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NUSIKALTIMAMS 
TIRTI KOMISIJA

Iš Vaššingtono pranešama, kad 
Demokratų kongreso narys Mr. 
Thomas Dodd pasiūlė JAV Ats
tovų Rūmams sudaryti tarptauti
nę teisinę komisijų, kurios užda
vinys — rinkti ir skelbti doku
mentus apie komunistų padaryfus 
ir tebedaromus nusikaltimus prieš 
žmoniją.

Mr. Dodd pabrėžė, kad tos ko
misijos darbai užkirs kelią tiems 
asmenims, kurie šiandien verčia 
įnirusiems atsakomybę už jų pa
čių padarytus ir tebedaromus nu
sikaltimus. Tokiu būdu būtų nu
plėšta “orumo skraistė”, kuria ko
munistų lyderiai dabar bando sa
ve dangstyti.

Liepos 3 d., Vašingtone, įvyko 
svarbi konferencija, kurioje daly
vavo 25 pabėgėlių organizacijų at
stovai. Konferencijoje pirmininka
vo Mr. O.K. Armstrong, buvęs 
kongreso atstovas. Konferencijoje 
vienbalsiai pritarta Mr. Dodd iš
keltam sumanymui steigti Tarp
tautinę Teisinę Komisiją. Toje 
konferencijoje taip pat dalyvavo ir 
lietuvių organizacijų atstovai.

CHRUŠČEVAS 
SIAUČIA

ABEJONĖS DĖL JO ATEITIES
Reuterio agentūra praneša, kad 

Sov. S-gos aviacijos šventės pro
ga suruoštame Maskvoje baliuje, 
pasigėręs Chruščevas įžeidinėjęs 

kitų valstybių atstovus ir jų ats
tovaujamus kraštus. Bulganinas, 
nors taip pat buvęs girtas, mė
ginęs padėtį švelninti, bet keliais 
atvejais grubiais išsireiškimais už
gauliojęs svečius. Ypač įsižeisti 

turėjęs pagrindo D. Britanijos at
stovas.

Britų aviacijos ministeris Nigel 
Birch, kuris buvo baliuje, pareiš
kė, kad jis negalįs padaryti Jokio 
pareiškimo, nes kalbėti apie šeimi
ninko elgesį būtų nemandagu.

Londoniškio “Daily Telegraph” 
diplomatinis korespondentas rašo, 
kad Kremliaus vadų elgesys ba
liuje buvęs “labai nepaprasta^ net 
ir-rusams”. Korespondentas klau
sia: kaip ilgai maža žmonių gru
pė galės harmoningai valdyti to
kį kraštą, kaip Rusija, kada tų 
žmonių asmeniniai santykiai yra 
įtempti, o šitokie pasireiškimai, 
kaip buv. aviacijos baliuje, tų 
įtampų turės neišvengiamai padi
dinti. *

Londonlškis “Daily Herald” ra
šo, kad šiame baliuje dar kartų 
išryškėjęs Chruščevo nesuvaldo
mas charakteris. “Jis parodė sa
vo charakteri tokioj šviesoj, ra
šo korespondentas, kų psichiatrai 
vadina “depresijos mania”.

“Daily Mail” korespondentas' iš 
Romos rašo, jog Italijos socialis
tų vadas Pietro Nenni privačiai 
yra pasakęs, kad Chruščevo griu
vimas yra artimos ateities klau
simas.

POZNANĖS DARBININKAI 
LAIMĖJO

Iš Varšuvos pranešama, kad 
Lenkijos vyriausybė sutikusi grą
žinti 6.500.000 (apie £ 740.000) 
neteisingai atskaičiuotų pajamų 
mokesčių Zipso fabriko darbinin
kams. Vyriausybė pripažįsta, kad 
išskaitymai buvę neteisingi. Pri
sipažįstamą, kad dėl kilusių Poz
nanės mieste riaušių, kurias su
kėlė Zispo fabriko žmonės, buvę ir 
valdžios kaltės. Tačiau augštos 
maisto ir drabužių kainos ir žemi 
atlyginimai palieka ir toliau.

PASAULIO POLITIKOJ
Po Konferencijos

Commonwealtho ministerių pir
mininkų konferencija Londone, 
rašoma angliškuose laikraščiuose, 
neišsprendusi didžiųjų problemų, 
o daugelis svarbių klausimų pa
skandinta labai miglotuose formu
lavimuose.

Mums įdomesnis yra ministerių 
pirmininkų tariamas dėl santykių 
su Sov. Sųjunga ir dėl Maskvos 
šiandieninės politikos aplamai. 
Konferencija priėjo išvados, kad: 
1. Karo pavojus šiuo metu yra 
sumažėjęs; 2. Sov. Sųjungos tak
tika keičiasi, bet jos siekimai ir 
politika palieka ta pati 3. Tie pa
sikeitimai sudaro tam tikro gali
mumo susitarimui; 4. Rusai laiki
nai turi perėmę iniciatyvų į savo 
rankas, palaikydami jų prekybinė
mis, ekonominėmis Ir politinėmis 
priemonėmis; 5. Vakarai turi per
kelti savo dėmesį nuo karinių 
klausimų į ekonominius, bet jokiu 
būdu tai nereiškia, kad neberei
kėtų vykdyti karinių programų.

Šioje konferencijoje ryškėjo la- 
ai dideli nuomonių skirtumai, kar

tais visai nesuderinami, kurie ro
do, kad Britų valstybių sąjunga 
(Commonwealth’as) eina prie iš
irimo. Vyrauja jausmas, kad ne
tolimoj ateityj ji .gali suskilti į 
dvi sąjungas, kurias natūraliai su
darytų 1 —- Anglija, Australija, 
Kanada ir N. Zelandija, o 2 — 
Indija, Ceylenas, Pakistanas, Pie
tų Afrika ir kitos, taip vadina
mos spalvotosios, tautos.
” Kad Britų valstybių sųjungos 
skilimo pavojaus esama, niekam 
nėra paslaptis, šitai išryškėjo ir 
iš Australijos min. pirm. Menzio 
pareiškimų australų klube Londo
ne, kur jis pabrėžė, kad Common
wealtho iširimas būtų pragaištin
gas visam Commonwealthui ir 
kiekvienam jos nariui atskirai.

Prancūzijos bėdos 
Alžyre

Pranzūzijos rūpesčiai š. Afri
koje nemažjja. Tačiau nėra duo
menų, kad sukilimas Alžyre iš
slystų iš Prancūzijos karinės kon
trolės. Bet dar sunkiau tikėti, kad 
prancūzai karinėmis priemonėmis 
laimėtų vietinių gyventojų lojalu
mų ir viso krašto kontrolę.

Tarp muzulmonų ir europiečių 
atsiradusi praraja didėja. Kari

nės operacijos nepatiekia tikro 
vaizdo, nes jos vyksta plote, di
desniame už pačia Prancūziją. 
Niekas netiki, kad sukilėliai pa
jėgtų prancūzus sugrūsti į jūrų, 
nes prancūzai čia turi 400.000 ge
rai ginkluotų vyrų. Bloga tai, kad 
Pranzūzijos vyriausybė neranda 
priemonių patraukti muzulmonus 
ii- padaryti juos Prancūzijos drau
gais. O tai ir būtų vienintelis ke
lias likviduoti gaisrui, kuris gali 
išsiplėsti ir į kitus kaimyninius 
kraštus. Maroko “Išlaisvinimo ar
mija” dar nelikviduota ir ji reiš
kia aiškias simpatijas Alžyro su
kilėliams. Musulmoniškasis Tuni
sas šioje kovoje natūraliai yra Al
žyro pusėje.

Atrodo, kad Prancūzija, siekda
ma “ginkluotos taikos”, nori pa
laipsniui įvesti reformas Š. Afri
koje ir tuo prigesinti nacionalinę 
jos valdomų kraštų ugnį. Bet tam 
reikia vis naujų divizijų, kurios 
formuojamos iš atsarginių klasių. 
Neramumai Alžyre privertė Pran
cūziją paimti žymių dalį savo ka
rinių pajėgų iš Europos gynybai 
skirtų kontingentų, todėl šiandien

Europos gynybos sistemoje yra 
atsiradęs žymus plyšys.

Kipro saloje
Daug vargo britai turi jų val

domoje Kipro saloje, kur didžioji 
salos gyventojų dauguma teberei- 
kalauja prisijungimo prie Gaiki- 
jos. Teroro ir anti teroro veiksmai 
nemažėja. Ir pereitą savaitę nužu
dyta britų karių ir civilių. Kai 
pasiseka teroristus sugabti, tada 
jie skaudžiai baudžiami. Kartais 
ir mirtimi, šitai tačiau nesustab
do kitus nuo naujų veiksmų, ne
atbaido nuo siekiamo tikslo.

Britų vyriausybės politika Kip
re iš opozicijos susilaukia aštrios 
kritikos, mažai simpatikų ši po
litika suranda ir kituose kraštuo
se. Pastaruoju metu britai linkę 
surasti išeitį ir kalbama apie są
lygas, kuriomis Kipras turėtų pa
reikšti savo valią.

Neramu ir kitur
Poznanės neramumai, kaip skel

bia vakariečių spauda, nerimu ir 
maištiška pasipriešinimo dvasia 
nubangavo per visus satelitus. 
Lenkų darbininkų revoliucija su
teikusi padrąsinimo visiems.

Užsienio spaudos žiniomis, suki-

limo nuotaikos viešpatauja Lietu
voje, Estijoje, Latvijoje, Rumuni
joje ir Albanijoje. Panašios nuo
taikos Čekijoje ir Vengrijoje.

Studentija , šviesuomenė ir dar
bininkija nebeslepia nepasitenkini
mo ir neapykantos pavergėjui.

Čekoslovakijoj kasyklų darbi
ninkai masiniai metę darbą, pro
testuodami prieš padidintas darbo 
normas.

Budapešte paskelbtas oficialus 
komunikatas kitiba apie “nepasi
tenkintą elementą partijos eilėse” 
ir perspėja vengrus, kad jie ne
klausytų “liaudies priešų, norin
čių suskaldyti partijų ir iššaukti 
neramumus”, čia viešai varoma 
akcija prieš dabartinius partijos 
vadus, ypač Rakosi.

Tačiau šie įvykiai, atrodo, yra 
daugiau “lokalinio” pobūdžio. Prie
šiškumas Sov. Sąjungai tr dabar
tiniams jos viešpačiams yra aiš
kus, bet nepramatoma, kad sateli
tiniai kraštai ryžtųsi, bent šiuo 
metu, revoliucijai prieš komuniz
mų aplamai. Visgi Maskvos santy
kiai su satelitais rodo tendencijos 
blogėti ir tikėtina seperatistines 
tendencijas didėsiant. O tai nepri
sidės prie komunistinio bloko sti
prėjimo.

SUKILIMAS PABALTIJY?
RYGOS SIŲSTUVAI TYLĖJĘ 48 VALANDAS?

Elta, 1956.VII.3. Po prancūzų 
“Paris-Press-l’Intransigeant”, “Fi
garo” ir vokiečių radijų praneši
mų, dabar ir vokiečių dienr. “Bay- 
rische Rundschau” paskelbė iš 
suomių sostinės Helsinkio gautų 
pranešimų, duodantį smulkesnių 
duomenų apie neramumus Pabalti
jo kraštuose. Jie paremti atbėgu
sio j Suomiją Jorge Coseich ir ki
tų pasakojimais. Pranešime sa

koma: Suomijoje kursuoja sensa
cingos žinios apie Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje greitai augantį 
laisvės judėjimą. Kiek tas pasi
priešinimas Maskvos okupantams 
turės politinės įtakos, šiuo metu 
dar nesą galima tiksliai pasakyti, 
rašo dienraštis, bet Maskvos Ta- 
ssas net keturis kartus šias ži
nias demontavęs. Suomių sostinėje 
iš šio fakto kaip tik ir daroma 
išvada, jog tatai iki tam tikro lai
psnio turi būti tiesa, būtent — 
kad Pabaltijo valstybėse vyksta 
pavojingas okupantams politinis 
rūgimas.

Suomiją pasiekė pirmieji pabė
gėliai iš Ventspilio, Rygos ir Je
kabpilio — ir jie visi pasakoja 
apie nuolatos didėjantį Maskvai 
pasipriešinimų. Taip pat patvir
tinta žinia, kad Rygos siųstuvas 
48 valandas neveikė. Helsinky 
vienas latvis dėl to pareiškęs, kad 
tuo metu stotį buvo užėmę lais
vės kovotojai.

Stalinas, kaip toliau skelbiama 
pranešime, užgrobęs Pabaltijo val
stybes, paleido iš kalėjimų ne tik 
politinius kalinius, bet sąmoningai 
ir kriminalinius. Šių nemaža pra
siskverbė į marionetinę bolševikų 
sudarytąją vyriausybę Latvijoje. 
Kriminalinis elementas taip pat 
smarkiai pasižymėjo Lietuvoje ir 
Estijoje, su ten sudarytomis pana
šiomis “vyriausybėmis” brutaliai 
užgniauždamas kiekvienų Pabalti
jo tautų laisvės pasireiškimą. Kai 
Malenkovas perėmė Sovietuose 
valdžių, drąsūs vyrai Šiauliuose, 
Rygoje, Tartu ir Taline kelis kar
tus reikalavo pašalinti iš valdžios 
vietų minimąjį kriminalinį elem'en-

tų. Tačiau Malenkovas iš tų drą
suolių 430 suėmė kaip “riaušinin
kus”, tik vėliau Bulganinas juos 
vėl paleido* Dabar jie atsišauki
mais kviečia gyventojus sudaryti 
laisvės sąjūdį ir parodyti Mask

vai ryžtingų valią, kad Pabaltijo 
valstybės nori būti laisvos ir tvar
kytis savarankiškai. Latvių są
jūdžio vadais dienraštis mini Ar
ne Molsezavų ir Kurto Tukums.

Kaip dabartinė Sovietų valdžia 
bijo kiekviena laisvės pasireiškimo 
ir yra — bent šiuo metu — pasi
ryžusi jėga Pabaltijo kraštus iš
laikyti aneksuotus į Sov. Sąjungą, 
rodo kad ir tas faktas, jog buvo 
duotas pavojaus ženklas 11 šar
vuočių brigadai ir ji buvo pasiųs
ta į laisvės sąjūdžio centrų Lat
vių Šveicarijoj (Žinantieji teigia, 
jog Slguldos apylinkėse slapsty
tis labai patogu. Ten kai kur ne
pravažiuos joks tankas). I Suomi
ją atbėgęs latvis Jorge Coseich 
teigia, kad Valmieroj ir Vendenėj 
sutemus buvo uždrausta gyvento
jams išeiti iš namų. Gatvėmis pat- 
ruliuti buvo pasiųsti ginkluoti sar
gybiniai.

Dienraščio teigimu, Lietuvoj pa
sipriešinimo sąjūdžio centras esąs 
Telšių mieste, Žemaičiuose. Mies
tas buvo laikina; šarvuočių briga
dos atkirstas ir kelis kartus “iš
šukuotas”. Tačiau, nepaisant to, 
svarbiausiems laisvės kovotojams 
pavykę pasprukti į Latviją ir Es
tiją.

Helsinky gyvai diskutuojamas 
klausimas, kiek Maskva, besirū
pindama “taiklu sambūviu” su 
Vakarais, sutiksianti suteikti Pa
baltijo kraštams savarankiškumo. 
“Kadangi rezistencine kova pada
ryta pradžia naujiems politiniams 
impulsams, lietuvių, latvių ir es
tų ryžto gyventi laisvai nebus 
įmanoma šį kartų taip lengvai nu
tildyti”, baigia savo pranešimų iš 
Helsinkio dienraštis,” jį pavadinęs 
“Sukilimas Pabaltijo valstybėse.?”.
• Garsusis Stalino vardo Mas

kvos automobilių fabrikas dabar 
pavadintas Lichačievo vardu.

ŠEPILOVAS LEIDŽIA.
PABALTIJO VALSTYBĖMS 

APSISPRĘSTI
E., 1956.VII.3. Naujasis Sovietų 

Sųjungos užs. reik, ministeris Še
pilovas, kalbėdamas su spaudos 
atstovais Atėnuose, pareiškė, kad 
Sov. Sųjunga kiekvienam kraštui, 
vis tiek, ar jis būtų didelis, ar 
mažas, pripažįsta teisę pačiam 
apspręsti savo likimą. Į spaudos 
atstovų pasiteiravimą, ar tas vie
šai deklaruojamas principas tai
komas ir Pabaltijo kraštams, ku
rie yra inkorporuoti į Sov. Sąjun
gų, šepilovas atsakė: taip, jis ga
lioja tiek Pabaltijo, tiek ir kitoms 
respublikoms.

Šepilovas, jei nuoširdžiai laiko
si paskelbtųjų žodžių, grįžęs Mas
kvon, turėtų imtis visų reikalingų 
žygių, jog Pabaltijo tautos tikrai 
galėtų pačios — kad ir tarptauti
nėj kontrolėj — apsispręsti savo 
valdymus: formų taip, kaip jos 
pačios to nori, bet ne Maskva.

Kruvina Kova Dėl 
Laisvės

VENGRIJOS STUDENTŲ . 
PABĖGIMO DRAMA

A.A.P. iš Bonos praneša, kad 6 
vengrai studentai (jų tarpe ir vie
na moteris) liepos 14 d., keleivi
niam “Dakotos” lėktuvui skren
dant virš Vengrijos teritorijos, 
puolė lėktuvo įgulų ir jų įveikę 
perėmė lėktuvų savo kontrolėm 
Lėktuvas nusileido NATO aerod
rome Muenchene.

Kova buvusi sunki, nes įgula ir 
kai kurie keleiviai pasipriešino 
studentams. Lėktuvų*lydėjęs polit- 
rukas mėgino pavartoti ginklų, 
bet geležine lazda smūgis į galvų 
jį nuginklavo. Įsigiję politruko 
revolveri, studentai privertė Jų 
paklusti įgulų ir keleivius.

Visi 6 studentai ir moteris, kuri 
yra ištekėjusi už vieno pabėgusio 
studento, paprašė Vak. Vokietijos 
vyriausybės politinių pabėgėlių 
globos.

Penki stsudentai ir 7 kiti lėk
tuvu keliavę žmonės, nugabenti į 
ligoninę, bet sužeidimai nėra la
bai pavojingi. Lėktuvo vidus gero
kai apardytas ir aptaškytas krau
ju. Lėktuvas skrido iš vieno Ven
grijos aerodromo į kitų, atlikda
mas eilinę savo kelionę.

Lėktuvų į Muenchenų atvairavo 
vienas studentas, buvęs lakūnas.

EISENHOWERIS 
KANDIDATUOS

Liepos 11 d. prezidentas Eisen- 
howeris Respublikonų partijai da
vė sutikimų statyti jo kandidatū
rų būsimuose JAV prezidento rin
kimuose. Dėl jo kandidatūros bu
vo kilę abejonių po pastarosios 
operacijos. Gydytojų teigimu, Ei- 
senhoweris yra pilnai atgavęs jė
gas ir gali toliau aktyviai daly
vauti politiniame gyvenime. Pats 
Eisenhoweris pareiškė, kad Jis jau
čiasi labai gerai.

2ODŠIAI IR DARBAI

Reuteris iš Paryžiaus praneša, 
kad vyr. sąjungininkų karinės va-‘ 
dovybės Europoje teigimu, Sov. 
Sųjunga ikšiol nėra sumažinusi 

savo kariuomenės, apie kų ji visam 
pasauliui pakartotinai yra skelbu
si. Atvirkščiai, yra duomenų, kad 
sovietai stsiprina povandeninį lai
vynų ir karo aviacijų. Sakoma, 
kad Sov. Sųjunga ir jos satelitai 
turi per 4.500.000 vyrų žemyno ar
mijoj, per 1 mil. aviacijos tarny
boj ir per 500.000 karo laivyne.

Amerikos Lėktuvai 
Virš Kauno ir Vilniaus?

Australian Associated Press iš 
Vašingtono praneša, kad Sovietų 
Sųjunga įteikė protesto notą Ame
rikos vyriausybei dėl jos karinių 
lėktuvų skraidymo virš “Sovietų 
Sąjungos teritorijos”.

Protesto notoje, kurią liepos 10 
d. JAV vyriausybei įteikė Sovie
tų ambasadorius Zarubinas, sako
ma, kad tarp liepos 4 ir 9 dienos 
amerikiniai karo lėktuvai skraidę 
Baltgudijos ir Lietuvos erdvėje. 
Kai kurie lėktuvai virš KAUNO, 
VILNIAUS, Minsko, Kaliningra
do (Karaliaučiaus), Bresto ir Pin
sko išbuvę 2.30 vai. ir buvo įskri- 
dę j “sovietinę teritoriją” 200 km. 
gilumon. Maskva šitai laiko “sun
kiu sovietinės oro erdvės pažeidi
mu”.

JAV Valstybės departamento 
kalbėtojas, Lincoln White, pareiš
kė: “Apie tai mes absoliutiškai 
nieko nežinome”. Jis Sovietų pro
testo notų perdavė Gynybos mi
nisterijai.

Rankdarbis iš Sibiro
Amerikos Lietuvių Tautinė Są

junga birželio 16-17 d.d. surengė 
Vašingtone Lietuvių dienas. Tau
todailės parodoje, Vašingtone, yra 
lietuvaitės dovana iš Sibiro —: 
mažytės pirštinaitės, magztos 
tautinėmis spalvomis. Pirštinaites 
lietuvaitė prisiuntė “Dirvos” Re. 
rakcijai. Lydraštyje rašoma: “I 
ruošiamą birželio mėn. Vašingto
ne tautodailės parodą siunčiu 
rankdarbėlį — mažytes pirštinai
tes, kurias numezgė mano sesuo, 
gyvenanti Sibire. 'Neatsisakykite 
jas įteikti parodos rengėjams."

• Italijoje lankėsi Vak. Vo
kietijos kancleris dr. Adenaueris 
ir Vak. Vokietijos užsienių reika
lų ministeris von Brentano.

• Amerika pasiūlė Lenkijai 
per Tarptautinį Raudonąjį Kry
žių kviečių, miltų ir kitokių mais
to produktų. Pirmiausiai šie mais
to dalykai turėtų būti pasiųsti j 
Poznanės sritį, kur maisto prob
lema yra labai aštri.

Amerika maisto produktus su
tinka teikti nemokamai ir prista
tyti į Lenkiją juos savo laivais. 
Maistas būtų amerikiečių dovana. 
Statoma tačiau sąlyga, kad ant 
įpakavimų būtų paliktas užrašas: 
“Amerikos dovana Lenkijos gy
ventojams”.

Panašų pasiūlymų Amerika buvo 
padariusi ir R. Vokieetijai, po 
darbininkų sukilimo Berlyne.
• Pereitą savaitę Londone lan

kėsi Sov. Sųjungos prekybos ir 
žemės ūkio delegacijos, vadovau
jamos ministerio pirm, pavaduo
tojo Malyševo ir žem. ūkio minis
terio Mackevičiaus.
• Per šių metų birželio mėn. 

iš rytinės Vokietijos į vakarinę 
perbėgo 11.500 vokiečių. Gegužio 
mėn. buvo 15.000 pabėgėlių.
• Iš New Yorko pranešama, 

kad į audrų patekęs JAV karinis 
transporto lėktuvas nukrito ir su
dužo prie New Jersey. Spėjama, 
kad šioje avarijoje žuvo mažiau
siai 45 žmonės. Lėktuvas nukrito 
giliai miške, pelkynuose.

• Anglijos min. pirm. Ede
nas ateinančių metų gegužio mėn. 
su užsienių reikalų min. Selwyn 
Loydu vyks 10-ties dienų vizito į 
Maskvų.
• Anglijos automobilių firma, 

gaminanti “Vauxall" automobilius, 
pareiškė, kad mažinanti gamybų ir 
todėl atleis apie 6-700 darbininkų.

1
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;i\®KUPUOTCDE 
Vt+ LIETUUOJE

ATVYKOTE Į ROJŲ — TAI 
DŽIAUKITĖS

(E) Birželio 1 d. laivu “Entre 
Rios” iš Buenos Aires j Odesą 
vėl išplaukė apie 800 žmonių. 
Tarp jų Išvyko ir grupė senųjų 
Argentinos lietuvių — daugiau 
kaip 30 žmonių. Gautosiomis ži. 
niomis, kai kurie iš seniau Išvy- 
kusiųjų, iš Vilniaus grįžę į Ode
są, rūpinasi, kad vėl galėtų iš
vykti į Argentiną. Bet Argentinos 
konsulas nenori pyktis su rusais, 
sakydamas: “Atvykote į rojų — 
tai ir džiaukitės...” Tik porai iš 
anksčiau į Sov. Sąjungą išvyku
sių yra pasisekę grįžti atgal. Bet 
jie bijo ką nors apie tikrąsias gy
venimo sąlygas prasitarti, kad 
nenukentėtų patys, o ypač jų šei
mos.

* Argentinos dienr. “Critica” 
aprašo įspūdžius, kaip buvo su
tikta 782 iš Argentinos išvyku
sių į Sovietų Sąjungą “repatri- 
jantų” grupė. Pakeliui kartu plau
kę trys politiniai komisarai per
ėmė visą laivo vadovavimą, įves
dami griežtą režimą ir visus mo
kydami “komunistinių papročių”. 
Bet koks kontaktas su laivo perso
nalu buvo griežčiausiai uždraus
tas. Pakeliui’ buvo Sustota Las 
Palmas uoste, Ispanijoj, bet nė 
vienas keleivis neturėjo teisės iš
lipti iš laivo. Kai “Entre Rios” 
atplaukė į Odesą, iš keleivių bu
vo atimti visi argentininiai doku
mentai ir uždrausta išeiti iš uos
to zonos. Praktiškai “repatrijan- 
tams” buvo atimtos visos galimy
bės grįžti į Argentinos laivą. Ke
leivius per garsintuvą pasveikino 
vienas juos lydėjusių politrukų. 
Argentinos jūrininkai sakosi sa
vo gyvenime niekad nepamiršią 
graudaus atsisveikinimo, kaip juos 
vad. “repą tri j antai” palydėjo mo
suodami baltomis nosinaitėmis. Iš
leisti J miestą, kuris atrodė labai 
apleistas ir neturtingas, kai kurie 
jūrininkai mėgino pasiųsti laiškus, 
bet juos turėjo įteikti neužklijuo
tus. Tai rodė cenzūros buvimą.

■k Bolševikinių Lietuvos prof, 
sąjungų tarybos pirmininku iš
rinktas B. Baranauskas, o sekre
torium — J. Narkevičiūtė. Per 
penktąją prof, sąjungų konferen
ciją Vilniuje buvo taip pat iškelta 
visa eilė negerovi.ų Nusiskųsta, 
kad “kasmet žlugdomi statybos 
planai”. Ministerijos ir žinybos 
per paskutiniuosius dvejus metus 
neišnaudojo daugiau kaip 15 mil. 
rublių gyv. namų statybai gautų 
kreditų.

A. ZUBRAS

VADAI IR RĖMĖJAI 
rusiškajam komunizme

(Žiūr. Nr. 28 “Vadai ir Partija...”)
•Pasiryškinome rusų komunistinės bolševikinės partijos valsty

bės funkcionavimą, pagrindinį dėmesį kreipdami į tos organizacijos 
totalitarini pobūdį ir į vadovybės reikšmę. Mūsų manymu, tai ir 
yra rusiškojo komunizmo Ir, apskritai, marksizmo charakteringiau
sia žymė. Jei partija visiškai suplakta su valstybe, jei valstybė yra 
tik priemonė partijos totalinei programai vykdyti, jei tokioje san- 
tvarkojė valstybės įprastinio aparato galėtų ir visai nebūti, o tuos 
uždavinius galėtų atlikti vien tik partijos institucijos, tai visdėlto 
valstybės fasadas yra paliktas, svarbiausia — dėl santykių su užsie
niu. Naujaisiais laikais, pakeitus komisariatus ministerijomis, išore 
norėta dar labiau priartėti vakariečių valstybės supratimui. Nieko 
tačiau esmingo nėra pakitę, nes Rusija ir toliau yfa palikusi vienos 
komunistų bolševikų partijos centrinio komiteto diktatūra, viso vals
tybinio aparato pirmaujanti asmenybė, viduje ir užsienyje, ir nau
jaisiais laikais yra partijos prezidiumo pirmasis sekretorius.

Sustojant ties rėmėjais, būdinga skaičius. Rusų komu- 
nistų-bolševikų partija niekad nebuvo gausi: 1917 m. partija turėjo 
tik 24Q.000 narių, gi 1939 m., taigi išeinant į II-jį Pasaulinį karą, 
partijos eilėse buvo 2.500.000 narių. Palyginus, tai labai mažas pro
centas visų krašto gyventojų. Priėmimas į partiją vyksta labai at
renkant: priimamas tik patikimas, aktyvus elementas, dėl kurio įsi
tikinama, kad sugebės ir panorės be sąlygos paklusti partijos dva
siai ir vadovybės diktuojamai linijai, žinoma, ir tokios partijos ri
bose yra oportunistų asmeninės naudos jieškotojų, bet didelė da
lis visdėlto yra idealistai, idealizmą, žinoma, suprantant komunis
tinės moralės šviesojė. šie žmonės yra idėja gyveną kovotojai, įsiti
kinę komunistai, kurie tik savo eilėse temato išrinktuosius, tiesą pa
žįstančius, kitus laiko nesąmoningais bet reikalingais krašto pilie
čiais darbininkais, o už jų mato visą būrį klystančių ir reakcionie
rių — mirtinų, naikintinų priešų.

Labai įvairuojančių rusų komunistų-bolševikų partijos vadovybės 
sprendimų akivaizdoje klystumėm, jei manytumėm, kad tokie įvykiai

* Vilniaus radijas 1956.VI.27 
pasigyrė, kad ir lietuvių jaunimo 
“didelis būrys” išvyko į statybas 
ir plėšinines žemes”. Iš visos Sov. 
Sąjungos tokių “savanorių” pa
sisiūlę jau per 270.000. Iš Lietu
vos į Kazachstaną “derliaus su
imti” numatoma pasiųsti apie 1. 
500. Iš Šiaulių į statybas išvykę 
37.

* “Tiesos” žiniomis, Kauno Me
dicinos instituto chirurgijos ka
tedros dėstytojas Jonas Jocius bir
želio pradžioje “pirmasis Pabalti
jy pradėjo taikyti naują ligonių 
apmarinimo metodą, vadinama 
“hipotermija”. Tai laipsniškas li
gonio šaldymas specialioje ledų 
vonioje. Tuo būdu kūno tempera
tūra sumažinama iki 26 laipsnių. 
Skelbiama, kad po tokio apmari
nimo pacientas nenustoja jėgų ir 
po operacijos žymiai geriau jau
čiasi. Chirurgas su savo asisten
tais Žygeliu ir Mikalausku pra
dės taikyti hipotermiją plačiau, o 
ligoninėje numatyta atidaryti “pir
masis Pabaltijy krūtinės ląstos 
operacijų skyrius”.

* Okup. Lietuvoje paruošta pa
statyti "nauja lietuvių nacionali
nė opera “PILĖNAI”. Kompozi
torius — V. Klova, libretas — J. 
Mackonio, pastatymui vadovauja 
rėžis. J. Gustaitis, dekoracijos — 
J. Jankaus. Kauno muzikinio te
atro dramos trupė parengė G. Ni- 
kolajevos ir S. Rodzinskio pjbsę 
"Pirmasis pavasaris” (dekoracijos 
dail. J. Jurkevičiaus, pastatymas 
Maskvos rėžis. J. Orinelsko). Jau
nojo Žiūrovo teatras pastatė V. 
Diubua pjesę “Haiti”. Režisavo V. 
Jasinąkas, dekoracijos — M. La- 
bucko, pagrindinius vaidmenis at
liko P. Kubertavičius, Kurmytė, 
Ivanauskas. Į birželio 18 d. Mas
kvoje prasidėjusį “jaunųjų daini
ninkų visąsąjunginį konkursą” Iš 
Vilniaus buvo pasiųsti su geriau
siais balsais artistė E. Cudakova, 
solistai E. Saulevičiūtė, I. Urve
lis, L. Muraška, Kauno muzikos 
mokyklos mokinys F. Žukas, kon
servatorijos studentas V. Norei
ka. Jiems, kaip turintiems gerą 
balsinę medžiagą, numatoma gra. 
ži ateitis. • 

— KAS NEĮMANOMA — PADA
ROME TUOJAU; ILGIAU GAIŠ
TAME SU STEBOKLAIS, — SA
KO AMERIKIETIS.

PADARYKIME STEBOKLĄ TUO
JAU: 1SIGYKIME

Bendruomenės Namus

Lietuviai Sov. S-gos 
rinktinėje

Argentinoje, Čilėje ir Uragva. 
juje lankėsi Sovietų Sąjungos 
krepšinio komanda. Iš lietuvių jo
je buvo treneris V. Kulakauskas, 
kapitonas K. Petkevičius ir Ston
kus su Lauritėnu, be to, 3 latviai 
ir vienas kaukazietis. Krepšinio 
kritikų nuomone, komanda žaid
žia gerai ir gražiai, o geriausieji 
iš jų buvę Stonkus, Petkevičius 
ir latvis Kruminš. Bet Montevi
deo sovietinė ambasada ir koman
dos politrukai visus pabaltiečius 
vadinę “rusos”. Su krepšininkais 
buvo atvežta ir geležinė uždanga 
— laikraštininkams ir šiaip žmo
nėms su jais buvę veik neįmano
ma pasikalbėti.

Įdomu, ar šios komandos žaidė
jų bus ir Sov. Sąjungos krepši
nio rinktinėje, kuri atvyks į pa
saulinę olimpiadą, įvyksiančią 
lapkričio mėn. Melbourne?-

Nauja bendruomenės 
vadovybė N.Z.

N. Zelandijos krašto valdybos, 
rev. komisijos ir garbės teismo 
rinkimai pravesti korespondenci- 
niu būdu. 1956.VI.13 naujoji val
dyba taip pasiskirstė pareigomis: 
pirm. č. Liutikas, vicepirm. A. 
Mitkevičius, kasininkas ir TF įga
liotinis V. Grigaliūnas, meno ir 
kultūros reikalams V. Procuta, 
sekretorius J. Paplauskas. Revizi
jos komisija: G. Balčiūnas, F. Je- 
roššius, E. Makauskas. Garbės 
teismas: B. Kuzma, V. Skridulai- 
tis, A. Senatorskis. N. Zelandijos 
LB krašto valdybos adresas toks: 
č. Liutikas, 75 Burnley Tee., Mt. 
Albert Auckland, New Zealand.

Birželio įvykiams prisiminti 
Baltų klubas suruošė minėjimą su 
paskaitomis ir menine dalimi. Iš
dalinta propagandinės medžiagos, 
nušviečiant bolševikų žiaurumus. 
Kai D. Britanijoje lankėsi Sovie
tų vadai, Edenui buvo pasiųsta 
telegrama Bendruomenės krašto 
valdybos vardu, kad pareikalautų 
okupantus pasitraukti iš Lietuvos. 
Kitą telegramą pasisuntė Baltų 
klubas.

Prancūzija
Pranzūzijos LB krašto valdyba 

š.m. birželio 17-18 d.d. Paryžiuje 
sukvietė apylinkių pirmininkų- bei 
atstovų suvažiavimą. Persiorgani
zavus šalpos Draugijai į bendruo
menę, tai pirmasis toks platesnio 
masto apylinkių atstovų pasitari
mas bendruomenine plotme.

Lietuvos atstovas Paryžiuje dr. 
St. Bačkis nušvietė politinius ir 
emigracinius reikalus, taip pat 
mūsų krašto dabartinę padėtį. Re
zoliucija pakviesta pasaulio lietu
vių seimą šaukti Paryžiuje.

morališkai sukrečia tikruosius partijos narius, silpnina jų fanatiz
mą ir žlugdo kovingumą. Komunistai tiki, kad partija neklysta, o 
tik keičia taktiką. Tuo tikėjimu vadovaujasi ir kitų kraštų ■ komu
nistų partijos. Padarius Maskvai netikėtą ir staigmeną suruošusį 
posūkį, laukiama oficialaus komentaro bei paaiškinimo, ir tada viso
je komunistų spaudoje ir šiaip propagandoje reikalas vienodai aiški
namas. Reikia gerai suprasti, kad komunistų partijose yra vadovybė 
ir rėmėjai, kurie rekrutuojami iš naiviųjų ta idėja užsikrėtusių idea
listų sluogsnių, iš besąlyginių vykdytojų. Vokiečių socialinės psi
chologijos kūrėjas W. Hellpach tokias natūras, tiesa, nekalbėdamas 
specialiai apie komunistų partiją, bet nagrinėdamas šiaip jau visuo
menės struktūrą, vadina “geborene Gehilfe”.*)

Ir visdėlto tik Rusijoje ar šiaip kuriam nors atsilikusiam, be 
demokratinių tradicijų krašte galėjo įsigyventi ir išsilaikyti naiviai 
scientistinis, totalitarinis diktatūros režimas. Neišleistina ir kita ap
linkybė — tai krašte vyraujantis nusiteikimas paklusti autoritetui 
ir polinkis kraštutinumas, šia proga nesustosime ties klausimu, ar 
šios žymės yra įgimtos ar aplinkos bei auklėjimo padaras. Be abejo, 
Leninas ir Stalinas ir kiti bolšševizmo vadai yra buvusios asmeny
bės, sugebėjusios savo idėja sužavėti ir priversti paklusti savo valiai 
reikšmingą žmonių grupę, bet tas teįmanoma tik tokioje aplinkoje, 
kur yra įprasta įsakymams, potvarkiams ir, apskritai, valdžios va
dovavimui paklusti.*) Šita prasme stipriai valdžiai gera dirva yra 
ir Vokietijoje. Rusą tačiau sutinkame linkusį į problematiką, min
ties pasaulyje knislų, narpliojantį žmogų. Bet šitoji dvasinė nuo
taika netrukdo ateiti autoritetui, kuris ateina su paruoštu atsakymu 
ir išveda iš dvasinių klystkelių būsenos.

Apskritai, rusai linkę kraštutinumams ir perdėjimams. Rusų 
ortodoksinė bažnyčia skelbėsi, viena tesanti tikroji Kristaus mokslo 
skelbėja ir išlaikytoja, rusuose sutinkami sentikiai — labiausiai pri
mityvi krikščonybės forma, tik rusuose buvo atsiradusi antkrikščio- 
nių sekta — duchoborci, kurie patys išsikastruodavo, kad be nuodė
mės galėtų Dievui tarnauti. Rusijoje sutikome kraštutinį nihilizmą. 
Rusuose prigijęs marksizmas, tikint propagandai ir daugelio bolše
vikų įsitikinimui, davęs mokslinę pasaulėžiūrą ir niekur kitur ne
santį gerbūvį darbo žmogui; Rusijos darbo žmogus, taip tiki 
daugelis rusų, pakeisiąs senojo pasaulio veidą ir atnešiąs naują ga
dynę visai žmonijai. Tačiau millonai žmonių tų pačių rusų, bet ypa. 
tingai ukrainiečiai, pabaltiečiai, karelai jaučiasi prislėgti ir mora
liškai ir ūkiškai varginami ir laukia pakitimo. Neturėdami tačiau 
jokios politinės laisvės, savo balso negali pareikšti.

KELIONĖ SIBIRAN
Prieš 15 metų, birželio, kurį 

mes šiandien vadiname tragiškuo
ju, 14 d. buvo pradėtos masinės 
deportacijos: vyrai, moterys, se
neliai ir vaikai buvo sugrūsti į 
prekinius vagonus ir išvežti ne- 
žinoman likiman. Vėliau paaiš
kėjo, kad jie buvo tremiami sun
kiausiems darbams, kančioms ir 
mirčiai.

Šiandien jau atidengta daug 
šiurpios tikrovės: gyvi liudininkai, 
laimingai išsivadavę iš vergų sto
vyklų, pasakoja savo išgyveni
mus ir milionų žmonių naikinimo 
fabrikus. Lietuvių tačiau nedaug 
tėra, kurie būtų perėję Sibiro 
vergų stovyklas, baisiąją tikrovę 
patys išgyvenę ir dabar galėtų 
laisvai apie tai papasakoti kitiems. 
Todėl dr. Mykolo Devenio, kuris 
1940 m. buvo išvežtas ir Sibire 
išgyveno iki 1942 m., parodymai 
yra mums visiems įdomūs, nes 
atšviežina neseną prateitį ir pa
ryškina dabartį.

Dr. M. Devenis iš Sibiro išsi
vadavo dėka jo žmonos nepaker
tamos energijos ir Amerikos ats
tovo Maskvoje pastangų. Jis sa
vo parodymus davė Kersteno ko
misijai. Tad pasekime jo kelią iš 
jo liudijimo “Baltic States Inves
tigation”. Red.

» * »
PAKELIUI Į SIBIRĄ

Mane vežė sykiu su kitais ka
liniais. Traukinys buvo apie 60 
-80 gyvulinių vagonų. Kiekviena
me vagone buvo po 40-60 žmonių. 
Visi buvo taip sukimšti, kad su
gulus visiems ant grindų, nebu
vo galima kam nors pasisukti ant 
kito šono. Reikėjo kad kas nors 
pakiltų iš sugulusiųjų eilės. Taip 
keliavom 16 dienų. O buvo birže
lio mėnuo. Buvom be vandens ir 
be šilto valgio. Davė sūdytų žu
vų, kurios didino troškulį.

Paskirstymo lageryje Kozvoje 
buvau 2 mėnesius. Visi kaliniai iš 
Lietuvos, Estijos, Lenkijos pra
eina pro šį lageri ir paskirstomi 
toliau.

Iš čia vežė į Raud. miestą (Red 
City), kuris yra prie Pečoros in
tako į Lediniuotąjį vandenyną. 
Vežė transporto laivu.

Antrą dieną toje kelionėje mane 
pašaukė į 'laivo apačią. Vienas iš 
sargų, kurie lydėjo transportuo
jamus žmones, ten gulėjo, sirgo. 
Jie išsiaiškino, kad aš gydytojas 
ir dėl to jie pašaukė, kad ligoniui 
padėčiau. Ten mačiau nepapfastą 
vaizdą. Buvo apie 80 žmonių, in
validų, kai kurie be rankų, be ko
jų, nušalusiom nosim, ausim ir t.t.
Stebėjausi, kas čia daroma. Jei 
gu jie gabenami į ligoninę, tai tu- 

IŠ GYDYTOJO MYKOLO DEVE
NIO ATSIMINIMŲ SIBIRO VER
GŲ STOVYKLOJE.

retų būti gabenami priešinga kry
ptimi, bet- jie buvo gabenami į 
šiaurę, į Arktikos vandenyną.

Paskui, po kelių mėnesių, kai 
buvau sovchoze, sutikau tą patį 
sargybinį. Paklausiau, kur nuvežė 
tuos sžmones. Jis buvo man drau
giškas ir sake:

“O kaip tamsta manai? Ar tam
sta nežinai Rusijos konstitucijos? 
Kiekvienas, kuris valgo, turi dirb
ti. Kas nedirba, tas nevalgo. Jie 
yra invalidai, jie netinkami dar
bui. Tai kam juos šerti? Mes nu- 
gabenom juos į vandenyną ir nu- 
skandinom ”.

Mus atgabeno į Raud. miestą, 
kurio lageryje biiVo 1500 kalinių. 
Į čia atplaukdavo laivai iš Ar
changelsko su mašinom ir su mais
tu. Kaliniai turėdavo jį iškrauti 
ir perkrauti tolimesniam trans
portui. Mane paskyrė lagerio gy
dytoju. Buvau vienintelis gydyto
jas. Tik nebuvo jokių vaistų, iš
skyrus šiek tiek tablečių aspirino 
ir chininp nuo maliarijos. Bet jų 
toli gražu neužteko.

Žmonės nyko ir mirė, labiausiai 
nuo stokos.vitaminų, nuo skorbuto 
ir pelagros. Susirgęs žmogus su
nyksta per 4, 5, 6 mėnesius. Buvo 
nuostabu matyti žmones, jaunus 
25, 26, 28 metų, kurių dantys kli
bėjo taip, kad galima buvo pirš
tais juos išimti. Dantų smegenys 
buvo sutinę ant rankų ir ant viso 
kūno buvo skauduliai.

Tegalėjau imtis tik vienos prie
monės. Iš knygų buvau skaitęs, 
kad vitamino C galima buvo šiek 
tiek rasti pušų spygliuose ir kon- 
korėžiuose. Tad aš virdavau ka
tile tuos spyglius ir konkorėžius, 
košiau juos pro skudurą ir kiek
vieną vakarą duodavau visiems 
kaliniams po stiklą tos sunkos iš
gerti. Tai galėjo apsaugoti nuo 
skorbuto, bet buvo nepakankama 
priemonė jau įsimetusiam skor- 
butui išgydyti.

Ar, buvo nušalimų ir gangre
nos? O taip, žiemą šaltis siekda
vo iki 55 laipsnių Fahrenheito. 
Apsirengimas buvo labai skurdus 
— vatinukai ir vata pamuštos 
kelnės. Bet tokius drabužius te
duoda kas dveji treji metai. Jų 
nepakako apsaugoti nuo šalčio.

Vienintelė avalynė tai buvo vel
tiniai su padais iš senos padan
gos gumos, šaltyje apsukdavo 
dar juos su maišu, jklšdavo koją 
į šaltą vandenį, leisdavo apšalti 
ledu ir paskui dar maišu apsuk
davo. Vaikščioti buvo su tokia 
“avalyne” sunku, bet ledarf yra 
blogas laidininkas, tad taip gel
bėjo kojas nuo nušalimo.

Ar pats nesusirgau? Taip. Tris 
savaites kankinausi su dantim. 
Bet dantisto nebuvo iš viso. Ne
buvo nė įrankių. Būčiau pats mė
ginęs ištraukti. Bet rusai pripra
tę prie dantų skaudėjimo. Jie pa
taria: jei dantis skauda, tai nu
siauk kojas, išeik į sniegą ir te
gul kojas nušajs, tada tegalvosi 
apie kojas, o dantis visai užmir-' 
ši...

TARP MIRTIES IR LAISVĖS

Krasnojarske išbuvau iki 1941 
gruodžio. Kai vokiečiai pradėjo 

bombarduoti, transportai iš Ar
changelsko sustojo, ir mes buvom 
perkelti į Ovbor, 200 kilometrų 
nuo buvusios stovyklos.

Kaip mes buvome perkelti? Pės
ti buvom nuvaryti. Šaltis siekė, 
kaip minėjau, 40-55 laipsnių. Mus 
suskirstė grupėm po 50-80 žmo
nių, ir žygiavom 14 ar 15 dienų.

Ketvirtą ar penktą kelionės 
dieną aš ' sugriuvau ir nebeatsi
menu, kas toliau nutiko. Bet man 
paskui papasakojo, kad sargybi
niai įsakė mane pasiimti, nes aš 
esu daktaras ir dar esu reikalin
gas.

Aš išvengiau likimo daugelio 
kitų, kurie sugriuvę buvę palieka
mi. Mačiau, kaip vilkai sekė pas
kui mus.
’ Vieną dieną man pranešė admi
nistracija, kad gauta telegrama 
tuojau paleisti Devenį. Man pasa
kė, kad per valandą būčiau pasi
ruošęs išvykti. Mane nugabeno į 
kitą stovyklą, paskui vėl į paskir- 
stynfo stovyklą Kozva, pro kurią 
buvau praėjęs pakeliui į Sibirą. 
Iš stovyklos buvau paleistas 1942 
balandžio 13 ir jau rugsėjo mėn. 
buvau Amerikoje.

Tai vienas iš daugelio tūkstan
čių, kuriam nelaimė pasibaigė lai
mingai. O milionai tos laimės ne
sulaukė ir nesulaukia.

Darbininkas.

Barsukai plaukia atgal
Buv. lenkų vyriausybės tremty

je min. pirmininkas vilnietis Mac
kiewicz grįžo j Lenkiją. Jį Var
šuvos areodrome pasitiko žmona 
ir duktė. Tai antrasis lenkų min. 
pirmininkas, pasekęs lenkų komu
nistų kvietimą "grįžti namo”. Dar 
prieš Hankės grįžimą jis jau bu
vo pasisakęs už tezes, kurios vi
siškai sutampa su bolševikinėmis 
tezėmis. Mackiewicziaus žygis su
kėlė džiaugsmingą atgarsį komu
nistinėje Lenkijoje. Dabar jį smar
kiai puola Londone leidžiamas len
kų ‘Dziennik Polski”, nurodyda
mas, kad Mackiewicz nemaža ža
los padarė lenkų emigracijoje Va
karuose, o dar daugiau gali blogo 
padaryti grįžęs tiems lenkams, 
kurie neprlsišliejo prie bolševikų. 
Su Mackieviczium artimus santy
kius palaikė ir kai kurie iš lietui 

,vių. Anksčiau Mackiewiczlus bri
tų teismo .už vieno lenko įžeidimą 
buvo pripažintas kaltu ir turėjo 
tam sumokėti 4.000 svarų. Kadan
gi pinigų nesumokėjo, tad nese
niai lenkai paprašė teismą, kad 
Mackiewicziu pripažintų bankro. 
tu. Bet Mackiewiczius, nelaukda
mas naujo sprendimo, 1956.VI.14 
išvyko į Lenkiją. Neseniai grįžęs 
į Lenkiją vienąs Free Europe sti
pendininkas bjauriau už Hanke 
per Varšuvos radiją išdergė Va
karų sąjungininkus.

rAgina EMIGRUOTI Į 
KANADĄ

Emigracijos įstatymas į JAV 
baigiasi š.m. gruodžio 31 d. Neat
rodo, kad jis būtų pratęstas. Ne
mažas skaičius, ypač ligonių, dėl 
įstatymo griežtumo iš Vokietijos 
negalės išvykti į Ameriką. Balfo 
pirm. kan. dr. J.B. Končius ir 
Balfo įstaiga Europoje paskelbė į 
mūsų tautiečius atsišaukimą, kad 
kiek galint daugiau lietuvių vyktų 
j Kanadą.
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Greitai — Patikimai — Pigiai 
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti '10 metų patyrimą.

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 atsakymą su kainoraščiu ■ 
Jūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIETUŠ PER LONDONĄ, JOS SU- g 
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ Į KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!
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KULTŪRINS 
KRONIKA

* JAV-se didžiai reikšmingas 
įvykis — tai didžiulės dainų šven
tės Čikagoje suruošimas ir pirma
sis JAV bei Kanados lietuvių kul
tūrininkų kongresas. Dainų šven
te ir kongresu susidomėjimas bu
vo jaučiamas didelis ne tik tarp 
lietuvių, bet ir tarp amerikiečių. 
Pakvietimai į dainų - šventę buvo 
išsiųsti JAV prezid. Eisenhowe- 
riui, gubernatoriui, visai eilei kon
greso ir senato narių ir daugeliui 
Amerikos muzikos kritikų. Lietu
viškąja daina bei kultūrinėmis 
vertybėmis pasistengta juo pla
čiau sudominti ir amerikiečių vi
suomenė. Lietuvių kultūriniame 
gyvenime šie įvykiai yra didžiai 
reikšmingi, šventės suruošime 
gražiai bendradarbiavo tiek nau
jieji lietuviai ateiviai, tiek ir se
nieji lietuviai. Šventės repertua. 
ran buvo parinktos nenudėvėtos 
dainos. Į šventę ir kongresų ge
ležinkeliais, lėktuvais, autobusais 
ir automobiliais suvažiavo paly
ginti žymus žmonių skaičius.

* Žurnalistas Simas Miglinas 
ruošia knygų apie gyvenimo sų- 
lygas bolševikų pavergtoje Lietu
voje. Taip pat pateikiami duome
nys apie lietuvius Sovietų Sujun
gęs priverčiamojo darbo stovyk
lose. Veikalas iš spaudos išeis šiais 
metais.

* “Lietuvių Dienos" išleido 
gausiai iliustruotų gen. Stasio 
Raštikio atsiminimų “Kovose dėl 
Lietuvos” pirmųjį tomų. Jis turi 
apie 700 psl. Atskleidžiama % daug 
įdomių dalykų, daugumui ligi tol 
nežinomų.

* Amerikos lietuvvių Klovo ir 
Snapščio paskelbto jaunimo raši
nių konkurso jury komisija, įver
tinusi darbus, pirmų premijų pri
pažino Vasario 16 d. gimnazijos 
mokiniui Rimvydui šliažui, antrų
jų — lietuvių Saleziečių Institu
to Castelnuovo D. Bosco Italijoje 
mokiniui Vidmantui Svoteliui, o 
trečiųjų — Vasario 16 d. gimna
zijos mokinei Rūtai Kiulkaitytei. 
Be to, pagyrimo vertu pripažintas 
dar Vasario 16 gimnazijos moki
nio Petro Cibičio rašinys. Komisi
jų sudarė pirmininkas dr. A. Ruk- 
ša ir nariai A. Giedraitis ir A. 
Venclauskas. Klovo ir Snapščio pa
vedimu konkurso sąlygas paskel
bė Vliko VT Lietuvybei Išlaikyti 
Tarnyba.

* 1956.VI.23.24 d.d. URT val
dytojas dr. P. Karvelis, buvo pa
kviestas Hohenheimo akademijos 
(prie Stuttgarto) dalyvauti pra
vedamų paskaitų ciklę: “Sovietų 
ūkis — ar jis sudaro Vakarams 
pavvojų?” Pagrindinis referentas 
buvo dr. V. Hoffmann. Dr. P. 
Karvelis turėjo progą trimis at
vejais išsamiai išdėstyti Lietuvos 
ir kaimynų pabaltiečių patirtį su 
Sovietais, taip pat išryškinti Sov. 
Sąjungos kp 20 suvažiavimo pla
nus, nukreiptus prieš laisvąjį pa
saulį '

SUTVIRTINK VALANDĖLEI SA
VO DVASIĄ IR PAAUKOK LIE
TUVIŲ NAMAMS.

I SIUNTINIAI I VISA
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Į PASAULI
g 1 #

Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai, šilkų ir vilnos ŠĮ 

skaros, avalynė, vaistai, maistas. :•:•

:•:• 10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai garantuoja

•:•: geriausių patarnavimų Jūsų giminėms ir draugams krašte.

šį Garantuotas siuntinė lio pristatymas

| Didžiausi išsiuntimo namai Europoje

TAZAB & CO. LTD.,

ŠĮ TAZAB HOUSE, 22 ROLAND GARDENS, ĮĮĮĮ

§Į LONDON, S.W. 7. ENGLAND. ĮĮĮĮ

” SYDNĖJAUS LIETUVIAI STUDENTAI
LAIŠKAS 

REDAKCIJAI
Sydnėjaus universitete ir kitose 

augšt. mokyklose yra per 30 lie
tuvių studentų. Keli yra tik šie
met pradėję, kiti įpusėję, yra ir 
bebaigiančių studijas. Vienas ant
ras yra baigę univ. Lietuvoj arba 
Vokietijoj, bet norėdami dirbti 
savo specialybėje, priversti karto
ti kursą.

Jūsų bendradarbis, gerai pa- 
indamas Sydnėjaus studentus, su

pažindina su akademinio jaunimo 
pasiryžimais, studijtj padėtim ir 
pateikia bendrų žinių.

* * *
Zigmas Budrikis. B.Sc. Jis yra 

ALSS-gos Sydnėjaus skyriaus 
pirmininkas. Kaip prie jo pavardės 
prikabintos raidės (B.Sc.) rodo, jis 
yra jau anksčiau baigęs vienų fa
kultetų (gamtos — matematikos) 
ir dabai- prie galo varo inžineri
jų. Apie jį sakoma, kad vieni ren
ka pašto ženklus, o Z. Budrikis 
universitetinius laipsnius. Padėtis: 
ketvirti metai. Bendros žinios: 
Salamono galva po Samsono plau
kais.

Footnote: “Kų jūs, vyrai, nei
siu, aš vedęs žmogus”.

Ridas Daukus. Skyriaus sekre
torius, bet pasiryžęs būti inžinie
rium. Padėtis: antri metai. Ben
dros žinios: augštas, lieknas, ge
rai šoka ir žaidė krepšinį.

Footnote: “Padorūs žmonės 
“Weakend’u” nodkaito”.

Vytautas Bernotas. Inžinerija. 
Padėtis: jau senai buvo fuksu, 
bet, teissingai sakoma, kad pirmi 
metai yra sunkiausi. Bendros ži
nios: normalus.

Footnote: “Taigi, išgerkim po 
stikliukų, iš to mažo...” 
Rūmas Zakarevičius. Pasiryžimas 
taps kūnu — bus inžinierius. Pa
dėtis: treti metai. Bendros žinios: 
šis vyras gimė su galva, mėgs
ta pianinu skambinti ir sočiai pa
valgyti.

Romas Šilinis. Pasiryžęs būti 
inžinierium. Padėtis: fuksas, nors 
ir paspruko nuo krikšto. Bendros 
žinios: nei žemas, nei augštas 
nei plonas nei storas.

Vida Vladičkaitė. Pasiryžimas: 
tapti mokslininke. Padėtis: fuk- 
siška.

Vytautas Šliogeris. Buhalterija, 
antri metai. Bendros žinios: la
bai, labai augštas, kartais teikia 
informacijas apie oro atmainas iš 
augštesnės stratosferos.

Footnote: “Aš žinau, kad tie 
paveikslai žaloja moralę, bet man 
jie patinka”.

Rūta Kavaliauskaitė. Bando, 
bando, bando mediciną. Padėtis: 
antri metai, antri metai.

Bendros žinios: simpatiška.
Footnote: “Aš moku tik medi

ciniškus anekdotus”.
Gytis Danta. Garantuotas dak

taras. Padėtis: antri metai. Ben
dros žinios: rimtas.

Footnote: “Taigi, kaip mano bi
čiulis Einšteinas yra pasakęs... ”

Irena Žilytė. Bando odontolo
gijų. Padėtis: antri metai. Ben
dros žinios: fain, žalios akys ir

PASIRYŽIMAI, PADĖTIS 
BENDROS ŽINIOS

baletų šoka...
Footnote: Gyvasis sidabras 

brangus — jei jų parduotum, gra
žų pinigų uždirbtum.

Valerijonas Šutas. Pasiryžimas: 
buhalterija. Padėtis: antri metai. 
Bendros žinios: vyras, kaip vy
ras, krepšinį žaidžia ir lenciūgėlį 
šoka.

Footnote: “Jūs žinokitės — aš 
būsiu ištikimas vienai...”

Andrius Chodosevičius. Pasiryžo 
ir bus inžinierius. Padėtis: šiais 
metais baigs. Bendros žinios: sun
ku kų pasakyti — pasirodo tik per 
didžiųsias šventes.

Footnote: “Och, mokslo knygos, 
būkite mano draugės jaunystės 
metuose.”

Vytautas Patašius. Pasiryžimas 
veik kas metai keičiasi, šiemet 
buhalterija. Bendros žinios: ir

PRANEŠIMAS
VOKIETIJOJE LIKUSIEMS LIG 
ONIAMS IR SENELIAMS ŠELP
TI, SOC. GLOBOS MELBOURNO

MOTERŲ DR-JOS PRAVESTO, 
PINIGŲ VAJAUS AUKOTOJŲ 
SĄRAŠAS.

Aukojo:

A.T. Bikulčiai £6.0.0. M. Kun- 
caičiai, M. Medeišienė, Zajančaus- 

I kas po £5.0.0., A. Undėnas £2.10.0. 
Po £ 2.0.0: J. Arnastauskas, Ba- 

' Joras, L. Balšys, G. Baltutytė, J. 
Baliekas, S. Balčiūnas, P. Brazys,
I. Conton, Gražulienė, Griškepe- 
lis, Z. Kaladė, V. Kochanauskas, 
P. Mičiulis, R.R. Mikolajūnai, A. 
Milvydas, G. Navickas, Z. Samuo
lis, I. Skimbrauskas, J. Skimb- 
rauskas, J. Tinteris, M.V. Žlo-, 

gai, T.J. Žukauskai.
Po £ 1.10.0: O. Aleknienė, B. 

Urbšys, Varkulevičienė, žitkevi. 
čius. £1.5.0: V. Didžys. Po £1.1.0.
E. Dagienė, Jablonskis.

Po £ 1.0.0: Andriukoniai, Ra
dauskas, Balbota, O. Bartiškienė,
F. Buvelnis, P. Buveinis, Bražie- 
nė, Bortkevičius, A. Bacevičius,
J. Bacevičius, St. Benkevičius, A. 
Bašinskas, V. Budrius, N. Butkū- 
nas, Bušelis, P. Benkevičius, 'V. 
Beliauskas, Baltrūnai, Bulakieng, 
L. Braniška, N. Butkus, P. Blen- 
kevičiuę, P. Bacevičius, V. Bosi- 
kis, J. Bevardes, P. Bugvilionis, 
P. Butkys, J. Balčiūnas, K. Bal
tokas, Civinskas, čižauskas, D.A. 
Dimindavičiai, M. Didelienė, Dai- 
nučiai, P. Dranginis, Dimkienė, J. 
Grybas, L. Geštautas, N. Gasė- 
nas, J.R. Gružauskai, R. Greimas, 
V. Gražulis, Grigaliūnas, A. Gre- 
kšelis, A. Grikšas, V. Gabrilaitis, 
J. Giedraitis, A. Gabas, E. Juš
kevičienė, Juozapavičiai, M.B. Juš- 
kai, Janauskas, J. Jankaus
kas, S. Juodaška, V. Jankauskas,
J. Janulaitis, J. Jasulaitis, Jun
keris, K. Juozapavičienė, K. Kuz
mickas, A. Kalpokas, G. Klejienė, 
V. Kabaila, V. Karpys, P. Kar
pavičius, M. Kylpa, Končiūnienė, 
V. Kalvaitis, M. Kliukas, Krau- 
zas, Kemežiai, Kleinaitienė, Kra
sauskas, A. Kasperūnas, L. Kil- 
čiauskas, J. Kalnėnas, V. Kaspe- 
raitis, B. Kavaliauskas, J. Krau- 
laitis, J. Keblys, A. Kablienė, 
Kazlauskienė, Z. Kalpokienė, J. 
Leinartas, Laisvūnas, Laugienė, 
St. Lukaitis, V. Lukaitis, P. Liu- 
binskas, L. Lesnlauskas, J. Laci- 
tis, J. Lapinskas, Morkūnienė, K. 
Mikalauskas, A. Makšiūnas, V. 
Malžinskas, A. Martišius, Motu
zą, Y- Mikailienė, J. Makulis, L. 
Malakūnas, A. Mickus, Z. Meiliū- 
nienė, O. Motiejūnienė, Meiliūnas, 
F. Norvaiša, G. Narušis, N.N., 
Neskelbiamas, Neskelbiamas, S. 
Patra, Pučius, V. Pumputis, Pet
rauskas, Poziūnas, B. Petravičius,
K. N. Prašmutai, Povilavičius, Pri- 
dotkus, A. Preznekonienė, J. Pet
raitis, P. Padagas, Petkevičienė, 
P. Pūkis, A. Partikas, F. Ročius, 
V. Rūkas, J. Rimkus, J. Rimas, 
Reimerienė, A. Ramanauskas, B. 
Smaliorius, J.G. Samsonai, S. Sa
vickienė, A. Savicks, D. Stakny- 
tė, Skirkienč, O. Stropus, V.D. 
Simankevlčiai, V. Smilgevičius, A. 
Sadauskas, Stankevičienė, Seženis, 
A. šakys, A. Šačkus, V. šukevi- 
čius, R. šemetas, G. šemienė.(b.d) | 

rimtas, ir protingas, ir literatūrą 
mėgsta, ir pradėjo šokti.

Footnote: “šachmatai, kolegos, 
geriausias sportus pasaulyje”.

Romas Katauskas. Bandymai 
inžinerijoj. Padėtis: vidutiniška 
— antri metai. Bendros žinios: 
blondinas ir atitarnavęs kariuo
menę.

Footnote: “Na, naujieji austra
lai, kaip jums patinka Austi-ali- 
ja?”. (B.D.)

ROMAS STAKAUSKAS.

Kreipimasis
The Mothers and Babies’ Health 

Association (Motinos ir vaiko svei
katos draugija), prašo painfor

muoti skaitytojus, "kad šios Drau
gijos teikiama globa ir patarimais 
turi teisę pasinaudoti kiekviena, 
iki 5 metų amžiaus, vaikų motina.

Draugija, nurodoma, kiekvienu 
atveju, kada motina susiduria su 
maitinimo ar kitokiomis kūdikio 
auginimo problemomis, o tai gali 
atsitikti kiekvienai europietei mo
tinai, nes čia ji randa skirtingų 
klimatų ir maistų, gali drųsiai 
kreiptis į šios draugijos Infant 
Welfare Centres, kurių yra kiek
viename’ priemiestyje. Draugija 
taip pat siunčia į namus išmoks-1 
lintas slauges, kurios motinoms 
padeda kūdikį maitinti ir prižiū
rėti.

Šia proga draugija prašo at
kreipti naujųjų ateivių motinų dė
mesį, kad Motinos ir vaiko svei
katos draugija, nors iš dalies re
miama vyriausybės, bet jos svar
biausios pajamos sudaromos* iš sa
vanoriškų aukų. Todėl būtų tei
singa, kad motinos, pasinaudoju
sios šios draugijos patarnavimu, 
po kiekvieno apsilankymo į dėžu
tę įmestų mažų pinigėlį — 1 — 
2 šilingus.

Skubiam Reikalui Esant
SIBIRAN GALITE VAISTUS 

PASIŲSTI ORO PAŠTU 
SIUNTINĖLIS IKI 1 KLG.

ADRESATĄ SIBIRE PASIEKIA 
PER 5 DIENAS. RašYKITE:

DAINORA
49 THORNTON AVE., LONDON 

W. 4., ENGLAND.
Nemokamai gaunate prekių kai
noraščius ir visas informacijas, 
liečiančias siuntinėlius į Lietuvą 
ir Sibirą.

RETA PROGA!
M. LUCAS & CO.

BUILDERS & CONTRACTORS (REG.) 
(Savininkas Mečys Lukauskas)

56 YARRARA RD., PENNANT HILLS. TEL. WJ 2272
Norėdami skubiai įsigyti namų, kreipkitės į Lucas & Co.

• Statome ant savų ir Jūsų sklypų.
TURIME PARUOŠTAS PASKOLAS

Skambinkite dar šiandien—paskolos kasdien mažėja
Kreiptis: iki 8 vai. ryte ir po 6 vai. vakare tel. WJ 2272, 

dienos metu — tel. BM 3719 (Mr. Thomas).

Jeigu siunčiate vaistus — geriausiai tai daryti per 
specialistus!

VAISTU SIUNTINĖLIAI I VISUS KRAŠTUS 
t c

ZYGMUNT LTD.
CHEMISTS & LABORATORY

96 BAKER STREET, W.L., ARBA 4 WESBOURNE GROVE, W.2 
LONDON, ENGLAND.

Neužmirškite — greičiau ir saugiau per Londoną!

Estomycyne (naujausi britų vaistai prieš TB) 10 G. .............. 61/-
Penieiline 10 cc. 3 mil. u.............................................................  8/-
Vitamine B-12 50 amp. a 50 mg............................  19/-
Cortison 40 tabl.................................................................................. 75/-
Jortison (injekcijoms) .................................................................... 37/-
Aureomycin 16 caps. 250 mg........................................................... 47/-
A.CTH 12 amp....................................   45/-
Rimifon 500 tabl............ ...........................................................  25/-
Serpasil 100 x 20 mg....................................................................... 16/6

PILNA GARANTIJA DĖL PRISTATYMO
Augščiau nurodytos mūsų kainos (anglų svarų kursu) yra že

miausios eksporto kainos, bet čia neįskaitytas muitas, kuris turi kūti 
sumokamas Londone, jeigu siuntinėlis yra siunčiamas į kurį Rytų 
-Europos kraštų (ne į Lenkijų ir Čekoslovakiją).

Pageidaujant užsakytojams, mes siunčiame taip pat tekstilę, mals, 
tą ir kitokius dalykus. Rašykite mums lietuviškai.

Gerb. Redaktoriau, prašome at
spausdinti šį mūsų papildymų prie 
pranešimo “Dvi mokyklos”, ats
pausdinto “MJ5.” š.m. birželio 6 
d. Sveikintinas reiškinys, kad 
Geelonge veikia dvi savaitgalio 
mokyklos ir abi vadovaujamos 
augštųjį mokslų baigusiųjų Lie. 
tuvoje ponios Normantienės ir p. 
Norvydo.

Lietuvių kolonija Geelonge gy
vena išsisklaidžiusi po visų mies
tų ir priemiesčius ir, be to, dar ne 
visi automobilius, turi, taip kad 
sunku yra pristatyti vaikus į vie
ną kurią miesto dalį.

Daugumai tėvų, pabodus klau
sytis priekaištų, kad p.p. mokyto
jai, “negailėdami savo brangaus 
laiko”, aukojasi jų vaikučius 
mokydami, nutarė už pamokas 
mokėti, kaip jie kad moka už mu
zikos, baleto bei kitas pamokas. 
Ir tai jau ne pirmų kartų Geelon
ge, kad savaitgalio mokyklos mo
kyklos mokytojui sumokama už jo 
sugaištą laiką.

Korespondencijoj rašoma, kad 
Tėvų Komitetas ir Apyl. Valdybos 
vicepirmininkas nepranešė Apyl. 
Valdybai apie mokyklą, bet Apyl. 
/aldybos narių vaikučiai lanko 

naujai įsteigtų mokyklų nuo pir
mos dienos, žinant, kad Tėvų Ko
mitetas yra kompetentingas daryti 
sprendimus, liečiančius savaitga
lio mokyklą ir rinktis mokytojus, 
nelieka abejonės, kad Tėyų Komi
tetas neprasilenkė su nuostatais.

Kas liečia p. Normantienę, tai 
jai į pamokų niekur vykti nerei
kia, nes mokykla įsteigta jos na
muose: 35-37 Malcoln St., North 
Geelong (Bele Park) 10 minučių 
nuo katalikų bažnyčios. Mokykla 
užima du apšildomus kambarius, 
taip kad skyriai veinas kitam ne
kliudo. Be to, yra didelis kiemas, 
kur vaikai laisvai žaidžia pertrau
kos metu.

Pirmam skyriaui asistuoja p-lė 
Normantaitė. Veikia 3 skyriai. 
Pamokos vyksta sekmadieniais nuo 
9-10.45 ryto iki pamaldų. Savaime 
suprantama, viskas turi būti nu
matyta ir, mokytojai susirgus, 
bei negalint dalyvauti pamokose, 
turi būti iš anksto žinoma kas jų 
pavaduos.

Šiuo atveju numatyta, kad p. 
Ivaškevičius, Apyl. Valdybos vice
pirmininkas (prityręs pedagogas) 
pavaduos p. Normantienę ir atly
ginimas už tas pamokas eis mo
kyklos pagerinimui.

Tėvų Komitetas.

* J. Ramanauskas, buv. Ban- 
kstowno apylinkės valdybos pir
mininkas, šiemet Bankstowno LN 
aikinosios tarybos pirm., prieš ku
rį laikų sunkiai sužeistas (sulau
žyti šlaunies kaulai) jo motocik
lui susidūrus su automobiliu, te
beguli Canterburio ligoninėje. Po 
sunkios, 3 vai. trukusios operaci
jos, J. Ramanauskas buvo labai 
nusilpęs, bet dabar po truputį at
gauna jėgas.

* Regina Plokštytė, adelaidiš- 
kiams gerai pažįstama jaunutė ba
lerina, A. Babičevos baleto studi- • 
jos mokinė, š.m. rugpjūčio mėn. 
išvykssta į Londoną toliau tęsti 
baleto studijų. R. Plokštytės tė
vai gyvena Adelaidėje.

* Bradfordo (Anglijoj) lietu
viai iškilmingai paminėjo savo 
kapeliono kun. J. Kuzmickio 20 
metų kunigystės sukaktį.

Kun. J. Kuzmickis Anglijos lie
tuvių tarpe yra labai populiarus 
ir visų mėgiamas. Jis yra akty
viai jssijungęs į bendruomeninį 
gyvenimą, nuolatinis “Europos 
Lietuvio” bendradarbis, rašąs ak
tualiais visuomeniniais klausimais, 
patiekiąs savo kūrybos ir litera
tūros apžvalgų. Pastaruoju metu 
kun. J. Kuzmickis daugiau yra at
sidėjęs religinių knygų ir bibli- 
nio turinio novelių kūrybai.

* Kanados lietuviai, kaip pra
nešama iš Toronto, yra nutarę 
pasiųsti j Italiją dainininkų Sta
sį Baranauską, kuris pastaruoju 
metu yra padaręs žymią pažangų 
dainavime. Kanadiečiai nori kad 
jis Italijoje užkaigtų dainavimo 
studijas. Jie žada jam parūpinti 
studijom lėšas ir jau net spec, 
komitetą yra suorganizavę, kuris 
rūpinasi lėšų telkimu.
* Buv. Bankstowno, dabar Cam- 

perdowno savaitgalio mokyklos ve
dėjas, Vincas Bakaitis su žmona 
prieš metus įsigiję Balmaine ka
vinę — pieno barų, dabar šių pre
kybos įmonę pardavė ir ruošiasi 
atostogų vykti į Melbourną, Ade
laidę Ir kitus miestus, kur aplan
kys gimines ir pažįstamus.

Grįžę iš atostogų kelionės žada 
pirkti kitų “biznį", bet kur jau 
nereiktų tiek daug valandų dirbti.

* Jūrų kapitonas Zigmas Do
meika, 1948 m. nuvykęs į Vene- 
zuelų, ten netrukus įsigijo visas, 
Lietuvoje turėtas, jūrų kapitono 
teises ir buvo paskirtas Venezue. 
los tanklaivio “Lindos” kapitonu. 
Kelerius metus sėkmingai vadova
vęs šį laivų, vėliau perėjo j kranto 
tarnybų ir dabar yra Caracase 
mieste įsteigto amerikinės Sears, 

.Roebuck and Co. skyriaus vienas
iš direktorių.

* Prof. Antanas Ramūnas, prieš 
kurį laikų pakviestas dirba UNE
SCO leidžiamo “International Re
view of Education” redakcinėje 
kolegijoje. Kiek anksčiau prof. A. 
Ramūnas buvo išrinktas UNESCO 
Mokslų instituto direktorium. Jis 
profesoriauja Ottavos universitete, 
Kanadoj.

* Verna Olienė išrinkta Illi
nois valst. atstove respublikonų 
prezidentinėj konvencijoj, kuri 
įvyks rugpjūčio mėn. San Fran- 
cisko mieste.

* Pranas Lubinas, gimęs 1910 
m. Los Angeles, kur ir dabar su 
šeima gyvena, yra gerai pažįsta
mas visiems sporto mėgėjams nuo 
1938 m., kada atvykęs į Lietuvą 
dirbo kaip sporto instruktorius ir 
paruošė Lietuvos krepšinio rinkti
nę, kuri laimėjo Europos krepši
nio meisterio vardų. Lubinas žai
dė Lietuvos rinktinėje ir jo meti
mas nulėmė pergalę prieš Latvi
ją ir Europos krepšinio meisterio 
titulą.

šiuo metu Pr. Lubinas dirba 
Wickland Manufacturing Company 
Sports Club. Dar tebežaidžia krep
šinį ir tebėra geroj formoj. Turi 
pasiūlymų pereiti į filmą. Bend
rauja su lietuviais, visad su didele 
meile atsiliepdamas apie savo tė
vų gimtųjų šalį. Jo namo sienas 
puošia Lietuvos vaizdų foto nuo
traukos ir lietuvių dailininkų kū
riniai. Lubino šeima kalba lietu
viškai.
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UOSI PASTOGĖ
Geelongo Namai

.Mes daug skaitėme Australijos 
lietuvių spaudoje apie Adelaidės, 
Melbourne ir. Sydnėjaus lietuvių 
pastangas įsigyti nuosavus lietu
viškus namus. Ir jeigu iki šiolei 
dar šios trys didžiosios apylinkės

ris, o p.p. Jančiauskas ir A. Ba- 
nulis po šalutines duris, p.p. K. 
\ ilutis, J. Asiukevičius, M. Janu
lis po 1 didįjį langų, p.p. Skapins. 
kas ir Malinauskas 1 didįjj langų, 
p.p. Saldukas, R. Giedrys, K. šim-

SYDNĖJUS SVARBU PAS SKAUTUS
ŠVIESOS SAMBŪRIO 

PENKMETIS

Liepos 7 d. šviesos Sambūrio 
Sydnėjaus skyrius minėjo Sambū
rio 10 metų ir Sydnėjaus skyriaus 
įsteigimo penkerių metų sukaktis.

Estų namuose įvykusiame sky
riaus narių susirinkime metinės 
veiklos apžvalgų padarė skyriaus 
pirmininkas St. Skorulis. šviesa 
per pereitus metus surengusi 11 
paskaitų, iškylų ir forumų; no
rėdama paremti bendruomenės 
spaudų, išleido vienų “Mūsų Pas
togės” numerį; nariai aktyviai da
lyvauja bendruomeniniam gyveni
me. Sambūris, remdamas Sydnė
jaus LN įsigijimų prisideda ir lė
šomis.

Revizijos komisijos aktų per
skaitė K; Ankus. Atskaitomybė 
vedama pavyzdingai. Valdybai už 
jos puikų darbų pareikšta padėka.

Išrinkta nauja skyriaus valdy
ba (ji sykiu eina ir Regionalinės 
valdybos pareigas): Pajauta Dau. 
kutė, J. Kedys, V. Patašius, H. 
Kmitas ir J. Bliekas. Revizijos 
komisljoh: Vingininkas, Vingilis, 
Mensonas. Garbės teisman: Kala- 
konis, Skrinska, Petraitis.

Susirinkimui pirmininkavo J. 
Kalakonis, sekretoriavo B. Vingi
lis.

Po susirinkimo įvyko pobūvis, 
kuriame dalyvavo per 150 narių 
ir svečių. Jį pradedant S. Skoru
lis trumpame pranešime paryški
no šviesos Sambūrio atsiradimo 
priežastis, supažindino su ideolo
ginėmis gairėmis Ir Šviesos įsis- 
teigimu bei jos veikla Sydnėjuje.

šviesų sukakties proga sveikino 
Krašto Valdybos, studentų, skautų 
tunto, Soc. globos moterų draugi
jos. Inžinierių draugijos, Laso ir 
kitų organizacijų ir sambūrių at
stovai.

Pravestos loterijos pelnas pas
kirtas “Mūsų Pastogei".

šviesos sukaktuvinis parengimas 
buvo šios organizacijos brandaus 
kultūrinio — visuomeninio darbo 
gražus paminėjimas ir sykiu įro
dymas, kad tolerancijos dvasioje 
dirbant įmanoma apjungti skir
tingų pažiūriu žmones bendram 
lietuviškam reikalui ir draugys
tei. (j).

ADELAIDIŠKIAMS
Rezoliucija

Adelaidės Liet. Bendruomenės, 
Moterų Sekcijos, Lietuvių Kultū
ros Fondo jr Adelaidės Liet. Są
jungos valdybų pasitarimas, įvy
kęs š.m. liepos men. 1 d., svars
tė Adelaidės Lietuvių Namų įsi
gijimo reikalų ir konstatavo, kad 
daugelis tautiečių jautriai atsilie
pia ir remia namų reikalų. Tačiau, 
nežiūrint A.L. S-gos valdybos ir 
rajoninių talkininkų pastangų, di
delė dalis tautiečių dar neįsijun- 
gė į namų įsigijimo talką. Todėl 
ligi šiol nepavyko sudaryti pini
gų sumos, reikalingos įmokėti 
kaip depozitų, perkant mums tin
kamą objektą.

Atsižvelgiant į tai pasitarimo 
dalyviai kreipiasi į visus Adelai
dėje ir Pietų Australijoje gyve
nančius tautiečius kviesdami:

1. Liet, namų įsigijimo reikalų 
laikyti skubiu ir ligi š.m. galo 
statytinu priekyje kitų tautinės 

veiklos reikalų.
2. Paaukoti namams įsigyti vien

kartinę duoklę—bent 1% savo me
tinių pajamų dydžio.

3. Pinigus įmokėti nelaukiant 
kol aplankys rajoninis talkinin
kas.

4. Visas liet, organizacijas — 
apsiimti talkininkauti namų įsi
gijimo reikale ir dalį savo lėšų 
skirti namams.

ALB Adelaidės Apyl. Valdyba. 
S. Čibiras, J. Stepanas, A. Jucius. 
Moterų Sekcijos Valdyba. P. Kal- 
vaitienė, S. Jonavičienė, K. Gar- 
baliauskienė.
Liet. Kultūros Fondo Valdyba. 
S. Neliubšys, S. Povilaitis, V. Mer
kys, P. Šatkus.
Adelaidės Liet. S-gos Valdyba. V. 
Raginis, K. Reisonas, A. šliužas, 
L.R. Garbaliauskas, J. Pyragius.

“MŪSŲ VYTĮ” (10 šil.) IR 
“SKAUTŲ AIDĄ” (13 šil. 6 pen.) 
antram š.m. pusmečiui dar gali
ma užsiprenumeruoti pas J. Viz
barą, Box 302, G.P.O., Sydney.

Priimama ir “Mūsų Pastogės” 
prenumerata.

PATVIRTINTI IR PASKIRTI 
SKAUTŲ PAREIGŪNAI

(sks) Pirmi jos Pirmininkas v.s. 
dr. v Čepas paskyrė naujai ka
dencijai LSS Australijos Rajono 
vadu v.s. A. Krausą, kuris ii- anks
tesnėje kadencijoje atstovavo Pir- 
miją, derindamas Brolijos ir Sese
rijos reikalus Australijoje. Vy
riausias Skautininkas v.s Stp. 
Kairys paskyrė ps. A. Bakaitį 
Brolijos vadeiva, Vyriausioji Skau
tininke v.s. Ona Zailskienė pasky
rė ps. Irmą Laisvėnaitę Seseri
jos vadeive Australijos Rajonui. 
Vyriausias Dvasios Vadovas v.s. 
kun. dr. J. Vaišnora paskyrė kun. 
P. Butkų Australijos Rajono dva
sios vadovu. Melbourne tuntinin. 
ku paskirtas v.s. B. Dainutis ir 
"Ventos” (Brisbano) Vietininkijos 
vietininku s.v. vyr. skltn. P. Stel
mokas. Buv. “Ventos” v. vietinin
kas ps. J. Urbonas savo paties 
prašymu atleistas. Naujai paskir
tieji pareigūnai pradėjo eiti pa
reigas. Linkėtina jiems sėkmingai 
vadovauti ir veiksmingai vesti 
Broliją ir Seserijų Dievo, Tėvy- 
nės'ir Artimo tarnybos keliu.

SKTN. V. CIVINSKAS 
IŠVYKO AMERIKON

(sks) Š.m. liepos mėn. 6 d. MeL 
boumo Skautininkų Ramovė su
ruošė savo nariui, Skautų Globos 
K-to pirmininkui, Židinio tėvūnui 
sktn. V. Civinskui ramovės pirmi
ninko v.s. A. Krauso namuose iš
leistuves. Jose dalyvavo ir Skau
tų Globos Komiteto nariai. Nuo
širdžioje nuotaikoje praleista ke
letas valandų, kurių metu pasa
kyta nemaža kalbų. Ramovės var
du įteikta išvykstančiajųm tauti
nių raštų takelis, Globos Komite
to vardu VI. Jakutis įteikė Aus
tralijai būdingų dovaną, aboridži- 
nų stiliuje “atminą — peleninę ir 
rašomosioms priemonėms indelį bei 
tarė atsisveikinimo žodį. Išvyks
tančiam sktn. V. Civinskui palin
kėta neužmiršti mūsų ir nuvykus 
Amerikon nepamiršti skautiškos 
veiklos. Išvykstantysis su savo šei
ma iš Sydnėjaus laivu “Oronsay” 
išplaukė liepos 13 d. Amerikon. 
Melbourne tuntas neteko vilkiuko 
Kęstučio ir sesės Eglės Civinskų.

nuosavų namų neturi, tad tas ir 
parodo kiek daug laiko ir energi
jos reikia paaukoti, kad nugalėjus 
sutinkamas kliūtis savo namų įsi- 
gijimui.

Geelongo bendruomenės lietu
viams šis darbas dar sunkesnis, 
nes ji neskaitlinga, bet energin
gai, su tvirtu lietuvišku užsispy
rimu, daugumai pagal išgales re
miant, plyta prie plytos ir ji jau 
šiandien pirmoji, nors ir neskait
linga Australijoje lietuvių apylin. 
kč, turi nuosavus namus.

Sakome turi, nes jau išmūrytos 
sienos ir stogas uždengtas. Iki 
šiolei išleista per £ 1600 ir dirbta 
3850 darbo valandų, visi darbai 
atlikti talkos būdu.

Šia proga malonu pranešti, 
kad p. Grybas — pirmutinis fun
datorius — aukoja frontines du-

kevičius po 1 maž. langą, p.p. P. 
Papreckas ir S. Karpalavičius 1 
maž. langą. Reikia pastebėti, kad 
šie fundatoriai taip pat aukojo 
pinigais ir talkavo darbu, taigi jų 
įnašas Geelongo lietuvių bendruo
menei ypač didelis.

Kad galima būtų namais — sa- 
; le naudotis dar reikalinga keletas 
i šimtų svarų būtiniausiems vidaus 
| įrengimams. Taigi, jeigu yra dar 

Geelonge lietuvių, iki šiolei prie 
statybos neprisidėjusių, prašomi 
padėti, taipogi ir kitų vietovių 
lietuviai prašomi šias gražias Gee- 
longiečių pastangas paremti au
komis arba paskola. Pinigus siųs
ti: Mr. F. Andriukonis, 11 Mal
colm St., N. Geelong, Vic.

Ir mažiausia auka ar paskola 
laukiama su nuoširdumu.

ALB Geelongo Apyl. Valdyba

GEELONGO LIETUVIŲ NAMAI

/poetas,/
KREPŠINIS ADELAIDĖJE

Vytis — West Adelaide x 
42:36 (24:13)

5.7.56. Vyties vyrai sutiko stip
rų priešą. Bet pradžioje taiklūs 
R. Petkūno ' “kabliai” įgalino vy- 
tiečius atsiplėšti ir mūsiškiai ne
trukus vedė kelių metimų skir
tumu. Vyties gynimas privertė 
australus mėtyti is*toli, kas atneš
davo jiems dažniausiai tik kamuo
lio praradimą.

Antram puslaiky australai bu
vo net išlyginę santykį, bet į ga
lą mūsiškiai pasispaudę ir rung
tynes laimėjo 8 taškų persvara.

Taškus pelnė: Petkūnas 14, Ja- 
ciunskis 8, Kitas 7, Alkevičius 5, 
Visockis ir Pyragius po 4.

FUTBOLAS ADELAIDĖJE

Vytis — Birkala 3:2
Po eilės nesėkmių, vyties futbo

lininkai pelnytai laimėjo prieš 
Birkalą, apylygį priešų, bet kuris 
šiose rungtynėse pasižymėjo žiau
riu žaidimu.

Pirmas įvartis Smyzkiewich. Po 
jo tuoj sekė nesulaikomas įvartis 
nuo Kito kojos. Antram puslaiky, 
Kitui įmušus baudinį, žiauriai žai
sdami Birkalos vyrai sužeidė mū
sų vartininkų. Langevičių pakeitė 
Kitas, bet po dviejų įvarčių Lan- 
gevičius grįžo j vartus, o Kitas į 
aikštę.

Šiose rungtynėse spindėjo Ki
tas ir Langevičius, gerai sužaidė 
Sidabrą, o ii" visa komanda šį kar
tą buvo gana darnus vienetas.

Šis laimėjimas apsaugos Vytį , 
nuo iškritimo iš I dvizijos.

Edas.

' “M.P.” RĖMĖJAI
Hobarto lietuvių kolonija yra 

viena mažiausių Australijoje, bet 
kultūrinis ir tautinis reiškimasis 
čia gyvas.

ALB Hobarto Apylinkės Val
dyba jos surengto šokių vakaro 
pelno dalį — £ 20.0.0 — paskyrė 
“Mūsų Pastogei”, (kitų dalį Mel-

, bourno tautinių šokių grupei).
šviesos Sambūrio Sydnėjaus 

skyriaus penkerių metų darbo su
kakties minėjime A. Gasiūno pra
vesta loterija davė £ 10.0.0 pelno, 
kuris paskirtas “Mūsų Pastogei”.

Po 1 svarą: V. Brilingas, NSW-, 
A. Eskįrtas, Vic., H. Janulevičius, 
NSW., A. Janušauskas, SA..

Didelis Pasirinkimas
- POPULIARIŲ LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ

Katalogai pagal pareikalavimų
C o n t a 1 C o.

GRAŽUS PAVYZDYS
ALB Bankstowno Apylinkės 

Valdyba, norėdama palengvinti 
"Mūsų Pastogės” leidimų, nutarė 
vieno savo ruošiamo šokių vaka- 
rot kuris įvyks š.m. lapkričio 10 
d., pelnų skirti bendruomenės lai
kraščiui.

ALB SYDNĖJAUS APYL.
VALDYBOS PARENGIMAI

Nusistatyta kas mėnuo sureng
ti pasilinksminimus — šokių va
karus, taip, kad galimai jie nesu
taptų su kitų organizacijų paren
gimais.

BALIUS TROCADERO SALĖJE

Gruodžio 27 d. (trečių Kalėdų 
dienų), ketvirtadieni, bus suruoš
tas Trocadero salėje balius. Atos
togaudami Sydnėjaus tautiečiai 
čia turės progos jaukioje aplinko
je užbaigti šventes. Be to, balius 
sutaps su ALB tarybos atstovų 
suvažiavimu ir Austr. Liet. Sporto 
Švente. Tarybos atstovai, vieną 
dienų paankstinę j Sydnėjų atvyk
ti, bus malonūs ir labai laukiami 
baliaus svečiai.

MALONUS TALKININKAS
Visiems apylinkės parengimams 

paruošti užkandžius ir jais aprū
pinti svečius buvo pakviesta ir 
maloniai sutiko Soc. Globos Syd
nėjaus Lietuvių Moterų Draugija. 
Taigi, parengimų dalyviai — sve
čiai turės progos netiesioginiai 
paremti ir jų globos pastangas.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
TEATRAS
Atžala

.stato Liudvigo Fuldos 4 v. kom.

MOKYKLOS DRAUGAI
Režisuoja:

K. Dauguvietytė — šniukštienė.
Spektaklis rugpjūčio 5 d., Banks- 
towne, Capitol salėje. Bilietus jau 
dabar galima įsigyti pas p. Ė. 
Stašį spaudos kioske Camperdow- 
ne, admin. V. Bičiūnų, 44 George 
St., Sydneham, N.S.W. (prisiun- 
čiant P. N. arba M. O.,) pas ptža- 
liečius, “Rūtos” krautuvėje Cabra- 
mattoje ir “Ventos” krautuvėje 
(p. J. Mickevičienę) Bankstowne. 
Bilietų kainos 12, 10, 8 šil.

NUOŠIRDŪS “M.P.” 
TAŲKININKAI BRISBANE

ALB Brisbano Apylinkės Val
dyba labai Jautriai atsiliepė į ALB 
Krašto Valdybos kvietimą organi
zuoti kendruomenės laikraščio pla
tinimų Brisbane. Apylinkės Val
dybos pirmininkas S. Sagstys, sy
kiu su kitais valdybos nariais pa
tys ėmėsi “M.P.” platinimo ir Jau 
surado keletu naujų prenumera
torių.

Brisbane gyvenų tautiečiai" kvie
čiami užsiprenumeruoti ir pinigus 
įmokėti už “M.P.” ALB Apylini 
kės Valdybos pirmininkui S. Sa- 
gačiui (36 Twine St., City, Bris
bane) arba kitiems valdybos na
riams.

“M.P.” Administracija.

I
 EUROPIETIS SPECIALISTAS 

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

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 
(Priešais Melbourno Town Hall.) 

Centr. 1819

. ................................................................................................ .

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

387 Little Bourke Street, Melbourne C 1. 
Tel.: MU 1608 ir MU 3627.

“MŪSŲ PASTOGĖS” RENGIAMAS

SPAUDOS BALIUS
įvyks š.m. rugpjūčio 18 d., šeštadienį, Cabramattoje, 

naujojoje miesto savivaldybės salėje.

Pakvietimus į balių jau dabar patartina įsigyti, nes vietų skaičius 
yra ribotas. Pakvietimai gaunami pas Krašto Valdybos narius, “M.P.” 
Redakcijoje, Sydnėjaus, Bankstowno, Cabramatjos apylinkių valdy
bų narius, Soc. Globos Moterų Draugijos nares, liet, spaudos kioske 
Camperdowne, “Rūtos” krautuvėj, Cabramattoj ir “Ventos” krautu
vėj, Bankstowne. Pakvietimų kaina — £ 1.0.0
Turtingų bufetų paruoš Soc. Globos Moterų Draugija. Loterijoje bus 
galima laimėti vertingų dalykų. Bus ir meninė programa. Baliaus 
pradžia 7 vai. vak. ir skirstysimės 1 vai. — ilgiau įstatymų sargai 
neleidžia.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

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

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

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
iiiniiiiiiiiimNiiiiiuiiiiiiiiuiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiM

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTLJĄ, $:
RUSIJĄ, UKRAINĄ. g:

g Maistas — Vaistai — Rūbai — Odos Gaminiai
:•:■ Visas išlaidas: įpakavimo, draudimo, muito, persiuntimo sumoka*:::
■j: mūsų firma Londone. Priitnant siuntas gavėjas nieko nemoka. $•

“PILNA GARANTIJA
■:•: Oro pašto siuntiniai iki 10 svarų. Paprasti siuntiniai iki 19 svarų. :g
■g Siuntinius gauna per 6-8 savaites. :g

Kainaraščiai siunčiami pareikalavus. g:

| O D R A |
Eastern Market

fill Bourke St., Melbourne C.I., Telef. ME 6178 f•x A*
:g (Jei vartai uždaryti — eiti iš Elizabeth St.) :g

g: Atidaryta darbo dienomis nuo 10 vai. ryto iki 16 g:
:g vai. vak. ir šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. g:

Pranešimas
Malonus Skaitytojau!
Ar pratesei “Mūsų Pastogės” 

prenumeratų š.m. -II pusmečiui? 
Jei ne — malonėk tai atlikti da
bar.

Pavėlavusieji prisiųsti prenu
meratos pinigus už pirmąjį pus
metį, prašomi galimai greičiau 
atsilyginti, nes ilgiau skolon laik
raštis nebus siunčiamas.

PRENUMERATĄ SIUNČIANT 
ADRESUOTI: “MŪSŲ PASTO
GĖ”, BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, 
N.S.W.

NEWCASTLIO LIETUVIAMS
š.m. liepos mėn. 22 d. 1 vai. p. 

p., tuoj po pamaldų Broadmeadow 
parapijos salėje, šaukiamas visuo
tinis ALB Newcastlio Apylinkės 
lietuvių Susirinkimas. Suąjrinkimo 
darbotvarkė: 1. Susirinkimo ati
darymas, 2. Valdybos pranešimas, 
3. Prezidiumo rinkimai, 4. Atstovo 
į ALB Krašto Tarybą rinkimas, 
5. Atstovo į Pabaltijo Tautų Ko
mitetą rinkimas, 6. “Mūsų Pasto
gės” ir solidarumo mokesčio rei
kalai, 7. Savaitgalio mokyklos rei
kalai ir 8. Klausimai bei sumany
mai.

Apylinkės Valdyba.

SYDNĖJAUS SOC. GLOBOS 
LIETUVIŲ MOTERŲ DR—JOS 
Valdyba .šaukia visuotinį-nepapra- 
stų Draugijos narių susirinkimą, 
kuris įvyks š.m. (liepos 22 d., 
4 vai., p.p. 468 Burwood Rd., 
Belmore (p.p. Ciublskių namuose.)

Maloniai prašome dalyvauti vi
sas nares. Valdyba.
eSH5aS25e5Z5B5H5ė52S25HSH525HSaS’

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

Maisto produktai — 
Pieno baras

“CALIFORNIA”
SAV. POV. TUNKŪNAS

818 Liverpool Rd., Chullora
Europiųtiški švieži ir konser

vuoti maisto produktai. Visi “Mais
to” b-vės gaminiai. Pristatome i 
namus. Lietuviams nuolaida.

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

4


	1956-07-18-MUSU-PASTOGE_0001
	1956-07-18-MUSU-PASTOGE_0002
	1956-07-18-MUSU-PASTOGE_0003
	1956-07-18-MUSU-PASTOGE_0004

