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SPAUDOS 
KONFERENCIJA 

BONNOJE
Elta praneša, kad š.m. vasario 

9 d. Bonnoje spaudos klube įvyko 
spaudos konferencija, kurių PET 
seimo pavedimu suruošė URT val
dytojas dr. P. Karvelis. Konferen
cija buvo suorganizuota per vo
kiečių respublikos spaudos konfe
rencijų įstaigų. I konferencijų at
silankė visa eilė pasaulinių spau
dos agentūrų ir žymiųjų laikraš
čių atstovų, kaip britų Reuterlo, 
vokiečių DPA ir kt. Konferenci
joje, be dr. P. Karvelio, taip pat 
dalyvavo mln. R. Liepinš, kuris 
yra latvių PET delegacijos na
rys, ir A. Šildė, Latvijos laisvini
mo veiksnių atstovas.

Konferencijos dalyviams buvo 
išdalinta iš anksto paruošta me
džiaga apie pavergtųjų Europos 
tautų organizacijų ir jos veiklų. 
Konferencijų atidarė URT valdy
tojas. Kalbėtojas nurodė, kad su 
pagrindu bijomasi karo, kuris ga
li Išnaikinti pasaulį, tačiau nema
žesnis pavojus gręsia, jeigu lais
vasis pasaulis nerodys reikiamo 
budrumo ir bus pats pavergtas. 
URT valdytojas kreipėsi į spaudų, 
kad ji atskleistų savo lapus tie
sos žodžiui ir nušviestų, kų komu
nistai yra pavergtuose kraštuose 
padarę. “Jeigu Bulganinas savo 
atsakyme Eisenhowerlui teigia, 
kad kiekviena tauta turi teisę lais
vai apsispręsti, tai mes ir šaukia
mės j visų pasaulį,—kalbėjo toliau 
URT valdytojas, — kad toji teisė 
būtų sutelkta taip pat pavergto
sioms tautoms.

Užsienio spauda apie šių konfe
rencijų atsiliepė labai plačiai. Vo
kiečių laikraščiai teigia, kad per 
C pastaruosius mėnesius Bonnoje 
nėra buvę tokios sėkmingos konfe
rencijos. Iškeliamas pabaltiečių 

kietumas ir ryžtas kovoje dėl lais
vės. Pabaltiečiai, kaip rašo Frank
furter Algemelne Zeitung, nepa
lūžta nei pavergtoje tėvynėje nei 
darbo vergų stovyklose. Stambus 
New Yorko dienraštis New York 
Post, įsidėjo Reuterlo agentūros 
pranešimų apie šių konferencijų, 
kurioje sakoma, kad joje buvo iš
aiškinta, jog sovietai “šypsenų 
politika” nori įtikinti pavergtų- 
slas tautas, kad laisvasis pasaulis 
jas yra užmiršęs ir sutikęs su 
dabartiniu status qua. Apie kon
ferencijų plačiai rašė Koelnische 
Rundschau, Luebecker Nachrich- 
ten, Frankfurter Neue Press ir ki
ti vokiečių laikraščiai.

Išaiškinti Michailovo 
Agentai

Vokiečių policija, beaiškindama 
gen. Michailovo agentus ir “Snie
go” operacijos bendrininkus, su
sekė jau daugiau žmonių, bolše
vikų įtrauktų j tų pragaištingų 
darbų. Vokiečių spauda paskelbė 
kai kurių artimesnių Michailovo 
bendradarbių nuotraukas. Pasiro
do, Miinchene prie Stieglmeier — 
Platz jie turėjo gerai užmaskuo
tų tariamų kojinių taisymo kios
kų, Iš kurio persas Ismail Resaja 
vadovavo Michailovo pasamdytai 
profesionalų įsilaužikų gaujai, ku
ri turėjo laužtis į pabėgėlių or
ganizacijų būstus Ir vogti jų kar
totekas. Ismailas Resaja dienomis 
priimdavo taisyti kojines, o nak
timis pagrobtus adresus pristaty
davo j sutartų vietų. Tarp kitų 
bendrininkų minimos be pilietybės 
Viktoro Maslovo ir taip pat be pi
lietybės Petro Halunowskio pa
vardės.

Atsakymas Bvlganinui
LAIŠKAS MANDAGUS IR “DRAUGIŠKAS”, BET ATSAKYMAS 
NEIGIAMAS. BULGANINAS EISENHOWERIO LAIŠKĄ PAVA

DINO ĮDOMIU IR “GERU”.

JAV prezidento laiškas, pasiųs
tas kovo 6 d. Sov. Sųjungos mi- 
nisteriui pirm. Bulganinui, buvo 
atsakymas į Bulganino siūlymų 
Amerikai pasirašyti draugiškumo 
sutartį su Sov. Sųjunga.

Eisenhoweris savo atsakyme pa
žymėjo, kad siūlomos draugišku
mo sutarties pasirašymas dar ne- 
išspręsstų Vakarų — Rytų prob
lemų. Eisenhoweris sutinka suma
žinti atominių ginklų gamybų, 
arba visiškai šiuos ginklus už
drausti, jeigu Sovietai padėtų su
kurti “patenkinamų" ginklavimo
si kontrolės sistemų.

Amerika, kaip pareiškė prezi
dentas, ir toliau laikysianti tari
mas atominių ginklų atsargas, 

bet ne dėl agresijos, — apsigyni
mo ir taikos išsaugojimo reikalui.

Sovietų Sųjunga, kaip atsimena
me, priešinasi Amerikos planui, 
pagal kurį tarptautinė komisija 
turėtų teisę visose valstybėse tik
rinti ginklavimosi pramonę ir ka
rinius įrengimus aplamai.

Eisenhoweris kvečla maršalų 
Bulganinų parodyti gerų valių ir 
pasiūlyti nuoširdų planų nusigink
lavimui, arba ginklavimosi suma
žinimui.

MASKVA
— LONDONAS

Iš Londono pranešama, kad bri
tai susirūpinę Kremliaus valdovų
— Chruščiovo ir Bulganino vizi
tu, nes vieni juos norėtų labai iš
kilmingai ir meiliai priimti, kiti 
protesto demonstracijas. Protes- 
protessto demonstracijas. Protes
to mitingas įvyks verbų sekma
dienį, kovo 25 d. Albert Hall^ Lon
done. Mitingų ruošia įvairios trem. 
tintų organizacijos, o jį globoja 
politinio “Punch” žurnalo redak
torius Malcolm Muggeriedge, pa
žįstamas ir Australijos lietuviams 
iš jo antikomunistinių paskaitų 
Sydnėjuje, Melbourne ir kituose 
miestuose.

Iš Maskvos pranešama apie 
buv. Sovietų Sųjungos premjero 
Malenkovo vizitų D. Britanijoje. 
Jis vadovauja Sovietų inžinierių 
delegacijai, kuri lanko Anglijos 
elektros jėgaines ir susipažįsta su 
britų atominiais įrengimais.

“Mes niekada neatsisakome pa
matyti gerus dalykus Anglijoje”
— pareiškė Malenkovas.

Londono diplomatiniai komenta
toriai sako, kad pirmasis Malen
kovo vizitas į nekomunistinę vals
tybę yra dramatiškas gestas, tu
rįs įrodyti, kad Chruščiovo pa
reiškimai apie “kolektyvinį vado
vavimų” nebuvo tušti žodžiai. At
simenant, kad Vakarai laukė Ma
lenkovo likvidavimo, šita jo išvy
ka į Angliju yra tikrai reikšmin
gas propagandinis triukas.

Ekskursijos tarp Maskvos ir 
Londono tebevyksta ir toliau. Po 
Londono dramos teatro gastrolių 
Maskvoje, po karo laivų ir spor
tininkų vizitų, biznierių kelionių, 
dabar į Maskvų vykysta 8 britų 
merginos, demonstruoti raudonųjų 
vadų žmonoms ir dukroms naujau
sias vakariečių madas, šių mer
ginų tarpe yra ir australe Nola 
Rose.

• šiaurinį Queenslandu nu
siaubęs ciklonas ir po to kilęs 
potvynis vien Tawnsvilles mies
tui padarė nuostolių už 1 milionų 
svarų. Žuvo ir žmonių.

ANT POLITINIO LEDO
Naujoji Prancūzijos vyriausybė, 

su Mollet premjero kėdėje, atrodo, 
nesuranda politinės bazės. Nega
lėdama atmesti Vakarų sųjungi- 
nlnkų draugystę, tačiau pradeda 
meilesnėm akim žvilgčioti j Mask
vų. Jos užsienių reikalų ministe- 
ris M. Pineau kalba apie reikalų 
perž’iūrėti politikų Sov. Sųjungos 
atžvilgiu, nes pastarasis komunis
tų partijos kongresas esu paro
dęs, kad Sovietų politika gerokai 
pakitusi. Pineau mano, kad Sovie
tų politika, kurių praeity buvę ga
lima vadinti agresyvia, dabar rei- 
šiaksi aiškios "koegzistencijos” 
įgyvendinimo troškimu.

Vakarų politiniai stebėtojai ma
no, kad Pineau pradeda labai ri
zikingų žaidimų, kuris gali pasi
baigti dabartinės vyriausybės 
griuvimu.

LAIŠKAI TIKRINAMI
SNIEČKUS ŠITAI OFICIALIAI 
PRIPAŽINO KOM. PARTIJOS 
SUVAŽIAVIME MASKVOJE.

Nesesnai pasibaigusiame komu
nistų partijos suvažiavime Mask
voje, į centro komitetų tarp kitų 
išrinktas ir garsusis enkavedistas 
Serovas, A. Sniečkus Ir kt. Palec
kis pateko jau tik į kandidatus. 
Šumauskas apdovanotas “darbo 
raud. vėliavos ordinu” ir Išrink
tas į komisijų "suvažiavimo di
rektyvoms papildyti”. A Sniečkus 
buvo išrinktas j suvažiavimo pre
zidiumų, pirmininkavo vasario 22 
d. rytiniam posėdžiui ir anksčiau 
suvažiavime pasakė kalbų, kurioj 
prisiėmė žymia dalimi kaltę už

N.S.W. DARBIEČIAI LAIMĖJO
šiomis dienomis įvykusiuose 

N.S.W. parlamento rinkimuose ir 
vėl laimėjo darbo partija, šį kar
tų, tiesa, darbiečlai parlamente 
neturės tokios žymios persvaros 
(pereitame turėjo 20 atstovų dau
gumų), bet atrodo, kad darbiečių 
atstovų bus 49—50, liberalų — 
krašto partijos koalicija turės 42- 
43 ir du nepartiniai.

WAWiWAWiWAV^AWAViWAW.'AWAV.'.WAVAViWAWi?

KVIETIMAS VISIEMS & i
Lietuvių Kultūros Fondo Melbourne .Skyriaus Valdyba įK \ 'j

kviečia tautiečius į šaunų 1956 m. Ji

SPAUDOS BALIŲ,
RUOŠIAMĄ ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO MĖN. 7 D. j!

PRAHRAM TOWN HALL jj

Pradžia 7 vai. Ji

Gros B. Zabielos kapela. Veiks Soc. Globos Moterų Draugijos gausus '!
bufetas. Baliuje bus galima sugauti tikrų ir spaudos antį. «J
PAKVIETIMAI GAUNAMI PAS E. ŽI2MARAITĘ, TELEFONU UŽ- S
SISAKOMI PAS V. BALTUTĮ — MX 1028, IR BALIAUS METU 5
ĮEINANT. ij

LKF MELBOURNO SK. VALDYBA. !j

RIAUŠĖS AFRIKOJ IR PARYŽIUJ
Reuteris praneša, kad pereitų 

savaitę prancūzai kolonistai Tu
nise, protestuodami prieš Prancū
zijos vyriausybės “švelnių politi
kų” prieš afrikiečius, reikalaujan
čius nepriklausomybės, aplamdė 
augštojo prancūzų komisaro auto
mobilį, kada šis atvyko į dviejų 
nužudytų prancūzų laidotuves, o 
jam pradėjus kalbėti minia šaukė: 
“Mirtis Mollet, mirties Mendes — 
Francee”. Paskui įtūžusi minia, 
apie 1000 prancūzų, užpuolė Ame
rikos konsulatų, sudaužė baldus, 
išmėtė pro langus dokumentus ir 
sudegino nuo stiebo nuplęšę JAV 
vėliavų. Riaušininkai sudaužė ir 
laikraščio “Le Petit Matin” spaus
tuvę, nemažų nuostolių padarė ir 
amerikiečių informacijos įstaigoj.

Paryžiuje įvykusias demaonstra- 
cijas malšino 400 policininkų. Apie 
1000 demonstrantų, mėginusių už
pulti parlamento rūmus, kur tuo 
metu vyko debatai dėl Alžyro, po
licija nusivežė į savo būstines.

Nurodoma, kad prancūzų valdo
mos šiaurės Afrikos sukilimui I 
prieš prancūzus vadovauja “trijų” 
komitetas iš Kairo, kurio nariu yra 
ir Egipto premjeras pik. Nasser.

kukurūzų derliaus sužlugdymų 
Lietuvoje ir kitokių nesėkmę. Jis 
taip pat pacitavo visų eilę iš už
sienio siunčiamų lletuvų laiškų, 
kuriais smerkiamas gyvenimas 
užssienyje ir džiaugiamasi “pažan
ga Lietuvoje”, tuo pripažindamas, 
kad bolševikų cenzūra žino, kas 
rašoma privačiuose laiškuose. 
Sniečkus taip pat išplūdo Elsen
hower! su Edenu.

Panaikinta mirties 
bausmė

Ilgai užsitęsusios diskusijos 
dėl mirties bausmės panaikinimo 
D. Britanijoje, pagaliau užsibai
gė. Žem Rūmuose už mirties baus
mės panaikinimų pasisakė 254 so
cialistų atstovai, 37 konservatorių 
ir 4 liberalų. Tuo tarpu Lordų 
Rūmų didesnė narių dalis yra 
priešingos nuomonės. Tačiau Lor
dų Rūmai negali pakeisti žem. 
Rūmų nutarimo. Gali tik jo forma
linį įsigaliojimų nutęsti viene- 
riems metams. Ryšium su mirties 
bausmės panaikinimu, galimas da
lykas, kad viešoji britų policija 
bus apginkluota.

Ištrėmė Arkiv.
Makarios

Reuteris praneša, kad kovo 10 
d. britų vyriausybės įsakymu iš 
Kipro salos ištremtas arkivysku
pas Makarios, 78 metų amžiaus, 
kipriečių, siekiančių Kipro prisi
jungimo prie Graikijos, vadas.

Archivyskupas Makarios buvo 
pasodintas į britų bombonešį ir 
nuskraidintas į Seychelles sala 
Indijos vandenyne. Kartu su ar
kivyskupu iš Kipro ištremti dar 3 
augšti graikų ortodoksu dvasinin
kai. Du iš jų, vyskupas Kyprianos 
Ir jo sekretorius buvo areštuoti 
ginkluotų pareigūnų.

Ryšium su šiais ištrtėmimais 
kilo didelės demonstracijos ir riau
šės Kipre.

Karšti debatai vyksta britų par. 
lamente, o Graikija atšaukė savo 
ambasadorių iš Londono.

• Ryšium su popiežiaus Pi
jaus XII š.m. kovo 2 d. suėjusia
80 m. amž. sukaktimi, Kauno arkiv. 
metropolitas J. Skvireckas pakvie
tė visus tėvynėje ir visame pa
saulyje Išsklaidytus dvasininkus 
atlaikyti popiežiaus intencija mi
šias, o tikinčiuosius lietuvius — 
melstis už jį.
• Karachi įvykusiame S.E.A. 

T.O. sudarančių valstybių užsie
nių reikalų ministerių konferenci
joje Dulles pareiškė, kad Sov. Sų
junga yra pasiruošusi pakeisti sa
vo politikų Ir pereiti prie jėgos 
panaudojimo, agresijos veiksmų ii' 
ginkluotos grėsmės. Toliau kalbė
damas JAV-bių užsienių reikalų 
mlnisteris pažymėjo, kad Vakarai 
negali susilpninti savo ginkluotų 
pajėgų stiprinimo, nes turi būti 
pasiruošę atremti galingas sovie
tines pajėgas. Dulles pakaltino 
Sov. Sųjungų dėl jos kiršlnimo 
politikos Azijoje, siekiant vienų 
tautų nustatyti prieš kitų.

• Sovietų žvalgybos pulkinin
kas Rastovorovas, 1954 m. pabė
gęs į laisvę, pirmų kartų padarė 
viešų parodymų amerikiečių sau
gumo komisijai. Jis pareiškė, kad 
sovietų šnipinėjimo tinklas yra iš
plėstas per visas sovietines am
basadas visuose karštuose, kur 
dirba gerai apmokyti agentai. Kai 
Rostavarovas buvęs Japonijoje, 
tai jis turėjęs savo agentus Japo
nijos užsienių reikalų ministerijo
je, Japonų žvalgyboje Ir taip pat 
Amerikos žvalgybos agentų tarpe, 
Japonijoje.

DAR VIENAS
LIETUVIO KAPAS

Kovų 9 d. St. Vincent ligoninė
je, apie 6 savaites sirgęs, mirė 
aktyvus Sydnėjaus lietuvių ben
druomenės narys Kazimieras čel- 
kys, gimęs 1909 m., Indriliūnų kai
me, Kriūkių valsčiuje.

Kazimieras čelkys, baigęs Žei
melio progimnazijų, tėvų buvo pa. 
siųstas į Augėlesniųjų Technikos 
Mokyklų Kaune, bet nejausdamas 
patraukimo Iš šios mokyklos iš
stojo ir, grįžęs j gimtuosius Kriū- 
kius, dirbo valsčiaus savivaldybė
je. čia begyvendamas grojo šau
lių orkestre; Po dviejų metų, per
ėjęs dirbti Paštų Valdybos tar
nybon, buvo paskirtas į Klaipėdos 
Kraštų, Juknaičių paštan valdi
ninku. čia jis išbuvo iki vokiečiai 
okupavo Klaipėdų. Visų laikų ak
tyviai dirbo šaulių organizacijo
je.

Po Klaipėdos netekimo K. čel
kys buvo paskirtas Viekšnių paš
to viršininku, kur išbuvo dvejus 
metus, čia priklausė Ir Jaunosios 
Lietuvos Sųjungai.

1949 m. čelkių šeima atvyko į 
Australijų ir apsigyveno Sydnė
juje, kur velionis aktyviai reiškėsi 
bendruomenės gyvenime, nepra
leisdamas nė vieno susirinkimo, 
minėjimo ar kokio kultūrinio pa
rengimo. Priklausė Mažosios Lie
tuvos Bičiulių Draugijai nuo pat 
jos jsistelglmo dienos, kurį laikų 
buvo šios draugijos valdybos sek
retorium. Pareigas atlikdavo labai 
rūpestingai ir visados sielodavosi 
tautiniais reikalais. Jo ir šeima 
yra gražus lietuviškas židinys — 
dukros Dalia ir Laimutė — viena 
mokosi koledže, antroji bebaigianti 
mokyklų .— yra Ir tautinių šokių 
šokėjos, ir aktorės, ir jaunimo or
ganizacijų narės.

Velionis paliko liūdinčių žmonų 
ir dvi dukreles.

Kovo 12 d., po pamaldų Cam- 
perdowno bažnyčioje, skaitlingas 
tautiečių būrys velionį pįajydėjo 

amžinojo poilsio j Ruckwoodo ka
pus. šv mišias laidojimo apeigas ir 
jautrų atsisveikinimo žodį tarė 
kun. P. Butkus. MLB D-jos vardu 
atsisveikino H. Keraitis. Ant kapo 
sudėta daug gėlių ir vainikų.

Kazimierai, tegul tau būva leng
va Australijos žęmelė.

J.R.

DAIL. V. RATO 
GRAFIKOS PARODA

SYDNĖJUJE
Sydnėjuje gyvenus dali. Vaclo

vas Ratas, vienas žymiausių lie
tuvių grafikų, Lietuvių Dailininkų 
Instituto narys, savo kūrinių pa
rodų buvo numatęs suruošti perei
tų metų gale, bet dėl įvairių kliū
čių tai užsitęsė ir paroda atidaro
ma š.m. kovo 28 d. 12.30 vai. Bis- 
sietta Art Gatery, 70 Pitt St., City.

Parodų atidarys Danijos gene
ralinis konsulas Mr. F. Henning 
Hergel.

Parodoje bus Išstatyta 30 grafi
kos darbų. Tai bus lyg ir apžval
ginė paroda, apimanti įvairius dai
lininko kūrybos laikotarpius.

Dail. V. Ratas ilgesnį laikų gy
veno Perthe, kur buvo suruošęs 
dvi savo grafikos kūrinių parodas. 
Australai meno kritikai apie Jas . 
davė geriausius atsiliepimus.

šiuo metu V. Ratass dirbai kaip 
dailininkas, naujų modelių kūrė
jas, keramikos srityje, bet ati- 
trūkdamas nuo kasdieninę duonų 
garantuojančio darbo, intensyviai 
dirba ir grafikoje. K.
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KINTA LIETUVOS GYVULIAI 
IR PAUKŠČIAI

“Medžiokles ūkio valdybos vir
šininko” Viktoro Bergo tikinimu, 
iš Tolimųjų Rytų į Lietuvą at
vežta 18 Sibiro stirnų, kurios iš
leistos j Širvintų ir Šešuolių miš
kus, 32 fazanai iš Bulgarijos, ku
riuos tikima sėkmingai jsikursiant 
Lietuvoje, numatoma gauti elnių 
partija iš Altajaus. 1955 m. buvo 
gauta dėmėtųjų elnių partija, ku
ri įkurdinta prie Kauno, Dubravos 
draustinėje. Dėmėtieji elniai gerai 
aklimatizavosi, šiemet numatyta 
įsivežti tauriųjų elnių, o iš Ar
changelsko srities — baltųjų te
tervinų. Įvežtosioskąnadinės audi
nės įkurdintos šventosios augštu- 
pyje, kur Joms veistis yra pačios 
tinkamiausios sąlygos. 1948 m. 
gauta bebrų partija įkurdinta Še
šuolių miške, Tetušės upėje. Vo

kės upėje ir kitur Bebrai dabar ga
ną plačiai Išsiplatinę. Šiemet per
žiemojo pernai atvežtos andatros, 
kurios sėkmingai įsikuria. Šiemet 
pakartotinai numatoma įsivežti 
apie 200 Sibiro voveraičių ir per 
100 audinių. Audinės bus išleistos 
j Minijos upę. Su laiku Lietuvos 
fauną numatoma praturtinti nau
jomis žvėrių ir paukščių rūšimis. 
Žuvinto ežere, kur prieš 20 metų 
apsigyveno dvi gulbės, dabar jų 
skaičius rezervate, priklausančia
me Mokslų Akademijai, pakilo jau 
iki 100. Vasaros metu gulbės daž
nai esą galima matyti meldynuo
se.

Vilniaus radijas 1956.1.29 per
davė pasikalbėjimą su un-to vyr. 
dėstytoju Tarvydu apie Lietuvos 
ežerus. Tarvydo pareiškimu, Lie
tuvos respublikoje dabar ežerų 
priskaitoma apie 4.000. Pats did
žiausias yra nutekamasis Drūkšių 
ežeras, kuris turi 45,5 kvadr. km. 
Giliausias yra Tauragnų ežeras, 
kurio giliausia vieta siekia 60,5. 
Įdomiausiais ir gražiausiais laiko
mi Asvfjos ežeras prie Dubingių, 
Elsetos — prie Saldutiškio, Plate
lių, Trakų Ir kiti ežerai. Žalsvą

J. JANKUS

VYRO NESPARDYK
Matatučlo laikais būti kareiviu 

buvo labai sunkus darbas. Tada 
nebuvo nei sunkvežimių, nei trau
kinių, nei lėktuvų. Kur prireikė, 
visur reikėjo eiti pėsčiam, nors 
reikalas ir kitam pasaulio gale 
būtų.

Ir Matatučlo niekas nevežė. 
Kaip paėmė iš namų, taip pėsčią 
ir išvarė. Iš karto varė surišę, 
paskum paleido iš grandinių ko
jas, o kai jau gerokai toli pavarė, 
paleido ir rankas. Taip ir • varė, 
nelabai skubėdami, iš kaimo į 
kaimą, iš miestelio į miestelį, iš 
miesto į miestą. Kiekvienoje vie
toje vis naujų vyrų prisidėdavo, 
vis daugiau ir daugiau būsimų 
kareivių darėsi.

Ėjo jie ilga virtine, o iš paskos 
važiavo virtuvė, tokia didelė ant 
dviejų ratų pritaisyta dėžė, ku
rioje iš ryto virė vanduo arbatai, 
dieną plepsėjo miežinė košė pie
tums, o po pietų vėl kunkuliavo 
vanduo vakarienei.

Miegoti reikėjo pakelės kaimuo
se, tuščiose daržinėse, o neretai 
ir tiesiai lauke. Bet tas Matatu
člo negąsdino. Vargo visada bu
vo turėjęs ligi kaklo, Ir pėsčias 
vaikščioti buvo pratęs. Jis nelabai 
tematė, kas buvo tie vyrai, kurie 
pakeliui prie jo prisidėjo, nesu
prato, ką Jie šnekėjo, nesiklausė, 

. ką šaukė ir ko šūkaliojo vadai, 
net miežinės košės nuo arbatos 
neskyrė. Jam viskas pasidarė vis- 
tlek. Taip, rodos, lyg kas pačią 
žemę būtų iš po kojų ištraukęs. 
Jis tik ėjo, kur ėjo kiti, darė, ką 
kiti darė, o pats tik galvojo ir 
galvojo, per kiek laiko prabėgs 
tie dvidešimt penkeri metai, kiek 
vargo per tą laiką Išvargs vieni 

, pasilikę tėvai, kaip gyvens Ma- 
rlulė, kuriai net sudiev nebega
lėjo pasakyti. Bet vieną jis žino

vandens spalvą turi Verkių eže
ras, Mergežeris prie Augštadva- 
rio ir kt. Esama ežerų ir su plau
kiančiomis salomis, . kurias vėjas 
stumdo iš vieno kranto į kitą. To
kių salų yra Lazdinės ežere pagal 
Zarasus ir kitur. Lietuvos eže
ruose yra daugiau kaip 30 žuvų 
rūšių. Į eilę ežerų iš Kuršių ma
rių yra perkelta smulkių gyvūnų. 
Molėtų Ir Obelių ežeruose užveis
tos seliavos.

* Į Sov. Sąjungos krepšinio mo
komąją treniruočių stovyklą buvo 
pasiųsti Lietuvos krepšininkai 
Stonkus, Lauritėnas, Stumbrys ir 
“praėjusiose šalies pirmenybėse 
sporto meistro normą pasiekęs” 
Ravikas. JCartu su Jais buvo iš
siųstas ir treneris Vyt. Kulakaus
kas.

* Tbilisyje per Sov. Sąjungos 
lengvosios atletikos pirmenybes 
Sov. Lietuvos sportininkas Vara- 
nauskas nustūmė rutulį 15 m. 24 
cm., tuo “pagerindamas jo paties 
1955 m. pavasarį pasiektą respub
likinį rekordą”. Varanauskas pa
teko į pirmąjį rutulio stūmimo de
šimtuką.

* 1955 m. visos Sov. Sąjungos 
stalo teniso čempionu buvo pripa
žinta Lietuvos komanda. Joje yra 
A. Saunoris, V. Dzindziliauskas, 
K. Paškevičius, Ožilevičiūtė Ir B. 
Balaišienč. Ožilevičiūtė su Balai- 
šienė moterų dvejete taip pat Iš
kovojo S. Sąjungos čempiono var
dą. R. Juškčnas, nokautu įveikęs 
A. Šociką ir tapęs Sov. Sąjungos 
bokso čempionu, 1955 m. Varšu
voje yra pelnęs bokso čempiono 
aukso medalį. Juškėnas yra Šoci
ko mokinys. (Šocikas jį užpuolu- 
iems rusams yra ne kartą parodęs 
savo kumštį. Jau pirmaisiais me
tais, kai Šocikas tapo nugalėtoju, 
Kaune jį užpuolę keli žullkai no
rėjo nurengti. Bet jis visus pa
guldė Ir du pats nusinešė į mili
ciją perduoti, o trečią patarė jai 
pačiai nueiti ir pasiimti iš užpuo
limo vietos).

* Okup. Lietuvos šaškių čem
pionu pripažintas 20 m. kaunietis 

jo tikrai, kad Mariulė už nieko 
kito netekės, kad jo sugrįžtančio 
lauks, kad bus visada tokia pat 
jauna Ir tokia pat graži ir, išgir
dusi sugrįžtant, į galulaukę pasi
tikti atbėgs. Nuo tokio galvojimo 
ir kelias darėsi nebe toks ilgas ir 
nebe toks sunkus, ir kareivio da
lia nebe tokia baugi.

Ir dienų Jis neskaitė, todėl nie
kas dabar nebegali pasakyti, kaip 
ilgai juos varė, kol atvarė į dide
lį miestą ir suvarė į didelį namą. 
Kiekvienas suprato, kad čia dabar 
reikės gyventi ir mokytis tikru 
kareiviu būti. Ir Matatutis tą su
prato, nors visų žodžių, kas ką 
šnekėjo, ir negalėjo sugaudyti.

Taip Ir buvo. Vis varė visus į 
kiemą, statė į eiles, vyresnieji pra
bėgdami kumščiais pilvus baksno
jo, kam perdaug priekin iškišti, 
kojas kietais batais spardė, kam 
netiesiai pastatytos ar negerai 
suglaustos, nykščiais pasmakrės- 
na badė, kam galvos augštyn ne
pakeltos.

Matatučiui irgi taip nepraėjo, 
nors vyras buvo ir tiesus ir gal
vos nepanarinęs. Gavo Ir niuksą 
pilvan, kad net akysi* pažaliavo, 
ir spyrį blauzdon. Ką padarysi. 
Kareivis tam ir yra, kad vyresnie
ji turėtų ką mušti, vienas sau 
galvojo, tik jau tegu nemuša per
daug, ir vis stengėsi smakrą lai
kyti taip augštai, kad nekiekvie- 
nas galėtų pasiekti.

Kai jau visi buvo Išlyginti, atė
jo toks nedidelis vyras, nepriauga 
toks, su auksinėm virvėm apie 
krūtinę apsiraizgiojęs , su meda
liais apsikabinėjęs, ir pradėjo eit 
pagal jaunų vyrų eiles, vis ką 
nors pašaukdamas, kuriam nors 
suduodamas.

Prieina artyn, Matatutis įsitem
pia, smakrą augštyn pakelia, bet 

E. Slavinskas. Meninės gimnasti- , 
kos varžybose 1 vietą iškovojo1 
kaunietė Barkauskienė. Klaipėdo
je per sunkumų varžybas lengvojo 1 
svorio atletas A. Kuzminas pasie- ( 
kė naują Lietuvos rekordą spaudi
me — 98,5 kg. Tarp Lietuvos re
kordininkų dažnai okup. Lietuvos ' 
sovietinėj spaudoj minimi bėgikai 
Pipynė, Petrikaitis, Žiūrytė, dis
ko metikas Pocius, ėjikas Mikėnas ( 
ir kt.

ta Bolševikai giriasi užmezgę liauskas — Grėbliūnas, buv. švie- 
glaudžius kūrybinius ryšius tarp ’timo ministerijoje juriskonsulatas. 
Rygos, Minsko ir Vilniaus teatrų.| Turėjo tris brolius, du bene bus 
Per Kalėdas Minske “Miegančio- mirę. Dirba kaip normininkas. 
sios gražuolės” spektaklyje daly- ' Jurgelevičius Juozas, dirba elekt- 
vavo G. Sabaliauskaitė, o anks-' romonterio darbą. Gyvena su žino
čiau ten “Rigoletto” ir “Eugęni-' na, uošve ir pusantrų metų duk- 
jaus Oniegino” operoje pasirodė rele Birute. Abu atliko po penke- 
K. šilgalis. Tuoj po N. Metų iš- j ris metus priverčiamojo darbo 
vyko į Rygą J. Stasiūnas. Nese- bausmę Vorkutoje. Kačergytė Zoja 
niai Iš Tbilisio ir Erivanės grįžo ir sesuo Jadvyga. Labai vargsta. 
V. Adamkevičius, gražiai užsire-1 Buv. gimnazijos direktorius Kriu- 
komendavęs ne tik Gruzijos bolše-I kis jau miręs. Ats. kap. Lapur-
viklnėje operos scenoje, bet ir, 
Maskvoje Didžiojo teatro scenoje, i 
Iš jo tikimasi Išaugsiant naują K. ' 
Petrauską.

* Kauno politechnikos instituto 
hidrotechnikos fakultetas vadina
mas “čempionų fakultetu”. Mat, 
jame yra daugiau kaip 10 įvairių 
sporto rūšių Lietuvos čempionų. 
Gėrimas Arvydas yra geriausias 
vidutinių distancijų bėgikas. Vy
tautas Andriuška — ilgųjų dlstan- i 
cijų bėgimo čempionas. Algirdas 
Lugas — irklavimo čempionas. Į 
Vytautas Keliauskas — laisvųjų I 
imtynių čempionas. Elta.

TELEGRAMOS Į MASKVĄ...

Londoniškis “Daily Telegraph” 
pirmadienio numeryje rašo, kad ir 
Maskvoje karts nuo karto galima 
išgirsti nelegalų juoką. Tarp ki
tų, buvę toks: vienas sovietinis 
oficialus pareigūnas, Ivan Petro- 
vlč, pasiunčiamas į Rytų Europą 
su instrukcijomis siųsti regulia
riai žinias. Iš Varšuvos Maskva 
gavusi telegramą: “Sveikinimai iš 
išlaisvintos Lenkijos. Ivan Petro- 
vlč”. Iš Pragos — “Sveikinimai iš 
išlaisvintos Čekoslovakijos. Ivan 
Petrovič”. Iš Bukarešto: “Sveiki
nimai iš Išlaisvintos Rumunijos. 
Ivan Petrovič”. Po to kelios sa
vaitės tylos. Pagaliau Maskva 
gauna telegramą: — “Sveikinimai 
Iš išsilaisvinusio Ivano Petrovi- 
čiaus. Londonas”.

taip pat nori pamatyti, kaip tas 
auksuotas ponas iš arti atrodo. 
Kitus visus mato, o to paties vy
riausio niekaip negali. Akis vie
nas paleidžia žemyn, tai tik sa
vo paties ūsų galus temato, o že
mai po ūsais girdi balsą:

— O, gerai. Tas gerai.
Nebeiškentė ir palenkė galvą 

pažiūrėti, o mažasis ponas kad 
pašoks, kad durs nykščiu į pa
smakrę, kad skausmas tik kamuo
liu gale gerklės atsistojo. Skaus
mą šiaip taip nurijo ir pasakė:

— Tai už ką dabar? — Ir nykš
čiu perbraukė po smakru, pažiū
rėti, ar neprakirto kiaurai.

— Stovėti nemoki — rėksmu 
užrėkė mažasis ponas.

— Na, kam čia dabar niekus 
šneki,— dar ramiau paaiškino Ma
tatutis. — Pats savo akimis juk 
matei, kad moku. Aš tik palen
kiau galvą pasižiūrėti kaip tams
ta iš arti atrodai.

Tai buvo perdaug. Medaliuota- 
sis mažiukas tik pasišokėjo augš- 
,tyn ir pykšt Matatučiui per vie
ną veidą, pasišokėjo ir pykšt per* 
kitą veidą, ir vėl per vieną, ir vėl 
per kitą. Tik pykšt ir pykšt, Ir 
vis taip skubina mušti, taip sku
bina, kad Matatučiui nebėra lai
ko ir pagalvoti, ką tokiam atsi
tikime reikėtų daryti. Nuo tokio 
daužymo galvoje pradėjo zvimbti, 
ir kepurė nusirito žemėn. Matatu
tis pasilenkė pasiimti, o meda- 

liuotasis spyrė sykį, Matatutis su
kniubo, anas spyrė kitą sykį, ir 
spyri mai buvo tokie skaudūs, kad 
skausmas per visus kaulus ėjo, 
kaip šauksmas per mišką ramų 
vakarą.

Matatutis vis mėgino pasikelti, 
o medaliuotasis vis spyrė, vis šau
kė, visokiausiais vardais vadino, 
kariuomenėj Išmokti tylėti liepė, 
o Matatučiui tūžmas pradėjo kil
ti, kaip upė pavasarį.

— Gaidy, tu, — pradėjo niur-* 
nėti. — Patinka tau spardyti že
maitį, kai jis žemėje guli, bet pa

Broliai Sibire
Ciplijauskas, Vytas, menininkas, 
dabar studijuoja Irkucke. Sesuo 
Marytė 1954 m. išvyko į Novoje- 
rodą, vyras yra Norilske dirba 
kaip gydytojas. Jonas čeplys mirė 
vėžiu. Danilevičiūtė, Anelė, pa
leista į Lietuvą. Dausas Kazimie
ras, dirbęs Kauno un-te. Greb- 

ka. 60 m. amžiaus pedagogas Lau
rinaitis gyvena su žmona, vaikai 
bus bene jau išmirę trėmimų me
tu. Buv. švietimo ministerijos ins
pektorius P. Papečkys dirba kaip 
siuvėjas. Juozas Peliksą gyvena 

su tėvais, bausmę jau atlikęs. Jo
nas Regelskis gyvena su žmona 
ir dviem sūnumis. Dirbo prie sta
tybos, o vėliau buvo motoristas. 
Perkelti į Krasnojarsko miestą. 
Algirdas Sliesoraitis, tarnavęs Fi
nansų Ministerijoje. Su juo yra 
ir 3 sūnūs. Gyvena kartu su žmo
na. Su šeima suėjo tik 1952 m. 
Trėmimų metu 1941 m. buvo at
skirtas ir nubaustas 10 metų.
šeima buvo išgabenta į Irkucką. 
Buv. medicinos studentas Juozas
šalaševičius dirba felčerio darbą. 
Atsargos kapit. šinauskas mirė 
1955 m. birželio men. žmona ser
ga ir guli Krasnojarsko ligoninė
je. Matygine gyvena du sūnūs — 
Eduardas ir Lėliukas. Tvarniai, 
trėmimų metu vaikai buvo atskir
ti, bet dabar gyvena drauge. Duk
tė Dangutė serga džiova. Algis' 
yra puodininkas Krasnojarsko 
mieste. Stepas Vanulaitis — gi
męs 1932 m. Labai gabus poetas 
Ir tapytojas. 1955 m. paleistas j 
Kauną. Jonas Vareikis, buvęs ku
nigų seminarijoje. ■ Vaškelis, buv. 
matininkas, dirba topografijos 
skyriuje. Buv. docentas Antanas 
Verksnys. Sesuo kažkur priver
čiamųjų darbų stovykloje. Algytė
Veršelaitč buvo nubausta 10 metų,

mėgink spirti, kai jis atsistos, 
biese neraliuotas, tu. Ar tu manai, i 
kad žemaičiui tai neskauda. Ga-1 
na! — Staiga tokiu balsu, sušuko, | 
net visa aikštė krūptelėjo.

— Gana, tu! — dar kartą pri
dėjo, pašoko ant kojų, pagavo ma
žąjį medaliuotąjį viena ranka už 
sprando, iškėlė viršum galvos ir 
nešė per aikštę. Medaliuotasis ka- 
barai, kabarai kojomis, plėšt, plėšt 
rankomis, kaip voras palubėj pa
kibęs spardosi, kur užkibti Jieško, 
O Matatutis neša ir neša, lyg nė 
juste nejustų, kad rankose gyvas 
žmogus spurda. Visi keli tūkstan
čiai vyrų žiūri nusigandę, iš bai
mės net kvapą sulaikę, tyli, o Ma
tatutis .didžiuliais žingsniais žen
gia per aikštę į tą pusę, kur po 
gluosniais didelis tvenkinys rai
buliuoja.

— Tai pulkininkui jau galas, — 
kažin kas tyliai pasako.

— Tikrai pulkininkui jau galas, 
pasako jau garsiau.

— Taip jam tokiam ir reikia, — 
visas pulkas tyliai pagalvoja, ir 
nė vienas nešoka savo pulkininko 
gelbėti.

Kitam aikštės gale stovi raitas 
generolas. Jis matė, kaip pulki
ninkas tikrino savo pulką, bet kas 
dabar darosi, ir jis pats negali ge
rai suprasti. Jis ir akis pasitrina, 
ir galvą papurto, ir vėl akis pa
sitrina; tą kurį neša, tikrai turėtų 
būti pats pulkininkas, bet kas 
toks, kuris vyrą taip viena ranka 
augštyn pakėlęs neša ir neša, lyg 
tenai būtų ne vyras, o pūkų pri
piltas maišgalis.

Generolui ir visam pulkui bežiū
rint, Matatutis priėjo tvenkinį, 
švytuoja vienoj rankoj viso pulko 
vadą ir žiūri į vandenį. O vanduo 
gilus, tamsiai mėlynas, dugno vi
siškai nematyti, bet iš apačios ky
ši tokie tamsūs smailūs akmenys 
ir tarp jų tamsiomis nugaromis 
žuvys plaukioja.

Žiūrėjo, žiūrėjo į vandenį, į žu
vis, vėl į vandenį ir pradėjo gal

bet paleista Lietuvon. Paulius Vil
kas dirbo Grebino sovhoze. Žmo
na su 9 metų sūnumi atvyko 1954 
metais.

čia stengiamasi paduoti visos 
smulkmenos, kiek jų grįžusieji 
atsimena, kurios galėtų padėti mi
nimuosius asmenis geriau atpažin
ti. Tačiau daug būdingų dalykų vo
kiečiai, besirūpiną patys savo li
kimu, yra pamiršę ar neatsimena, 
lig laiku į jas neatkreipę reikia
mo dėmesio. Todėl jų ir negalima 
čia visų sužymėti, bet duodama, 
kiek tik tokių smulkmenų teko pa
tirti. Elta.

Dostojevskis — 
i “Revoliucinis Rašytojas”

Tiesiog neįtikima, bet š. m. 
vasario 9 d. bolševikai su įpras
tiniu triukšmu minėjo Dostojevs
kio 75 metų mirties sukaktį. Tai 
yra tikra tos rūšies sensacija, juo 
labiau, kad dar taip nesenai Dos
tojevskis buvo laikomas ‘tikru re
akcionierium”. Tiesa, buvo mėgi
nimų Dostojevskį rehabilituoti ir 
paversti “revoliuciniu rašytoju”, 
bet Stalino tokie mėginimai bū
davo vis nesėkmingi. Buvo išleisti 
ir jo žymiausi veikalai, bet jų 
tiražas (po 10.000 egz.) praktiškai 
reiškia, kad Dostojevskio veikalų 
S. Sąjungoje neįmanoma gauti.

Maskvoje atidarytas Dostojevs
kio muziejus. Muziejuje surinktas 

i gausus pluoštas nuotraukų, taip 
pat knygų, kurios turėjo įtakos 
besiformuojančiai rašytojo asme
nybei. Ypač didelį lankytojų susi
domėjimą kelia rašytojo darbo 
stalas su “Nusikaltimo ir baus
mės”, “Brolių Karamazovų" rank
raščiais bei korektūromis. Su lai
ku muziejaus numatomas dar dau
giau išplėsti. Bet į jį dedami tik 
tokie eksponatai, kurie nesikerta 
su "partijos linija”.

• JAV buvo sulaikiusios Saud 
Arabijai 18 tankų pristatymą, kai 
dėl šito užprotestavo Izraelis. Ta
čiau sulaikymas atšauktas, nes ma
noma, kad dėl to S. Arabija ga
linti neleisti amerikiečiams nau
dotis Dhahrano aerodromu, esan
čiu S. Arabijoje.

voti:
i — Mesčiau. Reikėtų tokį tėkšti, 
į kad tėkšta būtų, bet ištikš kur 
| į akmenį ar giliam vandeny pri- 
| gers, ir kam tada bus bėda, jei 
ne man. Ir namų nebepamatysiu. 
Ir tėvai nebesulauks. Ir Mariulė 
nebesulauks. Ė, kam man čia tos 
nereikalingos bėdos. Tegu sau...

Pastatė pulkininką ant žemės, 
nusuko ausį, pastūmė pakalnėn, o 
pats apsigrįžo ir, net atgal nepa- 
sižlūrėjęs, dideliais ramiais žings
niais atėjo į savo vietą ir atsisto
jo.

Kol pulkininkas atsipeikėjo pra
bėgo kelios geros akimirkos. At
sipeikėjęs pirmiausia apsigraibė 
apie sprandą, paskum palankstė 
ausį, paskum išsitraukė kardą ir 
šoko bėgti ton vieton, kur stovėjo 
Matatutis. Jis ėjo smarkiai ir 
pats sau vis kažin ką piktai kal
bėjo.

Matatutis irgi matė, kaip pulki
ninkas tiesiai į jį atšvytuoja, žyb- 
čiodamas nuogu kardu, ir pradėjo 
darytis baisu.

Jis jau buvo nugirdęs, kad me
daliuotasis ne taip koks papras
tas viršininkas buvo, bet pats pul
kininkas, Ir nuo to darėsi dar bai
siau.

— Še, ir vistiek nebegerai, — 
iš to didelio susijaudinimo net 
balsu pradėjo galvoti. — Matau, 
kad tikrai bus nebegerai. Kad ir 
baisiai nenoriu, kad ir dievaž kaip 
nenoriu, o žmogų, va, ir turėsiu 
užmušti. Jau dabar, kai paimsiu, 
tai tėkšiu. Turėsiu tėkšti. Kardas 
ne kardas, vistiek tėkšiu. Ir nie
kur nebenešiu, bet čia pat į tą 
šventą žemelę.

Matatutis išsižergė, kojom tvir
čiau į žemę įsispyrė, rankas į šo
nus išskėtė, lyg ruošdamasis iš 
tvarto ištrūkusį jautį griebti, o 
pulkininkas jau visiškai čia pat, 
ir visa aikštė kvapą užėmė...

(Ištrauka iš naujai pasirodžiu
sios Jurgio Jankaus knygos “Se
nas Kareivis Matatutis”).

LAIŠKAS IŠ ANAPUS
Vienas neseniai iš Bolševikijos 

grįžęs asmuo parvežė tokį vienos 
mūsų tautietės laišką:

“Brangieji giminės,
Nežinau ar Jūs prisimenate sa

vo tetą (vardas, pavardė), Jūsų 
mamos (vardas, pavardė) seserę 
gyvenusią Lietuvoje. Aš, jos duktė 
(vardas, pavardė) noriu Jums pa
rašyti apie mūsų šeimos likimą. 
Gal būt Jūs ir žinote, nes mūsų 
šėmos nuotrauka buvo pas Jus. 
Mes buvome x šeimos nariai: Ma
ma ir vaikai gyvenome. 1944 m. 
rusams okupavus Lietuvą ir susi
tvėrus komunistinei valdžiai, vi
sus kurie nenorėjo prisidėti prie 
komunistų, pradėjo žiauriai per
sekioti, areštuoti, sodinti j kalėji
mus, tremti į Sibirą. Mano bro
lis (vardas) nenorėjo eiti į stre- 
bitilių — milicininkų eiles, taigi 
stojo j partizanų eiles. 194x metų 
tokio ir tokio mėn x dieną areš
tavo mus visas x seseris, žiauriai 
kankino. Jaunesniajai, nors mirti
nai prikankintai, pavyko ištrūkti 
iš budelių rankų. Kitos išeities, 
pabėgus, jai nebuvo kaip eiti į 
partizanų eiles. Ir išėjo pas brolį.

Po mūsų arešto Mamytė buvo 
žiauriai tardoma. Po visų tų smū
gių Mamytė sunkiai susirgo, nuo 
patalo nebepasikėlė. 194x m. (mė
nesio) pabaigoje atvažiavo enka
vedistai ir Mamytę pusnuogę ser
gančią su visa lova išvežė į Sibirą. 
Mes tuo laiku su antrąja... buvo
me kalėjime, o brollsi su (vardas) 
partizanų eilėse. Kada Mamytę 

išvežė, visą mūsų turtą konfiska
vo, trobas išdraskė. Mus su ... nu
teisė teismas už akių. Man davė 
10 metų, o (vardas) 7 metus. 
194x m. mėnesį x dieną sugavo 
brolį su ... ir sušaudė, ir ... die
ną Sibire mirė Mamytė. O mus po 
pusantrų metų kalėjimo išvežė j 
Rusijos lagerius. Mus su ... iš
skyrė. Ją išvežė į Karagandą, o 
mane į x. Apie baisias gyvenimo 
sąlygas Rusijos lageryje man nė
ra galimybės parašyti. Kiek var
go patirta, kiek bado pernešta, o 
kiek iškentėta moraliai po tokio 
žiauraus šeimos likimo težino Die
vas.

... atsėdėjusi 7 metus su nusil
pusia sveikata 195x m. tokį ir tokį 
mėn. grįžo į Lietuvą. Darbo ne
gauna, namai išdraskyti ir juose 
įrengta kolchozo vištydė, gyventi 
nėra kur. Brolio ir sesutės nera
do nei kapo. Nes su nužudytųjų 
partizanų lavonais elgiamasi žiau
riai. Jie juos suguldydavo nužu
dytus gatvėse, po kelių dienų kada 
lavonai pajuosdavo juos paimdavo 
ir kur nors į duobę suvertę už
kasdavo.

Aš dar tebesėdžiu lagery. 195x 
metais... mėnesyje baigsiu savo 
bausmę. Ar mane leis į Lietuvą, 
nežinau. Nes baigusius irgi tremia 
į Sibirą gyventi.

Tai matote, Brangieji Giminės, 
aprašiau savo šeimos likimą "Ko
munistiniame rojuje”. '

Jūsų Mamos pusseserės (var
dai, pavardės) gavo iš Dėdės Jur
gio laišką, ir jos man parašė. Mes 
jau žinome, kad mūsų teta (var
das) ir jos vyras mirė. Bet aš ti
kiu, kad gal yra gyvi mūsų pus
broliai ir todėl pasitaikius tokiai 
progai rašau Jums laišką.

Jeigu Jūs gautumėte šį mano 
laiškelį nuoširdžiai prašau para
šykite visiems mūsų giminėms gy
venantiems Amerikoje apie mūsų 
šeimos likimą. O ypatingai dėdei 
Jurgiui, nes kiek žinau, jis buvo 
labai palankus komunistų vald
žiai.

Daug turėčiau ko parašyti, bet 
nėra galimybės.

Brangieji broliai, vieną tik pra
šau Jūsų, saugokitės komunizmo 
baisiau kaip mirties. Nes pasauly 
nieko nėra baisesnio už komuniz
mą. Taigi sudiev. Likite laimingi”.

• Bukarešte, rumunų studen
tas jau kurį laiką taikstėsi pa
sprukti į laisvę. Pastebėjęs Buka
rešto stotyje prekinius vagonus su 
austriškais ženklais, įlindo pro 
langelį ir pasislėpė kampe. Su 
savim turėjo pasiėmęs kepalą 
duonos, dešros ir butelį vandens. 
Jo kelionė neapkūrentame vagone 
truko 7 paras. Kai Vienos stoty
je austrai atidarė jo vagoną — 
slėptuvę, jis voš įveikė šūktelėti 
pagalbos, ir nualpo.
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SYDNĖJAUS

JAUNIAI SCENOJE
EGLĖS — ŽALČIŲ KARALIENĖ S SPEKTAKLIO PROGA

Sydnėjaus Jaunių Teatras va
sario 25 d. sydnėjiškiams davė 
pirmųjį savo spektaklį. Buvo sta
toma, V.R. Saudargienės įsceni- 
zuotą (pagal Salomėjos Neries 
poemų) ir jos režisuota, lietuvių 
liaudies pasaka “Eglė — Žalčių 
Karalienė.”

Režisierės pasirinkta dėkingas 
dalykas. Reikalaujantis tačiau 
daug vaidintojų, šviesos efektų ir 
muzikos. Taip pat ir dekoracijų. 
Ir daug, labai daug darbo.

Scenoje žiūrovas matė šokan
čias undines, jurmergėmis pava
dintas (Judita Kolakauskaitė — 
jūrmergių karalaitė, Danutė Dam
brauskaitė, Danutė Kedytė, Dalia 
Kišenaitė, Johana Kyzelytė, Ina 
Janušauskaitė), kurios pašoko ke
letą šokių.

žvejo dukrų: Eglės (Edą Ki- 
mantaitė), Audronės (Liuda Za- 
karaite) ir Auksės (Rita Glloner- 
taitė) maudymosi ir su žalčiu su
sitikimo scenoj kaikurios situaci
jos buvo kiek dirbtinos, bet visu
moj ši scena buvo gerai padaryta.

Žalčio piršlių (Algis Skirka — 
senas žaltys, Vidas Mikutavičius 
ir Antanas Mikutavičius — žal
čiai) pasirodymas labiausiai pa
traukė jaunojo žiūrovo dėmesį. 
Piršlys buvo rimtas, tik galėjo 
būti kiek judresnis ir, grasinant 
išpjauti gyvulius ir kitaip atsi
keršyti už apgaulę, truputį griež
tesnis. čia šauniai pasirodė Eglė: 
buvo natūraliai liūdna, kada suži
nojo, jog pažadų žalčiui duotų rei
kia tesėti, linksma — žalčio pirš
lių atsikračius, tačiau gal kiek per- 
lengvai susitaikiusi su likimu. Jos 
tėvas (Ričardas Jaselskis) buvo 
ramus, Išlaikytas, gudrus senas 
žvejys, kuriam tik labai priekabus 
žiūrovas galėtų padaryti priekaiš
tų. Piršlybų ir Eglės atsisveikini
mo scenos buvo geriausiai pavyku- 
slos. čia Eglė, kaip ir Jos drau
gės (Laimutė čelkytė, Regina 
Lipčlūtė ir Jūratė Stašionytė), 
puošusios Eglę rūtomis, pynusios 
jos kasas Ir šokusios kartu su Ja, 
marčiosna Išvykstančia, apeiginį 
vestuvių šokį “Sadutę", buvo ža
vios. Gi pats šokis, daugeliui ne
matytas, buvo puikiai išpildytas. 
Iš šokių pažymėtinas dar “Mergi
nų Jonkelis” ir su vainikais, pa
gal suktinio muzikų, mergaičių pa- 
šoktasai “Kupolių” šokis.

Kiek silpnesnė buvo “tardymo” 
scena, kur Eglės broliai (Rustu- 
lis — Gerutis Kišonas, Vainys — 
Jurgis Kolakauskas, Vaidutis — 
Audronis Stašionis) mėgino iš
kvosti iš grįžusos tėviškę aplanky
ti Eglės vaikų jų tėvo vardų. Eg
lės sūnūs (Ąžuolas — Henrikas 
Antanaitis, Uosis — Vidas Miku
tavičius ir Beržas — Antanas Mi
kutavičius), buvo kieti, kaip jų 
vardo lietuviški medžiai, tad net 
"žiauriai” mušami nesulaužė duo
tosios priesaikos, šioj scenoj, at
rodo, tardytojai būtų galėję ma
žiau tardomuosius ’’plakti’’. Ma
žiausiai šitai buvo reikalinga Dre
bulę (Vidų Dulinskaitę) tardant

— perdėto šiurkštumo buvo galima 
lengvai išvengti ir tai įspūdžio 
nebūtų sumažinę. Svetimos scenos 
techniški įrengimai paskutiniame 
veiksme pražudė efektingiausias 
situacijas: nužudytojo Eglės vyro 
Žilvino pasirodymų kraujo putoje
— nebuvo panaudotas lengvai iš
gaunamas šviesų efektas, ir Eg
lės tragiška ištarme—prakeikimas 
savo sūnų ir dukros, o sykiu Ir jos 
pačios pavirtimas amžinai žaliuo
jančia egle. Bet tai jau grynai 
techniški dalykai, kurių negalėjo 
pramatyti nei dekoratorius, nei 
režisierė, nei vaidintojai.

Režisierė pasirinko deklamacinį 
išreiškimo būdų. Kitais žodžiais 
tariant, Salomėjos Neries poema 
buvo suskaldyta į 4 veiksmus Ir 
atatinkamose vietose vaidintojai 
kalbėjo eilėmis. Tai yra visai ga
lima forma. Norėtųsi tačiau at
kreipti dėmesį, kad šitokia forma 
nėra pati geriausia ruošiant spek
taklį vaikams, nes nežinant ge
rai pasakos turinio, sunku su
prasti kas darosi scenoje. Geriau 
yra tokius veikalus įscenizuojant 
“nebylus” vaidinimas, kur geras 
deklamatorius deklamacijomis pa
lydi aktorius. Tai jau būtų su

prantamiau. Galima būtų dar mė
ginti įvesti ir situacijas apjun
giamuosius pasikalbėjimus, kurie 
paaiškintų vyksmų. Šiuos trūku
mus tačiau iš dalies išpirko šokiai 
(choreografija V.R. Saudargienčs), 
kurie buvo gerai paruošti Ir gerai 
išpildyti. Tautiniai drabužiai, kaip 
ir visi kostiumai, buvo geri.

Kalbant apie jaunių pasirodymų, 
tenka pripažinti, kad čia buvo at
liktas didelis darbas. Jeigu mes 
sakome, kad iš mėgėjų teatrų ne
galima reikalauti to, ko reikalau
jama iš profesionalų, tai juo di
desnio atlaidumo ir atsargumo 
reikia vertinant jaunių pasirody
mus. Nuoširdžiai j reikalų! žiūrint, 
tegalima pareikšti tik pagarbų ir 
padėkų režisierei ir sveikinti jau
nuosius aktorius, kurių tarpe bu
vo galima lengvai išskirti kandi
datus suaugusiųjų scenai, šio 
teatro auklėjamoji reikšmė tauti
ne prasme yra labai didelė, šito 
nevertinti galėtų tik tas, kuris 
nepajėgia įsijausti į laikų ir sųly- 
gas.

Dekoracijos dailininko Algio 
Šimkūno. Modernisto teptukas ta
čiau “nenužudė” žvejo pirkios lie
tuviškos ornamentikos — saky
čiau Jų net paryškino. Tik pati 
ti'obelė permažai patraukta į kie
mų, o jūrai pasigailėta dažų.

K. Ankudavlčiaus parinktų plo
kštelių muzika puikiai pritaikyta 
paskiroms scenoms.

Pianinu gražiai skambino Ro
mas Cibulskis.

Pagirtinas Sporto Klubas Kovas, 
pasiėmęs pagloboti Jaunių Teatrų.

ZIGMAS VĖTRA.

“ŠVIESOS”
SAMBŪRIUI 10 M.

1946 m. kovo mėn. 13 d., Tiibin- 
geno universitete studijuojančių 
lietuvių dalis įsteigė “Šviesos” 
Sambūrį. Taigi, kaip tik šiuo me
tu sukanka 10 metų nuo “šviesos” 
įslsteigimo ir vaisingo darbo Tū- 
bingene, vėliau visoje Vak. Vokie
tijoje ir Europoje, ir pagaliau vi
suose kontinentuose, įskaitant ir 
Australiją.

Organizacijos gyvenime 10 me
tų nėra ilgas laikas, tačiau šia 
proga tenka konstatuoti, kad 
Sambūris šį laikotarpį labai vai
singai išnaudojo kultūrinį darbų 
dirbdamas, telkdamas jaunimų ir 
plėsdamas skyrių tinklų.

“Šviesa", kaip organizacija, uži
ma labai svarbių vietų lietuvių 
kultūrinėje ir visuomeninėje veik
loje, kitų, kad ir daug senesnių 
organizacijų grandinėje.

Čia nesirengiu daryti dešimtme
čio veiklos apžvalgų: tam ir vie
tos daug reiktų, be to, reikalin
ga ir kiek gilesnė laiko perspek
tyva, kad galima būtų gauti tikrą
jį Sambūrio atliktųjų darbų vaiz
dą. Viena tegalima būtų pabrėžti, 
kad Sambūris gyvų veiklą ir tamp
rų organizuotumą yra išvystęs 
kaip tik Australijoje, čia lietuviš
koji visuomenė savosios spaudos 
eilutėse kas savaitė gali sekti ne
nutrūkstamų Sambūrio kultūrinės 
veiklos registruotų faktų grandi
nę, kuri apjungia įvairios šio kraš
to vietoves jau penkeri metai.

"Šviesos” Sambūrio Australijos 
Regiono skyriai, šias taip svar
bias sukaktuves numato atžymėti 
kartu su skyrių įsisteigimo šven
tėmis.

J.P. KEDYS.

LIETUVIAI PASAULYJE

ENKAVEDISTAS SEROVAS
Spaudoje, ryšium su Chruš

čiovo ir Bulganino lankymus! 
Azijoje, buvo paminėta Sovietų 
Sąjungos slaptosios policijos vir-, 
šininko Serovo pavardė. Žodis 
“Serovas” kiekvienų lietuvį šiur
pu nukrato ir sukelia pasibai
sėjimų: jis reiškia lietuvių tero
rizavimų, sadi&tiškai žiaurius 
nekaltųjų tardymus, deportavi
mus vergų darbams ir lėtai mir
čiai, žudymus. Tai buvo jis, Se
rovas, kuris, būdamas Sov. S- 
gos NKVD komisaro pavaduo
toju 1939 m. spalių 11 išleido 
slaptųjį įsakymų Nr. 001223 
“likviduoti anti-sovietinį elemen
tų” Lietuvoje.
Serovas kom. partijos suvažiavi

me Maskvoje išrinktas į Centro 
komitetų.

Įsidėmėtina Serovo įsakymo da
ta: 1939 m. spalių 11 d. Ji įsidė
mėtina, nes dienų prieš tai, t.y. 
1939 m. spalių 10 dienų Sovietų 
Sąjunga pasirašė su Lietuva drau
giškumo ir tarpusavės pagalbos 
sutartį, kuria, tarp kitų dalykų, 
Lietuvai buvo iškilmingai patikin
ta, kad Sov. S-ga jokiu atveju ne- 
sikiš į nepriklausomos Lietuvos 
vidaus gyvenimų ir josios reikalus, 
šioji sutartis buvo, kaip žinoma, 
nacinės Vokietijos ir komunistinės 
Rusijos sudarytojo 1939.8.23 d. 
nepuolimo pakto ir 1939.9.28 d. 
Ribbentropo — Molotovo slaptųjų 
susitarimų dėl pasidalinimo įtakos 
sferomis Europoje, Išdava.

Serovo įsakymas, Išleistas dar 
Sov. S-gos parašui neišdžiūvus jos 
sutartyje su Lietuva, yra tarp
tautinių pasižadėjimų sulaužymo 
akivaizdus įrodymas. Tai rodo ko 
yra verti Sov. S-gos įsipareigo
jimai bei iškilmingi pasižadėjimai, 
ko yra vertos šiandiena girdimos 
saldžios kalbos Vakąrų budrumui 
migdyti.

Lietuva, vos aštuoniems mėne
siams praėjus po “draugiškumo” 
sutarties pasirašymo, tos pačios 
sutarties partnerio buvo jėga oku
puota: tai buvo 1940.6.15 d.. O 
1940.11.28 d., pradėta vykdyti gar
susis Serovo įsakymas “antiso- 

vietiniam elementui” Lietuvoje lik
viduoti. Serovas ir jo sėbrai, pa
tyrę terorizuoti neinančius drau
ge su jais, dirigavo guzevičlų, 
Sniečkų, gladkovų darbus lietu
viams naikinti: 1941.6.14. d. pir
moji deportacijų banga išplėšė 
35.000 tautiečių ir nutrėmė juos,

į tolimąjį Sibirą badmirio gyve
nimui.

Visa tai yra mums žinoma, die
ną naktį nepamirštame sovietų 
mums padarytos neteisybės ir 
skriaudos. Tatai primena "Sero
vas” — pavardė tapusi žodžiu, 
nusakančiu sistemingą tautos nai
kinimo organizavimų.

Serovui vykinti deportacijas Lie
tuvoje ir kitose Baltijos valstybė
se nebuvo “naujiena”, jis tą patį 
kiek anksčiau, drauge su tuo pa
čiu Chruščiovu darė Ukrainoje, 
tramdydamas besipriešinančius 
ūkių kolchozinimul. Už deportaci
jas, naikinimus, žudymus, “Sov. 
S-gos priešų” likvidavimų Serovas 
buvo apdųvanotas Lenino ordinu, 
o “Sov. S-gos priešais”, kaip ži
noma, laikyta visi asmenys Lie
tuvoje, kurie dėl savo socialinės 
ar politinės padėties, tautinių nu
siteikimų, religinių įsitikinimų 
buvo ar galėjo būt priešingi rusų 
įvedamai komunistinei santvarkai, 
besilaikančiai teroru ir prievarta.

Po karo Sibiran buvo nutremti 
visi čečėnų — ingišų sovietinės 
respublikos gyventojai, Krymo 
totoriai. Tai irgi Serovo darbas, 
Ir už tai jis gavo antrų ordinų. 
Antru kartu rusų okupuotoj Lietu
voj trėmimai buvo tęsiami: Serovo 
įsakymo Nr. 001223 vykdymas at
naujintas. Vokietijoje Serovas su
ėmė vokiečių fizikus ir mokslinin
kus ir pajungė juos rusų karinei 
mašinai dirbti, sekė maršalą Žu
kovų, tuo laiku buvusį “nemalo
nėj”, dabar esantį Sov. S-gos ka
ro minister!. Serovas gavo ir tre
čių ordinų už darbo vergų “tvar
kymų" Volgos — Dono kanalų ka
sant.

Kai sovietinio saugumo galva 
Berija ir jo bendradarbiai tapo 
išžudyti, jo vietų užėmė Serovas, 
kurs yra, jo buvusio bendradarbio 
pasakymu, “vienas iš negailesstin- 
giausių ir prisitaikėlių kiaulių ta
me bjauriame reikale”.

Serovas šiuo metu tramdo “an
ti — sovietinius elementus pačio
je Sovietijoje ir jos okupuotuose 
kraštuose, eina vyriausio polici

ninko pareigas Chruščiovui ir Bul- 
ganinui lankantis kitur. Jis, esą, 
darąs nervingo žmogaus įspūdį. 
O būti nervingam yra ko: nei vie
nas iš penkių sovietinio saugumo 
vadovų nemirė savąja mirtimi.

Kai rusai lankėsi Burmoje, Lon
dono korespondentas nufotografa-

BRAZILIJA
— Respublikos prezidento Jus- 

celino Kubiček valdžios perėmimo 
iškilmėse dalyvavo 61 užsienio 
valstybių atstovas. Kai kurie iš jų 
buvo atvykę su delegacijomis iki 
20 asmenų. Lietuvai tose iškilmė
se atstovavo dr. Erikas Meieris.

— Ddil. M. Ivanauskas, kelių 
draugų padedamas, rengia Biblio- 
teca Municipal salėj parodų apie 
Lietuvos architektūrą. Dalį med
žiagos pasiuntė Lietuvos pasiun
tinybė Rio de Janeire.

— Brazilijoje netikėtai nuo sau
lės smūgio mirė lietuvis misinin
kas tėvas Vladas Mikalauskas, 
anksčiau savo veikla gražiai užsi
rekomendavęs Urugvajuje ir Ar
gentinoje. Buvo kilęs iš neturtin
gų tėvų Plungėje, mokslus baigė 
Berchmanns kolegijoje Pullache 
prie Muencheno. Lietuviškajai 
minčiai skleisti buvo įsteigęs lie
tuviškų radijo valandėlę.

ISPANIJA .
Dr. Z. Brinkis baigė studijuoti 

teismo medicinų, išlaikė egzaminus 
ir gavo diplomų. Pradėjo taip pat 
dirbti lietuviškojoj radijo valan
dėlėj.

VOKIETIJA
— Vasario 16 d. Gimnazijos vi

cedirektorium laikinai paskirtas 
evangelikų kunigas šimukėnas.

— Prof. A. Maceina rašo “Dos
tojevskio religijos filosofijų” ir 
pradėjo rinkti medžiagų knygai 
apie komunistinį žmogų. Dr. J. 
Grinius parašė 3 v. komedijų “Da
rata ir Napoleonas”, kurioj mė
ginami pavaizduoti senųjų ir nau
jųjų lietuvių ateivių santykiai 
JAV-se.
JUNGT. AMERIKOS V—BĖS
— Amerikos lietuvių spaudoj 

įspėjama, kad mūsų tautiečiai bū
tų labai atsargūs, rašinėdami 
laiškus artimiesiems Lietuvoje. 
Nurodoma, kad, leisdamas tokį 
platų susirašinėjimų, sovietinis 
saugumas siekia papildyti savo 
kartotekų apie Lietuvoje esančius

vo burmėnų kareivį, demonstravu
sį minų detektorių Mandalajaus 
aerodrome prieš pat atvykstant 
ten Chruščiovui ir Bulganinui. 
MVD agentas norėjo sutrukdyti 
fotografavimų, tačiąu jam nepa
vyko, ir visas incidentas tapo nu
filmuotas televizijai. Ten buvęs 
Serovas pasiuto: "Kas padarė šių 
melagingų nuotraukų?”, klausinė
jo. Kai niekas iš vakariečių ko
respondentų nepasakė, jis dar la
biau įsiuto: už tai esą Rusijoje 
fotografas būtų buvęs sumuštas. 
Kai pagaliau drebąs iš baimės so
vietinis agentas identifikavo ang
lų korespondentą, Serovas užriko: 
“Ar tai tamsta sufabrikavai šį mo
lų?” “Tai yra bjauru”, pridėjo 
sovietinis žurnalistas. Anglas, 
pats išbuvęs 33 mėnesius komu
nistų nelaisvėje Korėjoje, ramiai 
atsakė, kad nieko nesą bjauraus, 
tačiau esą bjauru, kai rusas mu
ša burmėnų kareivį. Serovas nė ne
žinojo kas jam daryti, pajuto ne
sąs savame krašte, kur jis yra vi
sagalis enkavedistas. Tad įsakė 
vienam iš savo palydovų nufoto
grafuoti kiekvienų vakarų žurna
listą. O kai britų žurnalistas savo 
ruožtu norėjo nufotografuoti Se- 
rovų, tai Serovas nubloškė apara
tą ir isteriškai užriko: “Nefoto- 
grafūokite manęs!”

Kitų dienų Burmos laikraščiai 
ironizuodami priminė Chruščiovo 
pasakymų apie tai, kad britai bur- 
niėnus laiko barbarais...

Tai yra menkas ir iš pažiū
ros nereikšmingas incidentas, ta
čiau jis praskleidžia plačiau gele
žinę uždangų pažvelgti į seroviš- 
kus žmones, šokdinančius sovieti
nius ambasadorius ir atimančius 
žadą savo palydovams. Tatai taip 
pat padeda vakariečiams per fak- 
tinuosiūs sovietinės Rusijos vieš
pačius, priėmusius tariamai ne
kalto “trečiojo žmogaus” Vaidme
nį, pamatyti Iš arčiau režimų, ku
ris norima primesti laisvajam pa
sauliui ir dėl kurio šiuo metu ken- 
šia Sovietų Sąjungos okupuotos 
valstybės ir jų gyventojai, jų tar
pe ir mūsų tėvynė.

MA.

i pabėgėlių gimines, kuriems tokie 
' laiškai kada nors ateityje gali 
Į tapti kaltinamaisiais aktais ir bl- 
letais į Sibirą. Taip pat skatina
ma būti labai atsargiems ir su 
siuntiniais, už kuriuos bolševikai 
tiesiog lupa Ir krauna sau turtus.

— "Vienybės” savaitraštis at
žymėjo 70 metų sukaktį. Minėji
mo pagrindinę programų sudarė 
meninė dalis, kurią atliko A. Bra
zis, V. Jonuškaitė, smuikininkė E. 
Kuprevlčiūtė, V. Žukauskas ir so
listė F. Korsakaitė. Akomponavo 
A. Mrozinskas. Sukakties proga 
“Vienybė” gavo nemaža sveikini
mų. Dabar jų redaguoja J. Tys- 
liava.

PAS SKAUTUS
EGZILŲ SKAUTŲ

KONFERENCIJA JAV-BĖSE
(sks) Sausio 14-15 d. Hartfor

de Conn, buvo Egzilų Skautų S-gų 
Konferencijos posėdžiai. Dalyvavo
— estų, latvių, lietuvių, rusų, uk
rainiečių Ir vengrų skautų atsto
vai, viso 20 asmenų. Posėdžiams 
pirmininkavo psktn. Alg. Banevi
čius. Pranešimus skaitė — H. Mi
chelson apie egzilų skautų klau
simą 15-sios Tarpt. Skautų Kon
ferencijos metu, K. Anreansky 
apie Egzilų skautų vidaus veiklą 
ir dr. V. Čepas apie ateities veik
lų. Priimtas ir paruoštas statu
tas (konstitucija), pagal kurį pa
keistas ir šios organizacijos var
das į COUNCIL OF SCOUT AS
SOCIATIONS IN EXILE (Egzilų 
Skautų Asociacijų Taryba). Nau
jai dviejų metų kadencijai šios 
Tarybos sekretoriatan išrinkti: 
vyr. sktn. dr. V. Čepas — gen. 
sekretorium, vengras T. Roney ir 
estas H. Michelson — sekretoriais. 
Tolimesnei veiklai priimta Lietu
vių Sk. Brolijos Užsienio Skyriaus 
pasiūlyta programa. Taip pat pri
imtas mūsiškių pasiūlymas bal.

23 — Šv. Jurgio d. paskelbti 
SKAUTŲ KANKINIŲ DIENA, 
(Scout Memorial Day). Egzilai 
skautai šių dienų minės savo bro
lius, kurie sekdami pasaulio skau
tų globėją šv. Jurgį kovojo prieš 
blogį ir atidavė savo gyvybę už 
skautybės principus.

Lietuvius šiame suvažiavime 
atstovavo: psktn. A. Banevičius
— delegacijos vadovas, skltn. L 
Kamantauskas — LSB Užsienio 
Sk. narys, sktn. V. Nenortas ir 
psktn. Vyt. Pileika.

Technikinius suvažiavimo dar
bus tvarkė LSS Atlanto rajono va
das sktn. V. Nenortas, padedamas 
Hertfordo skautų ir skaučių. Hart- 
fordiškiai suvažiavimo dalyvius 
pavaišino bendra skautiška vaka
riene, taip pat visus patogiai ap- 
nakvydino pas lietuvius. Posėd
žiuose dalyvavo Liet. Skaučių Se
serijos atstovės vyr. sktn. E. Put- 
vytė ir vyr. ssktn. L. Čepienė 
stebėtojų teisėmis. Būtų gera, kad 
artimiausiu laiku ir tremtinės 
skautės panašiai susiorganizuotų, 

šis suvažiavimas pasveikino 
Tarpt. Skautų Biuro direktorių 
gen. D.C. Spry, Lady Olave Ba
den — Powell, vokiečių B.D.P. 
vyriausiąjį skautininką Kajų Rol- 
lerj, Lichtenšteino kunigaikštį 
Emanuelj, pulk. J. Wilsoną, JAV 
skautus, Kanados skautus ir kt

PADĖKA
Lietuviai skautai labai tinkamai 
atstovavo Lietuvą Ir PL Skautų 
Sąjungų Pan-Pacific jamborėje. 
Atsiliepimai iš svetimtaučių ir 
savųjų tautiečių kuo puikiausi. 
Reprezentacinis lietuvių skautų 
vienetas nebūtų galėjęs taip tin
kamai pasirodyti be platesnės tai-' 
kos ir paramos. Vieni lėšomis, ki
ti eksponatais bei moraline para
ma mus parėmė taip svarbiame 
žygyje. Tebūnie leista vienokiu ar 
kitokiu būdu mus parėmusius iš
reikšti nuoširdžių padėkų: Lietuvos 
Ministerlui B.K. Balučiui, Austra
lijos Krašto Valdybai, Lietuvos 
Skautų Brolijos Užsienio Skyriaus 
vedėjui ps. A. Banevičiui, Melbour
ne Karių Ramovei, Newcastle Lie
tuvių Diskusijų Klubui, Canberros 
Lietuviams, Melbourno Socialinės 
Globos Moterų Dr-jai Ir Skautų 

Globos Komitetui, Melbourno Skau
tininkų Ramovei, ASS Adelaidės 
Skyriui, Brisbanės, Sydnėjaus ir 
Vilniaus Vietininkijoms, p.p.: Ado
mavičiams, V. Bosikiui, Bitėms, 
Baltrūnienei, Civlnskams, čelnams, 
E. Dainutlenei, Didžienei, č. Du- 
blnskui, Gablenei, B. Gudoniui, D. 
Giedraitytei, Jakučiams, K. Kuz
mickui, Krasauskui, kun. J. Kun- 
giui, Kazlauskams, A. Karpavi
čiui, Kleinaitienei, D. Krausaitei, 
J. Kemešiui, Kaballams, Kaunie
nei, A. Karazijienei, Kassingams, 
Kuncaičiams, I. Laisvėnaltei, Mo
tiejūnams, Meiliūnams, Matuliony- 
tei, S. Mikallienei, B. Makulienei, 
Naujokaičiams, J. Petraitienel, O. 
Petkevičienei, P. Pilkai, Pečiukai- 
tienei, Ramanauskams, F. Ročiui, 
Raudžiams, Rubaževičiams, B. Sa
vickui, Smilgevičiui, Z. Samuo- 

liul, Seliokams, V. šalkūnui, švam- 
bariams, A. šllval, Swyridanui, 
Tamošaitienėms, J. Tinteriui, J. 
Valiui, Vingienei, kun. Pr. Vase- 
rlui, Z. Vaičaitytei, Vacbergienei, 
E. Zdanavičienei, Zablecklenei, V. 
Žemkalniui, D. Žemkalnienei, E. 
žižienel, Žiedui, E. žižmaraitei ir 
visiems kitiems bet kokiu būdu 
prisidėjusiems atstovauti Lietuvą 
ir PLSS-gą tame didžiuliame Pie
tų pusrutulio Jaunimo susibūrime.

Ypatingai dėkoju vieneto vado
vui vyr. sktn. B. Dainučiui, jūr.’ 
psktn. A. Gabui, vyr. valtn. A. 
Žilinskui bei vieneto nariams, ku
rie įdėjo tiek daug jėgų, darbo ir 
paaukojo atostogas, drausmingai 
ir sumaniai atliko šią didžią pa
reigų Tėvynei!

Vyr. sktn. A. Krausas
PLSS Australijos Rajono Vadas.

Pajieškojimai
C. Protienė — Valančiūnaitė pa- 

jieško savo pusbrolio gyd. Henriko 
Armpnavičiaus, gyv. Vokietijoj 
(Anglų zonoje), išemigravusio į 
U.S.A, žinantieji prašomi praneš
ti: 3 Robert St., Canterbury, Syd
ney, N.S.W., Australia.

—Pa j ieškau Jurgį Pridotką, jo 
žmoną ir jų dukterį Odetą, kurie 
iš Prancūzijos yra išemigravę į 
Australiją.

Pajieškomieji prašomi kreiptis 
šiuo adresu: Juozas Sakadolskis, 
2451 W. 45 St. Chicago 32, III. 
U.S.A.

— Janiną GUŽAITĘ (Gužas), 
dirbusių Sydnėjaus ligoninėje, pa- 
jieško Joseph Matukas, 120 N. 
Washington St., Hinsdale, Illinois, 
U.S.A.

— Vilių ir Zenoną JANONIUS, 
atvykusius Australijon pirmuoju 
transportu ir apsistojusius Pietų 
Australijoje, prašo atsiliepti Jo
seph Banikonis, 134 Chesnut St,

ALB Sydnėjaus Apylinkės Val
dyba širdingai dėkoja už aukas 
Vasario 16 Gimnazijai. Nepriklau
somybės šventės minėjimo metu, 
š.m. vasario mėn. 19 d. šv. Bene
dikto parapijos salėje aukojo:

V. Bakaitis — £ 2.0.0. Po £
I. 0.0: O. Lashžtlenė, V. Domas 
... (neįskaitoma), A. Makaras, A. 
Prašmutas, E. Stašys, A. Kutka, 
K. Kavaliauskas, R. Klimaitytė, 
S. Jarembauskas. Po £ 0.10.0: V. 
Doniela, P. Grosas, A. Katinas, V. 
Simniškis, V. Šliogeris. Po £ 0.5.0
J. Zakarauskas, aukų lape neįs- 
skaitoma pavarde aukavo £ 0.3.6 
lėkštėmis salėje surinkta £ 9.14.0.

Iš viso surinkta £.23.12.6.
J. Vizbaro auka £ 1.0.0 Apy

linkės Valdybos reikalams.
širdingai dėkojame visiems, pri- 

sidčjusiems prie Nepriklausomy
bės šventės oficialiosios ir meni
nės dalies atlikimo: kun. P. But
kui, Vyt. Skrinskai, E. Dryžai, A. 
Gašlūnui Ir. Vilnonytei, Br. Ki- 
veriui, Sp. Klubo Kovo meno gru
pei, Atžalos Teatrui Ir skautams.

ALB Sydnėjaus Apyl. Valdyba.

Winnipeg 10, Man., Canada. Yra 
svarbių žinių iš motinos.

— Algirdą LIŽAITI, atvykusį 
su pirmuoju transportu 1947 m. į 
Australiją, prašo atsiliepti jo mo
tina, Konstancija Ližaitienė — 
Jonynaitė. Algirdas Ližaitis, gi
męs 1926 m. prieš dvejus metus 
yra gyvenęs Pietų Australijoje, 
Iron Knob. Rašyti: E. Bogutienė, 

803 W. Lombard, Baltimore. 1 Md., 
U.S.A.

čia pajieškomi asmenys, arba 
apie juos žinantieji, malonėkite 
parašyti nurodytais adresais, už 
ką jieškantiejl iš anksto reiškia 
gilią padėkų.
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JUOSTELĖS AMERIKOS 
BALSUI

“Amerikos Balso” radiofono va
dovybės ir JAV informacinės įs
taigos Sydnėjuje pageidavimu, ko
vo 1 d. lietuviškųjų organizacijų 
Sydnėjaus atstovai įkalbėjo pen
kių minučių juosteles, kurios vė
liau bus transliuojamos į Lietuvą 
per “Amerikos Balso” radiją.

Juosteles įkalbėjo: Vytautas 
Skrinska, ALB Krašto Valdybos 
pirm., kun. P. Butkus, Sydnėjaus 
liet. kat. kapelionas, dr. Aleksand
ras Mauragis, A.L.Kat. Kultūros 
Dr-jos pirm., Vladas Miniotas, 
ALB Sydnėjaus Apyl. pirm.; Sta
sys Skorulis, šviesos Sambūrio 
Australijos Reg. pirm.; sk. v Bro
nius Žalys, Sydnėjaus liet skau. 
tų vietininkijos štabo narys; An
tanas Laukaitis, Sp. Kl. “Kovo” 
pirm. Juostelių įkalbėjimą orga
nizavo ALB Krašto Vald. vicepir
mininkas Vytautas Doniela.

Kalbėtojai apibūdino Sydnėjaus 
lietuvių visuomeninį, religinį ir 
kultūrinį gyvenimą, kalbėdami 
kaikurlais atvejais ir savo orga
nizacijos Australijoje vardu. Juos
telių tikslas yra sutelkti “Ameri
kos Balso" lietuvių skyriui fakti
nės medžiagos, kuri galėtų supa
žindinti pavergtąją Lietuvą su tik
ra lietuvių tremtinių padėtimi 
svečiose šalyse. Kartu šitos juos
telės padės atremti Ir sovietų pro
pagandą, kad pabėgėliai Vakarų 
valstybėse esą ekonomiškai slegia
mi ir netekę žmogiškųjų teisių.

Po keturias juosteles “Ameri
kos Balsas” paskyrė ir Melbour
ne bei Adelaidės lietuviams.

CAMPERDOWNO MOKYKLA 
PRADĖJO MOKSLO METUS
Kovo 4 d., Camperdowno lietu

viškoji savaitgalio mokykla pradė
jo naujus mokslo metus. Mokykla 
yra prisiglaudusi prie šv. Juozapo 
bažnyčios ir patalpomis rūpinasi 
kun. Petras Butkus. Mokyklai va
dovauja Vincas Bakaitis, o moky
tojauti šiais metais sutiko Alfa 
Savickienė ir Aldona Bernotaitė. 
Mokyklos darbas vyksta jau ant
ri metai. Ir šiais metais mokykla 
turės du skyrius, kurie dirbs ats
kirose klasėse. Pomokos tęsiasi 
nuo 10 iki 12 vai. ryto kiekvieną 
sekmadienį.

Pirmą dieną į mokyklą susirin
ko 11 pirmojo Ir 10 antrojo sky
riaus mokinių. Sprendžiant iš pra
ėjusių metų, mokinių skaičius dar 
padidės. Tėvai, kurie savo mokyk
linio amžiaus vaikų į jokią lietu
višką mokyklą neleidžia, kviečia
mi vaikus nedelsiant užregistruo
ti. Pas mokyklos vedėją dar gali
ma gauti elementorių, bet jų skai
čius jau nedidelis. Kiek vėliau bus 
šaukiamas tėvų susirinkimas, ku
riame bus aptarti bendri mokyk
los reikalai ir išrinktas tėvų ko
mitetas. V.D.

INITIUM SEMESTRI
Kovo 10 d. Sydnėjaus lietuviai 

studentai suruošė tradicinį Initium 
Semestrl. Dalyvavo apie 30 stu
dentų, keletas šiemet baigiančių 
gimnazijas Ir apie 40 kviestų sve
čių.

Initium Semestri gražia kalba 
pradėjo ALS Sąjungos Sydnėjaus 
skyriaus pirmininkas Zigmas Bud
rikis. Jaunuosius akademikus 
sveikino ir sėkmės linkėjo, kartu 
primindamas jų pareigas tėvynei, 
ALB Krašto V-bos pirm., dipl. 
teisininkas Vyt. Skrinska.

Studentiška programa, kaip ir 
ankstyvesniais metais, buvo pulki, 
tik šį-kartą buvo perpinta lietu
viškojo Sydnėjaus gyvenimo ak
tualijomis ir sveiku humoru.

Šiemet į universitetą įstojo 6 
merginos ir vienas vyras. Baigė 
šiemet du: inžineriją Alfredas Ol
šauskas ir humanitarinius mokslus 
Pajauta Daukutė. Z. Budrikis, 
pereitais metais baigęs gamtos — 
matematikos fakultetą, toliau stu
dijuoja inžineriją.

ALSS Sydnėjaus skyrius turi 83 
narius, universiteto Ir koledžų 
studentus.

PASKIRTAS LKF ATSTOVAS
Savo posėdy LKF Australijos 

Valdyba paskyrė V. Donielą LKF 
atstovu NSW valstybei. Nesant 
čia LKF skyriaus, paskirto ats
tovo pareiga palaikyti glaudų ryšį 
su savaitgalio mokyklomis, su
šaukti mokytojų konferenciją 
NSW ir, kiek tai įmanoma, padė
ti nugalėti įvairias kliūtis dirbant 
savaitgalio mokyklose bei infor
muoti LKF Valdybą rūpimais 
klausimais. V. Doniela yra Krašto 
Vadybos narys švietimo reikalams. 
Jis yra sutikęs būti LKF atstovu 
ir nuo kovo mėn. pradėjo eiti sa
vo pareigas. (k)

PAMALDOS

Kovo mėn. 18 d. lietuviškos pa
maldos Bankstowne St. Brendans 
bažnyčioje 11 vai. Prieš pamaldas 
išpažintys.

Kovo 25 d. Sydnėjuje rekolek
cijos. Bus tik vienos lietuviškos 
pamaldos Camperdowne 12 vai.

Pamaldos Wentworthvillej nuke
liamos į Velykų antrą dieną — ba
landžio mėn. 2 d. 11 vai.

Kovo 25 d. nuo 4 vai. po pietų 
išpažintys Wollongongo apylinkių 
lietuviams W. Katedroj. Išpažin
čių klausys Sydnėjaus rekolekcijų 
vedėjas Tėvas Leonardas Paltana
vičius. 5 vai. — įprastu laiku šv. 
mišios, kun. svečio pamokslas Ir 
bendra šv. Komunija. Komunijos 
galima eiti 3 vai. prieš tai neval
gius ir nevartojus stiprių gėrimų 
nuo pat ryto. Prašomi visi šia 
proga prieiti Velykinės išpažin
ties Ir Komunijos.

Vaikučiams pamokos įprasta 
tvarka. K.P.B.

NAMŲ TARYBOS POSĖDIS ■
Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta

rybos posėdis įvyks kovo 16 d. 7 
vai. vak., Hurlstone Park, 18 Crl- 
nan St. į šį posėdį pakviesta ir 
laikinoji Bankstowno lietuvių na
mų taryba, bendrai aptarti gali
mybes įsigyti vienerius lietuvių 
namus Sydnėjuje.

Sale
VASARIO 16-TOJI

Salės miestelyje (Vlc.) lietuvių 
nėra daug, todėl čia ir bendruo
meninė veikla silpnai reiškiasi. 
Bet svarbesnėmis progomis vlstik 
susirenkama. Taip buvo ir Nepri
klausomybės paskelbimo sukaktį 
minint.

Minėjimas įvyko vasario 19 d. 
V. Norkaus namuose. Sugiedojus 
Tautos himną, susikaupimo minu
te buvo pagerbti žuvusieji už Lie
tuvos laisvę. ALB Salės seniūnas 
S. Drungilas trumpoj kalboj nuš
vietė Nepriklausomybės šventės 
reikšmę. Keturi mokyklinio am
žiaus vaikai padeklamavo gražių 
eilėraščių. Buvo pasiklausyta lie
tuviškos muzikos iš plokštelių ir 
pravesta rinkliava Vasario 16 Gim
nazijai. Po 10 šil. aukojo: P. Bu- 
belis, J. Butauskas, S. Drungilas, 
A. Eskirtas, V. Norkus ir J. Žy- 
mantauskas. Iš viso surinkta 
£ 3.0.0.

Tą dieną bažnyčioje australas 
kunigas atlaikė šv. Mišias už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės.

Retai Salės lietuviai susirenka 
draugėn, o būtų gražu, kad už
miršę asmenines intrygas, smulk- 
kius nesusipratimuss, skaitllnglau 
rinktųsi j susirinkimus ir tautinių 
švenčių mnėjlmus.

Sališkis.

Adelaidėje
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PASKELBIMO SUKAKTIES
MINĖJIMAS

Adelaidės lietuviai Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo sukak
tį pradėjo pamaldomis, kurias at
laikė in pamokslą pasakė kun. dr. 
Jatulis. Pamaldų metu Vasario 16 
Gimnazijai surinkta 24 svarai.

Vakare tęsiamame minėjime pa
skaitą skaitė p. Reisonienė. Me- 

i ninę programą išpildė smuikinin
kas Pr. Matiukas, pianiste p. Do
rothy Oldham ir V. Šimkaus va
dovaujamas “Lituanios” choras.

Minėjimą organizavo apylinkės 
valdyba. Ir vakare vykusio minė
jimo metu buvo renkamos aukos 
Vasario 16 Gimnazijai ir kit. rei
kalams. Po minėjimo galingai nu
skambėjo Tautos himnas. (ai.)

PADĖKOS VAKARAS 
MENININKAMS

Bene pirmas atsitikimas, kada 
bendruomenė surengė vakarą tau
tinių minėjimų ir kitokių kultū
rinių programų dalyviams — me
nininkams. Ir tai įvyko Adelaidėje 
vasario 25 d., ALB Adelaidės Apy
linkės Valdybos iniciatyva. Pobū
vyje pasakyta nuoširdžių padėkos 
žodžių menininkams, o šie, jiems 
parodytą nuoširdumą ir visuome
nės pusės, tegalėjo suprasti kaip 
jų darbo įvertinimą. Tai yra tikrai 
sveikintinas reiškinys. Tokie po
būviai turėtų išplaukti iš pačios 
visuomenės, ir ne vien tik Adelai
dėje. (ai.)

JAU 1500 SVARŲ

Šiomis dienomis įvykusiame Ade
laidės Lietuvių Sąjungos (Ine) — 
lietuvių namams įsigyti organiza
cija — susirinkimas parodė, kad 
adelaidlškiai yra žengę didelį žin
gsnį link savųjų namų, nes, kaip 
paaiškėjo iš pranešimų, yra su
rinkta pasižadėjimų 1500 svarų, o 
grynais pinigais 700 svarų. Są
jungos valdyba yra veiksmo žmo
nės. Todėl , kai susirinkime V-ba 
pareiškė, kad dar šiemet namai 
bus, tai velk visi Ir patikėjo, ži
noma, jei atsirastų dar daugiau 
talkininkų (dabar yra apie 20), 
ir jeigu visi surinktų po tiek, kiek 
surinko Juozas Lapšys (£ 140); 
jeigu būtų daugiau tokių, kaip 
Kazimieras šaulys, grynais įmokė
jęs £ 50 Ir pirmasis tapęs garbės 
nariu; jeigu daugiau tokių, kaip 
p. Cepliauskienė, kuri namų lote
rijai paaukojo dviratį, tai stogas 
bematant nutūptų ant Adelaidės 
lietuvių bendruomenės namo.

Suprantama, kai šitaip reika
lai šuoliuoja, kai revizoriai susi
rinkusiems praneša, kad kasa ir 
dokumentai gražiausioj tvarkoj, 
tai susirinkimas tegalėjo vienbal
siai priimti valdybos apyskaitą ir 
užgirti veiklą bei karštais ploji- 
jnais jai padėkoti. O kai rinkimai 
buvo paskelbti, tai vėl vienbalsiai 
visų pasakyta, kad šita valdyba 
yra geriausia iš geriausių ir nu
balsuota pasilikti kitiems metams. 
Tik vieton A. šliūže, kuris išrink
tas turto globėju, išrinkome žur
nalistą VI. Radzevičių, o kandida
tu Šatkų.

Dabartinės valdybos sudėtis: V. 
Raginis — pirmininkas, inž. K. 
Relsonas — vicepirm., J. Pyragius 
— sekr., A. Šliužas — turto glo
bėjas, VI. Radzevičius — iždinin
kas, šatkus kandidatas.

Techniškoji vadovybė pavesta 
inžinieriams K. Reisonui ir L. 
Garbaliauskui, o teisiniai reikalai 
St. Čibirui. (ai.)
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai 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.
I

Melbournas
l ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
■ Skautai ir šiemet paminėjo sa- 
; vo globėjo šv. Kazimiero šventę. Į 
Uniformuoti dalyvavo pamaldose, 
o paskui iškilmingoj sueigoj sa
lėje.

Perskaičius įsakymus, tuntinin- 
kas psktn. J. Makulis trumpu žod
žiu pasveikino tunto narius. Apie 
Šv. Kazimiero pavyzdį skautams 
kaubėjo jūrų skautas vyr. valtn. 
A. Žilinskas. Pan — Pacific Jam
boree lietuvių skautų reprezenta
cinio vieneto vadas vyr. sktn. B. 
Dainutis padėkojo skautų globė
jams ir bičiuliams už paramą vie
netui, taip sėkmingai atstovavu
siam Lietuvą ir lietuvius tarptau
tiniame skautų sąskrydyje. Po to 
sekė dainos ir deklamacijos.

(A.Ž.)

SUSIRINKIMAS LIET. NAMŲ 
REIKALU

Apie šį susirinkimą trumpai bu
vo minėta pereitame numeryje. 
Papildomai pranešama, kad jame 
dalyvavo apie 170 narių su 266 
įnašais (akcijomis). Susirinkimui 
pirmininkavęs A. Mikaila patiekė 
svarstyti įstatus, pagal kuriuos 
sudaromas būtinas namams įsigyti 
juridinis asmuo, čia pavadintas 
klubu. Diskusijoms užsitęsus įs
tatų svarstymas nebaigtas. Duo
ta nurodymų naujai išrinktajai 
namų tarybai, kuri ir padarys rei
kalingus pakeitimus, 
mus.

Senoji valdyba, kurią sudarė J. 
Motiejūnas, A. Žilinskas, J. Anta
naitis, K. Lynikas ir Z. Samuo
lis, po valdybos ir revizijos ko
misijos pranešimų, pasitraukė iš 
eitųjų pareigų, šios valdybos dar
bo metu pasistūmėta gerokai į 
prieki Iš numatytų išplatinti 800 
akcijų parduota 470. Namų sąs
kaitoje banke yra per £ 2400. Na
mų Tarybą dabar sudaro 15 narių.

Po susirinkimo veikė Soc. Glo
bos Moterų Draugijos bufetas. Tą 
dieną buvo pravesta ir LKF Mel
bourne skyriaus ruošta dailininkų 
darbų loterija (A.2.)

PRIVERSTINĖS ATOSTOGOS
Veiklusis visuomenininkas An

tanas Krausas, dėl dešinės akies 
operacijos iki gegužės mėn. pri
verstas atitrūkti nuo darbo ir pa
imti sveikatos atostogas. Skautų, 
mokyklų ir L. Enciklopedijos pre
numeratos reikalais šiame laiko
tarpyje į jį kreiptis, laiškais ar 
asmeniškai, tik svarbiam reikalui 
esant* “M.P.” Redakcija A. Krau- 
sai linki greitai pasveikti ir vėl 
įsijungti į bendruomenės laikraš
čio bendradarbių eiles.

AČIŲ
Melbourno Lietuvių Namų Fon

do balius, įvykęs š.m. sausio 27 
d. davė pelno £ 127.10.4.

j balių atsilankė 151 asmuo.
Baliaus ruošai talkininkavo: p.p. 
Antanaitytė, Budrevičiūtė, P. 

Baltutis, L. Bučelis (6 šil. auka), 
P. Baltutis, Civinskienė, Civins- 
kaitė, Dimindavičiūtė, Kuncaitie- 
nė, Kaladytė, Kaunienė, P. Keco- 
rius (6 šil. auka), V. Krausas, 
Matulionytė, Morkūnienė, Para- 
gienė, Savickienė (paaukojo tor
tą), šemienė, Šemetienė, šešta- 
kauskienė, šilvienė, K. Šlika, V. 
Tamošaitis, Viliūnienė, A. Viliū- 
nas, B. žiedas, žižmaraitė.

Nuoširdus ačiū baliaus daly
viams, mieloms talkininkėms ir 
talkininkams. Vieni Fondą parė- 
mėt pinigu, kiti darbu.

Šis Jūsų įnašas Lietuvių Na
mų Fondan yra realus paskatini
mas visiems Melbourno lietuviams 
artimiausiu laiku turėti savus na
mus.
Baliaus Komisija: J. Valys, V. 
Baltutis, E. Žiedienė, R. Pumpu
tienė, V. Baltutytė.

"ŠVIESOS” SAMBŪRIO 
MELBOURNO SKYRIAUS 
NAUJŲ METŲ BALIAUS

Apyskaita
Pajamos: £ 213.5.3
įvairios išlaidos:
Salės nuoma £ 25. 0.0
Orkestras 29. 0.4
Skelbimai ir kitos spausdinimo 
išlaidos 9.18.4
Salės papuošimai 18.16.6
Bendros išlaidos (leidimai, 
važinėjimo išlaidos etc.) 22. 2.1
Viso: £ 104.16.11
Grynas pelnas: £ 108. 8.4
50% gryno pelno paskirta 
Melbourno Liet, namams £ 54.4.2

Skyriaus Valdyba
Mes, žemiau pasirašę, Kontro

lės Komisijos nariai, patikrinome 
patiektus pajamų ir išlaidų doku
mentus ir radome šią, augščiau pa
tiektą apyskaitą esant teisingą jos 
visumoje ir detalėse.

Pasirašė: J. Kalpokas, A. 
A. Šeikis, Z. Kalpokienė.

*******************************
PRATĘSIAMAS VELYKŲ 

LAIKAS
.. Lietuvoje būdavo paprotys Ve
lykas baigti tik atvelykyje. Šiais 
kilniaisiais 1956 metais melbour- 
niškiai nutarė grįžti prie lietuvių 
papročio ir Velykas užbaigti LKF 
SPAUDOS BALIUJE atvelykyje, 
Prahran Tawn Hali.

Nuoširdžiam mūsų talkininkui ir bendradarbiui

Kazimierui Čelkiui
mirus, jo liūdinčią šeimą giliai užjaučia 

ALB Krašto Valdyba, “Mūsų Pastogės" 
Redakcija ir Administracija.

Mielą choro narę 
DALIĄ ČELKYTE, jos mylimam tėveliui

Kazimierui čelkiui
mirus, o taip pat jos mamytę ir mažąją sesutę nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

Sydnėjaus Lietuvių Choro
Vadovas ir Choristai.

Mielai mūsų klubo narei
DALIAI ČELKYTEI, jos mylimam tėveliui

Kazimierui Čelkiui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Sporto Klubo Kovo Valdyba,
Meno Grupės Vadovė ir Nariai.

Ilgamečiu! Klaipėdos Krašto gyventojui ir Mažosios Lietuvos 
Bičiulių D-jos nariui

Kazimierui Čelkiui
mirus, jo šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Mažosios Lietuvos Bičiulių D-jos 
Sydnėjaus Skyriaus Valdyba.

1
 EUROPIETIS SPECIALISTAS

OPTIKAS
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.

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

Centr. 1819
(Priešais Melbourno Town Hali.)
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LOTERIJAI PRAĖJUS

L.K.F. Melbourno skyriaus pa
veikslų loterijos traukime, įvyku
siame š.m. vasario mėn. 26 d., 
laimėjo šie asmenys:

1. P. Morkūnienė — V. Simau- 
kevičiaus “Senis”. 2. V. Žemkal
nis — T. Zikaro “Kenčianti Lie
tuva”. 3. L Geštartas — T. Zi
karo “Malda”., 4. Beinoris, 43 Ca- 
rinya Rd., Velmont, Tas., — A. 
Vaičaičio “žvejai”. 5. J. Kuncai- 
tis — Marčiulionio “Ruduo”. 6.

A. Zubras — T. Zikaro “Krikštas”.
7. A. Grigaliūnas — V. Simanke- 
vičiaus “Moters galva”. 8. A. Ga
linis, 6 Clyde St., East Kew, — 
V. Kabailienės “Gėlės”. 9, J. Geš
tartas — “Kalnų upelis”. 10. T. 
Žilinskas, 112 Grey St., East Mel
bourne — B. Žiedo “Lietuviška 
sodyba”. 11. Neišskaitoma pavar- • 
dė, c/o 934 North Rd., Ormond — 
A. Vaičaičio “Tremtiniai”. 12. V. 
Rd., Ivanhoe — Firinauskienes 
“Madona”. 13. Budreckas, 208 
Kunčiūnas, 73 Lower Heidelberg 
Victoria P-de., E. Melbourne — 
Mačiulaičio "Žiema”.

Laimėtojai prašomi galimai grei
čiau atsiimti paveikslus. Kreiptis: 
St. John’s parapijos salėje pas L. 
K.F. bibliotekos vedėją I. Geštar- 
tą.

Valdyba šia proga nuoširdžiai dė
koja gerb. dailininkams, padova
nojusiems ar pardavuslems savo 
kūrinius, o taip pat visiems prisi- 
dėjusiems prie šios loterijos pa
sisekimo, ypatingai gi bilietų pir
kėjams.

L.K.F. Melbourno Sk. Valdyba.

Sydnėjuje
MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIU
LIŲ' D-JOS METINIS SUSIRIN
KIMAS IR KOVO 20 D. MINĖJI

MAS BANKSTOWNE
Šių metų kovo mėn. 24 d. (šeš

tadienį) 6.30 vai. vakaro įvyks 
Mažosios Lietuvos Bičiulių D-jos 
Sydnėjaus skyriaus metinis susi
rinkimus ir kovo 20 d. minėjimas.

1920 metais kovo 20 d. Mažo
sios Lietuvos atstovai buvo pri
imti j Tautos Tarybą. Kauno Ro
tušės salėje ta proga įvyko iškil
mingas Tautos Tarybos posėdis, 
kuriame dalyvavo Lietuvoje rezi
duoją svetimų valstybių atstovai 
ir daug svečių Iš Mažosios bei Did
žiosios Lietuvos.

Minėjimas ir metinis susirinki
mas įvyks Bankstowne — mažo
joje Capitol salėje. Capitol yra 2 
min. nuo Bankstowno geležinkelio 
stoties. (Eiti pro kampinį alaus 
barą ir prekyvietę, Chapel Road, 
iki Capitol pastato).

Kviečiame dalyvauti visus Ma
žosios Lietuvos reikalais besido
minčius tautiečius.

Maž. Liet. Bičiulių D-jos 
Sydney Skyriaus Valdyba.

SYDNĖJAUS 
ATEITININKAMS

Dėl K. čelkio mirties ateitinin
kų iškyla ir susirinkimas nukelta 
į kovo 18 d. Jeigu bus gražus oras 
vyksime į Picnic Point, o blogam 
orui esant turėsime susirinkimą, 
kuris įvyks A. Bučinsko namuo
se, 31 Pyramid Ave., Padstow, 
tuoj po lietuviškų pamaldų Cam-

Canberra
“ŠVIESOS” PARENGIMAI

Kovo mėn. 25 d. rengiama eks
kursija j Mt. Stromlo Observato
riją. Paaiškinimus duoti maloniai 
sutiko kun. astronomas Hageman. 
Išvykstama punktualiai 3 vai. p. 
p. iš Civic centro.

Balandžio mėn. 14 dieną (šeš
tadienį) rengiamas įdomus šokių 
vakaras Cotter Restorane. Gros 
geras orkestras. Bufete bus gali- ■ 
ma gauti stiprių ir silpnų gėri
mų. Pradžia 8 vai. vak. Nepra- 
leiskime progos maloniai gamtos 
“Bakūžėje” pasilinksminti. Vaka
ro pakvietimai gaunami pas val
dybos narius: A. Ceičį, R. Genie
nę ir Z. Sipavičių.

Neturinteji susisiekimo priemo
nių, kaip ekskursantai taip ir šo
kių vakarui, kreiptis telef. J. 1513.

Z.

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

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