
Ueium Į
_  ’ . ...... - Nttona .i . .

U »g * Mh

KVSU PASTOGE
AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY—“OUR HAVEN” AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES SAVAITRAŠTIS

Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by post as a newspaper.

PRENUMERATA 
Ištisiems metams— 

£ 3.0.0. 
Pusei metų—£ 1.10.0 

Trims mėnesiams 
£ 1.0.0. 

Atskiras nr. — 1/6.
N. Zelandijoje ir 
Anglijoje kaina ta 
pati. Kituose kraš
tuose - £ 4.0.0 me
tams.

SKELBIMAI
1 colis per vieny 
skiltį—10/- 
Skelbimų kaina vi. 
nai teksto eilutei c ■ 
ba jos vietai—l/>

Nuolatiniams sk< 
bimams teikiama 

nuolaida.
Už skelbimų turini 

neatsakoma.

PRENUMERATA ADRESUOJAMA: 
Box 4558, G.P.O. 
Sydney, N.S.W.

Redaktorius: Jurgis Kalakauskas LEIDŽIA: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES

Redakcija: 127 Mimosa Rd., East Bankstown, N.S.W. Tel.: UY 4581, WB 1758 KRAŠTO VALDYBA.

Nr. 19 (369). Septintieji metai.

SYDNĖJUS, 1956 m. gegužio 9 d.

GEGUŽIO PIRMOJI
Maskvoje, kaip jau yra įpras

ta, įvyko didžiulis kariuomenės 
paradas Raudonojoj aikštėj, kur 
pro tribūną pražygiavo visų rūšių 
kariuomenės daliniai o erdvę rai
žė naujausio tipo kovos lėktuvai.

Komunistų vadai paradą stebė
jo nuo Lenino — Stalino mauzo
liejaus stogo.

Karo ministeris maršalas Žuko
vas pasakė kalbą, kurioje pabrė
žė "leninistinio kelio” Ir “leni
nizmo principų dėl taikios koeg
zistencijos” svarbą. Žukovas dar 
kalbėjo apie tai, kad sovietai no
ri taikos ir draugystės su visais, 
bet kapitalistai veda “šaltąjį ka
rą” ir raudonoji armija turi būti 
“pasiruošusi atlikti savo darbą”.

APKŪLĖ RAUDONUOSIUS 
DEMONSTRANTUS

Gegužio pirmosios demonstraci
jos Sydnėjuje, kuriose dalyva
vo ir Sov. Rusijos bei kom. Kini
jos profesinių sąjungų atstovai, 
susilaukė aštraus pasipriešinimo 
iš antikomunistinių grupių. Apie 
4000 žmonių eiseną, šaligatviuo
se stovį sydnėjiškial sutiko arba 
nedraugiškais šūkiais, o organiza
torių paprašyti "džiaugsmingai” 
pasveikinti priekyje kolonos va
žiuojančius raudonuosius svečius, 
jie juos sveikino “akmenine tyla”.

Vionojw vietoje įvyko muštynės, 
kuriose dalyvavo apie 2000 komu
nistų simpatikų ir antikomunisti
nių grupių narių. Demonstrantus 
lydėjusi policijos šimtinė tuoj be
simušančius išskirstė. Aplamai, 
komunistų organizuotos demonst
racijos buvo blankios.

NEPASISEKĖ DAR VIENA 
NUSIGINKLAVIMO 
KONFERENCIJA...

Reuteris iš Londono praneša, 
kad nusiginklavimo konferencija, 
prasidėjusi kovo 19 d. kurioje da
lyvavo Prancūzija, Anglija, Sov. 
Sąjunga, JAV ir Kanada, nepasi
sekusi, nes nepavykę susitarti su 
Sovietais.

£ 1000 PREMIJA
Australijos iždo valdytojas, Sir 

Arthur Fadden, praneša, kad Com
monwealth bankas paskyrė £ 1000 
premiją už nurodymą, arba padė
jimą surasti 5 svarų banknotų 
padirbėjus, arba Jų platintojus.

Iki šiol Viktorijoje yra susekta 
255 padirbti penksvariniai bank
notai, po kelis Tasmanijoje ir Va
karų Australijoje.

ATVIRI
KLAUSIMAI

LENININĖ, STALININĖ, CHRU 
ŠCĖVINĖ, ARBA “NACIONAL
NAJA” POLITIKA.

Pastaruoju metu Maskva visais 
“kolektyviniais” vamzdžiais gar
sina Stalino “grlekus” Ir “išga
ningąjį” leninizmą, prie kurio gal- 
votrūkčiaiss grįžtąs Chruščevas 
ir kiti sovietiniai “kolektyvinės” 
valdžios šalininkai.

Faktai ir neatsakyti klausimai.
Europinės kultūros kraštai, ko

kiais yra Pabaltijo valstybės, šian
dien paversti Maskvos priklauso
momis kolonijomis — koloniallnio 
statuso kraštais — tokį statusą 
turi Ukraina, Gruzija ir kitos buv, 
nepriklausomos valstybės. Nedaug 
skiriasi ir Lenkijos, ir Vengrijos, 
Ir Bulgarijos, ir Čekoslovakijos, 
ir Albanijos, ir R. Vokietijos pa
dėtis — nors šios valstybės turi 
platesnes, sakytume, dominijų tei
ses — bet tačiau vlstiek nėra 
suvereninės valstybės.

Lenininė “naclonalnaja" politi
ka, praktikoje reiškia Rusijos ko- 
lonialinę politiką. Užuot atsisakę 
rusiškojo imperializmo, sovietai 
per savo “nacionalnaja” politiką 
siekia jį išlaikyti ir konsoliduoti.

Laisvajame pasaulyje vykstanti 
evoliucija rodo, kad kolonialinį sta
tusą turinčių kraštų materialinė 
pažanga tegali eiti tik greta po
litinės savivaldos plėtimo. Tatai 
reiškia, kad pažangėjantis kraš
tas, savo tautinėms aspiracijoms 
įgyvendinti, siekia nusimesti kolo- 
nlalinius varžtus, o tai vyksta per 
tautinius, savus sąjūdžius.

Sovietai, nenukrypdami nuo ko
munistinės doktrinos ir Lenino su
kurtos “nacionalnaja” politikos, 
stabdo Sovietų Sąjungos tautų 
politinę ir kultūrinę evoliuciją. 
Tuo pačiu sutrukdoma ir ūkinės 
gerovės kilimas.

Sovietų Sąjunga nėra lygiatei
sių tautų federacija. Čia nėra ana
logijos tarp Britų Commonwealtho 
ar JAV-bių. Sovietų Sąjunga yra 
rusiškasis “katilas” kuriame, šion 
sąjungon inkorporuotos tautos — 
jų tautinės kultūros — beatodai
riškai tirpinamos, gi nacionaliniai 
sąjūdžiai, jeigu jie pasireiškia, 
žiauriai numalšinami.

Totallstinė komunizmo sistema, 
iš visų Sovetų Sąjungos politinės 
sistemos lanku apjuostų tautų, ku
ria sovietinius rusus, apvilktus 
marksizmo — leninizmo doktrinos 
marškiniais. Tad kol egzistuos to
talinė komunizmo diktatūra (ne 
vien režimo, bet ir doktrinos dik
tatūra), tol sovietinė tautų lygy
bė praktikoje tereikš tik tų tautų 
pavergimo lygybę. Ir čia nieko 
nepakeis "nusigręžimas” nuo sta
lininės linijos, ir “grįžimas” prie 
lenininės, teisingiau rusiškojo na
cionalizmo politikos, kurią sąžinin
gai vykdė ir Stalinas.

Einant toliau, reiktų apspręsti 
Sovietų Sąjungos politiką Tol. 
ir Vid. Rytuose, čia yra kele
tas klausimų, kuriuos praverstų 
išsiaiškinti, nes tai padėįų geriau 
“nacionalnaja” politiką — rusiš
kąjį komunizmą suprasti.

1. Iki kdrio laipsnio Maskva 
dominuoja Azijos komunistinius 
judėjimus; ar tai nėra carinės Ru
sijos imperializmo tąsa?

2. Kodėl Sovietai, Korėjos ka
rui prasidėjus, boikotavo Jungti
nių Tautų Organizacijos Saugumo 
Tarybos posėdžius, kuriuose būtų 
galėję (kaip daug kartų) vetuoti 
Jungtinių Tautų akciją Korėjoje?

3. Ar Maskva buvo aprobavusi

kom. Kinijos intervenciją Korėjo
je po to, kai Mac. Arthuras buvo 
pasiekęs aiškią pergalę prieš ag
resorių?

4. Kodėl varžosi dėl įtakos š. 
Korėjoje Maskva ir Pekingas, ir 
kaip šios varžytinės vyksta?

5. Ar komunistų sukilimas Ma
lajuose tikrai buvo nutartas 1948 
m. Kalkutoje, kur tarp 900 Azi
jos kraštų komunistų delegatų da
lyvavo ir rusai? Kas diriguoja Ma
lajų komunistų sukilimą — Mask
va ar Pekingas? Ar nepaskatino 
Burmos sukilimo Maskva? Ar In- 
dokinijos Ho Chi Mink nesikreipė 
į Maskvą patarimo, ir ar Maskva 
neteikė Jam paramą?

6. Vidurinieji Rytai. Ar sovieti
nių ginklų siuntimas arabiškiems 
kraštams prisideda prie padėties 
užaštrinimo, ginkluotų konfliktų 
tarp arabų ir žydų plėtimo ir ka
ro grėsmės sudarymo? Kas kurs
to tautų antagonizmą Azijoje ir 
Vid. Rytuose.

šie klausimai tebėra atviri.
B.L.

RŪPINASI TREMTINIAIS
RŪPINAMASI SIBIRAN IŠTREMTŲJŲ LIETUVIŲ LIKIMU

Pasikalbėjimo su Vykdomosios Tarybos pirmininke A. Deveniene 
santrauka:

1. Ponia Pirmininke, žinau, kad 
mūsų tremtinių Sibire klausimas 
tamstai yra itin prie širdies. Šie 
reikalai aptariami ir Vykdom. Ta
ryboje. Ar negalėtum tamsta pa
skelbti šiuo reikalu mūsų visuo
menei kokį pareiškimą?

— Tiesa, kad Sibiro lietuvių 
klausimas V. Tarybai rūpi. Jeigu 
apie jį daug viešai nerašoma ir 
nekalbama, tai būtų labai klaidin
ga daryti išvadą, jog Vilkui ar 
Vykd. Tarybai jis nerūpėtų. Ta
čiau sąlygos verčia apie Sibiro 
lietuvių reikalus daug nekalbėti. 
Man tenka jau daugiau kaip 10 
metų rinkti apie tai medžiagą ir 
žinias, bet ir šiandien nesu tikra, 
ar galiu atvirai pasisakyti. Visa 
padėtis nuolat kinta. Todėl ir 
Vykd. Taryba negali užtikrinti ar 
duoti kokių nors garantijų, jog 
Sibire laikomam vienam ar kitam 
mūsų tautiečiui pasiųstas laiškas 
ar siuntinys tikrai pasieks adre
satą ir ar su ten ištremtaisiais su
sirašinėjimas yra saugus. Tenka 
turėti galvoje, kad iš viso nega
lima pasitikėti Sovietų duotaisiais 
pažadais bei sudarytomis su jais 
sutartimis.

2. O ką paskiausieji duomenys 
rodo?

— Laiškų, kurių tenka gauti 
nuorašus, analizės, o ypač išsamūs 
pasikalbėjimai su asmenimis, ku
riems teko dešimtis metų po vienu 
togu gyventi drauge šu mūsų tau
tiečiais, dar neleidžia padaryti ga
lutinio sprendimo, nes negalima 
rizikuoti žmonių gyvybe, kadangi 
niekad nežinai, kur yra politinė 
Sovietų klasta.

Žymi mūsų tautiečių dalis dar 
turi ir toliau atlikti jiems skirtą

RAUDONIEJI KVIESLIAI
APIE MICHAILOVO KVIETIMĄ 
JI AUSTRALŲ LAIKRAŠČIAI. 
SŲ REEMIGRACIJĄ.

Gegužio 6 d. numeryje, pusmi- 
lioninio tiražo sydnėjiškis “The 
Sun — Herald” pirmajame pusla
pyje atspaude ilgą str. apie “Ko
miteto už sugrįžimą į tėvynę” pas
tangas apdumti akis Austsralijoje 
įsikūrusiems naujiesiems atei
viams, laiškais ir spec, leidiniais 
kviečiant juos grįžti namo.

Straipsnis skelbia, kad naujųjų 
ateivių adresus “Komitetas” suži
nojęs iš išvogtų kartotekų Vokie
tijoje. Nurodo, kad kartotekų va
gys yra jau išaiškinti. Atspaus
tas ir laiškas, rašytas sydnCįiškiui 
estui Herman Laas, bei laiško ga
vėjo komentarai. Laikraštis pažy
mi, kad įdomių dokumentų, ryšium 
su kvietimu “grįžti į tėvynę”, turi 
Australijos saugumo organai, ku
rie patikrinę eilės laivų keleivių 
sąrašus nustatė, kad rusų kilmės 
“naujieji australai” gana nema
žais būriais pradėję plaukti iš 
Australijos į namus. Nustatyta, 

kad po keletą ar keliolika jį ar
timiausiu laiku išplaukia iš Ade
laidės ir Melbourne. Grįžtantiems 
rusams vizas yra išdavusi Sovie
tų Sąjungos ambasada Wellingto- 
ne, N. Zelandijoj.

Imigracijos ministeris H.E. Holt 
pareiškė, kad jis nieko nežinąs 
apie “masinę rusų reamigraciją”.

CHRUŠČEVAS BARA 
BRITUS

Sugrįžę į Maskvą Bulganinas ir 
Chruščevas, juos sutikusiems ru
sų žmonėms pareiškė, kad Angli
jos darbo partijos vadai norėję 
pakenkti jų vizitui Londone, bet 
jie “gavę tinkamą atsakymą”.

“Mes susidarėme įspūdį, kad 
tarp Britų darbo partijos vadų 
yra reakcionieriško elemento”, — 
pareiškė Chruščevas.

Politiniai komentatoriai reiškia 
nuomonę, kad Anglijos darbiečiai 
labiausiai prasikalto Chruščevul 
todėl, kad Jie prašė sutelkti laisvę 
už politinius įsitikinimus kalina
miems žmonėms. Todėl esą ne Ang
lijos darbo vadai yra reakcionie
riai, bet Chruščevas ir Bulgani
nas, kurie savo pažiūromis prašo 
ka didžiausius ikšiol žinomus re
akcionierius.

Reikalauja vieningo 
fronto

Pastaruoju metu geriausieji JAV 
-bių sovietinio gyvenimo žinovai 
paprašyti įvertinti paskiausius 
Sov. Sąjungos reiškinius, “Stalino 
kulto” nuvertinimą ir pareikšti 
tuo reikalu savo nuomonę, kuri 
padėtų atskleisti tikrąją padėtį ir 
parodytų, ar tikrai Sov. Sąjungo
je yra įvykę kokių nors .esminių 
pakitimų. Maskvinei “Pravdai” 
pakartotinai įspėjus, kad, atsklei
džiant Stalino meto žiaurumus bei 
klaidas, tų nuotaikų nevalia išnau
doti pulti kom: partijai — “Prav- 
dos" terminu tariant, jos “šmeiž
ti” — amerikiečių spaudoj pažy
mima, kad ir toliau praktikoje te- 
betalkomi stalininiai metodai, ne
pripažįstą "nuokrypų nuo partijos 
linijos”. Todėl Ir amerik. spau
doj gausiau rodosi balsų, reika
laujančių vieningo, koordinuoto 
veikimo prieš bolševikinę infliaci
ją ir jų ardomąją veiklą.

Anglai turi ko parduot 
sovietams

Iš Londono Reuters praneša, 
kad prekybos departamento pa
reiškimu, Sov. Sąjunga galės pirk
ti iš anglų 42 rūšių prekes, kurios 
nėra įtrauktos draudžiamų prekių 
sąrašan.

Bulganinas ir Chruščevas buvo 
patiekęs 87 skirtingų pavadinimų 
prekių sąrašą, bet kitos yra svar
bios “strategiškai”, todėl yra 
draudžiamos parduoti komunisti
niams kraštams. Sovietai buvo pa
sišovę iš anglų, per penkerius me
tus, nupirkti už £ 800 — £ 1000 
milionų vertės prekių.

Skelbiama, kad Anglija galės 
sovietams parduoti traukinių, teks
tilės Ir maisto pramonės įrengi
mų, dyzelinių motorų laivams, 
mašinoms gaminti įrankių, vilno
nių medžiagų ir kt. šių prekių 
Anglija per ateinančius penkerius 
metus Sov. Sąjungai numato par
duoti už apie £ 600 milionų.

Ceylonas
IŠVARO ANGLUS

Iš Kolombo pranešama, kad 
najosios Ceylono vyriausybės mi
nisteris pirmininkas esą pareiškęs 
britams, kad jie išsikraustytų Iš 
aviacijos ir laivyno bazių Ceylone.

Ministeris pirm. Solomon Ban- 
darinaikc parlamento posėdyje pa
žymėjo, kad čia negali būti jokių 
abejonių, jog britai turės išsi
kraustyti. Apie šitai jis esą kal
bėjęs su britų admiraliteto lordu 
Eerl Mountbatten ir jis tikįs, kad 
Mountbatten yra išsamiai pain
formavęs apie tai D. Britanijos 
vyriausybę.

ją bausmę. Daug kur vyrai tebe
laikomi už spygliuotųjų vielų dar
bo vergų stovyklose. Ten, kur pa
leidžiami, Jie įsijungia į kitų mū
sų tautiečių tarpą. O kadangi į 
Sibirą buvo išsiųsti dešimtimis 
milionų pačių gabiųjų ir energin
gųjų įvairių tautų sūnų, savaime 
suprantama, jog Sibiras, kad ir 
prievarta, tampa ištremtųjų lyg ir 
“naująja žeme”, ir kąi kuriems 
laisvai gyvenant sąlyg’.s geresnės 
ir saugesnės negu gimtam krašte.

1941 m. išsiųstieji į darbo vergų 
stovyklas ar prievarta į Sibirą iš
tremtieji būdavo atgabenami į ply
ną erdvę ar į miškus, kur tik 
staugdavo vilkai, turėdavo gyven
ti palapinėse, ar Išsikasti “rusiš
kas zemlianlgas”. šiandien daug 
kur prievarta jau kuriami miestai, 
ugdoma pramonė, dygsta fabrikai. 
Visa tai daugiausia daroma darbo 
vergų ar prievarta įkurdintųjų 
kruvinu prakaitu. Tačiau ir bolše
vikai priversti daugiau skaitytis 
su tenykščiais “naujaisiais gyven
tojais”, ypač po darbo vergų su
kilimų. Per visą Sovietų šiaurę 
praėjo sukilimai, jų bijomasi ir 
Rusijos viduje. Todėl ne vien ■ iš 
malonės, bet daugiausia sukilėlių 
verčiami nūdieniniai viešpačiai ir 
daro dabar nuolaidas. >

3. O kaip su laiškais ir siun
tiniais: ar nepavojinga juos ten 
siųsti?

— Jeigu kas iš stovyklos para
šo j užsienį ir laiškas ateina arba 
artimieji jam ką pasiunčia, tai 
čia — natūralus kelias, nepaslėp
tas. Nemaža siuntinių gaunama ir 
iš tėvynės, kiti ateina iš Lenkijos, 
Vokietijos, Rumunijos etc. Bet tie 

(Tąsa 3 psl.)

“GRĮŽTI NAMO” RAŠO DIDIE- 
KALBAMA APIE MASINĘ RU-

Britai nepatenkinti 
vokiečiais

Pereitą savaitę į Londoną buvo 
atvykęs Vak. Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris dr. von Bren- 
tano. Jis turėjo pasitarimus su 
britų užsienių reikalų mintsteriu 
Selwyn Lloyd, iždo valdytoju Ha
rold Macmillan Ir karo ministeri
jos vadovaujančiais žmonėmis.

Dr. von Brentano buvo painfor
muotas apie vykusius Bulganino, 
Chruščevo ir Edeno pasikalbėji
mus, buvo diskutuotos Europos 
gynybos problemos ir svarstytas 
Vokietijos prisidėjimo prie britų 
kalinių dalinių, esančių Vak. Vo
kietijoje, išlaidų padengimo klau
simas. Britai nori, kad Vak. Vo
kietija šiam reikalui skirtų £ 50 
milionų. Dr. Brentano, kaip pa
reiškia politiniai stebėtojai, siū
lęs už tuos £ 50 milionų pirkti iš 
Anglijos ginklų, šitas pasiūlymas 
britams nepatinka, nes tai įgalin
tų Vokietiją plėsti savo automo
bilių ir kitokią pramonę, o tuo 
pačiu dar labiau įsitvirtinti užsie
nio rinkose.

• Iš New Yorko pranešama, 
kad 1958 m. numatoma pagaminti 
atominį lėktuvą, kuris galėsiąs 
pakelti 600 keleivių ir skristi ne
ribotus atstumus.

Vid. Rytai
TAIKA GRĮŽTA

Jungtinių Tautų generalinis sek
retorius Hammarskjold, kuris va
dovauja talkos misijai Vid. Ry
tuose, pranešė Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybai, kad besąlygi
nis susitarimas tarp Egipto Izra
elio, Jordano Ir Lebanono paskelbti 
paliaubas, rezervuojant tik savi
saugos gynybą, teikia vilties, jog 
šiame sektoriuje bus išsaugota 
taika.

KVIETIMAI

Chruščevas, kaip skelbia užsie
nio spauda, pakvietęs atvykti į 

Maskvą D. Britanijos minister} pir
mininką ir užsienių reikalų mi- 
nisterj. Jis norėtų britus matyti 
Maskvoje laike 6 mėnesių, kad bū
tų galima toliau tęsti Londone 
pradėtus ir nebaigtus pašnekesius.

Pakviestas Maskvon ir Čapli
nas, kurio filmus, kaip išsireiškė 
Chruščevas, jis žiūrėjęs po kelis 
kartus, ir sovietų liaudis Čapliną 
esą labai mylinti. Čaplinas paža
dėjo atvykti į Maskvą taip grei
tai, kaip tik būsią įmanoma.

Londoneį maskviečiai užsiminė 
norį nuvykti ir į Vašingtoną, šis 
jų noras, žinoma, buvo perduotas 
Eisenhoweriui, kuris spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad bent ar
timiausiu laiku Sov. Sąjungos va
dų vizitas Amerikon neduotų jo
kios naudos.

AVIŲ KIRPĖJAI 
TEBESTEREIKUOJA

Avių kirpėjų unijos paskelbta
sis streikas vis tebesitęsia. Jis 
buvo paskelbtas prie 8 savaites, 
sumažinus atlyginimus. Avių au
gintojai streiklaužiams moka kar
tais net augštesnes kainas, negu 
reikalauja unija, bet nesutinka pa
tenkinti unijos reikalavimo.

Avių kirpėjai prikaluso didžiau
siai ir stipriausiai — A.W.U. — 
Australijos darbininkų unijai.

Pereitais "metais už 100 avių 
nukirpimą buvo nustatyta mokėti 
£ 6.18.6, o šiemet sumažinta 0.7.6. 
Pagal naujas atlyginimo normas, 
kirpėjas, jeigu jis nukerpa po 100 
avių kasdien, šiemet uždirbtų api? 
2 svarus per savaitę mažiau, ne
gu pernai.

Kitų unijų nariai, dirbą prie 
vilnų pakrovimo arba pakavimo, 
remia A.W.U. reikalavimą.

• Amerika pradėjo vandenilio 
(H.) bombų bandymus. Praeitą 
savaitę išsprogdinta maža H bom
ba vienoje Ramiojo vandenyno sa
loje. Artimiausiu laiku bus sprog
dinamos kitos, bet jau žymiai di
desnės. Sovietai tokius bandymus 
skelbiasi atlikę anksčiau.
• Kuboje ruoštas sukilimas 

prieš dabartinę vyriausybę nepa
sisekė. Perversmo keliu j valdžią 
atėjęs dabartinis prezidentas Ba
tista uždraudė susirinkimus ir su
varžė kitas laisves, kad galutinai 
likvidavus "sukilimo sėklą”. Buv. 
prezidentas Socarras, kuris tik 
prieš 6 mėn. grįžo iš Amerikos, 
kur Ilgesnį laiką gyveno kaip po
litinis tremtinys, areštuotas. Jis 
esą organizavęs sukilimą.
• Iš Londono pranešama, kad 

Kipre esą britų parašiutininkų da
liniai gavę įsakymą pasiruošti ga
limoms operacijoms Jordane, kur 
laukiama sukilimo prieš karalių 
Husseiną. Sukilimo organizatoriai 
esą siekia įsteigti karinę diktatū
rą Jordane, o armiją pavesti 
Egipto karinės vadovybės dispozi
cijai, kaip yra įvykę Syrijoje, 
Yamene ir Saudi Arabijoje.

Britų kariai būtų panaudoti 
Jordane gyv. britų apsaugai.

1



ž mūsų pastogė 1956 m. gegužės 9 d.

it®KUPUOTQJE SIBIRE

W LIETUUQ7E
VARGSTA SU 

STALINO
t Juozo) sūnus. 1946 metais buvo 

■p A T TTTTTVTTT gy vulininkystės ministeriu, vėliau X-21L.in.llVlU , kurj |ajk!J _ tarybą ūkių (kaip 
Lietuvoje taip pat ir dabar), paskui perėmė žemės 
prieš “Stalino kul-! ūkio ministerio pareigas iš K. 
i_ ___ ' '_ t__ . ’ r anl.-l—... ,1..I. — — 4... : , ■

NAUJAS SIBIRAN 
DEPORTUOTŲJŲ SĄRAŠAS 
(E) Vliko Informacinė Tarny

ba yra gavusi žinių dar apie 
šiuos lietuvius, kenčiančius sovie
tiniame pragare:
Andriuškevičius, gydytojas, Bar- 

barauskas, Buknys (ar Buknis), 
gini, apie 1927 metus, Butkus, 
kunigas, Čeponis, gimęs apie 1925 
m. Draugelis, Jurgis, kapitonas,

Mokslo Keliu
Į • V. DONIELA — FILOZOFIJOS MAGISTRAS
i Prieš dvejus metus šio laikraš- Regionalinės Valdybos, vicepirmi- 
čio skiltyse buvo trumpai prarn-š-

I ta, kad Vytautas Doniela baigė
Svdnpiaus linivprsitj-trt hiimnniin.

Okupuotoje 
pradėta akcija 
tų”, čia tad _______ .__ ___
problema: kur dėti 300 Stalinų — gumiečio Lietuvoje. Išbuvo šiose I (ar Endiukaitis), Vytautas, Grl-
tiek šio “darbo žmonių draugo” pareigose per visų Lietuvos žemės j čiūte, Salomėja, Gričiūtė, Elena,
statulų ir kitokių atminų atsirado ūkiui labai nesėkmingą penktąjį Gričiūtė, Marcelė, Ilgūnas, Myko-

mies- penkmetį. Visų tą laikų Augusti- 'as> vienas “Liet. Aido’’ buv. re
daktorių, Ingelevičius, puskarinin
kis, Kriščiūnas, pulk, leitenantas, 
Kujus, gimęs apie 1929 m., Kund
rotas, Petras, Mačys, Juozas, Mi
laševičius, Vytautas, leitenantas, 
Milvertaitė, Onutė, Musteikis, Juo
zas, Palikša, Juozas, Repšytė, 
Ona, Rutkauskas, Algimantas, 
Stankus, gimęs apie 1916 m., Ša
kenis, inž., buv. švietimo ministe- 

------- t ris. Jau miręs. Ščepavičius, Jonas, 
šimtui į kapitonas, šipaila, Jonas, kapito-

ir susiduriama su' Liaudžio, dabartinio vyriausio sau- Dumauskas, Juozas, Endriukaitis

per okupacijos laikotarpį 
tuose ir kolūkiuose. Vargas taip 
pat ir su knygomis, ypač mokyk
linėmis, kuriose veik kiekviename 
puslapyje buvo garbinamas “viso 
pasaulio vaikų tėvas”. Bloga ir 
tiems Stalino liaupsintojams, nes 
dabar vargšeliai, nežino kur dė
tis, ar ką vėl pradėti garbinti, 
kuriam pagyrų himnus rašyti. 
Daug “gerų” knygų turės būti su
deginta, ypač tokių, už kurias sta
linines spremijas jų autoriai yra 
gavę. O už viską turės užmokėti 
engiamas lietuvis, nes knygų iš
leidimas brangus, o naujai išleis
tąsias Ir vėl prievartaus pirkti.

, tuvuje XVUU įlietais uuvu apie *wo, 
■ 000 karvių iš jų apie 120.000 ko- 
I lūkiuose, a 
| se ūkiuose

naitis buvo pastovus partijos CK 
biuro narys ir tik šių metų sau- Į 
šio mėnesį drauge su Gedvilu iš 
biuro iškrito, nors abu liko CK 
nariais.

VARGŠĖ LIETUVIŠKA.
KARVUTĖ — JĄ NET GUDIŠKA 

PRAKAULĖ PRALENKĖ

LNA, balandžio 25. — Mažiau 
kaip po keturias karves 
hektarų naudmenų (dirvų, pievų ir ' Stankus,’kapitonas, Variako- 
ganyklų) teturi sukolektyvintieji' j(3> Saulius, Va'šnora, buv. finan- 
Lietuvos ūkiai. Iš eilės oficialių! sų ministeris bolševikiniame kabi- 
duomenų matyti, kad iš viso Lie- note, Vaitiekūnas, buv. redakt. bol- 

, tuvoje 1955 metais buvo apie 448, ševik. enciklopedijos, Velička, Ze- 
• nonas, Zakarysaa (?), kunigas, 

‘ lakiuose, apie 14000 valstybiniuo- Zaskevičius, generolas, žebuolis, 
! *r aPlp 314.000 prlva- • gimęs apie 1928 m. Zinkevičius, 

LNA, balandžio 25. — Iš “Tie- tinėse nuosavybėse. (1939 m. gruo- gydytojas.

ninkas, Liet. Eneiklopedijos, 
“Mūsų Pastogės” bei kitų lietu- 

, Sydnėjaus universiteto human i ta- viškų leidinių bendradarbis, Lietu- 
rinių mokslų (Arts) fakultetą aug- ; vių Plunksnos Klubo ir kurį lai- 

ščiausiu laipsniu. i ką Sydnejaus Lietuvių Namų Ta-
Š.m. balandžio men. 26 d. to rybos narys, sykiu ir Bankstowno 

paties universiteto humanitarinių i savaitgalio mokyklos mokytojas, 
mokslų fakultetas Vyt. Donielai; Turint galvoj, kad bendruome- 

. ninis — visuomeninis darbas su- 
. e-WiSSi ryje daug laiko ir energijos, Vyt.

. ' _ . 'jY Donielos moksliniai atsiekimai ro-
pįįSyflĮįaįįa- do jį esant didelių gabumų ir iš-

tvermės.
įjERMįA;- Neužbėgant įvykiams už akių,

galima drąsiai teigti, kad jaunas 
c..« 11|...ii,., nepasitenkins
3BF mBWMK 5 š'uo moksliniu laipsniu ir įgyto- 

RKk*. t; . VjBr mis žiniomis.
v&L. 4 f Šia proga norisi palinkėti Vyt

* i ~ 'X~ '(jį Donielai sėkmės jo tolimesnėj“
mokslinėje darbuotėje, o Australi- 

XBjhSRS j“s lietuviškam jaunimui pasekti 
■ *' * mHKBk J° keliu.

J.P.K.

PROF. J. TONKŪNAS 
DOTNUVOJ?

soje” paskelbtos vieno pranešimo džio 30 d. Lietuvoje buvo 8G1.000 
santraukos yra’ pagrindo spręsti, i karvių).
kad buv. žemės Ūkio Akademija- ■ 
jos rektorius ir švietimo minis
teris prof. J. Tonkūnas dabar yra 
Dotnuvos selekcijos stoties vyres
nysis mokslinis bendradarbis pie
vų Ir ganyklų kultūrinimo reika
lais. (Grąžintas iš ištrėmimo).

— K. Dineika yra Druskininkų 
"gydomosios fizkultūros parko” 
vedėjas.

— Paleckis jau kuris laikas 
daugiau būna Maskvoje kaip Vil
niuje. Balandžio pradžioje jis 
(vienas tarp septynių rusų) da
lyvavo delegacijoj į parlamentarų 
konferenciją Dubrovnike, Jugosla
vijoj.

KAS NORS YRA
KALTAS

LNA, balandžio 14. — Servilinas 
ir Judaškinas, Klaipėdos celiulio
zės Ir fanieros fabrikų direkto
riai, aiškinosi partinio aktyvo su
sirinkime (kuriame dalyvavo nau
jasis Sniečkaus i 
šarkovas), kodėl tie fabrikai ne
įvykdo planų ir kodėl perltus me
tus baigė nuostolingai (celiulio
zės fabriko nuostolis buvo 7.000, 
000 rublių). Kaltino Miško ir po- 
plerlo pramonės ministeriją.

Mineralinių trąšų fabriko “Ar
tojo” (bu v. 
Zaozerakich 
kas turėtų 
konstruotas 
daryti, bet 
sudarymo nepajudėjęs. Kėdainiuo
se numatyto mineralinių trąšų 
fabriko statyba irgi tebeguli pla
nuose.

ŽEMELE DIRVONUOJA
pu-
ak-

Lietuvos kolektyvinės kiarvės 1 LNA, balandžio 25. — Apie 
nupelnė Lietuvai bene paskutinę sė miliono hektarų (1.235.550 
vietą tarp visų respbublikų, Vi- rų) žemės tebedlrvonuoja Lietu- 
dutiniškai tik 8 centneriai (800 voje, net jeigu ir bus įvykdytas 
kg) primelžta nuo 100 ha naudme- šių metų sėjos planas. 1955 metų 
nų. Latvijoj — 32, Estijoj 28 ir pasėlių plotas oficialiai buvo skai- 
net Gudijoj — 9. Maskva dėl to čiuojamas 1,714,000 ha. Šįmet 
specialiu atsišaukimu kreipiasi j planuota pasėlių plotų padidinti 
Lietuvoje esantį komjaunimą, ra- trim šimtais tūkstančių ha, t.y., 
gindama susirūpinti pieno ūkio pa- iki 2,014,000 ha. 1939 metais da- 
dėtimi Ir “pereiti nuo žodžių prie bartinės Lietuvos teritorijos pasė- 
darbų”. 1 lių plotas buvo 2,539,630 ha.

SOVIETINIS TEISINGUMAS
ARBA KELIONĖ PER KALĖJIMUS IR DARBO 

STOVYKLAS

augš-
class

Vyt. 
f ilo-

Danutė Žilinskienė 
Pakviesta Melbourne 

Universitetan Dėstytoja 
D. 

gusi 
toto 
cial 
savo
Vincent ligoninėje buvo pakviesta

Žilinskienė, 1954 metais bai
su pagyrimu Melb. universi- 
3-jų metų sociologijos (So- 
Studies) kursų, jau pirmais 
profesinio darbo metais St.

PET SESIJA

STRASBURGE
PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAU

TŲ SPEC. SESIJA STRASBURGE
(E) Balandžio mėn. 12-15 d.d. 

Strasburge, Prancūzijoje, vyko 
antroji specialioji Pavergtųjų Eu
ropos Tautų europinė sesija. Ji 
buvo gausesnė už pernai tame pa
čiame mieste sukviestą Ir, delega
cijų nuomone, praėjo sklandžiai. 
Lietuvos delegacijos nariai, kurių 
buvo šeši, sesijos darbuose pasiro
dė darbingai. Atskirai įvyko ir 
visų Pabaltijo kraštų delegacijų 
posėdis. Lietuvių delegatai kiek
vieną vakarą dar susirinkdavo pa
sitarti savo tarpe.

Pažvelgus į įvairių delegacijų 
sąstatą, jų tarpe galėjai pastebėti 
visą eilę laisvinimo darbuotojų. 
Tai kraštų rezistencijos atstovai, 
buvę ministerial, parlamentų na
riai, profesoriai, teisininkai, žur
nalistai ir kt. Dalyvavo įvairių po. 
litinių partijų atstovai. Lygiai ir 
lietuvių delegacijoje buvo įvairių 
srovių bei partjų žmonių, ir malo
nu pripažinti, kad, visų skirtumų 
nepaisant, visus junge viena min
tis, vienas tikslas — visomis prie
monėmis dėtis prie pavergtųjų 
kraštų laisvinimo. Lietuvių dele- 

I gątai buvo pristatyti LLK ir pas
kirti Vliko Prezidiumo. Jie sesi
jos Strasburge posėdžiuose dau
geliu požiūrių įnešė daug naujo.

Vienas delegacijos narių — pulk. 
J. Lanskoronskis — pirmininkavo 
penktajam posėdžiui, svarstant so
vietinio imperializmo klausimą. 
Šį pastarąjį sesijai referavo Lie
tuvos delegacijos pirmininkas V. 
Sidzikauskas. To paties posėdžio 
metu kalbėjo net trys lietuvių de
legatai ------- tad tuo požiūriu ba
landžio 14 d. popietę spaudos ats
tovai buvo pavadinę Lietuvių Die
na Strasburge.

PET spec, sesija buvo sukvies
ta Strasburge Laisvosios Europos 
Kolegijos patalpose ir buvo sude
rinta su Europos Tarybos posėd
žiais, kurie Strasburge buvo pra
dėti balandžio 16 d., Ir ta proga j 
Europos apjungimo sostinę buvo 
suplaukę daug Europos politikų 
bei spaudos atstovų. Jie buvo pa
kviesti balandžio 17 d. į specialią 
PET spaudos konferenciją ir pla
čiai painformuoti apie PET sesijos 
eigą bei padarytus nutarimus. Tuo 
būdu sesijos darbai buvo paminė
ti ne tik didžiojoje prancūzų spau
doje (žinoma, vietos Strasburgo 
spauda apie sesijos darbus plačiai 
rašė kiekvieną dieną), bet ir kitų 
kraštų laikraščiuose ir radijų.

Reikia pabrėžti, kad pavergtuo
sius Strasburge pasveikino visa ei
lė žymių Europos valstybių vyrų.

suteikė Fllozofijos Magistro — 
Master of Arts in Philosophy — 
lapsnį, už jo mokslinį darbą, api
mantį 170 mašinėle rašytų pus
lapių, tema: “The Motion of Es
sence” — Esmės sąvoka, šį dar
bų jis rašė prof. Anderson prie
žiūroje Ir buvo įvertintas 
šiaušiu pagyrimu (with first 
Honours).

Savo mokslinėje studijoje 
Doniela nagrinėjo tradicinę
zofinę esmės sąvokų antikinėje 
graikų filozofijoje, ypatingai Pi
tagoro mokykloje, pas Platonų ir 
Aristotelį, sykiu palietė ir toli
mesnį esmės sąvokos vystymąsi 
jau XVII a. racionalistinėje filozo
fijoje pas Dekartą ir Leibnicą.

Kokio lygio yra Vyt. Donielos 
šis mokslinis darbas, rodo ne vien 
suteiktasis mokslinis laipsnis su 
pagyrimu, bet ir tai, jog Sydnė- 
jaus universiteto biblioteka šį dar
bą priėmė, kaip vertą rimto dė
mesio mokslinę studijų, kas yra 
gana retas atvejis su kitų pana
šiais darbais.

Vyt. Doniela yra dai- jaunas vy
ras. Gimnazijų baigęs tremtyje, 
Vokietijoje, vos koją įkėlęs į Aus
traliją, dar “buše” būdamas, su
rado kelių į universitetų, kurį bai
gęs ir toliau kiekvienų atliekamą 
valandą pašvenčia studijoms.

Šiuos jo mokslinius rezultatus 
dar daugiau reikia vertinti žinant, 
kad Vyt. Doniela yra nemažesnis 
visuomenininkas, kaip ir mokslo 
darbininkas. Jis ALB Krašto Val
dybos, kaip ir šviesos Sųmbūrio

priimti studentus (Social Studies), 
praktikos darbų atlikti.

Nuo šių akademinių metų pra
džios, šalia savo profesinio dar
bo, pakviesta universitete dėstyti 
sociologijų — Social Studies 3-čių 
metų kurso studentams. Neseniai 
jai buvo pasiūlyta visai pereiti į 
universiteto dėstomųjį personalų. 
Ši siūloma pozicija būtų tuom 
įdomi, kad jinai kartu priklausy
tų ir Melbourne Royal Hospital 
dėstomajam personalui (“Profes
sorial Unit”), nes ten prižiūrėtų 
šios šakos praktikų atliekančius 
studentus.

Iš Sibiro ir kitų Sovietų Sųjun- i tiškai nepatikimi žmonės. Tokiuo- 
gos vietovių dar vis tebegrįžta se lageriuose uždarytieji turi atlik- 

vokiečial, rumunai, vengrai ir kitų I tl sovietinių teismų jiems skirtas 
x—4—ui.. i nvi. —j., i bausmes.

Daug vokiečių, kurių pilietybę 
sovietinės įstaigos ginčyjo, dabar 
atleidžiami ir jie gali vykti į Ryt
prūsius, o kai kurie ir j Klaipėdos 
kraštą. Anksčiau tie vokiečiai, ku
rie buvo repatrijavę Iš Pabaltijo 
ir pasisakė už Vokietijos piliety
bę, turėjo kliūčių išvykti į Vokie
tijų — Juos dažniausiai neišleis
davo. Bet dabar sovietai ir čia tru
putį darosi nųolaidesni. Tuo būdu 
su savo šeimomis galės susijung
ti dar didesnis skaičius žmonių. 
“Be pilietybės", nors būtų ir 
kiškos kilmės, neišleidžiami.

tautybių tremtniai. Tik lietuvių j 
savo gimtųjų šalį grįžta labai ma-

1 žai.c ua.j’MVV uau-

antrininkas B.| Su grįžusiais vokiečiais praspru- 
- ko dar vienas mūsų tautietis. Jis, 

su vokiečių kariais buvo apkaltin
tas vienos vietovės Sovietijoje su
deginimu. Kankinamas ir visaip 
tardomas, kartu su būriu vokiečių 
prisipažino “kaltas”, už ką buvo 
nuteisti po 25 metus sunkiųjų dar
bų. Bet paskiau pasirodė, kad vo
kiečių armija toje vietovėje nieka
da nėra buvusi ir vokiečiai jos 
nėra sudeginę. Nuteistieji buvo 
teisiami dar kartą — dabar už 
"teismo klaidinimų”. Taip tad mū
sų tautiečiui buvo “sukrauta” 100 
metų priverčiamųjų darbų ka
lėjimo bausmė...

Kitas grįžusia pasakoja tokią is
toriją: per 10 metų Sovietų Są
jungoje buvo laikomas garsiaja
me Liubenkos ir Liforto kalėji
muose; buvo nuteistas mirti ir vė
liau mirties bausmė pakeista 25 
metais priverčiamųjų darbų buvo 
uždarytas griežto režimo koncla- 
geryje; paskui pervežtas į Vladi
miro, vėliau — Kuibyševo kalėji
mų. Iš čia išgabentas į Magadano, 
vėliau Rytinio Sibiro stovyklų Tai- 
šente. Po nepavykusio vergų su
kilimo 195d m. neteko žandikaulio 
ir buvo sulaužytas raktikaulis — 
vėl nuteisimas Ir išsiuntimas į 
Baikalą...

šis žmogus turi daug žinių apie 
tremtinius lietuvius, nes per 10 
metų jis šimtus jų sutiko įvairio
se stovyklose ir kalėjimuose.

“Union”) dirtktorius 
skundėsi, kad fabri- 
būti iš pagrindų re- 
Ir tam planai esu su- 
reikalas toliau planų

ALTO VYKDOM. KOMITETO IR VLIKO 
PREZIDIUMO KOMUNIKATAS

Ruselis 
“nusigaspadoriavo”

LNA, balandžio 25. — Kunči
nas (Piotr Ivanovič), tarybinių 
ūkių (sovchozų) ministeris Vil
niuje, atleistas Iš pareigų ir j jo 
vietų paskirtas ligšiolinis žemės 
ūkio ministeris Augustinaitis. Tą 
pakeitimų skelbiant nenurodyta, 
kas bus naujas žemės ūkio minis
teris.

Tarybinių ūkio ministerijos ži
nioje yra tik 70 valstybinių ūkių 
(sovchozų), kurie tačiau turi po 
3-4 skyrius, kiekvienas po kelis 
šimtus hektarų, žemės ūkio minis
terijos žinioje yra 1787 vadinamie
ji kolektyviniai ūkiai (kolchozai), 
vidutiniškai po apie 2200 hekta
rų, ir 135 mašinų — traktorių 
stotys (MTS).

P. Kunčinas (rusas) iki 1953 
m. gegužės mėnesie buvo Vilniaus 
srities vykdomojo komiteto pirmi
ninkas. Tarybinių ūkių mlnisteriu 
tapo, kai ta ministerija, kurį lai
ką po Stalino mirties buvusi pri
jungta prie žemės ūkio (Augusti
naičio) ministerijos, vėl buvo at- 
gaivinta.-

Augustinaitis Lietuvoje yra at
siradęs po 1944 metų. Oficialiai 
rašomas Vladislovas, Josifo (ne

Ar bus panaikintas ir šis 
Stalino palikimas?

Grįžusieji pasakoja, kad Stali
no laikais įkurtosios priverčiamų
jų darbų stovyklos Sovietų Są
jungoje, dabar būsią panaikintos. 
Jose laikytieji bus “kurdlnami lais
vai” — jie ir toliau turės dirbti 
nustatytose vietose valdžios skir
tus darbus. Tai tačiau nereiškia, 
kad būtų likviduojami ir “režimo

KATALIKIŲ MOTERŲ 
KONGRESAS ROMOJE

Balandžio 3-8 dienomis Romoje 
įvyko Pasaulio katalikų jaunų 
moterų ir mergaičių federacijos 
kongresas, kuriame Lietuvai ats
tovavo kun. dr. Balčiūnas, Iš Ro
mos, p. Bičkienė iš Čikagos, Ir 
p-lė Liustikaitė iš Londono. Kon
grese 1450 delegačių atstovavo 34 
tautas.

“Angellcum” un-to salėje kong
resų atidarė ir įžangos žodį tarė 
didelis lietuvių tautos bičiulis 
kard. Pizzardo. Kardinolas pakvie
tė visus kongreso dalyvius sukal
bėti “Tėve mūsų” už Lietuvą ir 
kitus persekiojamus kraštus.

Įvairių tautų delegatės buvo 
priimtos popiežiaus, kur lietuvai
tės atvyko pasipuošusios tautiniais 
drabužiais. Jos įteikė Popiežiui Pi
jui XII gražiai įrištą ateitininkų 
dovaną — Letuvos vaizdų albumų.

Kongresas Jungtinių Tautų Or
ganizacijai pasiuntė protesto te
legramų dėl komunistų vykdomo 
religijos persekiojimo daugelyje 
kraštų.

★ Iš Ajnerikos pranešama, kad 
tenykštė lietuvių bendruomenė ne
teko dviejų veiklių darbininkų:' 
Bostone mirė žymus veikėjas, kul
tūrininkas St. Mockus, o Vilkes 
Barre mirė Jonas Lopeta, kuris 
1919 m. yra dalyvavęs lietuvių 
delegacijoje Versalyje ir vėliau 
daug prisidėjęs, kad Amerika pri
pažintų Lietuvos respublikų. Lo
peta taip pat atstovavo Lietuvai 
jos tarptautiniame ginče su Šve
dija. Buvo apdovanotas Gedimino 
ordenu.

Elta, 1956.IV.20. Alto (Ameri
kos Lietuvių Tarybos) Vykd. Ko
mitetas ir Vilko Prezidiumas 1956. 
IV.15 Washingtone, D.C., paskel
bė tokio turinio bendrą komuni
katą:

1956 m. balandžio 12-15 dieno
mis Washingtone, D.C., susitiko 
pasitarti Alto Vykdomojo Komi
teto: L. Šimutis, dr. P. Grigaitis, 
M. Vaidyla, ALT Informacinio 
Centro vedėja M. Klžytė ir Vilko 

agentai | Prezidiumas: J. Matulionis, prof. 
J. Kaminskas ir H. Blazas.

Alto Vykd. Komiteto vicepirmi
ninkas A. Olis, tarnybinių aplin
kybių sulaikytas Chlcagoje, į pa
sitarimų atvykti negalėjęs.

Alto Vykdomasis Komitetas ir 
Vliko Prezidiumas pasikeitė in- 
formac.jomis apie abiejų veiksnių 
nuveiktus, vykdomus ir planuoja
mus ateičiai konkrečius 
Lietuvos laisvinimo 
srityse.

Buvo aptartos iš 
formacijos kilusios 
a) Lietuvoj laisvinimo 
aktyvinimas Amerikos 
Valstybėse per Altą; 
akcijos suaktyvinimas 
mastu per Vilką, įtraukiant į ben
dras pastangas lietuvių išeiviją 
visame pasaulyje c) būdai pa
lengvinti žmonėms okupuotoje Lie
tuvoje Ir lietuviams tremtiniams 
Sibire; d) kontrakcijos priemonės 
taip vadinamajai Michailovo 
“Sniego operacijai” ii' kt.

Vliko Prezidiumas didžiai verti
na Alto nuveiktus ir vykdomus 
darbus Lietuvai laisvinti, o taip

vo-

Sovietiniai šnipai 
Vak. Vokietijoj

— “Der . Europaeische Osten” 
rašo, kaip komunistai kas mėnuo 
Vak. Vokieteijoje infiltruoja apie 
200 savo paruoštų agentų. Agen
tai paruošiami 5-se atskirose agit- 
propo mokyklose Rytinėje zonoje. 
Pasiunčiami į Vakarus i 
gauna tokius nurodymus: užimti 
reikšmingas pozicijas įmonių ta
rybose ir profesinėse sąjungose; 
skatinti visokius nepasitenkinimus 
algomis ir streikus; kelti bei kurs
tyti neramumus. Pasiunčiami agen
tai turi taip užsimaskuoti, kad jo
kiu būdu nekristų į akį irneatro- 
dytų komunistų agentais. Jų kont
rolė iš Kremliaus taip organizuo
ta, jog MVD neištikimuosius ga
lėtų kikevienu metu pasiekti ir 
likviduoti. Tokiu būdu tikimasi per 
penkerius metus taip suorganzuo- 
ti agentų tinklą Vak. Vokietijoje, 
jog, atėjus tinkamam momentui, 
pravesti komunistinį pučą būtų 
įmanoma ir be “parlamentinių 
priemonių”...

* LNA. — Buvęs Vytauto Did
žiojo Universiteto docentas dr. 
Slavėnas, dabar Mokslų akademi
jos bendradarbis, skaitė paskaitą 
religijos Ir ateizmo istorijos klau
simams skirtoje konferencijoje 
(Vilniuje, kovo 28-29). Ten pat 
skaitė paskaitas J. Žiugžda, K. 
Korsakas ir dar pora Jaunesnių

darbus
ir kitose

abipuses in- 
problemos: 
akcijos su- 
Jungtlnėse 

b) tos pat 
globaliniu

pat dėkoja už nuolatinę moraline 
ir medžiaginę paramų Vlikui.

Alto Vykdomasis Komitetas, 
smulkiau negu bet kada supažin
dintas su Vliko ir jo VT atliktais, 
vykdomais ir ateičiai planuojamais 
darbais, po bendro pasitarimo dar 
labiau įsitikinęs, kad Vliko veik
la turi būti stiprinama, pažada, 
kad, vykdydamas Alto 1955 m. 
lapkričio mėn. suvažiavimo New 
Yorke rezoliuciją, vykdys nutar
tąją moralinę ir medžiaginę pa
ramą Vilkui.

Alto Vykdomasis Komitetas ir 
Vliko Prezidiumas reiškia viešą 
padėką visuomenei už moralinę ir 
medžiaginę paramą Lietuvos lais
vinimo akcijai, kartu kviesdami 
dar daugiau dėtis savo darbu ir 
aukomis Lietuvai laisvinti.

Reiškiama padėka lietuvių spau
dai, rėmusiai Alto ir Vliko pas
tangas, o taip pat spauda prašo
ma ir ateityje Alto ir Vliko dar
bus vertinti konkretiškai 
formuoti visuomenę.

Leonardas Šimutis,
Alt. Vykd. Komiteto pirmininkas

J. Matulionis,
Vliko pirmininkas.

ir in-

nau uuuų iiKviuuojarni ir režimo Korsakas ir dar pora Jt 
lageriai”, j kuriuos grūdami poli- | akademijos bendradarbių.

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

2
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RŪPINASI 
TREMTINIAIS

(Atkelta iš 1 psl.) 
siuntiniai yra asmeniniai, vardi
niai. Tačiau jeigu kokia organiza
cija staiga pradėtų siųsti j sto
vyklą dešimtimis siuntinių ar lie
tuviams, ar kurios kitos tautybės 
žmonėms, tai tuojau prasidėtų 
tardymas, kodėl tos organizacijos 
siunčia, rasi, gavėjas susižino su 
užsieninėmis organizacijomis, ku
rios nėra palankios komunistiniam 
režimui, ar gavėjai gal kuo nors 
nusiskundžia, kad jiems negera ir 
sunku gyventi, etc. Todėl organi
zuotas masinis šelpimas šiandien 
dar nėra galimas.

Reikia žinoti, jog kiekvienas 
susirašinėjimas iš užsienio į Si
birą ar Iš ten siunčiamas į užsie
nį yra registruojami. Ištikrinamas 
ir kiekvieno siuntinėlio turinys, 
ne tik patys gavėjai bei siuntėjai, 
surenkant apie juos bolševikams 
reikalingas žinias. Ar yra koks 
tikslas komunistams tokį kontak
tą užmegzti ir jį, prireikus, pa
naudoti ateityje, aš nežinau. Ta
čiau aš viena žinau, jog bolševi
kai visuomet ligi šiol turėjo savo 
suktų kėslų. Ir jie nepalieka neiš
naudoję visų galimumų savo kės
lams įvykdyti. Tai turi atsiminti 
visi, ir tai gerai įsidėti į galvą.

4.Tai suprantu, kad Jūs dirba, 
te, nors ne viskas viešumai ir ga
lima skelbti.

— Jei nevienam laisvėje esan
čiam lietuviui nevalia užmiršti 
mūsų brolių, turinčių atlikti baus
mę ar vilkti tremties dienas Sibi
re, tai kaip Vlikas, tų žmonių įpa
reigota organizacija, galėtų šiuo 
reikalu nesirūpinti? V. Taryba yra 
padariusi žygį, kad globa ir pa
šalpų teikimas galėtų vykti be ri
zikos — galėtų būti išplėstas ir 
anapus geležinės uždangos. Tada 
susidarytų galimybių ištirti ir mū
sų tautiečių, Sibire Ir kitose Siau
rės srityse atsidūrusių, padėtį ir 
organizuoti jiems pagalbą. Taigi, 
šis klausimas ne tik šalpos, bet 
žymia dalimi ir politinis klausi
mas. Todėl jis priklauso prie tų 
Vliko 'darbų, kur dirbama ir... 
tylima. Lietuviškoji visuomenė tu
rėtų pasitikėti ir žinoti, kad ne
būtinai tik ten yra didelis darbas, 
kur daug kalbama.

Kreipiuosi į visuomenę prašyda
ma pagalbos. Neprašau man siųsti 
nei laiškų originalų, ne pavard
žių, jei kas to nenori. Bet prašy
čiau atsiųsti laiškų kopijas ir pri
dėti prie jų savus komentarus —

Sydnėjaus Lietuvių choras su
siorganizavo 1954 m. birželio mėn. 
20 dieną — tada įvyko pirmasis 
šio choro susirinkimas, kuriame 
dalyvavo apie 40 dainos mylėtojų, 
daugiausiai buvę įvairių chorų na
riai Lietuvoje ir Vokietijoje. Nes
tigo tačiau ir atžalyno atstovų. 
Pastarųjų skaičius vėliau vis didė
jo, o šiandien jaunimas, augęs 
tremtyje, Jau bemaž viršyja skai
čiumi vyresniuosius.

Choro organizavimo ėmėsi ano 
meto ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba. Pr. Sakalauskas, tos val
dybos narys kultūriniams reika
lams, ir choro susirinkimą sušau
kė. Pirmoji repeticija, Jonui Gai
žauskui sutikus būti dirigentu, įvy
ko tų pačių metų birželio mėn. 27

Sydnėjaus Liet. 
Choras Daina.

Viduryje stovi cho
ro dirigentas Algis 
Plūkas.

Gegužės 5 d. i vyko 
šio choro krikšty
nos.

“D A I N A“
esama, nes be drausmės ir susi
klausymo našus darbas nebūtų 
įmanomas.

Prie choro suslcementavimo daug 
prisidėjo buv. vyr. seniūnas K. 
Batūra, (dabar Kanadoje) ir balsų 
seniūnai (O. Daniškevičiūtė, D. 
Grosaitė, Algis Kapočius, Juozas 
Maksvytis). Laikui bėgant, choro 
seniūnai ir pats choro sąstatas 
keitėsi Dabartinė Sydnėjaus lietu
vių choro sudėtis ir vadovybė yra 
ši: dirigentas Algis Plūkas, cho
ro seniūnai Ona Grosienč ir An
tanas Kapočius, balsų seniūnai — 
K. Narbutienė, O. Grosienč, Alg. 
Kapočius, A. Lingė.

šarkauskas, E. Vailokas. Bosai: 
J. Bliokas, P. Burkys, V. čižaus- 
kas, V. Gilius, Ant. Kapočius, A. 
Lingė, J. Maksvytis, K. Protas, 
L. žigaitis.

Choras turėjo nuoširdžių talki
ninkų. čia paminėtinas Bronius 
Kiveris, kuris daugeliu atvejų pia
ninu salėse, ar vargonais bažny
čioje palydėdavo choro dainas ir 
giesmes.

Truputis statistikos: Sydnėjaus 
lietuvių choras dalyvavo 8 minėji
muose — koncertuose ir veik 100 
sekmadienų giedojo pamaldų metu 
bažnyčioje, šiuo metu choras savo 
repertuare turi 14 pasaulietinių

valandų! O kur sugaištas laikas 
bekeliaujant į repeticijas ir pas
kui namo, kur tos valandos, pra
leistos bestoviniuojant geležinke
lių, autobusų bei tramvajų stoty
se? Tai vėl bus kiti 600, jei ne 
100 valandų! O para juk turi tik 
24 valandas, iš kurių kiekvienas 
choro narys 8 vai. atiduoda fabri
kui, įstaigai. Gi kelionpinigių jiems 
mes nesudėdavome, neapmokėdavo
me ir už repeticijų patalpas — pa
tys šias išlaidas apmokėdavo.

Šitai kalbu ne tam, kad mūsų 
choristus, kaip lygiai ir kitus lie
tuviškosios gyvybės palaikytojus, 
tautinės kultūros puoselėtojus no
rėčiau iškelti, kankiniais perstaty
ti. Ne! Tekonstatuoju faktus, ku
rie tegul padės mums teisingai jų

d. 1955 m. vasario 16 minėjime 
choras dalyvavo programoje. Tai 
buvo pirmas Sydnėjaus lietuvių 
choro viešas pasirodymas, sutiktas 
nepaprastai nuoširdžiai Sydnėjaus 
lietuvių.

J. Gaižauskui prireikus iš Syd
nėjaus išvykti, 1954 m. gruodžio 
mėn. chorui vadovauti pradėjo Al
gis Plūkas. Jaunas ir energingas 
choro vadovas, sugebėjo išlaikyti 
pastovų choro branduolį Ir pasiekė 
gražių laimėjimų, čia, žinoma, ir 
prityrusių choristų-člų nuopelno

Sopranai: L Bačiulienė, N. Ber
notienė, D. čelkytė, O. Daniškevi- 
čienė, I. Jonušytė, A. Jurkūnaitė, 
V. Kaminskienė, V. Laukaitienė, 
O. Melliūnienė, N. Mauragyte, K. 
Narbutienė, C. Protlenū, B. Pro- 
taitė. Altai: K. Bačiulienė, O. 
Grosienč, D. Grosaitė, N. Gudei- 
kaitė, V. Jarmalavičlūtė, E. Ka- 
počienč, M. Osinaitė, E. Stankevi
čiūtė, Z. Vlčiulienė. Tenorai: A. 
Kapočius, E. Lašaitis, V. Lašai- 
tis, P. Protas, R. Stakauskas, J. 
Staslūnaitis, V. Stasiūnaitis, J.

22 bažnytirtius kūrinius. Choras 
turėjo 496 repeticijas, kurios tru
ko 602 valandas.

Trumpoje apžvalgoje patiektas 
choro nueitas kelias tūlam gali 
atrodyti toks paprastas. Tiesa ta
čiau yra tai, kad tiems visiems 
viešiems pasirodymams, koncer
tams, kuriuose mes savo chorui 
plojome iki delnai įskausdavo, 
reikėjo daug, labai daug darbo, 
kantrybės, laiko ir, jeigu norite, 
kiekvienam choristui šitai kaštavo 
nemažai pinigo. 500 repeticijų, 606

darbus apspręsti.
Krikštynos, mano giliu įsitiki

nimu, buvo proga Sydnėjaus lie
tuviams arčiau pažinti savo chorą, 
pabendrauti, gi gražioje draugys
tėje sustiprinti ryšiai turėtų tver
ti taip ilgai, kol mes čia gyvensi
me.

Choras gavo gražų ir prasmin
gą “Dainos” vardą. Tad tegul 
skamba mūsų dainos po šalis pla
čiausias.

J. ALONIS.

nes be to laiškai nedaug ką pa
sako. Tekiausia ar suteikia iš sa
vo pusės žinių — būsiu konfiden
ciali. Ir esu įsitikinusi, jog tuo 
būdu bus galima daugiau pasiekti. 
Kreiptis galima Vliko prezidiumo 
adresu (403 Stanhope Street, 
Brooklyn 37, N.Y., U.S.A.), arba į 
Vykd. Tarybą: (14b) Reutlingen, 
Gartenstrasse 5,' Germany.

Vėliau teks pasisakyti apie Lie
tuvoje esančius mūsų tautiečius.

(E).

PAS KAIMYNUS

NAUJI LEIDINIAI
ATSIŲSTA PAMINĖTI

* Gustave Flaubert — PONIA 
BOVARY II dalis, romanas. Iš

. prancūzų kalbos vertė Alė Rū
ta. Nidos Knygų Kltbo leidinys 
Nr. 10. Išleista 1955 m., Londone.

* Br. Daubaras — UŽDANGAI 
NUSILEIDUS, apsakymas. Nidos 
Knygos Klubo leidinys Nr. 6. Iš
leista 1955 m., Londone.

* Petronėlė Orintaitė — GRO2- 
VYLĖS MEILĖ — apsakymai Ir 
apybraižos. Nidos Knygų Klubo 
leidinys Nr. 8. Išleista 1955 m. 
Londone.

* Trečiosios Kanados Lietuvos 
Dienos ir 50-ties metų lietuvių 
įsikūrimo Kanadoje sukakties mi
nėjimo METRAŠTIS. K.L.B. Mon- 
trealio Lietuvių Seimelio leidinys
Nr. 1. Išleista 1955 m. 120 psl., 
gausiai iliustruotas Kanados lie
tuvių gyvenimo nuotraukomis. 
Viršelis dail. Juozo Akstino.

★J. Venskus S.J. — KOMUNIZ
MO PAGRINDAI. Išleido “Laikas” 
Buenos Aires. 154 psl. knygelėje 
autorius nagrinėja komunizmą 
kaip ideologija ir valdymo siste
mą, kuri ryškiausią pavidalą yra 
gavusi Sov. Sąjungoje. Skiriama 
daugiau P. Amerikos lietuviams, 
kur pragaištinga komunistinė Idė
ja yra paglemžusi nemažą skai
čių ankstesnio laikotarpio emi
grantų.

★ Vasario 16 Gimnazijos Met
raštis, 1954.IV.I — 1955.III.31. 
Tai pirmasis toks leidinys (laid
žia Vokietijos Krašto Valdyba). 
Redakcinė komisija: dr. V. Liters- 
kis, A. Makarskas, dr. A. Rukša. 
123 psl., Iliustruota gimnazijos rė
mėjų nuotraukomis. Kaina 75 ame
rikoniški centai. (8 šil.).

Tai tegul ir kuklus, bet reikš
mingas tremties lietuvių pasiauko
jimo Ir kultūrinės veiklos doku
mentas.

* Mykolas Biržiška — SENA
SIS VILNIAUS UNIVERSITE
TAS, vardų ir veikalų atranka, 
antrasis leidimas. Nidos Knygų 
Klubo leidinys Nr. II. Išleista 1956 
m., Londone. 178 puslapiuose pa
tiekta labai vertingos medžiagos, 
nušviečiančios senojo Vilniaus 
universiteto istoriją.

★Varpas, Nr. 4 (11). Melbour
ne Sporto Klubo Varpo leidžia
mas sporto žurnalas. Redaktorius 
VI. Bosikis. Viršelis dail. Tamo
šaičio. Spaudžiamas rotatorium. 
Apstu informacijos ir sporto klau
simais straipsnių. Daug rašoma 
apie Adelaidėje įvykusią sporto 
šventę. Leidinys įdomus ir ne
sportininkui.

SUOMIAI NORI SAVO 
KARELIJOS

Sovietuose ne tik pasmerktas 
“Stalino kultas”, bet taip pat re- 
habilltuojami ir per stalininius 
"valymus” likviduotieji senieji ko
munistų vadai. Paskiausia rehabi- 
lituotas jau net ir Trockis. Ir dau
giausia nuo stalininio režimo nu
kentėjusioms tautoms, kaip pabal- 
tiečial, karelai ir kiti, reikalauja
ma, kad kiek galint greičiau būtų 
atitaisyta Stalino metais ir joms 
padarytoji skriauda, štai suomių 
liberalų partijos vyr. organas “Hel- 
singin Sanomat”, turįs 250.000 
egz. tiražą, paskelbė straipsnį apie 
Kareliją, kuriame įrodinėja, kad 
visi Sovietų motyvai, kuriais jie 
rėmėsi užimdami Kareliją, dabar, 
ypač grąžinus Perkalą visai nebe
teko reikšmės. Suomių tauta, o 

ypač 500.000 karelų pabėgėlių tiki
si, kad ir jiems bus sudarytas ga
limumas grįžti į savo senąją tė
vynę. Toks žestas reikštų ne silp-. 
numą, bet kaip tik parodytų So
vietų stiprumą. Jei kalbama apie 
norą, kad suomių tauta būtų 
draugiškai nusiteikusi Sovietams, 
tai kaip tk šiuo keliu Ir derėtų 
eiti.

Išspruko iš Estijos
Švedų dienr. ’’Dagens Nyheter” 

skelbia, kad į Stockholmą atvyko 
20 metų amžiaus jaunas estas pa
bėgėlis, kuriam pavyko pasprukti 
pro geležinę uždangą. Atbėgusio
jo pareiškimu, estų pasipriešini
mas okupantams juntamas ne tik 
Taline, bet ir visame krašte. Prie
šinasi ir jaunimas. Jis pats stu
dijavo augštojoje technikos mo
kykloje Taline ir, baigęs mokslus, 
galėjo gauti komunistinėje sant
varkoje neblogą vietą. Vis dėlto 
pasiryžo bėgti į laisvę, kur tikisi 
baigti savo studijas ir surasti sa
vo brolį, likusį vienintelį iš visos 
šeimos. Bėgti apsisprendė tardo

mas ir terorizuojamas kalėjime, 
kur Jam buvo prikišama nelegalios 
literatūros skaitymas. Nors pas
kiau Ir paleistas iš kalėjimo, jis 
vis dėlto laisvę daugiau brangi
no, negu visa kita. Bėglys nupasa- 
kojo, kaip komunistai sovietina 
jaunimą ir vykdo rusifikaciją. 
Laisvojo pasaulio transliacijos ru
sų trukdomos Taline ir provinci
joje. Estijoje taip pat nemaža 
klausosi radijo pranešimų iš Šve
dijos ir Suomijos, tš kur jie rusų 
netrukdomi. Estai tebetiki, jog jų 
tėvynė vėl vieną dieną atgaus lais
vę. Tokiomis viltimis gaivinasi ir 
estų jaunimas, nors ir išaugęs 
okupacijų metais. Krašte vyksta
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

Prekės duodamos ir išsimokėjimul. Mes kalbame vokiškai.
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saszsBSHSHszsHsasaszsHsasasasasHSčszsBsasHsasasHSBSHszsHszsasas?!
| EUROPIETIS SPECIALISTAS
S OPTIKAS
re Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
te akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
te šeštad. 9-13 vai.
S 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
N (Priešais Melbourne Town Hall.)
K Centr. 1819

pasyvus pasipriešinimas. Estai 
jaučia ir tai parodo, jog kraštas 
yra okupuotas Sovietų. Maskvai 
reikės 100 metų, jei norės Estiją 
surusinti.

Estai prie savo organizacijos, 
apimančios visus laisvajame pa
saulyje esančius estus, New Yor
ke steigia filmų centrą, kuris 
rinks, paruoš ir redaguos iš estų 
gyvenimo visame laisvajame pa
saulyje kronikas.

Artimiausiu laiku tarp Kopen
hagos, Oslo, Stockholmo ir Mask
vos pradedamas tiesioginis oro 
susisiekimas. Pakeliui Skandinavų 
SAS bendrovės lėktuvai galės nu
sileisti latvių sostinėje Rygoje. 
Anksčiau keleiviai turėdavo So
vietų teritorijoje persėsti į jų lėk
tuvus, o dabar jau padaroma nuo
laida šiuo atveju: galės toliau 
skristi Skandinavų lėktuvais.

leidžiami 250 latvių period, leidi
nių. šiuo metu Europoje yra likę 
tik apie 30.000 latvių. Daugiausia 
jų čia įsikūrę Vokietijoje, Angli
joje ir Švedijoje. Iš 16.000, išvy
kusių į Angliją, ten paliko tik apie 
pusę. Politiniai emigrantai nenori 
palikti Europos todėl, kad ją laiko 
artimiausiu kovos lauku jų pa
vergtiesiems kraštams išlaisvinti. 
Tai pabrėžius ir Latvių Laisvės 
Komitetas (Latvijos Atjaunošanas 
Komitejas Eiropas Centras), ku
rio centrinė būstinė yra Londone. 
Apie 45.000 latvių įsikūrė JAV-se, 
apie 22.000 Australijoje ir apie 
14.000 Kanadoje. Praktika rodo, 
kad, net ir tapę kitų kraštų pilie
čiais, latviai, be mažų išimčių, ne
užmiršta savo tautinių tradicijų 
ir laikosi tėvų kalbos bei tikybos.

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI J TAS FIRMAS, KURIOS 

SKELBIASI “MOŠŲ PASTOGĖJ".

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.

LATVIŲ BENDRUOMENĖJE

“Baltische Hefte” Nr. 3-1956 
paskelbė keletą dalykų apie Pa
baltijo kraštus, tarp jų pakitimus 
Pabaltijo kraštų gyvulių pasauly
je, apie pabaltiečius Fridricho 
Didžiojo kariuomenėje ir kita. įdė
tas ir latvių veikėjo A. Šildės str. 
apie latvių emigraciją. Jame pa
žymima, kad Antrojo karo pabai
goj apie 120.000 latvių buvo pri
versti palikti savo tėvynę. Latvių 
Enciklopedija pažymi, kad latvių 
emigrantų po 1945 m. skaičius 
skaičius siekęs 127.000. Kitaip ta
rus, kas 12 latvis pasistengė pa
sprukti į laisvąjį pasaulį. 1946 m. 
gegužės 1 d. Vak. Vokietijoje vei
kė 122 latvių mokyklos (7 klasių) 
su 7.000 mokinių, 37 gimnazijos 
su 2.500 mokinių. Tik dabartinės 
Fed. Vokietijos teritorijoj buvo

'wiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiM

SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
i

Greitai — Patikimai — Pigiai
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI

I
 GRĄŽINAMI!

Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
i
| 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 atsakymą su kainoraščiu 
Jūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais). 
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIETUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ I KRAŠTĄ.

M
Juo Greičiau, Tuo Geriau!
llllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlH
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n<istr pastogė
SYDNEJUS

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Šiemet Motinos dienos minėji
mą ruošia Sydnėjaus lietuviškasis 
jaunimas — skautai ir ateitinin
kai Paskaitą skaitys Alg. Bučins
kas, o taip pat ir meninę progra
mą atliks mūsų atžalynas. Gi 
programa žadama patiekti įdomi: 
bus vaidinimas, muzikiniai daly
kai, deklamacijos ir kt.

Minėjimas, po pamaldų šv. Be
nedikto bažnyčioje 12.30 vai., vyks 
šios parapijos salėje.

Susitarus, šiemet Motinos die
nos minėjimų neruošia nei Banks- 
townas, nei Cabramatta.

ST. MARYS MOKYKLOS 
TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Gegužės 13 d., sekmadienį, 5 vai. 
prieš gegužines pamaldas šaukia
mas tėvų pasitarimas. Mokytojai: 
p. Astrauskas ir p. V. Vladičkaitė 
jau senai pradėjo darbą savaitga
lio mokykloje, bet dėl sumažėjusio 
mokinių skaičiaus norėtų sueiti į 
kontaktą su vaikučių tėvais. Pasi
tarimas labai svarbus. Nuo tėvų 
nusistatymo priklausys tolimesnis 
mokyklos likimas. K.P.B.

SUSIORGANIZAVO SENIEJI 
SKAUTAI

Australijos Rajono Vadui pa
akinus, pradėjo organizuotis se
nųjų skautų židiniai. Senųjų Skau- 
“Liepsnojančios Lelijos” Židinys 

įsteigtas ir Sydnėjuje.
Židinio steigiamojo! sueigoj da

lyvavo 12 skautų.
Sueigą atidarė sktn. V. Kišo- 

nas. Pirmininkavo psktn. Zigmas 
Staugirdas, sekr. vyr. skltn. 
B. Žalys. “Liepsnojančios Lelijos” 
židinio statutą referavo sktn. V. 
Kišonas. Į židinį gali būti priimti 
nariais ir jaunesni nei 26 metų 
amžiaus, o taip pt Ir tie kurie nė
ra pertraukę skautavimo iki įsto
jimo dienos.

"Liepsnojančios Lelijos” židinio 
Tėvūnų sueiga išrinko Z. Staugir- 
dą ir kancleriu Ireną' Dudaitienę.

Sekanti židinio sueiga šaukia
ma š.m. gegužės 20 d. 4 vai. p.p., 
45 High St., Cabramattoj.

INŽ. BALYS DAUKUS

šiomis dienomis priimtas į Aus
tralų Inžinierių Draugiją (The 
Institution of Engeneers) tikruo
ju nariu. Į šią draugiją- priimami 
nariais Australijos universitetuo
se baigusieji inžinerijos mokslus 
tik po 4 metų praktikos ir ne jau
nesni kaip 24 metų amžiaus.

VALDYBOS POSĖDIS

Gegužės 5 d., kai kuriems na
riams neatvykus, ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos posėdis pa
kartotinai šaukiamas gegužės 13 
d., tuoj po lietuviškų pamaldų, šv. 
Benedikto parapijos salėje.

- KONCERTAS — BALIUS
Jungtinis. limigrantų Komitetas 

(iš komunistų dominuojamų Euro
pos kraštų) ir šiemet ruošia didelį 
koncertą — balių, kuris įvyks ge
gužės 11 d., penktadienį, Grace 
Bros auditorijoje (Broadway). 
Pradžia 9 vai. vak., pabaiga 1 vai.

Šiame koncerto — baliaus prog
ramoje bus tautinės dainos, liau
dies šokiai. Rengėjai mano, kad 
būtų puiku, jeigu galimai didesnis 
skaičius svečių ateitų apsirengę 
tautiniais drabužiais.

Šiame koncerte — baliuje daly
vauja bulgarai, baltgudžiai, čekai, 
estai, vengrai, latviai, lietuviai, 
lenkai, rumunai, slovakai ir uk
rainiečiai.

Pakvietimai gaunami: Ingoj — 
Suite 10, Concourse, Wynyard 
Ramp, Tel. BX 3579, Mr. D. Kar- 
wickl; Nicholsons Music Store — 
416 George St., City. BL 4452; 
Berzins Continental Grocery Shop, 
289 Chapel Rd., Bankstown. Tel. 
UY 3983; Estu Namuose, 141 
Campbell St., Surry Hill. Tel 
MA 8009. Pakvietimai, įskaitant 
vakarienę, 1 svaras asmeniui, (s)

SVARBUS 
SUSIRINKIMAS

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMŲ 
NARIŲ DĖMESIUI

Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta
ryba kviečia Tamstą atvykti j ne
paprastą narių susirinkimą, kuris 
įvyks 1956 m, gegužės mėn. 20 
d. 1 vai. p.p. (sekmadienį) Cam- 
perdowno parapijos salėje.

Darbotvarke:
1. Susirinkimo atidarymas. 2. 

Prezidiumo sudarymas. 3. Manda
tų komisijos pranešimas. 4. Tary
bos pasiūlytos balsams skaičiuoti 
komisijos tvirtinimas. 5. Susirin
kimo darbotvarkės priėmimas. 6. 
Pranešimai a) Tarybos pirminin
ko, b) Namams, sklypui parinkti 
komisijos pirmininko. 7. Diskusijos 
dėl pranešimų. 8. Namų vietos nu
statymo klausimas. 9. Darinkimas 
Klubo Tarybos narių vieton atsi
sakiusių ir 3 trūkstamų kandida
tų. 10. Darinkimas 2 Revizijos ko
misijos narių ir 1 kandidato. 11. 
Sumanymai, ypač namų įsigijimo 
finansavimo reikalu. 12. Paskelbi
mas narių ir kandidatų išrinktų 
į S.L. Namų Tarybą.

Susirinkime galės balsuoti tik 
tie, kurie yra įmokėję pilną nario 
įnašą, nemažesni kaip £ 5, arba 
prieš susirinkimą bus padavę nu
statytos formos pareiškimus pri
imti į narius.

Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta
ryba, susitarusi su Lalk. Banks- 
towno Liet. Namų Taryba, yra pa
dariusi žygių užpirkti sklypą ne
toli Bankstowno stoties.

Šiame susirinkime bus galuti
nai nuspręstas S.L. Namų vietos 
klausimas, todėl kiekvieno nario 
dalyvavimas yra būtinas.

Negalint pačiam dalyvauti susi
rinkime, prašome įgalioti raštu ki
tą narį, kuris galės atstovauti 
Tamstą.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMŲ TARYBA.

Religinė Informacija 
IŠKILMINGOS PAMALDOS

Gegužės 13 d. Motinos dieną ir 
viso pasaulio lietuvių maldos ir 
atgailos dieną už Lietuvos laisvę 
Ir nusidėjėlių atsivertimą. Iškil
mingos pamaldos Sydnėjaus lietu
viams šv. Benedicto bažn. Broad
way 12 vai. 30 min. Pamaldose 
giedos Sydnėjaus Lietuvių Choras 
Daina, pamokslas svečio kunigo
— Tėvo St. Gaidelio, S.J., skautų 
ir ateeitlnlnkų bendra šv. Komu
nija.

Tėvas L. Paltanavičius perkel
tas į Goulburną ir negalės atvyk
ti. Jo vietoje pakviestas Tėvas St. 
Gaidelis, kuris klausys išpažinčių.

šeštadienį (12 d.) Camperdowne 
nuo 6-7 vai. vak. ir Sekmadienį 
(13 d.) šv. Benedikto bažn., Broad
way nuo 10 vai. Iki pamokslo. 
(Tuo pačiu laiku išpažinčių klau
sys ir kun. P. Butkus).

Maloniai kviečiami visi Sydnė
jaus lietuviai dalyvauti šiose šv. 
Mišiose, aukojant jas už motinas 
ir Lietuvos laisvę, o ypač priimti 
tą dieną šv. Komuniją.

GEGUŽINĖS PAMALDOS

Gegužės 11 d., penktadieni, 7 
vai. vak. gegužinės pamaldos Bass
— Hill kolonijoje motinų pagerbi
mo proga.

Gegužės 13 d., sekmadienį, ge
gužinės pamaldos St. Marys lie
tuvių kolonijai, St. Marys parap. 
bažnyčioje 6 vai. vak.

Gegužės 19 d., šeštadienį, gegu
žinės pamaldos Wollongong apy
linkių lietuviams katedroje 6 vai. 
vakare. Kviečiami ir svečiai, kurie 
numato dalyvauti tą vakarą Wol- 
longonge.

Gegužės 20 d., sekmadienį, 5 
vai. po pietų gegužinės pamaldos 
Wentworthvilles lietuvių koloni
jai, šv. Columbo bažnyčioje.

K.P.B.
NESAKYK, KAD ESI Iš LIETU- 
VOS KRAŠTO, JEI NESKAITAI 
LIETUVIŠKO RAŠTO!

MELBOURNAS

Protesto mitingas
Ryšium su Bulganino ir Chruš- 

čevo vizitu Londone, Melbourne 
įvyko Sovietų pavergtų tautų ats
tovų mitingas, kuriame dalyvavo 

I apie 600 žmonių. Mitingas vyko 
katedros salėje. Kalbėtojai reika- 
avo kad Vakarų valstybės privers
tų Sov. Sąjungą panaikinti pri
verčiamųjų darbų stovyklas, o su 
sovietais užmegstų bendradarbia
vimą tik po to, kai Sov. Sąjungoje 
bus pravesti laisvi rinkimai ir 
tarptautinis teismas ištirs padary
tus sovietų nusikaltimus prieš tei
sę ir žmogiškumą.

Australijos ministeriui pirminin
kui R.G. Menziui ir Anglijos min. 
pirm. Anthony Edenui pasiųstos 
protesto telegramos. (Z).

Reikalas pribrendo
MELBOURNO LIETUVIAMS 

TURĖTI SAVUS NAMUS
Įsigyti savą pastogę mūsų tau

tiniam gyvenimui šiuo metu yra 
mūsų visų bendrų pastangų pir
minis tikslas.

Melbourne lietuviai šiam reika
lui dėjosi dideliu nuoširdumu ir 
reikiama parama. Melbourno Lie
tuvių Namams įsigyti Jau yra su
telkta £ 2.500 grynais pinigais.

Dabartinė Melbourno Lietuvių 
Namų Taryba yra tvirtai pasiry
žusi galutinai atbaigti Melbourno 
Lietuvių Namų Statutą, atlikti už
registravimą valdžios įstaigose ir 
esamom galimybėm vykdyti pačių 
namų įsigijimą.

Melbourno Lietuvių Namų Tary
ba, informuodama apie tai Mel
bourno lietuvius, tikisi visų tau
tiečių paramos ir visų veiklaus 
dalyvavimo.

Gyvenamas tremties momentas 
iš mūsų reikalauja sutelkti tinka
mas sąlygas tautinei veiklai — tu
rėti nevaržomas patalpas mūsų 
organizacijoms, jų susirinkimams, 
posėdžiams, meno parodoms, mo
kyklai, kursams, repeticijoms, ir 
t.t. Kartu jie bus nuolatinė vieta 
mūsų tarpusavio bendravimui, kur 
galės būti ruošiami savaitgaliais 
jaunimui pasilinksjninimai, pami
nimos vardinės, vestuvės ir pan.

Tokių namų Melbourne įsigiji
mas praktiškai yra pribrendęs ir 
neatidėliotinas, todėl kviečiame 
visus, kurie Iki šiam kartui netu
rėjo progos ar galimybės prisi
dėti, jungtis vieningai talkon — 
sigyti Lietuvių Namus Melbourne.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
NAMŲ TARYBA:

J. Kuncaitis, A. Žilinskas, A. 
Mikaila, E. Žiedienė, L. Baltrū
nas, J. Motiejūnas, J. Antanaitis, 
Z. Samuolis, L. Barkus, K. Kunca, 
A. Vingis, K. Lynikas, J. Valys, 
V. Šalkūnas, J. Červinskas. 
Melbourne, 1956. TV.29.
• A. Krausas, po akies opera

cijos iš ligoninės jau grįžo į na
mus, bet dar kurį laiką negalės 
grįžti prie darbo. Apie operacijos 
sėkmingumą dar ir gydytojai kol 
kas neturi aiškios, nuomonės, nes 
gydymas tebevyksta toliau.

• Prieš kuri laiką įvykusia
me metiniame Scientologijos Kon
grese V. Morkiul oficialiai buvo 
įteiktas Hubardo profesinių audi
torių kursų baigimo ir scientologi
jos- praktikos teisių pažymėjimas 
— atestatas.

V. Morkis scentologijos prakti
ka verčiasi Adelaidėje.

Spaudos Balius 
Sydnėjuje

.. Ruošia: “Mūsų Pastogė”, talki
nant ALB Cabramattos Apylinkei, 

Laikas: š.m. rugpjūčio 18 d., 
šeštadienis.

Vieta: Cabramattos miesto savi
valdybės naujoji salė.

Dalyvauja: visi “Mūsų Pasto
gės” ir kitų lietuviškų laikraščių 
skaitytojai.

BALSINGAS NAUJAGIMIS
JO KRIKŠTYNOSE DALYVAVO
Gegužio 5 d. Sydnėjaus lietuviai 

turėjo retą kultūrinį įvykį — šio 
miesto lietuvių choro krikštynas.

Iškilmes trumpa kalba atidarė 
Sydnėjaus lietuvių kapelionas kun. 
Petras Butkus. Jis, kaip krikšto 
komiteto pirmininkas, perskaitė 
krikšto aktą, kurį pasirašė krikš
to tėvai: Ona Baužienė, Jonas Gai
žauskas, Aldona Bernotaitė ir Bro
nius Kiveris. Gražių sveikinimo 
žodžių ir linkėjimų pažėrė ALB 
Krašto Valdybos pirm. Vyt. Skrin- 
ska, KK Draugijos vardu dr. A. 
Mauragis, ALB Sydnėjaus Apyl. 
vardu V. Miniotas, “šviesos” — 
J.P. Kedys, ALB Wollongongo 
Apyl. Valdybos pirm. M. Gailiū- 
r.as, Sp. Kl. Kovo pirm. A. Lau
kaitis ALB Bankstowno Apyl. Val
dybos pirm. Br. Stašionis, ALB 
Cabramattos Apyl. Valdybos pirm.
N. Cininas, Polit. Kalinių Draugi
jos — Pr. Sakalauskas( jis buvo 
vienas veikliausių šio choro orga
nizatorių), Soc. Globos Sydnėjaus 
Lietuvių Moterų Draugijos pirm.
O. Osinienė, Studentų S-gos Syd
nėjaus skyriaus pirm. Z. Budrikis, 
senųjų lietuvių emigrantų vardu 
Ant. Baužė. Raštu sveikino Teat
ras Atžala, Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugijos skyriaus valdyba 
ir kt.

Sydnėjaus lietuvių chorui, kuris 
šia proga gavo “Dainos” vardą, 
įteikta gražių dovanų ir daugybė 
gėlių.

Už sveikinimus, linkėjimus, bei 
dovanas padėkojo dirigentas Algis 
Plūkas, pareikšdamas, kad choro 
egzistencija lygiai priklauso nuo 
choro narių pasišventimo ir visuo
menės paramos, ypač moralinės 
paramos. Jis reiškė įsitikinimą, 
kad "Daina” Ir toliau dirbs, kaip 
iki šiol, ir sieks pažangos.

Krikšto proga choras davė kon
certą. šį kartą jis pasirodė nau
jame repertuare. Padainavo J. 
Naujalio “Jaunimo giesmę”, V. 
Kuprevičiaus “Pajūrio dainą”, St. 
Šimkaus “Jau atėjo rudenėlis”, A. 
Pluko harmonizuotą “Gegužis” ir 
Ch. Gounod — Kareivių maršą iš 
"Fausto”.

Sveikinimas
Apgailestaudami, kad ne visos 

organizacijos ir draugijos buvo 
pakviestos į Sydnėjaus lietuvių 
choro krikštynas ir neturint pro
gos pasveikinti vietoje, Australi
jos Lietuvių ir Architektų Drau
gijos Valdyba naudojasi šio laik
raščio skiltimis pareikšti savo 
nuoširddžiausius sveikinimus ir 
linkėjimus lietuvių dvasios reiškė
jui Chorui “Dainai” jo krikšto 
proga.

Telydi sėkmė Jūsų pastangas 
ir darbus.
AL Inž. ir Arch. Dr-jos Valdyba.

PER 400 ŽMONIŲ

Chorą dainuojant sydnėjiškiai 
yra girdėję ne vieną kartą ir jo 
dainas visados palydėdavo karš
tais plojimais, šį kartą tačiau 
“naujagimis”, kaip retai esti, su
sirinkusius į jo krikštynas žavąįo 
savo baisingumu ir puikiu dainų 
išpildymu. Gerai nuskambėjus “Pa
jūrio dainai”, “Gegužį” jau rei
kėjo kartoti — nes, to nepadarius, 
publikai būtų delnai sutinę be- 
plojant — taip visiems patiko ši 
A. Plūko harmonizuota daina. Bu
vo pakartotas ir “Kareivių mar
šas”. Choro dainas pianinu paly
dėjo Br. Kiveris.

Choro krikštui ruošti komitetą 
sudarė Sydnėjaus liet, kapelionas, 
ALB Sydnėjaus Apylinkės, “švie
sos”, Sp. Kl. Kovo, Polit. Kai. Dr- 
jos, Plunksnos Klubo ir Kat. Kult. 
Dr-jos atstovai.

Gražios krikštynos, kuriose da
lyvavo apie 400 žmonių, baigtos 
šokiais ir pokalbiais prie alaus ir 
sumuštinių, kuriuos paruošė “Ko
vo” merginos. J.

ADELAIDE
— Savaitgalio mokyklą lanko 

per 50 vaikų. Pamokos vyksta šeš
tadieniais šv. Cecilijos mokykloje. 
Veikia trys grupės.

Su pirmąja grupe dirba p. Ste- 
panienė, su antrąja — J. Neve- 
rauskas, o su trečiąja — mokyk
los vedėjas Statnickas. Mokyklo
je dar dirba p.p. Pociene ir Lap- 
šienė — dėsto Lietuves istoriją ir 
geografiją, o p. Grėbllūnienė — 
Baronaitė moko tautinių šokių, gi 
p. Vasiliauskienė lietuviškų dai
nų. Mokyklą globoja kun. dr. P. 
Jatulis, kuris praveda religinius 
pasikalbėjimus visose grupėse, o 
taip pat pavaduoja ir negalėjusius 
į pamokas atvykti mokytojus.

— Adelaidės lietuvių vyrų cho
ras “Lituania”, kaip praneša cho
ro administracija, dėl stokos na
rių, repeticijas nutraukė neribo
tam laikui.

— Balandžio 21 d. surengtame 
australų skautų lauže dalyvavo ir 
pabaltiečiai. Lietuviai pasirodė su 
dviem vaidinimais ir dainomis.
— Gegužės 13 d. šv. Juozapo baž
nyčios salėje bus atidaryta dali. 
L. Žygo paveikslų paroda. Ją glo
boja LKF Adelaidės Skyriaus Val
dyba.

Mielą bendradarbį

VYTAUTĄ DONIELĄ,
Filozofijos Magistro laipsnio įgi
jimo proga sveikina

“Mūsų Pastogės” Red.

ALB Newcastlio Apylinkės Val
dybos sekretorių Petrą BRŪZGĄ 
ir ponią Janiną, dukrelės Genovai
tės gimimo proga sveikina

Newcastlio Apyl. Valdyba.

ALB BANKSTOWNO APYL. VALDYBOS
ruošiamas grandiozinis

ŠOKIU VAKARAS
įvyks š.m. gegužės 19 d., šeštadienį, Masonic Hall (prie Regent kino 

salės), Bankstowne.
Gros “Meksikiečių” kapela. Geras bufetas. 

Pradžia 7 vai. vak.
-ft***********************************************

Melbourne Liet. Teatro Grupės 
š.m. gegužės mėn. 19 d., šeštadienį, rengiami

ŠOKIAI — ALUTIS
įvyks M.U. salėje, Hoddle St., Collingwood (prie pat Collingwood 
Tawn Hall). Visus maloniai kviečiame atsilankyti.

Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas aukomis. 
MLTG Administratorius.

************************************************* 
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KVIETIMAS
ALB WOLLONGONGO APYL. VALDYBA MALONIAI KVIEČIA 

atsilankyti į Wollongongo bendruomenės rengiamą grandiozinį

BALIU — VAKARA, t 4
kuris įvyks š.m. gegužės mėn. 19 d. 100 F. salėje Kenny gatvėje, 

WOLLONGONGE.
Trumpa meninė programa — gera muzika — pigus bufetas. 

Pradžia 7 vai. vak.

6 vai. vak. gegužinės pamaldos katedroje.
ALB Wollongongo Apyl. Valdyba.

^iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuumiMmiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

JAU TIK 45
Nepersenai esame skelbę apie 

“atsilikusią šimtinę” — “Mūsų 
Pastogės” skaitytojus, kuriems tu
rėjo -būti nutrauktas laikraščio 
siuntinėjimas, jei jie neprisiųs 
prenumeratos pinigus už 1955 m.

Į priminimą atsiliepė didesnė 
pusė skolininkų ir nuo balandžio 
15 d. laikraščio siuntinėjimas lai
kinai sustabdytas tik 45 skaityto
jams. Sakome laikinai, nes tikime, 
kad ir jie, pasinaudoję ilgalaikiu 
kreditu, sutvarkys skolą ir pratęs 
prenumeratą šiems metams.

Šia proga maloniai prašome vi
sus skaitytojus, kurie dar nėra 
sumokėję prenumeratos už 1956 
m. pinigus siųsti šiuo adresu: 
“Mūsų Pastogė” Box 4558, G.P.O., 
Sydney, N.S.W.

Administracija.

CABRAMATTA
Balandžio 29 d. įvyko ALB Cab

ramattos Apylinkės susirinkimas, 
kurį atidarė ir pravedė valdybos 
pirm. N. Cininas.

Aptartas savaitgalio mokyklos 
patalpų klausimas, nes numato
ma, kad dabar nemokamai naudo
jamas patalpas atsargos karių 
draugija parduos ir mokyklai rei
kės susirasti naujas. Nutarta mo
kyklai patalpas būtinai surasti 
artimiausiu laiku, kad nesusitruk- 
dytų mokslas.

Aptarta taip pat rugsėjo 8- 
tosios minėjimo ir tą dieną įvyk
siančio Apylinkės Valdybos ruo
šiamo baliaus klausimas. Susirin
kimas nutarė, kad prie ruošiamo 
“Mūsų Pastogės” spaudos baliaus 
Cabramattos apylinkės prisideda 
visokeriopa talka.

Klausimuose ir sumanymuose iš
kilus Sydnėjaus lietuvių namų 
įsigijimo klausimui, susirinkimas 
buvo nuomonės, kad reikalinga 
statyti vienerius namus, paren
kant vietą’ ten, kur gyvena aplink 
daugiau lietuvių, gi tokia vieta, 
susirinkimo manymu, esąs Banks- 
townas.

Geelongas
PASIKEITIMAI APYL. 

VALDYBOJ
ALB Geelongo Apyl. Valdybos 

iždininkui A. . Pranauskui mirus, 
į valdybą pakviestas pirmasis kan
didatas L. Volodka, kuris perėmė 
iždininko pareigas. (as)
*****#*****#***#********#♦<**♦< 
Šviesos Sambūrio Sydnėjaus Sky
rius nuoširdžiai sveikina Collg. 
VYT. DONIELĄ Magistro laipsnio 
įgijimo proga Sydnėjaus universi
tete, linkėdamas jam sėkmės moks
liniame darbe ir asmeniškame gy
venime.

Skyriaus nariai ir Valdyba. 
'********<***<**##*«<#*##**###*

Futbolas Sydnėjuje
KOVAS — NOVA UNITED 12:0

Gegužio 5 d. Sydnėjaus “Kovo” 
futbolo vienuolikė žaidė prieš Syd
nėjaus škotų komandą ir lengvai 
laimėjo pasekme 12:0.

Įvarčius “Kovui” pelnė: Vasa
ris 5, Norvilaitis 4, Karalis 2 ir 
Ruša 1.

“Kovo” vienuolikė šiais metais 
yra augštal iškilusi pirmenybių 
lentoje — teturi tik vieną pralai
mėjimą. J.B.

Pajieškojimai
* Algirdas BENIUŠIS, sūn. Ka

zimiero, kilęs nuo Telšių gim. 1926 
m., atsiliepkite šiuo adresu: Mrs. 
A. Linas, 156 Victoria St., Potts 
Point, N.S.W.

Jums yra žinių iš namiškių.
★ Antanas JAKUTIS, sūn. Alek

sandro, kilęs nuo Nemakščių, pra
neškite savo adresą “Mūsų Pas
togės” Redakcijai. Yra svarbių ži
nių.

* Vaclovas VAITIEKŪNAS, ki
lęs iš Vilniaus krašto, Švenčionių 
apskr. Adutiškio valsč., Svirkų 
km., į Australiją atvykęs 1949 m., 
gyvenęs Vak. Australijoje. Kreip
tis: Vyt. Simniškis 779 Elizabeth 
St., Zetland, Sydney’ N.S.W. Yra 
svarbių žinių.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simniškis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. Telėf. MX 2120
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