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LIETUVOS BYLA JIE JAU ANGLIJOJE
PLAČIAI ŽINOMA A.A.P. žinių agentūra praneša, Balandžio 18 d. j Pourtsmout’o uostą įplaukė Sovietų kreiseris

LONDONO
Scotland Yardas ir

— PAREIŠKĖ RADIJO BANGO
MIS Į KRAŠTĄ VLIKO PIRM. 
J. MATULIONIS.

(E) Vliko pirmininkas J. MA
TULIONIS, prieš išvykdamas į 
JAV, kalbėdamas j pavergtų Lie
tuvę per AB, be kita ko, pažymė
jo:

Vliko tikslai nuo pat jo įsikū
rimo dienos pasilieka tie patys — 
kovoti dėl Lietuvos laisvės. Jie 
nekinta Ir negali kisti. Vilkas or
ganizavo visas Jėgas laisvinimo 
kovai vesti ir organizuos toliau.

Vlikas šiuo metu veikia apim
damas ir jungdamas lietuvius vi
same pasaulyje. Ir veikia per 
įvairias tautas ir valstybes. Mes 
vieni- kovos nenulemsfme, mes vie
ni laisvės neiškovosime. Mes pa
dedame laisvajam pasauliui su
prasti bolševizmo pavojų ir ats
kleisti jo piktus kėslus. Laisvasis 
pasaulis iš savo pusės padeda ir 
mums besiekiant mūsų tikslų. Jis 
padės ir veržiant pasaulio tironą, 
o kartu atstatant Lietuvos vals
tybę. Todėl ir Vliko žmonėms ten
ka lankyti tiek po įvairius kraš
tus išsisklaidžiusius lietuvius, tiek 
ir įvairių valstybių atsakingus vy
rus.

Ne visos valstybės yra tokios 
stiprios, kaip JAV. Šios drąsiai 
ir visai aiškiai pasisako tiek dėl 
mūsų padėties, tiek dėl bolševikų 
apskritai, tiek ir dėl mūsų atel-

kad Sovietų Sąjunga padariusi 
ties. Jos net ir oficialiai sako, jog pareiškimą, kuriame sakoma, jog 
Lietuva turi būti ir bus laisva ji remianti Jungtinių Tautų Org.

PALEISTAS 
KOMINFORMAS

Jis buvo įsteigtas 1947 m., 9 
kraštų komunistų atstovų suva
žiavime Varšuvoje. 1948 m., Titui 
nepanorus aklai paklusti Krem
liaus diktatūrai, iš Kominformo 
buvo pašalinta Jugoslavija.

Kominformas buvo lyg ir cent
rinis komitetas, koordinuojąs pa
saulio komunistų veiklą. Jo pilnas

valstybė.
Visos valstybės iš esmės tą pat 

sako ir taip pat galvoja, tik kitos 
oficialiai vengia dėl vienų ar kitų 
priežasčių taip atvirai pasasakyti. 
laktus lieka faktu, kad mes sim
patijų turime daug. Mus užjau
čia, mus supranta, mums padeda 
ir padės — ir tai jau yra labai 
daug. Yra svarbu, kad Lietuvos 
klausimas nėra miręs, kaip norėtų 
mūsų krašto okupantai. Lietuvos 
okupavimas ir šiandien, po 15 me
tų vergijos, — kalbėjo Vliko pir
mininkas radijo bangomis j kraš
tą, — laikomas neteisėtu smurto 
aktu, kurio laisvasis pasaulis ne
pripažįsta. Ir pripažinta nebus. 
Kiekvienas lietuvis turi žinoti, kad 
ši padėtis, kokia yra dabar, lais
vojo pasaulio laikoma laikine. Ir 
kad ji turi būti atitaisyta. Pada
rytoji skriauda lietuvių tautai bus 
atitaisyta Ir atstatyta ankstesnioji 
padėtis.

Stebint Iš tolo bolševikų darbus 
ir jų vedamą Lietuvoje politiką, 
susidaro įspūdis, jog ir patys bol
ševikai tai supranta. Jie nesijau
čia Lietuvoje kaip tikri šeiminin
kai, bet tik kaip laikiniai okupan
tai, kurie atėjus tikrajam laikui, 
turės Iš jos Išsinešdinti. Jie varo 
Lietuvoje išnaudojimo politiką ta 
pačia prasme, kokią paprastai va
ro visi okupantai.

Jie kasmet iš Lietuvos išveža už 
milionus grūdų, mėsos, pieno pro
duktų, įvairiausių gaminių ir pre
kių. Lietuvos fabrikuose pagamin
tų prekių sutiksite visoje Rusijo
je, o ką atveža į Lietuvą? Kodėl 
pavergtoje Tėvynėje žmonės yra 
nuplyšę, nuskurę ir vaikščioja 
pusbasiai?

— Atsakymas tėra tik vienas: 
tai ir yra Lietuvos apiplėšimas, 

(Tąsa 2 psl.)

pastangas išsaugoti taika Vid. Ry
tuose.

Maskva pataria arabams Ir Iz
raeliui ginkluotais kivirčais neašt
rinti padėties, kas rodo, kad So
vietai siekia neutralaus tarpinin
ko vaidmens.

šis Kremliaus pareiškimas nuo
stabiai sutapo su Bulganino ir 
Chruščevo atvykimu j Londoną. 
Manoma, kad čia juodu galės sėk
mingai pasireikšti kaip “taikos ba
landžiai”. Arabų kraštams šis pa
reiškimas buvo nemaloni staigme
na, nes jie manė, kad Sovietai 
tvirtai stovi jų pusėje. JAV už
sienių reikalų ministeris Dulles pa
reiškė, kad Amerika sveikina kiek
vieną pastangą Išsaugoti taiką. 
Jis nurodė, kad prezidentas Eisen- 
howeris balandžio 9 d. kreipęsis i 
visus Jungtinių Tautų Organizaci. 
jos narius, kviesdamas prisidėti 
prie taikos Išsaugojimo Vid. Ry
tuose. Todėl, jeigu Sov. Sąjunga 
nuoširdžiai dalyvaus ir ateis su 
tikru noru bendradarbiauti, būsią 
greičiau Ir geresnių rezultatų pa
siekta.

Politiniai stebėtojai mano, kad 
šiuo pareiškimu Maskva parodžiu
si, jog ir Vid. Rytuose taikos rak
tas yra jos rankose.

• Naktj iš Velykų pirmosios 
dienos į antrąją Muenchene pik
tadariai įsilaužė j šalpos organi
zacijų būstą Ir iš pirmojo augšto 
išnešė dalį YMCOS senų kartote
kų. Tuose pačiuose namuose yra 
susitelkusios lietuvių, lenkų ir ki
tos šalpos organizacijos, iš kurių 
būstų nieko nepaimta. Nepaimtos 
nė naujosios YMCOS kartotekos. 
Piktadariai į vidų įlindo atsinešę 
nuo gretimojo namo kopėčias. Kar
totekų spėta paimti tik nedidelė 
dalis. Įvykis atsidėjus tiriamas.

“Ordzhonikidze”, atvežęs Bulganiną ir Chruščevą su 45 palydovais 
Kreiserį atsekė du sovietiniai laivai naikintojai. Sovietų karo laivus 

i pasitiko būrys smalsuolių, gi juos pasveikino britų pakrančių bateri- 
I jos.

Londone Kremliaus vadus pasitiko Edenas ir jo vyriausybės na- 
: risi.

; Sov. S-gos premjeras maršalas Maskvos jie pareiškė nepasltenkl- 
I Bulganinas ir Sov. Sąjungos kom. I nimą dėl “darbotvarkės”. Bulga- 
.partijos pirmasis sekretorius Chru- ninas viešai pareiškė, jog Anglijo, 
j ščevas, gražiai pamojavę skrybė-' je esama ’’jėgų, kurios nori su- 
I lėmis juos pasisekusiems ang- trukdyti” jam Ir Chruščiovui suei- 
lams, nuvyko į viešbutį, kuriame, ' ti į glaudų sąlytį su Anglijos llau- 
paprastai, apsistoja Anglijon at- dlmi. Kitais žodžiais tariant, mas- 
vykę valstybių vyriausybių nariai, kviečiai norėtų, kaip prieš keletą 

l bet tik pirmą kartą virš šio vieš- dienų Anglijoj viešėjęs Malenko- 
bučio suplevėsavo raudonoji vėlia- j vas, džiaugtis fabrikų darbininkų 
va su pjautuvu ir kūju. bučiniais, dalinti joms šokoladą,

1000 sovietinių jūreivių pasili- | tapnoti darbininkams per pečius ir 
ko savo karo laivuose, bet jie ga- i įsigyti galimai daugiau populiaru- 
lės laisvai lankytis Anglijoje. Gi mo. Rimtiems pokalbiams, atro- 
Bulganiną ir Chruščevą, per visas ( do, jie nėra linkę. Bet, žinoma pa
lo dienų, vežios kulkų nepraker- , kalbės ir britams rūpimais politi- 
tamomls sienomis automobiliai Ir nlais klausimais. Pagrindinis te- 
lydės pasaulyje nematyto stipru- čiau tikslas yra parodyti britų 
mo apsauga, susidedanti iš anglų publikai, kad dabartiniai Sov. Są- 
ir sovietų saugumo policijos ge- jungos valdovai yra visiškai skir
tai išmankštintų vyrų. tingi nuo Stalino gadynės, Stali-

Viešbutis (ir visi aplinkiniai na
mai) Jau anksčiau nuodugniai po
licijos patikrinti, o nepatikimi as
menys iš jų pašalinti. Apžiūrėtas 
kiekvienas plyšys, kad koks taiklus 
šaulys pro jį nepasiųstų sveikini
mo kulką to vertiems tautų lais
vės smaugliams.

Didieji anglų Ir viso pasaulio 
laikraščiai apie Kremliaus vadus 
rašė Ir teberašo nuogą teisybę, iš
keldami jų ir Sovietų Sąjungos 
kruvinąją politiką, įvykdytus pa
vergimus, įvykdytas ir tebevykdo
mas deportacijas.

Anglijos ministeris pirmininkas 
sako, kad Vakarų ir Rytų nuomo
nių skirtingumo sumažinimas yra 
svarbiausias šio vizito tikslas. Bet 
jis, kaip Ir daugelis kitų Anglijos 
politikai vadovaujančių asmenų, 
daug vilčių nededa į šį susitiki-

no, kuris vienas Ir esą kaltes 
dėl visų negerovių, visų žmog
žudysčių, trėmimų ir pavergimų. 
Gi šiuo keliu einant nebus sun
ku apgauti lengvatikius — tik ne
įmanoma apgauti milionus vergų 
stovyklose, pavergtąsias tautas ir 
istorijos puslapius sklaidantį, po
litinį laisvojo pasaulio žmogų.

Yra dar žmonių, kurie prieš pa
vojų užsimerkia. Rasime ir tokių, 
kurie, žmogžudžiui nusišypsojus, 
taria ano širdyje pabudus geruo
sius pradus. Bet, kaip medžiotojo 
kllposs neišvengia smėlln įkišęs 
galvą strausas, taip lengvatikis 
miršta nuo besišypsančio žudiko 
peilio į nugarą.

Bulganinas, Chruščevas, Malen
kovas ir kiti, nekaltų žmonių, iš
tisų tautų krauju susitepusieji, 
šiandien saldžiai šypsosi Anglijoje

pavadinimas — Komunistų Infor
macijos biuras. Jis buvo įsteigtas 
vieton uždaryto Komintemo, ku- REIKALAŲJA

mą. Bulganinas ir Chruščevas ta
čiau yra pažadėję “malonią staig
meną”, kurią patirsiu britai šio 
vizito metu. Tai paaiškės per tą

Bajorinas
A. A.P. spaudos agentūra paskel

bė žinią, apie Scotland Yordo (vy
riausia Londono policijos įstaiga) 
kreipimąsi j B. Bajorlną (Anglijos 
lietuvių bendruomenės pirminin
kas, sykiu jis yra Centro ir Rytų 
Europos tautų, esančių už geleži
nės uždangos, komiteto pirminin
kas), kad šis paveiktų politinius 
pabėgėlius neruošti protesto de
monstracijų Bulganinui ir Chruš- 
čevul viešint Londone.

šią žinią atspaude daugumas 
pasaulio didžiųjų dienraščių, jų 
tarpe ir Australijos, pažymėdami 
ir B. Bajorlno tautybę.

B. Bajorinas Scotland Yardo 
pareigūnui esą atsakęs: "Mes pri
siderinsime prie Scotland Yardo 
reikalavimo”.

Vėlesnės žinios rodo, kad politi
niai pabėgėliai tačiau ruošia pro
testo demonstracijas. Negi B. Ba
jorūnas gali sulaikyti minios spon
tanišką pasipiktinimo pareiškimą 
tiems, kurie jų tautų laisvę už
smaugė.

• Iš Londono pranešama, kad 
Karolio Markso, žinomo komuniz
mo teoretiko, statula šiaurinėje 
Londono dalyje buvo ištepta mur
zinais dažais, ši statula buvo ati
dengta Anglijos komunistų vado 
prieš mėnesį, o vizituodamas Ma
lenkovas prie jos buvo padėjęs vai
niką.
• Iš Paryžiaus pranešama apie 

augančią Čekoslovakijos ginklavi
mosi pramonę. Steigiami du dideli 
ginklų fabrikai Moravska — Ost
rava rajone gamins automatinius 
ginklus už geležinės uždangos 
esančioms valstybėms, čekai siū
lo pigesnėmis kainomis ginklus ir 
nesenai nepriklausomybę atgavu
siai Austrijai.

• Iš Canberros pranešama, 
kad šiais metais Iš darbo atleis-

rio tikslas buvo pasaulinė revoliu
cija.

Pasaulio politiniai sluogsnial 
reiškia nuomonę, kad kaip Ko- 
minterno, taip dabar Kominformo 
paleidimas jokios praktiškos rei
kšmės tarptautinio komunizmo 
operatyviniai veiklai neturėsiąs. 
Tai daugiau propagandinis ėjimas, 
turįs tikslą parodyti Maskvos “ge
rą valią”, o svarbiausia, šiuo no
rima sutelkti pasitenkinimą mar
šalui Titui, žinoma, šitai bus pa
naudota, kaip stiprus kozeris Ir 
pasitarimuose Londone.

BRITAI TURI 
PASITRAUKTI

— Pareiškė Ceylono 
Premjeras

Naujasis Ceylono ministeris 
pirmininkas (Solomon Bandaranai- 
ke)1 pareiškė, kad Jis yra nutaręs, 
jog britai turės pasitraukti iš sa
vo bazių Ceylone. Tačiau jis dar 
nesąs aiškiai apsisprendęs, ar Cey- 
lonas pasiliks Britų imperijos na
riu.

Solomon Bandaranaike esąs aiš
kus antikomunistas, bet jis kovo
ja už Ceylono visišką nepriklauso
mybę ir nori Ceyloną padaryti ne
utralia valstybe. Be to, jis šliejasi 
prie Azijos tautų bloko Visgi, apie 
dabartinę Ceylono vyriausybę gru
puojasi ir daug prokomunistinio 
elemento, kaip skelbia užsienio 
spauda.

10 dienų Kremliaus vadų ir Ang-

— laisvajam pasauliui — siunčia 
meilingus pabučiavimus — dvel
kiančius mirtimi.

J. STARKUS.

ta apie 200 darbininkų, daugiau
sia dirbusių prie valdinių staty
bų. Darbus mažina Ir privačios 
firmos.

SUIMTI
Vliko V. Taryba pasiuntė D. 

Britanijos vyr. prokurorui Londo
no tokio turinio telegramą:

Didžiai Gerbiamasis Pone,
Mūsų turimomis žiniomis, Sovie

tų Sąjungos pilietis Ivan Alek- 
sandrovič Serov šiuo metu yra 
Londone. Mes sreikalaujam jį su
imti kaip karo nusikaltėlį ir ati
duoti teismui. Serov buvo vienas 
Iš vadovaujančių sovietinės polici
jos pareigūnų, kuris yra pasira
šęs 1941 m. įsakymą vykdyti ma
sines mūsų tautiečių deportacijas 
iš Sovietų okupuotos Lietuvos į 
Sibirą ir yra taip pat atsakingas 
už tuo metu Lietuvoje įvykdytas 
masines žmogžudystes. Kartu pa
sižadamo pristatyti reikalingą įro
domąją medžiagą.

VT pirmininkė A. DEVENIENĖ 
ir nariai: DR. P. KARVELIS ir 
M. GELZINIS.

Lietuvių akcija prieš Serovą ir 
sovietinių vadų vizitą D. Britani
joje šiltai įvertina taip pat sveti
mųjų. Žinią apie reikalavimą su
imti Serovą perdavė britų radijas 
BBC, Reuterio atstovas, atžymėjo 
lenkų “Dziennik Polski” ir kt. spau
dos organai.

Ir suomių žinių agentūra per
davė Reuterio paskelbtą žinią apie 
Vykd. Tarybos reikalavimą suimti 
Serovą kaip karų nusikaltėlį, ži
nią paskelbė Helsinkio dienraštis

SEROVĄ
“Hufvudstadsbladet” ir kiti laik
raščiai. Elta.

Monaco — Maskva
— Londonas

Pereitą savaitę įvykusios Mo
naco princo Rainier ir filmų žvai
gždės amerikietės Grace Kelly 
vedybos į Monaco valstybėlę su
traukė iš viso pasaulio apie 1500 
žurnalistų, fotoreporterių ir fllml- 
ninkų. Keliolika dienų viso pa
saulio laikraščiai buvo pilni Rei- 
nier ir Grace Kelly nuotraukų 
bei aprašymų. Nepraleista mažiau
sia vedybų pasiruošimo ir pačių 
vedybų ceremonijų smulkmena. 
Tai buvo, šalia Bulganino ir Chru
ščevo vizito, bene daugiausiai šiuo 
metu išgarsintas įvykis.

Monaco valstybėlė turi 20.000 
gyventojų, kurie nemoka jokių mo
kesčių. Valstybėlės pajamas suda
ro įplaukos iš Monte Carlo lošimų 
klubų (ruletės) ir turistų.

LĖKTUVAS, PRALENKIĄS 
PATRANKOS SVIEDINĮ

Amerikiečiai pasigamino naują 
turbininį naikintuvą, kurio greitis 
didesnis už iššauto patrankos 
sviedinio. Jo motoras — 60.000 
arklio jėgų, gali skristi 1500 my
lių per valandą ir tokiu greičiu 
kilti 45 laipsnių kampu į viršų.

lijos mlnlsterio pirmininko bei jo 
vyriausybės pasitarimams yra nu
matytos visos 24 valandos.

Dar nežinoma, kokios proble- 
moss tuose pasikalbėjimuose bus 
paliestos, tačiau spėjama, kad 
Anthony Edenas iškels geriems 
santykiams kenksmingą parausti- 
nę komunistų veiklą Anglijoje ir 
jos kolonijose; Vokietijos sujun
gimo ir laisvų rinkimų pravedimo 
rytinėje ir vakarinėje zonoje klau
simą; Vid. Rytų problema bei nusi
ginklavimo Ir galimo kompromiso 
tarp Rytų Ir Vakarų klausimą.

Britų darbo partijos gen. sek
retorius Morgan Philips, kuris yra 
taip pat Socialistų Internaciona
lo vadas, žada paklausti Chruš
čevą, po to kai šis pareiškė, kad 
yra daugiau, negu vienas, kelių i 
socializmą, kodėl Sov. S-gos sate
litiniuose kraštuose socialdemok
ratai laikomi kalėjimuose.

Yra tačiau žmonių, kurie Krem
liaus vadus sveikina visai kito
kiais žodžiais, negu to pageidautų 
oficialieji šeimininkai: Muggeri- 

dge — “Punch” žurnalo redakto
rius, Norfolko kunigaikštis — įta
kingas Romos Katalikų bendruo
menės pirmininkas, o taip pat ir 
daugybė kitų, yra nonutildomi an
tikomunistiniai griaustiniai, nuo
lat virpiną britų budrumą ir są
žinę.

Kokios maskviečių intencijos? 
Jos neatspėjamos. Težinoma tik 
tai, kad prieš pat išvykdami iš

BULGANINAS IR CHRUŠČEVAS
SUTIKTI KAČIŲ KONCERTAIS ARBA LEDINE TYLA

Per keletą viešėjimo dienų Lon
done, Bulganinas ir Chruščevas 
patyrė, kad Londono publika jų 
atžvilgiu laikosi labai šaltai Ir ne
rodo jokio entuziazmo.

Labai dažnai jie pasitinkami ne
draugiškais šauksmais, kačių kon
certais Ir žodžiais, kurių niekas 
jiems nedrįstų tarti Maskvoje. 
Blogiausia betgi yra “lediniai” 
veidai ir kietai sučiauptos lūpos 
— grėsminga minios tyla, tarsi 
žmogžudžius pasitinkant jų aukos 
laidotuvėse.

Oksfordo universiteto studentai 
Kremliaus vyrams vizituojant uni
versitetą, sukėlė tokį sąmyšį, kad 
policija buvo bejėgė tvarką palai
kyti. Studentai, pradėję sprogdin
ti “faier krekerius” mirtinai iš
gąsdino maskviečius.

Kremliaus vadai atvežė daugy
bę dovanų: karalienei brangius 
kailius ir neapskaičiuojamos ver
tės brangenybių, jos vyrui Ir sū
nui po rusišką arklį, dukrai mažą, 
gyvą rusišką lokluką ir kt.

Iškilmingus priėmimus ruošia 
ministeris pirmininkas, iš auksi
nių lėkščių valgydino juos Lon
dono burmistras, arbatos išgerti 
pakviesti į karališkuosius rūmus.

Pranešama, kad ruošiamos pro
testo demonstracijos, kuriose da
lyvaus apie 15.000 žmonių iš už

I geležinės uždangos.
Sovieteai pasikalbėjimuose su 

' vyriausybės nariais prasitarė, kad 
jie sutinką anglams už jų pra

monės gaminius mokėti grynu auk
su. Suprantama, už tokius gami
nius, kurie reikalingi sovietams jų 
karinei galybei stiprinti.

Tai tokie pirmieji įspūdžiai 
Kremliaus valdovams atvykus j 
Londoną, kur Jie išbus 10 dienų.

• Iš Maskvos pranešama, kad 
iš pareigų atleistas žemės ūkio 
mokslinių tyrinėjimų akademijos 
prezidentas prof. Lysenko, kurį 
labai protegavęs Stalinas.

Stalino duktė Svetlana, prieš 
penkerius metus ištekėjusi už mi- 
nisterio pirm, pavad. Lazar Kaga- 
r.ovičiaus sūnaus, Michail Kagano- 
vičiaus, vyriausybei uždraudus ne
galinti išvykti iš Maskvos.

• Kemsley spaudos agentūra 
praneša, kad II Pasaulinio karo 
išvakarėse pastatytoji Maginot li
nija numatoma paversti atomine 
slėptuve. Prancūzijos civilinės gy
nybos vadovybė mano, kad Magi
not požemiuose apsaugą nuo ato
minių bombų galėtų rasti millo- 
nai žmonių.

• Indonezija nutraukė ekono
minėj ir politinės sąjungos ryšius 
su Olandija.

1
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;&®KUPUOTQJE
Vt* LIETUUQ7E

KAUNO KARO MUZĖJUJE
Karo Muzėjus ir visa jo aplin

ka, jo sodelyje kas vakaras vyku
sios vėliavos nuleidimo iškilmės 
ir apeigos prie Žuvusiųjų pamink
lo, yra dar ir šiandien gyviausiai 

■išlikę atmintyje visų mūsų tautie
čių, kuriems nors kartą teko jose 
dalyvauti jas matyti, girdėti trans
liuojant per radiją ar bent klau
sytis apię jas kitų pasakojimų. 
Tačiau okupantai, padedami jiems 
parsidavusių riebiai apmokamų 
kvislingų, ir šią tautos šventovę 
belsiausiai išbiauriojo. Karo Mu
zėjus, šiandien vadinamas “Kau
no Valstybiniu kariniu — istori
niu muzėjum”, jau nuo pačių pir
mųjų okupacijos dienų stengiama
si paversti bolševikinės propagan
dos židiniu. Klastojant Istorinę 
tiesą ir faktus, dabar šis muzė
jus dar daugiau bolševikinamas, 
mėginant įrodinėti, tariamai Ne
priklausomybės metais šalies gy
ventojai skurde ir' tik dabar esą 
visko pertekę, patenkinti, dėkoja 
už jų pąvergimą. štai kaip A. 
Kemovas, minimojo muzėjaus “di
rektoriaus pavaduotojas mokslo 
reikalams“, “Literatūros ir Meno“ 
Nr 7 (1956.11.11) aprašo muzė
jaus tolimesnį bolševikinimą, pa
vadintą kuklesniu “reorganizavimo 
darbų vardu”. Esą, tokie "reor
ganizavimo darbai kai kuriuose 
muzėjaus skyriuose vykdomi jau 
nuo pereitų metų. Neseniai buvo 
pertvarkytas ir praturtintas sky
rius, vaizduojąs lietuvių liaudies 
kovą už tarybų valdžią 1917 — 
1940 m. Daugelis eksponatų vaiz
džiai byloja apie sunkią darbo 
žmonių padėtį buržuazijos valdo
moje Lietuvoje. Valstiečių ūkių 
pardavimas iš varžytinių, skurdo 
Ir nevilties nukamuotų žmonių 
emigravimas į tolimas užsienio 
šalis — štai prie ko vedė darbo 
liaudį fašistiniai “tautos vadai”... 
1955 m., be kitų eksponatų, mu

zėjus įsigijo dail. J. Švažo pavei
kslą, kuriame autorius atkūrė kas
dieninį buržuazijos valdomos Lie
tuvos reiškinį — varžytines”. 
Augščiau minėtoji citata parodo, 
kokiais “muzėjiniais eksponatais” 
stengiamasi užgrūsti buv. Karo 
Muzėjų. Panašaus komunistinio 
šlamšto prlgrūdami ir kiti sky
riai, kur ypač “daug, dėmesio ski
riama ekspozicijai, vaizduojančiai 
lietuvių tautos dalyvavimą Did
žiajame Tėvynės kare”, šiais me
tais pradėta “įruošti Lietuvos 
TSR istorijos skyrių. Jo įruoši- 
mas — didelis ir atsakomingas 
uždavinys”. Be abejo, tas “dide
lis uždavinys” bus “atsakingai“ 

atliktas tik tada, kai propagandi
niais eksponatais bus subiaurotas 
Nepr. Lietuvos gyvenimas. Gi 
"Partijos direktyvų dėl šeštojo 
penkmečio plano projektas, atve
riąs didžiules konkrečias galimy
bes šalies liaudies ūkiui toliau 
vystyti, nubrėžia muzėjaus perso
nalui aiškias tolesnes veiklos gai
res ir uždavinius”...

Išorio vaizdas muzėjaus, pa
sakoja žmogus, neseniai dar buvęs 
Lietuvoje, — veik toks, kaip ir 
seniau. Tik “turinys” viduje jau 
visai kitoniškas. Ypač platus “Re
voliucijos skyrius" su visokiais 
Greifenbergais ir kitais jų “kan
kiniais”. Nepaprastai smarkiai 
reklamuojama, žmonių terminu 
tariant, "Kapsuko valdžia”. Išsta
tytos raudonųjų pulkų uniformos 
ir įvairūs jų “trofėjai”, taip pat 
reklamuojami bolševikiniai parti
zanai. Bet platus ir tautinių dra
bužių bei tautodailės skyrius, yra 
Ir Vargo mokykla su rateliu, šiaip 
muzėjus-pajungtas išimtinai komu
nistinei propogandal. štai kas pa
daryta iš šios tautos šventovės — 
dergykla Nepr. Lietuvos gyveni
mui juodinti ir istorinei tiesai 
klastoti. Elta.

NUTARIMAI IR 1
LNA, — 1953 metų lapkričio 14 

-15 d. paskelbtame LKP CK nu
tarime buvo pareikšta: ■

“Gyvulių ypač karvių skaičius 
kolūkiuose didėja .lėtai. Žemas yra 
gyvulininkystės produktyvumas, 
dideli nuostoliai dėl gyvulių kri
timo, prileidžiamas žymaus gyvu
lių skaičiaus bergždumas Visiškai 
nepatenkinamai išvystyta kolū

kiuose pašarų bazė gyvulininkys
tei... Daugelyje tarybinių (-val
stybinių. Red-.) ūkių žemas žemės 
ūkių kultūrų derlingumas ir gyvu
lininkystės produktingumas, tvar
komasi neūkiškai, didelė faktinė 
produkcijos savikaina”.

Tada nutarta:
“... likviduoti nepakenčiamą at

silikimą vystant gyvulininkystę, 
sudaryti tvirtą pašarų bazę, ap
rūpinti gyvulius Ir paukščius pa
talpomis. Pasiekti ryžtingą gyvu
lininkystės produktyvumo pakėli
mą, spartesnius gyvulių skaičiaus 
augimo tempus, jų veislės pagerė
jimą ir per artimiausius 2-3 me
tus užtikrinti žymų gyvulininkys
tės gamybos produktų padidėji
mą”.

Po dviejų metų ir keturių mė
nesių, 1956 metų kovo 14 d. pas
kelbtame nutarime pareikšta:

“Gamybos lygis respublikos že
mės ūkyje vis dar tebėra žemas... 
Pašarų gamyba kolūkiuose smar
kiai atsilieka. .. gyvulių produk
tyvumas per pastaruosius metus 
smarkiai mažėja... Gyvulininkys
tė tarybiniuose ūkiuose buvo vys
toma žymia dalimi naudojant at
vežtinius pašarus... Visuomeninių 
(tai yra kolchzinių ir sovehozinių. 
Red.) gyvulių bei paukščių lygi- 
hamasis svoris (tai yra, skaičius, 
palyginus su privačiai laikomais 
gyvuliais. Red.) ir jų produktyvu
mas yra labai žemi... partiniai, 
tarybiniai ir žemės ūkio organai 
... vadovavo žemės ūkiui nenusi
manydami jo ypatybėse ir neatsi
žvelgdami į jas”.

Tad dabar nutarta:
“...per artimiausius dvejus — 

trejus metus žymiai padidinti že
mės ūkio produktų gamybą) tei- 
» -. •

slngiau išnaudojant žemės naud
menas, visomis priemonėmis vys
tant pieninę gyvulininkystę ir 
kiaulininkystę, didinant šienauja
mus daugiamečių žolių plotus, 
plečiat kukurūzų pasėlius...”

1953 metų lapkričio mėnesį bu
vo nutarta:

"Užtikrinti, kad 1954 metų sėjai 
būtų surinkta 81.000 centnerių 
daugiamečių žolių sėklų; tame 
tarpe dobilų — 58.000 centnerių, 
varpinių — 23.000 centnerių. At
kreipti specialų dėmesį į sėklinin
kystės ūkių darbo pagerinimą au
ginant daugiametes žoles (dobi
lus, motiejukus, esparcetą), o taip 
pat pievų — ganyklų žoles”.

1956 metų kovo mėnesį nutari
me pareikšta:

“... dobilų auginimas ir dau
giamečių žolių sėklininkystė per 
pastaruosius metus buvo visiškai 
apleisti”.

Tad vėl nutarta:
"... žymiai išplėsti dobilų pa

sėlius, nes tai leis aprūpinti vi
suomeninę gyvulininkystę ir kolū
kiečių gyvulius geru šienu ir ža
liaisiais pašarais... imtis neatidė
liotinų priemonių daugiamečių žo
lių sėklininkystės ūkiams sustip
rinti kvalifikuotais agronomais ir 
suteikti šiems ūkiams reikalingą 
materialinę — techninę pagalbą”. 
1953 metais lapkričio mėnesį buvo 
nutarta:

"... užtikrinti, kad 1954 metais 
gyvulių skaičius... padidėtų taip: 
... kolūkiuose karvių iki 155.000, 
visų galvijų iki 415.000 ... imtis 
priemonių gyvulininkystės produk
tyvumui smarkiai padidinti Ir už
tikrinti, kad 1954 metais iš kiek
vienos karvės būtų primelžta ne 
mažau kaip 1500 litrų”...

1955 metų vasario mėnesį A. 
Sniečkus partijos aktyvo susirin
kime Vilniuje kalbėjo, kad 1954 
metų pieno primelžimo vidurkis vi
sos respublikos kolūkiuose buvęs 
1210 litrų, taigi 290 litrų mažes
nis kaip nutarime numatytas mi
nimumas, o 1956 metų sausio ga
le LKP suvažiavimo rezoliuci
joje pasakyta:

“Respublikos kolūkiuose praėju
siais (t.y., 1955. Red.) metais gy
vulių skaičius sumažėjo Ir nusmu
ko jų produktyvumas”.

Dabar nutarta:
“...imtis priemonių visuomeni

nių gyvulių skaičiui žymiai padi
dinti, pasiekti žymų Jų produkty
vumo pakėlimą; užtikrinti, kad 
kolūkiuose būtų padidintas karvių 
skaičius, išauginant prieauglį far- 
mose, o taip pat superkant karves 
bei telyčias iš kolūkiečių, darbi
ninkų ir tarnautojų”...

* LNA. — Panevėžyje nuo 1921 
metų gyvenąs gydytojas Antanas 
Didžiulis Ir jo žmona Serafiną 
Didžiulienė, dabar Panevėžio II- 
sisos vidurinės mokyklos (buv. 
mergaičių gimnazijos?) direktorė, 
gavo po Lenino ordiną už dalyva
vimą 1905 metų revoliuciniame ju
dėjime.

Skaičiai yra
— STUDENTŲ NĖRA

LNA. — Oficialiai skelbiamas 
Lietuvoje esamų augštųjų mokyk
lų studentų skaičius (pastaruoju 
laiku — 23.000) priimtinas su re
zervu ypač dėl to, kad į tą skai
čių įskaitomi ir vadinamieji stu
dentai neakivaizdininkai, užsira

šiusieji studijuoti korespondencinlu 
būdu. Vien Vilniaus pedagoginia
me institute 529 neakivaizdininkai 
šią žiemą nepasirodė patikrina
mojoje sesijoje, taigi nestudijavo, 
nors ir buvo įskaityti į studentų 
skaičių. Tokia pati padėtis esanti 
ir Šiaulių bei Naujosios Vilnios 
Institutuose.

1955 metais pedagoginėse mo
kyklose užsirašiusiųjų neakivaiz
dinių studentų skaitoma 1750, bet 
baigė vos apie pusė jų (895). Ne
akivaizdininkai sudaro labai žymią 
studentų dalį ir kitose augštosiose 
mokyklose. Dalis iš jų taip “stu
dijuoja” po 3-4 metus viename 
kurse. 

............ ....... -. .—

Laukiama
Naujo Maskvos 

Triuko
SKLINDA KALBOS, KAD PA
BALTIJO VALSTYBĖMS BUS 
SUTEIKTA “NEPRIKLAUSOMY
BĖ.”

Tarp pabaltiečių kelia gyvą su-* 
sidomėjimą šveicarų dienraščio 
“Neue Zuercher Zeltung" 1956.IV. 
6 iš Stokholmo paskelbtoji žinia 
apie galimą Pabaltijo valstybių 
dabartinės Juridinės padėties pa
kitimą. Dienraštis, pasiremdamas 
švedų “Stockholms Tidningen” 
pranešimu, skelbia, kad galima 
laukti Pabaltijo respublikų poli
tiniame statuse didelių pakitimų, 
švedų dienraštis paskelbė iš taria
mai gerai Informuotų šaltinių 
Londone sužinojęs, jog per Sov. 
Sąjungos kp 20-jį suvažiavimą 
Maskvoje buvusi priimta slapta 
rezoliucija, kuria artimiausioje 
ateityje dabartinės trys sovietinės 
respublikos, būtent: Lietuva, Lat
vija ir Estija būsiančios formaliai 
paskelbtos suvereninėmis valsty
bėmis Rytinių kraštų satelitų pa
vyzdžiu. To paties švedų dienraš
čio informacijomis, latvių kp va
dovybė Rygoje š.m. kovo vidury
je jau buvusi apie tai painfor
muota. Suplanuotasis pakitimas, 
kaip pažymi “NZZ", iš tikro Pa
baltijo kraštų sovietiniame nieko 
nepakeistų ir tesąs tik prieš Va
karų valstybes numatytasis šach
matų ėjimas, nes jos nepripažįsta 
Pabaltijo aneksijos į Sov. Sąjungą.

Suomių “Helsingin Sanomat” ir 
“Iltasanomat”, š.m. balandžio 5 ir 
6 d.d. komentuodami tą "Stock- 
holms Tidningen" paskelbtą žinią, 
be kita ko, pažymi, jog tuo reika
lu slaptu antspaudu užantspauduo
tas pranešimas atėjęs tiesiai iš 
Maskvos. Daugumas komunistų 
vadų Pabaltijo valstybių sostinėse 
yra lyg netekę galvų, ir kai kurie 
iš Jų laiko reikalinga apsilankyti 
šiapus geležinės uždangos ir susi
pažinti su tenykščiu gyvenimu. 
Jei pasirodytų, kad toji žinia yra 
tikra ir planas būtų vykdomas, 
tai toks žygis tarpt, politikoj su
keltų didelį atgarsį. Galvojama, 
jog šių nepriklausomų valstybių 
okupavimas. 1940 m. gali būti ap
šauktas Stalino įvykdyta klaida...

V. JAKUTIS.

LITUANISTINIAI KURSAI IR 
KULTŪROS FONDAS MELBOURNE

Melbourne Kultūros Fondo sky
riaus žinioje esantieji Lituanisti
niai Kursai išleido savo pirmąja 
laidą: š.m. kovo 24 d. dešimčiai 
jaunuolių buvo išduoti Lietuvių 
Kultūros Fondo Australijos Val
dybos švietimo vadovo A. Krauso 
ir Lituanistinių Kursų vedėjo ir 
dėstytojų pasirašyti pažymėjimai, 
kad jaunuoliai lankė kursus ir iš
laikė raštu ir žodžiu baigiamuo
sius agzaminus iš lietuvių kalbos 
ir literatūros, Lietuvos politinės ir 
kultūros istorijos, Lietuvos bažny
tinės istorijos.

Kursai savo darbą pradėjo 1952 
m. ir juose per tą laiką dėstė bei 
tebedėsto: kursų vedėjas Albertas 
Zubras, kun. Juozas Kungys, Ale
na Karazijienė, Kostas Rindzevi- 
čius (dabar išsikėlęs mokytojauti 
j Balarato australų koledžą). Kur
sų lankytojai: Lietuvos mokyklos 
nelankę ar josios nebaigę lankyti, 
tremties savaitgalio mokyklas bai
gę mokiniai. Darbas kursuose 
vyksta dviem grupėm. Kursai vi
są laiką vyko karmelitų patalpo
se, Middle Park. Toje pat vietoje, 
paprastai prieš pamokas, būdavo 
Algio Karpavičiaus vadovaujamos 
tautinių šokių grupės repeticijos, 
kur dalyvaudavo ir kursantai.

PIRMIEJI DEŠIMT
Tie trumpi daviniai pasako, kad 

Lituanistinių kursų pirmoji laida
— pirmieji dešimt — vainikuoja 
kursų vedėjo bei kursų dėstytojų 
pasišventimą, pačių kursantų ke
lių metų darbą, gi tėvams telkia 
džiaugsmo. Tai nėra vien kursams
— vedėjui, dėstytojams kursan
tams, tėvams maloni valanda, bet 
ir reikšmingas įvykis tremties gy
venime apskritai. Melbourne apy
linkė gali didžiuots jaunosios kar
tos ruošimo pastangomis tautinės 
kultūros darbui.

NĖRA LENGVA
Kursų darbas nėra lengvas. Taip 

pat ir Melbourne Kultūros Fondas, 
rūpinąs kultūrinius reikalus apy
linkėje, ne visados pajėgus — ne 
dėl nuo jo pareinančių priežasčių
— sudaryti tinkamas darbo sąly
gas ar pašalinti sutveriamus kliu
vinius. Sėkmingam kursų darbui 
trukdo taip pat ir techniški daly-

LIETUVIAI PASAULYJE
ARGENTINA

ALB skelbia, kad pabaltiečiams 
per Vasario 16 d. minėjimus nuta
rus prašyti dabartinę Argentinos 
vyriausybę panaikinti Perono vy
riausybės patvarkymą, kuriuo bu
vo uždarytos Pabaltijo valstybių 
atstovybės, argentiniečiai intelek
tualai labai susidomėjo lietuviais. 
Tikri argentiniečiai didžiuojasi 
Argentinoje gyvenančių lietuvių 
kultūrine veikla ir jų kova už savo 
tautos laisvę.

N. ZELANDIJA

N. Zelandijos LB naujojon val- 
dybon išrinkti J. Pečiulaitis, J. 

Zaremba ir J. žiginskas, rev. ko- 
mlsijon — č. Liutikas, V. Procu- 
ta ir VI. Grigaliūnas, atstovais i 
krašto tarybą — V. Procuta, A. 
Mickevičienė ir J. žiginskas.

VOKIETIJA

Dr. A. Maceina gavo pakvietimą 
dėstyti Frelburgo un-te, Vokietijo
je. Vasaros semestre skaitys kur
są apie Dostojevskio religijos fi
losofiją.

— Muencheno un-te, pačiame 
didžiausiame Vak. Vokietijoje, tu
rinčiame per 12.000 studentų, dės
toma lituanistika. Dėsto L. Jur- 
gutytė—Baldauf. Pradėjo skaity
ti 1955 m. vasaros semestre po 
dvi savaitines paskaitas, o 1955- 
56 žiemos semestre skaityta jau po 
4 valandas. Naująjį semestrą pra
dėjus gegužės mėnesį — numaty
ta po 6 savaitines valandas. Li
tuanistika Muencheno un-te yra 
pripažinta šalutiniu dalyku — iš 
jo leidžiama laikyti egzaminus. 
Lituanistikos dėstytoja V.D. un-te 
yra gavusi licenciatą ir 1939 m.

KURSŲ PIRMĄJĄ

LAIDĄ PASITINKANT

kai, kaip tinkamų vadovėlių nebu
vimas, atliepiąs mokymo tempui. 
Pastaroji kliūtis atsveriama pačių 
lektorių paruošiama medžiaga iš
kelti dalykams, padedantiems for
muoti jaunuolio tautinę asmenybę.

IDEALISTINIS NUSITEIKI MAS
Dėstytojų prisiimtojo uždavinio 

supratimas, pasišventimas jaunuo
liui ugdyti, savojo laisvalaikio at
sisakymas bei įvairių rūpesčių 
prisiėmimas — žodžiu, idealisti
nis nusiteikimas mokymo darbui 
įgalina padėti pirmuosius akmenis 
pamatui, ant kurio statoma tau
tinės kultūros ateities rūmas trem
tyje.

Netenka abejoti dėstytojų entu
ziazmo nuoširdumu — jie nejlško 
kokios sau naudos ar garbės, ne
siekia kurių asmeniškų išskaičia
vimų Jie tevykdo švietėjo pašau
kimą, tęsdami ir tremtyje Lietu
vos mokytojo darbą. Jų darbo iš
davos yra tiesimas pagrindų lie
tuviškajam reikalui gyvuoti. Prie 
tų darbų, reikia tikėti, bus jun
giami kiti, tolygaus vertingumo 
darbai, besideriną tiek forma tiek 
turiniu, pagrindui toliau tiesti.

PAMATAI IR PASTATO 
STILIUS

Svarbu turėti tvirtą pamatą ir 
idėją kokį rūmą bei kuriai paskir
čiai norima statyti, kad sutelkti
nėmis jėgomis — kaip kad ben
druomenei ir pritiktų — eiti prie 
jų statymo. Šiuo tarpu, atrodo, 
nėra aktualu sielotis to rūmo iš- 
vazda, kurią, kaip paprastai, dau
giau ar mažiau, padiktuoja bend
ro gyvenimo stilius, laiko dvasia. 
Atseit, šių dienų sąlygose, tetu
rint prieš akis bendrąją tautinės 
kultūros ugdymo idėją ir laikant 
būtina naudoti solidarias pastan
gas bendrajam siekimui priartin
ti, nėra įmanoma pilniau pramaty
ti tautinio reiškimosi formų bei 
būdų, kurie atitiktų rytojaus gy
venimo charakterį. Tvirti pamatai 
tinka bet kurio stiliaus rūmui sta
tyti.

buvo atvykusi į Muencheną pagi
linti studijų. Jos vyras germanis
tas yra 1940-1944 m. dėstęs V.D. 
Un-te Kaune.

ITALIJA
PLB Italijos krašto valdyba dar 

vis gauna sveikinimų Ir linkėjimų 
Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės proga. Tarp jų yra pažymė
tina Italijos teisingumo ministe
rs Moro, kuris atsiprašo nega
lėjęs dalyvauti minėjime, kadangi 
tuo metu nebuvo Romoje, Ir linki 
Lietuvai laimingos ateities. Itali- 
jis ministerls pirmininkas, atsaky
damas į pasiųstą jam sveikinimą 
mūsų tautos šventės proga ir pa
dėką už Bendruomenei rodomą pa
lankumą, atsakė tokia telegrama: 
"Ministeris Pirmininkas per mane 
nuoširdžiai dėkoja už atsiųstus 
sveikinimus Lietuvos Tautinės 
šventės proga ir linki Lietuvių 
Bendruomenei Italijoj geriausios 
sėkmės. Ministerlų Kabineto Šefas 
DE MAGISTRIS.”

— Vysk. Padolskis skaitė pas
kaitą apie Kat. Bažnyčios padėtį 
Lietuvoje, nuo 1940 m. ligi šių die
nų viename dvasininkų suvažiavi
me Franscati miestelyje, kuriame 
dalyvavo 300 kunigų ir 19 arki
vyskupų ir vyskupų.

JUNGT. AMERIKOS VALST.
11 Amerikos lietuvių jaunimo 

organizacijų renka parašus petici
jai, kurią prieš birželio trėmimų 
minėjimus norima įteikti JAV pre
zidentui. Peticijoje prašoma pa
remti lietuvių Išsilaisvinimo kovą 
ir pastangas, kad būtų sugrąžin
ti tėvynėn visi ištremtieji į Sibi-

DIRBA RYTOJUI
Lituanistiniai kursai Melbourne, 

kaip ir, kiekviena tremties mokyk
la, dirba rytojui. Jie moko užvadė
lius šios dienos tautinės kultūros 
baro darbininkam), ruošia avan
gardą ateičiai laimėti. Darbą tąja 
kryptimi rikiuoja pačios bendruo
menės pašaukta Kultūros Fondo 
organizacija. Kultūros Fondo už
daviniai kultūriniam reiškimuisi 
stiprinti bei kreipti jį bendruome
ninius interesus atitinkančia link
me, deja, dar nėra reikiamai su
vokti apylinkėje esančiose specifi
nių interesų grupėse. Tatai, aišku, 
atliepia bendrųjų siekimų darbo 
sėkmingumui, ir, žinoma, ryškiau 
turės atsiliepti ateityje, jei esa
mieji tarpusaviai santykiai ben
druomenėje nebus sunormalinti.

GYVYBĖS ŠALTINIS
švietimo darbas yra reikšmin

gas ir atsakingas. Rytojaus diena 
vertins šios dienos tautinės kul
tūros darbininkus ir žiūrės ką bei 
kaip jie darė, ir ar jie buvo visa 
padarę, kad perduotų ateičiai tau
tinės kultūros gyvybės šaltinį ty
rą ir skaidrų. Netenka abejoti, kad 
Lituanistinių kursų lektoriai savo 
darbu išsaugo tą šaltinį tyrą ir 
skaidrų ir paruošia, kaip minėta, 
tvirtą pagrindą bendram rūmui 
statyti. Jiems už tą darbą pri
klauso ne tik kursantų, tėvų, bet 
ir kiekvieno sąmoningo tautiečio 
dėkingumas ir pagarba.

SOLONIŠKAS NUOSTATAS
Senasis Solonas buvo Išleidęs 

įstatymą, Jog tėvas, norėdamas, 
kad jis senatvėje būtų sūnaus 
karšinamas, turėjęs savo sūnų iš
mokyti amato. Tokios pat prasmės" 
soloniškas nuostatas galioja ir mū
sų gyvenimui. Jei norima, kad 
lietuvybė nenyktų, jei norima pil
niau gyventi savą tautinį gyveni
mą ir ateityje, bendruomenei pri
valu formuoti rezervus pavargu
sioms ar išsekusioms Jėgoms pa
keisti.

Visa tai privalu vykdyti atitin
kamomis priemonėms, kad paruoš
us jaunuosius lietuviškam darbui, 
kad likus tyros sąžinės, jog buvo 
padaryta visa, kas buvo galima ir 
kiek turimosios jėgos galėjo pa
kelti.

VLIKO 
PIRMININKO 

ŽODIS
(Atkelta iš 1 psl.) 

nuolatinis jos grobimas, kokį vyk
do kiekvienas okupantas svetima
me krašte laikinai atsidūręs. Tai 
Ir yra gryno tipo kolonijinė poli
tika.

Lietuvos išlaisvinimu tenka dar 
daugiau įsitikinti kaip tik susi
dūrus su Vakarų kraštų politikais. 
Iš Romos vizitų, kurių buvo daug,
— pažymėjo toliau Vliko pirmi
ninkas, — plrmon eilėn paminėti
nas priėmimas pas šv. Tėvą, ku
ris pareiškė: “Vargšė kenčianti- 
Lietuva, vargšė lietuvių tauta. Aš 
ją ypatingai laiminu ir už ją mel
džiuosi”. Kard. Pizzardo per pa
sikalbėjimą mus padrąsino, saky
damas: “Nesiliaukite kėlę paverg
tosios Lietuvos reikalą. Kiekviena 
proga ir visur kelkite savo balsą, 
visur klabenkite visas duris!” Tai 
mus padrąsina ir suteikia mūsų 
darbe naujų vilčių. O tokių pata
rimų ar paskatinimų mes gauna
me visur. Lietuvos reikalas visur 
yra žinomas.

Lankydamasis Europoje, susipa
žinęs su Vykd. Tarybos darbais, 
susitikęs su įvairiais žmonėmis, 
aš grįžtu į Amerikos žemyną su 
dar didesniu ryžtu. Aš matau, kad 
Europos lisetuviai daug yra pa
darę Lietuvos bylai išgarsinti. Ir 
šiandien jie šiame bare nenuilsta
mai dirba toliau.

Visa tai susijungia į didelę dar
bų pynę, kurie kaip tik Ir eina 
Lietuvos laisvinimui. Laisvojo pa
saulio lietuviai dirba, ką galėda
mi. Jie jungiasi su jumis, broliai 
sesės pavergtoje Tėvynėje, į vie
ną mintį: laisvos Lietuvos mintį,
— baigė savo’ žodį radijo bango
mis į kraštą Vliko pirmininkas.
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PASTABOS
BIRŽELIO ĮVYKIAI

Su tragiškųjų 1941 m. birželio 
įvykių minėjimu jau laikas išeiti 
j viešumų. Tų įvykių minėjimų vi
suose miestuose turėtų ruošti ben
dri pabaltiečių komitetai, gi kal
bėtojais reikėtų kviesti vietinius 
australus. Australai turėtų suda
ryti ir auditorijos daugumą.

Vien tik savųjų tarpe minėjimas 
yra taip pat prasmingas, bet jis 
gauna pasiguodimo, geriausiam at- 
vejuje reizistencinės rekolekcijos 
pobūdį. Išeinant į australų angliš
kąją visuomenę, minėjimas gau
na kovos pobūdį, nes tuo keliamas 
viešumon komunistinės Rusijos 
Imperialistinis nusikaltimas, tuo 
mobilizuojama susidomėjimas pa
vergtiesiems kraštams, Iš viso rei
kalas plinta. Reikėtų ta proga pa
rūpinti informacinės literatūros, 
suruošti leidinių parodą.

Jei kalbėtojus ir šiaip viešumos 
žmones turėtų surasti tokiam mi
nėjimui bandrieji pabaltiečių ko
mitetai, tai auditorijon galėtų at
sivesti kiekvienas eilinis dalyvis 
savo australą draugą. Tokių jau 
kiekvienas turime.

KULTŪROS FONDO PIRMINIAI 
UŽDAVINIAI

Lietuviško jaunimo išlaikymas tu
rėtų būti pirminis mūsų Kultūros 
Fondo uždavinys. Be mokyklų, 
spaudos, mums reikia ir vaizdinės 
medžiagos. Arch. V. Žemkalnis yra 
jau senai kėlęs K.F. suvažiavime 
lietuviškos filmus reikalą. Buvo ir 
toks nutarimas, o filmų vis netu
rime. Jaunimui reikia akivaizdžiai 
parodyti Lietuvą. Reikalngi ir se
nosios, bet ir dabartinės Lietuvos 
paveikslai, padidintos fotografijos, 
kuriomis galėtumėm nukabinėti 
jaunimo būstinių sienas. Klaidinga 
būtų Lietuvos gyvenimą baigti su 
mūsų pasitraukimu. Lietuva, nors 
ir ne kaip suvereninė valstybė, 
gyvena Ir toliau, Ir ją reikia pa
veikslais parodyti jaunimui. Elg
damiesi priešingai, t.y. minėdami 
tik praeitį, galime jaunojoj kar
toj sukelti pasibaisėjimą dabarčiai 
ir abejingumą atsikursimal Lietu
vai.
Ir vėl bėda. Iki šiol neturime pa
talpų, kur galėtumėm su visa šia 
akivaizdžia lituanistine medžiaga 
ateiti, neturime jaunimo būsti
nių, kur ją galėtumėm pakabinti, 
kur, nė kieno netrukdomi galėtu
mėm lietuvišką filmą jaunimui 
parodyti. Kad ir dabartinės sa
vaitgalio mokyklos ar Jaunimo 
kursai! Vis esam kampininkai, vi
siems turim lenktis, visų malo
nės priklausyti, prie visų priside
rinti! Kada gi susilauksime lietu
vių namų? Žudome lietuvišką ki
birkštį.

NEMO.

BR. STAŠIONIS.

JAUNIMAS ĮIEŠKO PASTOGĖS
SYDNĖJUJE, KAIP IR KITUOSE LIETUVIŲ TIRŠČIAU GY- : Mokyklai nuomojama patalpa 
VENAMUOSE CENTRUOSE, JAU KELERI METAI KALBA.1 Yagoonoje. Tai vienas didelis katn- 
MA APIE REIKALĄ ĮSIGY TI NUOSAVUS LIETUVIŲ NA- • barys, kuriame dirba vienu metu 
MUS. TOKIŲ NAMŲ REIKALINGUMUI VISI PRITARIA, ‘ 
TIK KARTAIS NESUSITARIAMA DĖL JŲ POBODŽIO IR 
NEĮSISĄMONINAMA, KODĖL NAMAI JAU ŠIANDIEN PAT 
YRA BŪTINAI REIKALINGI.

Namai reikalingi, kad galėtume 
juose visi susirinkti ir tarpusavy 
bendraudami, dalindamiesi savo 
vargais ir džiaugsmais, efektingai 
relkštumės kaip tautinė bendruo
menė Ir tremtinio ilgesys savajai 
Tėvynei taptų lengvesnis. Bet 
svarbiausia — šitokie namai rei
kalingi mūsų jaunimui, kad jis 
svetimoms įtakoms galėtų atsis
pirti.

šiandien Sydnėjiije Ir apylin
kėse lietuvių, sakoma yra apie 
2500. šio skaičiaus ketvirtadalį, 
tikrai sudaro jaunimas. Dalis jo 
mokosi: studijuoja universitetuose, 
lanko vidurines ir kitokias mokyk
las. Tam tikras skaičius, sakyčiau 
silpnesnės valios, arba nepajėgęs 
giliau įžvelgti ateitį, o kartais ir 
būtinybės verčiamas, dirba fabri
kuose. Džiugu, kad besimokančio 
jaunimo skaičius didėja. Betgi ne
linksma, kada “pinigą kalą” jau- 
nuoliai-ės, didžiuodamiesi savo sa
varankiškumu bei geru anglų kal
bos mokėjimu, pradeda drovėtis 
susitikę draugus lietuviškai kalbė
tis gatvėje, nes, esą, šio krašto 
valstybine kalba jiems jau leng
viau išsireikšti. Tiesa ir tai, kad 
lietuvių kalboje jie gerokai šlu
buoja.

PATYS JAUNIEJI
Kita, turbūt skaitlingiausia, 

jaunosios kartos dalis lanko mo
kyklas. Pradines ir mūsų savait
galio. Nemažas jų skaičius daly
vauja skautuose, šie mokosi lie
tuvių kalbos ir lietuviškoje drau
gystėje stiprėja jų tautinis sąmo
ningumas. Tai mūsų bendruome
nės avangardas. Ir labai svarbu, 
kad jis savo vietą bendruomenėje, 
bei pareigas jai, geriau suprastų, 
įsisąmonintų. Todėl visų pareiga 
sudaryti sąlygas, kad galimai ma- 
žessnis skaičius šių Jaunuolių, su
laukusių 15 m. amžiaus, nueitų į 
fabrikus “kalti geresnį rytojų”. 
Reikia .žiūrėti, kad jiems būtų 
suteikta proga ir galimybė gerai 
išmokti gimtąją kalbą, kad orga
nizacija, per kurią jie įgyja tau
tinį auklėjimą, kad tos organiza
cijos vadovai, galėtų sėkmingai 
atlikti svarbų tautinės sąmonės 
ugdymo darbą.

i akyse. Skautukai klausosi vadovo 
žodžių ir niekaip negali surasti 
sausos vietos varvančioj patiltėj. 
Išėję iš po tilto jie liūdnai apžvel
gia savo ir draugų uniformas, ka
daise buvusias tvarkingas, puikiai 
išlygintas, dabar lietaus sudrėkin
tas ir patiltėje besitrinant gerokai 
apglamžytas. Kreivom šypsenom 
palydi mūsų skautus sutikti aust
ralai skautai, taip pat grįžtą iš 
sueigos, kurią jie turėjo savo būk
le, esančiame čia pat, netoli gele
žinkelio tilto. Praradę dalį savo 
skautiško budrumo, mūsų skautu
kai išsiskirstė, idant vėl susirink
tų kurią dieną sueigon, ir vėl “nie- 
keno žemėje”.

Prieš keletą dienų mačiau mū
sų skautukus, kaip bites susimetu
sius drevėje, nebaigto statyti Bas- 
hllyje namo griaučiuose. Ir čia 
dar kartą iškilo klausimas: kaip 
ilgai mūsų atžalynas turės glaus
tytis patiltėse, statomų namų už
kampiuose; kaip ilgai mūsų jau
nieji skautai iškęs be nuolatinės ir 
pastovios susirinkimo vietos. Ar 
nepatrauks vienas kitas į eiles tų, 
kurie turi savo pastoges sueigoms 
ir žaidimams? Iš anksto atmeta
mas galimas siūlymas tokias su
eigas šaukti privačiame bute — 
vien Bankstowne yra per 50 skau
tų o šitoks skaičius ir erdviausia
me privataus namo kambaryje ne
sutilps!

TIKRA VARGO MOKYKLA
Retai kuri savaitgalio mokykla 

turi tinkamas darbui patalpas. O 
ypač vargingose sąlygose dirba 
Bankstowno mokyklėlė, kurią da
bar lanko apie 40 mokinių.

3 mokytojai su trimis mokinių gru
pėmis. Grupes vieną nuo kitos 
teskiria kelių pėdų erdvė. Todėl, 
kai vienai grupei mokytojas aiš
kina Lietuvos istoriją, kitas kal
ba apie gražiąsias upes, ežerus ir 
gamtą aplamai, trečias diktuoja 
diktantą — valkai taip ir nežino 
kurio labiau klausytis, kuris mo
kytojas kuriai grupei kalba. Ir 
sunku reikalauti, kad mokinys su
sikauptų. Atrodo, nereiktų labai 
ir nustebti, jei besiklausąs pasa
kojimo apie Dubysą, mintimis nu
skris su kitu mokytoju į Žalgirio 
mūšio triukšmą, o tas, kuriam rei
kia rašyti diktantą, parašys ge
rą puslapį pasakojimo apie Duby
są, arba senovės laikus.

Mokytojai stengiasi pasiekti ge
riausių rezultatų, mokinių daugu
ma dirba ir mokosi nuoširdžiai, 
bet darbas būtų našesnis ir pa
žangumas moksle geresnis, jeigu j 
būtų tinkamesnės patalpos, šito
kiose sąlygose, kaip dabar, nė mo
kytojai, nė mokiniai ilgai negalės 
ištverti. Ir čia nepadės 
teisinimui) savaitgalio 
prikergiamas “vargo” 
vardas. Aš net linkęs 
šioje mokykloje Ilgai dirbusiu, pri
tyrusiu pedagogu, kuris su" kartė
liu pavadino šią mokyklą “mūsų 
visų apsileidimo", o ne vargo mo
kykla. Drįstu manyti, kad nepa
prastai sunkios darbo sąlygos ir 
yra pagrindinė priežastis, kodėl 

kiekvienais metais esti vis sunkiau 
surasti savaitgalio mokykloms mo
kytojus; kodėl kvalifikuotų moky
tojų skaičius savaitgalio mokyk
lose kaskart mažėja. Reikia su
tikti, kad po dviejų metų darbo 
šitokiose sąlygose, mokytojas yra 
reikalingas Ilgesnių atostogų. Nes 
ir mokytojas yra iš kaulų ir mė
sos, turi nervus, gi duoną pelnosi 
sunkiu darbu

HENRIKAS
POETAI ROMANTIKAI

NEPASAKYTAS SKUNDAS

fabrike.
(B.D.)

(savo pa- 
mokyklai 
mokyklos 

sutikti su

mini
IŠ ANAPUS

Neteisinga būtų sakyti, kad 
Maskvos “žvejai” visą laiką braido 
su tuščiais tinklais. Kartais į jų 
“bučį” pakliūva apyaklė žuvelė. 
Paskui, žinoma, ji spurda, sten
giasi išsilaisvinti, bet nurimsta pa
jutus beviltiškumą, tarsi ta plekš
nė išmesta ant įkaitusio smėlio.

Lietuviškų sielų žvejyba genero
lui Michallovui ir jo agentams 
mažiausiai vaisinga. Bet ir čia, 
vandenį gerai sudrumstus, pasise
ka vieną kitą savo tinkle užrauk
ti. Kelios šeimos, gerokai rauste
lėjusios, krizės metais iš Lietuvos 
išvykusios, grįžo tėvynėn iš Uru
gvajaus, vienas kitas 
valstybių.

Kaip buvo sutarta, 
turėjo parašyti savo 
“nuogą teisybę” apie 
tarybinėje tėvynėje.

Vieni parašė nieko nesakančius 
laiškus, kiti nė žodžiu apie savo 
gyvenimą nepranešė, o vienas savo 
laiške, labai trumpai, parašė, kad 

i jie, grįžusieji, gyvena gerai, taip 
I gerai, kaip dėdė Petras, kurį Jis 
ir kviečiąs parvažiuoti. Kitiems 
jis nei patarė, nei draudė grįžti 
į tėvynę.

Vėliau paaiškėjo, kad minimas 
dėdė, išvykęs prieš keliolika me
tų iš Lietuvos, Uragvajuje neįs
tengęs susikurti padoresnio gyve
nimo mirė visiškai nuskurdęs ir 
dabar ramiai ilsisi vargšų kapuo
se.

I Lietuvą išvyko grupelė komu
nistuojančių lietuvių Ir iš Kana
dos. Montrealyje jiems draugai su
ruošė iškilmingas išleistuves. Juos 
išlydėjusieji prašė tuoj parašyti: 
koks gyvenimas dabar Lietuvoje 
Ir ar verta iš Kanados į ten va
žiuoti. Bet išvykusieji, kaip rašo 
kanadiškė "Nepriklausoma Lietu
va", — tarsi akmenys į vandenį 
— nei žodžio nei garso. Tad liku
sieji, norintieji tikrą tiesą patir
ti, pradėjo jiems laiškus rašyti, 
klausinėti, kaip gi ten iš tikrųjų 
yra, ar verta grįžti Lietuvon.

RADAUSKAS
VASAROS DIENA

ir Iš kitų

išvykusieji 
draugams 
gyvenimą

ry

Brangiosios Sesės,
įsikūrusios tolimoje Australijo

je, priimkite mano ir Lietuvos 
Skaučių Seserijos Vadijos velykiš- 
kus sveikinimus ir linkėjimus.

Velykos — Didysis Prisikėlimas. 
Jis sutampa su mus apsupančios 
gamtos atbudimu, prisikėlimu. Vi
sa, kas tik turi savyje gyvybės 
pradų, pakyla naujam gyvenumui, 
pasipuošdamas akims maloniu 
žalumu ir ištisomis jūromis žie
dų šios nuostabios Kūrėjo simfo
nijos dalimi essame ir mes — vie
nos žydinčios savo jaunatve, kitos 
jaunos savo dvasia. Su džiaugs
mu Ir ryškiai dalyvaukime toje 
simfonijoje. Kaip atbudanti gam
ta išnyra vaiski, nusikračiusi ją 
slėgusių dulkių, taip ir mes pa
kilkime savo dvasioje tyros, kaip 
ką tik prasiskleidę žibučių žiedai, 
išsivadavusios iš visų mus, kaip 
žmogų Ir kaip lietuvę skautę, 
gaubusių šešėlių. Šv. Velykų gied
ri ir skaisti nuotaika — linksmas 
Aleliuja telydi mus visą žavų 
pavasarį ir bestovyklaujant bei iš
kylaujant mieląją vasarą.

Nors toliai mus skiria didžiau
si, bet mes savo mintimis visuo- 
'met esame su Jumis.

Šia proga taip pat sveikiname 
visus brolius skautus, skaučių ir 
skautų tėvus, rėmėjus ir visus 
mielus lietuvius.

Budėkime!
O Zailakienė. 

Vyriausioji Skautininke. 
Cicero, 1956 m. kovo mėn. 28 d.

Dabar pažiūrėkime, kokiose są
lygose dirba mūsų avangardas.

Praeitais metais, atsimenu, skau
tai buvo pakviesti dalyvauti "nau
jųjų australų” bendrame pasiro
dyme. Mūsų skautų vadovai pa
sklido po miestą j ieškoti patalpos 
tautinių šokių repeticijoms. Vie
nam jų, po ilgesnio klaidžiojimo, 
pasisekė įsiprašyti j nebaigtą vie
no priemiesčio pakraštyje namą, 
čia tad vakarais skautai, prie ži
balinės lempos, lygino naujakurio 
naujai suklotas grindis “Kubilu”, 
“šustu”, “Oželiu” ... po keletą 
valandų kiekvieną savaitę ... išti
sas 6 savaites, kol buvo pasiruoš
ta varžyboms. Jie savo pareigą 
bendruomenei ir lietuvybei išpildė 
nesiskųsdami. Apie jų 
gražiai atsiliepė kiti, 
ir mes. Bet, malonus 
Tau neateina į galvą
šie Jauni skautukai patylučiais pa
galvodavo (kartais gal žodžiu iš
reikšdavo) sunkų kartelį dėl netu
rėjimo nuosavos pastogės—erdves
nės salikės lietuviškuose namuose?

pasirodymą 
džiaugėmės 
tautieti, ar 
mintis, kad

ATŽALYNAS PO TILTU

šaukiama jaunesniųjų skautų 
sueiga Bankstowne, — prie mau
dymosi baseino. Puiku — skau
tas po atviru dangumi, ir dar prie 
vandens, —. ko geresnio ir beno
rėti! Bet sueigai įpusėjus prade
da lyti. Sueiga tačiau tęsiama ... 
po Bankstowne geležinkelio tiltu.
Vadovas kalba apie lietuvio skau
to tvarkingą aprangą; lietuvis 
skautas turi visados tvarkingai 
būti apsirengęs ir gražiai repre
zentuoti lietuvį skautą kitataučių

Melsvą rožių bukietą ant stalo 
Vakaras pastatė ir pripylė 
Rausvo vyno klevui į bokalą 
Ir rasom aptaškė žolę tylią.

Ir Ištirpo sodai tartum sniegas, 
Ir poetai soduose ištirpo.
Jiems užliejo širdį šiltas miegas, 
Kur" eilėraščiai kaip vaisiai sirpo.

Noko kriaušės, obuoliai ir vyšnios, 
Rožių kvapas ant šakelių supos, 
Svaigo spalvos vakaro neryškios, 
Migo vyno paragavę lūpos.
O poetai plunksnas pasidažė 
J upelį, kurs per dangų bėgo, 
Ir sidabro rašalu parašė 
šnerančią poemą apie miegą.

Derlingi Vasaros plaukai 
Kviečių bangom į žemę krito. 
Tu rankoj degančioj laikei 
Akordus apgaulingo ryto.

Auksinės žirklės tingiai kirpo 
Dangaus avis, šnerėjo varpos. 
Augštoj tyloj kaip vėjas tirpo 
Nebijančios numirti arfos.

Upelis bėgo pagal liepą, 
Virpėdamas visom stygom. 
Undinė juokdamasi liepė 
Pašokt meliodljom nuogom.

Klajūnas muzikas girdėjo
Balsus dangaus, vandens ir javo 
Ir juos simfonijon sudėjo, 
Ir ji šlamėjo Ir žaliavo.

g

(čia spausdinamos eilės yra paimtos iš rinkinio "žiemos daina”, 
už kurį Henrikui Radauskui Lietu vivų Rašytojų Draugija paskyrė 
1955 metų grožinės literatūros premiją.)

KULTŪRINS 
KRONIKA

— Melbourne suruoštoje meno 
parodoje, tarp 1370 eksponatų, sa
vo kūrinius išstatė ir 3 lietuviai 
dailininkai: Teisutis Zikaras, Pet
ras Vaičaitis ir Jurgis Baukus.
T. Zikaras Išstatė įdomią “Skulp

tūrą pliene", 40 pėdų augščio ab
straktinę plieno konstrukciją, 
‘ Kompozicija”, ir du piešinius, 
vieną akvarelę parodai davė 
Baukus ir P. Vaičaitis.

— Adomas Galdikas, nesenai
rėjęs savo darbų parodą New Yor
ke, ir gerai įvertintas a'merikiečių 
kritikų, pakviestas dalyvauti tarp
tautinėje Carnegie Instituto orga
nizuojamoje parodoje Pithbourghe, 
šalia kitų pasaulinių teptuko meis
terių.

— Buenos Aires “Colon” teatre, 
kuriame prieš karą dalyvavo Lie
tuvos operos geriausios pajėgos su 
Kipru Petrausku ir Vince Jonuš-

Po
J.

tu-

kaitė priešakyje, baleto sudėtyje 
dalyvauja gabi lietuvaitė Bronis
lava — Rene šcškevičiūtė. šiame 
teatre iš anksčiau dalyvauja Rosi
ta Ryliškytė. Abi lietuvaitės turi

gerų artisčių vardą.
— Iš Hamiltono, Kanada, pra

nešama, kad The Hamilton Spec
tator operoje dainuoti yra pakvies
tas lietuvis V. Verikaitis.

— Filmas “Helen of Troy”, ku
rioje Jokūbas šernas yra svar
biausioj rolėj, kaštavo 6 milionus 
dolerių, šis filmas dabar rodomas 
53 valstybėse, 23 kalbomis. “He
len of Troy” yra labai gerai įver
tinta pasaulio didžiausių laikraš
čių. Vis primenama, kad Jack 
šernas

Los Angeles lietuviai Jokūbui 
Šernui Holywoode surengė pri
ėmimą ir įteikė Lietuvą primenan
čių dovanų. Pažymėtina, kad jis 
šias dovanas savo namų salone 
laiko garbingiausioje vietoje. Jo 
žmona italė, dažnai pas Šernus 
besilankantiems Italams žurnalis
tams, primena Lietuvos okupaciją 
ir jos vyro tėvynės vargus. Pats 
Jokūbas šernas visados pažymi 
savo lietuvišką kilmę.

yra kilęs iš Lietuvos.

LNA, kovo 21. — Savo pasiro
dymui tarptautinėje dailės parodo
je, kuri rengiama šią vasarą Mi
lane, Italijoj, Sovietai yra nutarę 
pasinaudoti Ir Lietuvos menininkų

dailės kūriniais, būtent gintaro 
dirbiniais ir keramika. Tam tiks
lui jau atrinkti dailininkų 
keramikų Vaclovo Miknevičlaus, 
Leokadijos Komantavičlenės ir ki
tų kūriniai.

Dabar Toronte plačiai kalbama, 
kad atsakymas atėjo. Sugrįžtie
ji į Lietuvą kanadiškiams drau
gams taip atsakė: Nueikite į Yong 
gatvę, tokį tai numerį, kur gausi
te tikrą atsakymą ir nurodymus, 
kaip reikia kelionės formalumus 
sutvarkyti.

Gavusieji laišką kanadišklai lie
tuviai sėdo į savo blizgančius 
“karus” ir nušvilpė į Yong. gatvę 
patarimo gauti bei kelionės for- 
malumų tvarkyti. Juos priėmė 
rimti ponai, labai mandagūs Ir 
paslaugūs, pasiryžę labai greitai 
už "prieinamą” kainą visus kelio
nės. .. amžlnastln formalumus su
tvarkyti.

Tai būta laidotuvių biuro, j ku
rį grįžusieji pasiuntė draugus.

šio atsakymo pakako visiems 
“nevierniems tamošiams”, kurie 
vis netikėjo atvyuslų “dypukų” 
pasakojimams apie okupantą ir 
gyvenimą Lietuvoje.

Vienas senas emigrantas Mont
realyje gavo laišką Iš brolio. Ja
me maždaug taip rašoma: "Broli, 
netikėk, ką sako propaganda. Jei
gu aš su tavim būčiau sykiu iš
važiavęs į Kanadą, tai gal ir aš 
toks būčiau, koks esi tu, bet kai 
dabar pats savo akimis pamačiau, 
kailiu viską patyriau, tai supra
tau, kad visai kitaip yra tikrovė
je."

Australijoje, Sydnėjuje, viena 
moteriškė gavo laišką iš savo gi
minaičio, kuriame neįtikėtinai at
virai rašoma apie gyvenimą Lietu
voje Ir šeimos tragediją. Vardais 
Ir pavardėmis Išskaičiuoti nužu
dytieji, dingusieji be žinios, iš
tremtieji Sibiran, išmestieji iš na
mų ir ūkių. Kitais žodžiais ta
riant. rašantysis, kuris "ilgus me
tus nematęs Lietuvos,” dabar,
tekęs sveikatos ir turto, gyvenęs 
kaip "Adomas rojuje”.

Bėgant iš Lietuvos Vokietijoje 
atsiskyrė vienos šeimos mergaitė, 
kuri vėliau, atsidūrusi šiame kraš
te, susirišę su Lietuvon grąžintais 
tėvais. Motina, žinodama vykdant 
"vajų” grįžti į tėvynę, dukrai 
rašo: "Saldainių nepamešk, nerei
kia. Pati, jeigu patinka, juos val
gyk, bet tavo mažesniems broliams 
ir sesutei jie tik dantis sugadintų. 
Jie saldumynų Ir nemėgsta.”

Pasirodo, kad mergaitė, atsis
kirdama su šeima, savo jaunes
niems broliams sakėsi einanti sal
dainių parnešti. Kai ji vėliau ne
grįžo, besitelraujantems jaunik
liams vis būdayo sakoma, kad se
sutė išėjusi pernešt saldainių.

Galima, būtų ir daugiau ištrau
kų paduoti, nes, susirašinėjimas 
plečiasi ir, kaip tūlas linkęs tikė
ti, geležinė uždanga pradedanti 
Xiltl-,, .. ........... ,

Tikėkite, tik neužmirškite, kad 
geležis kieta ir uždanga sunki, gi 
konvulsiškai trūkčioję politiniai 
siūlai, labai ploni ir gali staiga 
nutrūkti, o krisdama "uždanga” 
labai skaudžiai prispausti ne tik 
pro ją kišančiųjų pirštus, bet Ir 
neatsargias galvas

J. Starkus.

ne

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MŪSŲ PASTOGES”. 
NETOLIMOJE ATEITYJE Iš 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI. 
KAS.

C.I. Telef.

visų rūšių 
9-18 vai..

EUROPIETIS SPECIALISTAS
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda 
akinius. Darbo valandos kasdien 
šeštad. 9-13 vai.
flth Floor, 109 Swanston St., Melb.

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819 '
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PŪKINĖS KALDRČS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje-

ROS E
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

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

Prekės duodamos ir išsltnokėjhnul. Mes kalbame vokiškai.
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Mitai PASTOGĖ
SYDNĖJUS

LKKD-JOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

š.m. balandžio 14 d., Dulwich 
Hill parapijos salėje, įvyko Syd- 
nėjaus Liet. Katalikų Kultūros 
Draugijos metinis susirinkimas,

VĖL KAPAS
GEELONGE

Mirė Antanas Pranauskas
Balandžio 11 d. nuo širdies smū

gio mirė, sulaukęs' 48 m. amžiaus, 
Antanas Pranauskas.

Laidotuvės įvyko balandžio 14 
d. Gedulingas pamaldas atlaikė 
australas kun. Kelley ir Geelongo 
lietuvių kapelionas kun. J. Kungys, 
kuris, sykiu su 200 Geelongo lie
tuvių, velionį palydėjo į amžino
jo poilsio vietų, East Geelongo ka. 
pines. Prie kapo atsisveikinimo 
žodį tarė kun. J. Kungys, ALB 
Geelongo Apylinkės Valdybos pir- 
min. A. Skėrys ir Liet. Taut. Są
jūdžio vardu pirm. R. Norvydas.

Velionis buvo gimęs Žemaitijo
je, baigęs Viekšnių vidur, mokyk
lų kurį laikų mokėsi meno m<>- 
kykloje, o vėliau tarnavo Paštų 
Valdyboje. Jo žmona yra likusi 
Lietuvoje, čia, Australijoje, pali
ko brolį Jonų.

Antano Pranausko mirtis — 
staigi, netikėta Ir liūdna žinia .— 
žaibu pasklido tarp tautiečių.
- Velionis, dirbdamas neįprastų ir 
nedėkingų darbų fabrike, buvo vie
nas iš veikliųjų Geelongo lietuvių 
bendruomenės narių. Dvejus metus 
iš eilės (Iki pat mirties) buvo 
Geelongo Apylinkės Valdybos iž
dininku. Jis buvo organizatorius 
velk visų lietuviškų parengimų, 
kur visuomet jį matydavome stro
piai atliekantį pasiimtas pareigas. 
Jis giliai sielojosi lietuviškųjų na
mų statybos reikalais, uoliai pri
sidėdamas prie jų įgijimo darbu ir 
pinigais. Jam labai rūpėjo ir lie
tuviškasis jaunimas: dažnai pas 
jį galėdavai sutikti būrelį vaiku
čių, su kuriais jis, o jie su juo, 
visados rasdavo bendrų kalbų. Tad 
ir šiemet, kviečiamas j savaitga
lio mokyklų mokytojauti, mielai 
sutiko talkininkauti, bet,' deja, ne
teko darbo pradėti.

Jo namai buvo netik apylinkės 
valdybos, bet ir kitų lietuviškųjų 
organizacijų “vyriausia būstine”, 
kur vykdavo veik visi pasitarimai, 
posėdžiai. Velionis veikliai reiškė
si ir Lietuvių Kultūros Fonde, bu
vo LAS narys, bet visur ir visuo
met lietuvių bendruomenės reika
lus statė pirmoj vietoj.

Su Antano Pranausko mirtimi 
ne tik Geelongo, bet ir visų Aust
ralijos lietuvių bendruomenė nete
ko nuoširdaus ir veiklaus bendruo
menės nario ir sykiu stiprios pa
jėgos.

Antanai, tebūnie tau ramu ilsė
tis šioje svetimoje ir tolimoje že
melėje! (as).

NAMAS KYLA

Šių metų vasaros sezonų Gee
longo lietuviai sunaudojo bendruo
menės namų statybai. Tęsdami 
gražiai pradėtų talkininkavimo bū
dų, baigė mūro darbus, sudėjo 
langų Ir durų rėmus, pabaigė sto
go griaučius.

J. Renkauskas pradėjo dirbti 
vandens surinkimo latakus Ir po 
kelių savaičių mano juos užkelti 
ant stogo.

Energingas statybos komiteto 
pirmininkas M. Davalga mano, kad 
pirmieji ALB-nės namai turės 
stogų, dar prieš rudenio liūtims 
užeinant.

Grindims medžiaga jau senai 
nupirkta, todėl uždengus stogų, 
nebus kliūčių įdėti ir grindis. Pa
mūrijus sienas, o ypač stogo griau
čius uždėjus, namas įgavo formų. 
Visa tai pakėlė entuziazmų ir pa
spartino darbų. Net ir pesimistai 
įtikėjo į greitų pabaigų. Mažai 
beatrasi Geelongo lietuvių, vie
nu ar kitu būdu, neprisidėju- 
sių prie bendro namo statybos.

Geelongo lietuvių namų statybos 
gražūs vaisiai, turėtų būti vertas 
pavyzdys skaičiumi gausesnėms 
lietuvių kolonijoms.

J. Pelenauskas.
Tech, statybos prižiūrėtojas.

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

CANBERRA
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS

Gegužės 6 d., sekmadienį, 3.30 
vai., Anatomijos Instituto salėje, 
įvyks Motinos dienos minėjimas. 
Programoje: paskaita, konkursų 
laimėjusio laiško motinai skaity
mas, deklamacijos ir dainos.

Po programos bendra arbatėlė.

"ŠVIESOS” VAKARAS

Balandžio 14 d. “šviesos” Can- 
beros skyrius suruošė šokių va
karų — pobūvį, gražioje Cotter 
River vietovėje, apie 15 mylių 
nuo Canberros. Lietingas Ir šal
tokas vakaras neleido pasigrožėti 
gražia kalnuota apylinke, bet su
sirinko per 60 lietuvių Ir apie 30 
latvių. Pobūvis praėjo gražioje 
nuotaikoje: padainuota lietuviškų 
Ir latviškų dainų, jaunimas links
mai pasišoko, senimas, gurkšno
damas alutį, nesibaigiančius paš- 
nekėslus rezgė.

Dalyviai skirstėsi patenkinti jau
kiai praleistu vakaru, o “Šviesos” 
vadovybė papildžiusi savo kasų, 
taip labai reikalingais jos tollmes- 
niai veiklai, svarais.

DU SUSIRINKIMAI

Balandžio mėn. 15 d., ALB Can
berros Apyl. Valdyba buvo sušau
kusi du susirinkimus: Moterų Soc. 
Globos Komiteto Ir savaitgalio mo
kyklos tėvų komiteto.

Negausus moterų susirinkimas, 
išklausęs pranešimų, užgyrė Mo
terų Soc. Globos Komiteto veiklų 
ir patvirtino apyskaitų, patiektų 
pirmininkės G. Genienės. Komiteto 
gražiai pasidarbuota: įvairiomis 
progomis surinkta apie 50 sv. pini
gais, iš kurių 20 sv. paaukota Vo
kietijoj vargstantiems lietuviams; 
paremti pinigais Ir dovanomis 
Canberros lietuviai ligoniai, parū
pintos dovanos ir vaišės vaikų eg
lutei, paskirta 5 sv. premija už 
Motinos dienos proga geriausiai 
parašytų laiškų motinai. Per 10 
sv. perduota naujam komitetui. I 
naujųjį komitetų išrinktos p.p. R. 
Genienė, Makūnienė ir Sipavičie
nė. Senasis komitetas, atlikęs gra
žų darbų, vertas yra pagyrimo, 
lygiai kaip ir visos lietuvės mo
terys, nuoširdžiu darbu Ir dovano
mis prie to pasisekimo prisidėju
sios.

Savaitgalio mokyklos tėvų ko
mitetas paliktas laikinai tas pats. 
Artimoj ateity bus sušauktas pla
tesnis visų tėvų susirinkimas, 
kuris bus prašytas sudaryti nau
jų tėvų komitetų platesnės apim
ties. Susirinkę tėvai pareiškė pa
geidavimų, kad šis komitetas rū
pintųsi ne tik šeštadienio mokyk
la, bet apimtų mūsų jaunimo švie
timo Ir tautinio auklėjimo reikalus 
aplamai. (b).

Mielų Kolegų

VYTAUTĄ DONIELĄ, 
įgijusi Filosofijos Magistro laips
nį — Master of Arts in Philosophy 
—, širdingai sveikina

Sydnėjaus lietuviai studentai.

MELBOURNAS
•f ■ ! i

Tragiškai mirė
M. Naubaras

Balandžio 11 d. Melbourne tragiš
kai žuvo Martynas Naubaras. Ve
lionis dirbo su 10 tonų svorio kra
nu, Customs Department sandė
liuose, Racecourse Rd., Fleming- 
tone. Jam vairuojant kranų, ku
ris kėlė 8 tonų svorį, vienas kra
no ratas įsmego į žemę. Kranas, 
netekęs lygsvaros, virto vienon 
pusėn ir po savimi pabloškė M. 
Nauburų.
Pirmosios pagalbos tarnautojai 
ir bendradarbiai tik po 45 min. 
išlaisvino velionies lavonų.
Martynas Nauburas, gimęs 1923 
metais Laugallų kaime, Šilutės 
valsčiuje, gyvendamas Vokietijoje 
apsivedė ir kartu su žmona atva
žiavo Australijon 1950 metais. Vi
sų laikų gyveno Melbourne. 
Balandžio 13 d. palaidotas Fawk- 
ner evangelikų kapinėse. Laidotu
vėse, kartu su liūdinčia žmona, 
dalyvavo gausus tautiečių būrelis. 
Taip pat laidotuvėse dalyvavo ve
lionio darbdavys, b-vės savininkas 
Mr. Walter Wright su savo tar
nautojais, kurių buvo per 50.
Tegu būna tau, Martynai, lengva 
Australijos žemė! V. Aug.

A. KRAUSAS LIGONINĖJE

Veiklusis visuomenininkas — 
Lietuvių Kultūros Fondo Australi
jos Apygardos švietimo vadovas 
ir Australijos Rajono lietuvių 
skautų vadas — A. Krausas, šiuo ' 
metu yra Royal Melbourne Hos
pital, kur jam padaryta akies ope
racija. Ligonis gausiai lankomas 
bičiulių ir pažįstamų, (v)

PASIGESTA 
"SPAUDOS ANTIES”

LKF Melboumo skyriaus su
ruoštame spaudos baliuje dalyva
vo apie 250 melbourniškių. Buvo 
svečių ir iš kitų vietovių. Prog
ramoje gražiai pasirodė klarneto 
solistas Al. Valius, pianinu paly
dimas Rodgers — Valiuvienės.

Šokiams grojo lietuviška Zabie
los kapela. Vakafo nuotaika buvo 
jauki, tik pasigesta žadėtosios ’ 
“spaudos anties”.

Ryšium su Bulganino Ir Chruš- I 
čevo atvykimu į Londonu, baliaus 
dalyviai pasirašė protesto raštų ir 
pasiuntė jį D. Britanijos min. pir
mininkui Edenui.

CABRAMATTA
DĖL MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMO CABRAMATTOJE

Skelbtas Motinos dienos minėji
mas gegužės 5 d. Cabramattoje, 
dėl tų dienų įvyksiančio Sydnėjaus 
lietuvių choro krikšto, nebe- 
įvyks. Tačiau, kad nepažeidus tra
dicijos, gegužės 6 d. 5 vai. p.p., 
Cabramattos katalikų bažnyčioje 
ta proga įvyks gegužinės pamal
dos, kurias atlaikys Sydnėjaus 
lietuvių katalikų kapelionas kun. 
P. Butkus. J pamaldas kviečiami 
visi Cabramattos ir gretimų apy
linkių lietuviai.

ALB Cabramattos Apyl. V-ba.
VAVAVAVAVAV.’AW/.V.V.'A'.'.W.'.WA'M'.VAVA

DIDŽ. GERB. TAUTIEČIAI,

Jau nekartų esame patyrę dvasinį pakilimų klausydamies Sydnėjaus 
lietuvių choro skambių giesmių ir dainų.

Š.m. gegužes 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. punktualiai.

Bilietai gaunami sekmadienį Camperdowno parapijos kioske ir pas 
choristus.

Choro Krikštui Ruošti Komitetas.

kurį atidarė pirm. dr. Al. Maura- 
gis. Jis padarė ir pranešimų, iš 
kurio paaiškėjo, kad draugija me
tų bėgyje, be eilės valdybos po
sėdžių, buvo suruošusi eilę paren
gimų: šv. Kazimiero, Marijos 
Pečkauskaitės ir Steigiamojo Sei
mo 35 metų sukakties minėjimus 
su paskaitomis, o kai kuriuos su 
pobūviais — pasilinksminimais, o 
taip pat vienų viešų paskaitų apie 
lietuvių rezistencines organizaci
jas ir politinius veiksnius.

Po iždininko ir revizijos komi
sijos pranešimų, buvo renkama 
valdyba. { naujųjų draugijos val
dybų išrinkti: pirm. dr. A. Mau- 
ragls, vlcepirm. Ir kultūros reika
lų vadovas — K. Kavaliauskas, 

iždininkas — J. Bernatavičius, sek
retorius — A. Ničajus, pramogų 
vadovas — Algis Bučinskas.

Draugijos dvasios vadovas — 
kun. P. Butkus.

Perrinkta ir revizijos komisija.
Klausimuose ir sumanymuose 

pasisakyta dėl glaudesnio narių 
bendradarbiavimo. Numatomi daž
nesni pobūviai ir ekskursijos.

Po susirinkimo įvykusiame pa
silinksminime dalyvavo apie 100 
tautiečių. Grojo ukrainiečių orkes
tras. —z.b.—

KRIKŠTYNOS, KURIOMS VISI 
RUOŠIASI

Sydnėjaus lietuvių choro krikš
tas įvyks gegužės 5 d. Susidomė
jimas krikštynomis, koncertu ir 
baliumi labai didelis. Atrodo, kad 
ribotų skaičių žmonių talpinantį 
Maccabean Hali šį kartų bus pil
nutėlė. Laukiama atvykstant sve
čių ir Iš tolimesnių vietovių.

PakvietinĮai gaunami Camper- 
downo spaudos kioske ir pas cho
ristus.

OPEROS VAKARAS
Sporto Klubo pradėtieji muziki

niai vakarai tęsiami toliau. Ba
landžio 28 d., šeštadienį, 5 .vai. 
vak. įvyks antras toks vakaras 
Camperdowne, vienuolyno salėje, 
kur bus duota “Carmen” operos 
antroji dalis. Operos iš plokštelių 
perdodamos labai gerai, todėl mu
zikos mylėtojams nereiktų šios 
progos praleisti, (a).

TEATRAS ATŽALA
intensyviai ruošiasi “Mokyklos 

Draugų” komedijos pastatymui. 
Repeticijos esti du kartus savai
tėje. Režisuoja Lietuvos valst. te
atro aktorė K. Dauguvietytė — 
šniukštienė.

EUROPOS TAUTŲ 
KONCERTAS — BALIUS

Jungtinis Europos Pavergtų 
Tautų Komitetas gegužės 11 d. 
ruošia didelį koncertų — balių, ku
ris įvyks Grace Brothers didžio
joje salėje.

Australijos Lietuvių Bendruo
menė yra šio Komiteto narys.

Religinė Informacija
Ateina gegužės — Marijos ni?- 

nuo. Maloniai prašoma savo na
muose arba suėjus kelioms šei
moms į vienus namus kalbėti ar 
giedoti gegužines pamaldas už Tė
vynės išlaisvinimų ir Rusijos atsi
vertimų.

Yagoonos lietuvių kolonija ir

NEWCASTLIS
VALDYBA PASISKIRSTĖ 

PAREIGOMIS
ALB Newcastllo Apylinkės Val

dyba, po mažų pasikeitimų, dabar 
yra šios sudėties: VI. Petrėnas — 
pirmininkas, H. Zakarauskas — 
vicepirmininkas, P. Brūzga — sek
retorius, Vac. Liūgą — iždininkas, 
Z. Barštytė — narys švietimo ir 
kultūros reikalams, J. Klemenis 
— kandidatas. L.

SAVAITGALIO MOKYKLOJE .
Newcastlio savaitgalio mokykla 

pradėjo antruosius mokslo metus. 
Yra užsirašę 13 vaikų (pereitais 
metais lankė 8). šiemet mokyto
jauja Jadvyga Zakarauskaitė, kun. 
S. Gaidelis, Vac. Liūgą ir dr. M. 
šeškus. Jadcvyga Zakarauskaitė, 
sutikusi dirbti savaitgalio mokyk
loje, šiemet yra paskutiniame mo
kytojų seminarijos kurse ir yra 
pasižymėjusi savo geru mokymusi.

Šiemet, esant pakankamam mo
kytojų skaičiui, tikimasi, kad bus 
pasiekta dar geresnių rezultatų, 
tik svarbu, kad visi vaikai stro
piai lankytų mokyklų, nes pamokų 
praleidinėjimas kenkia mokslo pa
žangumui.

Mokytojams gražiai talkina mo
kyklos tėvų komitetas, kurį su
daro: p.p. Levickienė, Petrėnienė 
ir Klemenis. L.
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PRANEŠIMAI
LKF Melboumo Skyriaus Valdy

bes š.m. balandžio mėn. 7 d. su
rengtas spaudos balius davė £ 98. 
9.8 pelno, kuris paskirstytas taip: 
£ 10.0.0 “Lltuanlcum” leidimui 
paremti £ 18.9.8 — LKF Melbour
ne skyriaus bibliotekai naujoms 
knygoms pirkti, po £ 35.0.0 — 
“Mūsų Pastogei” ir “Tėviškės Ai
dams”.

Valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems, pagelbėjusiems šį bailų 
rengiant, ypatingai tačiau poniai 
Ir p. Valiams, už muzikinės prog
ramos išpildymų, p. A. Zubrui, 
už propagandos spaudoje pravėdi
ntų, p. O. Motiejūnienei, p-lėms 
M. ir E. Kleinaitytėms, p.p. Balt
rūnui, Vikt Baltučiui, Kecoriui, 
Krausai, T. Kuncaičlui ir Šešta
kauskui už visokeriopų paramų, o 
taip pat Soc. Globos Moterų Drau
gijos Valdybai, už bufeto parengi
mų.

LKF Melboumo Sk. Valdyba.

CABRAMATTOS LIETUVIAMS
š.m. balandžio 29 d. 12 vai. svar

biems reikalams aptarti, šaukia
mas Cabramattos Apylinkės lietu
vių susirinkimas, kuris įvyks sa
vaitgalio mokyklos patalpose Kvie
čiami dalyvauti visi apylinkės tau
tiečiai.

Valdyba.

Canberros LSK “Lithuanians” narį

KAROLĮ MINIOTĄ ir 2ENETĄ KUČINSKAITĘ, 

ssukūrusius lietuviškų šeimų, sveikina ir daug laimės linki 
Lietuvių Sp. Klubas Lithuanians.

................... ............................. i..... iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiii^

Veikliam ir energingam rėmėjui — talkininkui 

ANTANUI PRANAUSKUI 

mirus, Jo brolį JONĄ užjaučia ir kartu liūdi
Geelongo Liet. Namų 

Statybos Komitetas.

JONUI PRANAUSKUI, 
jo brangiam broliui ANTANUI netikėtai mirus, nuoširdžių 

užuojautų reiškia
LAS Geelongo Skyrius.

ALB Geelongo Apylinkės Valdybos Iždininkui

Antanui Pranauskui
staiga mirus, jo broliui Jonui reiškiame nuo širdžių užuojautų 
ir kartu liūdime • *

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba.

Veikliam AL Bendruomenės nariui, Geelongo Apylinkės 
Valdybos iždininkui

Antanui Pranauskui 
mirus, jo artimuosius užjaučia irkartu liūdi 

ALB Krašto Valdyba.

Nuoširdžiam mūsų bičiuliui

MARTYNUI NAUBARUI
tragiškai mirus, jo liūdinčiai žmonai nuoširdžių užuojautų 
reiškia

A. Rugys, A. Norkūnas, Kl. šipaila ir V. Augustinavičius.

šiais metais kas vakarų 7 vai. visų 
mėnesį giedos gegužines pamaldas 
p. Belkų namuose, 36 Horton St.

Pirmųsias pamaldas — gegužės 
1 d. praves Sydnėjaus lietuvių ka
pelionas.

Camperdowne gegužinės pamal
dos kiekvienų sekmadienį tuojau 
po šv. mišių.

Gegužės 6 d., sekmadienį, 5 vai. 
po pietų, gegužinės pamaldos Cab
ramattos lietuviams parapijos baž
nyčioje.

Tolimesnė tvarka bus paskelbta 
vėliau.

ŠV. MIŠIOS
Balandžio 29 d. 9 vai. St. Marys 

lietuviams, gegužės 6 d. 11 vai. 
pamaldos Bankstowne St. Bren
dans bažnyčioje.

K.P.B.

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiim

SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
<

Greitai — Patikimai — Pigiai 
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimų.

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
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. 
Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite atsakymų su kainoraščiu 
Jūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais). 
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIBTUS PER LONDONĄ, JOS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ J KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!
.............................. ........................................................... lininiui.... .

Padėka
Mūsų mylimai žmonai Ir mamy

tei Onai Bertašienei mirus, mūsų 
liūdesio Ir skausmo valandoje pa- 
relškusiems mums užuojautų, nuo
širdžiai dėkojame.

L.A. ir D. Bertašiai.

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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