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EGIPTAS — IZRAELIS
JAV yra atsisakiusios parduoti 

Izraeliui ginklų. Tačiau, kaip Dul
les pareiškė, Amerika nesiklšianti, 
jeigu kitos Vakarų valstybės tieks 
ginklus Izraeliui, kadangi JAV ne
mano diktuoti Ir nurodinėti savo 
sąjungininkams.

šitas Dulles pareiškimas kiek 
nustebino politinius stebėtojus, nes 
anksčiau Amerika į ginklų tieki
mą Izraeliui žiūrėjo, kaip į gink
lavimosi varžytynių skatinimą Vid. 
Rytuose.

Dulles pareiškimu, Amerika šiuo 
metu nematanti būtino reikalo 
siųsti savo kariuomenę j Vid. Ry
tus. O Jei reikalas iškiltų, tai pre
zidentas prašytų kongreso pritari
mo, o tam reikia rimtos priežas
ties ir laiko.

Iš Londono pranešama, kad 
Anglijos ministerls pirmininkas 
Edenas yra pasiuntęs pranešimą 
prezidentui Eisenhoweriui, klaus
damas, ką mananti daryti Ameri
ka, kad išsaugojus dabartinę pa
dėti Vid. Rytuose. Pati viena D. 
Britanija esą ilgai negalėsianti 
augančios įtampos Vid. Rytuose 
apvaldyti.

Padėtį vietoj tiria spec, komisi
ja.

PASIRUOŠIMAS 
RIMTAM KARUI

Pereitos savaitės gale į Vid. Ry
tus suvažiavo tarptautinės komi
sijos ir Jungtinių Tautų ge
neralinis sekretorius. Jie pataikė 
į smarkias kautynes prie Gazos, 
kur artilerijos dvikovė tarp Egip
to Ir Izraelio vis intensyvėja ir 
rodo tendencijas išsiplėsti į pla
čios apimties karą. .

Izraelis koncentruoja savo šar
vuočių ir tankų dalinius Gazos 
rajone. Egiptas siunčia naujus 
sausumos pastiprinimus, tankus ir 
savo aviaciją laiko parengtyje. 
Manoma, kad Izraelio smogiamie
ji daliniai gali pulti Egipto sos
tinę Kairą ir Jodano sostinę Am
man, kurią, karinių spec, nuomo
ne, užimtų per 4 dienas. Tarp Iz
raelio — Jordano pasienyje taip 
pat įvyko pasišaudymų.

Izraelis tikisi sudaužyti Egipto 
žemyno armiją, bet prisibijo avia
cijos, kuri yra sustiprinta sovieti
niais M.I.G. Tačiau Izraelln plau
kia prancūziškieji turbininiai nai
kintuvai.

Kaip bevertintume padėtį Vid. 
Rytuose, ji nėra tokia, kurią ga
lėtume pavadinti nepavojinga.

Manoma, kad Egiptas šiuo metu 
nenori karo, bet Izraelis mano, 
kad dabar, kol arabų kraštai dar 
nėra pakankamai ginkluoti, yra 
vivenintėlė proga išspręsti ginčy
tinus klausimus.

Amerikiečiu armija 
Vokietijoje

1956.III.21 pirmą kartą paskelb
ta daugiau duomenų apie specia
lius amerikiečių dalinius, kurie Al
pių kalnuose sunkiausiomis sąly
gomis apmokomi partizaninio ka
ro. Ligi tol šie spec, daliniai bu
vo vadinami paprastu “amerikie
čių armijos 10-sios parašiutinin
kų grupės spec, dalinių” vardu. J 
juos yra parinkti patys gerieji vy. 
rai, kad tinkamai atliktų savo už
davinius. Dalinių vyrai apmokyti, 
kaip pulti priešo kalėjimus, dar
bo stovyklas, karinius įrengimus 
etc. žodžiu, tai esą patys kovin
gieji daliniai moderniojoj armijoj. 
Jie taip pat apmokomi, kaip lik
viduoti svetimuosius partizanus 
savosios kariuomenės užnugaryje. 
Jų viršininkas yra pulk. W. Eck- 
mannas.

Stalino nuvainikavimo 
istorija Lietuvoj dar 

nežinoma •
LNA, kovo 29. — Kovo 22 dieną 

Vilniuje buvo sušauktas LKP CK 
antrasis plenumas (pirmasis buvo 
tuoj pasibaigus suvažiavimui, 
susio 27). Drauge su CK nariais ir 
kandidatais, kurių yra 140, buvo 
sukviesti rajonų pirmieji sekreto
riai (skaitant su miestais, 94), 
MTS zonų sekretoriai (135), ra
jonų vykdomųjų komitetų pirmi
ninkai (su miestais 94), MTS ir 
valstybinių ūkių direktoriai (205) 
ir visas kitas partijos aktyvas 
(Turėjo būti susirinkę apie 800 
ar daugiau).

Oficialiai pranešama, kad buvo 
svarstytas gyvulininkystės produk
tų padidinimo klausimas. Prane
šėjas buvo M. šumauskas.

Kovo mėnesį visoje Lietuvoje 
vyko vietiniai partijos aktyvo su- ■ 
sirinkimai “XX suvažiavimo nuta-‘ 
rimams studijuoti”. Kaune daly-' 
vavo A. Sniečkus, Klaipėdoje —' 
naujasis Sniečkaus antrininkas 
šarkovas, Kelmėje — V. Niunka.

Apie Stalino nuvainikavimą Lie
tuvoje viešai dar neužsimenama.

* LNA. — A. Sniečkus sėdi 
greta su Khruščevu bendroj par
tijos vadų ir pabaltiečių delegatų 
fotografijoj, nutrauktoj partijos 
suvažiavimo metu Maskvoj. Iš ki
tos pusės Khruščevo kaimynas — 
Bulganinas .

★ LNA. — Iš beveik 1800 Lie
tuvoje dabar esamų kolūkių, apie 
700 turi ’’išsirinkę” pirmininkus 
— partijos atsiųstus miestiečius. 
A. Sniečkus Kaune pranešė, kad 
“artimiausiu laiku į kolūkius bus 
pasiųsta nauja grupė labiausiai 
parengtų draugų”.

Vizito Belaukiant
BULGANINO IR KHRUŠČEVO VYKIMAS LONDONAN IŠŠAU
KĖ GYVĄ SUSIDOMĖJIMĄ VISAME PASAULYJE. ĮTAKINGIE
JI LAIKRAŠČIAI IR POLITLKAL ŠIA PROGA AŠTRIAI PASISA
KO DĖL SOVIETŲ VYKDOMO PAVERGIMO.

Britų spauda vis dar negali nu
rimti dėl vyriausio enkavedisto Se- 
rovo, kuris labai žiauriai buvo 
pasveikintas visų laikraščių jam 
atvykus Londonan. ’’Daily Mail” 
rašo, kad britai gali sutikti meš
ką, bet nenori matyti šakalo. Gi 
Serovas įkūnija viską, kas yra ne
švaru ir nežmoniška Sov. Sąjun
goje: tai sovietinis Himleris, tai 
tikras žmogžudys, nors ir paskelb
tas sovietų didvyriu. Jo pasiunti
mas į Londoną esą rodo, kad so
vietai nežino jokio gėdos jausmo. 
“Daily Telegraph” įsidėjo savo 
bendradarbio pranešimą iš Stok
holmo, kuriame smulkiai nušvies
tas Serovo vaidmuo pabaltiečių 
deportacijose. “Daily Miror” klau
sia: kas nori matyti Anglijoj to
kį bjaurų profesionalą žmogžudį, 
nors už tai ir apdovanotą sovieti
niais ordinais?

Britų saugumas ėmėsi tokių 
priemonių, kokių buvo imtasi ne
bent tik Jugoslavijos diktatoriaus 
Tito vizito metu. Būdinga, kasi 
antisovietinės organizacijos Lon
done nebegauna salių savo protes
to mitingams prieš Sovietų Są
jungos vadų atvykimą pareikšti. 
Politinius emigrantus daugiausiai 
užsistoja kai kurie- darbo partijos 
veikėjai, juos palaiko ir spauda. 
Katalikų dvasinė vyresnybė pa
skelbė pavergtųjų reikalu viešą 
pareiškimą. Gyvai komentuojamas 
ir 100.000.000 pavergtųjų už ge
ležinės uždangos tautų atstovų

, viešas laiškas “Times” redakcijai.
“Neue Zuericher Zeitung” pa

skelbė straipsnį, kuriame rašo, 
jog nėra tvarkoj, kad ligi šiol nė 
vienas reikšmingas britų veikėjas 
ar politikas nepareiškė, jog Khruš
čevo ir Bulganino pakvietimu nėra 
užmiršti, arba visiškai nustumti 
pavergtųjų tautų reikalavimai tei
singumo ir laisvės, nors britų 
spaudoj ir nurodoma, kad šis pa
kvietimas dar nereiškiąs britų pri
tarimo Sovietų politikai.

Manchesteryje prieš Kremliaus 
vadų atvykimą suruoštos didžiulės 
demonstracijos.

JAV respublikonų vadas sena
te, W. Knowland, pasiūlė, kad So
vietai atsisakytų Stalino metodų, 
grąžintų Lietuvai ir kitoms pa
vergtoms tautoms laisvę, paleistų 
milionus darbo vergų iš Sibiro ir 
kitur. Gal tik tada būtų galima 
patikėti, kad keičiama Stalino po
litika.

Pan — Europos Unijos centro 
taryba kovo 20-21 d.d. posėdžia
vusi Berne (Šveicarijoje), pasisa
kė iš naujo už pavergtųjų tautų 
Išlaisvinimą. Taryba priėmė rezo
liuciją, kurią pasiuntė visoms su
interesuotoms valstybėms ir tarpt, 
organizacijoms. Be to, Taryba pa
siuntė Khruščevui raštą, pažymė
dama, kad jei skelbiama atsisa
kant stalininio imperializmo, tai 
tokius dalykus reikia įrodyti dar
bais, pirmoj eilėj suteikiant lais
vę pavergtosioms Europos tau
toms.

DĖMESIO VERTA BYLA
Pereitos savaitės gale Sydnėju- 

je buvo suimtas jugoslavas Bo- 
goljub Rancie Veljkovic. Teismas 
jį už £ 200 užstatą paleido iki ba
landžio 20 d., kada bus sprendžia
mas jo grąžinimo Jugoslavijon 
klausimas.

Bogoljub Rancic į Australiją at
vyko prieš šešerius metus. Prieš 
keletą mėnesių gavo Australijos 
pilietybę. Vedęs, turi 8 mėn. duk
rą ir žmoną. Glebėje turi savo res. 
toraną.

Jugoslavijos vyriausybė per sa
vo atstovybę Australijoje pareika
lavo Bogoljub Rancic grąžinti Ju
goslavijon. Kaltinimas: B. Rancic 
esą apvogęs Jugoslavijos respub
liką 1.056 svarais.

B. R. šį kaltinimą kategoriškai 
atmeta. Jis sako, kad tai tėra pik
tas Jugoslavijos komunistinės vy
riausybės triukas. Jis esąs politi
nis pabėgėlis, vokiečiams užėmus 
Jugoslaviją kovojęs generolo Mi- 
chailovičiaus rezistencinėje armi
joje, kur buvęs žvalgybos karinin
kas. Paskui, Titui paėmus vald
žią ir gen. Mochailovičių nužud
žius, Rancic buvęs areštuotas, pa
leistas, vėl areštuotas, kol paga
liau, su draugu pabėgęs į Graiki
ją. čiai būdamas rašęs jugoslaviš
kuose užsienio laikraščiuose prieš 
Tito-režimą. Jis žinąs, kad grąži
nimas Jugoslavinjon jam reikštų 
mirtį, todėl jis, jeigu būtų grąži
namas, pats nusižudysiąs.

Rancic Belgrade buvęs turtingas 
žmogus: turėjęs eksporto — im
porto firmą, du restoranus ir vy
no sandėlį. Tito valdžia jo nuosa
vybes konfiskavo.

“Komunistai iš manęs atėmė 
turtq už £ 50.000, o dabar kalti-

PRANCŪZIJOS POLITIKA
SOVIETŲ VADAI SVEIKINA PRANCŪZIJOS MINISTERIO 
PIRMININKO PAREIŠKIMĄ, KURIAME ŠIS KRITIKUOJA VA
KARŲ IKŠIOLINE POLITIKĄ.

Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas M. Guy Mollet, suteiktame 
pasikalbėjime “U.S. News and 
World Report” žurnalui, pakarto
jo užsienio reikalų ministerio M. 
Pineau kiek anksčiau padarytus 
pareiškimus, sykiu pasisakydamas 
dėl reikalingumo peržiūrėti Vaka
rams savo politiką, ypač kiek tai 
liečia Sovietų Sąjungą.

Sov. Sąjungos vadai, ypač 
Khruščevas, šiuo nauju Prancūzi
jos politikos kursu, kaip praneša
ma iš Maskvos, esą labai paten
kinti.

“Mes sveikiname Mollet pareiš
kimą, svarbiausia kiek tai liečia 
nusiginklavimą”, — pareiškė 
Khruščevas.

Toliau Jis pažymėjo, kad Jam 
labai patinka Mollet nusiginklavi
mo klausimo statymas pirmoj eil- 
lėj tarp tarptautinių problemų, nes 
Ženevos konferencijoje šis klausi
mas buvęs “nustumtas” į trečią 
vietą.

Molotovas pareiškė įsitikinimą, 
kad Mollet ir Pineau išreiškę 
prancūzų liaudies valią.

JAV užsienių reikalų ministe
ris Dulles Vašingtone, komentuo
damas Mollet pareiškimą, pažymė
jo, kad jo kritiškos pastabos dėl 
Amerikos užsienio politikos yra 
aiškus įrodymas, jog Vakarų są
jungininkai gali laisvai reikšti sa
vo nuomonę, nesibijodami spaudi
mo iš savo partnerių.

Dulles nurodė, kad šitas kriti
cizmas yra didžiausia dovana, ko
kią tegalėjo būti suteikta Ameri
kai.

na pavogus 1000 svarų”, — ironiš
kai pastebėjo Rancic.

“Aš niekados savo gyvenime 
nesu pavogęs vieną peną. Bet Tito 
komunistai, išgalvoję šią vagystę, 
nori mane sunaikinti. Be to, jie 
siekia sudaryti įspūdį visiems ju
goslavams, kad pabėgdami nuo 
raudonųjų režimo jie negalės jaus
tis saugūs, kadangi kiekvienu me
tu, išradus kriminalinių kaltini
mų, bus grąžinti ir sunaikinti”.

Australijos federalinės vyriau
sybės ministeris pareiškė, kad vy
riausybė šį įvykį seka su dideliu 
susidomėjimu.

Šiam įvykiui skiria daug vietos 
didieji australiškieji laikraščiai ir 
visi nekantriai laukia teismo 
sprendimo. Rancico atvejis ypač 
įdomus visiems politiniams tremti
niams, nes Jugoslavijos vyriausy
bės reikalavimą patenkinus, gali
ma būtų laukti, kad panašių “kal
tinimų” sugalvos ir kiti komunistų 
valdomi kraštai, norėdami likvi
duoti jiems neparankius politinius 
tremtinius.

• Buv. Sovietų ambasados 
sekretorius ir šnipinėjimo tinklo 
organizatorius Vladimir Petrov, no
rima nusigabenti j Ameriką, kur 
senato spec, komitetas jį apklau
sinėtų dėl britų diplomatų, Bur
gess ir Maclean, pabėgusių į Sov. 
Sąjungą, veiklos.

Savo atsiminimuose Petrovas 
rašė, jog turįs žinių apie šių dip
lomatų nusikalstamą veiklą.

Petrovas, kuris tebegyvena Aus
tralijos slaptosios policijos apsau
goje, į Ameriką vargu vyksiąs. 
Greičiausiai jis pasiųs pranešimą 
raštu.

Trumano pareiškimai
Buv. Amerikos prezidentas Tru- 

manas užsienio spaudos klube pa
darė pranešimą, kuriame kritika
vo Eisenhowerio ir Dulles politi
ką. Jis nurodė, kad kįomunistų po
litinė strategija šiuo metu yra 

daugiau pavojinga, negu kada nors 
yra buvusi po II Pasaulinio karo. 
Jis manąs, kad Eisenhowerls sa 
vo nepagrįstu optimizmu patiekiąs 
neteisingą šaltojo karo vyksmą. 
Kritikuodamas Dulles, Trumanas 
pažymėjo: "Akyvaizdoje komuniz
mo pavojaus jis sako, kad Sovietų 
politika yra nepasisekusi ir bank
rotą vusi”.

Trumanas siūlo griežtai pakeisti 
Amerikos ekonominę ir užsieniui 
pagalbos tiekimo politiką, kuri 
galėtų atsverti Sovietų ekonominį 
Ir politinį veržlumą užsieniuose.

MOLOTOVAS 
LABAI SKUBA

Spaudos agentūra A.A.P. ba
landžio 4 d. skelbia, kad kom. par
tijos pirmasis sekretorius Khrušče
vas, kalbėdamas Kremliuje pareiš
kęs, jog gal truks dvi generaci
jas, kol Vakarai tapsią komunis
tiški. Jis esąs įsitikinęs, kad “per
galė yra komunizmo pusėje”.

Vienam vakarų žurnalistui pa
reiškus kitokią nuomonę, Khruš
čevas atkirtęs: “Ne Jūs, bet jūsų 
sūnūs, ar vaikučiai jau bus komu
nistai”.

Kada užsienių reikalų ministe
ris Molotovas įsikišo su pastaba: 
“Geriau, galbūt, jūsų sūnūs, nei 
vaikučiai”, tai Khruščevas tepasa
kęs: “Molotovas, matote, labai 
skuba”.

★ LNA. — Būreliams patikimų
jų iš Lietuvos jau pradedama leis
ti pažvelgti "į užsienius”. Pereitų 
metų gale buvo surengta ekskur
sija į Rumuniją, šiomis dienomis 
35 asmenų ekskursija išvyksta 
dviem savaitėm į Lenkiją. Baland
žio mėnesį rengiama panaši eks
kursija į Suomiją, o gegužės —: į 
Bulgariją, žadama rengti ir dau
giau ekskursijų ne tik į “liaudies 
demokratijas”, bet Ir į kitas vals
tybes.

★ LNA, kovo 29. — Kauno bib
liotekoje jau gaunama knygų ir 
žurnalų “iš užsienių”, tai yra, iš 
“liaudies demokratijų”. Surengta 
gautų naujų žurnalų paroda, ku
rioje yra net po vieną žurnalą iš 
Paryžiaus ir Londono. Paryžiškis 
yra šių metų pirmas numeris žur
nalo “La. Technique Nouvelle” 
(“Naujoji Technika”), o iš Lon
dono — —hydrotechnikos žurna
las.

★ LNA. — Ryšium su 75 metų 
amžiaus sukaktimi, garbės raš
tais apdovanoti profesoriai Anta
nas Purenąs ir Konradas Alekna. 
Purenąs dėsto Kauno Politechni
kos institute (buv. Užs. Reik. M- 
jos patalpose), o Alekna — Vete
rinarijos Akademijoj, Vilijampo
lėj.

Dulles pakvietė vizito Prancū
zijos užsienio reikalų minister) 
Pineau į Vašingtoną, kad būtų 
galima išdiskutuoti Prancūzijos 
nusistatymą ir naująsias prancū
zų politines idėjas. Pineau kvieti
mą priėmė ir į Vašingtoną vyks 
birželio mėn.

PAPILDOMI 
ADRESAI

Pereitos savaitės numeryje pa
skelbėme D. Britanijos ministerio 
pirmininko adresą, kuriuo siųstini 
protesto laiškai Bulganino ir 
Khruščevo vizito proga. Tautie
čiai tačiau pageidauja ir žymes
niųjų laikraščių adresų, o taip pat 
ir užsienių reikalų ministero, per 
kuriuos nori siųsti “sveikinimus” 
Kreliaus valdovams, atvykus jiems 
paviešėti Anglijon.

D. Britanijos užsienių reikalų 
ministeriui .-rašyti šiuo adresu 
Secretary of State Foreign Affairs, 
Downing St., London, England.

Svarbesniųjų laikraščių adresai:
1. The Times, Printing House 
Squere, London, England.
2. Daily Herald, Endell St, Lon- 
don, England.
3. Daily Mail, Northcliffe House, 
London, E.C.4., England.
4. Dally Miror, Petter Lane, Lon
don, E.C.4., England.
5. News Chronicle, Bouverie St, 
London, E.C.4, England.

Ministeriui pirmininkui, užsienių 
reikalų ministeriui, o taip pat ir 
laiškus laikraščių redaktoriams, 
rašyti galimai trumpesnius, iške
liant pačius esminius Lietuvos pa
vergimo klausimus.

Australijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba atitinkamus 
protesto raštus pasiųs D. Britani
jos ministeriui pirmininkui ir laiš
ką įtakingojo “Times” redaktoriui, 
šitai derėtų padaryti ir apyl. val
dyboms.

Bulganinas su Khruščevu į Lon
doną atvyksta baladžio 18 d. Tad 
laiškai siųstini oro paštu ir tuč- 
tuojaus.

• Tarp Ispanijos ir Maroko 
pasirašyta sutartis, pagal kurią 
Ispanijos valdžioje buv. Maroku! 
suteikta pilna nepriklausomybė.

• Pereitą savaitę iš Korėjos 
į Australiją grįžo australų .ka
riai, apie 800 vyrų, kuriuos Syd- 
nėjaus uoste minios žmonių suti
ko su gėlėmis, o žygiuojančius 
gatvėmis sveikino valiavimais ir 
plojimais.

• Iš Canberros pranešama, 
kad Sovietų Sąjunga daranti žygių 
atnaujinti diplomatinius ryšius su 
Australija. Manoma, kad Maskva 
stengsis ambasadą Canberroje ati
daryti laike ateinančių dviejų mė
nesių. Australijos vyriausybė su
tinkanti užmegsti diplomatinius 
santykius, tik nori apsidrausti nuo 
galimos naujos šnipinėjimo aferos. 
Manoma, kad sovietinės ambasa
dos tarnautojų skaičius bus apri
botas.
• Iš Londono pranešama apie 

vykstančius pasiturimus nusigink
lavimo reikalu. Savo planą yra 
patiekusios JAV, gi Sovietų Są
junga turi savo planus. Manoma, 
kad pasiekti susitarimo būsią la
bai sunku, nes interesai yra labai 
skirtingi ir planai sunkiai sude
rinami.
• Pereitą savaitę prie Gren- 

vilės (Sydnėjuje) tarpmiestinio su
sisiekimo garinis traukinys susi
dūrė su lengvu 'automobiliu ir jį 
prieš save geležinkelio bėgiais 
"šokdino” apie 400 jardų. Trau
kiniui sustojus iš automobilio iš
lipo George Koczkar su nubrozdy- 
tu paausiu ir prakirsta alkūne.

Jis nugabentas į ligoninę, bet 
“aplopius” mažas žaizdeles nuvy
ko namo. Automobilis sulamdytas 
neatremontuoti nai.
• Pereitą savaitę pietvakarių 

Amerikoje siautė audra, kurios 
metu žuvo 10 ir sužeista 80 žmo
nių.

1
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DAIL. V. RATO PARODOJ

KONTROLE IŠ
MASKVOS

ban-LNA. — Iš Vakarų radijo 
gomis Lietuvoje išgirstamas tie
sos žodis apie padėtį Lietuvoje 
tebekelia daug rūpesčio režimo 
propagandistams.

Kad toks tiesos žodis Lietuvoje 
ne paslaptis, prasitaria A. Venc
lova straipsnyje partijos kongre
sui pagerbti. Savo išvedžiojimus 
apie esamus ir ypač būsimus pa
gerėjimus Lietuvoje, jis baigia 
šiais žodžiais:

“štai kodėl Lietuvos darbo žmo
nėms atrodo tokie nerimti ir juo
kingi kaikurių vakarų imperialis
tų svaičiojimai apie mūsų res
publikų”.

Bandymas atremti tuos “vaka
rų imperialistų svaičiojimus” (ku
rie negalėtų Lietuvos žmonėms 
ne# juokingi atrodyti, jeigu jie jų 
nebūtų girdėję...), Venclova labai 
daug kalba apie busimųjų Kauno 
elektrinę, plačiai prisimindamas, 
kad Kaune anksčiau elektrinė pri
klausė Belgijos piliečių bendrovei.

Bet lyg tyčia, to paties laikraš
čio lapo kitame šone yra foto
grafijos, iš kurių paaiškinimų ma
tyti, kad dabar Vilniaus elektrinė 
ir visas Vilniaus elektros laidų 
tinklas yra “Lietuvos energetinio 
ūkio valdybos žinioje”. Ten pat 
įsakmiai pažymėta, kad ir būsi- 
mojl Kauno HES (hydroelektrinė 
stotis) “bus valdoma iš tolo, iš 
Lietuvos energetinio valdybos cen
trinio valdymo punkto”.

O ta “Lietuvos energetinio ūkio 
valdyba” yra ne kas kita, kaip 
maskvinės Elektrinių (Malenkovo) 
ministerijos agentūra Lietuvoje. 
Ne tik Vilniaus, Kauno elektros 
stotys, bet visos esamos ir būsi
mos stambesnės elektrinės bei kiti 
energijos šaltiniai yra kontroliuo
jami tiesiog iš Maskvos, aplen
kiant net ir tos pačios 
kontroliuojamas vilniškes 
rijas.

pūdį, kad daugiausia rusų Lietu
voje yra susimetę į Vilnių ir Klai
pėdą. Vilniuje, pagal to keleivio 
įspūdį, apie pusė gyventojų esu 
rusai, o kitos pusės trys ketvir
tadaliai kalbų lietuviškai. Liku
sieji, tai yra, apie aštuntadalis 
visų miesto gyventojų, kalbų len
kiškai. Kadangi rusai užima dau
giausia valdines ir šiaip vadovau
jančias pareigas, tai rusų kalba 
vyrauja, o vietos gyventojai atro
do užguiti.

Šumauskas užima 
Gedvilo pozicijas

Maskvos 
ministe-

KAUNERUSELIŲ ANTPLŪDIS
LNA. — Naujas rusų antplūdis 

j Kauną ir apylinkes yra pirmoji 
Kauno elektrinės statybos “dova
na” Lietuvai. A Venclova “Tieso
je” pasakoja, kad “Naujoje staty
boje telkiasi šimtai elektromon- 
tuotojų, šaltkalvių, dailidžių, šo
ferių, ekskavatorininkų”.

Tris dienas anksčiau kitas “Tie
sos” korespondentas atskleidė, kad 
'tie atvykstantieji statytojai yra 
buvę Svirūs, Volgos, Dono elekt
rinių statytojai, ir kad iki vasaros 
jų susirinksią daugiau kaip tūks
tantis.

Kadangi statyba turi trukti apie 
penkerius metus, tai daugumas tų 
statytojų atsikraustys greičiausia 
ir su šeimomis.

VILNIAUS 
AERODROME

NĖRA LIETUVIŠKAI 
MOKANČIO TARNAUTOJO

LNA. Naivus keleivis iš vieno 
"liaudies demokratijos” krašto 
buvo labai nustebintas, kad did
žiuliame Vilniaus, “suvereninės 
Lietuvos” sostinės, aerodrome vi
si pareigūnai kalba tik rusiškai. 
Susidomėjęs tuo jam netikėtu reiš
kiniu, be to, Lietuvų šiek tiek pa
žindamas iš prieškarinių laikų, 

■ tyčia paprašė, kad jam pakviestų 
lietuvį vertėjų, kuris padėtų su
sikalbėti su rusais pareigūnais. 
Paaiškėjo, kad net vertėjo nebuvo 
galima rasti, nes atrodrome iš vi
so nesama nė vieno lietuviškai 
mokančio tarnautojo. Tas pats 
vaizdas esųs visose Vilniaus ad
ministracijos įstaigose ir net krau
tuvėse.

Vėliau dar kurį laikų buvoda- 
mas Vilniuje ir kituose Lietuvos 
miestuose, kalbamasis keleivis jau 
godžiai stebėjo, kokia ateitių lau
kia jo paties krašto, žymiai vė
liau už Lietuvų susilaukusio “liau
dinės demokratijos”. Jo išvados 
patvirtina jau ir anksčiau, iš pa
čių komunistų spaudos turėtų įs-

Paroda Bissieta meno galerijoje 
(Sydnėjuje) vyko nuo š.m. baland
žio 28 d. iki kovo 10 d. šalia Vac
lovo Rato medžio raižinių, 11 savo 
darbų buvo išstatęs danų dail. 
Jan Van Riel, šio dailininko ta
pybos darbai neužsitarnauja rim- 

paskaitos skaityti buvo pakvies- tesnio dėmesio — jie tik pabrėžė 
tas prbf. J. Brazaitis, o meninės Rato kūrybinį pranašumą.
dalies atlikti — H. Kačinskas, A- Vaclovas Ratas patiekė 30 savo 
Šlepetytė, J. Augaitytė, V. Jonuš- grafikos darbų. Tai įvairių laiko- 
kaltė, St. Liepas, R. Mainelytė,' tarpių kūryba, kuri įgalina dary- 
F. Vasiliauskienė, akomponuoti —; ti palyginimus ir sykiu teikia V.

kūrėjo

KULTŪRINĖ 
KRONIKA

* Lietuvos Valstybinio Teatro 
35 metų sukakčiai paminėti New

Į Yorke “Carnegie Recital Hall”, 
kur paprastai renkasi visi žymieji 

i New Yorko menininkai, buvo su
daryta rinktinė programa. Į mi
nėjimų — akademijų — koncertų

LNA. —, Gedvilo vietų Sumaus- ' 
kas užėmė taip pat ir visasąjun- I 
ginęs kompartijos Centro Komite-1 
to.

Kaip taisyklė, visi trys Pabal
tijo respublikų pirmieji 
sekretoriai įtraukiami į 
CK narių, o premjerai į 
didatų sąrašą. Taigi

A. Mrozinskas. Ta proga išrys- Rato, kaip dailininko — 
kintas teatro įnašas lietuvių kul- nueito kelio vaizdą.
turai. Jis yra nepaprastai svarus. | šalia ankstesnio laikotarpio ilu-

* Elizabetho mieste, prie New stracijų (Jūratė, Juodvarniai) arba 
Yorko, centrinėje bibliotekoje bu-1 Juodoji tremtis ir kt., buvo kele- 
vo suruošta lituanistikos paroda, tas darbų, sukurtų Vokietijoje 
kurią aplanke per 1.000 žmonių.1 (Insbrukas, Ex Libris), tačiau dau- 

k..,.— ——nn.n-:i,:„i giausia iš pastarojo kūrybinio
penkmečio Australijoje.

Nežiūrint tematikos įvairumo, 
ir naujų jieškojimų, jo kūriniai, 
galima tvirtinti, tebėra konstruk
tyvūs, gal net labiau konstrukty-

partijos 
tikrųjų 

CK kan- 
Sniečkus, j 

Kalnberzinš (latvių) ir Kebin (es
tų) buvo ir pasiliko CK nariai, o 
premjerai — šumauskas (vietoj 
ligi šiol buvusio Gedvilo), Lacis, 
(latvių) ir Muurisepp (estų) — 
kandidatai.

Be to, iš Lietuvos kandidatų 
tarpe buvo ir pasiliko J. Paleckis, 
nors latvių ir estų tokio paties 
rango pareigūnai nei ligi šiol ne
buvo, nei dabar nėra įtraukti į 
CK kandidatus. Tik dabar Ozolinš 
(latvių “Paleckis”) šį kartų yra 
įtrauktas į partijos maskvinės re
vizijos komisijos narių tarpą.

Paroda buvo pritaikyta amerikieti- , 
nei visuomenei. Parodos tikslas 
buvo atskleisti lietuviškosios, o 
ypač liaudies kultūros, lalmėji- j 

mus, taip pat pavaizduoti didvyriš- 
j kų lietuvių tautos kovą praeityje 
Į ir dabartyje. Lankytojai ypač do- j vūs negu daugelio kitų mūsų gra- 
mėjosi Sierovo “instrukcijomis” ir fikų darbai. Nors kai kuriuose 
panašiais eksponatais. j jausti abstraktumas, bet Ratas

* Tarpt. Valstiečių Internacio- vistiek nenueina į abstrakčiai kraš-
nalo leidžiamas anglų k žurnalas ■ tutinį racionalumų, nes įveda ga- 
pereitais metais paskelbė apie ' -• ’

I Lietuvą, lietuvius etc. 10 dalykų 
H. Blazo, 7 — A. Devenienės, be 
to, konsulo dr. P. Daudžvardžio, I 
dr. Pajaujo ir kitų. j

* Pasižymėjęs rumunų veikėjas j ištraukiama pati esencija, visKas 
Gregore Gafencu liberalų dienraš-I taiP sugrupuojama, tarsi galuti-

na minkštų faktūrų į spalvigus 
savo kūrinių fonus. Jo kūriniams 
charakteringas yra dar ir archi- 
tektiškumas: kiekvienas paimtas 
sisužetas suprastinamas, vaizdžiai 
ištraukiama pati esencija, viskas

Gregore Gafencu liberalų dienraš- I 
tyje “Neue Zuercher Zeitung” 
(70-1956), svarstydamas europines 
problemas ir padėtį Alžyre, prime
na Sovietų pavergtuosius kraštus 
Europoje, tarp jų Llętuvų, ir įs
pėja Vakarus, kad nesiduotų su
klaidinami jokiais Sovietų taria
mo saugumo ar "taikos koegzis
tencijos” šūkiais: jais prisideng
dami Sovietai nori tik savo sant
varkų išplėsti Vakarų kraštuose.

nis pastatui planas. Tik ant šios 
tvirtos, nusistovėjusios bazės V. 

pradeda išlieti savo emocijas, 
taip puikia grafine technika, 
kūryboje nėra pripuolamumų, 
ir pačiose dekoratyviškiausio-

“SŪNŪS PALAIDŪNAI“
Malonu konstatuoti, kad ir šio pranešėjas čekas Kucera, grįžę į 

krašto spauda domisi taip vadina- savo kraštus. Bet rekordų bus su
mos sniego operacijos padariniais mušęs lenkas Hanke, buv. lenkų 
šiame krašte gyvenančių ateivių1 egzilinės vyriausybės premijeras, 

' kuris grįžo į Lenkiją pr. metų 
rugsėjo mėnesį, vos mėnesiui pra
ėjus, kai jid pradėjo eiti savo pa
reigas. Savo pirmoje oficialioje 
kalboje, Lenkijoje, Hanke pareiš
kė, kad jis grįžęs ^'parodyti pa
vyzdį” visiems išeiviams, kurie iki 
šiol dar nesiryžta tai daryti, čia, 
sako laikraštis, tai ir yra tie žmo
nės, kurių komunistai tikrai pa
geidauja. Esą vyriausias “sniego 
operacijos” tikslas yra sukelti ne
pasitikėjimų laisvuoju pasauliu sa
vo piliečių tarpe namuose. Ir tikrai, 
kas gi gali daugiau “tiesos” pasa
kyti apie vargingų gyvenimų Va
karuose, kaip kad grįžę namo bu
vę išeivių vadai. .

čia, pasak laikraščio, Ir pradė
ta akcija prieš Staliną yra tos ko
munistų bergždžios pastangos sie
kti klastingos taktikos komunis
tų vidaus ir užsienio politikoje. 
Juk anksčiau pasišalinimas iš sa
vo krašto buvo didžiausias nusikal
timas, už kurį komunistai baudė 
mirties bausme arba kalėjimu iki 
gyvos galvos. Net ir giminės la
bai smarkiai dėl to nukentėdavo. 
Bulgarija pirmoji, po Stalino mir
ties, sušvelnino bausmę ir net pa
skelbė visišką amnestiją, jei pa
sišalinęs grįš laike 12 mėnesių. 
Bulgarijų pasekė ir kiti kraštai. 
Amnestijos buvo pratęstos ir, at
rodo, jos dabar yra pastovi ko
munistų politikos linija. Komunis
tų spauda nepaprastai pagerbia 
kiekvienų grįžusiį, pažymėdama, 
kad jokios prasmės nėra gyventi 
svetur už raudonų ribų. Esu Aus
tralija teturinti diplomatinius san
tykius tik su viena Čekoslovakija 
ir, manoma, kad nemaža literatū
ros atplaukia diplomatiniais siun
tiniais išeivių grįžimo propagan
dos reikalams. Šiaip kvietimai iš
eivius pasiekia paštu. Kvietimuo
se pažadama pasas ir keliones iš
laidos visiems, kurie nori grįžti, 
o taip pat “laimingas” gyveni
mas sugrįžus.

šiaip, ar taip, bet man rodos, 
kad perdidelis anglų bičiuliavlmas 
su komunistais taip pat yra ne
bloga talka sniego operatoriams. 
O ypač Malenkovo ir kitų Krem
liaus vadų vizitai.

K. KEMEŽYS.

— politinių pabėgėlių atžvilgiu. 
Štai Sydnėjaus “Daily Telegraph”, 
kovo 20 d. straipsnyje “Pastogė 
sūnui palaidūnui” sako, kad dau
gelis ateivių iš anapus geležinės 
uždangos kraštų, laike pastarųjų 
dviejų metų, labai smarkiai ata
kuojami intensyvios komunistų 
propagandos, raginant grįžti į sa
vo tėvynes.

Štai, girdi, neseniai devyni ru
sai atvykę į Londoną iš Australi
jos ir, turbūt, dabar jau esu rusų 
laive pakelyje į namus, ši žinia, 
esu, keistai nustebins čia gyvenan. 
čius ateivius. Pasak laikraščio, 
sniego operacija vykdoma siun
čiant asmeniškus laiškus nuo gi
minių iš namų, nuorašus raudo
nųjų vadų kalbų žadant atleisti 
ir pamiršti ankstesnius “nusikal
timus”, o taip pat iliustruotų li
teratūrų, vaizduojančių grįžusiųjų 
laimingų gyvenimų. Propagandos 
šūkis esųs toks: “Išeivi, tu esi 
brolis, grįžk namo”.

Deja, sako laikraštis, plačiai po 
pasaulį nuskambėjusi propagandos 
akcija pasiekė labai menkų re
zultatų. Per 
rius metus, 
nas žmonių 
tų valdomų
tų. Čia, neįskaitomi Rytų Vokie
tijos bėgliai. Tačiau tik keli šim
tai užsikabino ant raudonųjų meš
kerės ir grįžo į gimtus kraštus, 
net nežiūrint to, kad komunistų 
valdžia padengia visas repatrija
vimo Išlaidas. Dauguma grįžusių
jų buvo labai vargingi žmogeliai. 
Kai kurie iš jų ilgų laikų paliko 
tremtinių stovyklose Vokietijoje 
ir Austrijoje ii- neturėjo vilties 
išemigruoti svetur. Kiti negalėjo 
susigyventi su emigracijos minti- j 
mi, o dar kiti tikrai norėjo būti , 
tik savo krašte. Vienok, sako laik
raštis, kai kurių tremtinių grįži
mas į savo kraštus, kad ir negau
sus 

mas 
bus 
Čia
garų agrarų partijos nariai (Tri
fonovas ir Mladenovas), kurie grį
žo į Bulgarijų iš Vokietijos. To
liau, lenkų socialistų lyderis Flor- 
czyk ir Laisvos Europos radijo

pastaruosius septyne- 
maždaug apie millo- 
paspruko iš komunis- 
Rytų Europos kraš-

skaičiumi, bet jų nusistaty- 
repatrljuoti, išdalies yra svar
ėlesnei emigracijos politikai, 
turima galvoje du žymūs bul-

R. 
su 
Jo 
net
se kūrinio dalyse. Gal dėl to Ra
tui ir mūsų liaudies motyvai įves
ti į savo kūrybų, tokie, kokie jie 
yra, nebuvo įmanoma. Ir tai kal
ba dailininko naudai, nes liaudies 
motyvų įvedimas savaime veda 
prie kompeliacijos, nežiūrint į tai, 
kaip rafinuotai jie būtų paimti. 
Šitai rodo dailininkų sugebėjus 
neprarasti individualybės, sugebė
jus atskleisti savo vidaus pasaulį, 
kuris yra perdėm lietuviškas,
llai išgyventas, savistovus, kų ga
li duoti tik ryški kūrybinga 
menybė.

Vėlesniojo laikotarpio kūriniuo
se itin ryškus kompozicinis rit
mingumas. šiuo atžvilgiu V. Ra
tas atsistoja geriausių mūsų gra

g>-

as-

fikų pirmojoje eilėje. Australiš
kieji peisažai (Esplanada, Sidab
rinė naktis ir kt.), bei kompozi
cijos, savo išbaigtumu ir puikia 
technika, spalvingumu ir ritmin
gumu, rodo dailininko aiškių pozi
cijų plastiniame mene. Įdo
mūs jo portretiniai darbai (Moti
na, Ramona), kur medis privers
tas kalbėti gyvo žmogaus bruo
žais, nemeluotu charakteriu.

ši paroda yra ryškus įrodymas, 
kad būrybine ugnimi degus daili
ninkas ir sunkiose tremties sąly- 
gose pasilieka kūrybingas, jieš- 
kantis, žengiantis nauju keliu.

Linkėtina Vaclovui Ratui ir to
liau "neužsikasti” kasdienybėje — 
neprarasti kūrybinio polėkio, gi 
už šių parodų, sykiu pasitarnavu
sių ir lietuviškajam reikalui apla
mai, priklauso jam gili padėka.

ZIGMAS VĖTRA.

PABALTIECIŲ KULTŪRINĖS 
DIENOS

Stuttgarte, 1956.III.17 d., vo
kiečių Instituto Santykiams su Už
sieniu Palaikyti būste buvo ati
daryta paroda, kuri tinko savaitę 
laiko. Jų atidarė Kehrenas, Baltų 
Draugijos Vokietijoje pirmininkas. 
Parodoje buvo šie skyriai: meno 
(lietuviai jame atstovaujami gra
fikų), tautodailės, spaudos (re
prezentacinių knygų Ir periodikos), 
nuotraukų iš pabaltiečių architek
tūros paminklų ir būdingų žemė- 
vaizdžių, diagramų bei žemėlapių. 
15.30 vai. ten pat prof. J. Eretas 
skaitė paskaitų apie pabaltiečių 
egzilų literatūrą, iškeldamas jos 
būdinguosius bruožus.

1956.111,18 iš ryto buvo koncer
tas, pavadintas "Pabaltiečių kame
rinė muzika ir lyrika”. Jis buvo 
skirtas pabaltiečių kompozitoriams 
ir poezijai. Iš lietuvių buvo atlikti 
V.K. Banaičio ir J. Tallat-Kelpšos 
kūriniai. Atliko fortepiono ir vijo- 
lončelės solistai ir styginis kvar
tetas. Lietuvių poezijų (Brazdžio
nio ir Kiršos) vokiškai skaitė 
Mannhelmo dramos teatro aktorė 
A. Eretaitė, kuri taip pat padek
lamavo vieną eilėraštį ir lietuviš
kai. Vakare buvo rodomi šviesos 
paveikslai apie “Pabaltiečių tėvy
nę”. Jais buvo'trumpai atvaizduo
ta Pabaltijo kraštų istorija, bū
dingieji žemėvaizdžių bruožai, ar
chitektūros paminklai ir kita.

PADEDA LIETUVIAMS
Ltn. J. Jaučio atvejis

Neseniai lietuvių spaudoje buvo 
rašyta, kad "į Vakarus pateko lie
tuvis ltn. J. Jančys, kitados šve
dų išduotas sovietams, tačiau 
smulkesnių žinių apie šį įvykį ne
buvo paskelbta. Bet Šį įvykį apra
šė ir vokiečių laikraštis "Der Hei- 
mkehrer” š.m. kovo mėn. laidoj, 
kur yra patiekta daugiau duome
nų.

J. Jančys, vyr. ltn. laipsnyje, 
kovojo drauge su vokiečiais prieš 
bolševikus. Karui baigiantis jam 

pavyko motoriniu laiveliu paspruk
ti į Švediją, kur tikėjosi būsiąs 
saugus. Bet švedai visus, anuomet 
į švedijų atbėgusius, pabaltiečius 
karius 1946 m. gėdingai išdavė 
sovietams. Išduotųjų tarpe radosi 
ir ltn. Jančys. Perėjęs daugelį 
darbo vergų stovyklų, ltn. Jančys 
tik šiais metais išvydo laisvę — 
pateko į Vakarus. Paskutinė sto
vykla buvo Sweirdlowsk, iš kur 
drauge su vokiečiais belaisviais 
atvežtas traukiniu į Vak. Vokie
tijų.

Pasirodo, kad vokiečiai jau nuo 
1947 m. ltn. Jančiu rūpinosi ir 
jį rėmė. Ypač juo rūpinosi pasi
aukojusi vokiečių Kari Zotzmann 
šeima, gyv. Rodach miestelyje. Kad 
išsirūpinus ltn. Jančio atleidimų 
iš Sov. Sąjungos, vokiečiai atid
žiai slėpė jo lietuviškų kilmę, są
moningai nutylėdami žinias net 
apie jo šeimos išemigravimą į N. 
Zelandiją. Apie savo šeimų 
Jančys patyrė tik atvykęs į 
kietiją.

Malonių staigmenų padarė
grįžusiam Coburg — Coteddorf 
porcelano fabriko savininkė, vo
kietė ponia Griessbach, kuri jam 
suteikė savo namuose 2 sav. neap
mokamų atostogų ir pati savo ma-

Itn.
Vo-

su-

šlna jj parsivežė. Toks vokiečių 
rūpinimasis lietuviu vertas dide
lio dėmesio.

“Rusai geri...
TIK LIETUVIAI NEDUODA 

GYVENTI
LNA, kovo 13. — Klaipėdiškių 

vokietininkų organas “Memeler 
Dampfboot” (Oldenburg, 1956 m. 
kovo 5 d.) idėjo neva laiškais iš 
Klaipėdos paremtų straipsnį, ku
riuo, matyt, siekiama atsverti 
daugelio buvusių vokiečių belais
vių gražius atsiliepimus apie lie
tuvius. Esą, reikia skirti “taurius 
žemaičius, kurie pasiliko savo var
gingose sodybose ir net rytprūsi- 
nlus pabėgėlius aprūpindavo, nuo 
lietuvių, kurie sugužėjo į Klaipė
dos kraštų drauge su rusais, jieš- 
kodami greito pasipelnymo ir 
tegaus gyvenimo”.

Straipsnyje minima visa 
vokiečių (Pavardės: “Purwins 
Daupern; Sudmant, Susslies
Gaberischken; Karalius, Jurgan 
aus Schlapschil”...), kurie buvę 
lietuvių įskųsti ir išvežti į Sibirą, 
o jų sodybos lietuvių sunaikin
tos... Rusais ,esų, laiškuose nie
kas nesiskundžia, tik lietuviai ne
duodą gyventi...

Šitas pats laikraštis prieš porų 
metų skelbė “amerikiečio žurna
listo” įspūdžius iš Klaipėdos kraš
to, kurie, kaip paaiškėjo, buvo 
parašyti vieno Loss Angeles, Cal., 
slampinėjusio aferisto.

pa-

eilė 
aus 
aus

Belgas karininkas 
Lietuvos partizanas

Praeitais metais rugsėjo mėn. iš 
Sov. S-gos buvo atleisti du belgų 
karininkai belaisviai, savanoriškai 
kovoję vokiečių kariuomenėje 
prieš bolševikus. Tai Rampelberg 
— 34 m. ir Blommarts — 42 m.

Jų sugrįžimas anuomet buvo at
kreipęs daugelio dėmesį ir net iš
šaukęs susijaudinimą. Tam pa
grindą davė belgų žandarmerijos 
žiauri elgsena. Kai tiedu belgai, 
sugrįžę iš Sov. S-gos per Berly
ną ir Vak. Vokietijų, buvo ant 
Vokietijos — Belgijos sienos vo
kiečių perduodami belgų žandar
merijai, tai perduodamieji būda
mi dar vokiečių žemėje, pastebė
jo, Jog belgų žandarai jų laukia 
su grandinėmis, kad grįžusiuosius 
surakintų. Po daugelio metų kan
čių, kai grįžtantieji tikėjosi grei
tai išvysiu savo išsiilgtų tėvynę, 
namiškius ir laisvę, pamatė belau
kiančias grandines, lyg kokiems 
žmogžudžiams. Tas vizdas ir drau
ge nusivylimas juos baisiai sujau
dino. Vienas iš jų bandė tuoj pat 
nusižudyti. Tačiau vokiečiai, atid
žiai stebėję visą šių dramų, pas
kutiniu momentu belgų perdavimų 
sulaikė ir neleido nusižudyti. Vė
liau belgų kariams buvo suteikta 
ir azylio teisė — pasilikti Vokie
tijoje.

Neužilgo po to įvykio Belgijos 
vyriausybė paskelbė, kad belgai, 
kurie yra nusikaltę Belgijos įsta
tymams, bet kentėję sovietų be
laisvėje, būsią amnestuoti. Gal tos 
amnestijos paskatintas, bet dar la
biau negalėdamas ilgiau pakelti 
savo motinos ilgesio, vienas iš mi
nėtų belgų — Charles Jean Ram
pelberg — prieš kurį laikų perėjo 
Belgijos sienų.

Neseniai Rampelbergo byla bu
vo svarstoma Belgijos Karo Teis
me. čia Rampelbergas įrodinėjo, 
kad jis kovojęs ne prieš Belgiją, 
o prieš bolševikus, savanoriškai, 
iš idealizmo ir todėl negali būti 
baudžiamas. Deja, teismas j jo 
Idealizmų neatsižvelgė: už sava
norišką dalyvavimų vokiečių ka
riuomenėje, Rampėlbergą nubaudė 
dvejiems metams kalėjimo ir-pen
kiems metams piliečio garbės tei
sių atėmimu.

Mums, lietuviams, šis įvykis 
įdomus kitu atveju. Teismo metu 
paaiškėjo, kad Rampelberg kovojo 
šiaurės Rytų fronte. Vokiečiams 
galutinai pralaimėjus mūšius lat
vių Kuršžemėje, Rampelbergas 
prasimušė į Lietuvą ir prisijungė 
prie Lietuvos partizanų. Jis tris 
metus kovojo drauge su lietuviais, 
kol 1949 metais sausio mėn., įvy
kus išdavimui, drauge su lietuvių 
partizanų grupe pateko į sovietų 
nagus.

Maskvos sprendimas už akių R. 
buvo praneštas besėdint Vilniaus 
kalėjime. Už “ginkluotų kontrre- 
voliucijonierlšką pasipriešinimą 
prieš Sov. S-gą” R. nubaudžiamas 
25 metams priverčiamųjų darbų. 
Bausmę turėjo atlikti Kolynoje, 
šiaurės Sibire. Tačiau - po šešių 
metų kančių staiga buvo atleistas 
ir pristatytas į Maskvą, kur susi
tiko kitą belgą, jau minėtų Blom- 
merts, buvusį nuteistų 15-kai me
tų, bet dabar drauge paleistų į 
laisvę. Iš Maskvos abu ir grįžo 
į Belgijos pasienį, kur jų laukė 
grandines.

Teismas R. išgyvenimais Lietu
voj ir S. S-goj labai įdomavosi. R. 
bausmė pakeista 5 m. sąlyginiai.

Me. y s Musteikis. (ELI)

Kuo pateisinsi savo pasitraukimų 
ir vėlesnę kovų dėl Nemuno- ša
lies laisvės? LIETUVIO PASAS 
taps gražiausiu prisiminimu Tau ir 
brangiausia dovana Tave artimie
siems.

Į KOVĄ. SU TAUTINĖS 
MIRTIES PAVOJUM

Tokį šūkį paskelbė vasario mėn. 
“Lietuvių Dienų” žurnalas, pla
čiai leisdamas pasisakyti JAV L. 
Bendruomenės Kultūros Fondo 
valdybos nariams: pirm. J. Krei
vėnui, vicepirm. B. Babrauskui, 
sekr. St. Tamulaičiui ir nariams: 
dr. V. Maneliui, dr. A. Baltinlui 
ir arch. J. Mulokui. Pasikalbėji
mas iliustruotas valdybos, bolše
vikų naikinamomis lietuviškomis 
knygomis, aukotojų laiškais ir kt. 
foto nuotr.

Nuo 1955 m. žurnalų redaguoja 
Bern. Brazdžionis su redakcine 
kolegija, kurių sudaro: dail. P. 
Puzinas, J. Kojelis, J. Tininis, M. 
Starkus, Elena Tumienė.

Adresas: Lietuvių Dienos, 92045, 
Broadway, Los Angeles 3, Calif. 
U.S.A.
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| Gyvenimo 
Iškarpos

Šiemet, Nepriklausomybes pas
kelbimo sukakties proga, šitame 
laikraštyje buvo kvietimas praves
ti lėšų telkimo vajų Vasario 16 
Gimnazijai. Kvietimas, tiesa, buvo 
paskelbtas klek vėlokai. Tačiau 
kun. dr. P. Jatulis Adelaidėje su
skubo pravesti rinkliavų bažny
čioje, o apylinkės valdyba salė
je, gi 400 sydnėjiškių, Nepriklau
somybės šventėn susirinkę, sumes
ti net 20 svarų. Tame pat Syd- 
nėjuje, Vasario 16 minėjimo išva
karėse, vienose vardinėse abitu- 
rlantės pravesta mezliava Vasa
rio 16 Gimnazijai davė per 8 sva
rus (dalyvavo apie 20 žmonių), 
Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos Sydnėjaus skyriaus susirin
kime (dalyvavo apie 30 žmonių) 
gimnazijai surinkta per 17 svarų. 
Atsiminė Vasario 16 Gimnazijų 
bei besimokanti joje jaunimų Ir 
tylioji Salės seniūnija, ir kitos ko
lonijos, ir paskiri tautiečiai. Pra
slysta pro gimnazijos vargus Mel
bourne, praslysta ir kitur. '

Bet ne apie nepravestas rink
liavas norėjau kalbėti. Už surink
tų sumų akis užkliuvo. Ypač už 
tų 20 svarų Sydnėjuje! 400 ir tik 
20 svarų! O galima buvo juk ir 
200 svarų sumesti. Ar ne? Juk mi
nėjimo metu veikusiame bufete 
broliai kelis kart daugiau, nei 20 
svarų, bus palikę. Taigi, galima 
buvo...

Ir dar apie mūsų tautos atei
ties — jaunimo rėmimų.

Sydnėjuje studentai (lietuviai) 
surengė initium semestrl. Susi- 
kvietė apie pusšimti vyresniųjų 
draugų, giminių ir gerų pažįsta
mų. Svečius linksmino kaip beiš
manydami: vaidinimais, šokiais, 
dainomis ir alumi bei sumuštiniais 
skaniausiais. Studentai putojanti 
alutj pilstė, studentės senimų šok
ti kvietė — buvo linksma ir sma
gu-

Paskui, žavi mergelė Ir šaunus 
bernaitis, su aukų sųrašėliu aplan
kė kiekvienų brangų kviestinį ir 
(labai atsiprašau mielus studen
tus ir jų brangius svečius) surin
ko 12 svariukų. Gal kelis šilingus 
ir daugiau. Gal salės nuomai ir 
užteko. O jeigu ne?!

Puikus buvo vakaras ir gražiai 
paremtas varioku studijuojantis 
mūsų jaunimas — tautos ateitis...

Anų dienų, tokiomis didelėmis, 
vandens pilnomis akimis, kaip sa
koma, pro džiaugsmo ašaras, kal
bėjo ponia:

— Buvau viena, kaip pirštelis, 
jokio giminėlės, jokio artimesnio 
žmogaus šioje saloje neturėjau. 
Bet dabar, ačiū "Mūsų Pastogei”, 
susiradau...

— ?
Nagi, paskelbiau, kad pajieškau 

savo motinos sesers valkų, tai 
•vienų dienų ir gaunu laiškų iš 
pusbrolio, tikro pusbrolio, su
pranti! Paskui mes susitikom ir 
abu iš džiaugsmo apsiverkėm. 
Draugai apie pajfeškojimų, mat, 
pranešė...

— O kur jis gyvena?
— Sydnėjuje.
— Tiek metų Sydnėjuje ir ne

susitikote?
— Sydnėjus, mielasai, tai ne 

Telšiai.
— Bet vistiek: ant šventoriaus, 

susirinkimuose, minėjimuose, te
atruose — kur nors galėjote atsi
tiktinai susitikti.

— Ach, kur ten visur žmogus 
aplakstys!. Laiko nėra, darbai, 
žinote, aš ne visuomenininke, o 
ir Jis aplink namelį triūsiasi, ga
lima sakyti, rankų per darbus ne- 
praskečia. Taigi, suprantate.

Taigi, ponia, suprantame, kų 
veiksime nesupratę.

JURGIS DAUBA.

★ Po Arte Sacra Lituana paro
dos, turėjusios didelį pasisekimų 
Brazilijoj eucharistinio kongreso 
metu, iniciatorių būrelis pasiryžo 
įsteigti Rio de Janeiro lietuvių 
muziejų. Lietuvos pasiuntinybes 
kultūrinis skyrius tam muziejui 
Jau turi gausių eksponatų.

^NUOMONES

MELBOŪRNO DIDIEJI
Matyti mums lemta gyventi po 

ta žvaigžde, kad kur tik pasisu
ki, visur susiduri su "didžiausiais”. 
Šion svečion šalin atsidūrėme taip 
pat tik po didžiųjų įvykdytų kom
binacijų. Nekartų mūsų kailiu di
dieji mainikavo ir klausimas, dar 
kiek kartų ateityje mainikaus.

Be tarptautinių didžiųjų, turi
me jau ir savuosius “didžiuosius”, 
kurie irgi mūsų sųskaiton nori 
sau “nuopelnų kapitalų” krauti.

Kas gi tokie Melbourne “didieji” 
ir kaip jie atsirado?

Po Melbourne lietuvių namų 
klubo dalininkų susirinkimo išryš
kėjo mūsų “didieji:” tai ALB Mel
bourne Apylinkės V-ba, jos pir
mininko S. Balčiūno asmenyje, ir 
Sporto Klubas Varpas, v-bos pir
mininko p. J. Motiejūno asmeny
je. Jie pasivadino “didžiausiais”, 
nes jų rankose yra per 80 akcijų, 
kurios, bet kokiuose balsavimuose, 
lemia persvarų ši dviejų asmenų 
norima linkme. Todėl čia ir noriu 
viešai atkreipti dėmesį, ypač “di
džiųjų”, į neigiamumus, kurie at
siranda šiai padėčiai susikūrus.

Melbourne Lietuvių Namų Klu
bas yra ne pasipelnymo tikslų sle. 
kiant kuriama organizacija. Jos 
tikslas yra sudaryti palankias ma
terialines sųlygas (įsigyti namų 
su sale) plėsti lietuvių bendruo
meninei bei kultūrinei veiklai, puo
selėti lietuviškas tradicijas, pa
dėti jaunimui įsigyti bent minima
lių žinių apie Tėvynę, jos istorijų 
h kančias; padėti jo tarpusavlam 
bendradarbiavimui per sportų, vai
dinimus bei jaunimo organizaci
jas ir Lt.

Todėl neginčijamai ši kuriama 
organizacija savo prigimtimi ir 
tikslais yra visuomeninio pobūd
žio, o Iš to seka, kad jos kūrimas 
ir vadovavimas turi būti pagrįstas 
kuo didesniu bendruomenės narių 
skaičiaus aktyviu dalyvavimu.

Dabartinė padėtis kaip tik rodo 
bendruomeniniam pradui priešin
gybe. Nevienas susirinkimo daly
vis pareiškė, kam jis turįs laikų 
gaišinti dalyvaudamas susirinki
me, kada 2 asmenų pakeltos ran
kos paverčia niekais, kad ir daui 
gumos asmenų pasisakymus; kam 
"galvų sukti” ir šnekėti — tešne
ka ir tesirūpina tie du — pasiva
dinę “didžiaisiais”.

Ši padėtis taip pat yra stabdis 
sėkmingam akcijų platinimui, 
žmonės mato, kad įsigiję vienų 
— kitų akcijų visvien praktiškai 
neturės jokios įtakos klubo reika
lus tvarkant. “Didieji” viešpatau
ja — “didieji” tesudeda ir kapi
talų! Tačiau visi mato, kad “di
dieji” be mažųjų nieko neįstengs 
padaryti — metų metams savų 
namų įsigijimas būtų palaidotas. 
O kam iš to būtų nauda?

Žinau, yrą tautiečių, kurie buvo 
nutarę, svarbiam reikalui esant, 
atseit perkant namus, savo turi
mų akcijų skaičių padvigubinti. 
Dabar, po akcininkų susirinkimo 
reiškia abejonių.

Kaip atsirado tie "didieji”? Rei
kalas toks: visi, dabar likę mažai
siais, ne viena proga aukojo, kas 
šilingus, kas svarus, kas net ats
kiras akcijas, kad įgalintų ir val
dybas dalyvauti namų įsigijimo 
darbuose. Be tų “mažųjų” aukų, 
dabar “didieji” teturėtų po 2-3 ak
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
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Greitai — Patikimai — Pigiai 
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
j 8 A. THURLOE PLACE, LONDON S.W. 7, ENGLAND 

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias

MEDŽIAGAS. RŪBUS, AVALYNE.
VAISTUS

ar kitas prekes geriausiai apsimoka siųsti.
įj Rašyi-.ite lietuviškai ir Jūs gausite atsakymą su kainoraščiu 
B Jūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
f SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIETUS PER LONDONĄ, JŪS SU- 
| TRUMPINSITE JŲ KELIĄ Į KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!
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cijas ir būtų lygūs mažiesiems. 
Todėl visai nesuprantamas "di
džiųjų” noras primesti mažiesiems 
— daugumai savo valių, kuri daž
nai galės būti tik asmenine nuo
monė to asmens, kuris atstovauja 
org. valdybų. Manyčiau, kad “di
džiųjų” galių turėtų nustatyti ma
žieji — dauguma.

Toliau! žiūrint ateitln iškyla vie
nas ii* gal pagrindinis klausimas: 
ant kieno pečių kris įgytų namų 
išlaikymo našta? Atsakymas aiš
kus: jokios abejonės, kad viskų 
turės atlaikyti mažieji — ar tai 
klubo nario mokesčių mokėjimu 
ar aukomis. Jei taip, tai “didieji” 
privalo paklusti mažųjų — dau
gumos. Matyti tų gerai suprato 
Sydnėjaus lietuviai, nes savo na
mų statute visų organizacijų 
sprendžiamųjų galių, nežiūrint tu
rimų akcijų skaičiaus, apribojo ne 
daugiau 50 balsų.

Jei skaitysime, kad būsimas na
rio mokestis yra klubo kapitalas 
(būsimas), sudedamas Jos narių, 
tai po kelių metų mažųjų įnašai 
žymiai ‘pralenks dabartinį “didžių
jų” turimų kapitalų, tačiau jų 
sprendžiamoji galia ne truputį ne
padidės.

Ir dar priedo pavyzdėlis: du 
"didieji” ir 100 mažųjų. Sakysim, 
kad nario mokestis lygus 2 sva
rams. 100 mažųjų sumokės nario 
mokesčio 200 svarų, o 2 “didieji” 
tik 4 svarus. Palikus dabartinę 
padėtį sumokėjusieji 4 svarus tvar
kys tuos, kurie sumokėjo 200 sva: 
rų. Reikalas netvarkoj!

čia iškeltos pastabos, , manau, 
turėtų būti Melbourne Lietuvių 
Klubo Tarybos tinkamai apsvars
tytos ir priimtas sprendimas pa
lankus daugumai. Taip pat manau, 
kad jos padės ir kitiems išvengti 
tos painiavos, į kurių atsidūrė 
melbourniškiai.

IGNAS ALEKNA.

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Didžiai Gerb. Pone Redaktoriau,
Jūsų laikraštyje tilpęs kelių iš 

Liet. Skautų Sąjungos .pasitrau
kusių narių pareiškimas neatitin
ka tiesai, nes ten paminėtos skau- 
tininkės iš organizacijos išstojo 
dėl asmeniškų sumetimų. Skaučių 
Seserija niekad nėra pažeidusi 
Lietuvos Skautų Sąjungos princi
pų. Ji stengėsi Ir stengsis savo 
žinioje turimas mergaites auklėti 
tikromis ir tauriomis lietuvaitė
mis, prisilaikydama skautų ideolo
gijos.

Prašau neatsisakyti šį paaiškini
mų patalpinti Jūsų redaguojama
me laikraštyje.

Priimkite, pone Redaktoriau, 
augštos pagarbos pareiškimų

v.s. O. Zailskienė, 
Vyriausioji Skautininke.

Cicero, 1956.11.12.

DIDELI DARBAI TIK SUTELK
TINĖMIS VISŲ PASTANGO
MIS ĮVEIKIAMI. TAD JUNKI- 
MĖS Į LIETUVOS LAISVINIMO 
AKCIJĄ. ĮSIGYKIME LIETUVIO 
PASĄ IR TAUTOS FONDO 
ŽENKLIUKŲ.

Kalbant apie alkoholį, nedaug 
rizikuojant galima tvirtinti, kad 
jis buvo vienas pirmųjų narkoti
kų, kurį mūsų protėviai surado ir 
pradėjo vartoti. Senuose raštuose 
sakoma, kad jau Nojus, dar prieš 
Pasaulio tvanų, mėgęs išgerti, nes 
vieną dienų jis tiek prisiragavęs 

vyno, kad nuvirtęs prieš saulę nuo
gas, gi jo sūnus Chamas atvirai 
šaipusis iš savo girto tėvo. Senų
jų amžių istorijoje taip pat daro
ma užuominų, kad tų laikų tau
tos pažinojusios svaigalus ir juos 
vartodavusios. Apie saldųjį mldu- 
tį, kurį mūsų senoliai iš ragų ger- 
davę, turime ir dainų, dar Ir šian
dien dainuojamų arielkčlę bege
riant.

Šiais laikais alkoholio gamyba 
daugelyje valstybių yra viena pel
ningiausių pramonės šakų. Gi al
koholio vartojimas yra labai pa
plitęs. Islamo tikėjimas nors ir 
draudžia alkoholio vartojimų, bet 
praktiškai šis draudimas nėra 
efektyvus. Alkoholį vartoti draud
žiu įstatymai taip pat pasirodė 
neveiksmingi, nes prohibicijų tu
rėjo atšaukti Amerika, o neperse- 
nai ir Švedijoje panaikintas alko
holio vartojimų draudęs įstatymas. 
Kartais įstatymai net globoja ge
riančiuosius. Pav. dažnai lengvi
nančia aplinkybe esti įrodytas gir
tumas, kai žmogus padaro kokį 
nusikaltimų. (Tik šoferiams poli
cija Ir teismas šios švelninančios 
aplinkybės netaiko.). Tai rodo, 
kad neblaivus žmogus negali pil
nai atsakyti už savo veiksmus, 
negali savęs kontroliuoti. Tik ši
tai, žinoma, neteikia garbės pa
čiam pijokėliul.

Tiesa, kad alkoholis savo keliu 
padeda praskaidrinti nuotaikų, su
artina (kartais ir Išskiria) žmo
nes; jis mielai vartojamas pobū
viuose, ir net labai rimtus klau
simus svarstant. Tik čia yra vie
na sąlyga: būk saikingas.

Patirta, kad daugelis žmonių, 
kada jie yra blaivūs, labai gerai 
žino, kiek jie gali išgerti, kad ne
padarytų sau ir kitiems nemalo
numų. Tačiau daug tokių žmonių, 
po vieno gurkšnelio, pajunta “troš
kulį”, arba užsimiršę taip "nusi-

VILNIEČIAI KVIEČIA
Nesenai buvo minima didžiojo 

poeto ir Lietuvos mylėtojo ADO
MO MICKEVIČIAUS šimto metų 
mirties sukaktis, šių sukaktį mi
nėjo daugelis tautų, nes A. Micke
vičius buvo pasaulinio mušto poe
tas ir visam pasauliui žinomas. 
Bet pasaulis A. Mickevičių pami
nėjo kaip lenkų. Lietuva savo did
žiųjų asmenybę atidavė lenkams. 
Ir ne jį vienų. Pavartykim kitų 
tautų enciklopedijas ir ten rasim 
lenkams priskirtus Sapiegas, Rad
vilus, Tiškevičius, Tadų Kosciuš
kų ir kitus. Net Žalgirio kautynių 
nuopelnas priskaitomas lenkams. 
Ir kur nepažiūrėsim, visur rasim 
tik lenkai ir Lenkija, o Lietuvos 
lyg nebūt buvę. Nes jie savųjį 
kraštų sugebėjo išpopuliarinti, o 
Lietuva tebėra nežinoma, lenkų 
propagandos nustelbta.

Jie prieš Lietuvą varo propagan
dą ir dabar. Ir jei visos Lietuvos 
atžvilgiu dar laikosi šiek tiek san. 
tūrumo, tai.VILNIAUS klausimu 
šaukia kiek jėgos leidžia, kad tas 
miestas nuo senų laikų priklausąs 
Lenkijai ir kad ateities Lenkija 
turėsianti būti su Vilniumi ir jo 
kraštu. Tas jų šauksmas nėra 
vien savo tarpe, bet išnaudojamos 
visos progos kur tik susirenka pa
saulio diplomatai spręsti ateities 
valstybių klausimus.

Prieš kelis šimtmečius Lietuvos 
politikų padarytos klaidos Lietuvą 
tada nuvedė į pražūtį, tos klaidos 
ir šiandien atsiliepia. Daugelio 
valstybių žmonės dar ir iki šiol 
nežino kas yra Lietuva. O jei ir 
žino, tai kaip Rusijos ar Lenkijos 
provinciją. Po Antrojo Pasaulinio 
karo, kada dalis Lietuvos žmonių 
pabėgusių nuo bolševizmo gyveno 
Vokietijoje lageriuose, prof. K. 
PAKŠTAS kreipėsi į Amerikos 
profesorius prašydamas pagelbėti 
lietuvių mokslininkams atvykti j 
Ameriką ir parūpinti darbo jų 
mokslinėse srityse. Į šį kreipimųsi 
vienas Amerikos profesorius atsa

R. LUČINSKAS

ALKOHOLIS
Svarbiausia betgi yra auklėjimas. 
Pirmiausiai reikia užkirsti kelių 
ligos plitimui, nes daug sunkiau 
yra kovoti prieš epidemijų, negu 
jų užkardyti.

ragauja”, kad po to tenka labai 
savo veiksmus apgailėti, čia svar
biausias dalykas yra sustoti prie 
“mirties taško”, nes kartais vie
na taurelė viršaus, gali milžinų 
ant menčių paguldyti. Todėl, ob
jektyviai reikalą vertinant, reik
tų kaltės j ieškoti ne pačiame al
koholyje, bet jį vartojančio žmo
gaus neapdairume ir nesusilaiky
me. Ir kas dar įdomu, kad labiau
sia alkoholio nekenčia, labiausiai 
jį keikia tie, kurie jo daugiausia 
išgeria.

JAUNIMAS IR TAURELĖ
Jaunimas turėtų vengti alkoho

lio. Jis turėtų būti tiesiog draud
žiama jauniems žmonėms ragauti. 
Žmogus, pradėjęs jaunose'dienose 
vartoti svaigalus, į juos lengvai 
gali įprasti ir tapti chronišku gir
tuokliu. Yra nustatyta, kad dau
giausiai visokių nusikaltimų Jau
nuoliai papildo būdami neblaivūs. 
Jauniems žmonėms vartoti svaiga
lus, tai tas pat, ką žaisti su ug
nimi vasaros kaitrų metu, kada 
miesto ugnegesiai streikuoja. Jau
nimas ir taip turi skaidrios nuo
taikos su kaupu ir jam nereika
lingas alkoholio paskatas. Jauni 
žmonės privalo mokytis, sportuoti 
— ugdyti sielos, charakterio ir fi
zines gerąsias ypatybes, ko jie 
negalės padaryti alkoholio įtakoje.

Amerikiečių tauta, kur jauni
mas bene didžiausiu procentu var
toja alkoholį ir kitokius narkoti
kus, šiandien turi didelį rūpestį: 
jaunimas ten pradeda Išslysti iš 
tėvų ir mokyklos kontrolės. Ame
rikoje įsteigta spec, policija ko
vai prieš jaunimo narkotikų varto
jimų ir jaunimo papildomiems 
kriminaliniams nusikaltimams aiš
kinti, bei kovai prieš tokių nusi
kaltimų plitimų.

Sveikų ir blaivų jaunimų išau
ginti ir jį išauklėti stengiasi tė
vai, valstybė ir įvairios religinės 
bei kitokios organizacijos. Kalė
jimai Ir pataisos namai šiame rei
kale mažai gelbsti. Atsiranda vis 
daugiau balsų, kad šios instituci
jos reikalingos pagrindinių refor
mų. Bet, mano nuomone, čia pats 
jaunimas turi tarti savo žodį.

kė: Lietuva yra užmiršta kiltis”.
Tokiai padėčiai esant ar gali 

lietuvis rankas sudėjęs sėdėti Ir 
nieko nedaryti? Mes privalome 
pasakyti ir parodyti pasauliui kas 
buvo Lietuva ir kodėl ji atsirado 
tokioj dabartinėj padėty. Tų pa
daryti galime leisdami svetimomis 
kalbomis knygas apie Lietuvos 
praeitį ir dabartį. Jų leidimas bū
tų kova netik už Vilniaus kraštų, 
bet už visą Lietuvą, šio darbo 
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga' 
Ir ėmėsi. Pirmoji knyga anglų 
kalboje leidžiama dr. A. ŠAPO
KOS “Vilnius Lietuvos gyvenime”. 
Po jos seks kitos, šitos knygos 
Išleidimas yra pavestas VKLS-os 
TORONTO skyriui. Kitas knygas 
gal būt leis kiti skyriai ar pats 
centras, o gal bus sudaryta ir 
speciali knygų leidimo komisija. 
Nemažai lietuvių mokslininkų dar
bų rankraščiuose pelija stalčiuose 
ir nėra kas jų parodo pasaulio 
šviesai. Tokios komisijos ir bus 
pareiga mokslininkų darbus paro
dyti dienos šviesai.

Bet gi tokiam dideliam darbui 
reikalingos lėšos. Jų reikalu mes 
ir kreipiamės į viso pasaulio lietu
vius. Prisidėkime prie šio darbo 
visi. Kai visi dėsimės, nors ir po 
centą — sunkumų nebus ir atlik
sime didelį darbą. Atliksime tai, 
kas anksčiau nebuvo padaryta Ir 
parodysim pasauliui, kad mes ne
same užmiršta kiltis, bet kultūrin
ga tauta verta savistovaus gyve
nimo. Atlikdami šį darbą patei
sinsime ir savo buvimų išeivijoje.

Tad dar kartų kreipiamės, pri
sidėkime prie bendros talkos mū
sų tėvynės labui.

Pinigus prašom siųsti vajaus ko
miteto iždininkui:' J. CICĖNAS, 
138 Shaw St., TORONTO, Ont., 
CANADA.

Iš anksto tariame AČIŪ.
VKLS-gos Toronto Skyriaus 

Vajaus Komitetas.

STIKLIUKĖLIS MAŽUTIS...
Kalbant apie suaugusius, reik

tų sutikti, kad visiškas draudi
mas nuo alkoholio būtų gal ir 
netikslus. Nedidelis kiekis nepa
kenks sveikam ir normaliam, žmo
gui. Gi faktas, kad suaugę žmonės, 
bendraudami tarpusavy, kartais 
atsiduria padėty, kada nėra kaip 
išsisukti nuo taurelės. Juk sunku 
atsisakyti “išgerti j sveikatų” var
do ar gimimo dienų švenčiančio 
bičiulio ar jo simpatingos žmonos, 
kokio kito sukaktuvininko ir pan. 
žinoma, nereiktų painioti sąvokas 
“išgerti” ir “girtauti”. Girtavimas 
yra žalingas žmogui, nežiūrint am
žiaus ir lyties. Girtuoklis šeimos 
tėvas ar motina, kada į stikliu- 
kėlį mažutį įsižiūri — pradeda ne
bematyti namų, o jeigu ir suran
da, tai vistiek gyvenimas paleng- 
vėl įra, kol šeima visiškai sugriū
va, arba gyvena ant buvusios lai
mės griuvėsių. Tokiose šeimose 
vyksta barniai, nesutarimai, ne
pasitenkinimas išsiveržia piktais 

J žodžiais; vaikai pasijunta vieniši, 
be tėvų meilės ir šilimos augų. 
Jie pradeda bodėtis namų, jieško 
džiaugsmo gatvėje, svetur, kartais 
karčlamėlėje. čia jau neminėsiu 
kitų negeistinų pasekmių — mate
rialinio skurdo, kuris girtuoklį ir 
jo šeimą spaudžia visą laikų.

JEIGU VISA TAUTA GERTŲ...
Jeigu nesaikingas alkoholio var

tojimas yra kenksmingas sveika
tai ir padaro daug žalos šeimai bei 
paskiram asmeniui, tai įsivaizduo
kime, kas ištiktų girtauti pradėju
sių tautų!

Tiesa, tauta tam tikra prasme 
taip pat yra šeima. Tik plačiu 
mastu. Todėl išplitus alkoholio 
vartojimui paskirose šeimose, jo 
vartojimas plinta ir visoje tauto
je.

Istorijos pavyzdžiai rodo, kad 
tokių tautų būta. Pav. senovės 
romėnai. Jie turėjo lengvų gyve
nimų — buvo užkariavę daug šalių 
ir visus darbus atlikdavo vergai. 
Manoma, kad šitai Ir buvo priežas
tis romėnų palinkimo lėbaviman, 
besaikiško girtavimo ir Romos im
perijos žlugimo.

Statistiniai duomenys rodo, kad 
labai daug vyno ir kitokių svaigi
namųjų gėrimų suvartojama Pran
cūzijoje ir Amerikoje. Daug alaus 
išgeriama šiame krašte.

. (B.D.)

Prašome Aukos
V. Biržiškai Laidoti
Prof. Vaclovui Biržiškai Laido

ti Komitetas, sudarytas iš dauge
lio Chlcagos lietuvių organizaci
jų atstovų, yra atlikęs daug dar
bų, susietų su prof. Vaclovo Bir
žiškos laidotuvėmis, ir surinkęs 
nemaža aukų šiam reikalui.

Tačiau šis Komitetas laikys sa
vo įsipareigojimus baigęs tik ta
da, kai iš surinktų aukų atlygins 
su liga Ir laidotuvėmis visas su
sietas išlaidas ir šiam lietuvių 
tautos nusipelniusiam mokslinin
kui pastatydins nors kuklų ant
kapį.

Chicagos lietuvių visuomenė la
bai gausiai lankė velionį koply
čioje, suteikdama paskutinę pa
garbą. Atskiri asmens ir organi
zacijos, ligos ir laidotuvių išlai
doms apmokėti, dosniai aukojo.

Nors Tautinės Kapines davė ne
mokamai sklypų velioniui palaido
ti, Laidotuvių Direktorius ponas 
Ridikas visą patarnavimų taip pat 
nemokamai atliko, tačiau dar 
trūksta lėšų užsibrėžtų tikslų 
įvykdyti — baigti susidariusias 
skolas Išmokėti ir pastatyti ant
kapį.

Todėl Komitetas drįsta kreiptis 
į gausų prof. Vaclovo Biržiškos 
buvusių mokinių, studentų, gerbė
jų, kolegų bei pažįstamų būrį, į 
jautrios širdies tautiečius ir pra
šyti prisidėti auka šiam reikalui 
ne tik čikagiečius, bet ir kitų ko
lonijų lietuvius.

Visos gautos aukos bus paskelb
tos spaudoje, o vėliau visa išlai
dų apyskaita bus specialios revizi
jos komisijos patikrinta ir viešai 
paskelbta.

Aukas prašome siųsti šiuo ad
resu: 1739 So. Halsted St, Chica
go 8, Illinois.
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NAUJOS STIPRIOS JĖGOS 
APYLINKĖS VALDYBOJE

Balandžio 8 d. Camperdowno pa
rapijos salėje įvyko ALB Sydnė- 
jaus Apylinkės susirinkimas. Jį 
atidarė ir valdybos veiklos apys- 
kaitinį pranešimą padarė pirm. VI. 
Miniotas.

Piniginę apyskaitą patiekė iž
dininkas VI. Šablevičius: solidaru
mo mokesti susimokėjo 38 tautie
čiai, Vasario 16 Gimnazijai su
rinkta £ 38.15.6, Vokietijoje pa

silikusioms seneliams bei ligoniams 
apie 20 svarų ir drabužių, Tautos 
Fondui apie 16 svarų, Stop Geno
cide ženkliukų išplatinta už £ 2. 
Iš parengimų gauta pelno per £ 
100. Paremta Raidės savaitgalio 
mokykla. Už rašomąją mašinėlę 
sumokėta £ 51, už pavogtą rugsė
jo 8 minėjime mikrofoną šv. Be
nedikto parapijos klebonui sumo
kėta £ 19, “M.P.” prenumerata 
£ 3. Pašto ir raštinės išlaidos apie 
8 svarai. Kasoj revizijos dieną 
(kovo 4 d.) buvo per 13 svarų.

Revizijos komisijos pranešimą 
padarė.jos pirm. K. Kemešys. At
skaitomybė ir kasos knyga bei do
kumentacija pavyzdinga. Siūlė 
tvirtinti apyskaitą ir pareikšti val
dybai padėką už atliktą darbą. 
Susirinkimas revizijos komisijos 
siūlymui vienbalsiai pritarė ir 
apyskaitą patvirtino.

Senajai valdybai atsistatydinus, 
buvo renkama nauja. Po tradici
nių atsisaklnėjimų, išsisukinėjimų, 
atsikalbinėjimų, pagaliau sutiko 
kandidatuoti pakankamas skaičius 
reikalą suprantančių ir bendruo
meninio darbo nebijančių žmonių. 
I naują apylikčs valdybą išrinkti: 
Kazys Kemešys, VI. Miniotas, Pov. 
Grosas, J. Jasaitis ir Alf. Šidlaus
kas. Kandidatai: K. Adickas ir 
Šarkauskas.

Revizijos komisijom R. Venclo
vas, F. Sipavičius ir A. Ničajus.

Garbės teismas paliktas tas 
pats: kun. P. Butkus, J. Kalakonis, 
Pov. Protas, Alg. Šimkūnas, gi 
j valdybą įėjusio P. Groso vieton 
išrinktas Stepas Jarembauskas.

Naujai valdybai padaryta kai- 
kurių sugestijų praktiškos veik
los klausimais. Susirinkimas baig
tas giedria nuotaika, nes naujoji 
valdyba, kurion įėjo šviežių ir 
stiprių jėgų, tikimasi pajėgs Iš
judinti bendruomeninį Sydnėjaus 
lietuvių gyvenimą ir apjungs vi
sas pozityviausias jėgas našiam 
darbui.

Susirinkimą sklandžiai pravedė 
Vyt. Doniela, sekretoriavo Vyt 
Simniškis. (K.)

PAMALDOS

Balandžio 15 d. lietuviškos pa
maldos Bankstowne St. Brendans 
bažn. 11 vai.

Balandžio 22 d. — Wentworth- 
villėj St. Columbas bažn. 11 vai.

Balandžio 22 d. Wollongong apy
linkių lietuviams pamaldos W. Ka
tedroj 5 vai. po pietų. Prieš pa
maldas sekmadienio mokykla.

Balandžio 29 d. St. Marys lietu
viams pamaldos St. Marys parapi
jos bažnyčioje 9 vai.

K.P.B.

GRAŽI INICIATYVA
Sydnėjiškio A. Jasaičio inicia

tyva, A.A. Kazimiero čelkio lai
dotuvių išlaidoms padengti, su
rinkta £ 38.18.0 (trisdešimt aš- 
tuoni svarai 18 šilingų). A. Jasai
tis surinktus pinigus su aukų lapu 
per “Mūsų Pastogę” perdavė ve- 
llonies K. čelkio šeimai.

POSĖDIS NAMŲ ĮSIGIJIMO 
REIKALAMS APTARTI

Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta
rybos pirmininkas prašo parnešti, 
kad Tarybos posėdis įvyks š.m. 
balandžio 15 d., sekmadienį, 9 vai. 
ryto, 18 Crinan St., Hurlstone 
Parke.

I šį posėdį kviečiami ir Banks- 
towno atstovai.

SOCIALINĖS GLOBOS 
MOTERYS PRADĖJO DARBĄ
Nesenai įsisteigusi Sydnėjuje 

Soc. Globos Moterų Draugija jau 
pradėjo konkretų darbą. Sueita į 
sąlyti su keliomis ligoninėmis ir 
išsiaiškinta, kurie mūsų tautiečiai 
labiausiai reikalingi globos ir pa
ramos. Vienas ilgesnį laiką sergąs 
tautietis aplankytas TBC sanato
rijoje, kitas psichiatrinėje ligoni
nėje. Lankytinų ir globotinų ligo
nių, pasirodo, yra nemažai.

IŠVYKO Į KANADĄ

Balandžio 2 d. “Orion” laivu į 
Kanadą išvyko ankstyvesnių atei
vių kilmės Barbara Aldona Vilso- 
naitė (Wilson). B.A. Vilsonaitė 
nesenai yra baigusi Sydnėjaus 
universitetą, kur studijavo politi
nius mokslus ir istoriją. Ji buvo 
gerai žinoma Sydnėjaus lietuvių 
studentų tarpe ir bendradarbiau
davo šviesos Sambūrio skyriuje 
“Australijos Lietuvyje".

Atsisveikindama su Sydnėjumi 
B.A. Vilsonaitė “Mūsų Pastogei" 
paaukojo £ 10, o tiek pat paskyrė 
ir Vasario 16 d. Gimnazijai Vo
kietijoje.

ŠVIESOS SAMBŪRIO
Sydnėjaus Skyriaus parengimai, 

kaip praneša valdyba, šių metų 
pirmame pusmety įvyks balandžio 
14 d. (A. Janavičiaus paskaita), 
gegužės' 19 d. (R. Saudargienės 
paskaita), birželio 30 d. (metinis 
skyriaus susirinkimas ir metinė 
šventa).

Visi parengimai įvyks mažojoje 
Capitol salėje, Bankstowne.

Balandžio 14 d. parengime, ku
rio pradžia 7 vai. vak., A. Jana
vičius skaitys paskaitą tema: “Žy
gis j Maskvą”.

Po paskaitos diskusijos, alutis 
ir šokiai. Įėjimas visiems laisvas.

RUOŠIAMAS MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Sydnėjaus jaunimas, sujungęs 
jėgas (ateitininkai ir skautai) 
smarkiai ruošiasi Motinos dienos 
minėjimui. Tariamasi, kad tą die
ną kitose apylinkėse minėjimai 
nebūtų ruošiami. Šio minėjimo 
programą išpildys vien tik jauni
mas. Yra bandoma gauti Broad
way bažnyčia pamaldoms. —ab—

NAUJOS LIETUVIŠKOS 
KRAUTUVĖS

Ip. ir V. Januškevičiai prieš ku
rį laiką Concorde, netoli ligoninės, 
įsigijo krautuvę — pieno barą, Ir 
dabar sėkmingai savarankiškai 
prekiauja.

Bankstownlškis Tonkūnas, Chu- 
lloroj, Liverpool Rd., nupirko mais
to produktų krautuvę — pieno ba
rą. Darbo pakanka abiems su žmo
na.

Išnuomojamas kambarys
Viengungiui vyrui, moteriai (gali 
turėti ir vaiką), arba šeimai be 
vaikų, netoli miesto centro išnuo
mojamas didelis kambarys su vir
tuvės pasinaudojimu.

Skambinti: WB 2804, Sydney.

CABRAMATTA
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
Kaip kasmet, taip ir šiemet 

Cabramattos apylinkes lietuviai 
minės Motinos dieną. Tik šiemet 
minėjimas, negavus anksčiau sa
lės, įvyks gegužės 5 d., šeštadie
nį.

Minėjimas bus pradėtas pamal
domis Cabramattos miesto katali
kų bažnyčioje. Lygiai 4.30 vai. 
p.p. renkamasi šion bažnyčion, 
kur Sydnėjaus liet, katalikų ka
pelionas kun. P. Butkus atlaikys 
gegužines pamaldas. Po pamaldų 
minėjimas bus tęsiamas Cabra
mattos liet, savaitgalio mokykloje 
(Canley Vale ats. karių klubo pa
talpose), kur bus paskaita ir pa
silinksminimas iki 12 vai. Šokiams 
gros gera kapela.

BALIUS NAUJOJE SALĖJE

Cabramatoje naujai pastatyta ir 
jau baigiama įrengti didžiulė mies
to savivaldybės salė — Tawn Hali. 
Sakoma, kad ši salė savo didumu 
ir grožiu prilygs žinomai Troka- 
dero salei.

Cabramatos apylinkės lietuviams 
šis reikalas įdomus tuo, kad nau
jąja sale galėsime ir mes pasinau
doti — rugsėjo mėn., Tautos šven
tę švęsime naujojoje salėje. Šia 
proga ruošiamas didelis balius, 
į kurį kviečiami Wolongongo, 
Bankstowne ir Sydnėjaus apylin
kių lietuviai. Kabramatlškiai, ik
šiol neturėję progos pas save pa
sikviesti artimiausius kaimynus, 
dabar tai gali padaryti, nes šioje 
salėje vietos visiems užteks.

Tautos šventė — rugsėjo 8 d. 
salės negavus, nukeliama į rugsėjo 
22 d. Programą išpildys geriau
sios Sydnėjaus lietuvių meninės 
pajėgos.

Baliaus reikalais Informuotis 
šiais adresais: N. Cininas, 97 
Boyd St., Cabramatta, N.S.W.; 
V. Bitinas, Lot 5, Railway Para
de, Canley Vale, N.S.W.

CANBERRA
SOC. GLOBOS MOTERŲ 

SUSIRINKIMAS
Canberos Soc. Globos Moterų 

Sekcijos Valdyba, susitarusi su 
ALB Apylinkės Valdyba, š.m. ba
landžio mėn. 15 d. šaukia visuo
tinį moterų susirinkimą, kuriame 
bus patiekta pereitų metų veiklos 
apyskaita ir renkama nauja valdy
ba, bei aptartos ateities veiklos 
gairės.

Susirinkimas įvyks 5 vai. p.p., 
Country Women klubo patalpose, 
prie Civic Centre. Prašomos daly
vauti visos Canberos lietuvės.

MELBOURNAS
JUOSTELĖS AMER. BALSUI

Kovo 12 d. Amerikos Balsui bu
vo užrašytos keturios penkių mi
nučių juostelės apie lietuvių veik
lą Melbourne, šios juostelės bus 
vėliau iš Amerikos Balso stočių 
transliuojamos į Lietuvą. Juostelių 
per ALB Krašto Valdybą pageida
vo JAV informacijos įstaiga Syd
nėjuje.

Juosteles įkalbėjo A.L. Kat. Fe
deracijos vardud kun. dr. P. Ba
šinskas, ALB Melbourno Apylin
kės vardu kun. J. Kungys, Mel
bourne lietuvių skautų vardu p. 
B. Dainutis, Melbourno lietuvių 
sportininkų vardu p. J. Motiejū
nas. Apylinkės pirmininkui nega
lint, užrašymui vadovavo kun. dr. 
Bašinskas.

KVIETIMAS 
SYDNĖJIŠKIAMS

Praskaidrinsi savo bei kaimyno 
kasdieninę nuotaiką, ir džiaugsies 
jaukiai praleidęs šeštadienio popie
tę, atsilankydamas į WOLLON
GONGO LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS rengiamą balių — vaka
rą, kuris įvyks š.m. gegužės mėn. 
19 d. 7 vai. vak. “100 feet” sa
lėje, Wollongonge. Į šį balių ofi
cialiai yra kviečiami Sydnėjaus, 
Bankstowno, Cabramattos apylin
kių lietuviai.
Bus trumpa meninė programa, 
turtingas bufetas ir šokiams gros 
šaunioji Wollongongo kapela. 
ALB Wollongongo Apyl. Valdyba.

f.utwvwwwmwwww
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.

Atvyko iš Anglijos
Šiomis dienomis iš Anglijos at

vyko 2 lietuviai inžinieriai su šei
momis.

Inž. Juozas Dirginėjus su žmo
na, siųstas savo firmos, gyvens ir 
dirbs Newcastlyje. J. Dirginėjus, 
kilęs iš Nemakščių, mokslus yra 
baigęs Lietuvoje. Sydnėjuje gyve
na jo žmonos tėvai — Jurkšaičiai.

Veiklus Anglijos lietuvių bend
ruomenės narys, inž. Alf. Adomė
nas, su žmona ir trimis vaikais, 
taip pat siųstas savo firmos, at
vyko j Australiją ir laikinai apsi
gyveno pas savo brolį Sydnėjuje. 
Alf. Adomėnas čia dirbs kaip inž. 
chemikas.

Adomėnų ir Dirginčių šeimoms 
linkime sėkmingai įsikurti Austra
lijoje. (K.)

Naujas Kapas
MIRĖ R. ZENKEVIČIUS

Pereitą savaitę Sydnėjuje mirė 
Romualdas Zenkevičius, 75 m. am
žiaus, kilęs nuo Tytuvėnų.

Velionis yra buvęs rusų caro 
jūrų laivo kapitonas, kurį laiką 
gyvenęs JAV-se. Pasitraukę iš 
Lietuvos bolševikų antrajai oku
pacijai artėjant, R. Zenkevičius 
su žmona gyveno Vokietijoje, 
paskui išvyko Amerikon, iš kur, 
artimųjų prašomi, prieš trejus 
metus atvyko Australijon, kur ir 
gyveno ligi mirties pas savo sūnų 
Dulwich Hill, Sydnėjuje.

Balandžio 5 d. palaidotas Botany 
kapuose. Gedulingas pamaldas 
Camperdowne, vargonais palydint 
K. Kavaliauskui, atlaikė, ir amži
no poilsio vieton su būreliu tautie-’ 
šių palydėjo, kun. P. Butkus ir 
velionies artimieji. (b.)

KOVAS LAIMĖJO PRIES 
Y.M.C.A. 30:29.

Prieš pajėgų Ymcos penketuką 
Kovo krepšininkai laimėjimą išsi
kovojo paskutinę minutę. Kovui 
taškus pelnė: K. Kemežys 7, Šu
tas 6, Vasaris 5, Stakauskas 4, 
Protas 3, Kriaucevlčius 2, Gečiaus- 
kas 2, Bernotas 1.

Šiuo metu Kovo krepšininkai 
I-mo rato pirmenybių rate stovi 
H-je vietoje — ketverios rungty
nės laimėtos, vienerios pralaimė
tos ir vienerios liko žaisti.

SYDNĖJAUS STALO 
TENISININKŲ DĖMESIUI

Nuo dabar stalo tenisas bus 
žaidžiamas tik pirmadieniais, nuo 
6 vai. vak., Camperdowno bažny
čios salėje.

Visus norinčius žaisti bei treni
ruotis, maloniai kviečiu atsilanky
ti nurodytu laiku.

Sekcijos vadovas.

★ Leningrade pasibaigė Sov. 
Sąjungos asmeninės stalo teniso 
pirmenybes. Sov. Sąjungos čem
piono vardą vyrų tarpe iškovojo 
lietuvis sportininkas A. Saunorls, 
įveikęs maskvietį Meksą. Trečioje 
vietoje liko R. Paškevičius. Mote
rų tarpe pirmąją vietą iškovojo 
St. Lestai, nugalėjusi Žilevičiūtę. 
Dvejetų varžybose Sov. Sąjungos 
čempionų vardus iškovojo žllevi-. 
čiūtė — Balaišienė, Saunorls — 
Baltakis.

GEELONGAS
š.m. balandžio mėn. 14-tą dieną, 

7.30 p.p. “West Tawn Hall”, Geel- 
ongo Baltų Komit. ruošia estų, 
latvių, lietuvių bendrą koncertą. 
Lietuvius atstovauja meninės jė
gos iš Melbourno. Po to bendri šo
kiai ir kavutė su romu. Prašome 
tautiečius skaitlingai dalyvauti.

Atstovas.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KATALIKŲ KULTŪROS DRAUGIJOS

PASILINKSMINIMAS — VAKARAS 
įvyks balandžio 14 d. (šeštadienį) 6.30 vai., 

532 NEW CANTERBURY RD., DULWICH HILL.
Gros europietiškas orkestras. Veiks gausus bufetas.
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip Įpilsi ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

BOSE
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.

★ Danutė Briedis — Grinevi
čiūtė, šiuo metu gyvenanti Angli
joje, jieško savo brolio Prano 
Grinevičiaus, gim. 1924 m. Gas- 
tilionių km., Kauno apskr. Pranas 
Grinevičius 1948 m. rudenį iš 
Mūncheno emigravo į Australiją.

Rašyti :Litauisches Zentralkomi- 
tee, (17) Weinheim-Bergst. Berg- 
strasse w - Schliessfach 233, 
Germany.

Sydnėjaus Sporto Klubas Kovas
š.m. balandžio 21 d., Maccabean Hall, Darlinghust Rd., Darlinghurst, 

rengia

TROPINIUS ŠOKIUS
Įdomi programa, gera muzika, premijuoti šokiai, turtinga loterija, 
šaltas alus, Ir .... ateiti galima be kaklaraiščio.

Tad iki pasimatymo šeštadieny 7 vai. vak
Sporto Klubo Kovo Valdyba. 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
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ALB Bankstowno Apylinkės Valdyba,
š.m. balandžio 21 d., šeštadienį, ruošia

ŠOKIU VAKARA, 
c c

kuris įvyks Lakemboje, prie gelež. stoties esančioj
MEMORIAL HALL

Puiki kapela, turtingas bufetas. Pradžia 7 vai. vak.

Pai ieškojimai
“Mūsų Pastogės” Red. turi laiš

ką Iš Lietuvos, spauduotą Dusetų 
pašto spaudu.

Laiškas rašytas tūlam Povylui. 
Rašo Vitalė. Laiške kalbama apie 
Karusę, su Vitale gyvenančią pas 
tėvus, gerai gyvenančius dėdes 
Gavėnus, apie Bronę ir Malviną, 
Vilniuje gyvenančią Valę, pirtyje 
gyvenantį Joną, apie mirusius 
Lionginą ir dėdę Joną bei kitus.

Šluos vardus čia primename to
dėl, kad nežinomasis Povylas, 
artimuosius atpažinęs, savo adre
są praneštų.

* Gydytojas dr. Ferdinandas 
Kaunas — Kaunackis pa j ieško sa
vo pusbroli Vytautą Kauną — 
Kaunackj, esantį Australijoje, ar
ba Jo globėją Skabeikį iš Bugenių 
km., Tirkšlių v., Mažeikių apskr. 
Rašyti: Maj. F. Kaunas, M.D., 
Rock Island Arsenal, Rock Island, 
Ill., U.S.A.

* Iš Lietuvos pajieškomas Edu
ardas MATUKEVIČIUS, S. Au
gustino, 1945 m. buvęs Kopenha
goje ir studijavęs architektūrą. 
Atsiliepti: 3 Barwon Road, Mort- 
dale, N.S.W.

$ EUROPIETIS SPECIALISTAS
“j OPTIKAS
re Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
S akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
K šeštad. 9-13 vai.
g 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
g (Priešais Melbourno Town Hali.)
g Centr. 1819

PADĖKA

Mūsų mylimam vyrui ir tėvui 
Kazimierui Čelkiui mirus, organi
zacijoms, ypač jų vadovybėms, 
mieliems bičiuliams ir visiems tau
tiečiams, užjautusiems mus, pa- 
dėjusiems mums moraliai ir mate
rialiai, bei dalyvavusiems velio
nies laidotuvėse, tariame nuoširdų 
dėkui

Natalija Čelkienė,
Dalia ir Laima Čelkytės.

'AVAWA%VA‘JAVA,>WAWAW/1V.,A\WAWAVAV
DIDŽ. GERB. TAUTIEČIAI,

Jau nekartą esame patyrę dvasinį pakilimą klausydamles Sydnėjaus 
lietuvių choro skambių giesmių ir dainų.

S.m. gegužės mėn. 5 d. Maccabean salėje, Darlinghurst Rd., 
Darlinghurst, įvyksta šio

Ypatingu dvasios pakilimu nuskambės jame šio choro naujų

DAINŲ KONCERTAS,

o po iškilmingosios dalies — nuotaikingas

VAKARAS — BALIUS
Būtų neatitaisoma klaida nedalyvauti savo choro krikštynose.

ĮĖJIMAS TIK 10 ŠILINGŲ.
Pradžia 6 vai. 30 min.

Bilietai jau bus gaunami sekmadienį Camperdowne parapijos kioske 
ir pas choristus.

Choro Krikštui Ruošti Komitetas.
S^WAVAWA^VAVAVAWAVAWAVAVAWAW,

Mano mylimam vyrui mirus, liū
desio ir skausmo valandoje už pa
reikštą užuojautą ir dalyvavimą 
laidotuvėse, nuoširdžiai dėkoju 
Cabramattos Apylinkės Valdybos 
pirmininkui Ir visiems apylinkės 
lietuviams; už malonų atjautimą, 
patarnavimą bei gražų koplyčios 
išpuošimą, nuoširdžiai dėkoju po
niai Žigienei ir “Funerals of Dis
tinction” Direktoriui Mr. Perram 
bei jo bendradarbiams.

Pališkytė — King.

TVARKINGAS ŽMOGUS VISKĄ 
ATLIEKA LAIKUI — AR SUSI
MOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS” 
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