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KRAŠTO VALDYBA.

ELTOS KRONIKA
— š.m. rugsėjo pradžioje buvo 

susirinkęs aktualiųjų reikalų 
svarstyti Vliko praplėstasis pre
zidiumas. Į jį įeina po vienų ats
tovų iš visų Vlikų sudarančių 
grupių.

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun
gos atstovais į Vlikų paskirti tos 
sujungus pirmininkas adv. A. Juk
nevičius, be to, vilniečiai veikėjai 
P. Viščinis ir dr. M. Alseikaitė — 
Gimbutienė.

— šv. Tėvo spec. įgaliotinis pa
bėgėlių reikalams kard. Piazza 
Vasario 16 d. gimnazijoje pralei
do kelias valandas. Ten jam mo
kytojai ir mokiniai suruošė gražų 
priėmimų. Apie vizitų rašė vokie
čių laikraščiai "Stuttgarter Nach- 
richten”, ’’Offenburger Tageblatt” 
ir kt., pažymėdami, kad ŲRT val
dytojas dr. P. Karvelis, Balfo pir- 
mln. kan. dr. J. Končius ir MLT 
prezidiumo pirm. E. Simonaitis, 
padėkoję popiežiui už rodomųjį 
lleetuviams palankumų bei pagal
bų, supažindino jį su lietuvių pa
dėtimi bei laisvės kova. Kard. Pia
zza atsakymo žodyje pažymėjo, 
jog'ir Vatikanas trokšta, kad lie
tuvių tauta juo veikiau atgautų 
savo laisvę.

Paskiau kard. Piazza dalyvavo 
vokiečių katalikų suvažiavime, 
per baigiamąsias iškilmes' sutrau
kusiam apie 800.000 žmonių. 77- 
oj katalikų dienoj kardinolas, at
stovavęs šv. Tėvui, atlaikė pamal
das už atbėgusius iš Rytų ir trem
tinius. Suvažiavimui pasakytoj 
spec, kalboj, perduotoj radijo ban
gomis iš Castel Gandolfo, popie
žius įspėjo dėl apgaulingos koeg
zistencijos su sovietais. Vokietijos 
prezidentas Heussas kard. Piazzą 
apdovanojo pačiu žymiausiu už 
nuopelnus ordinu — didžiuoju kry
žiumi. Iškilmėse dalyvavo taip pat 
vokiečių užs. reik, ministeris von 
Brentano.

— Pasaulio Lietuvių Seimas 
numatomas sušaukti New Yorke. 
Tada bus ir Lietuvos Nepriklau
somybės sukakties 40 m. minėji
mas. Kongresui ruošti komitete ir 
komisijose dirba 17 žmonių. Tų 
skaičių numatoma dar padidinti.

— Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos ket
virtasis suvažiavimas posėdžiavo 
rugsėjo 1-3 d.d. Philadelphijoje. 
Suvažiavimui sveikinimų atsiuntė 
JAV prezidentas Eisenhoweris, 
taip pat pasveikino laišku ir buv. 
prezidentas H. Trumanas. Apys- 
kaitinj pranešimų paskelbė S-gos 
pirm. inž. B. Galinis. Dr. J. Gim
butas skaitė paskaitą apie Mažo
sios Lietuvos architektūrų, šv. 
Andriaus bažnyčioje buvo atlaiky
tos pamaldos už mirusius lietu
vius inžinierius Ir Sibiro kanki
nius. Prie Laisvės Varpo padėtas 
vainikas. Suvažiavusiųjų inžinie
rių vardu sveikinimų į kraštą ra
dijo bangomis perdavė prof. j. 

šimoliūnas.

— 1956.IX.12-16 d.d. Koenigstei- 
ne, Taunus, netoli Frakfurto, po
sėdžiavo 6 Kenčiančios Bažnyčios 
kongresas. Į šiuos kongresus pap
rastai suvažiuoja visa eilė pasi
žymėjusių vokiečių ir kitų taurų 
veikėjų, religinio gyvenimo vadų, 
profesorių, mokslininkų svarstyti 
aktualiųjų problemų. Pasisakoma 
ir pavergtųjų tautų reikalais. Per
nai panašiame suvažiavime pa
skaitų skaitė M. Gelžinis, o šie
met pranešimo padaryti buvo pa
kviestas dr. P. Karvelis. Suvažia
vime dalyvavo taip pat visa eilė 
lietuvių veikėjų bei dvasininkų.

CHRUŠCEVO IR TITO 
NUOMONĖS YRA SKIRTINGOS

Pereitą savaitę pas Tito buvo 
nuvykęs Chruščevas. Oficialiai bu
vo skelbta, kad jis nuvyko į “gra
žiąją Jugoslaviją” atostogų.

Poilsiui, atrodo, “klimatas” Bel
grade buvo nepalankus, nes po 9 
dienų Chruščevas į sovietinį lėk
tuvą įsisodino Jugoslavijos prezi
dentą maršalų Tito ir abu nu
skrido prie Juodosios jūros, j gar
sųjį Soči kurortą Kryme.

Buvo spėjama, kad Chruščevas 
Belgrade mėgino išsiaiškinti su 
Tito tarptautinės politikos ir kom. 
partijos "linijos” klausimais, šį 
spėjimų patvirtino Jugoslavijos 
informacijos šefas .kuris po Chrn- 
ščevo ir Tito išvykimo į Krymą 
pareiškė, kad “visai natūralu, jei
gu tarp šių dviejų vadų yra .nuo
monių skirtumai”.

Rusijos kom. partijos slaptas 
raštas satelitinių kraštų komu
nistų partijų centrams pabrėžia, 
kad Jugoslavijos politikos jie ne
žiūrėtų ir nesektų Tito pavyzdžiu, 
šito rašto, suprantama, nėra gavę 
Jugoslavijos komunistai.

Ar Krymo “klamatas” bus pa
lankesnis Chruščevo planams, ki
tas klausimas.

Slapti Pasitarimai PASKOLA EGIPTUI
Tarptautinis valiutų fondas 

Egiptui suteikė 15 mil. dolerių 
paskolą, kad Egiptas galėtų te
sėti būtiniausius įsipareigojimus. 
Egiptas iš šios paskolos- sumokės 
Kanadai už kviečius ir galės įsi
gyti kitų būtinų prekių. Užsienio 
ekonominio gyvenimo specialistai 
teigia ,kad Egiptas, iškilus Sueso 
kanalo ginčui, yra atsidūręs di
deliuose sunkumuose.

SUESO KLAUSIMAS 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Sueso kanalo klausimas perkel
tas į Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybą, šio klausimo svarstyme 
dalyvauja Amerikos, Prancūzijos 
ir Anglijos užsienių reikalų mi
nisterial. Pakviestas ir Egiptas, 
nors jis ir nėra Saugumo Tarybos 
narys.

Kokių nutarimų padarys Saugu
mo Taryba, pramatyti sunku. Gin
čų tačiau bus daug. Nasser pa
reiškė, kad jis priimsiąs kiekvie
ną Saugumo Tarybos sprendimą. 
Politiniai stebėtojai mano, kad 
Egiptas gal bus sukalbamas, nes 
kritišku momentu gali būti pavar
totos ekonominės sankcijos, kas 
labai skaudžiai atsilieptų į Egipto 
ekonominį gyvenimą. Gi Egipto 
ūkiniai reikalai nėra labai geri ir 
jau dabar jaučiama krašte kaiku- 
rių prekių, ypač žaliavų stiglius.

Sueso kanalu besinaudojančių 
valstybių atstovų konferencija, 
kurios uždavinys paruošti statu
tą ir suderinti nuomonių skirtin
gumus, įvyksta šią savaitę Lon
done.

• Iš Sov. Sąjungos į Ispaniją 
išvyko 500 Ispanijos civilinio ka- 

I ro pabėgėlių. Jų tarpe yra 156 
vaikai. Kaikurie išvykstantieji i 
Sov. Sąjungoje yra išgyvenę 20, 
metų. Leidimo Išvykti paprašė' 
2000 ispanų. 1300 Jau yra gavę 
leidimus.OLIMPIADA MELBOURNE

Visi olimpiniai pasiruošimai Mel
bourne eina prie galo ir bus baigti 
du mėnesius prieš žaidimų prad
žią. Nesenai Melbourne lankėsi 
pasauly žinomas Harlem Globtrot- 

' terš komandos menedžeris A. Se- 
perstein, kurio vadovaujama pro
fesionalų negrų krepšinio koman
da antrąjį kartą lankysis Austra
lijoje, Sydnėjuje nuo š.m. gruod
žio 21 dienos ir Melbourne nuo 
1957 m. sausio 5 d., pasakė, jog 
Melbourne olimpiada bus pati di
džiausia iki šiol buvusių.

“Aš buvau Amsterdamo, Berly
no, Los Angeles, Londono ir Hel
sinkio olimpiadose, bet aš niekur 
nemačiau tokio didelio entuziasmo 
tautoje ir tokio plataus masto pa
siruošimo, kaip yra Melbourne- 
Nors viešbučių ir bus trūkumas, 
bet yra jau gauta 20.000 lovų pas 
privačius asmenis geruose namuo
se ir tas suteiks galimybę pama
tyti olimpiadą visiems norintie
siems.”

Visa Australija smarkiai ruošia
si olimpiniams žaidimams ir Jau 
dabar gyvena olimpinėmis nuotai
komis. Iš užsieniečių nereikalau
jama vizųLo tik paprastų leidimų, 
kurie lengvai yra gaunami Aust
ralijos konsulatuose, ko pasėkoje 
Australiją aplankys keli šimtai 
tūkstančių svečių ir Australijos 
iždą papildys užsienio valiuta.

MIRĖ PREZIDENTAS 
SAMOZA

Prieš Nikaraguos prezidentą An- 
astasio Samoza buvo įvykdytas 
pasikėsinimas — rugsėjo 21 d. jis 
buvo sužeistas 4 revolverio šūviais. 
Rugsėjo 29 d. Samoza mirė. Spe
ciali Nikaraguos parlamento sesi
ja nauju prezidentu paskyrė žu
vusiojo sūnų, 34 metų amžiaus 
pulkininką Luis Samoza.

Prezidentų Samoza sužeidusis 
Nicaraguos žurnalistas Lopez Pe
rez buvo vietoj sargybinių nužu
dytas.

Miręs prezidentas buvo laikomas 
tikru diktatorium. Jis Nikaraguą 
valdė ištisus 20 metų.

SAUGUMO SUMETIMAIS...

Anglijos ministeris pirmininkas 
Edenas, po pasikalbėjimo su Pran
cūzijos premjeru Mollet, pareiškė, 
kad Prancūzijos ir Anglijos nusi
statymas Sueso kanalo krizės klau
simu yra visiškai vieningas, šios 
valstybės savo karines pajėgas 
Viduržemio Jūros bazėse paliks Ir 
toliau “saugumo sumetimais”.

ALŽYRAS
Sueso kanalo krizė Alžyre atsi

liepė labai skaudžiai. Jei prieš 
kurį laiką jau buvo pradėta aiš
kiai kalbėti apie reikalą tartis su 
arabų sukilėliais, šiandien tokie 
planai ir vėl atidėti neribotam 
laikui. Egiptas parodė, kaip el
giasi arabų valstybės, kada joms 
duodama pilna nepriklausomybė. 
Prancūzai numalšino sukilimus 
Maroke ir Tunise, garantuodami 
tiems kraštams nepriklausomybę 
priklausomybėje... Tokia gana ne. 
aiški priklausomybės forma atei
tyje sukels aršių ginčų. Nors 
Tunisas ir Marokas ekonominiai 
priklauso Prancūzijai, nėra jokios 
abejonės, kad šie kraštai norės 
visiškai atsipalaiduoti nuo juos 
globojančio krašto. Draugiški ry
šiai su šiais dviem kraštais neįma
nomi, kol Alžyro klausimas neiš
spręstas, kol Alžyre vyksta karas.

Šiandien prancūzai turi 450.000 
vyrų kariuomenę Alžyre. Kitais 
metais tą skaičių numatoma padi
dinti dar 50 tūkstančių, tačiau 
susirėmimų pabaigos nematyti. 
Nors tokios kariuomenės išlaiky
mas Prancūzijai kainuoja per 600 
millonų svarų metams, Prancūzi
ja negali Alžyro išsižadėti, šis 

kraštas Pranūzijai reiškia daugiau, 
negu bet kuri kolonija kada nors 
reiškė kuriai pasaulio valstybei. 
Alžyras yra Prancūzijos tąsa Af
rikoje, ir viskas, kas ten padary
ta, padaryta prancūzų pastangų 
dėka. Klausimas ne vien apie iš
laikymą Prancūzijos sudėtų j že
mės ūkį ir į pramonę kapitalų. 
Kitoje Alžyro pusėje yra milžiniš
ki Sacharos plotai, kurie slepia 
neapskaičiuojamas naftos ir mine
ralų atsargas. Nuo jų priklausys 
Prancūzijos pramonės ateitis. Ne
tekusi Alžyro ir š. Afrikos tur
tų, Prancūzija turėtų galutinai iš
kristi iš didžiųjų valstybių sąra
šo.

Nepriklausomas Alžyras galėtų 
atkirsti Prancūziją nuo jos toliau 
esančių Afrikos kolonijų. Atsisky
ręs nuo Prancūzijos Alžyras ati

darytų kelią Egipto ekspansijai 
išilgai viso šiaurės Afrikos pa
kraščio. O po to, Jau niekas nebe- 
sustabdytų ir komunizmo.

Prancūzijos padėtis šiaurės Af
rikos atžvilgiu yra tokia pat, 
kaip ir kitų Vakarų valstybių 
santykiuose su mažai ir silpnai 
išvystytais kraštais, šie santykiai 
anksčiau ar vėliau turi prieiti prie 
to, kad globojamiems kraštams 
teks duoti plačiausią autonomiją 
ir jiems teikti ekonominę, techni
nę, kultūrinę ir gal net karinę 
paramą. Tokiais pagrindais Pran
cūzijos valstybės vyrai turi šian
dieną pertvarkyti savo santykius 
su afrikiečiais.

Egiptas ir Rusija siekia vyravi
mo musulmonų pasaulyje. To bus 
išvengta, sukuriant aiškiai ir tik
rai nepriklausomas Tuniso, Ma- 
rok ir Alžyro valstybes, laisvas 
nuo Rytų ar Vakarų vyravimo, 
bet surištas draugyste, ekonomi
niais bei kultūriniais ryšiais su 
Vakarais, kurie įdiegė šiems kraš
tams tautinio atbudimo idėjas, at
nešė jiems Vakarų civilizaciją.

• Egipto karo aviacija, kaip 
rašoma vakariečių spaudoje, turi 
100 rusiškų “Mlg’ų,” 80 angliškų 
“Vampirų”. Tai senstelėjusio tipo 
sprausminiai naikintuvai. Turi ir 
50 bombonešių. Žemyno kariuo

menę sudaro 3 pėstininkų divizi
jos ir 3 šarvuočių brigados. Be to, 
yra suorganizuota 30.000 vyrų į 
tautinę gvardiją. 30% egiptiečių 
netinka karinei tarnybai dėl įvai
rių ligų ir silpnos sveikatos.
• Iš Vašingtono pranešama, 

kad Lenkijos vicemlnisteris R. 
Fidelski ir pasekretorius E. De- 
midowski atleisti iš pareigų. Jų 
nušalinimas siejamas su Poznanės 
įvykiais.
• Hitlerio laikų Vokietijos ka

ro laivyno didysis admirolas Kafl 
Doenitz, 1946 m. Nuernbergo teis
me nuteistas 10 metų kalėti, atli
ko bausmę ir paleistas iš Span
dau kalėjimo.

Atsakymas 
Michailovui

žinomas mūsų rašytojas 
Ignas šeinius švedų spaudoj pa
skelbė antrą viešą laišką Michilo- 
vo komitetui, ragintantį okupan
tus kuo greičiausia pasitraukti iš 
pavergtosios mūsų Tėvynės, šve
dų dienr. “Dagens Nyheter” yra 
paskelbęs to paties rašytojo ku
piną sarkazmo kritiką, kurią jis 
palydi neseniai knygų rinkoje pa
sirodžiusį leidinį “Litovskaja SS 
R". Rašytojas papunkčiui atitaiso 
bolševikų paskelbtas svarbiausias 
nesąmones ir tiesos klastojimus, 
pažymėdamas, jog senosios carų 
imperialistinės direktyvos tebevyk
domos atsidėjus iki šiol. Lankyda
masis Švedijoje, Volkovas skelbė, 
kad pabaltiečiai buvę deportuoti 
j Sibirą už tariamąjį bendradar
biavimą su naciais. Tačiau juk tos 
pačios deportacijos buvo vykdomos 
dar prieš prasidedant karui tarp 
vokiečių ir Rusijos, kada su nacių 
Ribbentropu daugiausia bendra
darbiavę ne lieteuvlai, estai ar 
latviai, ket kaip tik Molotovas...

— Ketvirtoji Kanados lietuvių 
diena ir susiartinimo šventė su 
JAV lietuviais praėjo labai įspū
dingai. Katalikų ir evangelikų 
bažnyčiose buvo atlaikytos pa
maldos. Vysk. V. Brizgys pagyrė 
kanadiečių lietuvių veiklą, šventė
je dalyvavo Kanados sveikatos ir 
socialinės globos fed. ministeris 
Paul Martin, Wtadsoro m. bur
mistras Michatl J. Patrick^ Wind- 
soro Tradlonal Echoes radijo pro
gramos vedėjas, didelis lietuvių 
bičiulis John Jeannette ir kt.

Vietos dienr. “Star” atspausdi
no kelis straipsnius, kuriuo supa
žindino skaitytojus su Lietuva, 
lieetuviais, ir suruoštąja šventė. 
Apie šventę pranešė ir Kanados 
valstybinis radijo (CBC) šventės 
proga buvo sukviestas JAV ir Ka
nados bendruomenių kraštų valdy
bų pasitarimas.

* Vliko sekretorius H. Blazas 
deleguojamas Tarptautinio Vals
tiečių Internacionalo centro, ku
rio vicepirmininkė nuo 1948 m. yra 
A. Devenienė, į Internacionalo 
kongresą Paryžiuje. Kongresas 
vyks nuo spalio 27 iki lapkričio 1 
d. Ta pačia proga lankysis taip 
pat Vokietijoje ir Anglijoje.

* PET Seimo būstui įrengti 
New Yorke buvo pravestas kon
kursas. Konkurse galėjo dalyvauti 
iš 9 tautybių po vieną architek
tą. Konkursą laimėjo lietuvis ar
chitektas A. Varnas. Varnas pri
žiūrės ir statybą, kurios objektas 
siekia apie 250.000 dol.

Tarpplauetinis 
susisiekimas

“Nė vienas žemės oro laivas 
neturi teisės nusileisti ant bet 
kurios planetos, negavęs kvietimo 
iš tos planetos gyventojų”, pa
reiškė Andrew Haley, Amerikos 
delegacijos pirmininkas tarptauti
niame tarpplanetinio susisiekimo 
kongrese Romoje.

Kongresas svarstė erdvės tei
sę, pagal kurią turi būti tvarko
ma žemės gyventojų galima kitų 
planetų okupacija.

Haley pripažino, kad maža tė
ra duomenų apie žmogiškųjų bū
tybių esimą kitose planetose, bet 
erdvės atradimo taisyklės yra vis- 
tiek būtinai reikalingos.

Iš Krašto Valdybos 
Posėdžio

Spalio 1 d. ALB Krašto Val
dybos posėdyje dalyvavo naujasis 
Krašto Valdybos narys, teisinin
kas Stepas Kovalskis. Jis iš kan
didatų į valdybą nariu pakviestas 
vieton j Europą išvykusio Vyt. 
Donielos ir perėmė jo (vicepirmi
ninko) pareigas.

Posėdyje svarstyti įvyksiančio 
ALB Krašto Tarybos suvažiavimo 
reikalai ir nustatyta darbotvarkė.

Suvažiavimas prasidės gruodžio 
28 d. 9 vai. ryto ir truks 3 die
nas. Suvažiavimas vyks estų na
muose, Sydnėjuje (141 Campbell 
str., Sūry Hills).

Nutarta “Mūsų Pastogės” 1957 
m. prenumeratoriams duoti sieni
nį kalendorių. Jis netrukus pra
dedamas spausdinti. Prisiuntusie- 
ji prenumeratos pinigus už 1957 
metus kalendorių gaus dar prieš 
Kalėdas.

Svarstyta “Mūsų Pastogės” pa
didinimo klausimas. Numatoma, 
kad mažiausiai vieną kartą per 
mėnesį bendruomenės laikraštis 
galės būti leidžiamas 6 puslapių.

G).

• Chruščevas yra pareiškęs 
vienam Vakarų diplomatui, kad 
kitais metais jis vyksiąs j Romą 
ir paprašysiąs popiežiaus audien
cijos. šiuo reikalu pavesta derėtis 
Sov. Sąjungos ambasadoriui Pa
ryžiuje, kuris turi sumegsti ry
šius su Apaštališkuoju nuncijum 
Prancūzijoj.

Prieš kurį laiką Sov. Sąjungos 
ministeris Romoje lankėsi Kviri- 
nale ir popiežiaus atstovui įteikė 
Sov. Sąjungos Augščiausios Tary
bos pareiškimą apie nusiginklavi
mą ir taip pat Sovietų deklaraci
ją Sueso kanalo reikalu. Tai buvo 
pirmas sovietinio diplomato vizi
tas Vatikano valstybėje.
• Prieš JAV prezidento ir vi

ceprezidento rinkimus už Sovietų 
pavergtųjų kraštų, tame skaičiu
je ir Pabaltijo respublikų, išlais
vinimą pasisako tiek demokratai, 
tiek respublikonai. Abiejų parti |ų 
programose minima ir Lietuva. Ta 
pačia proga vieni kitiems, ypač 
demokratai ir jų kandidatai A. 
Stevensonas, prikiša, kad nėra te
sėti anksčiau duotieji pavergtie
siems pažadai. Altas abiejų parti
jų vadovybėms yra įteikęs per 
savo žmones atitinkamų pasiūly
mų, jog būtų užfiksuotas jų pro
gramose taip pat Lietuvos išlais
vinimas. Vienoje iš paskiausių sa
vo kalbų viceprezid. R. Nixonas 
priminė, kaip 1920 m. sudarytąja 
Taikos sutartimi Sov. Sąjunga vi
siems laikams išsižadėjo savo pre
tenzijų į Lietuvą ir kt. Pabaltijo 
valstybes, bet 1940 m. jas vėl 
klastingai pagrobė ir jėga inkor
poravo į sovietinę Imperiją.
• š.m. rugpjūčio 31 d. baigėsi 

terminas įteikti garantijoms, pa
gal kurias 1953 m. specialiai pri
imtu pabėgėliams įsileisti įstaty
mu buvo galima atsikviesti į JAV. 
Gautosiomis žiniomis, visų lietu
vių, kurie garantijų reikalu buvo 
kreipęsi į Balfą, reikalai sutvar
kyti — jiems visems garantijos 
parūpintos. Visa eilė lietuvių pa
gal šį spec, pabėgėliams įsileisti 
įstatymą jau yra nuvykę į JAV- 
bes. Pagal aktą emigruoti iš Vo
kietijos galės apie 2.000 lietuvių, 
nors jų buvo įsirašę apie 3.000. 
Prancūzijoje jau pristigta pabė
gėliams vizų ten iš viso negalės 
būti patenkinta apie 8.000 įvairių 
tautybių pabėgėlių prašymų emig
ruoti į JAV.

1



2 MOŠŲ PASTOGE 1956 m. spalio 3 d.JIEMS TRUKDO GRĮŽTI...
Sovietinio generolo Michallovo 

suorganizuoto komiteto, vilioti 
žmones grįžti į gimtuosius kraš
tus, “Už sugrįžimą i Tėvynę” 
laikraštis, š.m. Nr. 19 atspaude 
str., antrašte “Jiems trukdo grįž
ti namo”. Straipsnis, esą, parem
tas Ištraukomis iš mūsų tautiečių 
laiškų. Rašoma: “šmeižtas, melas, 
gąsdinimas, pagieža antitarybinė 
propaganda — štai tos priemonės, 
kurias leidžia apyvarton reakci
niai sluogsnlai Vakarų šalyse, 
kad užnuodytų mūsų tautiečių są
monę trukdytų jiems grįžti na
mo. Neretai panaudojami šlykš
tūs policiniai metodai, sudaromos 
dirbtinės kliūtys, dėl ko tarybiniai 
žmonės atsiduria labai sunkioje 
padėtyje".

Toliau nurodoma, kaip “mūsų 
tautietė" A. norėjusi su savo vy
ru (italu) iš Italijos sugrįžti na
mo, bet policija visaip persekioju
si ir sutrukdžiusi išvykti, net ne
leidusi vaikus pasiimti. Rašoma 
apie sunkumus išvykti iš Brazi
lijos, kur, remiantis tūlo A.V. laiš
ku iš Porto-Algeri, rašoma:

“čia žmones areštuoja ir muša, 
ne tik už tai, kad jie kalba apie 
sugrįžimą į tėvynę, bet net už 
tarybinės literatūros skaitymą”.

Dabar prieiname prie mums pa
žįstamų vietų, nes tame pat 
straipsnyje rašoma ir apie sunku
mus išvykti iš Australijos. Cituo
jame straipsnį:

“Ne mažesnes kliūtis mūsų 
tautiečiai sutinka Australijoje”.

“Jau pora metų kai mane per
sekioja SydnSjuje kažkokios tam
sios asmenybės, — rašo tarybinis 
pilietis L.K., — ypač atkakliai jie 
pradėjo sekioti paskui mane po 
to, kai aš atsisakiau priimti Aus
tralijos pilietybę, pareiškęs, kad 
aš, tarybinis žmogus, nesirengiu 
atsisakyti tėvynės. Nuo to laiko 
mene iš visur varo. Aš jau pakei
čiau keturis butus, o nesenai šei
mininkas, pas kurį dabar gyvenu, 
taip pat pasiūlė išsikraustyti.

“Iš Australjos išvažiuoti labai 
sunku. Mūsų žmones sulaiko to
dėl, kad jie dirba čia sunkiausius 
ir bjauriausius darbus, ir, be to, 
už labai žemą atlyginimą. Aš pa
žįstu 3 viengungius, kurie prieš 
keturis mėnesius išsirūpino išva
žiavimo dokumentus, bet savo no
ro iki šiol negali įvykdyti. Jie pri
versti dirbti ten, kur verčia. Dau-

(
guma mūsų žmonių taip įsiskolino, 
kad skolų jie neišsimokės iki gy
venimo galo”.

“Už sugrįžimą į Tėvynę” laik- 
raštukyje apstu Ir daugiau “Iš
traukų iš mūsų tautiečių laiškų”, 
labai panašių į Sydnėjiškio L.K., 
kurį, kaip ir anuos, persekioja po
licija, buto šeimininkai, “emigran
tiniai reakcionieriai”, darbdaviai, 
kreditoriai ir kitokios "tamsios 
asmenybes”.

Kokios “asmenybės” tiekia šias 
informacijas "Už sugrįžimą į Tė
vynę” laikraštukui, nesiimame 
spręsti. Tai jau psichiatrų sritis.

(Kl.)

Sovietinė statistika
Pereitą savaitę U.N. Statistikos 

Biuletenyje paskelbti sovietinio 
ūkio duomenys rodo, kad per pas
taruosius 6 metus Sovietų Sąjun
goje valstybės tarnautojų sukai

čius sumažintas iš 1.831.000 (1950 
m.) iki 1.361.000 (1955 m.).

Sovietų Sąjungoje 1940 m. dar
bininkų buvę 31 mil., o 1955 m. 
— 48 mil. Per tą patį laikotarpį 
gyventojų skaičius padidėjęs iš 
192 mil. iki 200 mil.

Pramonės gamyba per pastaruo. 
sius 15 metų esą padidėjusi ke
turgubai, bet statistiniai duome
nys patiekiami procentais, todėl 
neįmanoma tiksliai nustatyti so
vietinės pramonės ir žemės ūkio, 
ypač atskirų šakų, pajėgumo.

Žfamės satelitas
Iš New Yorko pranešama, kad 

Amerika jau yra pagaminusi pir
mąjį žemės satelitą., Jo modelis 
buvo išstatytas rugsėjo 17 d. pa
rodoje. Tai 20 colių diametre si
dabro spalvos, su “akimis" ir 
“ausimis”, radijo įrengimais ir 
metaliniais “smegenimis”, meta
linis kąmuolys. žemės satelitas 
numatoma paleisti j erdvę 1957 
m. liepos 1 d. Bandymai su ra
ketomis būsią pradėti dar šiemet

★ Maskvos universiteto astrono
mijos profesorius Chebotarev pa
reiškė, kad Sovietų raketa, kuri 
bus išsviesta nuo žemės į erdvę 
ir galės keliauti aplink mėnulį, te
oretiškai jau yra pasiruošta.

KULTŪRINE 
KRONIKA

— JAV-se ruošiama naują. Pa
saulio Lietuvių žinyno laida lietu
viškai ir angliškai. Naujajame lei
dinyje bus anglų dalis, duotas 
svarbesniųjų lietuvių organizaci
jų laisvajame pasaulyje sąrašas, 
Lietuvos pasiuntinybės ir konsu
latai, laisvajame pasaulyje leid
žiama lietuvių spauda, knygų lei
dyklos Ir knygynai, lietuviško
sios radijo valandėlės, kultūrinin
kai, laisvųjų profesijų nariai, ben
druomenės ir praktinio pobūdžio 
informacijos . Išleidimu rūpinasi 
vicekonsulas A. šimutis.

— Ruošiamas vokiškai naujas 
Donelaičio “Metų“ leidimas, be to, 
naujas lietuvių poezijos antologi
jos leidimas, planuojama išleisti 
vokiečių poezijos rinktinė su ge
rais lietuviškais vertimais. Taip 
pat roušiama nauja laida lietu
viškų muzikos plokštelių, dainų ir 
kai kurių kompozitorių kūrinių.

— 1907 m. buvo suorganizuota 
pirmoji lietuvių dailės paroda ir 
įkurta Lietuvių Dailininkų Drau
gija, kuri ruošė parodas, skelbė 
konkursus, rinko liaudies meno 
kūrinius. Paskiau buvo nuolatos 
ruošiamos dailės parodos ir orga
nizuojami liaudies meno skyriai. 
Pirmosiose parodose dalyvavo ir 
Čiurlionis. Tuo metu pasireiškė 
dailininkai A. Žmuidzinavičius, J. 
Zikaras, P. Rimša, P. Kalpokas ir 
kiti. Rūpinamasi šią parodą tinka
mai atžymėti.

★ Prancūzų meno žurnalai iš 
kelių dešimtų tūkstančių daili
ninkų atrinko 7 geriausius: tarp 
jų minimas ir mūsų tautietis dail. 
Vyt. Kasiulis. Paskiausiu metu jis 
vykdo užsakymą Švedijoje.

— Per tautos šventės minėjimą 
1956 m. rugsėjo 8 d. Londono 
Vaidila suvaidino A. Rūko "Bubu- 
lį ir Dundulį”, Argentinoje sėk
mingai suvaidinta P. Vaičiūno 4 
v. drama “Sudrumstoji ramybė”. 
Vakarą suorganizavo Lietuvių 
Centras.

— Tarp paskiausių lietuvių lei
dinių šiltai sutikti gen. St. Rašti
kio atsiminimai, kurių išėjo pir
moji dalis, dr. V. Sruogienės pa
rašytoji išsami Lieetuvos istorija 
“Nida” D. Britanijoje Išleido J. 
Grušo romaną “Karjeristai”.

PAS KAIMYNUS
* Latvių atstovas Londone K. 

Zarinš, kaip mayti iš latvių spau
dos, reiškia pasitenkinimą, jog 
šiuo metu Pabaltijo valstybių var
das iš Vakarų spaudos skilčių ne
išnyksta. Dar niekados nuo 1940 
m. pradžios apie Pabaltijį ir iš 
viso laisvės problemas nebuvo tiek 
daug rašoma, kiek šiuo metu, ir 
latviai skatina savuosius į tauti
nį vieningumą, solidarumą bei su
siklausymą, nes tik tuo būdu bus 
galima geriausiai tenkančius lais
vinimo uždavinius atlikti.

* Pabaltiečių tautiniai fondai 
Skandinavijoje su pabaltiečių par
lamentų grupių atstovais įteikė 
Švedijos partijų vadovybėms de
klaraciją, kuria nušviestas Pabal
tijo valstybių likimas, deportaci
jos ir teroras, taip pat žygiai lais
vei atgauti.

* Pokario metais iš Latvijos 
pavyko pabėgti į laisvę arti 30 
žmonių. Pabėgusių į laisvę estų 
yra dar mažiau. Prieš kiek laiko 
iš Sovietų motorlaivių “Jarensk” 
pabėgęs Norvegijoje mašinų inž. 
Heino Hailing, kilęs iš darbininkų 
šeimos Taline, papasakojo apie 
gyventojų nuotaikas Estijoje. Pa
lyginti, tik nežymus estų skaičius 
yra okupantams palankus. Kaip 
ir kituose Pabaltijo kraštuose, es
tai apie gyvenimą laisvėje gerai 
žino ir yra įsitikinę, kad į Vaka
rus išvykę jų tautiečiai visa daro, 
kas Jų sąlygomis yra įmanoma, 
jog pavergtoji tėvynė būtų kiek 
galint greičiau išlaisvinta. Ypač 
stebimasi tuo, kaip laisvuosiuose 
Vakaruose greitai sužinoma, kas 
darosi Tėvynėje.

* Pabaltijy ir Rygoj toli gra
žu neatrodo taip, kaip stengiasi 
pavaizduoti okupantai. Ypač pla
čiai skandinavų spaudoj aprašyti 
Pabaltijo vaizdai po švedų karo 
laivyno vizito Rygoje. “Svenska 
Dagbladet” reiškia nuomonę, kad, 
nepaisant “nustalinimo”, Pabalti
jo kraštuose Sovietai tebeveda 
kietą politiką. Visur ryškiai ma
tyti vargas ir gyventojų skurdas, 
nors nuo Pabaltijo kraštų okupa
cijos, įvykdžius tariamąjį “gyven
tojų plebiscitą”, jau yra praėję 
tiek daug laiko. Brutalus pasiel
gimas su latviais, atvykusiais iš
lydėti švedų karo laivų, vaizdžiai 
byloja, kaip bolševikų! režimas te- 
bespaudžia pavergtuosius pabal- 
tlečius. Oficialios įstaigos neskel
bia, kokiam latvių skaičiui leista

grįžti į tėvynę. Iš tikro neduoda
ma leidimo tiems, kurie turėtų 
politiniame gyvenime nors kokią 
žymesnę reikšmę.

* “Dagens Nyheter” bendradar
bio Anders Benholm pareiškimu, 
Rygoje kasdieninė buitis yra la
bai pilka. Latviai tiesiog ir tei
gia, kad jų gyvenimas yra ne
paprastai monotoniškas, pilkas ir 
sunkus, ateitis be jokių aiškesnių 
pragiedrulių. Jie nori viską pirk
ti, ką tik įmano gauti. Deja, vis
kas labai brangu. Namai dešimt 
metų ar daugiau nedažyti. Išimtį 
sudaro tik vid. reikalų ministeri
jos būstas ir policijų nuovados, 
į akį krenta gausumas elgetų.

žurnalistas, apkeliavęs daug 
vietų ir matęs daug kraštų, sakosi 
niekur nesutikęs tiek girtų, kiek 
Rygoje. Ten už vodką tenka mo
kėti tik 28 rublius.

* Vokiečių spaudoje plačiai ap
rašyta, kaip bolševikai suėmė vi
sus asmenis, atvykusius palydėti 
išvykstančių švedų, ir su negirdė
tu žiaurumu Juos sugrūdo į sunk
vežimius. Pvz. "Stuttgarter Zeit- 
ung” skelbia, kad švedų jūrinin
kus miesto gatvėmis pasitikdavo 
vyrai ir moterys, sujaudintais bal
sais tiems pasakodami apie turi
mą soviet, vergijoje vilkti Jungą. 
Daug kartų tekę pastebėti, kad 
tuos, kurie įsileisdavę su švedų 
jūrininkais į kalbas, paskiau pa
imdavo policija ir nusivesdavo 
kvosti. švedų žurnalistui viena 
sena moteris, įspėta, kad būtų at
sargesnė, atkirto: “Man visai ne
svarbu, ką Jie su manim padarys. 
Bet tai yra vienintelė proga pa
sikalbėti su žmogum, atvykusiu iš 
laisvo krašto. Jūs esate žurnalis
tas, tai paskelbkite savo tautie
čiams, kaip iš tikro su mumis čia 
elgiamasi!” Ir iš tikro “Dagens 
Nyheter” gal išsamiau už kitus 
aprašė, kokia priespauda tebeslau- 
čia pavergtuose Pabaltijo kraš
tuose. Vokiečių "Isar-Post” pla
čiau nušvietė Rygoje tebesiau- 
čiantį terorą ir sovietinės polici
jos pademonstruotą “tikrąją de- 
mokratybę”. Pasirodo, drauge su 
švedų laivynu į Rygą buvo nuvy
kusi ir švedų žurnalistų delegaci
ja.

— Gyvenimas prasideda 
rytoj, — sako italai 

ĮSIGYKIME RYTOJUI 
LIETUVIŲ NAMUS.

NAUJAS LIETUVOS 
ŽEMĖLAPIS

Vertingas L. Enciklopedijos lei
dinys — naujas Lietuvos žemėla
pis. Jis taip pat išryškina Lietu
vos per šį šimtmetį kilnotas sie
nas, neatsiklauslant Lietuvos gy
ventojų valios. Itin išryškinta 
Lietuvos siena, kuri buvo nustaty
ta 1920 m. liepos 12 d. bendru 
susitarimu su Sovietų imperija, 

visiems amžiams ta sutartimi išsi
žadėjusia pretenzijų į lietuvišką
sias žemes. Bet, Lietuvą okupavę, 
bolševikai savo administracijos 
naudai didelius žemės plotus vėl 
įsijungė į savąją imperiją, o kai 
ką priskyrė Lenkijai: Prie žemė
lapio pridėtas vardynas, su tiks
liai gyventojų vartojamais vieto
vių, upių, ežerų pavadinimais il
su okupantų tų vardų iškraipy
mais. Ir čia matyti bjaurūs so
vietinio imperializmo pėdsakai. 
Jie Prūsų Lietuvos vietovardžius 
pakeitė rusų dirbtiniais pavadini
mais, nieko bendro neturinčiais 
su to krašto praeitimi. Žemėlapį 
sudarė ats. pulk. J. Andrius. Ki
tiems žemėlapio redagavimo dar
bams talkininkavo Vytauto D. Un
to profesoriai ir šiaip žymesnieji 
specialistai: prof. A. Salys, dabar 
dirbąs Pennsylvanijos un-te; St. 
Kolupaila, dabar dėstąs savo spe
cialybę Notre Dame un-te; dr. P. 
Skardžius, dabar dirbąs Vašing
tono bibliotekoje prof. K. Pakš
tas, kalbininkas dr. P. Jonikas, 
M. Brakas, A. Benderius. Lietu
voj taip rūpestingai Išleisto že
mėlapio nebūta. Tik buvusios da
bartinės sovietinės Lietuvos ri
bos galėjo būti ryškiau atžymė
tos.

— Pabaltiečių leidžiamas anglų 
k. “The Baltic Review” Nr. 7- 
1956 plačiai apžvelgia gandus apie 
tariamą Sovietų norą Pabaltijo 
kraštams suteikti satelitinį statu
są, įvertina''Maskvos taktiką ir 
duoda kitos medžiagos apie Pabal
tijo kraštus. Iš lietuvių dr. A. 
Musteikis vertina Sovietų imperia-- 
listinius kėslus. J. Aistis —pa
vergtosios Lietuvos bolševikinę li
teratūrą, A. Mažiulis — B. Meis- 
snerio veikalą apie Pabaltijo kraš
tus bei sovietinę intervenciją etc.

— VT pirmininkė A. Devenie- 
nė- dalyvavo Vasario 16 d. gimna
zijos surouštame Tautos šventės 
minėjime Ir pasakė jaunimui pri
taikytą kalbą. Iš ten nuvyko į 
Wehneno stovyklą, kur mūsų tau- 
titčiams skaitė paskaitą.

BARBOROS RADVILAITĖS MEILĖ
Londoniškis “Evening News” 

atspausdino to laikraščio būdin
gu stiliumi aprašymą apie Lie
tuvos didžiąją kunigaikštienę 
ir Lenkijos karalienę Barborą 
Radvilaitę. To aprašymo auto
rius — Adam Turyn.

Žemiau spausdiname šio strai
psnio vertimą be jokių pataisy
mų. Redakcija.

400 m. paslaptis
Lietuvos sostinėje, Vilniuje, pil

ką 1934 metų dieną, buvo atidary
tas mirusios prieš 400 metų ka
ralienės kapas. Patyrę daktarai 
bandė nustatyti tikrąją Lietuvos 
karalienės Barboros Radvilaitės 
mirties priežastį Ir tuo pačiu at
skleisti 400 metų užsitęsusią pa
slaptį.

Kokia buvo karalienės mirties 
priežastis? — Nuodai, vėžys? Ar 
kuria kita liga ji buvo užsikrė
tusi, dėl tariamai palaido gyve
nimo. Igudusiems daktarams ne
pavyko rasti atsakymo į šiuos 
klausimus. Si nepaprasta karališ
kos šeimos meilės istorija liko ir 
toliau paslaptimi.

Barbora Radvilaitė, vėliau tapu
si karaliene, buvo nepaprasto gro
žio. Ji buvo gimusi kilnioje Lie
tuvos didikų šeimoje. Aštuonioli
kos metų sulaukusi, ištekėjo už 
provincijos valdovo. Po keturių 
metų nevaisingo šeimyninio gy
venimo, miršta jos vyras. Barbo
ra atvyksta į Lietuvos sostinę Vil
nių, pas savo motiną, taip pat 
našlę.

Vilniuje Barbora susipažįsta su 
kunigaikščiu Žygimantu Augus

tu, Lietuvos ir Lenkijos sostų įpė
diniu, vieninteliu sūnumi senyvo 
karaliaus ir jo senstančios italų 
kilmės žmonos. Žygimantui tada 
buvo 24 metai. Jis našlys, bevai
kis.

Karališkoji pilis buvo Radvilų 
rūmų kaimynystėje. Žygimantas 
įsakęs iškasti slaptą tunelį, jun
giantį abejus rūmus. Sakoma, kad 
Barboros motina ne tik pritarusi 
tokiems slaptiems karališkiems vi
zitams, bet specialiai atgabenusi 
pagarsėjusią burtininkę, gyvenu
sią už 250 mylių, kad pastaroji 
užburtų kunigaikštį, ir šis įsimy
lėtų Barborą.

Slaptos vestuvės
Vaidmainystė yra labai panaši 

į dorybę. Tikriausiai, tos aplinky
bės vedini, Barboros brolis ir pus
brolis, kreipėsi į kunigaikštį, pra. 
šydami liautis lankytis Radvilų 
rūmuose. Dvejls metus besitęsian
ti slapta meilės istorija, pasidarė 
vieša paslaptimi. Tai buvę 1547 
metais. Kunigaikštis pasižadėjęs 
išpildyti brolių prašymą, tačiau, 
suprantama, žodžio neišlaikęs. Pa
kartotinai prašomas palikti Bar
borą ramybėje, kunigaikštis atsa
kęs:

— Mano viešnagė Jūsų rūmuo
se ne pažeminimas, bet garbė jū
sų namams!..

1547 metais kunigaikštis slapta 
vedė Barborą. Po kiek laiko Bar
bora pasijuto belaukianti įpėdinio. 
Nors kunigaikštis Žygimantas ir 
labai norėjęs būti drauge su žmo
na, tačiau valstybės reikalai jį 
vertę vykti Lenkijon. Likusi vie

na Barbora didžiai liūdėjusi, ver
kusi ir nekantriai laukusi sugrįž
tančio. Belaukiant gimęs negyvas 
kūdikis. Netrukus įvykęs keistas 
atsitikimas: sveikutėlės Barboros 
miegamojo lubos užgriuvo, tačiau 
Barbora išlikusi visiškai nepalies
ta. Įkandin šio įvykio, žmonėse 
pasklidę kalbos ir spėliojimai, 
kad tai nebūta paprastos nelai
mė*.

Motinos rūpesčiai
Apie kunigaikščio Žygimanto ir 

Barboros “slaptas” vestuves žino
jo daug liudininkų. Dauguma bu
vo priešinga tokioms vestuvėms 
ir kaltino ją palaidai gyvenus, 
jos vyrui važinėjant po Lenkiją. 
Nepritarusi toms vestuvėms ir jo 
motina, karalienė Bona. Ji buvo 
italė, kilusi iš Milano. Ištekėjusi 
už 50 metų amžiaus karaliaus, kai 
jai buvę vos 24 meteliai. Buvusi 
graži, liekna, augšto stogo, inte
ligentiška, mėgstanti įsakinėti, 
žodžiu, tikra administratorė. Ji 
pavyzdingai tvarkiusi savo dva
rus. Atgabenusi iš Italijos j Lie
tuvą pirmąsias morkas, petruškas 
ir kitas daržoves, kurios šiandien 
Vilniuje tekevadlnamos “itališko
mis žolėmis”. Jaunas jos amžius, 
gyvumas ir faktas, kad ji davusi 
įpėdinį, kalbėjo už jos pranašumą 
prieš senstantį karalių. Be visų tų 
teigiamų ypatybių, buvo žinoma, 
kad ji, reikalui esant, mokanti 
gerai paruošti nuodus...

Motiniškoji meilė Žygimantui 
buvusi nepaprastai jautri, akla ir 
pavydi. Kartą, kai jai kažkas pa
sakęs, jog Ji laikanti Žygimantą 
suvyniojusi pūkuose, ji tada lei

dusi jaunam kunigaikščiui daly
vauti nereikšmingame karo žygy
je. Bet, vos Žygimantui su kariuo
menės daliniu iššjojus, Ji įsisėdu
si karieton, prisivijusi savo sūne
lį ir parsigabtnusi į sostinę.

Sostan
Žygimantui pirmą kartą vedus, 

karalienė radusi priežasčių jauną
ją porą išskirti, kelioms savai
tėms po vestuvių. Mirus pirmajai 
Žygimanto žmonai, paplitę gan
dai, kad Bona ją nunuodijusi.

Ir šiuo kart nesistebėta, kad 
karalienė Bona ėmusi rodyti ne
apykantą Barborai už slaptas ve
dybas.

Senasis karalius miršta 1548 
metų pavasarį, nesužinojęs apie 
sūnaus antrąsias vedybas. Kara
liui mirus, kunigaikštis Žygiman
tas užima sostą. Jaunojo karaliaus 
padėtis nelengva: Jis turėjęs skai
tytis su motinos nusiteikimu prieš 
Barborą ir su dvilypiu Lietuvos — 
Lenkijos parlamentų pažiūromis. 
Po dviejų savaičių karaliavimo, 
Žygimantas sušaukęs Lietuvos 
Senatą ir paskelbęs apie savo ve
dybas su Barbora. Jis paskyrė 
daugelį Lietuvos didikų į augštas 
valstybines pareigas, suteikdamas 
jiems įvairių teisių ir titulų. Vie
nas Radvilų buvęs pasiųstas pas 
karalienę motiną, oficialiai jai 
pranešti apie vedybas, nors ji se
niai apie tai žinojusi.

Po šešių mėnesių išsiskyrimo, 
jaunasis karalius vėl susitiko su 
Barbora. Tačiau ir šį kartą tik 
trumpam: jam vėl tekę grįžti Len
kijon, parengti savo šalininkus 
parlamento sesijai, kuri turėjusi 
būti sušaukta lapkričio mėnesį. 
Atsiskiriant, Žygimantas padova
nojęs Barborai gulbes, kurios bu

vusios pirmosios Vilniuje.
Parlamento sesijos mėnesį vi

sas kraštas buvo suskilęs į dvi 
dalis: vieni buvę Barboros šali
ninkai, kiti priešai. Susirinkus 
parlamentui, kilusi audra. Kalbė
tojai nesiskaitę su žodžiais, ir ka. 
ralius buvęs priverstas ilgai ra
minti įsikarščiavusius, puolančius 
Barboros gerą vardą. Ne vienas 
parlamento narys reikalavęs veto 
teisės. Susierzinęs karalius, saky
damas kalbą parlamente, sušukęs:

— Užuot reikalavę atsisakyti 
būti man ištikimam žmonai, jūs 
turėtumėt manęs prašyti būti iš
tikimu jums visiems!.. Ištikimy
bė mano žmonai man yra bran
gesnė, negu visos pasaulio kara
lystės!. .

Tokius žodžius taręs, karalius 
apleidęs posėdžių salę.

Parlamentas diskusijas tęsęs, 
bet karalius laimėjęs. Skirtis ne
reikėjo. Kuriam laikui praslinkus 
karalienė Barbora atvažiavusi 
Varšuvon, kur buvusi nepaprastai 
iškilmingai sutikta. Minios žmonių 
išėjo į gatves, linksmai Ją svei
kino ir džiūgavo. Tai buvęs Bar
boros triumfas.

Ar tai buvo nuodai?
Vos dviem dienom praslinkus, 

ūmai Barbora susirgusi paslaptin
ga liga. Suprantama, imta spėlio
ti, kad tai karalienės Bonos su
gebėjimas laiku panaudoti nuo
dus. Kiti liežuviai tauškė, kad tai 
esančios pasekmės tariamai palai
do Barkoros gyvenimo. Barboros 
liga nepaprastai sujaudinusi ka
ralių. Jis uždraudęs savo motinai 
prisiartinti prie Barboros; sukvie
tęs viso krašto garsiuosius gydy
tojus ir kurtininkus. Tačiau Bar
bora nykusl diena iš dienos. Ka

ralienė motina, nujausdama neil
gai Barborą gyvensiant, pasiun
tė Jai oficialų laišką, pripažinda
ma ją savo marčia ir karaliene. 
Tų pačių metų pavasarį, gegužes 
mėnesį, karalienė Barbora mirė. 
Paskutinės jos gyvenimo dienos 
buvusios nepaprastai skaudžios: 
net paties karaliaus niekas nega
lėjęs įveikti ne minutei atitraukti 
nuo sergančios. Žygimantas nesu
tikęs Barboros laidoti mieste, ku
riame ji tiek iškentėjusi, jos pa
laikus atgabeno į Vilnių.

Burtininkas
Žygimantas, vyriausybės spaud

žiamas, turėjo vesti dar kartą. 
Jis vedė pirmosios žmonos sese
rį, tačiau laikėsi nuo jos nuoša
liai ir nepaliko sostui įpėdinio. Sa
vo mylimosios Barboros ilgėdama
sis, kalbama, jis susirišęs su gar
siuoju to meto burtininku Tvar- 
dausku, apie kurį Lietuvoje daug 
pasakų sekama.

Esą, Tvardauskas pakvietęs ka
ralių į visai tamsų kambarį, įsa
kęs sėstis ir visai nejudėti, kad 
ir kažinkas atsitiktų. Tamsaus 
kambario kertėje pasirodžiusi švie
selė. Ji didėjo, augo, ai-tėjo. Urnai 
karalius išvydęs Barborą. Jis šo
kęs prie jos, tačiau paslaptingas 
reginys ištirpęs. Apalpęs kara
lius griuvęs asloje.

Tūli bemaną, kad užtenka 400 
metų laiko užmiršti seniems nuo
tykiams ir pažeistoms širdims. 
Tačiau taip nėra: 1934 metais ati
dariusieji karalienės Barboros ka
pą, vis dar jieškojo pėdsakų, ar 
Barbora buvusi neištikima savo 
karaliui. Faktas, kad jie nieko 
nesurado džiugina tuos, kurie iš
tikimai gynė ir tebegina karališ
kąją “Lietuvos Juliją”.

2
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IŠ ADELAIDĖS KIEMO MELBOURNIŠKIAI APDŪMOJIMAI
Rugsėjo 9 d. įvyko Adelaides 

Lietuvių Sąjungos visuotinas ne
paprastas narių susirinkimas, ku
riame S-gos pirmininkas Raginis 
ir ižd. Radzevičius padarė prane
šimus. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad valdybos numatyti pirkti 
(321 Young St.) namai, parduoti 
mašinų pirkliui, nes vietos gyven
tojams geriau patiko mašinų par
duotuvė kaip lietuviška salė. Pir
mininkas, gailėdamasis Išsprūdu
sio gero objekto iš rankų, pareiš
kė, kad gal ir gerai, jog vietos 
gyventojų protestai pasirtiškė da
bar, negu tai būtų įvykę vėliau. 
Pastačius salę gyvenamame rajo
ne ir netekus leidimo dėl vietos 
gyventojų skundų, būtų didelis ir 
nuostolingas lietuvių bendruome
nei smūgis, šis įvykis parodo, kad 
namai ar sklypas reikia pirkti 
prekybiniame bei pramoniniame 
rajone, kur specialus leidimas nė
ra reikalingas.

Be to, iš pranešimo paaiškėjo, 
kad namų pirkimo procedūra dėl 
S-gos vidaus santvarkos yra kom
plikuota ir ilga, todėl pirmininkas 
susirinkimo prašė, kad būtų iš
rinkta speciali, perkamų namų 
tinkamumui bendruomenės reika
lams nustatyti komisija ir kad 
valdyba jau iš anksto turėtų su
sirinkimo įgaliojimus perkamam 
namui užtraukti reikalingą pasko
lą.

Iždininkas Radzevičius pranešė, 
kad S-gos kasoje yra grynais 
2090 svarų, kurie surinkti nuo 

praeitų Kalėdų. Daugiausia įplau
kų yra iš aukų, toliau eina pa
rengimų pajamos ir narių mokes
tis. Stambiausią sumą paaukojo 
Moterų sekccija — £ 155, antro
ji organizacija — Lietuvos Atgi
mimo S-dis — £ 100. Kitos orga
nizacijos paaukojo mažesnėmis 
sumomis. Iš privačių asmenų dau
giausia paaukojo (pasižadėjęs) £ 
100 svarų L. Pacevičlus. Iš viso 
aukotojų yra 216. Dauguma as
menų aukojo po £ 10-5, mažesnė 
dalis po £ 3-1. Iš 20 talkininkų 
daugiausia surinko Lapšys (apie 
£ 400), toliau eina Čibiras, Pus- 
lys, Jurgelionis ir kiti. Iždininkas 
pareiškė, kad su esamu kapitalu 
neatsargu pirkti namus. Siūlė tu
rimą sumą kuogreičiausiai padvi
gubinti

Valdybos sekretorius Pyragius 
siūlė susirinkimui įpareigoti vi
sus S-gos narius ir aukotojus su
rasti dar bent po vieną aukotoją, 
turis 1% savo metinių pajamų, 
kas sudaro apie £ 10, paaukotų 
Lietuvių Namams.

Susirinkimas, išdiskutavęs pra
nešimus, nutarė suteikti valdybai 
įgaliojimą užtraukti reikiamą pa
skolą namams pirkti, prašyti vi
sus S-gos narius ir aukotojus, 
kad surastų dar bent po vieną au
kotoją Lietuvių Namams Ir išrin
ko 7 asmenų komisiją, kuri kartu 
su valdyba nuspręs perkamų na
mų tinkamumą.

Į komisiją išrinkti — kun. dr. 
P. Jatulis, “Lltuania" choro vad. 
muzikas Šimkus, Kultūros Fondo 
pirm. Neliubšys, savaitgalio moky
klos ved. Staknickas ir talkininkai 
— Lapšys, Urbonavičius ir Jur
gelionis, komisijos kandidatais — 
talkininkas Puslys ir “Vyties” sp. 
klubo pirmininkas Marmukonis.

Kun. dr. Jatulis susirinkimą pa
informavo, kad yra įsisteigusi lie
tuvių katalikų draugija “Caritas”, 
kuri pajūryje jaunimui stovyklau
ti yra nupirkusi 4 sklypus. Be to, 
jis pareiškė, kad bendruomenės 
namai yra reikalingi, šis reika
las yra Adelaidės Liet. S-gos pa
statytas rimtai ir jis pasižadėjo 
namų įsigijimą remti ir talkinin
kauti renkant aukas.

A.L.S-gos pirmininkas Raginis 
pasveikino naują draugiją, palin
kėjo jai pasisekimo ir pareiškė, 
kad S-gos valdyba kuvo numa
čiusi ateityje tą reikalą spręsti, 
bet naujoji draugija tą jos rūpes
ti pašalinusi. Be to, išreiškė pa
sitenkinimo kun. dr. Jatullo pa
žadėta pagalba.

Susirinkimas ir, palyginti trum
pu laiku suaukoti 2090 svarų, pa
rodo, kad Adelaidės lietuviai ben
druomenės namų reikalu yra vie
ningi ir aktyviai remia. Tačiau iš 
800-900 šeimų bei viengungių, dar 
tik 216 yra prisidėję. Esamas ne

didelis skaičius talkininkų nepa
jėgia visų tautiečių aplankyti. To
dėl, kurie dar nėra prisidėję prie 
gyvybinio lietuvių tautos reikalo, 
patys praneškite savo adresą A. 
L. S-gos Valdybos nariams ar tal
kininkams ar tiesiog pasiųskite 
auką minėtiems asmenims. Vieny
bėje galybė! Jei visi aukosim, tai 
ir našta bus lengvesnė!

• KIETIS.

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Gerb. p. Redaktoriau, š.m. rug
sėjo mėn. 9 d. apsilankiau Sydnė- 
juje suruoštame Tautos šventės 
minėjime.

Minėjimo salės kieme dvi senės 
skautės prisegė mažą trispalvį 
ženkliuką, už kurį, suprantama, 
reikėjo paaukoti. Prie įėjimo į 
salę buvau paprašytas pasirašyti 
aukų lape. Peržengęs slenkstį bu
vau sutiktas vėl su aukų lapu... 
Paskaitos ir meninės programos 
metu dar tris kartus buvau aplan
kytas brolių skautų, nešinų po
pierines dėžutes, kurie prašė...

paaukoti.
Iš minėjimo išėjau giliai susi

mąstęs. Ne dėl paaukoto pinigo, 
bet dėl pačio reikalo esmės. Ma
no manymu, tautinių švenčių mi
nėjimų organizatoriai turėtų su
silaikyti nuo aukų rinkimo tokiu 
plačiu mastu. Jeigu jau reikia pi
nigų už salę užmokėti, tai už
tenka vieno aukų lapo. Ir tai tik 
tuo atveju, kada kasoje nėra pi
nigų. šiaip gali susidaryti įspū
dis, kad minėjimas yra apmoka
mas. Jeigu norima ką nors su
šelpti, tai reikia surasti kitą pro
gą ir kitokiu būdu tai atlikti.

Manau, kad tautinė šventė turi 
būti mūsų dvasinio pakilimo šven
tė ir įkyrus smulkių pinigėlių 
“kaulinimas” neturėtų drumsti 
nuotaikos.

Priimkite, p. Redaktoriau, ma
no pagarbos pareiškimą.

1956 m. rugsėjo mėn. 11 d.
B. Mantrimas.

“MAISTAS”
Mėsinė ir augščiausios 
kokybės europietiški 

mėsos gaminiai
SKUBIAI REIKALINGAS DEŠ
RŲ GAMYBOS SPECIALISTAS 
LIETUVIS.

Kreiptis šiuo adresu:
“Maistas”, 264 New Canterbury 
Rd., Dulwich Hill, N.S.W.

Diplomatai ir Vlikas
Tautos šventės minėjimą seku

siame bendruomenės susirinkime 
ir vėl iškilo diplomatų ir Vliko 
reikalas. Be reikalo. Vlikas yra 
visuomeninė — politinė organiza
cija, kovojanti dėl Lietuvos ne
priklausomybės, gi diplomatai yra 
atstovai prie reikšmingų valstybių 
vyriausybių tam pačiam tikslui. 
Atrodo, kad dalis mūs visuomenės 
norėtų matyti diplomatus (ar kai- 
kuriuos jų) nušalintus, nes jie, 
girdi, gauną iš Lietuvos sąskaitos 
pinigų. Bet jei diplomatinės ats
tovybės būtų nušalintos, tai tuo 
pačiu būtų pripažinta Lietuvos in
korporavimas į Rusiją teisėtu fak
tu, ir JAV banke deponuoti Lie
tuvos pinigai ir auksas būtų ati
duoti rusams. Kun. P. Veseris su
sirinkime išsireiškė, kad diploma
tai turėtų iš savo algų dalį ati
duoti lietuviškoms knygoms leisti. 
Galima taip sakyti. Bet ir diplo
matai gali sakyti, kad mums iš 
mūsų algų reikia skirti tam pa
čiam reikalui. Atsiras, kurie Ims 
sakyti, kad kunigai bažnyčiose ar 
prie bažnyčių galėtų pravesti rink
liavas jaunimui būtinai reikalin
gos lietuviškosios chrestomatijos 
išleidimui. Taip nesusikalbėsim, ir 
pokalbis nebus rimtas. Tikrai ga
lim Ir privalom žinoti, ką dirba 
mūsų diplomatai ir ką nuveikia, 
kiek Jie gauna atlyginimo, kokia 
mūsų indėlių padėtis. Galima ir 
reikia padiskutuoti Vliko veiklą, 
padaryti sugestijų. Tai vis klausi
mai suvažiavimui. Vietinio pobūd
žio susirinkimas geriau būtų pa
svarstęs savo narių pareigas, val
dybos veiklą, vietines kultūrinio 
gyvenimo apraiškas ir negalavi
mus. Buvo pav. prieš 2 metus vie
tinio K. Fondo pradėta telkti lė
šas lietuviškai chrestomatijai iš
leisti, paskirta tam reikalui kukli 
pradinė suma. Paskutiniame meti
niame susirinkime K. Fondo pirm. 
J. Motiejūnas ataskaitiniame pra
nešime lengva širdimi pavadino 
prieš jį buvusios valdybos nurimą 
fantastingu, ir, pasirodo, pinigai 
išleisti kitiems tikslams. Tegu, sa
kysim, ir p. J. Motiejūnas mano, 
kad diplomatai turi išleisti šią 
chrestomatiją, bet palaikydamas 
gyvą šios chrestomatijos idėją ir 
pasiūlydamas kuklų tam reikalui 
melbourniškių įnašą, paskatintų ir 
tuos pačius diplomatus dėtis au
komis prie šio uždavinio įgyvendi
nimo.

Nekorektiškas buvo p. J. Alek
nos pakaltinimas, mestas buvu
siam Vliko pirmininkui dėl sveti
mų laiškų atidarinėjimo. Kaltini
mas geriausiu atveju gali būti

=Draugiškas Patarnavimas

Padaryk “Wales” Savo Banku

The Bank of New South Wales teikia drau
gišką ir pilną patarnavimą Lietuvių Bendruome
nei Australijoj. Tai yra didelė Australijos 
institucija, įsteigta prieš 139 metus, turinti 
940 skyrių ir agentūrų Australijoj, N. Zelan
dijoj, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir pasaulinio 
masto užsienio ryšius.

Taupomoji sąskaita gali būti atidaryta New 
South Wales Savings Bank. Sutaupęs Jūsų 
yra apdraustos šio banko, seniausio ir didžiau
sio komercinio banko (įsteigtas 1817 
tu. čia Jūsų pinigai yra saugūs; jie 
paimti kiekvienu metu arba perkelti 
banko skyriaus į kitą.

m.) tur- 
gali būti 
iš vieno 

BANK OF
NEW SOUTH WALES

(INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES WITH LIMITED LIABILITY)

BANK OF NEW SOUTH WALES
SAVINGS BANK 

LIMITED 
(INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES)

tik įtarimo pobūdžio, nes kitaip 
reikalas būtų jau senai atsidūręs 
teisme. Vokietijoje teismai jau 
veikia, o taip pat yra ir lietuvių 
garbės teismas. Iš viso mūsų žmo
nėms reiktų būti atsargesniems su 
panašios rūšies išsireiškimais. 
Ypač viešoje vietoje.

Bendruomenės 
namai ir klebonija

Norėta Melbourno bendruomenėj 
susirinkime sudaryti nuotaiką, 
kad visi ir tikrai šiltai imtų rem
ti lietuvių namų įsigijimo reika
lą. Bet tuoj patirta organizuoto 
šalto vandens jausmas. Girdi, na
mams permokama, perkami esą 
klubo namai, o ne bendruomenės, 
kodėl tad kiti negalį pirkti para
pijos namų. Kodėl visada ir vi
sur toks vėžio būdo parodymas? 
Ar tuo mes padedame lietuviams 
sueiti po viena pastoge ir pasi
jausti vienos šeimos nariais?

Melbourno Lietuvių Bendruome
nės skyrius prieš kelius jau me
tus visuotiname susirinkime pa

vedė namų įsigijimo reikalą spe
cialiai komisijai. Per kelis metus 
komisija pajieškojo turtui įsigyti 
jstatiminės bazės, surašė statutą, 
kuris jau priimtas ir paduotas 
užregistruoti. Bendruomenė nėra 
registruota ir turto valdytoju ne
gali būti. Bendruomenė per savo 
valdybą dalyvavo ir statutą su
rašant ir dalyvauja savo įnašu 
specialiai namų reikalui sudary
tame organe. Niekam durys neuž
darytos, ir visi iki vieno Melbour
ne gyvcenančių lietuvių gali prie 
reikalo prisidėti ir turėti visų lie
tuvių vardu namus. Bet yra žmo
nių, kuriem toks reikalas nepa
tinka.
Gal turima galvoje kunigui pas
togė? Tai visai kitos rūšies ir 

paskirties namai. Jei kunigui bus 
kada nors reikalingas gyventi na
mas, tegu jis atvirai sako, Ir na

■I Būdamas Brisbanėje nepamiršk aplankyti :■
■Į HIS MAJESTY’S HOTEL, Į;
I; LIETUVIŲ “BALTA KUMELE” VADINAMO. ;!

■ J čia sutiksi tautietį šeštadieniais ir kitomis dienomis. J,
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 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 Hali.) 
Centr. 1819
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PŪKINĖS KALDROS

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

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

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

Prekės duodamos ir išsimokėjimni. Mes kalbame vokiškai. 
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
(

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 PAKIBTUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ Į KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriaul
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mas bus. Šiuo metu, berods, mū
sų kapelionas bevelija gyventi se
noje vietoje. Norint įsigyti para
pijos namus, reikia pirma įsteigti 
lietuvišką parapiją. Mes iki šiol 
tesame girdėję, kad Australijos 
vyskupai neleidžią steigti tauti
nių parapijų ir tokių dar neturi 
nei italai, nei lenkai, kurių žymiai 
daugiau.

NEMO.

Pajieškojimai
* Jadvyga Volodkaitė — Vai

čiulienė, duktė Petro, turimomis 
žiniomis gyvenanti Australijoj, 
prašoma rašyti šiuo adresu: St. 
Makūnlenė, 73 Meredith St., Ban- 
kstown, N.S.W. Jums yra laiškas 
iš namų.

.* Vitas Rutkauskas, sūnus Jo
no, gimęs 1925 m. Sausininkų km. 
Bartininkų valsč. Vilkaviškio aps
krityje, prašomas kreiptis šiuo 
adresu: Konstancija Kučinskas, 
37 Miller St., O’Connor, Canber
ra, A.C.T. Yrą žinių iš namų.

* Nina Klevickaitė-Mikus, pas
kutinis žinomas adresas: Perth 
Wooroloo Sanatorium. Manoma, 
kad yra persikėlusi į Adelaidę. 
Atsiliepti: Hanna Valevičius, 74 
Lurline St, Katoomba, N.S.W.

* Sesers iš namų pajleškomas 
Boleslovas Klovas, s. Kazio, gim. 
1913 m. Kreiptis į “Mūsų Pasto
gės” Red.

ARGENTINA

Argentinos Lietuvių Ben
druomenės vadovybe yra nutaru
si suorganizuoti informacijų tei
kimą vietiniams laikraščiams bei 
žurnalams ir užsienio lietuvių 
spaudai visais bendruomenės kolo
nijos ir bendraisiais lietuviškai
siais reikalais.
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* Nepersenai Sydnėjaus uoste 
buvo sustoję keli amerikiečių ka
ro laivai. Įgulos tarpe buvo ir 
inžinerijos studentas Amerikos 
lietuvis Mikelevičius, atliekąs ka
rinę prievolę karo laivyne.
' Išėjęs į miestą jis Jieškojo lie
tuvių namų, klubo, ar kokios ki
tos tautiečių susibūrimo vietos. 
Taip pasiekė David Jones preky
bos namus, čia jis buvo australų 
supažindintas su J. Gaižausku, 
kuris, deja, taip pat negalėjo sve
čiui nurodyti nei lietuviškų na
mų, nei klubo, nei kitokios tau
tiečių susibūrimo vietos, tad pa
kvietė pas save.

* Adelaidiškio dail. A. Kudir
kos meno parodoj išstatyta kele
tas tapybos paveikslų ir degintų 
medyje darbų. Paroda atidaryta 
rugsėjo 23 d. šv. Juozapo parapi
jos salėje.

* Adelaidėje lėlių parodoje bu
vo premijuotos adelaidtškių lietu
vių V. Venslovavičienės ir J. Ma
žeikienės darbo lėlės. V. Venslo
vavičienės lėlė buvo gražiai pa
puošta siuvinėtais lietuviškais 
drabužėliais.

* Prof. S. Žymantas iš Londo
no išskrido į Italiją, kur dalyvavo 
Strezos mieste įvykstančiame me
tiniame Liberalų Internacionalo 
Tarybos posėdyje.

* Londone atidarytas pirmasis 
lietuviškas knygynas “Dainora”. 
Jo savininkė yra energinga lietu
vaitė, aktyvi visuomenlninkė Dai
nora Daunoraitė, “Europos Lietu
vio” redaktoriaus dukra.

* Bedirbdamas prie elektros 
įrengimų vienoje Sydnėjaus įmo
nėje, pravažiuojančiam kranui už
kliudžius, nukrito ir skaudžiai' su
sižalojo rankas ir veidą Sydnė
jaus “Kovo” sporto klubo valdy
bos sekr. St. Kapočius. Susižeidi- 
mas tačiau nėra pavojingas ir St. 
Kapočius netrukus grįš į darbą.

* Sovietų Sąjungoje ištrėmime 
mirė kunigaikštis Puzynas, Vyties 
Kryžiaus kavalierius. Jis buvo iš
tremtas 1946 ųi- i Vorkutą.

■k Dail. Vyt. Kasiulis su žmona 
ir sūnumi iš Paryžiaus atvyko J 
Švediją, čia numato atostogauti 
iki lapkričio mėn. ir per tą laiką 
išpildys vieną užsakymą. Jis žada 
Švedijoje nupiešti Ir Šiluvos šv, 
Marijos paveikslą vienai Čikagos 
lietuvių bažnyčiai, kurią yra su
projektavęs arch. Mulokas.

* Dail. Aleksandra Vitkauskit- 
nė — Merker, buv. New Yorko 
lietuvių Menininkų sąjungos pirm., 
studijų tikslais atvyko į Paryžių. 
Čia ji išbus apie 3 mėnesius. Lan
kysis ir kituose Europos centruo
se.

* O. Šimaitė, hitlerinės oku
pacijos metu daug padėjusi per
sekiojamiems žydams, Lietuvos 
žydų praminta “Getho angelu”, 
buvo iškviesta iš Prancūzijos į 
Izraelį, kur jai buvo paskirta na
mai gyventi ir sutelkta visas ap
rūpinimas. šiomis dienomis, dve
jus metus išgyvenusi Izraelyje, ji 
grįžo j Paryžių. Izraelyje ji ne
galėjusi gyventi dėl sunkių kli
matinių sąlygų.

Apie O. Šimaitę daug rašė viso 
pasaulio žydų laikraščiai. Apie ją 
labai palankiai buvo atsiliepta per
eitais metais ir Sydnėjaus žydų 
spaudoje. To str. vertimą esame 
paskelbę “M.P.”
* Kapitonas J. Valiūnas, Schwet- 

zingeno (Vak. Vokietija) lietuvių 
kuopos vadas, Badeno krašto Vo
kietijoje pistoletinio šaudymo pir
menybėse, iš trijų šaudymo būdų 
(Gebrauchpistole, Scheibenpistole 
ir Schnellfeuer) laimėjo dvi ant
ras ir trečią vietą, surinkęs did
žiausią taškų skaičių iš visų da
lyvių.

šiose varžybose sėkmingai pa
sireiškė ir amerikietis lietuvis 
leitenantas Vyt. Keršulis, varžy
bose dalyvavęs svečio teisėmis.

* Adelaidiškis dail. L. Žygas du
savo darbus buvo išstatęs Adelai
dėje įvykusioje Contemporary Art 
parodoje ir susilaukė palankaus 

įvertinimo. »
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MVSIį PASTOGE
SYDNEJUS ADELAIDE CANBERRA

RELIGINIS KONCERTAS

Rugsėjo 30 d. šv. Pauliaus baž-‘ 
nyčioje, Dulwich Hill, įvyko "Dai
nos” choro religinis koncertas. 
Algio Plūko vadovaujamas choras, 
vargonais palydint Broniui Kive- 
riui, pagiedojo 12 giesmių. Gra. 
bowskio Ave Maria duetu išpildė 
M. Bernotienė ir E. Kapočienė. 
Cesar Franko Panis Angelica, 
pritariant smuiku N. Clements ir 
vargonais Br. Kiveriui, giedojo 
solo E. Bernotienė (sopranas). 
Choras išpildė Naujalio, Lambil- 
lotte, Gruodžio, Vanagaičio, Dam
brausko, Sasnausko ir Vaičiūno 
komponuotas giesmes. Koncertas 
baigtas palaiminimu su švenčiau
siu Sakramentu. Religines apei
gas atliko kun. P. Butkus.

Koncerte dalyvavo nemažas bū
rys australų ir apie pusšimtis 
lietuvių.

Po koncerto šios parapijos sa
lėje įvyko choristų ir jų svečių 
pobūvis, kurio metu buvo trans
liuotos “Dainos” choro giesmės iš 
plokštelių. “Dainai” dėkojo ir 
sveikino kun. P. Butkus, chorų 

sveikino ir pobūvio dalyvius kvie
tė chorą paremti dr. A. Maura- 
gis ir A. Plūkas dėkojo už nuo
širdų darbą Ir pastangas choro 
vadovybei ir visiems choristams.

Pobūvyje atsilankė daug jauni
mo. Nuotaika buvo jauki.

TAUTOS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS

PASKAITA AUSTRALĖMS

IS NAMŲ TARYBOS POSĖDŽIO

Rugsėjo 8-ji Adelaidėje atšvęs
ta rugsėjo 16 d.

Kun. dr. P. Jatulis atlaikė pa
maldas už Tėvynę ir pasakė die
nai pritaikytų pamokslą. Vakare 
iškilmingas minėjimas, pirminin
kaujant St. Čibirui, vyko salėje.

šiame minėjime išklausėme tris 
paskaitas. Pr. Pusdešris gvildeno 
visuomeninę temą, p. Kalvaitlenė 
— socialinius ir šalpos reikalus 
aplamai, savaitgalio mokyklos ve
dėjas mokyt Statnickas — jauni
mo Ir jo auklėjimo klausimą.

Salėje, šalia mūsų trispalvės, 
buvo skautų ir ateitininkų vėlia
vos.

Galingai nuskambėjus Tautos 
himnui, iš salės visi minėjimo da
lyviai nuvyko į katedrų išklausyti 
bažnytinio koncerto. Programų 
išpildė V. Šimkaus vadovaujamas 
vyrų choras, solistė A. Gučiuvie- 
nė, smuikininkas P. Mariukas ir 
lietuviams labai palankus kated
ros vargonininkas J. Govenlock.

(Sol. E. Vasiliauskitnė dėl stai
gios ligos programoje negalėjo 
dalyvauti).

Adelaidės lietuviai Tautos šven
tės minėjime dalyvavo tikrai gau
siai. Pats minėjimas praėjo gra
žiai, pakilioj nuotaikoj, o bažny
tinis koncertas buvo gerai paruoš
tas ir turiningas.

Rugsėjo 19 d., australų Country 
Women Association kviečiama, M. 
Volklenė skaitė paskaitą apie lie
tuvės gyvenimą Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Trumpai palietus lietu
vių kilmę, tautos istoriją ir jos 
kovas dėl nepriklausomykės, pre
legentė plačiai nušvietė lietuvės 
moters vaidmenį Lietuvos šeimos, 
visuomenės ir valstybiniame gyve
nime, pabrėždama didelį moters 
indėlį gimtosios kalbos, papročių 
išlaikyme ir kovose dėl nepriklau
somybės.

Po paskaitos buvo pademonstruo
ta mūsų muzika iš plokštelių, o 
taip pat parodyta mūsų lietuviškų 
audinių, drožinių ir kt.

Australės moterys labai domė
josi mūsų audiniais ir tautiniais 
rūbais, kuriais prelegentė ta pro
ga buvo apsirengusi, ir todėl su
silaukė daug prašymų suteikti au
dinių pavyzdžius, grynai lietuviš
kų kepsnių receptų ir pakartoti 
paskaitą kitose moterų organiza
cijose.

Paskaitą paminėjo Canberros 
dienraštis “Canberra Times” ir 
kaimyninio miestelio “Quenbeyan 
Age”, įsidėdami prelegentės nuo
trauką. A.B.

CANBERROS LIETUVIAMS

Melbourne PRANEŠIMAI

“ATŽALYNO“ REIKALU
Visiems jau yra gerai žinoma 

melbourniškė tautinių šokių “At
žalyno” grupė ir jai remti susida
ręs komitetas, kurio tikslas buvo 
grupę tinkamai aprengti, nes ti
kėtasi buvo ją šoksiant olimpia
dos proga.

Įvairių tautybių šios rūšies šo
kėjus Melbourne tam tikru atžvil
giu globoja ir australiškon viešu
mon išveda International Cultural 
Association per savo parengimų 
pareigūną Mr. E. Utassy. Mūsų 
šokėjų grupės vadovas tautinių 
šokėjų grupių atstovų pasitari

mo metu Mr. E. Utassy buvo pa
informuotas apie projektą šokti 

olimpiados metu. Grupės vadovas 
ėmėsi reikalą garsinti lietuviško
je spaudoje, kuri, visi žinome, tas 
pastangas šiltai parėmė. Viso to 
pasėkoje ir susidarė "Atžalynui” 
Remti Komitetas. Komiteto narys 
kreipėsi reikalui patikrinti į Mr. 
E. Utassy, kuris atsakė, kad pro
jektuojamas planas paaiškėsiąs 
po olimpinio organizacinio komi
teto posėdžio, 
pos pabaigoje 
žioje. Apie tą 
vas komiteto 
šė, kad šoklų
dus proga tikrai būsianti — taip 
painformavęs Mr. E. Utassy. Ko
mitetas patikėjo, šiuo metu komi
tetas tačiau patyrė, kad olimpinis 
organizacinis komitetas po ilgų 
svarstymų visdėlto tautinių šokė
jų grupių nepasiruošęs išleisti ta 
proga viešumon. Mr. E. Utassy 
“Atžalyno” Rėmėjų Komiteto pir
mininką painformavo, kad esąs 
gautas iš olimpinio komiteto raš
tas, kad olimpiada turinti patar
nauti Australijai kuo daugiausia 
įsigyti draugų, ir todėl ta proga 
negalį būti Jokių kitų tautinių 
propagandinių tikslų. Mr. E. Uta- 

Indijos I 3sy tikisi, kad tautinės grupės 
visdėlto šoksiančios užsieniečiams 
sportininkams 
bourno salėje.

“Atžalynui” 
Jaučia, kad jis 
specialiam olimpiniam reikalui ir 
ta prasme jis ir “Atžalynas” ži
nomas lietuviškai visuomenei. Ko
mitetas todėl laiko dėl padėties 
painformavęs visuomenę ir pats 
paskutiniame posėdyjt rugsėjo 23 
d. atsistatydino. Rtikalus baigia 
tvarkyti buvęs komiteto pirm. Vy

MELBOURNO LIETUVIŲ NAMŲ 
DALININKAMS

kuris įvyksiąs He
ar rugpjūčio prad- 
laiką grupes vado- 
pirmininkui prane- 
programa olimpia-

‘Atžalynui” 
kad 

visų mel- 
slmpatijų 
jaunimui, 
eilėje at- 
nelaimėje

Pranešame, kad duoti Melbour
ne Lietuvių Kluko Tarybai pasiža
dėjimai — vekseliai Lietuvių Na
mams pirkti jau inkasuoti The 
Commercial Bank of Australia, 
335 Collins Street, Melbourne ir 
šiam reikalui tame banke atida
ryta mūsų sąskaita, pavadinta — 
The Lithuanian Club of Melbourne.

Prašom pasižadėjimų — vekse
lių davėjus atlikti pirmuosius 
įmokajimus. 
tvarką pranešime 
nam asmeniškai.

įmokėti galima 
skyriuose:

Bentleigh, Box 
Middle Brighton, Brunswick, East 
Brunswick, Camberwell, Canter
bury, Carlton, Carnegie, Clayton, 
Coburg, West Coburg, Colling
wood, Dandenong, Elsternwick, 
Fairfield, Footzeray, Frankston, 
Gardenvale, Hampton, Hartwell, 
Hawthorn, Heidelberg, Ivanhoe, 
Kew, Malvern, Mentone, Moorab
bin, Moreland, Newport, North- 
cote, Oakleigh, Prahran, Preston, 
Reservoir, Richmond, Sandring
ham, South Melbourne, South St. 
Kilda, St. Kilda, Sunshine, Thorn-

atlikti
Tikslią mokėjimų

raštu kiekvie-

ir šio banko

Hill, Heighten,

Rugsėjo 30 d. įvyko Sydnėjaus 
Lietuvių Namų Klubo Tarybos po. 
sėdis. Svarstyta namų pirkimo 
klausimas. Taryba nutarė šiuos 
namus pirkti. Reikalas perduotas 
advokatui. Sudaryta patikėtinių 
komisija, į kurių išrinkti Emil. 
Kolakauskas, A. Jasaitis, S. Gri
na ir J.P. Kedys.

Tarybos nariai pažadėjo tuojaus 
papildyti savo įnašus iki £ 50. 
Reikia skubiai sukelti dar apie 

3000 svarų.
Numatytieji pirkti namai ran

dasi 7-9 Mitchell Rd., Alexandria.

J.K.

PAGERBTI ADELAIDĖS 
“VYTIES” SPORTININKAI

krepšininkai, 
paskirų as. 
Ignatavičius, 
kurie krepši-

(Patikslinimas)
šviesos Sambūrio Canberros sky

riaus pranešime, tilpusiame pra
eitos savaitės numeryje, įsibrovė 
nemaloni klaida. Buvo atspausta, 
kad parengimas, kuriama ŠN> 
skaitoma paskaita apie 
papročius, įvyks spalio 12 d. 7 vai. 
vak. Turėjo būti: parengimas, ku
riame bus skaitoma paskaita apie 
Indijos papročius, įvyks spalio 13 
d. šeštadienį, 7.30 vai. vak.

Parengimas įvyks A.C.W. pa
talpose (Civic’e). Po paskaitos 
tradicinė arbatėlė.

MENO KORINIO VERTINIMAS
Rugsėjo 29 d., Milsons Point 

salėje šviesoss Sambūrio Sydnė
jaus skyriaus parengime dali. Al
gis Šimkūnas skaitė paskaitų, te
ma: “Meno kūrinio vertinimas". 
Paskaita buvo gerai paruošta ir 
teoriniai aiškinimai papildyti ilius
tracijomis epidljaskopu.

"Vyties” krepšininkams laimė
jus P. Australijos krepšinio pir
menybes, buvo suruoštas krepši
nio sezono pabaigtuvių pobūvis, 
kurio metu pagerbti ir apdova. 
nori mūsų šaunūs 
Ypač sveikinti ir 
menų apdovanoti 
Gurskis, Jačiunskis,
nį pradėję žaisti Vokietijoje Ir 
dabar yra vieni iš kovingiausių 
ir geriausių krepšininkų Austra
lijoje.

Krepšininkus sveikino ir sėkmės 
linkėjo: "Vyties” klubo pirm. B. 
Marmukonis, sportininkų seniūni
jos vardu Jaunutis ir visuomenės 
vardu J. Kalvaitis.

SYDNĖJAUS APYLINKĖS 
PARENGIMAI

PLUNKSNOS KLUBO SUEIGA

įvyks spalio 18 d., šeštadienį, 6 
vai. vak. “Mūsų Pastogės” Re

dakcijoje.

NAMŲ TARYBOS PADĖKA 
SYDNĖJAUS APYLINKEI

Sydnėjaus Lietuvių Namų Tary
ba pareiškė padėkų Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybai už papildymų 
įnašo Sydnėjaus lietuvių namų 
reikalams iki 250 svarų sumos ir 
už išreikštų norų talkininkauti 
įsigyjant namus.

KAS TIE LINKSMIEJI BROLIAI

“Linksmieji broliai” Nepriklauso
moje Lietuvos mažojoje scenoje 
humoro forma apdainuodavo kiek
vienų lietuviško gyvenimo įvykį, 
nežiūrint to, ar tai kam patikdavo, 
ar ne. O dabar jie apdainuos mū
sų gyvenimų Australijoje šokių 
vakare, kurį rengia ALB Sydnė- 
jaus Apylinkės valdyba š.m. spa
lio 13 d., šeštadieni, Trades Hail 
salėje.

PADĖKA

LKF Adelaidės skyriaus valdy
ba nuoširdžiai dėkoja A. Vaite- 
kėnui už gražiai atliktus staliaus 
darbus gaminant Adelaidės lietu
vių bendruomenei dovanų — tau
tiniams minėjimams pritaikytas 
scenos dekoracijas.

Valdyba.

iUTVIRTINK VALANDĖLEI SA- 
ZO DVASIĄ IR PAAUKOK LIE
TUVIŲ NAMAMS.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Val
dyba šiemet numato surengti šiuos 
pasilinksminimus — šokių vaka
rus: spalio 13 d., šeštadienį, Ir 
lapkričio 10 d., šeštadienį. Paren
gimams yra gauta puiki Sydney 
Trades Hall salė. Balius Trocade- 
ro salėje: gruodžio 27 d.

Valdyba.

kurioje nors Mel-

Remti Komitetas 
buvo susiformavęs

tautas Šalkūnas, kuriam tos rū
šies ir tos paskirties komitetą 
sudaryti buvo pavedęs buvęs Vik
torijos — Tasmanijos skautų tun. 
tininkas psk. Juozas. Makulis. "At
žalynui” Remti Komitetas likvida
ciniame posėdyje nutarė visus su
aukotus pinigus skirti atžalynie- 
čiams aprengti, juoba kad pinigai 
jau ir išleisti rūbų audimui. Iš 
kitų Australijos vietovių prisiųs
tos aukos, jei aukotojai nesutinka 
jų paaukoti pakitusiomis sąlygo
mis “Atžalynui”, bus grąžinta au
kotojams. Tos kategorijos aukoto
jai, kurių adresai žinomi, bus at
siklausti raštu. Likviduodamasis 
komitetas prašo buvusį pirm. V. 
šalkūną sukviesti “Atžalyno” rė
mėjų ir šokėjų tėvų ir pačių vy
resniojo amžiaus šokėjų susirin
kimą, kurio proga būtų pajieškoti 
“Atžalynui” atramos formos.

Šia proga buvęs
Remti Komitetas pabrėžia, 
nepasisekimas nekeičia 
kourniškių širdies ir 
gražiajam “Atžalyno” 
Nepasisekimas pirmoje 
žalyniečių nelaimė, o
jie verti dar širdingesnės ir veik- j bury, Toorak. 
lesnės paramos. Suprantama, kad Mokant centriniam Banke, • t.y. 
tos rūšies įvykiai palaužia mora- 335 Collins Street, City, naudoja- 
lę ir pačios grupės. Po šių įvykių ' mi baltos spalvos blankai, gi mo- 
grupei reikalinga gali būti persi-1 kant skyriuose — ružavos spal- 
tvarkymo, susidrausminimo. Gru
pės augintojai, rėmėjai ir pačių 
šokėjų tėvai prašomi “Atžalynui” 
jautriai talkauti.

Tautinių šokių lietuviška grupė 
atlieka svarbų lietuvybės išlaiky
mo uždavinį, ji yra kartu ir jau
nimo moralinio charakterio bran
dinimo šiltnamis. Namuose laiky
dami ūži pečiaus jaunimo neparuo- 
šime gyvenimui, o neleidžiamas 

jis vistiek Išsiverš. Girdime laik
raščiuose šių dienų jaunimą nuei
nant nevykusiais keliais. “Atža
lynas” turi būti viena priemonių 
jaunimu? išlikti jaunam, doram ir 
lietuviškam. Padėkime “Atžalynui” 
išgyventi jo krizę.

Visais buvusio “Atžalynui” Rem
ti Komiteto likvidacinės stadijos 
piniginiais reikalais, Iki bus pas
kelbta kitaip, kreiptis šiuo adre
su: Buvusiam 
Komitetui, 16 
voir, Victoria. 
1956.9.26 d.

Buvęs

gausite banke arba jo

banko skyriuose, teks 
6 penus už kiekvienų

Blankus 
skyriuose.

Mokant 
primokėti 
įmokėjimą.

Bankas prašo, kad mokėtojai po 
savo parašu dar* pakartotų — pa
rašytų aiškiai ir išskaitomai savo 
pavardę ir vardų.

Melbourne Lietuvių Klubo
Taryba.

"Atžalynui” Remti 
Army Pd., Reser-

“Atžalynui” Remti 
Komitetas.

Ats. pik. VACLOVUI ŠLIOGERIUI,
jo broliui inž. Antanui Šliogeriui, ilgus metus vargusiam Si
biro tremty, nepersenai mirus po sunkios ligos pavergtoj Lie
tuvoj, reiškiame giliausią užuojautą.

Halina ir Leonardas Karveliai,
Bankstown, N.S.W.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos ruošiamas
LINKSMAS POBŪVIS

— ŠOKIŲ VAKARAS — SUBATVAKARIS —

įvyks š.m. spalio mėn. 13 d., šeštadienį, jaukioje TRADES HALL 
salėje, 4 Goulburn Str., (5 min. nuo centrinės arba Town Tall gele
žinkelio stočių).

Vakarą paįvairins “LINKSMIEJI BROLIAI” savo aktualijom, 
kur, vienaip ar kitaip, bus kiekvienas "apdainuotas”. Puikus euro
pinis orkestras. Alutis. įėjimas 8 šil. Pradžia 7 vai. vakaro. Tramva
jumi važiuoti Georg Str. iki Anthony Hordens.

Visi pasinaudokite proga linksmai ir jaukiai praleisti šeštadienį.

VISI SKAUTU BIČIULIAI
Spalio 27 d. vyksta j “Živilės” ir DLK Kęstučio skautų d-vių 

ruošiamą

KAUKIŲ BALIŲ-KARNAVALĄ
Balius įvyks spalio 27 d. 8.vai..vak. puikioje Cabramattos miesto 

CIVIC HALL (tik 2 min. nuo stoties) 
Kaukės nusimaskuoja 11 vai. vakaro.

DAUG ĮVAIRENYBIŲ VAKARO METU: Puikus orkestras, fan- 
tinė loterija, laimės šulinys, skrajojantis paštas, skaniausi užkand
žiai ir alus, kaukių paradas. Geriausios kaukės premijuojamos.

VAKARO PELNAS EIS skautų-čių metinės stovyklos reika. 
lams. Savo atėjimu paremsite mūsų Jauniausius — lietuviškąjį atža
lyną.

BIL IETŲ PLATINTOJAI atsilankys pas jus į namus. Negavu
sieji bilietų kreipiasi pas B. Žalį: 9 Lloyd Ave., Nth. Bankstown, 
N.S.W.

Prašom! Kviečiam! Laukiam!

Mūsų nariui
VACLOVUI ŠLIOGERIUI,

jo broliui inž. Antanui Šliogeriui, iš Sibiro tremties grąžintam 
į pavergtą Tėvynę ir čia po sunkios ligos mirus, gilią užuojau
tą reiškia

Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos Klubas.

Bankstowno Apylinkės Valdybos ruošiamas
ŠOKIU VAKARAS 
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įvyks spalio 6 d., šeštadienį, 7 vai. vak.
MASONIC HALL, BANKSTOWNE.

Gros gera muzika, bus turtingas bufetas. Visi maloniai kviečiami at
silankyti.

ALB

Meno varžybos 
Sydnėjaus vaikams

Sydnėjaus Jaunių Teatras skel
bia meno varžybas, kurios įvyks 
š.m. lapkričio mėn. 18 d.
Varžybų tikslas duoti progos iš

eiti viešumon ir varžybose pa
siekti geresnių rezultatų studijuo
jantiems bet kokią meno šaką.

Varžybose gali dalyvauti visi 
lietuviai berniukai ir mergaitės1 
ne vyresni 16 metų amžiaus, gy
venų Sydnėjuje ir Jo apylinkėse.

I varžybų programą įeina: Mu
zika — bet koks muzikinis instru
mentas. šokis — klasikinis, iš
raiškos ar tautinis. Deklamacija 
— dailusis skaitymas lieetuviškai 
ar eilėraščiai. Dainavimas — solo 
ar duetu.

Norintieji šiose varžybose daly
vauti užsirašo pas Jaunių teatro 
vadovę (V.R. Saudargienė, 100 
Green Point Rd., Como, N.S.W.), 
pranešdami amžių ir pasirinktą 
varžyboms dalyką, iki š.m. spalio 
mėn. 30 d.

Išpildant šokį, jei bus pageidau
jama, bus parūpinta pianistas.

Geriausiai pasireiškę varžybų 
dalyviai bus premijuojami.

Sydnėjaus Jaunių Teatras.

LAUNCESTONAS
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Valdyba.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

MELBOURNO LIETUVIŲ DĖMESIUI!

š.m. spalio mėn. 12 d., penktadieni.

Collingwood Town Hall
erdviose patalpose yra rengiamas“TEVISKES AIDŲ“ BALIUS

Pradžia 7.30 vai. vakaro. Pabaiga 2 vai. ryto.
Gros didelis ir šaunus orkestras.

Veiks Kat. Moterų Draugijos paruoštas bufetas.
Pakvietimai gaunami kiekvieną sekmadienį pas p. A. ŠILVĄ 

parapijos patalpose arba užsisakomi pas jį kiekvienu metu telefonu 
LW 4370.

Visi tautiečiai yra kviečiami ateiti.

Tautos šventės minėjimo dieną, 
p.p. Stepšių bute įvyko ir visuo
tinis Launcestono lietuvių susirin
kimas. Išklausius pranešimų, bu
vo išrinkta nauja ALB Launces
tono Apylinkės valdyba: K. Kru
tulis — pirmininkas, V. člžaus- 
kas — sekretorius ir K. Petravi
čius — iždininkas. Revizijos ko
miai jon: V. Lazdauskas, S. Vir
bickas ir Pr. Ligeikfs.

Tos pat dienos vakare įvyko 
Tautos šventės minėjimas, kurį 
atidarė S. Virbickas ir trumpa 
pą paskaitą skaitė Pr. Ligeikis.

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).
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