne
įvykdyta. 1955 m. projekte buvo 
numatyta 589,6 milijardo rublių 
pajamų, <> iš tikro gauta 561 mi
lijardo. Krinta taip pat į akis nuo
latos sudaromi soviet, biudžeto 
pertekliai. Susumavus juos, nuo 
1951 m. ligi šiol susidaro iš viso 
117,8 milijardo rublių “perteklių”, 
su kuriais įmanoma daug ką pa
daryti tiek sunkiosios prąmonės, 
tiek kariniuose sektoriuose.

Būdingos kariniams reikalams 
skiriamos išlaidos. Sov. Sąjungos 
oficialiai skelbiamos išlaidos “ša- 
liess gynybai” 1955 m. siekė 112. 
100.000.000 rb., o 1956 m. biudže
te buvo nustatyta 102.500.000.000 
rb. Oficialiai paskelbtais duome
nimis, 1951 m. šalies gynybai, kur 
įeina taip pat išlaidos aviacijai 
Ir karo laivynui, buvo skirta 96,4 
milijardo rublių; 1952 m. — 113,8; 
1953 — 110,2 1954 — 100,3;
1955 — 112,1. Nors šių metų biud
žete šios rūšies Išlaidos sumažin
tos 10%, bet jos vis tiek yra di

ATVIRAS LAIŠKAS
(ATSAKYMAS 

p. S. BALČIŪNUI).

Ponas S. Balčiūnas viešai 2 kar
tus pakaltino mane dėl mano at
sisakymo skaityti praeitų metų 
Tautos šventės (rugsėjo 8 d.) pro
ga paskaitos. Pirmą kartą buvau 
pasiryžęs nutylėti, tačiau sausio 
15 d. metinio susirinkimo proga 
mestas sunkesnis kaltinimas.

Tai tiesa, kad p. S. Balčiūnas, 
berods, birželio mėn. kalbino ma
ne dėl paskaitos; tiesa, kad aš 
neatsikalbinėjau. Bet Ir tai tiesa, 
kad apie tą reikalą aš daugiau 
nieko negirdėjau, nors p. S. Bal
čiūną ne kartą buvau sutikęs. Ma
niau, kad reikalas liko pamirštas. 
Visai artėjant Tautos šventei, su
žinojau iš tarpininko, kad p. S. 
Balčiūnas norįs mane sutikti pa
sikalbėti dėl paskaitos ir jos te
mos. Lygiai 2 savaitės iki šven
tės, susitikęs su p. S. Balčiūnu Ir 
jo primintas dėl paskaitos, pasa
kiau abejojąs dėl skaitymo. Prie
žastį nurodžiau, kad būdamas K. 
Fondo skyriaus valdyboje, turįs 
nemalonių patyrimų iš mūsų ben
druomenės gyvenimo. Dėl metinio 
Kultūros Fondo skyriaus susirin
kimo datos (rugsėjo 4 d.) buvo 
tartasi su p. S. Balčiūnu ir jo 
atsiklausta, stengiantis išvengti 
supuolimo. S. Balčiūno patarti, 
kreipėmės raštu j valdybos sekre
torių p. V. čižauską. Iš p. V. či- 
žausko jokio įspėjimo nesulaukėm. 
Labai tačiau K. Fondo valdyba 
buvo nustebinta paskutinį sekma
dienį prieš metinį susirinkimą su
žinoję iš bažnytinio lapelio ir pa
mokslo, kad tą pačią datą šaukia
mas parapijos susirinkimas kapų 
reikalu, šitą dalyką paminėjau p. 
S. Balčiūnui, manydamas sulauk
siąs paaiškinimo: ar bendruomenės 
valdyba žinodama mums, t.y. K. 
Fondo valdybai, šį faktą nutylėjo, 
ar ir jo buvo nieko nepainformuo
ta kapeliono, t.y. buvo ignoruota 

desnės už 1954 m. biudžetines iš
laidas. Toks karinis biudžetas, be 
abejo, labai smarkiai apsunkina 
krašto ūkį. Šiuo metu — įsigalėjus 
ortodoksiniam Lenino šalininkui 
Chruščiovui — visas svoris skiria
mas sunkiajai pramonei palaikyti 
ir įvairioms tos rūšies investici
joms. Plėsti sunkiąją pramonę iš 
tikro reiškia investuoti ir dar 
kartą inyestuoti. šios rūšies inves
ticijos sudarė visą penktojo penk
mečio esmę. Jos Ir dabar yra es
mingoji valstybinio biudžito dalis. 
Tačiau visos investicijoms skiria
mos sumos valstybės biudžete nėra 
aiškiai atžymėtos. Sunkiajai pra
monei investicijų ir kariniams rei
kalams išlaidų nuo 1951 iki 1956 
m. susidaro 1.128 milijardai rub
lių. Tai stambi suma, su kuria 
Sovietų diktatoriai gali manipu
liuoti . kaip norėdami. Jei Sovietai 
giriasi slSvo karinio biudžeto ma
žinimu, tai turi drauge atskleisti 
ir visas kitas, kad Ir netiesiogiai, 
tiems reikalams bei sunkiajai pra
monei skiriamas sumas. Pagaliau, 
ruošiantis atominiam karui, ten
ka mažinti kareivių skaičių — ki
taip ir negalima daryti. Iš tikro 
jis turi būti sumažintas, jei nori
ma kariuomenę padaryti judresnę 
ir mažiau pažeidžiamą. Sovietai 
stengiasi kitus įtikinti savąja 
"taikos meile”, gi Iš tikro per tą 
laiką jie tenori atsigauti žemės 
ūkyje, atsistatyti pramonėje Ir 
įsiskverbti į laisvojo pasaulio rin
kas. Tuo tarpu patys dar daugiau 
ginkluojasi, nors ir paslėptomis 
formomis, pabrėžiama Vakarų 
Europos spaudoj. Iš maskvinės 
“Pravdos” 1955.1.15 paskelbto 6-jo 
penkmečio metmenų matyti, kad ir 
jame svoris metamas į sunkiąją 
pramonę. Jos galingumas turi bū
ti padidintas 70%, o iki 1960 m. 
Sovietai atom, energijos tyrinėji
mų srityje yra pasiryžę pralenkti 
net JAV. Viskas metama Sovietų 
ūkiniam ir kariniam pajėgumui 

stiprinti, tuo tarpu atlyginimų lyg
muo, žemės ūkis, gyv. namų sta
tyba, būtiniausių reikmių produk
cija toli gražu nesulaukia to dė
mesio, kurio norėtų sovietų pilie
čiai.

susitarimas suderintai ir vieni ki
tiems netrukdant dirbti. Tenka 
čia pabrėžti, kad K. Fondo valdy
bai buvo susidaręs įspūdis, kad 
paralelinis susirinkimas kviečia
mas Kultūros Fondą ignoruojant. 
Taip galvoti buvo patyrimo ruo
šiant p. Rūkštolės parodą, kvie
čiant organizacijų atstovų pasita
rimą Ir kt.

Iš p. S. Balčiūno tesulaukiau 
pabrėžiant, kad bendruomenės val
dyba j panašius reikalus nesiki
šant! ir jai tokie reikalai visai ne. 
rūpį. Paminėjau ta proga ir para
pijos su bendruomenės namų ak
cijos paraleliškumą, kur jau nebe
galima įžiūrėti talkavlmo, o tik 
lenktyniavimą.

Atsisveikindamas p. S. Balčiū
nas vėl priminė apie paskaitą, bet 
aš tylėjau: negalėjau išsklaidyti 
įspūdžio, kad p. S. Balčiūnui nėra 
lengva sėdėti dviejose kėdėse — 
Lietuvių Bendruomenės Melbourne 
skyriaus pirmininko ir Katalikų 
Federacijos vicepirmininko. Pajau
čiau, kad Katalikų Federacijoje 
laimėjęs yra tas sparnas, kuris 
Lietuvių Bendruomenę ir Kultūros 
Fondą laiko savo konkurentu.

Palaukęs porą dienų ir tikėda
masis, kad p. S. Balčiūnas man 
paskambins konkrečiai dėl paskai
tos, tačiau nesulaukdamas nuta
riau tokioje atmosferoje paskai
tos neskaityti ir prieš 10 dienų 
iki Tautos šventės iškilmių apie 
tai pranešiau p. S. Balčiūnui.

A. Zubras.

NERVŲ SPECIALISTAS

Daugelio metų praktika Europoje

I. Mackiewicz

117 Collins Str., Ill fl., arba 25 
Balston Str., St. Kilda, Melbourne 

Telefonas LB 4083
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4 MŪSŲ PASTOGĖ 1956 m. vasario 8 d.

NOSU pastogė
Sydnė jus

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO SUKAKTIS 

SYDNĖJUJE
ALB Sydnėjaus Apylinkės Val

dyba prašo pranešti, kad ^Vasario 
16 minėjimas įvyks vasario 19 d.

Iškilmingos pamaldos 12.30 vai. 
šv. Benedikto bažnyčioje (Broad
way). Tuoj po pamaldų šios para
pijos salėje įvyks minėjimas, 
paskaita ir meninė dalis.

i SYDNĖJAUS JAUNIAI Vasario 16 minėjimas 
KOPIA SCENON Adelaidėje

ALB Adelaidės Apylinkės Val
dyba š.m. Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimą ruošia 
sario 19 d.

Iškilmingos pamaldos 10.30 
šv. Juozapo bažnyčioje, o 7
vakaro viešas minėjimas Austra
lian Hall, Angas St., City.

Maloniai kviečiami dalyvauti 
visi tautiečiai.

ALB Apylinkės Valdyba.

Bus

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

VAIKAMS
ALB Bankstowne Apylinkes 

Valdyba šių metų Vasario 16-to- 
sios minėjimą ryžosi suruošti spe
cialiai mažiesiems. Toks minėji
mas įvyks vasario 11 d., šeštadie
nį, 3 vai. p.p., Bankstowne, Maso
nic Hall (prie Regent kino 2 min. 
nuo gelež. stoties).

Minėjime žodį tars kun. P. But
kus ir apie Nepriklausomybės 
šventės reikšmę kalbės mokyt. J. 
Ramanauskas. Programą išpildys 
patys valkai: akordeonistai, smui
kininkai, pianistai, baleto šokėjai, 
dainininkai; bus tautiniai šokiai Ir 
žaidimai, bendros dainos, dekla
macijos bei kitokį pasirodymai. Po 
programos Bankstowne Apylinkės 
Valdyba visiems šventės daly
viams — vaikams ruošia vaišės. 
I šventę kviečiami visi Sydnėjaus 
lietuviai valkai ir jų tėvai.

Suaugusieji, kol vaikai užkand
žiaus, galės pasivaišinti alučiu.

Tai yra pirmasis toks bandymas 
ir, manoma, jis turės pasisekimo.

STUDENTAI IŠSIRINKO 
NAUJĄ VALDYBĄ

Sausio 31 d. įvykusiame Sydnė
jaus lietuvių studentų susirinki
me, aptarus organizacinius ir ki
tus studentams rūpimus klausi
mus, buvo išrinkta nauja S-gos 
valdyba, kuri pareigomis taip pa
siskirstė: Zigmas Budrikis — pir
mininkas, R. Daukus — sekreto
rius, R. Stakauskas — iždininkas, 
L. Rusaite — kandidatė. Revizi
jos komisija: I. Venclovas — pir- 
min., A. Choda — narys ir J. 
Žilytė kandidatė.

Valdybos adresas: R. Daukus, 
273 Cooper Rd., Yagoona, N.S.W. 
Tel.: UY 5281.

JAUNIŲ TEATRAS
Bene prieš trejus metus Sydnė- ■ 

juje buvo įsisteigusi Sydnėjaus 
lietuvių vaikų tautinių šokių stu-j 
dija. Pirmaisiais metais į studiją' 
buvo priimamos tik mergaitės. Pu 
pusantrų metų darbo studija su-1 
ruošė Bankstowne vakarą vaikams, Į 
kur šalia tautinių šokių ir žaidi-' 
mų jie pasireiškė kaip aktoriai, 
instrumentalistai ir baleto šokėjai. '

Vėliau į studiją buvo priimti ir j 
berniukai. Darbui plečiantis ir di-1 
dėjant studijos lankytojų skaičiui, j 
persiorganizuota į Sydnėjaus lie
tuvių jaunimo teatrą — studiją. 
Tačiau pirmųjų metų studijos lan- j 
kytojai iš vaikų išaugo į jaunuo-13 vai. minėjimas parapijos salėje: 
liūs, studijon įsijungė Ir daugiau iškilmingas aktas, meninė dalis, 
ioiinn otvionin ntcivo/I,, ..IV— 11.. 4-..—jaunų žmonių, todėl atsirado rei
kalas ir pavadinimą pakeisti 
Ir taip gimė- Lietuvių Jaunių Te
atras Sydnėjuje, kuris pirmą kar-, 
tą išeina j sceną su lietuvių liau- i 
dies pasaka — Eglė — Žalčių Ka- J 
ralienė. Veikalą įscenizavo V.R.' 
Saudargienė, studijų ir Jaunių 
teatro steigėja ir vadovė. Ji ir re
žisierė.

Spektaklis įvyks vasario 25 d.1 
Maccabean Hali, Darlinghurste.

Pastebėtina dar, kad Jaunių 
teatrui į talką atėjo “Kovo” spor
to klubas, sutikęs spektakliui per-! 
leisti salę ir pasiėmęs administra-1 
toriaus — technikinio vadovo pa-' 
reigas.

Eglės — Žalčių Karalienės spek
taklis bus ne pramoga, bet tikra 
šventė vaikams, jaunimui ir suau
gusiems, nes jeigu ko pasigenda
ma tremtyje, tai labiausiai 
gendama vaidinimų, šitokių 
taklių, kur iš scenos gyvas 
vlškas žodis pasiektų mūsų 
lyno protus ir širdis. (K)

pasi- 
spek- 
lletu- 
atža-

PALYGINIMAI

vai.
vai.

Vasario 16-ji Melbourne
Minėjimas 

mėn. 19 d. 
John’s, East 

11.30 vai.

įvyksta š.m. vasario 
(sekmadienį), St. 

Melbourne.
pamaldos bažnyčioje,

Visi Melboumo lietuviai kviečia
mi Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimo aktyviai daly
vauti.

ALB Melbourne Apylinkės 
Valdyba.

Hobartas

ATVYKO A. GASIONAS
Šiomis dienomis į Sydnėjų atvy

ko ir numato čia apsigyventi poe
tas Antanas Gasiūnas.

A. Gasiūnas Ilgesnį laiką gy
veno Canberroję, kur aktyviai da
lyvavo kultūriniame lietuvių kolo
nijos gyvenime ir buvo suorgani- ' 
zavęs teatro mėgėjų grupę, kuri 
pereitų metų kariuomenės šven
tės proga pastatė A. Škėmos “Ži
vilės” < 
veiksmą. Tikėtina, kad A. Gasiū
nas netrukus įsijungs Ir į Sydnė-, 
jaus lietuvių bendruomenės 
nimą. ,

Religinė informacija
VASARIO 16 MINĖJIMO 

PAMALDOS SYDNĖJUJE
Tautos Šventės minėjime pa

maldos už tėvynę įvyks vasario 
19 d. St. Benedict’s bažn., Broad
way (Abercromie St.) 12.30 vai. 
Pamaldose giedos A. Plūko veda
mas Sydnėjaus lietuvių choras.

Išpažinčių bus klausoma: šeš
tadienį (18 d.) 
6-7 vai. vakare 
d.) vieną vai.
Broadway.

Visi tautiečiai maloniai kviečia
mi dalyvauti pamaldose už Tėvynę 
ypač priimant šv. Komuniją.

Camperdowne nuo 
ir sekmadienį (19 

prieš pamaldas

Vasario 19 d. įprasta tvarka 11 
vai. pamaldos Bankstowne. St. 
Brendan’s bažnyčioje — tik tiems 

dramatizuotos poemos 3-Jį tautiniams, kurie dėl svarbių prie
žasčių, negalės dalyvauti centri
nėse pamaldose Broadway.

I Vasario 26 d. lietuviškos pamal- 
i dos Wentworthvilleje St. Colum- 
; ba’s bažn. 11 vai.
I Vasario 26 d. Wollongongo apy- 
i linkių lietuviams pamaldos W. 
Katedroj 5 vai. po pietų. Prieš 
pamaldas savaitgalio mokykla. 
Malonėkite nepamiršti ir uoliau 
lankyti lietuviškas pamaldas.

Kun. P. Butkus.

gyve-

Ko- 
my-

SPORTO KLUBO 
KOVO GEGUŽINĖ

Sausio 31 d. Sporto Klubas 
vas, prie Cola upės, apie 15
lių už Windsor, buvo suruošęs 
gegužinę, kurion atsilankė apie 90 
sportininkų ir jų svečių. I gej^u- 
žlnę visi suvažiavo savo automo
biliais. Buvo pravesti sportiniai 
žaidimai, varžybos; buvo žvejota 
ir sugauti unguriai čia pat iškep
ti ant laužo. Šokiams grojo akor
deonu Bačiulis ir trambonu Leni- 
gas.

Prie gegužinės suorganizavimo 
ir žaidimų pravedimo daug prisi
dėjo Vyt. ir Aldona Bernotai. (a)

SVEIKSTA
Eismo nelaimėje sužeistas 

Statkus jau pradėjo dirbti. 
Statkienė, kuri buvo sunkiau 
žeista, taip pat sveiksta.

A.
M.
su-

Vasario 16 — Visi Aukoja 
Vasario 16 Gimnazijai 

Vokietijoj

Visus

NAUJA APYLINKĖS 
VALDYBA

Sausio 29 d. įvyko A LB Hobar- 
to Apylinkės susirinkimas, kuria
me veiklos apyskaitą padarė Apy
linkės Valdybos pirm. A. Kant- 
vilas, Revizijos Komisijos prane
šimą paskaitė V. Kučiauskas. Ras
ta viskas tvarkoje. Garbės teis
mo narys Augustauskas pareiškė, 
kad bylų nebuvę .

Veiklos ir piniginė apyskaita 
patvirtintos.

I naująją ALB Hobarto Apylin
kės Valdybą išrinkti: A. Kantvi- 
las — pirmininkas, V. Kučiaus
kas — vicepirmininkas, A. Mun- 
čelis — sekretorius, A. Jakštas 
— iždininkas ir P. Dirkis — narys 
kultūriniams reikalams ir paren-! 
gimams.

Plačiau apie susirinkimą ir ho- 
bartlečių lietuvių nuotaikas kita
me numeryje.

ROZALIJAI

MACIULAITIENEI

mirus, liūdinčiam mylimos 
žmonos p. Mačiuliačiui, dukrai 
p. Šeštokienei bei jos šeimai, 
gilią užuojautą reiškia

Baikauskų šeima.

| už namuose bereikalingai gimto- PRANEŠIMAI 
i jon kalbon įveltą svetimos kalbos,

(SYDNĖJIŠK1O ĮSPŪDŽIAI IŠ , ž(ldi> rpikėdavo įmesti šilinga. I AL B-"ės Adelaidės Apylinkės 
I Pradžioje šilingų prisirinkdavo vi- leidybos ruošta vaikų -vasaros sto

vykla įvyko Taperoo pajūryje š. 
m. sausio men. 3-14 dienomis. Da
lyvavo 37 vaikai: 17 berniukų ir 
20 mergaičių. Vaikų amžius 8-13 
metų. Vidutiniškas vaikų skaičius 
stovykloje 33-34.

Stovykla tenka laikyti pasiseku, 
sla. Buvo pastebėta labai žymi 
vaikų pažanga lietuvių kalboj, val
kai turėjo progos pasimokyti lie
tuviškų dainelių ir giesmių, pa
klausyti pasakojimų iš Lietuvos 
istorijos bei geografijos, kartu pa
žaisti bei pasimaudyti. Didžiausia 
padėka dėl stovyklos pasisekimo 
priklauso jos vedėjui p. Ivoškai ir 
mokytojai poniai Pocienei, visą 
laiką vaikus globojusiems. Taip 
pat Apylinkės Valdyba nuošird
žiai dėkoja ponioms Grėbliūnienel 
ir Stepanienel, kun. dr. Jatuliui, 
p.p. A. Grigoniui, P. Rūteniui, P. 
Kubiliui ir V. Merkiui, prlsidėju- 
siems prie stovyklos programos 
paįvairinimo. Padėka priklauso ir 
šeimininkėms ponioms Ramanaus
kienei ir Kondratavičiėnei, puikiai 
stovyklautojus maitinusioms, Mo
terų Sekcijai už apmokėjimą šelp
tinų vaikų ir gausias dovanas 
stovyklos vaikams, bei p. Bernai
čiui su savo sunkvežimiu padėju
siam pervežti stovyklos turtą.

Adelaidės Apylinkės Valdyba.

ADELAIDĖS)
Kalėdų atostogas praleidau Ade- sa sauja per ilgesnį laiką. Bet da- 

laidėje.
Po vienų, gana įtemptų stalo‘ stovi... Pasirodo, baudos padėjo, 

teniso varžybų, sutikau senai ma- ■ 
tytą draugą, kuris mane su žmo- i 
na pakvietė į savo šeimą, kur su- 
sipažinomd su draugo žmonos mo
tina ir dviem broliais bei jų šei
momis. Besikalbant aš pareiškiau 
malonų nusistebėjimą, kad per ke
letą dienų Adelaidėje beveik nesu 
girdėjęs, kad čia tautiečiai mūsų 
gražiąją kalbą darkytų angliškais 
išsireiškimais. Apgailestaudamas 
turėjau prisipažinti, kad Sydnėju- 
je galima žymiai dažniau sutikti 
jaunesnio amžiaus žmonių, kurie 
i lietuvių kalbą įvelia svetimos 

kalbos žodžius, arba ir ištisus sa
kinius. Ir liūdniausia tai, kad čia 
didelį procentą sudaro jaunos ište
kėjusios lietuvaitės. Kitos jų tie
siog pasigardžiuodamos “kramto” 
lietuvių — anglų kalbos mišrainę 
namuose ir viešose sueigose, šia 
proga papasakojau liūdnai juokin
gą istorijėlę apie savo kaimynę, 
nepersenai ištekėjusią šaunią mo
teriškaitę, kuri, prieš kelerius me
tus baigusi gimnaziją su labai 
geru lietuvių kalbos pažymiu, šiuo 
metu lietuviškai kalba taip, tarsi 
šios kalbos būtų pakeliui j Aust
raliją laive iš kokio seno amerikos 
lietuvio jūrininko išmokusi. Ir tai 
nėra vienintelis pavyzdys. Jų ga
na apstu.

šeimininkės sūnus, bebaigiu 
Adelaidės universitetą jaunas vy
ras, šį mano palyginimą ade- 
laidlškių ir sydnėjiškių lietuvių 
kalbos darklojimo klausimu, mė
gino taip aiškinti: esą tokių daly
kų pasitaiką ir Adelaidėje, nors 
tai gana reti atvejai. Ir gal būt 
tik todėl, kad Adelaidė mažesnis 
miestas už Sydnėjų, Adelaidėje 
lietuviai dažniau susitinka, dau
giau bendrauja Ir tai sukliudo į 
lietuvių kalbą velti angliškus žod
žius.

— Aš pats savo laiku namuose [ 
buvau .pastatęs dėžutę, į kurią,

bar dėžutė veik visai tuščia tebe-

— nusijuokė pasakotojas.
Ir čia man kilo tokia mintis: o 

jeigu sydnėjiškių šeimose Lietuvių 
Namų Taryba pastatytų tokias dė
žutes, į kurias būtų metami “pa- 
baudiniai” šilingai už svetimybių 
savon kalbon maišymą? Manau — 
ilgai nereiktų laukti — per metus 
prisirinktų pinigo namų sienoms 
išmūryti. A.L.

Nemokamai!
Susipažinimui siunčiamas Ang

lijoje leidžiamo, rimto, turiningo 
žurnalo “SANTARVĖ" I-as Nr. 
visiems tautiečiams, prisiuntu- 
siems adresus “Santarvės” atsto
vui Australijoje: P. Stelmokas, 
43 Amy St., Hawthorne, Brisbane, 
Qld.

Mielai priimama ir metinė pre
numerata, kuri yra tik 1 svaras. 
Nebūkime 1956 m. šykštūs lietu
viškai spaudai ir savo lietuviškai 
dvasiai!

iii!iuiiiiiiiiiiiiiiiinnmini!iinui>

Reikalinga šeimininkė
Jieškoma vidutinio amžiaus šei

mininkė (gali būti ir su vaiku), 
patarba lietuviška šeima (taip 

gali būti su vienu vaiku).
Sąlygos: prižiūrėti 10 metų 

ką.
Duodamas 16x16 pėdų kamba

rys su baldais, arba 2 mažesni 
kambariai su virtuve.

Rašyti:B.L.V. 30 Annesley St., 
Trinity Garden, S. Australia.

vai-

nu-

Kalendorius
'Minties” spaustuvės išleistą 

j Australijos Lietuvių Kišeninį Ka
lendorių. 1956 metams, galima gau
ti: Mintis Pty. Ltd., Fredbert 
St., Leichhardt, Sydney, N.S.W., 
prisiunčiant 6 šilingų vertės čekį, 
Money Order arba Postal Note ir 
pas liet, spaudos platintojus.

PADĖKA
Mieliems talkininkams: Pr. An

tanaičiui, M. Bogušui, Vyt. Deikui, 
Alg. Dudaičiui, Br. Gečiauskui, V. 
Hopui, V. šutui, V. šopiui, V. Vaz- 
gelevičlui ir A. Sllonskiui, vykdant 
lėšų telkimo vajų Sydnėjaus lie
tuvių namams įsigyti, su savo ma
šinomis vežiojusiems pinigų rinkė
jus, gaišusiems laiką ir net fak
tiškųjų išlaidų (benzino) apmo
kėjimo atsisakiusiems, nuoširdžiai 
dėkoja
Sydnėjaus Lietuvių Namų Taryba.

Sydnėjaus lietuvių skautų “Auš
ros” stovyklos vadovybė dėkoja 
visiems tautiečiams už materiali
nę ir moralinę paramą, daug pri
sidėjusią prie šios stovyklos sėk
mingo pravedimo.

DĖMESIO MELBOURNIŠKIAI!
UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ VAKARAS

Kaukiu Balius
įvyks 1956 m. vasario mėli. 11 d. 8 vai. vakaro

PRAHRAN TAWN HALL.

maloniai kviečiame kuo skaitllngiau dalyvauti su kaukėmis, 

geriausios kaukės bus premijuojamos.

palydės p. B. Zabielos lietuviška kapela.

Trys

Šokius

Veiks turtingas bufetas.
prie šv. Jono bažnyčios bibliotekos salėje ir baliaus 

MW 1119, LF 5957.
Bilietai gaunami 
metu prie įėjimo, arba užsisakyti telefonu:

SOC. GLOBOS MOTERŲ D-JA.

(IWW^WWMWHWWttMWHW
Dr. Alfred Cymerman,

SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 
SERVICE

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

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

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

KARTOJAMA “ŠVIESOS” 
IŠKYLA

Dėl nelabai palankaus oro, 
“Šviesos” Sambūrio Sydnėjaus 
skyriaus sausio 29 iškylą prie 
Parramattos ežero nesutraukė di
desnio būrio dalyvių. Todėl, dau
geliui pageidaujant, iškyla
tarta pakartoti. Dabar ji įvyks 
vasario 12 d. prie to paties ežero 
(Lake Parramatta).

Atvykus traukiniu iš Sydnėjaus, 
renkamasi dešinėje Parramattos 
stoties pusėje, Darcey Str., 10.80 
vai., iš kur bus vykstama auto
busu prie ežero. Savomis priemo
nėmis vykstantieji važiuoja North- 
mead kryptimi.

Valdyba.

ALB BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBOS IR MOTERŲ 
SOCIALINĖS GLOBOS SEKCIJOS RENGIAMAS 

Užgavėnių blynu balius 
t <

įvyks š.m. vasario mėn. 11 d., šeštadienį, Masonic Hall 
(prie Regent kino) BANKSTOWNE.

Gera salė, puiki muzika, turtingas bufetas. 
Pradžia 7 vai. vak.

EUROPIETIŠKAS RESTORANAS ;
MARTINA PTY. LTD.

Europietiški valgiai ir aptarnavimas. Kava espresso. •
SUSIRINKIMŲ VAKARAI — VEDYBŲ — KRIKŠTYNŲ j

PARENGIMAI. j

$ 368 Chapel Rd., Bankstown, The Arcade,
J. II augštas.
•j. Restoranas veikia iki 12 vai. nakties.

Staliukai užsakomi ir telefonu UY 1602

I

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

[JJ Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
į” akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
įn 'šeštad. .9-13 vai. ,
g 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
N Centr. 1819
§ (Priešais Melboumo Town Hall.)

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

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

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

Prekės duodamos ir išsimokėjimuL Mea kalbame vokiškai.
UlIlllllllllllllHltUimiUlHUUW

vadina. Pats Hromadka 
atstovams dėl šito yra 
pareiškimų, labai tačiau 
kurie įtarimo neišsklal- 
nuomonių, kad World

Kovojančios Bažnyčios
Pereitą savaitę Sydnėjun susi

rinko protestantų bažnyčių vado
vai iš Amerikos, Europos ir kitų 
kontinentų.

Taip vadinamos World Council 
of Churches vadovybė buvo pa
skelbusi “tikėjimo festivalį”, ku
riame dalyvavo augštieji šiai baž
nyčių sąjungai priklausą protes
tantų dvasininkai iš Australijos, 
Kanados, Amerikos, Azijos kraš
tų ir iš Sov. okupuotų valstybių 
— Lenkijos, R. Vokietijos, Čekos
lovakijos, Vengrijos Ir kt. Yra at
vykęs garsusis čekų pastorius 
prof. Hromadka, R. Vokietijos 
vyskupas Dlbelius ir kt.

Pažymėtina, kad prof. Hromad- 
ką daugis įtaria esant prokomu- 
nistą, kiti gi net tiesiog jį komu
nistu
spaudos 
padaręs 
miglotų, 
do. Yra
Council of Churches vyriausioje 
vadovybėje yra įsifiltravę komu
nistų simpatikų, kurie labai žy
miai pasitarnauja komunistiniam 
reikalui.

į Sydnėjų atvykęs iš Amerikos 
garsusis pastorius Clyde J. Kene
dy, kitos protestantų bažnyčių są
jungos, vadinamos Council of 
Christian Churches, vyr. vadovy
bės narys, pareiškė, kad jis ir at
vyko tam, kad Išaiškintų tikintie
siems Hromadkos ir jo vienminčių 
tikslus ir atsvertų jų daromą ža
lą krikščionybei ir religijai. Jis 
aiškiai pasisakė, kad į World 
Council of Churches vadovybę ko
munistai yra infiltravę savo žmo
nes.

C.J. Kenedy vieša paskaita, ku
rioje jis žada atidengti Hromad
kos ir jo šalininkų kėslus, įvyks 
vasario 13 d. Sydnėjaus Town 
Hall, 7.45 vai. vak.

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