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PRABILO TAIKOS ADVOKATAI
LONDONAS. — Per. savaitės 

pradžioje, atidarydamas Britų 
parlamente užsienio klausimais 
debatus, ministerial pirmininkas 
Churchillis pasakė ddelę politinio 
pobūdžio kalbą, ypatingai pabrėž
damas ir skatindamas Vakarų 
didžiąsias valstybes imtis pastan
gų susitarti su Sovietų Rusija ir 
tuo užbaigti šaltąjį karą. Palies
damas Korėjos reikalus, Churc
hillis pareiškė, kad jis būtų paten
kintas ir tuoj, jei kariaujančios 
šalys susitartų dėl karo paliaubų 
ir pasiliktų tose vietoje, kuriose 
jos dabar stovi. Dar pridūrė, kad 
pasiūlytieji paskutiniuoju metu 
komunistų aštuoni punktai turėtų 
būti užjaučiančiai ir kantriai per

Muencheno Politika Tol. Rytuose
VAŠINGTONAS. — Eilė sena

torių per. trečiadienį ir ketvirta
dienį labai aštriai puolė D. Brita
niją. JAV senatorius Knowlandas 
pareiškė, kad Churchillio ir Attlee 
kalbomis D. Britanija ruošia 
“Muencheną” Tolimuosiuose Rytu
ose. Jis priminė, kad Britų vadų 
pasakyto^ kalbos parodo, kad JAV 
bus palikta viena kovoti su komu
nistais Azijoje. Senatorius Doug- 
lasas, komentuodamas Britų vadų 
kalbas, pareiškė, kad Britai turė
tų “nustoti kumščioję Ameriką 
alkūne, kad laisvės kaina būtų 
siekiama saugumo”. Duoglasas 
priminė, kad Britai vis skatina 
JAV nusileisti komunistų reikala
vimams, ir tai reikštų komunist
ams didžiausią moralinę pergalę. 
Ypačiai aštriai puolė Churchillį ir 
Attlee senatorius McCarthy, pava
dindamas Attlee kalba “kvailu ir 
niekšingu puolimu”, nukreiptu 
prieš prezidentą Eisenhowerj. 
Kitą dieną senatorius McCarthy 
pareiškė: “Skandinkim kiekvieną 
prakeiktą laivą, kuris gabena 
komunistams ginklus Amerikos 
vyrų žudymui”. Senatorius McCar-

EGIPTO UL
TIMATUMAS

ANGLIJAI
KAIRO. — Per. trečiadienį 

Egipto vyriausybė įteikė D. Bri
tanijai griežtą ultimatumą, reika
laudama, kad iš Suezo kanalo zo
nos visi britų kariuomenės dalini
ai pasitrauktų per trijų mėnesių 
laiką be jokių sąlygų. Neigiamu 
atveju, kaip ultimatume pažymi
ma, britų daliniams Suezo kana
lo zonoje “nebus leista egzistu
oti”. Anglija į šį ultimatumą at
sakė ta prasme, kad pradėjo siųs
ti į Suezo kanalo zoną papildomus 
kariuomenės dalinius ir išilgai 
kanalo pradėjo ruošti įsistiprini- 
mus. Ministeriui pirminkui per. 
pirmadienį pareiškus kietą vyri
ausybės nusistatymą Suezo klausi
mu, manoma, kad Anglijos vyriau
sybė nenusileis Egipto reikalavi
mams- ir po to, kai buvo gautas 
besąlyginis ultimatumas. Tokiu 
būdu tarp Anglijos ir Egipto gali 
kilti ginkluotas konfliktas, dėl 
kurio Vakaruose nugąstaujama ta 
prasme, kad tokiu atveju Sovietų 
Rusija gali užimti Iraką ir Persi
ją. Egipto krašte prieš britus tuo 
tarpu reiškiasi stiprios priešiškos 
nuotaikos ir jau įvyko visa eilė 
mažesnės reikšmės incidentų tarp 
britų ir egiptiečių.

svarstyti. Pabrėžė ir savo nuomo
nę, kad jis abejoja, ar šiuo metų 
bebūtų įmanomas Korėjos suvieni
jimo darbasl. Priminė ir Indokini- 
jos reikalus, teigdamas, kad jis 
nemanoj kad Indokinijos komu
nistų ofenzyva būtų diriguojama 
iš Maskvos. Be kitų problemų dar 
užakcentuodamas, kad Anglija 
panaudos ginkluotą akciją dėl 
Egipto provokacinių veiksmų, 
Churchillis dar pranešė, kad 
Anglija neįeis į planuojamą Eu
ropos/ federaciją, pareikšdamas, 
kad D. Britanija turi savo valsty
bę ir savo imperiją. Tuose kraš
tuose, kurie siekia bet kuria kaina 
susitarimo su Sovietų Rusija, ši 

1 Churchillio kalba sukėlė didelio

thy dar taip pasakė Britų adresu: 
“Leiskim Britams pasitraukti iš 
Korėjos ir teprasikeikia jie”. Jis 
dar reikalavo, kad Britų opozici
jos vadas Attlee atsiprašytų JAV 
prezidentą Eisenhowerj (per. an
tradienį savo kalboje Attlee pasa
kė, kad nežinia, kas yra galinges
nis Amerikoje: prezidentas Eisen- 
howeris ar senatorius McCarty). 
Iš viso, Churcillio ir Attlee kalbos 
sukėlė Amerikoje didelį pasipikti
nimą. Kongrese kai kurie sena
toriai tiesiog apkaltino Angliją

Derybos Senuoju Keliu
PANMUNJONAS. — UNo 

vardu vairuoją Korėjos taikos 
derybas amerikiečiai, neseniai 
sutikę atnaujint sustojusias dery
bas tam tikromis nuolaidomis So
vietų reikalavimams ta prasme, 
kad nesutinką repatriacijai karo 
belaisviai turi būti internuoti ku
rios nors neutralios valstybės 
žinioje, staigiai pasuko vėl senuo
ju keliu ir pareikalavo, kad visi 
karo belaisviai, nesutinką grįšti į 
savo kilmės kraštus) — šiaurės 
Korėjon ar komunistinėn Kinijon, 
vos tik pasirašius karo paliaubas 
tuoj pat turi būti paleisti laisvėn 
Pietų Korėjos teritorijoje. Komu-

TEIGIAMAS BUNDESRATO 
SPRENDIMAS

BONN A. — Per. ketvirtadienį 
Vakarų Vokietijos bundesratas, 
Aukštieji Rūmai, 23 balsais prieš 
15 nusprendė priimti taikos su
tartį su Vakarais, pagal kurią Va
karų Vokietijoje bus baigta Są
jungininkų okupacija ir V. Vokie
tijos kariuomenė bus priimta į 
Vakarų Europos Armiją pagal 
Europos Gynybos Sutartį. Po to 
kai teigiamai pasisakė abu V. Vo
kietijos parlamento rūmai, taikos 
sutartis belieka pasirašyti V. Vo
kietijos prezidentui Heussui. Pa
starasis tačiau jau anksčiau yra 
pareiškęs, kad jis pasirašys tik po 
to, kai V. Vokietijos Konstituci
nis Teismas pasisakys dėl taikos 
sutarties konstitucingumo. Pasta
rojo sprendimas nelaukiamas an
ksčiau kaip rugpiūčio mėnesį.

JAV aukos 
Korėjoje

VAŠINGTONAS. — Ligi šiol 
Korėjos kare nukentėjo 134958 
amerikiečiai, kurių tarpe žuvusių
jų yra 24010 ir dingusiųjų be ži 
nios yra 9019. 

džiaugsmo. Ypačiai ji buvo už- 
girta Anglijos ir jos\ imperinių 
kraštų spaudos. Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse ši Churchillio 
kalba buvo sutikta rezervuotai.

D. Britanijos opozicijos vadas 
Attlee džiaugsmingai sveikino 
Churchillio kalbą, kurią jis, pavadi
no* labai realia. Attlee toliau metė 
priekaištus Amerikai, teigdamas, 
kad Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse yra elementų, kurie nenori 
Korėjos taikos. Savo samprotavi
mais pataikaudamas Sovietams, 
Attlee dar pridūrė, kad, išspren
dus Korėjos klausimą, komunistu 
nė Kinija turėtų būti priimta į 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą.

šantažu ir siūlė nutraukti jai 
Amerikos teikiamą pagalbą. Pre
zidentas Ęisenhoweris, kalbėda
mas pereitą ketvirtadienį spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad jis 
nemato iš Rusijos pusės pakanka
mai geros valios, kuri įgalintų 
pradėti Churchillio pasiūlytą Did
žiųjų konferenciją dėl užbaigimo 
šaltojo karo. Vakariečių spaudoje 
kai kur apgailestaujama, kad šis 
britų-amerikiečių kivirčas Krem
liui pasitarnauja kaip moralinis 
laimėjimas.

nistai griežtai pasipriešino ir to
kiu būdu Korėjos taikos derybos 
vėl sustojo. Vienokia ar kitokia 
kompromisų kaina besiekiu taikos, 
vakariečiai pasmerkė šį amerikie
čių žygį, apkaltindami amerikieči
us, kad jie žaloja taikos atmos
ferą, sukurtą postalininės epoc
hoj. Daugis vakariečių jau viešai 
reiškia savo nepasitenkinimą, kad 
Korėjos taikos derybos yra veda
mos vienų amerikiečių.

PRISIMENAMA 
ATOMINE BOMBA

NEW YORKAS. — Naujasis 
JAV orinių pajėgų vyr. štabo vir
šininkas generolas N. Twining ge
gužio 17 d. pareiškė, kad panaudo
jimui Korėjos kare yra diskutuo
jama atominė bomba. Generolas 
pridūrė, kad Korėjoje nors ir nėra 
karinių taikinių atom, bombai, ta
čiau to nepaisant, galimas daiktas, 
ji bus panaudota.

ADENAUERIS LONDONE
LONDONAS. — Vakarų Voki

etijos kancleris Adenaueris dviem 
dienom lankėsi Anglijoje, kur jis 
susitiko ir tarėsi su britų mini- 
sterių pirmininku Churchilliu. 
Londone Adenaueris priminė, kad 
Vakarų Rusijoje stovi 140 sovie
tinių divizijų, kurios kartu su 60— 
70 kitų komunistinių kraštų di
vizijomis sudaro faktą, kurio nie
kas negali paneigti. Adenaueris 
pareiškė, kad Sovietų Rusija ban
do pakenkti Europos suvienijimą,

MARCIANO SENSACIJA
CHICAGO. — Italų kilmės ame

rikietis Marciano per. penktadie
nio vakarą antrą kartą nugalėjo 
pasaulio meisterį sunkaus svorio 
boksininką negrą Joe Walcottą, 
Kova truko tik 2 min. 25 sekun
des, kai Marciano numušė negrą 
nokautu.

Lietuvos 
Laisvinimo Talka

VLIKas, siekdamas pagilinti 
laisvojo pasaulio lietuvių dalyva
vimą Lietuvos laisvinimo darbe ir 
pagelbėti visiems lietuviams dar
niai ir veikliai įsijungti į didžią
ją kovą dėl Lietuvos* politinės lais
vės, skelbia Lietuvos 
Laisvinimo Talką ir 
kviečia dėtis į ją 
visus tautiečius.
Šiam tikslui kiekvienam krašte 
kviečiama imtis iniciatyvos suda
ryti aktingus organus, kurie kal
bėtų lietuvių vardu ir atliktų visa, 
kas Lietuvos laisvinimui reikal
inga.

Laisvojo pasaulio lietuviai kvie
čiami visur statyti reikalavimus, 
kad Lietuvoje būtų paleisti iš ka
lėjimų visi, kas yra suimtas dėl 
savo įstitikinimų ar už patrioti
nę veiklą, ir kad niekas nebūtą 
persekiojamas dėl savo politinės 
praeities nepriklausomybės metu, 
kol Lietuva dar nebuvo Sovietų 
okupuota. Toliau turi būti reika
laujama, jog būtų grąžinta kul
tūrinė laisvė visu pilnumu, visiš
kai atsipalaiduojant nuo partijos 
generėlinėd linijos. Rusifikacija 
visomis formomis turi būti sustab
dyta. Priaugančioji karta turi tu
rėti galimumą auklėtis objekty
viai informuojama apie laisvojo 
pasaulio santvarką. Turi būti 
sustabdytas Lietuvoje tikinčiųjų 
persekiojimas ir visliems grąžinta 
laisvė viešai išpažinti savo religi-VLIKo NUTARIMAI IR DARBAI

VLIKas 1953 m. gegužio 4 ir 
5 d. svarstė pereitame posėdyje 
nebaigtus darbotvarkės klausimus.

Ryšium su Eisenhowerio kalba 
ir po Stalino mirties Sovietų Są
jungos propaguojama “taikos of
enzyva” Užstenio Reikalų Tarny
bos! valdytojas įvertino tarptauti
nę politinę padėtį. URT valdyto
jas pabrėžė, kad mūsų - visų lietu
vių-, gerai pažįstančių bolševizmą 
ir jų metodus, pareiga yra įspėti 
laisvąjį pasaulį, kad netikėtų 
šiuo bolševikų skelbiamu “taikos 
troškimu”, nes komunizmas iš 
esmės ir po Stalino mirties nieku 
nepakeitė, ir jo tikslai kaip buvo, 
taip ir liko imperialisjtiški. Ta 
proga reikia pabrėžti, kad JAV 
valstybės departa
mentas, interpretu
odamas Eisenhowe
rio reikalavimą iš
laisvinti Rytų Eu
ropos tautas, įsa
kmiai pasako, jog tat 
liečia ir Pabaltijo 
tautas. Priešingai, Vakarų 
Europos valstybių nusistatymas 
šia prasme nėra toks vieningas ir 
mums palankus. Daugelyje šių 
kraštų manoma, kad okupuotiems 
kraštams .reikalavimas laisvės 
reiškiąs karą, todėl nesą tiksliu jį 
dabartinėmis sąlygomis rusams 
statyti.

Dėl to URT stengsis tęsti tarp 
lietuvių laisvajame pasaulyje 
akciją VLIKo paskelbtojo atsišau
kimo prasme. Bus sustiprintas do
kumentinės medžiagos apie Lietu
vos-Sovietų santykius) rinkimas ir 
jos skelbimas; bus remiama ALTos 
iniciatyva išrūpinti JAV parla
mento nutarimą leisti vadinamie
siems “liaudies seimo rinkimams” 
ištirti, kartu su kitų Pabaltijo 
tautų atstovais bus paruoštas ir 
įteiktas laisvųjų tautų vyriausy-

ją, turėti religines institucijas ir 
įstaigas, atleidžiant jas nuo da
bar praktikuojamų nepakeliamų 
mokesčių. Sugriauta socialinė ir 
ekonominė santvarka turi būti at
statyta, grąžinant versllo ir darbo 
laisvę. Ypač turi būti panaikin
tas kolūkių brukimas ir varu į 
juos varymas visų žemę dirban
čiųjų. Turi būti duota laisvė steig
ti įvairias draugijas ir laisvai 
profesiškai organizuotis. ' Visoms 
politinėms partijoms turi būti su
teikta laisvė reikštis, organizuoti 
visjuomenę ir kritikuoti valdžios 
veiksmus.

Sovietų organai visoj jų teri
torijoj turi viešai paskelbti, kad 
visi deportuotieji gali laisvai grįžti 
•į savo tėvynę ir kad valstybė re
aliai garantuoja jiems ir jų šei
moms grįžimo priemones. Turi 
būti leista laisvai, nekliudomai 
susirašinėti laiškais ir kitomis 
priemonėmis susisiekti. Ypač turi 
būti leista laisvai lankyti Lietuvo
je pasilikusius artimuosius ir ne
kliudomai iš Lietuvos išvažiuoti į 
užsienius. Turi būti sudaryta gali
mybė laisvojo pasaulio spaudai pa
tekti į Lietuvą, o spaudęs atsto
vams laisvai visur lankytis ir teik
ti teisingą informaciją apie padė
tį.

Apskritai, laisvojo pasaulio lie
tuviai kviečiami tuojau pradėti 
vykdyti vsus žygius/ paskelbtojo 
į viso laisvojo pasaulio lietuvius 
atsišaukimo prasme. — URT.

bėms atitinkamas memorandumas 
ir kt.

Pribrendusiems bei per pasku
tinį pasitarimą Reutlingene ne
baigtiems klausimams svarstyti 
diplomatų šefas greitu laiku bus 
kviečiamas naujo pasitarimo. Ti
kimasi, kad ta proga bus galima 
nuodugniai apsvar
styti visą politinę 
-diplomatinę proble
matiką ir nustatyti 
vieną m ū sų u ž s i e n i o po
li t i k o s 1 i n i j ą, o tai įgalintų 
šioje srityje pasiekti dar didesnio 
efektyvumo, šia proga taip pat 
turės būti aptarta ir veiksnių 
konferencijos programa.

Ryšium su spaudoje svarstoma
is projektais, liečiančiais nuosavy
bės klausimą Lietuvoje, VLIKas 
nutarė paskelbti, kad jis/ laikosi 
visose Lietuvos konstitucijose 
užfiksuoto privačios nuosavybės 
dėsnio, paliekant valstybei teisę 
nuosavybę reguliuoti, turint gal
voje, kad išlaisvintos Lietuvos, 
seimas pats priims įstatymą, tvar
kantį nuosavybės klausimą. Visus 
okupanto išleistus įsakymus 
VLIKas laiko niekiniais.

šiame posėdyje VLIKas 
taip pat patvirtino 
grupių pasitarimo pa- 
teiktą siūlymą pri im
ti į V L I K ą mažlie- 
tuvių rezistencijos 
ir Lietuvių Vieny
bės Sąjūdžio atsto
vus, tuo padarydamasi dar 
vieną žingsnį visų lietuviškų jėgų 
apjungimo ir plačios konsolidaci
jos kryptimi.

Taip pat tenka paminėti priimtą 
Tautos Fondo statu- 
t ą , kuris nurodo laisvinimo 
akcijai lėšų mobilizavimo tvarką, 
nustato santykiusl tarp PLB ir 
Tautos Fondo atstovybių. -ELTA.

ELTOS KRONIKA.
• Lietuvoj ministeris Londone 

B. K. Balutis į įteiktą britų vy
riausybei notą gavo britų minis- 
terio pirm. Mr. W. Churchillio pa
vedimu patvirtinimą, jog įteiktoji 
nota, apie kurią buvo pranešta ir 
Mūsų Pastogėje yra priimta.
• Vokietijos kancleris Adenau

eris, lankydamasis Čikagoje, ten 
kalbėjo su keliomis dešimtimis žur
nalistų, tarp kurių buvo ir “Drau
go” redaktorius Dr. J. Prunskis. 
Adenaueriui buvo pateiktas ir vie
nas emigrantų reikalais klausimas, 
būtent: “Vokietijoje yra stiprių 
sąjūdžių tarp atstovų tų tautų, ku
rios Sovietų pavergtos. Kaip Bon- 
nos vyriauąybė žiūrėtų, pvz., į lie
tuvių, latvių, estų egzilinių vyriau
sybių sudarymą?” I tai Adenaueris 
atsakė: “Manyčiau, kad ateities 
veikimui tome tautoms būtų nau
dingiau savo politinius centrui or
ganizuoti toliau pavojaus zonų, 
pvz., Londone, Vašingtone, New 
Yorke”.
• JAV darbo ministeris M. P. 

Durkin gegužės l-ios proga pa
siuntė JAV vyriausybės ir tautos 
vardu Lietuvos darbo žmonėms 
sveikinimus!. Jie buvo perduoti per 
Amerikos Balsą. Ta pačia proga 
buvo taip pat perduoti sveikinimai 
Amerikos darbo žmonių vardu per 
jų atsakingus veikėjus, pareiškiant 
drauge reikalavimus, kad Sovietai 
grąžintų ištremtuosius baltus at
gal į savo tėvynes, Pabaltijy būtų 
pravesti laisvi rinkimai, išsikraus
tytų iš jo visi okupantai, o Lietu
vai, Latvijai ir Estijai, kaip ir 
kitoms bolševikų pavergtoms tau
toms, būtų grąžinta nepriklauso
mybė.
• Mūsų poeto ir diplomato Jur

gio Baltrušaičio sūnui prof. Jur
giui Baltrušaičiui gegužės 5 d. su
ėjo 50 metų amžiaus. Prof. J. Bal
trušaitis yra pasižymėjęs meno is
torikas baigęs aukštuosius/ moks
lus Sorbonoje, kur gavo valstybinį 
doktoratą ir specializavosi ypač 
viduramžių mene. Kaip meno isto
rijos žinovas, sukaktuvininkas bu
vo kelis kartus pakviestas/ skaityti 
paskaitų į Yale ir kitus universi
tetus JAV-se, o paskiausiai — į 
Metropolitain muziejų, Europoje
— į Leydeno ir Amsterdamo un 
-tus. Ligi karo dėstė Vytauto D. 
Un-te meno istoriją.Nuo 1934,m. 
prof. J. Baltrušaitisl dirba taip pat 
kaip Lietuvos Pasiuntinybės Pary
žiuje kultūros attache ir patarėjas. 
Po antrojo pasaulinio karo ypač 
uoliai įsitraukė į lietuviško darbo 
vagą tiek politiniame diplomati
niame darbe, tiek ir visuomeninia
me bei informacinėje veikloje. Vi
suose jo darbuose rūpestingai jam 
padeda jo žmona p. H. Baltrušai
tienė, kilimo prancūzė.
• VLIKo Pirmininkas 1953.4.26 

yra gavęs tokį 1953.4.21 data pažy
mėta iš Lietuvių Vięnybės Sąjūd
žio Vyriausiosios Valdybos Trem
tyje raštą: “Pakartotinai praneša
me, kad buvusio LVS atstovo 
VLIKe p. L. Prapuolenio pareiški
mai, padaryti jam pasitraukiant iš 
VLIKo, ir išdėstyti tuose pareiški
muose motyvai yra: 1) priešingi 
žvarbiausiam LVS uždaviniui
— bendromis jėgomis aktyviai ko
voti, už Lietuvos išlaisvinimą; 2) 
tie pareiškimai padaryti be LVS 
Vyriausios Valdybos žinios ir pri
tarimo ir todėl nesaisto nei LVS 
Vyriausios Valdybos, nei Sąjūd
žio ir liečia vien tik p. L. Prapuo
lenį asmeniškai.

Lietuvių Vienybės/ Sąjūdis, atsi
ribodamas nuo p. L. Prapuolenio 
padarytų pareiškimų, nėra iš ak
tyvios kovos dėl Lietuvos išlaisvi
nimo pasitraukęs ir toliau lieka 
kartu su kitomis grupėmis tos ko
vos fronte. Reiškiame aukštą pa
garbą. (Pas.) J. Kuncaitis, Pirmi
ninkas* J. Andrius, Sekretorius”.
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VYDŪNO GYVENIMAS IR VEIKLA
(Tęsinys iš per. numerio)

Neyien su daina apkeliavo Prū- 
<sų Lietuvą. Jis yra su paskaito
mis ir kalbomis keliavęs po visą 
Lietuvos kraštą. Kartais nukilda
vo ir užsienin kalbėti apie garbin
gą lietuvių tautą. Jis tris kartus 
lankėsi Šveicarijoje ir skaitė pas
kaitas Berne, Ženevoje, Asconoje. 
Nuo 1900 m. lankydavosi miestu
ose ir miesteliuose Didžiojoj Lietu
voj, kur ypač jaunimui yra skai
tęs šimtais paskaitų.

Vydūnas savo gyvomis ir įdo
miomis paskaitomis ir kalbomis 
užbardavo ypač jaunimą. Tumas 
-Vaižgantas ir Vydūnas bene dau
giausia bus turėję įtakos mūsų 
priaugančiai kartai. Telšiuose sa
vo laiku buvo įsisteigusi Vege
tarų Draugija ir Sielos Kultūros 
Būrelis. Vegetarai leido laikraštį 
“Širdies Liepsną”,© sielos kultū
ros būrelis tiems, kurie nori vai
kščioti prakilnybės taku, — lai
kraštį “šaltinį”. Tai daugiausia 
buvo moksleiviai. Vytauto Didžio
jo Universitete studentai buvo 
įkūrę Filoteosofų Draugiją. Vy
dūnas darė įtakos ir svetimiesi
ems. Kai Vydūnas apsigyveno Til
žėje 1892 m., jis buvo pirmasis ve
getaras, o paskutiniu metu — 
3000 iš 65000 gyventojų. Tilžės 
gimnazijos vokiečio mokytojo Fal- 
kenhahno sūnus Viktoras išmoko 
gražiai lietuviškai ir bai
gęs mokslus profesoriavo Kara
liaučiaus, Hamburgo,© dabar Ber
lyno Universitete, dėstydamas lie
tuvių kalbą ir lyginamąjį kalba
mokslį. Sunku trumpame raši
nyje nusakyti jo visus darbus Til
žėje. Jis per 52 metus jų daug 
atliko Tilžėje gyvendamas. Po I 
Pasaulinio karo įsteigia visą eilę 
draugijų: Spaudos, Kultūros, Mo
terų, Jaunimo ir Lietuvių Susi
vienijimą. Iki 1923 m. visai nepa
sireiškė neapykanta lietuviams iš 
vokiečių pusės. Po šių metų kirši- 
nimas ir neapykanta augo, kol ga
lutinai 1935 m. visas lietuvių 
draugijas naciai uždarė ir užgni
aužė betkokį besireiškiantį lietu
viškumą. Per 100000 lietuvių kil
mės žmonių gyveno Tilžės krašte 
ir Vydūno asmenybė spinduliuo
davo į juos savo prakilnumu, lie-i 
tuviška dvasia. Tenka prisiminti i 
tas didingas Joninių šventes Ram- 
byno kalne, į kurias suplaukdavo 
tūkstančiais žmonių iš Prūsų Lie
tuvos, Klaipėdos Krašto ir Didži
osios Lietuvos. Į jas atvykdavo dr. 
Vydūnas su Giedotojų Draugijos 
choru, suvažiuodavo žymūs Balti
jos Pajūrio veikėjai. Ypač gražias 
kalbas pasakydavo Vydūnas už- 
^urdamas klausytojus, nuostaoiąj vikais. Bėgimo metu į Vakarus 
nuotaiką sukurdavo savo 40 metų |

DELICATESSEN;

skendo jūroje, žiauriai bolševikų

ir turėjo ilgus, baltus plau-

šokinėjo

Ar

palydėjo juos į 
namus. Parodė 
kambarj ir ten

Jei tu nepasirašysi, tai vyk- 
Sibirą, — pasakė vienas iš

paleido 
ir, plė- 
iš vėži

IGERIA RUSAS LIETUVOJE, KAI JAM 
LIŪDNA

Iliustruotame vokiečių žur- | 
nale QUICK nesenai atpasa- ® 
kojami nuotykiai vokiečio I 
jaunuolio Guentherio Parnu- 5 
tzkės, kuris, karo metu pa- | 
simetęs nuo šeimos ir moky- f 
klos, atsidūrė Berlyne; čia X 
jį pasiėmė vienas rusas ka- I 
rys, veterinarijos gydytojas, | 
ir išsivežė Rusijon, netoli I 
Leningrado, kur gyveno to ’ 
ruso žmona ir duktė Nina, j 
Guentheris šioje šeimoje bu- f 
vo vadinamas Ženia. Jis gy- | 
veno ruso šeimoje prie Len- I 
ingrado dvejus metus, kai 9 
vieną dieną veterinarijos gy- I 
dytojas, kurį Guentheris va- * 
dina Juri, gavo iš Maskvos j 
telegramą, kuria jam buvo | 
įsakoma vykti tarnybai į | 
Lietuvą. I

Toliau čia pateikiamas y 
Guentherio įspūdžių atpasa- I 
kojimas iš QUICK žurnalo ? 
puslapių. $ 

Visi įtemptai tylėjo. Juri atsisė
da prie stalo ir žiūri į savo žmo
ną, kurią jis visuomet vadina 
močia.

— Močia, Nina — pradeda jis 
iškilmingai. — Močia, Nina, Že
nia. Po keturių dienų išvykstame. 
I Lietuvą mes išvykstame, 
girdite? Į Lietuvą!

— Motina šventoji! — sušunka

vadovauto Giedotojų Draugijos 
choro dainomis.

Paskutiniaab gyvenimo metais 
Vydūnui teko. daug iškentėti. 1932 
m. mirė jo artimiausia bendradar
bė ir bičiulė Marta Raišukytė. Ji 
buvo ir Vydūno raštų leidėja. 1937 
m. širdies smūgio ištiktas Klaipė
doje mirė jo brolis dr. Jurgis 
Storasta. Iš jo laidotuvių grįžęs 
rado savo žmoną mirties patale, 
kuri po poros savaičių mirė išgąs
dinta nacių išsišokimų prieš Vydū
ną. (Langų daužymas ir grąsini- 
mai.) Pagaliau ir jį patį vokiečių 
policija suima ir įmeta kalėjiman 
1938 m. kovo 11 d. Apie savo iš
gyvenimus ir mąstymus kalėjime 
yra parašęs veikalą “Kalėji
mas Laisvėjimas”. Po po
ros mėnesių jį iš kalėjimo išlei
džia, bet lyg didį nusikaltėlį laiko 
policijos priežiūroje, kol byla pa
galiau nutraukiama. Nuo kalėjimo 
dienų iki išbėginio į Vakarus, 
per seseris metus Vydūnas gy
veno vienuolio gyvenimą. Jis per 
dienų dienas leisdavo vienas prie 
rašomojo stalo. Visi šalinosi ir bu
vo uždrausta su juo bendrauti. 
Porą kartų savaitėje susitikdavo 
žmogų nuėjęs į krautuvę pasipirk
ti maisto produktų. Užsidaręs vie
natvėje per dienų dienas rašyda
vo, kurdavo. Protarpiais atsisės
davo prie savo vienintelės draugės 
arfos, kurios stygos prabildavo 
skundo ir skausmo akordais. Sa
vo bute, lyg šventykloje, sėmėsi 
įkvėpimo naujiems kūriniams. Jo 
butas buvo papuoštas 60 paveik
slų. Jų tarpe 20 originalų: keturi 
Fidaus, 4 Šimonio, 1 Lapinskaitės, 
1 Žmuidzinavičiaus, paties Vydūno 
ir kt.

Vydūno atvaizdų, sukurtų dai
lininkų, buvo Kauno Karo Muzie
juje Varno ir Zikaro, Karaliauči
aus Meno Muziejuje Meno Akade
mijos 
dail. 
kame 
mas
Draugijoje. Jis nuo 1925 m. prik
lausė Pen Glubui Londone ir buvo 
jo garbės nariu. Kad pavaizduo
čiau mūsų brangaus velionies pri
pažinimą ir pagarbą mūsų tautoje, 
suminėsiu draugijas ir sąjūdžius, 
kurių Vydūnas yra Garbės nariu, 
būtent: Mažosios Lietuvos Tary
bos, Lietuvių Rašytojų Draugijos, 
Liet, žurnalistu Sąjungos, Jau
nosios Lietuvos, Studentų Ateiti
ninkų, “šviesos” Sambūrio, Aka
deminio Sąjūdžio, Latvių-Lietu
vių Vienybės, LASo ir visos eilės 
kitų organizacijų.

Vydūno tremtinio kelias buvo 
vpač sunkus. Jis pateko po bolše- 

profesoriaus Pfeiferio ir 
Max Wendricho jo asmeniš- 
bute. Vydūnas buvo žino- 

ir Tarptautinėje Rašytojų

močia.
Juri atsistoja ir griebia ją į 

glėbį.
— Mes turėsime butą, močia. 

Keturius kambarius! Pagalvok 
tiktai: keturius kambarius! Aš 
būsiu didelis ponas.

— I Lietuvą! — sako apstul
busi močia.

— Ten gera, kur geras gyve
nimas, — sako Juri. — O jautiena 
visur skani.

— Motina šventoji! — kartoja 
močia. — Keturi kambariai . . . 
Keturi kambariai, Juri.

— Tai bus didelis įvykis, — 
Juri paleidžia savo žmoną ir juo-, 
kiasi.

Tai buvo tikrai didelis įvykis, 
— Jie visi prieš išvykdami gavo 
naujus drabužius. Gydytojas par 
sisiūdino naują uniformą, lyg koks 
generolas. Važiavo jie traukiniu, 
miegamajame vagone, kur buvo 
baltai paklotos lovos ir nebuvo 
utėlių. Kelionės metu daugiausiai 
jie visi miegojo, nes lovos buvo 
tokios minkštos. Po dviejų dienų 
jie atvyko į Lietuvą. Kauno sto
tim Stotis karo metu buvo sun- 
daužyta ir tik pora barakų testo- 
vėjo tarp griuvėsių.

Atvykusią veterinarijos gydy
tojo šeimą pasitiko keturi rusų 
kareiviai, ginkluoti automatiniais 
šautuvais ir pistoletais. Juri pa
klausė, kam jie tiek daug ginklų 
nešiojasi su savim. Kareiviai at
sakė, kad tai dėl partizanų, nes

ir .lenkų apiplėštas,© paskutiniųjų 
šautuvo buožėmis mušimas iki są
monės netekimo. Pereinamose sto
vyklose ant cementinių grindų, be 
durų ir langų patalpose, leido 
neramias naktis, kol pagaliau vos 
gyvą transporto traukinys atga
beno iki Luebecko, į Vakarus, čia 
pirmasis iš lietuvių jį suradau ir 
pradėjau rūpintis jo atsigavimu. 
Lietuviai skautai suorganizavo jo 
globą, kol jis pakankamai buvo 
pajėgus vykti į Detmoldą, į kurį 
atvyko mano kviečiamas ir rašy
tojo F. Kiršos lydimas. Ir tremty 
vos iš ligos patalo atsikėlęs sakė 
kalbas Luebecko skautams, Det- 
moldo bendruomenei ir moksleivi
ams, ateitininkų suvažiavimui. Vėl 
keliones su paskaitomis tęsė to
liau : Blombergas, Augsburgas, 
Augustdorfas, Bielefeldas ir kt. 
Aktyviai dalyvavo ir kultūriniame 
gyvenime Detmolde. Lankė Liau
dies Universiteto paskaitas ir pats 
skaitė, neapleisdavo nei vieno 
bažnytinio koncerto, lietuvių šven
čių ir skautiškų laužų. Iki pat 
mirties buvo judrus ir aktyvus. 
Pats sau maistą pasigamindavo ir 
apsitvarkydavo.

Vydūnas nemirė — jis gyvas 
mūsų širdyse. Jo kūnas tik iširo, 
bet jo dvasia bus gyva mūsų Tau
toje. Tu savo kalbomis, kaip bur
tininkas, kaip Tautos žinys ža
vėjai mus, vos tik prisikėlusius 
Tautos vaikus Amžinosios Ugnies 
tarnybai. Tu savo vaidybos menu 
sužadinai vaikščioti žvaigždžių 
Takais, o nuostabiai skambiomis 
dainomis ir giesmėmis atvėrei vidi
nio pasaulio paslaptis ir grožį. 
Regiu Tavo malonias ir nepapras
tai spindinčias akis, kurių šviesa 
įsiskverbė į pačias mano sielos 
gelmes Tau kalbant po ąžuolu 
Žemaičių giraitėje. Girdžiu gyvai 
dar šiandien Tavo nuostabius žo
džius apie žmogaus gyvenimo pra
smę ir uždavinį, apie tautos 
ir žmonijos kelią, apie Didįjį Slė
pinį nuo Džiugo kalno, iš Dirks- 
telių miško, Masčio ežero pakran
tėse.

Tavo skelbtos idėjos yra gyvos 
mumyse ir mūsų Tautoje. Jos bus 
amžinai gyvos ir vis skaidresnė
mis spalvomis sužėrės tekančio 
naujojo amžiaus saulės šviesoje. 
Tu tvirtai tikėjai į mūsų Tautos 
prisikėlimą, į visos žmonijos nau
jąjį šviesesnį amžių. Mes, Tavo 
sužadinti tam didingam žygiui, 
Tau atsiskyrus su mumis, pasiža- 
dam neišleisti iš akių to skaidrio
jo žvaigždžių tako ir visas jėgas 
sukaupę, tvirtai žengdami, eiti 
naujojo amžiaus keliu į laisvą mū
sų Tėvynę, į laimingesnį žmo
nijos rytojų! A. Krausas.

lietuviai visus rusus nori nugala
byti. Kareiviai nunešė gydytojo 
šeimos daiktus į didelį vežimą, 
kurin buvo įkinkyti du arkliai. Vi
si, taip pat ir kareiviai, susėdo į 
vežimą. Taip prasidėjo tolimesnė 
kelionė arkliais.

Po kokios valandos privažiavo 
mišką, čia kareiviai nusiėmė nuo 
pečių šautuvus ir juos užtaisė. 
Juri taip pat išsiėmė iš portfelio, 
revolverį.

— Ar tik ne partizanai ten, — 
pasakė vienas kareivis, rodyda
mas į mišką.

Juri pritarė ir liepė močiai, 
Ninai ir ženiai sugulti vežimo du
gne. Kareiviai suplakė arklius 
ir tie pasileido zovada.

Kurį laiką jie taip vis lėkė, bet, 
kai nieko vis dar neatsitiko, Gu- 
entheris nutarė, kad jokių 
partizanų nėra ir jis pakėlė galvą. 
O tuo momentu ir prasidėjo. Iš 
karto pasipylė Šūviai ir kulipkos 
tik šnarėjo medžių lapais. Karei
viai pradėjo atsišaudyti. Bet nie
ko nebuvo matyti. Arkliai lėkė 
kiek iškirsdami, vežimas 
ir dardėjo.

Vienas kareivis staiga 
savo automatinį šautuvą 
sterėjęs rankomis, iškrito 
mo. Jis neištarė nė žodžio, ir net 
neaiktelėjo. Po to prasidėjo jau 
labai rimtai. Tarp medžių pasi
rodė vyrų, ir vis daugiau jų ėjo 
iš miško. Raiti vyrai, kurių bu
vo apie 20, lėkė paskui vežimą*
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KYLA NAUJAS PASAULIS
Pereitais metais anglų 

žurnalistas Harry Hopkins
as atliko kruopštaus ste
bėjimo' kelionę* aplankyda
mas Indokiniją, Siamą, Bur- 
mą, Malajus, Indiją, Ceilo- 
ną, Borneo ir Indoneziją. 
Daug matęs ir patyręs, 
Hopkinsas surašė sąvo įs
pūdžius ir garsioji Londono 
leidykla Hamish Hamilton 
išleido jo knygą “Kyla Nau
jas Pasaulis”, čia Harry 
Hopkinsas vaizdžiai ir aiš
kiai nušvietė painiuosius 
Azijos klausimus, pasaky
damas nemaža karčios tiesos 
civilizuotojo ir kultūringojo 
pasaulio kūrėjams.

Šiuo metu besikomplikuo- 
jant Indokinijos klausimui, 
labai pravartu susipažinti 
su tomis autoriaus mntimis, 
kurios apibūdina šio menkai 
mums težinomo krašto pa
dėtį.
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Vietnamo, Laoso ir Combodijos 
valstybės, sudarančios Prancūzi
jos. Indokiniją, nors ir turi savo 
suvereninius karalius, tačiau, kaip 
britų žurnalistas Harry Hopkinsas 
mano, Prancūzija neparodo jų 
atžvilgiu geros valios.

Vietnamiečių laikraščio redakt
orius tik nusijuokė, kai Harry 
Hopkinsas priminė jam, kad 
Prancūzija yra pažadėjusi tiems 
kraštams nepriklausomybę. Viet
namiečių laikraštininkas pareiškė, 
kad Prancūzija nepaiso savo pa
žadų. Vietnamas, teisingai, turįs 
savo vyriausybę, tačiau tą vyri
ausybę sudarančios prancūzams 
atsidavusios lėlės. Tos vyriausy
bės žmonės esą tik komedininkai. 
Vietnamiečiai norį tokios nepri
klausomybės, kokią britai yra 
suteikę Indijai. Bet argi prancūzai 
tai suteiksią? Jie niekumet tai 
nepadarysią! Prancūzai esą loty
nai, bet ne anglosaksai. Jie nie
kumet nepasikeisią!

Vietnamietis redaktorius išdėstė 
savo galvojimą, kaip Hopkinsas 
mano, išreiškiantį daugumos jo su
tiktų vietnamiečių mintis:—

“Aš nesu komunistas, bet aš ver
čiau pasirinkčiau gyvenimą valdo
mą komunistų, o ne kolonialinių 
valdovų. Aš esu antikomunistas, gi 
Ho Chi Minh yra komunistas. Bet 
aš sakau, Ho Chi Minh yra tikras 
patriotas ir aš sveikinu jį”.

Taip vietnamiečių laikraštinin
kas antikomunistas, nusivylęs pra
ncūzų valdymu, charakterizuoja sa
vo tautiečių nuotaikas, apibūdinda-

Apsirengę jie buvo kaip ūkininkai 
ir tupėjo šautuvus. Juri numetė 
pistoletą ir, pagriebęs nušautojo 
kareivio automatinį šautuvą, pra
dėjo tratinti. Nina, gulėdama/ve
žimo dugne, garsiai verkė, o močia 
susigužusi tylėjo.

Pagaliau pasisekė ištrukti ir 
išvažiuoti iš miško. Juri liepė 
prilaikyti arklius. Jis keikėsi,o 
taip pat ir kareiviai. Juri išsitrau
kė iš portfelio butelį degtinės. 
Gėrė ją visi. Apie žuvusį kareivį 
niekas neprasitarė nė žodžio.

Po valandos jie atvyko į Raslė- 
jos kaimą, kuris šioje apylinkėje 
buvo didžiausias. Tai buvo labai 
gražus ir švarus kaimas, nors jie 
ir nepastebėjo tai iš karto, nes 
nebuvo dar pakankamai atsipei
kėję iš užpuolimo, čia buvo 30 
rusų kareivių garnizonas, kurio 
storas komendantas pasitiko at
vykusius. Sužinojęs apie užpuoli
mą, jis pasakė, kad “netrukus bus 
atsikeršyta”.

Komendantas 
skirtus gyventi 
jiems kiekvieną 
buvusius baldus. Kai močia pamatė 
tuos kambarius, dailius baldus ir 
kilimus, ji neteko žado. Ji vaikščio
jo po didelius kambarius ir viską 
atsargiai lietė rankomis. Galiausi
ai ji pasakė, kad dabar ji jau
čiasi tikrai esanti didelio pono 
žmona. Taip pat galvojo ir Ženia 
su Nina. Jie didžiavosi Juriu. 
Užmiršo net ir įvykį su partiza
nais.

Po dviejų savaičių Nina buvo 
pasiųsta į “panelių mokyklą”, ku
rią tegalėjo lankyti rusų mergaitės 
ir tik didelių ponų dukterys. Juri

mas Ho Chi Minh, komunistinių su
kilėlių - vietminhiečių vyriausiųjų 
vadą.

Vietnamas yra Indokinijos teri
torija, daugiausiai apgyvendinta 
anamitų žmonių, ši teritorija tęsia
si nuo rytinių Indokinijos pusiau- 
salio krantų iki Tonkino šiaurėje ir 
iki Saigono pietuose.

1945 m. užkariavę Indokiniją, ja
ponai nusodino nuo sosto Bao-Dai 
ir jo vieton įkėlė Ho Chi Minh, 
kaip naujo nepriklausomo krašto 
valdovą. Ho Chi Minh vardas reį; 
škia “Tą, kuris šviečia”. Savo jau
nystės dienomis jis buvo gyvenęs' 
Paryžiuje, o vėliau politinės išmin
ties- mokėsi Maskvoje. Kai Japonai 
buvo paklupdyti, prancūzai vėl su
grįžo ir suteikė vietnamiečiams 
menką nepriklausomybę. 1946 m. 
gruodžio 19 d. Ho Chi Minh kari
nės pajėgos sukilo ir puolė visą 
eilę miestų. Taip ir prasidėjo viet
minhiečių karas prieš prancūzus. 
30000 vietminhiečių karių, pasigro
bę įkaitais nemaža prancūzų, jų 
žmonų ir vaikų, pasitraukė į kaln
us. Prancūzai vėl įkėlė Vietnamo 
sostan Bao-Dai.

Po penkių metų 30000 vietmin
hiečių karinės pajėgos išaugo į 
300000 karių būrį, gerai, moderniš
kai paruoštą aprūpintą moder
niais ginklais ir gerai vadovaujamą 
keliolikos pajėgiausių Vietnamo te
ritorijos vadovų. Užėmę tris ket
virtadalius Vietnamo teritorijos 
šiaurėje, sukilėliai turi savo atski
rą valiutą, mokesčių sistemą, pra
monę, mokyklas, ligonines bei sve
timų kraštų atstovybes. Ši sukilė
lių užimta teritorija dabar vadinat 
ma Viet-Minh.

Keisčiausia tai, kad likusis Vie
tnamo kraštas netraktuoja Viet- 
minho komunistinės teritorijos pri
ešo žeme. Net pulkininkas Le, cen
trinio Vietnamo Civilinės Gvardi
jos vadas taip pasakė: “Kas yra 
tie vietminhiečiai? Jie yra mūsų 
draugai. Mes pažįstame juos. Mes 
turime dirbti su liaudimi, su žmo
nėmis iš kaimų. Jie yra mūsų tėvai 
mūsų broliai, mūsų pusbroliai. Jie 
mums sako tai, ką mes norime ži
noti. Jie mums padės ...”

Taip kalba visi vietnamiečiai. 
Tuo tarpu, kai prancūzai traktuoja 
Vietnamo karą su Vietminhu pir
miausiai kariniu požiūriu, vįetna- 
miečiai į šį karą žiūri daugiausiai 
iš politinio taško.

Hopkinsas užkalbino vieną vie
tnamiečių raštininką, pabėgusį iš 
Vietminho teritorijos, kur komu
nistai jam nepatiko. Jis nupiešė ra
tą ir paklausė: “Ar jūs žinote, ką 
tai reiškia? Tai yra užburtas 
ratas. Mes kariaujame prieš komu
nistus, dėl ko mes turime laikyti 

dažnai važinėjo po kaimus gydyti 
sergančių gyvulių. Jis buvo vienin
telis veterinarijos gydytojas viso
je apylinkėje. Guentheris-Ženia 
padėdavo Juriui gydyti gyvulius 
ir išmoko net ir vienas kai ką at
likti.

Tuoj po Naujųjų Metų Lietu
voje prasidėjo kolchozų steigimas. 
Juri su Ženia važinėdami po kai
mus gyvulių skiepyti dažnai bū
davo ūkininkų pavaisinami degti
ne ir Juri niekad nuo to neatsisa
kydavo. Kartą jiems taip pas vie
ną ūkininką beviešint atvyko du 
policininkai ir du rusai. Rusai, 
policininkams visą laiką tylint, 
perskaitė ūkininkui iš didelio lapo 
apie tai, kad ūkininkas turi pa
sirašyti savanoriškai įsijungiąs į 
kolchozą, pridurdami, kad taip 
jam būsią geriau gyventi, ūkinin
kas papurtė galvą. Jis buvo mil
žiniško ūgio, lygiai kaip ir jo sū
nus, 
kus.

ai į 
rusų.

Ūkininkas pažvelgė į sūnų,o ta
sai pasakė:

— Nepasirašyk.
Antrasis rusas mostelėjo poli

cininkams, kurie pradėjo daužyti 
šautuvais ūkininko sūnų. Daužė, 
kol tasai sugriuvo ant žemės. Tai 
matydamas ūkininkas raštų pasi
rašė. Rusai draugiškai patapšno
jo jo petį ir pasakė, kad jis esąs 
“geras ir protingas žmogus”.

Sugrįžęs į savo gyvenamų kai
mų, Juri su Ženia nuėjo į smuklę 
ir gėrė ten kartu su garnizono 
komendantu. Komendantas jiems

• m

prancūzų kariuomenę. Kai mes tu
rime prancūzų kariuomenę, mes ne
galime būti nepriklausomais. Mes 
nesame nepriklausomi, tad mes tu
rime laikyti prancūzų kariuomenę.. 
Nepriklausomybė, monsieur, yra 
kažkas tai, ką mes matome veidro
dyje. Mes galime kažką veidrodyje 
matyti, tačiau mes negalime tai pa
imti”.
* Toliau Harry Hopkinsas samp
rotauja, ar Kinija įsitrauks į In
dokinijos karą. Britų žurnalistas 
abejoja. Kiniečio žodis vietnamie
čiui reiškia “žiurkės! uodegą”. Nors 
.vietnamiečiai yra paveldėję kone 
viską iš kiniečių, net kalbą ir jų 
senąjį raštą, bet jie jų nemėgsta. 
Vietnamiečiai pažįsta kiniečius, kai 
jie keliomis progomis buvo įsiveržę 
į Vietnamą. Jie laiko kiniečius to
kiais pat kolonizuotojais, kaip ir 
prancūzus. Vienas vietnamiečių 
leitenantas taip pasakė Hopkinsui: 
“Mes, vietnamiečiai, tūkstantį me
tų išgyvenome kiniečių valdžioje. 
Jeigu Vietminhas įsileistų kinie
čius, tai visa politinė sjtuacija pa
sikeistų iš karto”.

Tiek vietnamiečiai, atseit, Viet
namas, remiamas prancūzų kariuo
menės ir valdomas karaliaus Bao- 
Dai, tiek vietminhiečiai, atseit,' 
Vietminhas, remiamas komunistų 
kariuomenės-sukilėlių ir valdomas 
Ho Chi Minh, gyvena nacionalisti
nėmis idėjomis, nukreiptomis prieš 
betkokį kolonijalinį valdymo būdą. 
šios( dvi, nūdie kad ir kariaujančios 
savutarpyje, stovyklos atstovauja 
tą patį tautiniais jausmais gyve
nantį vietnamietį. Prancūzijos val
dymo būdai pažadino vietnamiečio 
troškimą gyventi nepriklausomai, 
juo labiau, kai jis nebetiki baltojo 
žmogaus dieviškumu, nes paskuti
niojo karo metu jis turėjo progos 
matyti, kaip japonas tą baltojo 
žmogaus didybę buvo pamynęs kie
tu savo batu.

Kaip Harry Hopkinsas mano, 
Vietnamo, o kartu ir visos Indoki
nijos, problemos sprendime pragie
drulių nėra. Britų žurnalistas bai
gia siavo įspūdžius ir samprotavi-z 
mus gana pesimistiškai. Jis. mato , 
abi Vietnamo stovyklas skendėjau
čias fatalizmo migloje. Vietnamo 
išgelbėjimui progos esančios pra
rastos. Jas dabar išnaudoja komu
nistai. Hopkinsas mano, kad ne
daug bėra kas likę besiimti, kad 
vartai į Pietryčių Aziją nebūtų už
imti komunistų. — j.k.

Į:town hall ■:

86 Bathurst St., Sydney.
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pasakojo, kad tą dieną visoj Lie
tuvoj buvo renkami parašai. Juri 
nieko į tai neatsakė ir tik toliau 
gėrė. Namo sugrįžo labai vėlai ir 
močia neįsileido savo vyro. Juri 
atsigulė kartu su Ženia. Gulėda
mas pasakė:

— Kai rusui liūdna, jis geria.
_ Taip, — atsakė Ženia ir jie 

užmigo, nors buvo girti ir jiems 
buvo liūdna.

Kitą kartą, jau vė'lai vakare, 
juodu grįždami iš vieno kolchozo, 
netoli namų išgirdo lojant šunis 
ir šūvius. Pamažu ir atsargiai ju
odu judėjo kaimo link. Pasie
kę kaimo gatvę, juodu pamatė 
prie vieno stambaus ūkininko na
mų rusų kareivius. Tie švysčiojo 
lemputėmis ir vienas per kitą 
kalbėjo. Juri pašaukė vieną iš jų 
ir paklausė, kas čia dedasi. Tuo 
momentu iš namų išėjo storasis 
komendantas,o už jo du kareiviai, 
kurie laikė suimtą ūkininką ir se
nutę jo žmoną. Atrodė, kad ko
mendantui pasidarė nesmagu prieš 
Jurį ir jis pasakė, kad tai yra 
vyriausybės įsakymas ir visi ūki
ninkai, kurie nepasirašo stoti į 
kolchozus, turi būti suimami.

— O kas su jais atsitiks? — 
paklausė Juri.

— Kas gi daugiau, broleli, — 
artyn prieidamas pasakė pašnibž
dom storulis. — Sibiras, kas gi 

(Nukelta į 3 puslapį)
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ŽODIS TĖVAMS PRESID. EISENHOWER SAYS
Peržvelgiant tremties ’uždavi

nius emigracijoje, iškyla pirmiau
sioje vietoje lietuvybės išlaikymas;. 
Šis svarbiausias mūsų uždavinys 
siektinas įvairiom priemonėm, čia 
paliesime tiki vieną svambiausių 
tikslų — priaugančią kartą išlai
kyti lietuvišką dabarty ir ateity, 
čia neabejotinai lemiamos reikš
mės turi lietuviška šeimos dvasia, 
tėvų nusiteikimas ir rūpestingumas 
beauklėjant ir mokant savo vaikus. 
Žvelgiant i priaugančios kartos 
veidą, galima pastebėti gražių 
prošvitulių. Nemaža tėvų leidžia 
į lietuviškas vargo mokyklas savo 
vaikus, užsako jiems laikraščių 
bei nuperka, lietuviškų knygų. 
Žymi dalis tėvų dar nesusiprato 
ir neleidžia savo vaikų į savaitga
lio mokyklas, j kurias be didelio 
sunkumo galėtų nusiųsti juos. 
Bet yra daug pavojų ir rėkiančių 
reiškinių, kurie veda smarkiai j 
nutautėjimą. Svetima aplinka ir 
mokykla labai veikia vaikus.

Yra mūsų vaikų, kurie jau 
šeimose, namuose tarp savęs kal
ba svetima kalba ir pradeda pa
miršti savo kalbą. Tai yra pradžia 
mirties savo tautai. Motinos kalba 
yra ryškiausias tautinės gyvybės 
rodiklis. Vaizdžiai nusakė jos 
netekimo prasmę Mikalojus 
Daukša. Kalbos nustoti nėra tik 
šiaipjau vieną kalbą pakeisti kita, 
bet yra kultūrinis (ne: kultūring
as), dvasinis nusisusinimas, doro
vinis nusilpimas, asmens nusmu- 
kimas iš tiesaus, kad ir tiesos kelio 
nukrypimas i slidų, neaiškų šun
kelį — liga sunki ir su vėlesnėmis 
kartomis vis dar didėjanti, kad ir 
pagydoma. Vienintelis, bet ste
buklingai veikiąs vaistas — grįžti 
į savo tėvų ar net į protėvių kal
bą, grįžti savo tauton.

Tuo nenorima pasakyti, kad 
nesimokytų mūsų vaikai krašto, 
kuriame gyvena, kalbos. Dėl šio 
klausimo rūpesčio neturime. Lan
kydami krašto mokyklas vaikai 
puikiai išmoks priglaudusio mus 
krašto kalbą. Didi gėda tėvams, 
kurių vaikai jau nebekalba namu
ose lietuviškai ir svetimoji jiems 
jau prieinamesnė. Kaip besistengsi 
tapti kitos tautos nariu, vis vien 
nepritapsi ir liksi sausa šaka 
svetimojo medžio. Mes galime likti 
gyvi ir būti naudingi žmonijai tik 
per savo tautą. Gimtoji kalba — 
tautos gyvybės barometras. Lietu
viškas žodis — mūsų tautos es
mės ir dvasios reiškėjas. “Kal
ba tautai, kaip kūno žadas kūnui.”, 
sako Vydūnas. Tad pamiršti gim
tąją kalbą yra didžiausias nusižen
gimas ir gėda. Būkime geri to 
krašto piliečiai, kuriame gyvena
me, bet ir išlikime garbingais 
lietuviais, o ne būtybėmis nubluku
siomis, be nugarkaulio, be dvasios, 
svetimybių jūroje paskendę.

daugiau.
čia tuoj komendantas pradėjo 

keiktis, kad ūkininko sūnus pas
prukęs. Girdi, jis bus nujojęs pas 
partizanus, ir dabar partizanai 
tikriausiai bandys visus suimtuo
sius ūkininkus išvaduoti.

Taip ir buvo.
Jurtai su komendantu dar besi

kalbant, kaimo gatvėje pasirodė 
būrys raitų partizanų. Rusai me
tėsi už priedangų ir prasidėjo 
šaudymas. Juri ramiai įsėdo į 
vežimą ir laikė rankoj pistoletą. 
Tačiau partizanai tiek Jurta, tiek 
Ženia nesidomėjo. Susišaudymas 
netruko nė penkių minučių, kai 
partizanai jau išsitempė suimtu
osius ūkininkus ir susisodino juos 
ant arklių,o taip pat ir senąją 
moterį. Jie išnyko.

Kai partizanų kaime jau nebe
buvo, komendantas pasidarė labai 
narsus, ėmė juos vytis ir šaudyti 
į orą. Juri tik nusispiovė gatvėn. 
Matė keturius negyvus rusus. Ki
ti buvo išsilakstę. Juri dar kartą 
nusispiovė ir važiavo kartu su 
Ženia toliau. Ne namo važiavo, 
bet pasuko prie smuklės. Juri pri
sikėlė smuklininką ir pradėjo 
gerti. Ženia priminė, kad jie turi 
važiuoti namo, nes žadėjusi Nina 
parvažiuoti. Juri atsakė:

— Eik vienas pas Niną. Aš 
turiu gerti.

Ženia tačiau pasiliko ir juodu 
gėrė kartu. Grįžo vėl labai vėlai. 
Močia ir šį kartą jų neįsileido,

Brangūs Tėvai, kad mūsuose 
neįvyktų tas žalingas dvasinis 
nusmukimas, sunykimas, leiskime 
savo vaikučius į lietuviškas vargo 
mokyklas. Jų jau nemaža yra įs
teigtų didesnėse vietovėse. Lietu
vių Kultūros Fondo Apygardos ir 
ALB. Krašto Valdybos ragina 
LKF skyrius,o jų kur nėra, apy
linkių valdybas steigti vargo mo
kyklas, kur yra nors keletas lietu
viukų. Visi tėvai raginami leisti į 
jas savo vaikučius, kad jie nepa
mirštų savos kalbos, susipažintų 
ir su savo tautos senove, kraštu 
ir tėvynės meilė liepsnotų jų šir
dyse. Mes turime savo jaunimą 
auklėti sunkiam savo ir bendru
omenės gyvenimui, laisvam lietu
vių tautos ir valstybės atstatymui. 
Turime jaunimą įsąmoninti ne
pakrikti, vieningos tautinės ben
druomenės laikytis. Nemanykite, 
kad Jūsų vaikai mokytojams rei
kalingi, supraskite, kad Jūsų 
pačių pareiga ir rūpestis yra 
išauklėti ir išlaikyti savo vaikus 
gyvus savo tautai. Nepagailėkime 
keliolikos šilingų vaikų laikraš
čiams. Jaunesniesiems yra “EG
LUTĖ” (Immaculate Conception 
Convent, R. F. D. 2, Putnam, 
Conn., U.S.A.; metams 35 šil
ingai), “TĖVIŠKĖLĖ” (2313 
West 91 St., Chicago 20, ILL., 
U.S.A.; kaina metams 30 šil.) 
augesniems patartinas Skautų 
Aidas. (J. Pažėra, Box 1003, Sta
tion C., Toronto, Ont., Canada; 
kaina metams 30 šil.) Nepagailė
kite nupirkti vieną kitą letuvišką 
knygelę, kad jie pamiltų lietuvišką 
žodį, dėl kurio mūsų tėvai buvo 
ir yra tremiami į Sibirą.

Paauglius siųskime į tautinių 
šokių grupes, jaunimo kursus, 
skautus, chorus, vaidybos mėgėjų 
būrelius. Mūsų visų pastangos 
liks nebergždžios; tuo keliu eidami 
išlaikysime priaugančią kartą 
lietuvišką ir artinsime savo Tau
tai laisvės rytojų!

Vytautas Žemkalnis,

LKF AUSTRALIJOS APYGAR
DOS VALDYB. PIRMININKAS.

Justinas) Vaičaitis,

ALB KRAŠTO VALDYBOS
PIRMININKAS.

Lietuvių Kultūros Fondas perė
męs švietimą įsteigė prie Apygar
dos/ Valdybos švietimo Komisiją. 
Vadovėlių, programų ir kitais 
švietimo reikalais galima kreiptis 
į tos Komisijos pinnininką šiuo 
adresu: A. Krausas, 24 Grandview 
Ave., Maribyrnong, W. 3., Vic.

tad nakvojo daržinėj ant šiaudų.
Po kelių savaičių garnizonas 

buvo padidintas iki 200 kareivių. 
Kiekvieną naktį buvo suiminėjami 
ir išvežami ūkininkai. Dažnai bu
vo girdimi šūviai ir riksmas nak
ties metu.

Vieną naktį Guentheris-Ženia 
girto rusų kareivio buvo pašau
tas į koją. Juri nugabeno jį į vie
ną Kauno ligoninę, kur jam teko 
ilgai gydytis pašautą koją. Kai 
pagijęs grįžo pas Jurį, netrukus 
jis buvo kažkieno atpažintas kaip 
vokietys. Sužinojo NKVD. Kartą 
namo begrįžtąs Ženia buvo pačiup
tas, jėga įsodintas į sunkvežimį ir 
net neleidžiamas atsisveikinti su 
geraisiais globėjais, jis buvo tiesi
og nugabentas į grąžinamų Vokie
tijon vokiečių transportą. Jis bu
vo rusų nugabentas ir paliktas 
Rytų Vokietijos zonoje. Iš čia 
Guentheriui pasisekė pabėgti ir 
pasiekti Vakarų Vokietiją, kur jis 
susirado ir tikrąją savo motiną.
— B. L.

GERU LIETUVIU LIK
SI IR NAUDOS TURĖ
SI, ADRESUODAMAS:

Box 4558, G.P.O.,
Sydney, N.S.W., 

IR MUSU PASTOGE 
NUOLAT LANKYSIS.

.. Address by President 
Dwight D. Eisenhower, 
April 16, 1953, at Was
hington, D.C.: Radio Text

In this Spring of 1953, the free 
world weighs one question above 
all others: the chance for a just 
peace for all peoples.

To weigh this chance is to sum
mon instantly to mind another 
moment of great decisions. It 
came with that yet more hopeful 
Spring of 1945, bright with the 
promise of victory and of freedom. 
The hope of all just men in that 
moment, too, was a just and 
lasting peace.

The eight years that have pas
sed have seen that hope waver, 
grow dim, and almost die. And 
the shadow of fear again has 
darkly lengthened across the 
world.

Today the hope of free men 
remains stubborn and brave but 
it is sternly disciplined by exper
ience.

It shuns not only all crude 
counsel of despair, but also the 
self-deceit of easy illusion.

It weighs the chance for peace 
with sure clear knowledge of 
what happened to the vain hope 
of 1945.

In that Spring of victory, the 
soldiers of the Western Allies 
met the soldiers of Russia in the 
centre of Europe. They were tri
umphant comrades in arms. Their 
peoples shared the joyous prospect 
of building in honor of their dead, 
the only fitting monument — an 
age of just peace.

All these war-weary peoples 
shared, too, this concrete, decent 
purpose; to guard vigilantly 
against the domination ever again 
of any part of the world by a 
single, unbridled aggressive power.

This purpose lasted an instant 
— and left the nations of the 
world divided to follow two 
distinct roads.

The United States and our vali
ant friends, the other free nations, 
chose one road.

The leaders of the Soviet Union 
chose another.

The way chosen by the United 
States was plainly marked by a 
few clear precepts which govern 
its cqnduct in world affairs.

First: No people on earth can 
be held — as a people — to* be 
an enemy, for all humanity shares 
the common hunger for peace and 
fellowship and justice.

Second: No nation’s} security 
and well-being can be lastingly 
achieved in isolation, but only in 
effective completion with fellow 
nations.

AMERICA
Miss Alice Lacey, Information 

Assistant in charge of the United 
States Information Service office 
in Brisbane, returned to Australia 
last week after three and one-half 
months in the U.S.

She toured much of the country 
as part of an orientation course 
conducted by the U.S. Department 
of State, for nationals of countri
es in which USIS operates. In 
these words Miss Lacey summed 
up her impressions:

“Having just arrived in Sydney 
after three and a half months in 
the United States, it is hard to 
arrive at any definite impressions 
from the maze of wonderful ex
periences I have chalked up dur
ing this brief visit.

“However, one is struck, on ar
rival in California, with the great 
similarity between this part of 
the U.S. and the east coast of 
Australia.

“Southern California brings to 
mind the atmosphere of Queens
land, with .its tropical palms, 
banana trees, citrus fruits, clean 
houses and well kept lawns and 
gardens. In San Francisco one 
might imagine that here was an
other part of New South Wales 
—the San Francisco Bay and 
downtown shopping section bring
ing to mind Sydney and its har
bour. In California grows the

Third: Any ..nation's right to a 
form of government. and an eco
nomic oystem ot ita own t 
is .inalienable.-

Fourth: Any nation’s attempt 
to dictate to other nations their 
form of gdvernment is indefensi
ble.

And fifth: A nation’s hope of 
lasting peace cannot be firmly 
based upon any race in arma
ments, but rather upon just rela
tions and honest understanding 
with all other nations.

In the light of these principles, 
the citizens of the United States 
defined the way they proposed to 
follow, through the aftermath of 
war, toward true peace.

This way was faithful to the 
spirit that inspired the United 
Nations: To prohibit strife, to 
relieve tensions, to banish fears. 
This way was to control and to 
reduce armaments. This way was 
to allow all nations to devote their 
energies and resources to the 
great and good tasks of healing 
the wars wounds, of clothing and 
feeding and housing the needy, of 
perfecting a just political life, of 
enjoying the fruits of their own 
free toil.

The Soviet Government held a 
vastly different vision of the 
future. x

In the world of its design, secu
rity was to be found — not in 
mutual trust and mutual aid — 
but in force: huge armies, sub
version, rule of weaker nations^ 
Security was to be sought by de
nying it to all others.

The result has been tragic for 
the world and, for the Soviet Uni
on, it has also been ironic.

The amassing of Soviet power 
alerted free nations to a new 
danger of aggression. It compell
ed them in self-defence to spend 
unprecedented money and energy 
for armaments. It forced them to 
develop weapons of war now cap
able of inflicting instant and terri
ble punishment upon any aggres
sor.

It instilled in the free nations 
— and let none doubt this — 
the unshakeable conviction that, 
as long as there was a threat to 
freedom, they must, at any cost, 
remain armed, strong and ready 
for any risk of war.

It inspired them — and let none 
doubt this — to attain a unity of 
purpose and will beyond the power 
of propaganda or pressure to 
break, now or ever.

There remained, however, one 
thing essentially unchanged and 
unaffected by Soviet conduct: the 
readiness of the free nations to 
welcome sincerely any grain of 
evidence of peaceful purpose ena
bling all peoples again to resume 

IS MUCH LIKE AUSTRALIA
eucalyptus tree—brought there 
from Australia. These together 
with plenty of sunshine, the 
Pacific breezes, and a generally 
more relaxed air about the people, 
really spells home to the Austra
lian. In fact I was told that some 
3,000 Australians do call Califor
nia home.

“One is struck -with the new
ness of California, but this is a 
marked contrast to the East 
Coast. This part of the States 
was settled much earlier and as 
a result some of the older brick 
houses and buildings till stand. 
Here one finds the French and 
Spanish influence—particularly in 
the South.

“Many American people on the 
East Coast do favor the contem
porary style of housing, usually 
associated with them by Austra
lians, but many of them prefer 
period style .furniture, and many 
build old English style homes. In 
fact, it would be as hard to gene
ralise about their architecture, 
which varies from place to place,, 
as it would about the^ people them
selves.

“From the hustle and bustle of 
northern cities to the slower tem
po of life in the South,, one is 
continually surprised at the dif
ferences from: one city to the next. 
This, too, is reflected in the 

their common quest ot just peace.
• The free nations-most solemnly

i own choosing, and repeatedly, have .assured the It i» a moment that cdlle upon 
•' I’s.oviet/Oniori that; their firm as- the governments of ,thį; worldjto

sociation has never had any 'ag- speak their intentions with sTm-
gressive purpose whatsoever. «

Soviet leaders!, however, have 
seemed to persuade themselves— 
or tried to persuade their people 
— otherwise.

And so it has come to pass that 
the Soviet Union itself has, shared 
and suffered the very fears it has 
fostered in the resit of the worlds

This has been the. way of lifė 
forged by eight years of fear and 
force.

What can the world — or any 
nation in it — hope for if no 
turning, is found on this dread 
road?

The worst to be feared and the 
best to be expected can be simply 
stated.

The worst is atomic war.
The beat would be this: a life 

of perpetual fear and tension; a 
burden of arms draining the 
wealth and the labor of all peop
les; a wasting of strength that 
defies the American system or the 
Soviet system or any system to 
achieve true abundance and happi
ness for the peoples of this earth*

Every gun that is made, every 
warship launched, every rocket 
fired signifies — in the final 
sense — a theft from those who 
hunger and are not fed, those 
who are cold and are not clothed;

This world in arms is not spend
ing money alone.

It is spending the aweat of its 
laborers, the genius of its scien
tists, the hopes of its children.

The cost of one modern heavy 
bomber is this: a modern brick 
school in more than 30 cities;.

It is: two electric power plants, 
each serving a town of 60.000 
population.

It is: two fine, fully equipped 
hospitals.

It is: some fifty miles-of con
crete highway.

We pay for a single fighter 
plane with a half million bushels 
of wheat.

We pay for a single destroyer 
with new homes that would have 
housed more than 8,000 people.

This — I repeat — is the best 
way of life to be found on the 
road the world " has been taking.

This is not a way of life at all, 
in any true sense. Under the cloud 
of threatening war, it is humanity 
hanging from a cross of iron.

These plain and cruel facts de
fine the peril and point the hope 
that come with this Spring of 
1953.

This is one of those times in the 
affairs of nations when the gra
vest choices must be made — if 

accent, the New Englander being 
completely different from the man 
from Missouri, who in turn speaks 
quite differently from his brother 
in Alabama.

“All this is understandable, 
when one takes into consideration 
the tremendous size of the United' 
States and the various back
grounds of its people. However, 
whether they are saying “you all” 
or “aboat” (about), they all have 
one thing in common—a great 
warm friendliness that makes the 
visitor immediately feel at home 
with them and reluctant to say 
“goodbye”. The Australian is oft
en surprised to find how little the 
average American knows about 
his country, but is warmed by 
the fact that despite this, he reg
ards Australians as his brothers 
and is most eager to learn .more, 
about the land "down under.”

“America is much like Austra
lia, but more highly developed be
cause of- its larger population. It 
is still in the process of building 
the new from the old. Much hay 
already been done; much more is 
feeing done, and the American is 
seeing that much more will be 
done.”— USIS. 

there is to be a turning toward a 
just and' la»0y>g peace.:

plicity and witty honesty.• —
. It calls upon- them to answer the 

question that stirs the hearts of 
all sane men: Is there no Other 
Way the world can five?

The Wbrid knows tfiot ah eta 
elided with the death of Josef 
Stalin. The extraordinary 80-year 
span of tyis rule saw the Soviet 
Empire expand to 'reach from the 
Baltic Sea to the Sea of Japan, 

‘finally to dominate 800 million 
souls.

The Soviet policy shaped by 
Stalin and his predecessors was 
born of one world war. It sur
vived with stubborn and often 
amazing courage a second world 
war. It has lived to threaten a 
third.

Now a new leadership has 
assumed power in the Soviet Uni
on. Its links to the past, however 
•strong, cannot bind it completely. 
Its future is, in great part, its 
own to make.

This new leadership confronts 
a free world aroused, as rarely 
in its history, by the willstay 
free.

This free world knows -r-L of 
bitter wisdom of experience — 
that vigilance and sacrifice are 
the price of. liberty.

It knows that the defence of 
Western Europe imperatively 
demands, the unity of purpose and 
action made possible by the North 
Atlantic treaty Organization, 
embracing a European Defence 
•Community. ?

It knows thatr ,Western. Germany 
deserves to be a free and equal 

.partner in this community; and 
that this, for Germany, is the 
only safe way to full, tree unity.

(To be continued)

Thousands risk lives to 
escape from

East Europe Countries
Governmental and private, sour

ces have compiled a, report which 
shows that 15,000 men, women 
and children have risked? their 
lives to escape from the Soviet 

-■ruled eoifntrfesf of East Europe 
since 1948. ; •'>/'

News York Times writer, 
A. M., Rosęnthąl,. wrote' that the 
report is based- on staitiėtlčs, 
charts and affidavits which - deal 
only with “escapees”—those who 
have no other citizenship than that 
of the country they left behind. 
They include Albanians, Hungari
ans, Bulgarians, Czechs and . Russi
ans, but not the ■ hundreds of 
thousands of East Germans who 
have fled to western Berlin and 
the German Federal Republic. 
Rosenthal aaid part of the record 
in statistical , information is vouch
ed for by U.S. authorities. It 
states that 15,000 have escaped 
from east Europe since 1948 and 
that 200 are still getting through 
each month. Twice as many men 
escaped as women, and skilled 
craftsmen form the largest occu
pational group. The majority of 
these are professional or semi- 
professional people. Mote than a 
third—about OjOOO—-come from 
Czechoslovakia. Hungary comes 
next with about 3,160 . to date. 
Poles number 1,738; Bulgarians 
1,350; Albanians 1,000; Rumani
ans 650. Approximately 550 come 
from the Soviet Union itself. Age 
is an apparently important role 
in escape, Rosenthal said. All but 
1,350 of the 15,000 escapees are 
less than 50 years old. There are 
about 2,200 children under 16 
years of age, the remainder being 
in-the 16 to 50 age breCket. Esca
pees are being resettlėd at the 
rate of 400 ą month, approximate
ly 8,500 having found new homes 
to date. The largest number has 
been taken by the United Statės 
—2,666As of March 1 of this year. 
Other countries who have taken 
escapees are: Australia 371; Braz
il. 104; Canada 87. An additional 
151 have gone to the following 
lands: Argentina, .Bolivia, Chile, 
Colombia, The Dominican Repu
blic, Israel, Swedfen, Venezuela, 
New Zealand, Norway, Paraguay 
and Uruguay. — USIS.
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i^ŽPOPTAi..^
Sydnėjus Adelaide

KOVAS — WARRIORS 39:52 VYTIS — POLONIĄ 0:1 
Kovas, žaisdamas nepilnu są- Balandžio 18 d. Vyties aikštėje

LIETUVĖS MOTINOS GARBEI 
.CANBERROJE vietos Apylin

kės ruoštame minėjime gegužio 3 
d. YWCA klubo patalpose dalyva
vo apie 60 asmenų. Minėjimą pra
dėjo Apylinkės pirmininkas Lisau
skas ; paskaitą skaitė A. Antanavi
čius. Jaunimo atstovai deklamavo 
ir paskambino pianinu. P. Pilka 
paskaitė motinos garbei savo kū
rybos. Platinta spauda, L. pasai 
ir ženkliukai. Po minėjimo suruoš
ta arbatėlė. — jv.

ADELAIDĖJE minėjimą su
ruošė vietos Apylinkės Moterų Se
kcija. Ksavero salė prisirinko sau
sakimšai tautiečių. Labai rimtą ir 
gilaus turinio paskaitą skaitė E. 
Reisipnienė. Buvo ir meninė dalis. 
Solo dainavo G. Vasiliauskienė. 
Minėjimą užbaigė Sekcijos vicepir
mininkė E. Borjerienė, pakviesda- 
ma visus minėjimo dalyvius vai
šių. — jk.

NEWCASTLĖJE vietos Apylin
kės Valdybos ruoštas minėjimas 
buvo pradėtas pamaldomis, kurias 
atlaikė ir gražų pamokslą pasakė 
kun. Gaidelis. Minėjimo aktą Ha
miltono parapijos salėje atidarė ir 
susirinkusias motinas pasveikino 
Apylinkės pirmininkas J. Viskaus- 
kas. M. Rimgaudienės paruoštos 
jaunos lietuvaitės: S. Savičiūtė, D. 
Skudaitė ir N. Petrėnaitė padek
lamavo ir N. Klemenytė paskam
bino pianinu. Iškviesta scenon, bu
vo pagerbta seniausia apylinkės 
lietuvė motina p. Levickienė, su- 
giedant jai “Ilgiausių metų” ir 
Įteikiant dovanų. Kartu įvyko ir 
Apylinkės susirinkimas, kurio me
tu iždininkas S. Butkus skatino 
įsigyti Lietuvio pasus ir ženkliu
kus. Besikeičiant pastaruoju metu 
Valdybos sąstatui, Valdyba buvo 
likusi be kandidatų, ta'd jie dabar 
buvo išrinkti: J. Petrėnas, A. Ba- 
jelisl ir P. Džiugelis. Į Socialinės 
Globos Valdybą buvo išrinkti: E. 
Liūgą, S. Klemenis ir A. Bajelis.
— M. Š.

PADIDINTAS LIETUVIŲ NA
MAMS ĮSIGYTI SYDNĖJUJE

KOMITETAS
Sydnėjus. — Kad Lietu

vių Namų įsigijimo akcija būtų 
sėkmingesnė ir apimtų visus tau
tiečių sambūrius, į Lietuvių Na
mams Įsigyti Sydnėjuje Org. 
Komitetą šiomisi dienomis buvo 
pakviesti dar du atstovai: ALB 
Cabramattos Apylinkės atstovas 
A. Dudaitis ir Sporto Klubo Ko
vo atstovas J. Ilčiukas. Tokiu bū
du Komitetą dabar s.udaro visų 
trijų ALB Sydnėjaus Apylinkių 
atstovai ir septyni įvairių Sydnė
jaus lįbtįuviąkų organizacijų at
stovai. Iš viso Komitetą šiuo metu 
sudaro 10 atstoovų. — bd.

SVEIKINTINAS LIETUVIŲ 
DAILININKŲ ŽYGIS

Sydnėjus. — Vartydami ne
senai išleistą pagarsėjusį visame 
pasaulyje meno istorijos veikalą
— Prof. Hamanno “Geschichte der 
Kunst”, Sydnėjaus lietuviai daili
ninkai pastebėjo, kad tame veikale 
be kitų aprašomas dailininkas 
Čiurlionis yra pažymimas esąs ru
sų tautybės. Sydnėjaus Lietuvių 
Dailininkų Kolektyvas “Aitvaras” 
parašė šio veikalo autoriui prof. 
Hamannui laišką, nurodydami įvel
tą klaidą, šiomis dienomis prof. 
Hamannas atsiuntė per dail. J. 
Bistricką “Aitvarui” laišką, kuriuo 
atsiprašo už klaidą ir pasižada se
kančioje šio veikalo laidoje tai ati
taisyti. Toksai Sydnėjaus lietuvių 
dailininkų budrumas lietuviškųjų 
interesų labui ir sumanumas ras
ti tikrąjį žalos atitaisymo kelią yra 
nuoširdžiai sveikintinas ir laiky
tinas visiems pavyzdžiu, kaip rei
kia pasielgti panašiais* atvejais.
— jž-,

KIEKVIENA KOVA REIKAL
INGA LĖŠŲ. JŲ REIKALINGA 
IR TĖVYNĖS LAISVINIMO 
AKCIJA. ŠIĄ KOVĄ PAREMSI- 
ME, ĮSIGYDAMI LIETUVIO 
PASĄ IR PIRKDAMI TAUTOS 
FONDO ŽENKLIUKUS.

VISI REMIA LIET. NAMUS
KIEKVIENAS N.S.W. 

VALSTIJOJE GYVE - 
NĄS LIETUVIS PA
SIRAŠO PASIŽ ADĖ - 
JIMĄ ĮSIGYTI LIE - 
TUVIŲ NAMŲ AKCI
JAS!

Pradėjus platinti pasižadėjimus 
Lietuvių Namų Sydnėjuje akci
joms pirkti, susilaukta didelio 
tautiečių susidomėjimo ir pritari
mo. Nemaža atsirado tokių tau
tiečių, kurie psisžadėjo įsigyti po 
10 ir po 5 akcijas, o keliolika pa
sižadėjo ir daugiau jų įsigyti. Ten
ka patirti, kad nemaža tačiau yra 
tokių, kurie norėtų akcijoms įsi
gyti pasižadėjimus pasirašyti, ta
čiau jie nežino, kur ir kaip tai 
atlikti.

Liet. Namams Įsigyti Sydnėju
je Org. Komitetas džiaugiasi to
kiu tautiečių susidomėjimu savais 
namais ir čia pat pakartotinai 
skelbia pasižadėjimo turinį, pra
šydamas tokio pasižadėjimo for
mos negavusius nurašyti šį pa
sižadėjimo pavyzdį ant lapo po
pieriaus arba iškirpti jį iŠ šio 
laikraščio ir užpildytą bei pasira
šytą pasiųsti Komiteto iždininkui 
pagal šį adresą: Mr. P. Protas, 
3 Robert Street, Canterbury,

N.S.W.
. Kiti tautiečiai teiraujasi dėl 

£15.000 pagrindinio kapitalo, teig
dami, kad tokia suma yra perdi- 
delė. Komitetas čia paaiškina, kad 
tai tik maksimumas kapitalo, ku
ris reikalingas nurodyti registruo
jant ir įteisinant įstatymais rei
kalaujamos bendrovės įstatus. 
Kapitalas sąmoningai žymimas 
didesnis, kad būtų išvengta ateity
je išlaidų ir laiko gaišinimo, atsi
radus reikalui kapitalą didinti. 
Įstatymai leidžia pradėti ir ma
žesniu kapitalu, kaip bendrovės 
įstatuose pažymėta, tačiau nelei
džia jo didinti be specialaus leidi
mo, kurio teisinė, procedūra su
daro naujas išlaidas ir pareikalau
ja nemaža laiko. Tais sumetimais 
Komitetas ir pažymi dėl visko di
desnį kapitalą.

L.N.I.S. Org. Komitetas jau 
pirmame savo pranešime pažymė
jo, kad jisl nelauks surinkimo pil
no pagrindinio kapitalo ir pradės 
konkrečius namų įsigijimo žygius 
surinkęs, sakysime, £3000.

Įsigijusieji Lietuvių Namų Syd
nėjuje akcijas kiekvienu metu ga
lės jas perleisti ar parduoti kam 
nors/ kitam.

L.N.I.S. ORG. KOMITETAS.

TALKA LIET.
NAMAMS

Lietuvių Namams Įsigyti Syd
nėjuje Org. Komitetas kreipiasi 
į visas N.S.W. valstijos ALB 
Apylinkių Valdybas bei Seniūnus, 
prašydamas visomis išgalėmis 
remti Liet. Namų įsigijimo akci
ją Sydnėjuje. Apylinkių Valdybos 
ir Seniūnai maloniai prašomi pa
skatinti savo narius pasirašydinti 
Pasdžadėjimus ir kitais būdais 
prisidėti prie savų bendruomeni
nių namų įsigijimo idėjos įgyven
dinimo. Komitetas mano, kad ir 
toliau nuo letuviškųjų centrų gy
venantieji tautiečiai lygiai taip 
pat rūpinasi remti lietuviškuosius 
darbus. Gyvenimo patyrimas pa
rodė, kad tokie tautiečiai įvairio
mis progomis net žymiai daugiau 
ir nuoširdžiau prisideda prie lietu
vybėj išlaikymo žygių. Komitetas 
neabejoja, kad ir toliau nuo Syd
nėjaus gyveną tautiečiai efektin
gai prisidės prie Liet. Namų įsigi
jimo akcijos, tuo pačiu susidary
dami sau sąlygas apsilankant Syd
nėjuje pasidžiaugti savo įnašų 
rezultatais — Lietuvių Namais 
Sydnėjuje, kurių daliniais savinin
kais lygiai taip pat bus ir jie.

L. N. I. S. O. Komitetas.

Lietuvis gydytojas Abisi
nijoje

Daugiau kaip prieš pusmetį iš
vykęs iš Melbourne į Abisiniją dr. 
A. Brundza savo laišku Mūsų Pas
togės redaktorių informuoja apie 
savo įsikurdinimą Ethiopijoje-Abi- 
sinijoje. — Dr. A. Brundza sėk
mingai pasiekė Ethiopiją ir įsikū
rė kaip gydytojas! Kaffos provinci
joje, Jimma mieste. Ten yra įruoš
ta moderniška ligoninė, -kurioje 
mūsų tautietis ir dirba kaip gydy
tojas ginekologo ir chirurgo dar
bą. Gyvena mūriniame 5 kambarių 
gerai mebliuotame name, kurį supa 
gėlynai ir 15000 kv. metrų skly- 
pas-daržas. Dirba kasdien nuo 9 
vai. iki 12 vai. ir nuo 3 vai. 
iki 5 vai. p. p. Kas antrą šeštadie
nį nuo 12 vaį. ir sekmadienį yra 
laisvas nuo darbo. Jimma yra apie 
340 kilometrų atstu nuo Addisl 
Ababos ir lėktuvu skrendant ten
ka užtrukti valandą laiko. Prieš 
porą savaičių dr. A. Brundza buvo 
nuskridęs į Addis Ababą, kur nusi
pirko automobilį. Šiuo metu jis 
ruošiasi pradėti platesnio masto 
medžiokles, nes jo gyvenamas' kraš
tas yra turtingas įvairia gyvūnija.

Dr. A. Brundza kartu praneša, 
kad Ethiopijoje įsikurti yra gali
mybių ir kitiems lietuviams gydy
tojams. Norintieji gauti šiame kra
šte gydytojo darbą, kreipiasi į 
Sveikatos Ministeriją Addis Aba- 
boje. Prie prašymo reikia pridėti 
gydytojo diplomo, praktikos teisių 
pažymėjimo ir specialybės pažymė
jimo fotokopijas ir savo gyvenimo 
aprašymą. Visa tai pasiunčiama 
Sveikatos Ministerijai į Addis 
Ababą. Kai gydytojas esti priim
tas, jis gauna apmokamą kelionę 
sau bei šeimai, 800 ethiopiškų do
lerių mėnesinės algos ir nemokamą 
gyvenamą namą. Gydytojo darbą 
Ethiopijoje daugiausiai dirba aus
trai, vokiečiai ir užsilikusieji iš 
senesnių laikų italai. — jž.

statu, pralaimėjo prieš vieną iš 
stipriausių australų komandų, 
pasižyminčią jos žaidėjų ūgio auk
štumu; trys šios komandos žaidė
jai yra daugiau kaip 2—jų metrų 
ūgio. Kovas žaidimą pradėjo la
bai gražiai, bet greitasis jo pupli- 
mas tuoj pat atsimušė į didžiuosir 
us australų gynikus. Galutinai 
Kovo žaidimą sužlugdė Kovo kom
andos vadovo sutikimas žaisti su 
australišku guminiu sviediniu, 
tuo tarpu kai pirmenybių nuos
tatuose yra nustatyta, kad žaidži
ama tik su odiniu sviediniu. Neį
prastas guminio sviedinio kietu
mas, sunkumas ir skirtingas at
šokimo pobūdis visiškai neigiamai 
paveikė mūsiškių naudojamą svie
dinio permetinėjimu paremtą 
spartą, o tai ir nulėmė Kovo pra
laimėjimą.

Žaidėjai — Bernotas, Genys1 ir 
Kriaucevičius turėtų įsidėmėti, 
kad reikia mokėti ir garbingai 
pralaimėti, ir, matant savos ko
mandos nesėkmę, nereikia nuleisti 
rankų, bet kovoti visomis pastan
gomis iki paskutinės minutės.
KOVAS — UNIVERSITETAS 

73:50
Gegužio 15 d. Kovas susitiko 

žaisti su judria studentų kom
anda. šį kartą Kovas vėl parodė 
savo aukštą žaidimo lygį, jau pa
čioje pradžioje įgydamas persvarą 
ir neleisdamas pasireikšti geriesi
ems universiteto filipiniečių puo
lėjams. Studentai, negalėdami 
prasiveržti pro stiprų koviečių 
gynimą, pradėjo naudoti tolimus 
mėtymus, o tai jiems nesisekė, gi 
Kovas, išnaudodamas jų klaidas, 
krepšinių santykį visi didino. Per 
visas rungtynes buvo žaidžiama 
labai didele sparta ir visa Kovo 
komanda šį kartą sužaidė labai 
gerai. Žaidė ir taškų laimėjo: 
Genys 17, Šutas 16, Laukaitis 12, 
Kriaucevičius 11, Koženiauskas 
10, Žilinskas 7, Bačiulis O ir Ber
notas 0.

KOVAS — AUSTRALAMS 
PAVYZDYS

Western Suburb’s krepšinio va
dovų posėdyje gegužio 14 d. Ly
gos prezidentas pareiškė, kad 
Kovas yra pripažintas kaip geri
ausiai sužaidęs vienetas visoje 
Western Suburb’s Lygoje, Džiugu, 
kad iš tiek daug australų komandų 
patys australai išskiria ir patei
kia pavyzdžiu lietuvių komandą 
Kovą.

STALO TENISININKAI LAIMI
Prasidėjusiose Sydnėjaus B 

klasės stalo teniso varžybose Ko
vo vyrai ir moterys užtarnautai 
laimėjo pirmuosfius susitikimusi 
Vyrai laimėjo prieš Estų komandą 
santykiu 9:2, o moterys laimėjo 
prieš australų Quantas — 7:4, 
Kovo vyrams atstovauja: šaltmir- 
as, Binkauskas ir Liniauskas, o 
moterims — Saulitytė Ladygaitė 
ir Gudeikaitė.

A klasėje Karpavičiūtė žaidžia 
už Grace Bros, nes Kovas negalė
jo sudaryti visos reikiamos ko
mandos. Ji, žaisdama kartu su 
Australijos rinktinės žaidėja, 
gerai pasirodo ir jau nugalėjo sa
vo priešininkes dviejuose siusiti- 
kimuose.. A. L.

TAMARA PAGODINAITE — SKRINSKIENE
City ir Chulloroje atidaro 

BALETO MOKYKLĄ
Kreiptis iki š.m. birželio 8 d. asmeniškai ar raštu:

70 Ware Street, Fairfield, N.S.W.

Sydney, 1953 m. mėn. d.
PASIŽADĖJIMAS

(Pavardė ir vardas) ..............................................................................
(adresas) ..................................................................................................

Pasižadu nupirkti Lietuvių Namų įsigijimui Sydnejuje....................
akcijas po £ 1 kiekvieną. (kiek)
Pinigus sumokėsiu Lietuvių Namų Įsigijimui Sydnėjuje Organįzacįnį- 
am Komitetui pareikalavus laike 3 mėn.

(Parašas)

NEDELSDAMAS IR NEABEJODAMAS TUOJ PASIRAŠYK 
ŠĮ PASIŽADĖJIMĄ. TAUPYSI TOLIAU IR PASITARNAUSI 
LIETUVIŠKAM REIKALUI.

susitiko dvi futbolo komandos, 
perėjusios iš Hl-čios divizijos į 
II-ją diviziją. Šios rungtynės bu
vo vienos iš įdomiausiųjų. Mūsiš
kiai prmame puslaikyje turėjo 
persvarą, tačiau įvarčių nepasiekė, 
norsi Virbickas ir buvo paleidęs 
keletą šūvių. Polonijai pasisekė 
— per paskutines tris minutes 
pasiekė 1:0. Geriausi Vyties žai
dėjai buvo: A. Kitas, Sadauskas 
ir Karsteds. Pralaimėjo ir rezer
vas prieš Polonijos rezervą — 
5:1. Tuo tarpu mūsų jauniai 
laimėjo prieš Portsmouth P. — 
4:0.
VYTIS — WEST TORRENS 7:0

Balandžio 25 d. Vytis lengvai 
nugalėjo Portsmouth©) komandą. 
Pietų Australijos rinktinės žaidė
jas A. Kitas įmušė 5 įvarčius, o 
Virbickas ir Bettali įmušė po vie
ną įvartį. Per šias rungtynes buvo 
sužeistas Vyties gynikas Lazaus
kas. Rezervas laimėjo be kovos 
prieš University C. — 1:0, o jau
niai — 3:2 prieš Sturt.

VYTIS — WOODVILLE 
NORTH 6:2

Gegužio 2 d. mūsiškiai lengvai 
nugalėjo woodviliečius, nors prad
žia ir buvo sunkesnė. Langevičiui 
pravedus puolimo iniciatyvą, atė
jo eilė visiems pasireikšti, net 
gynikams ir vartininkui mušant 
baudinius. Tačiau neturėta jokios 
naudos iš baudinių, nes! vartinin
kui mušančiam baudinį prašovus 
pro šalį, įkrito patiems įvartis, 
kol vartininkas suskubo grįžti 
prie savo vartų. Neišnaudotas ir 
antras baudinys. Įvarčius per šias 
rungtynes įmušė Armonas< su Kitu 
po du, Langevičius su Virbicku 
po vieną. Rezervas ir vėl laimėjo 
be kovos prieš Woodville North 
L — 1:0; mūsų jauniai sužaidė 
lygiomis su Birkala — 2:2.
VYTIS — MACDONALD 67:29

Pietų Australijos krepšinio žie
mos sezono atidarymo proga, bal
andžio 23 d. Vyties krepšinio ko
manda lengvai nugalėjo australų 
Macdonald. Taškus laimėjo: Ign- 
atvičius 32, Alkevičius 15, Jaci- 
unskis 7, Gurskis ir Merūnas po 
4, Petkūnas 3 ir E. Pyragius 2.

TAURAS — O.B.I. 27:61
Tauras, susilpnėjęs perėjus kai 

kuriems žaidėjams į Vytį, pralai
mėjo prieš, O.B.I. Tačiau tenka 
pasitikėti jaunaisiais ateityje. 
Taškus laimėjo: Giruckas 12, 
Visockas 6, Karia 4, šliužas 
"3, Petruška 2.

VYTIS — VENTA 45:21
Balandžio 30 d. Vytis vėl leng

vai laimėjo, nors pati pradžia ir 
buvo sunki. Prasilaužimą atliko 
Ignatavičius su Pyragium, pade
dami Kito, Gurskio, Merūno, Pet- 
kūno ir Alkevičiaus.

Edas.

PARDUODAMAS 
MŪRINIS NAMAS

Labai geroje vietoje, šalia sto
ties, prie pat krautuvių. Sklypas 
— 45’ x 217’. Įjungtas telefonas. 
Be gyventojų. Parūpinama pas
kola. £3200. — Jablonskis, 1 
Hamilton Street, Mount Albert, 
Melbourne, Vic.

IŠNUOMOJAMA:
KRAUTUVĖ su telef.; £350; Nuoma-15/- ; Offis'as, Virtuvė; £140;
Nuoma - 35/ - Kreiptis: FA 6055, Milinery; 2a Stirey St., King’s Cross.

BIRŽELIO 
TRAGEDIJA

Prieš dvyliką metų bolševikų 
pradėti masiniai lietuvių trėmimai 
nesiliauja ir šiandien. Pirmuosius 
tremtinius, žuvusius atšiauriame
Sibire, metai iš metų pakeitė nau
jos tremtinių voros. Ir taip 
sistemingai naikinama lietuvių 
tauta.

Mūsų kasdieniniai tremties var
gai, palyginant juos su ištremtų
jų skurdu bei nužmoginimu, su 
beviltiškomis jų pastangomis iš
trukti iš bado ir mirties šmėklos 
glėbio, yra kaip rami ir saulėta 
lietuviško sekmadienio popietė. 
.Deja, mes tuos savo tremtininiM. 
vargus, sočiai ir saugiai begyvenu X 
darni, dažnai paverčiame aimano- ? 
mis ir nieko gero nežadančiais 
verkšlenimais, partiniais išroka- 
vimais bęi ginčais, pragaištingais 
kovojančiai Lietuvai ir koncen
tracijos stovyklose kryžiaus keli
us beeinantiems tautiečiams, kuo 
mes silpniname savąjį tautinį ats
parumą ir Lietuvos laisvinimo by
los pajėgumą. Jeigu mes dažniau 
pagalvotume apie savųjų nelaimes 
anapus geležinės uždangos 
ir į tai įsijaustume, tai muųįi.,; 
nereikėtų dėl savo asmeninių^ 
užmačių tuščiažodžiauti ir sveikos?* 
minties tautiečiui nereikėtų stebė- ■ 
tis mūsų .tautinį) pajėgumą ali
nančiais ginčais.

Nepaisant vieno kito politikuo
jančiojo gaištamo laiko, Lietuvos 
laisvinimo byla diena iš dienos 
įgauna vis prasmingesnę formą. 
Didžiosioms valstybėms vadovaują 
politikai tautinėms mūsų delegaci
joms atveria vis plačiau duris. 
Gimtosios žemės kančią ir skundą 
svetimieji išgirsta kas kartas 
aiškiau. Išnaudokime tik progas, 
kurių visada ir visur rasime.

Begyvendami Australijoje pa
stebėjome, kad daugis mus nesu
pranta, kad laiko mus atvykusius 
pasipelnymo tikslais,' o ne politinės 
prieglaudos besiekiančius. Artė
jant Birželio tragedijos sukakčiai, 
be Apylinkių ruošiamų minėjimų 
savųjų tarpe, yra būtina ir 
Australijos visuomenės tarpe nu
šviesti mūsų tautos žudymo trage
diją, kad tuo galėtume pasitar
nauti kenčiančiai Lietuvai.

Mūsų bendruomenės vadovai 
turėtų paruošti išsamius straips
nius apie Birželio tragediją ir 
rasti kelius į australų spaudą. 
Ligšiol tai tebuvo atžymima aust
ralų spaudoje tik paskirų tautiečių 
laiškų nuotrupomis, gi pereitais 
metais kiek ryškiau Birželio tra
gediją atžymėjo Sydnėjaus austra
lų žurnalas “Pix” ir “The Sun”.

Metų būvyje laisvosios tautos 
dar darniau apjungė savo jėgas 
prieš raudonąją pabaisą. O mes, 
gyvieji liudininkai, jauskjme pa
reigą savo išgąstingus pergyveni
mus atskleisti svetimiesiems ir 
stiprinti pastangas prieš bendra* 
priešą. J. Rimas.

AV.WAW.V.-.WVAWA/ 
IIš Europos atvykęs VAIKŲ

LIGŲ SPECIALISTAS !j
DR. A. NEMES ?

(Neregistruotas N.S.W. Ji 
valstijoje) į

Savo draugams ir pažįsta- «J 
mioms teikia patarimus ir 5 

pasitarnavimus. į

2 Bay view Street, Bronte — «J 
. Sydney. — Tel. FW 1903 5

• SEPTYNIOS DIENOS — SEPTYNI VAKARAI!
Jei nori jaukiai praleisti vakarą, pasiklau- 

syti puikios vengrų muzikos prie skanios
I europietiškos vakarienės, užeik į
I NEW SPORT LATIN CAFE
i Royal Arcade, 2 aukštas, kampe prie Pitt Street, City.
J Tel.: MA 2282.

i;

I
❖

Geriausia gėralų ir maisto rei kmenų krautuvė, kur gaunami:
VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAI,, SŪRIAI,, ALYVOS ALIEJUS

M. I IOItKIJ.1 Pty.Ltd.
(specialistai europietiško maisto)

106-118 COMMONWEALTH STREET, SYDNEY
Netoli nuo Centralinės stoties. • Telf. M 4243 ir MA 4542

Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.

NEATIDĖLIOK PRENUMERA
TOS MŪSŲ PASTOGEI.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert str., Leichhardt, Sydney, 
for the Publisher, Justinas 
Vaičaitis, as President of the 
Australian—Lithuanian Com? 
munity, 82 Flinders Street, 
Darlinghurst, Sydney, N.S.W
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