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MIRĖ VINCAS KRĖVĖ

Tik gautomis žiniomis iš Ame
rikos, ten mirė žymus mūsų rašy
tojas ir mokslininkas, ilgametis 
V.D. Universiteto Humanitarinių 
Mokslų Fakulteto dekanas, profe
sorius Vincas Krėvė — Mickevi
čius.

Kas yra Vincas Krėvė — lietu
viui aiškinti nereikia. Kiekvienas 
žino jo ‘‘Dainavos šalies senų žmo
nių padavimus”, “šiaudinę pasto
gę”, “Skirgailą”, “Šarūnų” "žen
tą" ir kitus veikalus.

Vincas Krėvė tautosakos rinkė
jas ir skelbėjas: keli tomai “Pa
tarlių ir priežodžių” Jis “Tautos 
ir žodžio", Tautosakos darbų, “Hu
manitarinių Mokslų Fakulteto dar
bų” bei kitų literatūros — mokslo 
leidinių redaktorius. Jis pirmasis 
Lietuvos Mokslų Akademijos pre
zidentas.

EUROPOS PLB KONFERENCIJA 
PARYŽIUJE

Paryžiuje , Prancūzijos lietuvių, 
bendrm. svetainėje, įvyko Trečioji 
PLB Europos Kraštų Konferenci
ja, užtrukusi 3 dienas. Konferen
cijoje dalyvavo D. Britanijos, Ita
lijos, Prancūzijos, Švedijos, Švei
carijos ir Vokietijos bendruomenių 
atstovai, žodžiu konferenciją svei
kino: Diplomatijos šefas ministe
ris S. Lozoraitis, VLIKo atstovas

Balfo Pirmininkas
Europoj

BALFo pirmininkas prof. kan. 
J.B. Končius lankėsi Europoj. Jis 
studijavo pabėgėlių — tremtinių 
problemas, ypač tikslingumą Ame
rikos pagalbos, telkiamos atbėgu
siems iš už geležinės uždangos po 
1948 metų. Tais pačiais reikalais 
lankėsi Romoj, Madride, Lisabo
noj ir Genevoj. Savo pastabas, 
planus ir pravestinas reformas 
įteikė Amerikos vyriausybės ir 
kongreso atitinkamiems asmenims 
bei įstaigoms.

Bonoje lankėsi CARE reikalais 
ir turėjo pasikalbėjimą su Ameri
kos augštuoju komisaru — amba
sadorium. Ta proga atsilankė pas 
Vokietijos Sąjungos (Bund) pabė
gėlių ir tremtinių reikalams mi
nister] prof. dr. T. Oberlaenderį, 
su kuriuo turėjo pasikalbėjimą pa
bėgėlių reikalais.

Bonoje BALFo pirm, buvo pri
imtas šv Sosto nuncijaus arkivys
kupo Muenich. CARE misijoj Bo
noj pirmininkas susipažino su tos 
organizacijos veikla Vokietijoj. 
Šia proga primintina, kad BALFas 
yra CARE narys ir prof. kan. 
Končius yra vienas CARE direkto
rių. Iš CARE Vokietijos lietuviai 
turi apčiuopiamos naudos, nes pel
nas pakietėlių forma paskirsto
mas visiems tremtiniams. Balan
džio mėn. Vokietijos lietuviai gavo 
120 puikių CARE pakietėlių.

Muenchene BALFo pirm, lankė, 
si Caritas biure ir domėjosi Jų 

teikiama pagalba pabėgėliams. Vė
liau Muenchene dalyvavo patarėjų 
posėdy, į kurį atsilankė BALFo 
įgaliotinis Vokietijoj Rugeinius, 
patarėjai kun. dr. J. Aviža, V. 
Augustaitienė ir K. Pranckonis. 
Posėdy svarstyta eilinės drabužių 
siuntos (8000 svarų), piniginių 
aukų ir 20.000 svarų sviesto pas
kirstymas į stovyklas, vasaros 
vaikų stovyklų parėmimo klausi
mas ir kiti šalpos reikalai.

Krėvės paskutine didžiulio vei
kalo “Dangaus ir žemės sūnus”, 

pradėto spausdinti tremty (I tomas 
Išleistas Vokietijoj) netrukus tu
rėsime pilną “Terros” leidimą, su 
I-Jo tomo II-ja laida.

Krėvė, akivaizdžiai pamatęs bol
ševikinę tikrovę, pasirinko var
gingą tremtį. Nuvykęs į Ameriką 
buvo pakviestas profesorium į 
universitetą, bet pastaruoju metu, 
dėl pašlijusios sveikatos turėjo iš 
universiteto pasitraukti ir atsidėjo 
kūrybai, kol mirtis nukirpo gyve
nimo siūlą.

Vincas Krėvė — Mickevičius 
prieš septynisdešimt dvejus me
tus gimė Subartonyse, Merkinės 
vai., gražiojoj mūsų Dzūkijoj.

Plačiau apie Vincą Krėvę ir Jo 
kūrybą skaitysime kituose šio lai
kraščio numeriuose.

ministeris Dr. Karvelis, ministe- 
ris Dr. Bačkis ir prof. Ereto var
dų Šveicarijos atstovas Paulaitis. 
Raštu sveikinimus prisiuntė: Mi
nisteris Žadeikis, konsulas V. Gi- 
Jys, Laisvės Komiteto pirmininkas 
Sidzikauskas, M. Lietuvos vardu 
M. Simonaitis, Australijos Lietu
vių Bendruomenė ir negalėję kon- 
ferencijon atvykti atstovai.

MLT Prezidiumo Pirm.
Jau Vokietijoj

Mažosios Lietuvos Tarybos Pre- 
diumo pirmininkas E. Simonaitis, 
grįžo iš kelionės po Ameriką ir 
Kanadą į Vokietiją. Svarbiausias 
kelionės tikslas buvęs — supažin
dinti tenykštę lietuvių visuomenę 
su Mažosios Lietuvos reikalais.

E. Simonaitis, aplankęs Montre
al], Torontą, Detroitą, Filadelfiją, 
Čikagą, New Yorką, Clevelandą, 
Bostoną ir kitus svarbesnius lietu
vių centrus, pareiškė, kad mažlie- 
tuvių veikla Amerikos žemyne 
esanti gyva. Ji organizuotai pasi
reiškianti Kanadoj ir JAV-se- 
Taip pat organizuotai rieškiasl 
Australijoj ir Anglijoj.

Min. P. Žadeikių! tarpininkau
jant, E. Simonaitis buvo priimtas 
Valstybės Departamente Vašing
tone, kur įteikė Mažosios Lietuvos 
Tarybos memorandumą.

Jis savo kelione ir jos rezulta
tais esąs patenkintas. Lietuviškoji 
visuomenė Mažosios Lietuvos rei
kalais rodanti gyvą susidomėjimą 
ir aiškų supratimą bei pritarimą. 
Daug kur buvo įsteigta ML Bi
čiulių Draugijos skyriai.

Kelionę organizavo Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugijos cen
tro valdyba, kuriai pirmininkau
ja A. Lymantas (Montraelyje.).

Grįžęs iš Amerikos VLIKo na
rys ir MLT prezidiumo pirm. E. 
Simonaitis persikėlė į naują vieto
vę ir yra pasiekiamas šiuo adresu: 
(17a) Weinheim, Bergstrasse, 
Post f ach 233.

Amerikos prezidento spec, pa
siuntinys gen. Van Fleet, spaudos 
konferencijoj pareiškė, kad gyny
bos paktas tarp JAV ir Tautinės 
Kinijos esąs toks tamprus, jog 
šie abu kraštai gali sudaryti kari
nę sąjungą. Gen. Van Fleet pa. 
reiškimu, Formozos kiniečių dali
niai yra labai gerai ginkluoti ir 
stiprios moralės.

Taika Indo - Kinijoj
GENEVOS KONFERENCIJA BAIGTA VIETNAMĄ PERSKĖLUS kad kiekviena nauja komunistų

1 DVI DALIS. KOMUNISTAI LAIMĖJO TURTINGIAUSIĄ INDO 
— KINIJOS TERITORIJĄ IR 13 MILIJONŲ VIETNAMIEČIŲ. 
KAIP ŠITAS SUSITARIMAS VERTINAMAS PASAULIO POLITI

NIUOSE SLUOGSNIUOSE?
Karas Indo — Kinijoj tęsėsi 

septynerius metus. Prancūzijos ar
mija neteko apie 100.000 vyrų ir 
sukišo milijardus frankų. Dabar 
neteko turtingiausios Indo — Ki
nijos teritorijos su šiaurinio Viet
namo sostine Hanoi ir svarbiau
siu uostu Haiphong. Iš 22 milijonų 
Vietnamo gyventojų , pravedus 
šią valstybę perskeliančią liniją, 
komunistams atiteks 13 milijonų 
su derlingiausiais ryžių laukais — 
Raudonosios upės delta.
. Komunistams atiduotoj teritori
joj yra taip pat svarbiausios ge
ležies rūdos, cinko, švino, ir ang
lių kasyklos; tekstilės ir cemento 
pramonė, kuri Išimtinai priklausė 
prancūzams.

Naujoji linija perkirs svarbiau
sią kelią ir geležinkelį, jungianti 
Hanoi ir Vietnamo sostinę Saigo- 
ną.

Vietnamo parlamento rinkimai 
turės būti pravesti dvejų metų lai
kotarpy Ir gyventojai pasisakys 
dėl valdydmo formos ir Vietnamas 
tada turėtų būti sujungtas. (Pri
siminkime Vokietiją, Austriją, 
Lenkiją, Korėją, prisiminkime vi
sus kitus komunistų užgrobtus 
kraštus). Bet per šiuos dvejus me
tus dar daug kas pasikeis ir rin
kimų Vietname gali visiškai ne
būti.

Prancūzijos ministeris pirminin
kas Mendes — France, kuris par
lamentui buvo pažadėjęs taiką 
Indo — Kinijoj iki liepos 20 d., 
savo pažadą tesėjo. Jam energin
gai talkavo Britanijos užs. reikalų 
min. Edenas, pagaliau prisidėjo 
Molotovas ir kiti. Amerikos užsie
nių reikalų ministeris Fosster Dul
les Indo — Kinijos dalybose ne
dalyvavo. JAV atstovavo užs. rei
kalų min. pav. Bedel Smith. Ame
rika sutiko pripažinti susitarimą.

Pasaulis turės apgailėti..
Prancūzijos min. pirm. Mendes 

— France pareiškimu, sąlygos, 
kokiomis Prancūzija pasirašė su
tartį, esančios žiaurios, bet nieko 
geresnio nebuvę galima pasiekti 
Britanijos užs. reikalų min. Edenas 
mano, kad buvo padaryta viskas, 
kas padaryti šiuo metu įmanoma, 
žymieji Amerikos Kongreso na
riai Genevos susitarimą vadina ne
laiminga taika L’ sąlygas tragiš
komis nuniokoto krašto laisvie
siems žmonėms.

žymus respubllkbnų politikas, 
JAV kongreso narys, James Ful
ton, praeiškė, kad Genevos tragiš- 
k isusitarimai yra tai, ką laisvasis 
pasaulis atėjus laikui turės labai 
apgailėti.

Amerikos 'gynybos ministeris 
Charles Wilson pažymi, kad Ame
rika neturi įsipareigoti ginti Pran
cūzijos — Kom. Kinijos nustaty
tos linijos. Tačiau Amerika daly
vaus Pietryčių Azijos Gynybos 
Sąjungoj, kurios uždavinys sukliu- 
dyti tolimesnę komunistų agresiją.

Italų spauda susitarimą vadina 
Prancūzijos pralaimėjimu. Japonai 
reiškia nuomonę, kad čia Vakarai 
pralaimėjo tiek prestižo, kiek ko
munistinis blokas laimėjo. O Azi
joj Kom. Kinijos prestižas labai 
pakilo. Singapūre oficialiai parei
kšta: kraujo liejimas baigėsi, bet 
nėra jokios progos vėliavomis 
džiaugsmą reikšti. Nac. Kinijos 
užsienių reikalų min. Yeh sako, 

kad jo vyriausybė nepripažins Viet-

nam<> suskaldymo, kadangi tai yra 
"priešinga Jungtinių Tautų prin
cipams Ir pragaištinga Vietnamo 
tautai”.

Molotovas: “Dar vienas gaisras 
Azijoj užgesintas. Nėra tokių rei
kalų, kuriuos nebūtų galima iš
spręsti derybų keliu”.

Senatorius Knowland (JAV li
beralų vadas) susitarimą pavadino 
didžiausia komunizmo pergale po
kario laikotarpy.

Prancūzų kariuomenės vadas 
Vietname pareiškė: “Tiek daug 
aukų veltui. Laisvasis pasaulis yra 
per lėtas suprasti savo atsakomy
bę".

Dar Genevoj Vietnamo užs. rei
kalų mln. Tran Van Do pareiškė, 
kad Jis atsistatydinsiąs, kadangi 
nepajėgė savo misiją atlikti. (Viet
namas buvo įteikęs protestą ir sa
vo pasiūlymus, bet j tai nebuvo 
atsižvelgta).

Eisenhoweris perspėja
Prezidentas Eisenhoweris spau

dos konferencijoj padarė praneši
mą, įspėdamas pasaulį dėl komu
nistų mėginimo paimti laisvąjį pa
saulį konspiracijos keliu. Jis sako,VIS DAR

ŠNIPINĖJIMO BYLA
Pereitą savaitę šnipinėjimo by

loj Karališkoji Komisija Melbour-, 
ne iškvietė keletą naujų žmonių, 
kuriuos Petrovai nurodė buvus So
vietų šnipinėjimo tinkle Australi
joje.

Slaptuose posėdžiuose Karališ
koji Komisija apklausinėjo keletą 
asmenų ir Petrovus, bet šitų paro
dymų viešai neskelbia, kadangi tai 
liečia ne Australijos piliečius ir 
kitas valstybes.

Po žurnalistų Lockwood ir O’ 
Sullivan apklausinėjimų, kurių pir
masis atsisakė duoti parodymus, 
pereitą savaitę buvo iškviesti far- 
meris George Godfrey Rose, A. 
Friendbengs ir Solomon Kosky.

G.G. Godfrey, farmeris, buvęs 
valst. įstaigos tarnautojas, baigęs 
universitetą Anglijoje, pareiškė 
Karališkajai Komisijai, kad jis, 
nors ir nekaltas, bet į klausimus 
neatsakinės, kadangi savo parody
mais galįs sau ar savo draugams 
pakenkti.

Andrew Friedenbergs, kaip pa
reiškė Petrovas, yra keliais atve
jais suteikęs žinių apie Australijoj 
gyvenančius latvius ir tos žinios 
buvo persiųstos j Maskvą. Petro, 
vo teigimu, jis su Friedenbergu 
susitikdavęs slaptuos pasimaty
muos prie Collingwoodo (Vic.) Ir 
Friedenbergas tada būdavo užsi
dėjęs barzdą. Friedenbergas pa
reiškė, kad jis nėra šnipas, niekad 
nėra susitikęs su Petrovu ir jo pa
rodymus pavadino “fantastiškais”.
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Prašom įsidėmėti mūsų naują adresą pasikeičiant] nuo liepos 19 d. *į<

Europietis specialistas optikas 1 
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius. y 
Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai.

O P T O
Optical Service

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. Centr.
Priešais Melbourne Town Hall.

agresija Amerikos bus vertinama 
visu rimtumu.

Toliau jis pažymėjo, kad JAV 
gyvai diskutuoja su kitomis lais
vomis tautomis įsteigiama kolek-

'tyvinės saugumo sistemos Pietry
čių Azijoj, kad būtų pasipriešinta 
“tiesioginei ar netiesioginei” ko
munistų agresijai.

Laisvojo pasaulio tautos, esą, 
negali gyventi izoliacijoj ir Jos 
turi surasti tarpusavio susitarimui 
pagrindą Ir dirbti kartu.

Komunistai mėgina užvaldyti 
pasaulį per gerai finansuojamą 
konspiraciją, propogandą, šnipinė
jimą ir sukilimus.

Genevos susitarimas nepatenki
na JAV, sako Eisenhoweris, bet 
jis nekritikuojąs Jo, kadangi ne
galįs pasiūlyti nieko geresnio šiuo 
momentu.

.Propaganda ir pažadai.
Komunistų radijas paskelbė nau

jos valdžios "išlaisvintame” Viet
name politiką. Pažadama apsauga 
ir neliečiamybė visokios nuosavy
bės miestuose Ir kaimuose. Sako 
būsią palikti savininkams bankai, 
fabrikai ir namai. Kiekvienas tu
rės pilną laisvę ir galės daryti 
viską, kas neprieštaraus liaudies 
gerovei. Prižadama tikėjimo ir kul
tūrinė laivė. Visiems dabar būsiąs 
prieinamas mokslas ir gydymas.NEKALTI

SUSIDOMĖJIMAS DIDĖJA
Solmon Kosky, žinomas Melbour

ne kailių pirklys, prieš daug metu 
atvykęs su tėvais į Australiją iš 
Rusijos. Jis pernai ir anks
čiau yra lankęsis prekybos reika
lais Sov. Sąjungoj, Petrovo many
mu turėtų būti MVD agentas. Sa
vo šitokią nuomonę Jis remia savo 
pirmtakūnų informacijomis ir 
laiškais iš Maskvos. Solmon Kos
ky, kaip apklausinėjimo metu pa
aiškėjo, turėjęs artimų ryšių Ir 
pažinčių su žinomais Australijos 
komunistais Ir dažnai su jais susi
tikdavęs. Pats Solomon Kosky pa
neigė bendradarbiavimą su MVD 
Ryšius su Sovietų pareigūnais pa
laikęs tik komerciniu pagrindu, 
nes savo firmai pirkdavęs kailių 
iš Sovietų Sąjungos ir tais rei
kalais yra jis ten lankęsis.

Kitas apklausinėjimui pakvies
tas liudininkas, Walter Sedon Clay
ton, neatvyko ir jo gyvenamos vie
tos niekas negali surasti. Clayton 
kilęs iš N. Zelandijos. Australijoj 
jis dirbo komunistų partijoj. Jo 
nuotraukos buvo spausdinamos ko
munistų laikraščiuose ir buvo ži
nomas Melbourne kaip vienas žy
mesnių komunistų kalbėtojų tarp 
1936-1939 metų. 1939 metais at
vykęs į Sydnėjų buvo NSW valsti
jos komunistų partijos komiteto 
narys.

Karališkajai Komisijai Petrovas 
buvo pareiškęs, kad Sov. Sąjungos 
ambasada Australijoje yra davu
si £ 300 australų jaunimo organi-

1819 ?
• ž

I VAK. VOKIETIJOS SAUGUMO
ŠEFAS RYT. VOKIETIJOJ
Vakarų Vokietijos saugumo vir

šininkas dr. Otto Jhon, liepos 20 
d., su savo draugu dr. Wolfgang 
Wohlgemuth, automobiliu perva
žiavo į sovietų sektorių Berlyne 
ir nebegrįžta.

Rytų Berlyno radijas paskelbė, 
kad dr. Otto Jhon yra perėjęs j 
sovietų sektorių ir paprašęs politi
nio pabėgėlio globos. Vakarų Ber
lyno policija tuoj pareiškė, kad dr. 
-Jhon yra pagrobtas, prieš tai jį 
"pavaišinus” atitinkamais vais
tais.

Bet vėlesni pareiškimai leidžia 
galvoti, kad dr. Otto Jhon sava
noriškai perėjo į sovietų pusę. Lie
pos 24 d. ryte dr. Jhon kalbėjo 
per Rytų Berlyno radiją ir pareiš
kė, kad Jis perėjęs pas sovietus 
todėl, kadangi būdamas Vakarų 
pusėje negalėjęs dirbti Vokietijos 
suvienijimui.

Rytų Vokietijos užsienių reika
lų ministerijoj areštuota daug 
augštų pareigūnų, kurie esą dirbę 
Vakarams. Juos išdavė perbėgu- 
sis Vakarų Vokietijos saugumo 
viršininkas. Vakarų Vokietijoj iš 
pagrindų keičiama visa saugumo 
organizacinė sistema Ir šriftai. 
Sakoma, kad dr. Otto Jhon buvęs 
vienas geriausiai informuotų as
menų Vakarų Vokietijoj ir žinąs 
labai daug tokių dalykų, kurių per
davimas sovietams sujauks visą 
vakariečių šnipinėjimo sistemą 
Rytų Vokietijoj Ir Sovietų Sąjun
goj aplamai. Ar dr. Jhon savo no
ru pabėgo, ar yra pagrobtas — 
paaiškės vėliau.

KELEIVINIS LĖKTUVAS
NUKRITO į JŪRĄ

Liepos 23 d. Britų oro linijos 
keleivinis lėktuvas su 18 žmonių 
nukrito į Pietų Kinijos jūrą. Ame
rikiečių galbėjimo lėktuvas surin
ko 8 žmones, iš kurių vienas mi
rė pakeliui į Hong — Kongą.

Lėktuvo pilotas kpt. P. Blown 
išgelbėtas pareiškė, kad lėktuvas 
buvo užpultas dviejų sovietų ga
mybos kovos lėktuvų ir apšaudy
tas be įspėjimo. To išdavoj užsi
degęs vienas motoras ir įvykusi 
avarija.

•
Čekijos komunistinis teismas nu

baudė buv. ministerio pirmininko 
pavaduotoją ševčiką už "valstybės 
paslapčių išdavimą ir šnipinėjimą" 
18 metų sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Prieš komunistų valdžios' laikus 
Ševčlkas yra buvęs augštas parei
gūnas Benešo vyriausybėj.

zacijos (Eureka Youth League) 
delegatams kelionės išlaidoms į 

Maskvą. Šitą faktą mėgino paneig
ti Viktorijos Eureka Youth Lea
gue sekretorius Harry Bocquet. 
Jis nurodė, kad šių metų kovo 
mėn. jis vyko į Maskvą su Char
les Desmond Bresland, kaip Eu- 
rekos atstovai, Ir dalyvavo Sov. 
Sąjungos jaunųjų komunistų kon
grese. Liudininkas aiškino, kad 
Sov. Sąjungos komjaunuolių or
ganizacija nėra vadovaujama ko
munistų partijos ir jos neepriklau- 
so. Tai esanti -visiškai nepriklau
soma jaunimo sąjunga, kaip ir 
Eureka Australijoj, aiškino Boc
quet. Toliau jis pažymėjo, kad ke
lionei pinigus sudėjo Eurekos rė
mėjai, bet atsisakė nurodyti pa
vardes, ir sakėsi nieko nežinąs apie 
£ 300, gautus Iš Sov. ambasados. 
Petrovas po to pareiškė, kad £ 300 
subsidija Eurekai buvo patvirtinta 
Maskvos.

Karališkoji Komisija apklausi. 
nėjimus Melbourne baigė ir rugsė. 
jo 9 d. sesiją pradės Sydnėjuj.

1
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ZUBRAS.

BENDRUOMENĖS ORGANIZACINĖ VEIKLA
III.

Buvo paryškinta Lietuvių Ben
druomenės formaliniai ir idealogl-, 
nlai momentai, šiuo straipsniu su
stojama ties L.B. reiškimusi prak
tikoje — ties pačia organizacine 
veikla.

Lietuvių Bendruomenė būdama 
organizacija, taigi institucija, nau
doja visas institucijai reikštis Ir 
išsilaikyti priemones. Tam reikalui 
renkama valdybos, suteikiama 
Joms teisė tam tikrbse statuto 
nusakytose ribose atstovauti ben
druomenės reikalus. Tam tikrais 
atvejais nariai subordinuojąs! ir 
savo asmenišku pasireiškimu, bū-' 
tent ten, kur nario veiksmai kyla! 
iš jo dalyvavimo visuomeniniam 
gyvenime. Tais atsitikimais val
dybos ar kitų L.B. institucijų 
sprendimai nariui yra privalomi. 
Būna atsitikimų, kai privataus po
būdžio asmeniški pasireiškimai bei 
veiksmai susiduria Ir kreipiamasi 
i L.B. Garbės Teismų. Žinoma, prl- ’ 
Vaciuose santykiuose, be rizikos, 
bendruomenės teismai gali tarpi-1 
ninkautl tik kaip trečiųjų institu
cija, kaip taikintojas ar nuomonės 
pareiškėjas. Jų sprendimas tuose 
atsitikimuose yra tiek privalomas, 
kiek besiginčiją jaučia gyvą lie
tuviško suslklausimo dvasią, klek 
pripažįstama lietuviškosios ben
druomenės tęstinumas, kildintinas 
Iš. nepriklausomo gyvenimo, kiek 
norima senosiomis normomis tvar
kyti savo tarpusavio santykius. 
Idealu hūtų, kad dviejų lietuvių 
byla niekad nepasiektų mums sve
tingą prieglobstį suteikusio kraš
to teismus, kad visi ginčai 
susipratimai būtų išspręsti 
Institucijų.

Augščiausias L.B. valios 
jas yra visuotinis skyriaus ar kraš
to narių bei jų įgaliotinių susi
rinkimas. Bendruomenė tad tvar
kosi demokratiniais principais. De- priklausomybės \ atkūrimas nėra 
mokratinių principų ir dvasios ug
dymas yra vienas reikšmingiausių 
organizacinio gyvenimo uždavinių. 
Lietuvšikojl Išeivija tik Iš laisvo
jo Vakarų pasaulio parveš demok
ratinę dvasią ir atkursimai Lietu
vai. Komunistinė diktatūra Lietu
voje tikrai nesugebės Išugdyti de
mokratiškai nusiteikusio Jaunimo, 
taigi iš viso demokratiškos dva
sios. Pavyzdžiai moko, o Jų nėra 
šių dienų Lietuvoje.

Pasigendama tačiau demokrati
nės dvasios ir L.B. veikloje. Daž-

nai kyla tuo reikalu diskusijos ben
druomenės susirinkimuose. Yra 
tendencija paklusti tik tada ben- 

1 druomenės organams, kai tas pa
ranku asmeniui ar grupei. Demok- 1 
ratlja nėra tas pats, kas anarchi- 1 
ja. Visumos ar jos rinktų organų I 
valia turi įsakomosios galios, Jos 
privalu paklusti, jei norima išlikti1 
sąmoningu bendruomenės nariu, silaikyti partiniuose dalykuose val- 
Gall neteisingai ir nestatutiškai dyba, nes tai tiksliausiai atatik- 
pasielgti net pats visuotinas susi-1 tų L.B. organizacijos dvasių. Pa
rinkimas ar rinktieji bendruome-1 vyzdžiai rodo, kad blogiausiai yra, 

' nės organai, bet kovai su, tuo yra kai vienos kurios nors ryškios par-
ir statutiniai keliai. i tinės nuotaikos žmonės ima vado-

kad senieji mūsų veikėjai visdėl- 
to įneša partines nuotaikas j L.B. 
organizacijos velkių. Jei kitos iš
ties nėra, gal būtų išmintinga vi
suotinam susirinkimui šių specifi
nę vietos būsenų tyliai akceptuoti 
ir išrinkti ^koalicinę” Valdybų? 
Geriausiai tačiau būtų, jei susida
rytų tikrai neitraliai sugebanti iš.

TEBERENKA FAKTUS

bei ne
savųjų

relškė-

---------- --------------- , tinės nuotaikos žmonės ima vado-'
Grįžtant prie demokratiškai be- ' vauti bendruomeniniam gyvenimui, I 

sitvarkančios L.B., iki šiol pasi-‘ nes iš to kyla kartais net labai 
gendama augščiausio L.B. rinkto! reikšmingų darbų 
organo — vyriausios valdybos. Tai ,1A’ *"
yra vlsdėlto didelis trūkumas.! 
Sunku gal tokį organą išrinkti, bet 
priemonių vidėlto yra. Žinoma, to
kio organo būstilnė turėjtų būti 

JAV, kur gausiausiai lietuvių yra 
susispietę, kur reikšmingiausias 
pasaulinės politikos postas.

Savo esme Lietuvių Bendruome
nė yra nepolitinė organizacija, jų 
tiktų nusakyti kultūrinės institu
cijos vardu. Kalbos bei tautišku-' 
mo Išlaikymas, net tautos valsty- | 
binio gyvenimo atkūrimas yra. 
plačia prasme kultūriniai sieki
mai, nes ir pati politinė apraiška 
telpa kultūros sąvokoje. Specifiš. 
kai politinis reiškinys yra ten, kur 
siekiama įgyvendinti krašte politi
nėmis priemonėmis vieną ar kitą 
politinę bei ūkinę programų ar 
koncepciją. Tokių uždavinių negali 
turėti L.B. organizacija, nes ji 
gyvena už savo krašto ribų ir ne
turi priemonių tikrai politine pra
sme pasireikšti. Įnešimas į L.B. 
susirinkimus, suvažiavimus bei į 
Jos rinktuosius organus partinių 
programinių dalykų būtų bergž
džias daiktas ir tik skaldančiai 
veiktų bendruomenę... Tačiau ne-

joks partinis dalykas, o visų lietu
viškų partijų bendras siekimas, 
todėl jis ir gali būti pagrindiniu 
kelrodžiu visam L.B. organizaci
jos relškimulsl. Visoks politinis 
programinis susiskaldymas, kylųs 
Iš senųjų lietuviškų partijų prog
ramų ar iš naujai tremtyje gimu
sių ir savaip samprotaujančių 
tvarkyti atkurslmų Lietuvų, gali 
reikštis tik tos pat L.B. rėmuose, 
bet tik kaip specifiškai partinio 
sambūrio bei ratelio ribose.

Gyvenimo tikrovė rodo tačiau,

į baikotavimas 
vien tik dėl to, kad darbui vado
vauju žmonės yra partiniai prie
šai. Kaikuriose vietose šis reiški
nys yra virtęs tikru bendruomenės 
slogučiu.

Apjungiantysis L.B. organiza
cijos pobūdis ne vienoje vietoje 
gyvenime sutinka ir sunkumų. 
Opus dalykas noras subordinuoti 
bei kontroliuoti bendruomenės rė
muose besireiškiančius kitus 
tuviškus specifinių uždavinių 
ganizacinius sambūrius. Tam 
ros koordinacijos reikalinga, 
vadovaujantieji asmens šiuo atsi
tikimu turi parodyti didelės iš
minties ir takto, o dar daugiau 
kantrumo, žalinga būtų, jei L.B. 
imtų kitas organizacijas laikyti 
savo padaliniais. L.B. organiza
cija laikosi geros valios Ir iš jos 
plaukiančio suslklausimo dvasios 
dėka, žinoma, narių sųmoningu- 
mas ir L.B. valdybos taktišku
mas turėtų sudaryti tokių atmos
ferų, kad L.B. tikrai būtų ap
jungiančioji organizacija. Tačiau 
kur tos pastangos neranda atgar
sio, jų geriausiai atsisakyti, nes 
šiaip būtų tik mažinamas L.B. 
autoritetas.

L.B. organizacija, visoje tremty
je jautriai susitinka su kulto ins
titucijomis, reikšmingiausiai su 
Katalikų Bažnyčia ir jos pareigū
nais. Lietuvių katalikų organizuo
tas gyvenimas reikia laikyti besi
reiškiančiu tam tikra prasme tau
tinės bendruomenės ribose, bet iš
imtinai iš jos, kai turima galvoje 
kulto bei jo reiškimosi organiza
cijų. Bendruomenė šį specifinį K. 
Bažnyčios ir betkurių kitų religi
nių bendruomenių statusų, žinoma, 
visados tur respektuoti, ir jokių 
ginčų, berods, dėl to ir nekyla. Bet

bažnyčios dažniausiai reiškiasi ir KERSTENO KOMITETAS 
visuomeninį bei tautinėj! srity, 
jų vadai ne kartų parodo savo 
simpatijas ar nepritarimus ku
rioms nors politinėms srovėms bei
idealoginlams nusiteikimams, o MVD PULK. G.S. BURLICKI PASAKOJA APIE TAI, KOKIOMIS 
tada ir kyla kartelio. Kaip dide- PRIEMONĖMIS NAIKINAMI LIETUVOS PARTIZANAI IR KITŲ 
lio takto Ir atsakomybės pajauti- --------------— — -------- - ---- --- ----------- —
mo reikia L.B. vadovaujantiems 
asmenims, taip nemažiau jo rei
kia ir bažnytiniams žmonėms. Jo
kios praktinės naudos neteikia,

i kai bendruomenės ar bažnyčių pa- 
i reigūnai kalba apie kirčio vietų 

tautinėje — religinėje bendruo
menėje. Tai formalizmas. Nebūtų 
blogai, jei kiekviena tų instituci
jų reikštųsi savo keliais, siektų

i savo uždavinių. Bet ar šiandien 
| tas įmanoma? Abi institucijos' 

viena kitai reikalingos ir tik ben- I 
dradarbiaudamos gali tarpti. Mū
sų naujoji dvasišklja atgimusiai 
Jaunajai Lietuvai yra daug talka- j 
vusi, ji gali daug talkauti ir šiuo 
sunkiausiuoju tautai metu.

lie- 
or- 

tik- 
bet

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ REZISTENTAI. GYVIEJI LIUDININKAI 
SKELBIA NUOGUS FAKTUS, PASIBAISĖJIMĄ KELIANČIUS 
LAISVAJAM PASAULIUI. ŠITIE LIUDININKAI KALBA AMERI
KOJ, ANGLIJOJ, VOKIETIJOJ. JŲ PARODYMUS PASAULIO 
SPAUDA VADINA PRIESPAUDOS IR MIRTIES KALEIDESKOPU. 
BET NAIKINIMO IR MIRTIES PJAUTUVAS TEBEAŠTRINAMAS 
Ik TOLIAU. KAS DARYTINA PAVERGTŲJŲ TAUTŲ IŠLAISVI
NIMUI PAGREITINTI.

Po D. Britanijos Kersteno ko
mitetas toliau tardymus vykdė 
Vokietijoje: Muenchene, o paskui 
ir Berlyne. Komitetų sudarė pirm. 
Ch. J. Kersten, nariai — Fred E. 
Busbei, Patrick J. Hillings, W. 
Norblad, Ray J. Madden, T. Ma- 
chrowicz, Thomas J. Dodd ir M.A.

I °. Freighan. Technikinį personalų, 
neturėtų pamiršti, kurie kalba apie paruošusį visų medžiagų, sudarė
K. Banžnyčios tarptautiškumų. | J.J. McTlgue, E.M. O’Connor, Al- 

Per 3 straipsnius pastabas apie len ir Welsh. Muenchene tardo-
L. B. organizacijų baigiame. Pas- niasis apklausinėjimas buvo prade, 
tebėsime tik, kad organizacinio | tas birželio 23 d. Apie tardymus 
gyvenimo nesklandumai neprivalo ’ plačiai informavo radijai, spauda, 
veikti baidančiai. Tokia jau yra filmų ir televizijos apžvalgos, 
institucijų prigimtis, kad jos, kol 
gyvos, visad trinasi, visad viena | Pranas Valiulis suteikė žinių, kaip 
kitos užkliūna. Bet tai ir yra jų buvo pravesti Lietuvoje "Liaudies 
gyvybingumo ženklas. Instituci-j seimo” rinkimai, ir kitos aktua- 
joms vadovauja žmonės, o visi nos komitetui medžiagos. Ats. pik. 
žmonės klysta net ir labai daž-1 k. Pranckonis davė savo parody- 
nai. Mūsų tikslas įžvelgti organl- mus raštu, buvo JAV konsulato 
zacinio gyvenimo tiesų ir tiesti notaro ten pat prisaikdintas, ir 
jam galimai palankesnius kelius. I j0 parodymai įteikti Komitetui. Ki

ti parodymai, patvirtinti amerikie
čių notarų, komiteto taip pat pri
imti. Iš estų vertingų žinių apie 
Estijos ir kt. Pabaltijo valstybių 
sudarytųsias su Sovietais sutartis 
suteikė paskutinis estų užsienių 
reikalų mlnisteris K. Selteris ir 
Laisvosios Estijos buv. min. Mas
kvoje. A. Rei.

“Muenchener Merkur” Nr. 154 
—54 išsamiau išdėstė komisijai 

duotuosius kazoko Grigorijaus Ste
ponavičiaus Burlickio, buvusio M 
VD pulkininko, parodymus apie 
masines deportacijas ir Lietuvos 
partizanų 
1944 m. 
Lietuvos 
teigimu, ‘ 
lietuvių, i 
tėvynę iš bolševikų. Berija tada 
savo pavaduotojų Kruglovą, dabar
tinį Sovietų vidaus reikalų minis
ter!, pasiuntė vadovauti j Lietuvų.

I Kruglovo įsakymu visos vietovės, 
REMTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ. | kuriose lietuviams partizanams 

. buvo suteikiama nakvynė ir prieg-

LIETUVĖS BALCHCOJ
Grįžusi iš Sibiro vokietė Eva 

Bomba (25 mt.) pasakoja, kad ap- , 
suptoje stepių Balchačos vietovėje, 
kur yra rūdos kasyklos ir didžiu
liai fabrikai, pastatyti vergų, pri
verčiamųjų darbų stovyklose buvę 
laikoma apie 1500 moterų, iš jų 
apie 700 pabaltiečių. Apie 350 bu
vę latvės, 350 lietuvės ir estės. 
Stovykla turėjusi savo ligoninę, 
kuriai vadovavo rygietis gydytojas 
Kalnajis ir kur dirbo Ir du lietu
viai gydytojai. Motinos buvusios 
be savo vaikų. Vaikai buvę atimti 
Jau pačioje pradžioje Ir pasiųsti 
į sovietines auklėjimo įstaigas. 
Nuo 1952 m. gyvenimo sųlygos 
klek pagerėjusios.

ŠIE METAI — SPAUDOS METAI 
TAD VISŲ MOŠŲ PAREIGA

Iš Lietuvių Karolis Drunga ir

i naikinimų. Jis pats 
dalyvavęs kovose prieš 
partizanus; Burlickio 

"bandos” susidėjusios iš 
siekusių išlaisvinti savT

lauda, turėjo būti sudegintos. Am. 
Balsas nurodė, kad ta misija — 
likviduoti Lietuvos pogrindinį są- 
jūdį — buvo, be Kruglovo, skirta 
dar ir Suslovui. Iš Berijos sluogs- 
nių buvo pareikšta, kad ligi tol 
vesta bolševikų kova su Lietuvos 
partizanais nėra patenkinama ir 
kad tam tikslui pasiųstieji imtųsi 
visokių priemonių. Iš tikro kova 
vyko labai žiauri. Lietuviai gyvi 
nepasiduodavo, bet susisprogdin
davo patys. Tokios akcijos buvo 
pravestos prie Panevėžio, Telšių, 
Tauragės ir kitur. Burlickis iš Gu
dų buvo pirmų kartų pasiųstas i 
Lietuvų padėti tvarkyti “bandas” 
1944 m. liepos mėnesį, o paskiau 
grųžintas į jų iš Rytprūsių 1949 m.

Platų pranešimų apie jo parody
mus š.m. birželio 28 d. ir lietuvių 
partizanų kovų perdavė didžioji 
amerikiečių telegramų agentūra 
Associated Press. “New York He
rald Tribune” š.m. birželio 29 d. 
Paryžiaus laidoj rašo, kad Lietu
voje ir Rytprūsiuose partizanų 
“likviduoti” buvo pasiųstos Ištisos 
divizijos, tačiau IBurllckio, 1953 
m. birželio mėn. pabėgusio į Va
karus, teigimu, nepaisant egzeku
cijų, balsiausių kankinimų ir išti
sų kaimų deginimų, Pabaltijo val
stybėse antikomunistinės pajėgos 
niekados nebuvo likviduotos. Meto
dų, vartojamų prieš partizanus, 
brutalumas privertė net daugelį 
rusų kareivių ir karininkų, tam 
skaičiuj ir jį patį, pabėgti. Pirmų 
kartų viešai savo pareiškimus jis 
paskelbė tik dabar minimajam 
Kersteno komitetui Muenchene, 
atskleisdamas visus tuos būdus, 
kaip bolševikai įvesdina "Trojos 
arklį” ir paskum užgrobia visų 
kraštų. “Neues Zuercher Zeitung”, 
įžymus liberalų dienraštis, taip 
pat plačiai aprašęs kersteno ko
miteto tardymus Ir Burlickio pa
rodymus, 1954.VII. 1 numeryje pa
žymi, kad nei Kruglovul,' nei ki-

(Nukelta j 3 psl.)

III.

— Tuomet aš buvau Jaunas, — pradėjo Jokūbas, sunerdamas 
rankas j lengvų kailiniukų rankoves, — turėjau plačių užsimojimų 
ir akinančių svajonių. Ir kai šiandien permetu akimis anas dienas, 
aš jų nesigailiu. Sakau — nesigailiu. Ir Jeigu man būtų leista pra
dėti gyvenimą iš naujo, aš norėčiau lygiai taip gyventi, kaip kad 
gyvenęs: nuolatos turėti prieš akis viliojančią svajonę, Jos siekti 
visu savimi ir nesiduoti daiktų pavergiamam. Baisi pagunda yra 
daiktai. Tu negali jai atsispirti, ir vos tik daiktų įslgyji, tu iš kar. 
to pasidarai jų tarnu Ir sargu. Ir žiūrėk, tavo žvilgsnis nusigręžė 
nuo žvaigždėtų skliautų if užgęso daiktų negyvam pilkume, tavo 
dvasia Iš nevaržomų erdvių nesileidžia id su džiaugsmu užsidaro 
dėžutėje, prilygdama ten sukrautiems tavo daiktams. Tave kankina 
nuolatinė dėl jų baimė ir sugriaužla nesibaigiu jais rūpesčiai. Ir tu 
miršti, nebuvęs tuo, kuo turėjai būti. Per daiktus tu prarandi sva. 
Jones, kurios yra vienintelis gyvenimo variklis. Ir aš tau sakau — 
ne metai žmogų sendina, ne! Žmonės yra arba seni, arba jauni. 
Tarpininko nėra ir negali būti. Su kiekviena gęstančia svajone tu 
prarandi dalį savo jaunumo. O kada svajonės, kurios yra tau gyve
nimo kelrodžiu, visiškai išdyla Ir jų vietoje atsistoja atminimai, tada 
jau tu senis: Jau tu nebekuri gyvenimo, bet, akis įbedęs į save atmi
nimus, tu grįžti nueitu keliu, stengdamasis atitikti tas pačias pėdas. 
Ir kada vietoje svajonių matai tik Juodą tamsą ir bijodamas eiti 
pirmyn atbulas traukiesi atgal pasigaudamas atminamų tarytum 
ramsčių, tu tada miršti. O, aš skaudžiai išgyvenau savo mirtį. Ir 
neišsigąsk: šiandie aš kalbu (lygiai kaip ir anksčiau tau kalbėjau) 
mirusiojo lūpomis, kalbu Iš anapus.

Jam nutilus, aš žiūrėjau į jį su nuostaba ir staiga mano širdis 
sustojo: Jokūbo veidas buvo sukritęs ir akys giliai įdubusios. Stalo 
gale silpna žvakės šviesa nušvietė jį iš šono. Ir tuo momentu man 
paslvaiddeno, kad vietoje Jokūbo veido žvelgė į mane kaukuolė, 
skleisdama iš savo akių kraują stingdantį kapų šaltį.

— Jau taip yra gyvenime, kad nežinai, su kuo kalbėsi, — lyg 
atspėdamas mano baimę liūdnai nusišypsojo Jokūbas. — Taigi, anuo
met irgi buvo tokia šviesi žiemos naktis, kaip dabar. Prieš tai aš 
buvau ką tik grįžęs iš vienos ekspedicinės kelionės (apie ją pla
čiai buvo rašyta savo laiku mūsų spaudoje) ir jaučiausi mirtinai pa
vargęs. Keista, ligi to lallko aš nepažinojau nuovargio. Tuomet me
čiau visus reikalus ir apsistojau pas savo bičiulį miškininką, kuris 
kaip atsiskyrėlis gyveno su savo šeima nuošaliai, prie ežero, girios 
pakraštyje. Idealiausia vieta pasitraukti nuo rūpesčių ir pailsėti. 
Per dienas su Juo braidžiodavau ligi kęllų sniege po mišką medžio
damas, o vakarais ilgai sėdėdavom visi prie didelio stalo gerai pri

kūrentame kambaryje, ir aš nerūpestingai juokaudavau su jo vaikais 
arba pasakodavau išgyventus savo nuotykius. Tačiau neturėjau ra
mių nakčių. Kai namuose užgęsdavo šviesa ir užviešpataudavo ne- 
perrėklama tyla, man vaidendavosi, kad toje tyloje aš girdžiu kažką, 
šauklntį mane, ir mane apimdavo kažkokia baimė, kankinantis ne
rimas, kad vos prieš švintant sumerkdavau akis.

— Bet tą dieną buvo didelė vilkų medžioklė, surengta vietos 
urėdijos, ir mes grįžom vėlai vakare, vos vilkdami kojas. Aš kritau 
lovon ir kietai užmigau. Miegas buvo trumpas. Aš atmerkiau akis 
ir gulėdamas stebėjau pro langą kambarin krintančią mėnulio švie
są. Man buvo taip gera, lyg visa gyvenimo našta būtų nuslinkus! 
nuo pavargusių pečių. Ir buvo miela gulėti ir Jausti sąnarius ap- 
leldžiantį nuovargį. Gretimam kambaryje per sapną sukliko valkas, 
bet jis man pasirodė taip nepasiekiamai toli, lyg ateitų iš neaprė
piamų erdvių.’ Kažkur miške sulojo lapė ir nuo šalčio sprogo ežere 
ledas. Garsas kaip milžiniška potvynio banga nusirito per lygumas 
ir nesuskaitomomis aidų čiurkšlėmis sutekėjo miškan. Ir staiga, vos 
užgesus paskutiniam šūvio aidui, kažkur iš miško gilumos atsiliepė 
rogių varpeliai. Aš ištempiau ausis, manydamas, kad tik paprastas 
vaidinys. Ir tikrai — tai buvo rogių varpeliai. Iš toli, kartais visai 
nutildami, jie tačiau artėjo ir vienu metu 'man atrodė skambą prie pat 
mano ausies. Manyje vėl atbudo nerimas Ir nenugalimas troškimas 
išeiti iš čia ir duotis viliojamam rogių varpelių. Dar kurį laiką ko
vojau su šia pagunda, bet varpeliai mane šaukė su tokia Jėga, kad 
aš neištvėriau: pašokęs iš lovos apsirengiau ir išėjau. Mano bičiu
lis tuo laiku buvo atsibudęs ir nustebęs kažką dar man sakė, bet aš 
buvau kaip lunatikas ir Išėjau, lyg būčiau jo žodžių negirdėjęs. Aš 
tada nežinojau, kad Jau niekados neperžengsiu anų namų slenksčio.

— Lauke buvo taip nepaprastai ramu ir giedra, kad, rodės, pa
čios žvaigždės lenktyniavo viena su kita pasigėrėti tokia nuostabia 
naktim. Kieme stabtelėjęs aš pasižiūrėjau į dangų, į ežero pusę ir 
nejučldmis pasukau miško pusėn. Miške medžiai stovėjo tylūs, lyg 
kažkokiam įtemptam laukime. Ir taip buvo ramu, kad, rodos, girdė
jai, kaip pati tyla sriūva per medžių šakas ir liemenis. Aš pasijau
čiau tuo metu lyg žmogus, vienų vienas palikęs nakčiai didžiulėje 
bažnyčioje. Nesilaikydamas kelio bridau per niegą, Ir tik priėjęs 
niekeno nenaudojamą miško keliuką, pastebėjau, kad mano labai 
skubėta. Čia aš stabtelėjau dairydamasis į šalis, lyg negalėdamas 
apsispręsti, kuria kryptimi pasukti. Netoliese šmėkštelėjo pro med
žius prbėgdama stirna Ir trakštelėjo, matyt, sniego palaužta sausa 
šakelė. Aš stovėjau žvelgdamas į tamsią miško gelmę ir iš šalies 
atrodžiau kaip medžiojamas žvėris, valandėlei sustojęs pasiklausyti, 
iš kurios pusės artėja priešas. Ir staiga girdžiu: miško gilumoj su
skambo varpeliai ir nepaprastai greitai artėjo. Jie buvo tokie melo
dingi ir skambūs, kokių niekados gyvenime nebuvau girdėjęs. Aš 
krūptelėjau. Ne, ne iš baimės. Greičiau iš nustebimo. Netrukus pro 
medžius išniro tamsus arklio šešėlis ir rogės sustojo prie pat įma
nęs. Augštas Juodas žirgas nerimo vietoje, krimsdamas žabokllus ir 
užgaudamas iš šalių kabančius varpelius, kurie skardžiu aidu liejosi 
tarp medžių. Rogėse sėdėjo moteris. Ji buvo vienplaukė, su man ne
žinomų baltų gėlių vainiku ant gallvos, ant pečių užsimetusi baltus 
kailius ir rankose laikė ištemptas vadžias. Pažvelgdama į mane ji

nusišypsojo ir pasitraukė truputį į dešinę pakviesdama sėstis greta. 
Kada mūsų akys susitiko, aš buvau taip nepaprastai susijaudinęs, 
kad norėjau suklupti prieš ją sniege kaip prieš šventąją. Nors buvo 
naktis, bet aš j- s akis ir veidą taip gerai mačiau, lyg šviesiausią 
dieną. Tai buvo tos pačios, neužmirštamos akys, kurias aš nuolatos 
matydavau sapnuose ir kurios mane nepaliaujamai viliojo ir šaukė 
Neatsimenu, kaip atsidūriau rogėse ir pasilenkęs bučiavau Jos rūbų 
kraštą. Aš nežinojau jos vardo, bet iš karto joje atpažinau viso ma
no gyvenimo troškimą, ilgesį ir lūkesčius. Jeigu kas nors būtų 
stebėjęs mus iš šalies, būtų įtaręs, kad tai yra Iš anksto sutartas 
ir apgalvotas pasimatymas. Tačiau jis toli gražu neturėjo jokio pa
našumo į tuos, kada susitinka beslmylį žmonės. Visiškai ne. Ir nors 
aš ją įvairiais pavidalais matydavau savo sapnuose, ji man nebuvo 
mylima moteris ir nežinau, ar ją kada nors gyvenime būčių mylė
jęs. Mudviejų santykiai greičiau prilygo karštai tikinčiojo santy
kiais su Dievu. Ir gal todėl ano vakaro susitikimas buvo labiau 
panašus į ekstazę, kada tikintysis išgyvena betarpišką sąlytį su pa
čiu Dievu, štai dėl ko aš sakau, kad JI man buvo gyvenimo pras
mė, mirs aš niekados Jos nepažinojau. Argi tu pažįsti Dievą? Ir vis 
dėlto, jeigu tu tiki, tu matai jame savo buvimo galutinį įprasminimą 
ir įkūnytus troškimus. Panašiai ir čia. Gal ji buvo anoji mano gy
venimo nepasiekta ir neįvykdyta svajonė, o gal pati Jaunystė, nuo
latos stovinti priekyje ir vadovaujanti, bet niekados nebūdama paly
dovu? Aš nežinau. Dabar pasakodamas galiu sustoti ties šitom abe
jonėm ir Jas gvildenti, bei ne aną valandą, kada mudu sėdėjom 
rogėse ir suglaudę skruostus žvelgėm baimės neturinčiu žvilgsniu 
pirmyn, neklausdami, ar priešais stovi gyvenimas ar mirtis. Varpe, 
liai liejosi nenutrūkstama džiūgesio čiurkšle, ir mes, išnėrę iš miš
ko, skridome per vaiskias lygumas. Juodas žirgas bėgo sparčia risčia, 
kartas nuo karto kanopomis apiberdamas mus sniegu, kas man pri
mindavo, Jog tikrai nesapnuoju. Ir mes nieko nekalbėjom. Tai buvo 
valanda, kada aš jaučiausi lyg druskos kruopelytė, ištirpusi savo 
džiūgesio mariose ir drauge kalbėjau, jaučiau ir girdėjau visu sa
vimi. Ir buvau visas lyg viena didžiulė akis, matanti visa savo ap. 
imtini. Mano žvilgsnis buvo įsmigęs į jos akis, ir man vaidenos, pro 
jas mačiau buvusius Ir busimuosius gyvenimus.

Jokūbas valandėlei nutilo, tarytum nesurasdamas žodžių pavaiz
duoti anai savo laimės akimirkai. Jo veidas spindėjo anuo neaprašomu 
džiugesiu, kurį jis dabar prisimindamas išgyveno.

— Aš nežinau, kiek laiko truko mudviejų anos nakties kelio
nė. Gal akimirką? O gal amžinybę? Ir ar yra koks skirtumas tarp 
akimirkos ir amžinybės? — Lyg patsai savęs klausdamas paabejojo 
Jokūbas. — Aš apsvaigęs žiūrėjau į Jos akis ir jose lyg veidrodyje 
mačiau > bėgančius savo gyvenimo vaizdus. Visą laiką žirgas bėgo 
nevaldomas. Staiga ji- patempė vadžias, sulėtindama greitį ir mes 
pasukome nauja kryptimi. Dabar aš išgirdau ankstyvuosius rytme
čio gaidžius ir mieguistą šunų lojimą. Aš krūptelėjau. Šitie garsai 
vėl mane grąžino iš svaigulingos ekstazės grubion realybėm Mes 
įvažiavome į plačią alėją: pro medžius matėsi sniege paskendusios 
sodybos ir vienur kitur mirgėjo languose žiburiai. Alėjos pasisukime 
privažiavome didelį namą, kurio languose degė silpnos šviesos, žlr. 
gas sustojo prie gonkų, ir vienu metu varpeliai liovėsi skambėję.
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ŽODIS VADOVAMS
SESĖS IR BROLIAI VADOVAI!

širdingai dėkoju Juįms už įdėtų 
darbą ir pasiaukojimą ugdant 
skautiškąjį jaunimą. Jūs daug atli- 1 
kote beburdami priaugančią kar
tą j skautiškas gretas. Organizuo- 1 
darni savaitgalio mokyklas, kursus, 
Iškylas, stovyklas, rengdami mi
nėjimus ,vadovaudami tautinių šo
kių grupėms, dalyvaudami tarp
tautiniuose skautų sąskrydžiuose, 
cementavote mūsų jaunimą, subū- 
rėte draugėn lietuviškai dainai ir 
pasirodymams scenoje ir prie lau
žo, atstovavote mūsų tautą sveti
mųjų tarpe 
nės kančias 
Jos vardą, 
prisidedate 
laikymo tremtyje ir saugojate mū
sų tautos papročius ir tradicijas. 
Bendruomenė, ypač tėvai, supran
ta Jūsų darbo reikšmę, vertina ir 
moraliai bei materialiai pareimia, 
mielai siunčia savo valkus į skau
tus.

Paskutiniuoju metu šį labai po
zityvų ir didelės relkšmęs ugdo
mąjį darbą Australijoje ėmė truk
dyti paskiri vienos srovės agre
singi destruktyvūs asmenys. Bū
dami niūkios dvasios, Jie kovodami 
su skautais vartoja žemas prie
mones. Ypač aštrokai pasireiškia 
skautų puolimas Melbourne. Ne
norėdamas tuščiažodžiauti, sumi
nėsiu faktus: skautininkų vado
vaujamos mokyklos išvaikymas iš 
parapijos patalpų, kuriose keturis 
metus sėkmingai dirbo, apšauki
mas tos mokyklos komunistų liz
du persikėlus į naujas patalpas, 
tikybos pamokų nedėstymas, ano
niminiai ir asmeniški skautų ir Jų 
vadovų apšmeižimai, apšaukiant 
Juos girtuokliais, 
Maskvos agentais, 
klršinimas, skautų 
- Švyturį”.

Kadangi visa tai 
bendruomenę, į viešumą, esu pri
verstas viešai spaudoje ir atsiliep
ti. Tenka pasmerkti šie neigiami 
kovos būdai ir priemonės. Skautai 
yra griežtai neutrali organizacija 
politinių partijų ar srovių atžvil
giu. Ir tik tokia būdama ji tegali 
pasiekti pagrindinių numatytų ug
dymo tikslų. Todėl šalin parti
niai pirštai nuo skautų organiza
cijos! Mes, vadovai, turime visu 
kruopštumu pasipriešinti srovių 
žąsloms, kuriomis stengiamasi pa. 
žaboti mūsų organizacija. Ji, pa
vergta ar pasidavusi vienos kurios 
srovės užmačioms, nustotų ugdo
mosios įtakos ir bebūtų skautu or-

savo

VIENI BĖGA-KITUS GROBIA Laiškai

iškeldami mūsų tėvy- 
Ir gražiai garsindami 
Visu tuo Jūs žymiai 
prie lietuviškumo iš-

paleistuviais, 
pjudymas ir 
puolimas per

yra išvilkta i

ganizacija tik vardu, bet ne : 
dvasia.

Eidami pagelbon mūsų 
druomenei, Bažnyčiai, šeimai 
mokyklai, stengiamės 
bendradarbiauti su šiomis institu
cijomis bei lietuviškomis jaunimo 
organizacijomis, kurios negriauna 
mūsų Sųjungos.

Tad Sesės Ir Broliai Vadovai, 
budėkime! Išlaikykime sveikus or
ganizacijos pagrindus, nežiūrint į 
prasidėjusius trukdymus atsiliep
dami gyva ir teigiama veikla. Te
lydi mūsų veiklą, žodžius ir dar
bus taktiškumas. Nesiduoklme su- 
pjudoml tarpusavy. Būkime sąmo
ningi visi ir laikykimės broliškos 
vienybės. Jei kuris iš mūsų būtų 
nepakankamai sąmoningas ir nu
byrėtų, nenusiminkime, bet su dar 
didesniu ryžtumu vykdykime savo 
tarnybą Dievui, Tėvynei ir Arti
mui.

ben- 
ir 

teigiamai

Lietuvos Skautų Sąjungos

Australijos Rajono Vadas.

“VATIKANO AGEN
TAS” PASAKOJA

Italas tėvas Armandas Zavatta, 
grįžęs Iš Rusijos š.m. sausio 14 
d. ir šiuo metu gyvenus Italijoje 
Bertinoro vietovėje, Forll provinci
joje, Via Gamberone Nr. 722, be- 
siuntinėjamas po įvairias Sovietų 
darbo vergų stovyklas, yra Jose 
sutikęs Ir visų eilę mūsų tautie
čių. Minimasis Italų dvasininkas, 
iki 1944.5.24 dirbęs kunigo darbų 
Rumunijoje .paskiau buvo NKVD 
agentų suimtas, apšauktas “Vati
kano šnipu” bei “Vakarų agentu” 
ir nuteistas 10 metų priverčiamų
jų darbų. Nuo nuteisimo dienos 
jo uniforma buvo pakeista į nu
merį * C B 218”, CB reiškė “pa
vojingų visuomenei”. Tarp Jo kan
čios draugų, kaip pažymi A. Zava
tta, ypač daug buvo ukrainiečių, 
lietuvių ir kitų , baltų, taip pat 
lenkų.

Išvykdamas iš Sov. Sųjungos, 
Zavatta parsivežė ilgų sąrašų sa
vo buvusių draugų ir kančios bro
lių, turėjusių ir toliau pasilikti 
sovietiniame pragare. Be kitų, Jis 
parvežė žinių ir apie sutiktus 7 
lietuvius dvasininkus, būtent: Al
fonsų Ažubalį, Juozą Baitramaitį, 
salezietį Juozą Frainą, Joną Jatu- 
lį, Juozą Krikščiūną, Juozą Stan
kūnu ir Leonardą Tamašauską.

Vis daugiau įvairių bolševikų 
pareigūnų, įsitikinę, kad “sovieti
niame rojuje” toli gražu nėra to, 
ką jie skelbia, perbėga į Vakarus. 
Tarp žinomesnių perbėgusiųjų, 
nutraukusių ryšius su sovietiniu 
režimu, galima pažymėti jų buv. 
ambasadorių Besiedovskį, pagarsė. 
jusios Stalino biografijos autorių 
Borisą Suvorinų, vienų iš artimiau
sių Lenino draugų Ivaną Ševčen
kų, Rusijos revoliucijos "motiną” 
Ang. Balabanovų, 1937 m. pabėgu
sį Sovietų ambasadorių Atėnuose 
A. Barminą, vėliau parašiusį “So
vietų diplomato atsiminimus”, 
1944 m. iš Amerikos negrįžusį so
vietinės misijos narį V. Kravčenko, 
1951 m. atbėgusį Bavarijon ir pa
sidavusį amerikiečiams maršalo 
šapošnikovo sūnų pulk. Borisų 
šapošnikovų, metusį Sovietus “Ber
lyno — Kremliaus” autorių G. 
Klimovą ir visų eilę kitų. Per de
vynerius metus į Vakarus iš viso 
pabėgo apie 18.000 Sovietų karių. 
Pamatę visų bolševikinio režimo 
apgaulingumų, taip pat nutraukė 
su juo dvasinius ryšius Ir visa 
eilė žinomiausių pasaulio rašyto
jų su “Nulis ir begalybė” auto
rium A. Koestleriu priešakyje.

Ir pastaruoju metu keletas įžy
mių Sovietų pareigūnų pasiprašė 
suteikiami laisvę Vakaruose. Tai 
— Sovietų misijos Japonijoj sek
retorius Rastovorovas, atskleidęs 
visų bolševikų šnipinėjimo sistemą 
Tolim. Rytuose, Sov. Sąjungos am
basados Australijoje sekretorius ir 
MVD šefas V. Petrovas 
Ir specialiosios paskirties sovieti
nės žvalgybos kpt. Chochlovas.

Įvykį Berlyne, jis pats išnešęs ant 
pečių apsvaigintų vienų gen. Geh- 
leno (šis dirba su amerikiečiais) 
agentų.

Rusų emigrantų grupės RONDD 
vadovai Muenchene E. Deržavinas 
ir V. Mosičkis užs. spaudos atsto
vams apšaukė solldaristų organi
zacijų "bendradarbiaujant su bol
ševikais ’, o augščiausiose kai kurių 
vakariečių įstaigose "sėdint bolše
vikų agentus”. Truchnovičiaus ir 
Chochlovo atvejai esu surežisuoti 
norint tų bendradarbiavimų užtu
šuoti Anksčiau NTS artimas ben
dradarbis, vadovavęs visam anti- 
bolševikinių agentų paruošimui, 
kpt. Chorunžis, įdavęs bolševikams 
į Ukrainų pasiųstus parašiutinin
kus, buvo dešifruotas kaip "svar
biausiasis Malenkovo šnipas Vo
kietijoj”. Dabar visi šie Įvykiai 
atsidėjus tiriami, ir reikia tikėtis 
netrukus paaiškėsiant visų tiesų 
Truchnovičiaus žmona apie vyro 
pagrobimų buvo pakviesta liudyti 
Kersteno komitetui Muenchene.

Ukrainiečių socialistų partijos 
centro komitetas Muenchene pas
kelbė buvus pagrobtų Jų veikėjų 
Josipų Krutij (bolševikai aiškina, 
kad Jis, panašiai, kaip Truchnovi- 
čius, “metęs emigrantus” Ir pasu
kęs atgal į rytus...), o Bavarijos 
vid. reik. min. Dr. Hoegnerls, pa
sižymėjęs socialdemokratų veikė
jas, paskelbė dingus be žinios če
kų žurnalistų Novakų ir vengrų 
rašytojų Liptay — Wagnerj. Bol
ševikai paskelbė Juos "savo noru 
grįžus j Prahų”. Prieš klek laiko 
paslaptingai iš Salzburgo dingo 
žinomas čekų socialdemokratų vei
kėjas Laušmapnas.

Tuo tarpu Vak. Vokietijoj bol
ševikų vykdomi žmonių grobimai 
eina toliau. Rusų solidaristai aiš
kina, kad buvęs Jėga pagrobtas Iš 
Vak. Berlyno jų veikėjas Dr. Tru- 
chnovičius. Bet kai kurie vokiečių 
spaudos organai, kaip “Der Spie
gei”, "Frankfurter Allegemeine” 
ir kt., tuo reikalu išspausdino ir 
kiek skirtingų duomenų, mėginu
sių įrodinėti, kad esą, Truchnovi- 
čius ar tik nebuvęs bolševikų "san- 
darbininkas”. Anot “Der Spiegei”, 
jis buvęs išvežtas apsvaigintas, 
bet, kaip paskiau, gavusios grobi
kų ir pagrobtųjų nuotraukas, aiš
kina dvi liudininkės, mačiusios

ambasadorium Vašingtone, dabar 
vadovaujančiu MVD operacijų sky
riui (faktiškai (vykdytinų žmog- 
žudybių). Apsiginklavęs pačiais 
moderniausiais tos rūšies ginklais 
(cigarečių dėžutės pavidalo, be
garsiais, tam tikro dektorinio apa
rato šaudančiais ciano kalium už
nuodytas kulkas), jis, kaip pats 
sakosi, paklausęs Sov. Sąjungoj 
likusios žmonos, šiuo įmetu Jau 
dingusios su vienų ir puse metų 
sūnumi ir 14 m. seserimi iš Mas
kvos, ir savo sąžinės balso, nors 
seniau ramiausiai Išsprogdinęs 
Gudijos gauleiterį Kubę, dabar šios 
nepaprastai planingai paruoštos 
naujos žmogžudystės įvykdyti vis 
dėlto neišdrįsęs. Įdomi jo pasipa
sakojimuose ta smulkmena, kad jį, 
prityrus; ir seną MVD pareigūną, 
atsiversti Ir mesti komunizmą pas
katino Vakaruose besireiškianti 
emigrantų veikla. Skaitydamas jų 
spaudų, Chochlovas sako įsitikinęs, 
kad “emigracija nėra bala”, bet 
kovoja už savųjų kraštų išlaisvi
nimų. Prie tos kovos apsisprendė 
ir Jis prisidėti, daugiau, nebenorė
damas vykdyti Paniuškino, Sero- 
vo ir Kruglovo rankose esančios 
smogikų organizacijos įsakymų. 
Amerikiečiams pasidavė Ir kiti du 
jo bendradarbiai, turėję faktiškai 
įvykdyti Okolovičiaus nužudymą, 

— seni ir parinkti kom. partijos 
veikėjai H. Kukovičius ir K. We- 
beris, kuriems vokiečių teismas, 
kaip Jų piliečiams už pasikėsini
mą įvykdyti žmogžudystę, iškėlė 
bylą.

Vokiečių spaudos žiniomis, Ita
lijoj ir Prancūzijoj dėl Chochlovo 
parodymų buvę pravesta daug are. 
štų, o per Genevos konferenciją 
užseinlo diplomatai, paprašyti So
vietų užsirūkyti Jų pasiūlytą ciga
retę paprastai už Ją padėkodavo 
ir jos neimdavo...

Amerikiečių tel. agentūros AP 
žiniomis, š.m. birželio 20 d. bol
ševikų agentai apsvaiginę nuodais, 
Linzo mieste, Austrijoj, pagrobė 
kitą rusų emigrantų veikėją', Va
lerijų P. Tremmelį. Jį pagrobė 
Marija Volkova ir Guentnerls, o 
sovietinė komendantūra Muehlwil- 
thely, Austrijos rusų zonoje, pas
kelbė, kad, girdi, Tremmelis, Guen- 
tnerls Ir abu Volkovai platinę an- 

r-------- , . tikomunistinius atsišaukimus, dėl
to su Paniuškinu , buv. Sovietų i to buvę suimti. Elta.

Neturi sau pavyzdžio MVD kpt. 
Chochlovo pasidavimas. Jis teigia, 
kad vad. “Operacijos Reinas” 
įvykdyti su kitais 2 komunistais 
(nužudyti Frankfurte pasižymėju
sio emigrantų vado Okolovičiaus) 
buvęs pasiųstas Kruglovo, dabar
tinio TSRS vid. reik, ministerio, 
įsakymu, prieš tai tų reikalą apta
rus Sov. Sųjungos kp. centro ko
mitete. Smulkmenos, kaip minimą
jį planų įvykdyti, buvo apkalbė-RENKA FAKTUS

Redakcijai
Gerb. Redaktoriau. Mes žinome, 

kad Sydnėjaus lietuviai turi Vaikų 
Teatro Studijų, sporto klubą, Te
atro Mėgėjų Būrelį, kad čia yra 
Krašto Valdyba ir trys ALB apy
linkės, bet su apgailestavimu rei
kia pripažinti, Jog nėra nei vieno 
būrelio Vasario 16 Gimnazijai iš. 
laikyti.

Mieli Sydnėjaus lietuviai, neuž- 
sigaukite, kad aš kišuosi į jūsų 
"vidaus reikalus" ir atleiskite man, 
nes aš esu didelis Vasario 16 Gim
nazijos slmpatikas.

Tad, mieli tautiečiai, rugsėjo 
8-tosios proga tegul susiorgani
zuoja ir Jūsų mieste būrelis, kuris 
rems šitą vienintelę lietuvišką 
gimnaziją.

B. Lukavičius, Royal Park, S.A.

Gerb. Redaktoriau. “M.P.” Al
gis siūlė pradėti mezliavas lietu
viškai veiklai sustiprinti. Pereita
me šio laikraščio nr. skaičiau apie 
pirmųjų tokių rinkliavų “Šviesos" 
parengime, Aš visiškai pritariu 
tokioms mezliavoms ir pasižadu 
pats Jas organizuoti.

Skelbiama, kad Australijoj yra 
apie 9000 mūsiškių. Jeigu šitoks 
paprotys prigytų, tai iš sidabrlnu- 
kų per metus susirinktų krūva pi
nigo. O Jo reikia, norint lietuviš
kų veiklų ir laikrašti ant kojų pa
statyti. Tai ir kviečiu visus tau
tiečius Įvesti ŠĮ girtinų pasiūlymų 
Į mūsų visokius pobūvius ir pa
rengimus.

M. šalaitis, NSW.

Nustebęs apsidairiau ir klausiamu žvilgsniu pasižiūrėjau j savo ben
drakeleivę. Jos veide įsižiebė liūdnas šypsnys. JI ištraukė Iš savo 
plaukų vienų žiedų ir įsegė man atlape. Paskui pasilenkus pabučiavo 
į kaktų. Tada paėmė mane už rankos ir privedusi

Jokūbo balsas nutrūko. Jis sėdėjo apkniaubęs 
uždengęs akis, tarytum bijodamas išvysti kažką 
bingo. Jis alsavo gaudydamas orą, lyg visa jėga 
laikyti besiveržiančią raudą. Aš mačiau, kaip skaudžiai Jis šitą savo 
prisiminimą Išgyveno, Ir Jam buvo labai sunku tęsti toliau. Po va 
landėlės jis vėl prabilo, bet jau tokiu silpnu ii- drebančiu balsu, ta. 
tytum jis šitą savo pasakojimą vykdytų kažkieno spiriamas prieš 
savo valią.

— Aš peržengiau slenkstį net nepastebėdamas, ar Jinai seka 
paskui mane. Ten buvo didelis erdvus kambarys, kuriame su tamsa 
kovojo dvi viduryje pastatytos silpnai degančios žvakės. Tarp jų 
gulėjo atviras karstas. Aš jaučiau, kaip kraujas stingsta mano gys
lose. Visas dėmesys susikaupė į karste gulintįjį. Nemačiau, ar buvo 
be manęs kas daugiau gyvas kambaryje. Lyg kieno nematomo stu
miamas, nesąmoningai priėjau arčiau, nė sekundei neatsitraukdamas 
akių nuo mirusiojo. Karste gulėjo ji... toji pati mergaitė, su kuria 
prieš valandėlę važiuodamas rogėmis alpau savo džiaugsmo svaiguly. 
Neatgauddamas žado, žiūrėjau į gulinčiąją, i savo mirusį džiaugs
mą ir jutau, kaip kažkas kaupiasi mano krūtinėje neišsakomu sun
kumu, ir žemė linksta man po kojomis. Dar skausmo nejaučiau, tik 
žinojau, kad netrukus jis užguls mane visu savo sunkumu ir nužu
dys. Pats savimi netikėdamas, aš žiūrėjau į jos išblyškusį veidą, 
užmerktas akis ir šviežių gėlių vainiką ant galvos. Jame prie dešinės 
jos smilkinio trūko vieno žiedo ir matėsi tuščias tarpas. Paskui ne
sulaikoma rauda aš suklupau apkniaubdamas jos kojas... Dar gir-

atidarė duris.
stalų Ir rankomis 

nepaprastai siau- 
stengdsmasis su-

Gerbiamas Redaktoriau.
Mes lietuviai nuo seno esame 

pratę gerbti svetimų Tnyogų ir 
jo papročius. Svetur atsidūrę pra
dedame tai pamiršti. Vietos pa
pročių gerbimas ir jų prisilaiky
mas viešose vietose, kur to reika
laujama, yra svarbus ir reikalin
gas. šios taisyklės nesilaikant ne 
tik galima užgauti šeimininkus, 
bet ii' pačiam atsidurti nepatogioj 
padėty. Anų sekmadienį eidama 
Sydnėjuje pro Darlinghursto R. 
K. bažnyčių, buvau: liudytoja, kaip 
viena mūsų tautiečių pora ir jų 
dukrelė išraudęt ir sumišę išėjo iš 
bažnyčios. Mat, ponia ir jos duktė, 
priešingai vietos papročiais, ne
buvo nieku pridengusios savo gal
vų ir todėl buvo paprašytos taip 
neiti vidun. Nedisputuosime dėl 
to papročio tikslingumo, bet jei
gu Jis egzistuoja ir mes turime 
jo laikytis, jei nenorime atsidurti, 
švelniai tariant, tokioje komiškoje 
būklėje, kaip anoji ponia.

Reiškiu tikrų pagarbų, 
M. V-nė, Sydney.

iūti liudininkai, dienraščio teigi
mu, tiesiog įspėjo laisvąjį pasau
lį: Sovietais negalima pasitikėti. 
Jų pažadai neverti nė popieriaus, 
kuriame jie surašyti, jiems terūpi 
tik viena — kaip kitus pavergti, 
sunaikinti ir vis plėsti savo eks
pansijų, Bolševikinio Imperializmo 
metodai yra likę tie patys: apgau
dinėti, kankinti , likviduoti. Ar 
gali Amerika ir visas laisvasis 
pasaulis ir' toliau sėsti prie vieno 
stalo su šitokios valstybės ekspo
nentais, tarytum jie būtų teisėti 
tautos atstovai? Liudininkai atsa
ko: ne, pastebi "Die Neue Zeit- 
ung” (1954.VII.3). Toliau tie liu
dininkai patvirtino žinias, kad tau
tinės nepriklausomybės dvasia pa 
grobtuose kraštuose ir toliau te
bėra gyva, kad Ukrainoje ir toliau 
už savojo krašto nepriklausomybe 
kovoja pogrindinė armija, kad ko
munistai žiūri į pabaltiečius kaip 
j beviltį reikalą, kad pavergtosios 
Rytų tautos tik laukia momento, 
kada galės nusikratyti savo pa
vergėjais. Vadinasi, sprendimas 
apie komunistinį pasaulį yra aiš
kus. Kokias iš to reikia padaryti 
išvadas — tai Jau ne Komiteto 
reikalas. Jis tik renka faktus ir 
Juos Juridiškai apdorodamas, pir
mininko žodžiais tariant, padarys 
prieinamus amerikiečių tautai ir 
visam laisvajam pasauliui. O tų 
reikalas padaryti iš to visas rei
kalingas išvadas. Paskiausiu Ko
miteto pirmininko Kersteno parei
škimu spaudai, perduotu vokiečių 
oficialios telegramų agentūros 
DPA ir kt. agentūrų, komunistų 
valdomam žmonijos trečdaliui vis 
tiek kartą išauš laisvės diena. Jau 
pats laikas laisvajam pasauliui 
pamatyti su visu aiškumu, ką rei
škia būti bolševikų valdomiems.

"Ost—West—Kurier” rašo, kad 
Kersteno komiteto pirmininką yra 
priėmęs Vokietijos kancleris Aden- 
aueris. Iš vokiečių pusės apklau
sinėjimus sekė vokiečių užs. reik, 
ministerijos referentas pabėgėlių 
reikalams Dr. Turnwald.

kiau visi, nepaisant pažadėtosios 
"amnestijos”, buvo sukišti į kalė
jimus. Sėdėjęs tame pačiame kalė
jime su paskutiniu bulgarų min. 
pirm. Bagrianovu aviac. ats. kap. 
B. Baičevas papasakojo, kokios 
dabar sąlygos yra Bulgarijoje.

Visa eilė ukrainiečių paliudijo 
apie baisųjį badą Ukrainoje 1932 
—1938 m., per kurį buvo nuvaryta 
į anų pasaulį apie 5 mil. žmonių. 
Kaip gyvi prieš tardomlsios ko- 
sios komisijos narius iškilo ukrai
niečių žudynių Vinicoje ir visa 
eilė kitų šiurpiausių vaizdų. Buv. 
Ukrainos Tautinės Respubllikos 
žemės ūkio min. M. Kovalevskij 
nušvietė taktiką, kokios bolševikai 
laikėsi smurtu sunaikindami ne
priklausomos Ukrainos palikimų 
1919 —1920 m. Tačiau tautos
pasipriešinimas, nors Ir pakeitęs 
savo formas, vyksta toliau. Gudų 
Tautinės Rados pirm. M. Abrarn- 
čikas nušvietė, kaip bolševikai už
grobė ir sunaikino Laisvąją Gudų 
Respubliką ir naikina toliau gu
dų tautą.

Vokiečių telegramų ageptlūros 
DPA pranešimu, tiktai viename 
Muenchene buvo apklausta apie 
50 liudininkų, pavaizdavusių su 
visu šiurpulingumu tikrąją padė
tį už geležinės uždangos. Kiekvie
nas iš jų prisiekė, kad sako tik
riausią tiesą, nieko neperdėdamas 
ir nepadailydamas, kaip pastebi 
“Neue Zeitung”. Tai gyvas baisy
bių, priespaudos ir mirties kalei
doskopas, atskleistas prieš tardy
tojų akis. Septyni iš minimojo ko
miteto devynių narių yra teisinin
kai, seniausias turi 62, o jauniau
sias — 31 m. amžiaus. Komitetas, 
anksčiau tyrinėjęs tik Pabaltijo 
tautų užgrobimą Ir sovietinimą, š. 
m. kovo mėn. JAV kongreso nu
tarimu savo darbų apimtį išplėtė 
ir į kitas bolševikų pavergtąsias 
Vidurio ir Rytų Europos tautas. 
Londone buvo apklaustas ka
ralius Mykolas, gen. Andersas ir

(Atkelta iš 2 psl.) 
tiems nėra ligi šiol pavykę net ir 
žiauriausiomis priemonėmis šių 
partizanų įveikti.

Burllckio pareiškimu, raud. ar
mijos daugumas nepalaiko soviet, 
vyriausybės. Į klausimų, kokių Va. 
karai turėtų imtis konkrečių prie
monių, kad išlaisvinti komunistų 
pavergtąsias tautas, Burlickis nu
rodė jų visų eilę: nutraukti su So
vietais diplomatinius santykius, 
nesileisti su bolševikais į Jokias 
derybas, nutraukti su Sovietais 
prekybų, kuri tik padeda Rusijai 
ruoštis karui ,sudaryti rusų egzil. 
armijų, nes dabar bolševikai skel
bia, kad pabėgę į Vakarus rau
donarmiečiai ir kiti turi mirti ba
du, etc.

Apie Burlicklo parodymus pas
kelbė vokiečių telegramų agentū
ra DPA, Bonnos “General — An- 
zeiger”, “Frankfurter Rundschau”, 
“Darmstaedter Echo”. “Die Neue 
Zeitung”, “Neue Zuerjcher Zeit- 
ung” ir visa eilė kitų spaudos 
organų. “Stuttgarter Zeitung” 
ypač dramatišku laiko Burlicklo, 
tarnavusio 668 sovietiniame pasie
nio apsaugos batalione, parody- 
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------ J-.-.- --- --------  .. .. , ujoiuujįvo ucivuin'HV, j 
dėjau, kaip lauke sukliko rogių varpeliai ir išnyko drauge su mano | mus, kaip buvo įvykdytos 
sąmone...------------------------------------------------------------------------------- | nių masinės deportacijos su

Paskutiniuosius žodžius Jokūbas ištarė tiesiog raudodamas. Aš ■ xika”. šios rūšies deportacijų
nerimo pagautas pakėliau akis, pažvelgdamas į kalbėjusį. Jokūbo 
pečiai trūkčiojo, ir Jis, neatsargiai pajudėjęs pastūmė alkūne priešais 
jį stovėjusių taurę, kuri nukritusi sudužo. Pašokau ant kojų ir net 
žingsnio nežengęs sustojau vietoje: lauke pasigirdo skardūs varpe
liai, kurie sustojo prie pat durų. Aš netikėjau savo ausimis; norėjau 
bėgti laukan( bet negalėjau atitraukti akių nuo Jokūbo: jis pakėlė 
galvų ir kvapą sulaikydamas klausėsi, žvilgsnio neatitraukdamas 
nuo durų. Staiga jo veidas nušvito, lyg žmogaus ekstazėje; jis at
sistojo ir ištiesęs rankas žengė durų link. Jo akys blizgėjo kažko
kiu sustingusiu džiaugsmu, ir lūpos judėjo, lyg ką sakydamos, 
bet žodžių negirdėjau. Žengęs žingsnį jis susvyravo ir netekęs lygs
varos išsitiesė ant žemės. Prišokęs aš pakėliau Jį, bet jis Jau buvo 
miręs. Tada paguldžiau jį ant lovos ir ilgai, lyg netekęs žado, žiū
rėjau j jo giedrų veidų, kuriame tarp gilių, ilgametės kančios iš- 
grlaužtų raukšlių matėsi švieži džiugesio pėdsakai. Kambaryje buvo 
mirtinai tylu. Tik kažkur lauke skambą varpeliai toldami suko vis 
didesniu ratu, tarytum kaleną gandrai, prieš apleisdami savo lizdą 
ir išskrisdami į dausas. (Pabaiga)

nių masinės deportacijos su

karai ligi šiol greičiausiai 
visai nežinojo.

Muenchene buvo taip pat 
klausta visa eilė kitų pavergtųjų 
kraštų liudininkų, o Berlyne — 
pabėgusiųjų apie 10. Vertingų ži
nių suteikė buv. vengrų parlamen
to narys msgr. Horwath, buv. min. 
pirmininko Nagy žmona, apie 
Mlndszenty “teismą” — tėvas Ve
sey ir kt. Liudininke buvo iškvies
ta ir pagrobto rusų veikėjo Tru
chnovičiaus žmona, 
partizaninės armijos narys J. Ja
sinski supažindino, kaip bolševikai 
apgavo lenkų partizanus: pažadėjo 
amnestiją, kurie grįšią atgal, pas

ap-

Buv. lenkų

LIETUVIAI DARBO . 
STOVYKLOSE

RYTPRŪSIUOSE
“Das Ostpreussenblatt” Nr. 25 

—54 aprašo, kokios Rytprūsiuose 
šiuo metu veikia baudžiamosios 
stovyklos. Rytprūsiuose esama vi
sos eilės tiek priverčiamųjų baus
mės, tiek darbo stovyklų, šiauri
nėje Rytprūsių dalyje, vad. Kali
ningrado srityje, kur beveik her
metiškai uždaryta nuo lenkų val
domos pietinės dalies, laikraščio 
žiniomis, veikia G žinomesnės sto
vyklos, visos valdomos MVD cen
trinės Karaliaučiuje.. Netoli Kur
šių, 5 km,. į vakarus nuo dabar 
“Dobrovolsk” vardu pavadinto 
Schlossbergo, nuo 1949 m. veikia 
sovietinė baudžiamoji ir darbo sto
vyklos. Paskiausia gautosiomis 
žiniomis, ten šiuo metu yra apie 
3300 Sovietų civilių Internuotų ir 
lietuvių, latvių ir estų. Hainrlchs- 
waldo stovykloje (11 km. į vaka
rus nuo Tilžės) tarp 2500 suimtų
jų yra ir apie 120 vokiečių, tarp 
jų — kai kurie iš Klaipėdos kraš
to. Labuvoa apskrityje, 10 km. nuo 
Labuvos .stovykloje, pavadintoje 
“Slovinnskoje”, laikoma apie 1.600 
politinių suimtųjų, tarp Jų dalis 
ir iš Klaipėdos krašto. Tarp Jų 
esama šiek tiek vokiečių, anks- 
čia gyvenusių Latvijoje ir Estijo
je. Domnau (Dumavos) stovyklo
je laikomi daugiausia "naujai įkur
dinti” Kaliningrado srityje sovie
tiniai piliečiai arba baltai. Suim
tieji, saugojami stiprių MVD sar
gybinių turi dirbti prie karinių 
statybų, žintų stovykloje, esan
čioje Helligenbeil apskrityje Jr 
turinčioje 2 .poskyrius,

3
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KVIESLYS SPAUDOS ATGAVIMO 

SUKAKTIES MINĖJIMAN
į L. Karvelio saikingų įžangos žodį, 

<> p<> giesmės "Žuvuslems broliams" 
' (Br. Kiverio mišrus dvigubas kvar-

Brisbane
IŠVYKO APYLINKES

VALDYBOS PIRMININKAS
“Gaila Ii- skaudu man daros pa

galvojus, kad turiu su jumis at
sisveikinti. Nežinau, iškart, vos 
apsistojęs Brlsbanės kolonijoje, 
pasijutau lyg šeimoje beesąs. To
dėl dabar, atsiskiriant su Jumis, 
pasižadu visados, nežiūrint kur be
būčiau, turėti prieš akis Jus ir 
Jūsų Idealizmų bei ryžtų širdyje. 
Aš visados galėsiu jus statyti pa
vyzdžiu kitiems, kaip mažų koloni
jų, savo silpnais pečiais tvirtai 
remiančių lietuvių tautos bendrų- 
Jj kovos frontų."

Taip kalbėjo Brisbanės Apylin
kės valdybos pirm. dipl. inž. P. 
Dirkis, suruoštame jam Brlsbanės 
lietuvių atsisveikinimo pobūvy.

P. Dirkis j Brisbanu atvyko prieš 
pusantrų metų. Netrukus įsitrau
kė į bendruomenės veiklų. Pasi
traukus tuometinei valdybai, Jis 
buvo išrinktas į valdybų, o pasi
baigus kadencijai vėl buvo perrink
tas ir pirmininkavo iki išvykstant.

Gyvendamas Brisbanėj , tiek tar
pusavio ginčams kilus, tiek repre
zentuoti mūsų bendruomenę pri
reikus, Jis buvo tas, kuriuo buvo 
galima visur pasikliauti. Jis vi
sados bendruomenės reikalams su
rasdavo laiko, savuosius, asmeni
nius, į šalį atidėdamas.

Todėl dabar, išvažiuojant Jam 
į Tasmanijų, Brisbanės lietuviai 
nuoširdžiai linkime sėkmės ir vi
sokeriopos laimės.

T. Sakalas.
KUN. V. BALČIŪNAS 

IŠVAŽIAVO
Liepos 12 d. kun. tėv. V. Balčiū

nas, South Brlsbanės geležinkelio 
stotyje atsisveikinęs su jį išlydėti 
atvykusiu lietuvių būreliu trauki
niu išvažiavo į Sydney, o iš ten 
liepos 17 d. išplaukė į Ameriką. 
Liepos 10 d. p.p. Klimų namuose 
kun. V. Balčiūnas dalyvavo arba
tėlėj — Išleistuvėse kur susirin
kusiųjų vardu p. F. Mališauskas 
tarė jautrų padėkos bei atsisvei
kinimo žodį. Sekančios dienos ry
tų “Villa Maria” koplyčioj kun. 
V. Balčiūnas atlaikė paskutines 
lietuviškas pamaldas ir čia atsis
veikindamas pareiškė nepalaužiamų 
įsitikinimų su visais savo buvu
siais parapijiečiais pasimatyti lai
svoj tėvynėj.

Brlsbaniečiai linki kun. V. Bal
čiūnui kuo geriausios sėkmės ke
lionėje bei įsikuriant naujame kon
tinente.

K.S.
* .

PAJIEŠKOJIMAS
VYT. VAITKUI, gyv. anksčiau 

Šveicarijoj, yra laiškas iš Angli
jos. Malonėkite pranešti 'adresų 
“M.P.”.

Pajieškau Vilgindų, gyvenusį 
Sydnėjuje (ar apylinkėse).
Justinas Suminąs, 2 Craine St, 
South Melbourne, S.O.5. Vic.
RIMANTUI ŠPOKEVIČIUI įrra 
laiškas iš Amerikos. Prašome pra
nešti savo adresų, arba žinantieji 
kur R. Špokevičius gyvena, ma
lonėkite pranešti “M.P.” redakci
jai.

LITUANICOS IR BUD- 
ŽIO LIŪDNOS SUKAK

TIES MINĖJIMAS 
MELBOURNE

Liepos 18 d. Melbourne jūros 
skautai surengė iškilmingų Da 
riaus — Girėno skridimo dvide-' 
šimt vienerių metų sukakties mi
nėjimų ir kartu paminėjo jūros 
skautų laivo “Budys” tragedijų, 
kaštavusių mūsų tėvynei tris jau
nas, daug žadėjusias gyvybes.

Minėjimų pradėjus į garbės pre
zidiumų pakviesti aviacijos pulk. 
Mikalajūnas, kap. Seliokas, Itn. 
Butkūnas, dr. V. Didžys, Jūros 
skautų vadovai R. sk. vedėjas A. 
Žilinskas ir vyr. valt. A. Gabecas. 
Garbės prezidiumui užėmus vietas, 
tylos minute pagerbti Atlanto nu
galėtojai Darius ir Girėnas, žuvu
sieji mūsų lakūnai ir jūrininkai. 
Scenos gilumoj, melsvame fone, 
šalia stilizuotų inkaro ir propele
rio, stovėjo skautų garbės sargy
ba.

Paskaitų apie Darių ir Girėnų, 
bei to meto lietuvių aviacijų, skai
tė av. kap. J. Seliokas. Baigdamas 
savo paskaitų jis kvietė Melbour
ne lietuviškųjų bendruomenę vie
ningam darbui, sakydamas: kas 
atsitiktų su audron pakliuvusiu 
lėktuvu, jeigu du lakūnai pradėtų 
vartoti skirtingus vairus?

Apie kitų skaudžių sukaktį Jū
rų skautų laivo “Budys” žuvimų 
— kalbėjo Alg. Žilinskas. Jis pri
minė 1933 metus, kada Klaipėdos 
uosto vartuose (liepos 15 d.) su
dužo “Budys" Ir kartu žuvo Jūrų 
skautai Jasiukadtis, Amulevlčius 
Ir Šidlauskas. Paskaitininkas bai
gdamas ragino nepavargti šiame 
“sočiame” krašte ir mokėti ats
kirti, kad visgi tavo geriausias 
draugas yra lietuvis ir ne j ieškoti 
savo tarpe priešų.

Iš plokštelės buvo perduotas 
Darjaus — Girėno per radijo skel
btas Lltuanicos testamentas.

Solistas Vildovas padainavo “Kul
tas šaltinėlis”, “Ant marių kran
telio”, “Sakau aš tau sudiev”, 
“Vai pūtė, pūtė” ir “Kas ant žir
gelio.”

P.. Karazijienė padeklamavo F. 
Kiršos “Eilė medinių kryžių" ir 
H. Nagio “Medis turgaus aikštė
je”.

Apie Budžlo žuvimų paskaitė J. 
Mikolajūnas.

Šio minėjimo surengimu Mel
bourne Jūros skautai gražiai užsi
rekomendavo ir dar labiau sustip
rino pasitikėjimų skautų organi
zacija.

Alb. Pocius.
ŠIE METAI — SPAUDOS METAI 
TAD VISŲ MŪSŲ PAREIGA 
REMTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ.

Sydnėjus
VASAROS STOVYKLA SYDNĖ- 

JAUS LIET. VAIKAMS
Sydnėjaus lietuvių vaikams va

saros stovykla įvyks prie Narra- 
been ežerų. Stovykla truks nuo
1954 m. gruodžio mėn. 27 d. iki
1955 m. sausio mėn. 5 d. Stovyk
lautojų amžiaus 8-14 metų. Stovy
klos mokestis 5 svarai už kiekvie
nų vaikų.
Stovyklautojų registracija prade
dama š. m_ rugpjūčio 1 d. ir bai
giama rugpjūčio 31 d. Į stovyklų 
galės būti priimta 50 vaikų. At- 
siradus didesniam skaičiui norin
čių stovyklauti, pirmenybę turės 
anksčiau užsiregistravusieji.

Vaikai registruojami: 1) Sydnė
jaus (centre) Apylinkės ribose gy
venų pas apylinkės pirm. D. Ka
rosų, 35 Kingston Ave., Concord 
— Mortlake, N.S.W. P. Karosas 
registruos ir Camperdowne (prieš 
ir po lietuviškų pamaldų) sekma
dieniais. 2) Cabramattos Apylin
kėj registruojamas! pas šios apyl. 
valdybos pirm. N. Clnlnų, 97 
Boyd Str., Cabramatta, N.S.W. 
3) Bankstowno Apylinkėje regis
truojamas! pas Apylinkės valdy
bos pirm. E. Slonskj, Lot 19 Spen
cer Str., Sefton, N.S.W. ir T. 
Reisgienę, 163 Mimosa Rd., East 
Bankstown, N.S.W.

Užregistruojant reikia nurodyti 
vaiko vardų ir pavardę, gimimo 
datų, lankomų mokyklų (prad.'ar 
gimnazijų), ar lanko savaitgalio 
mokyklų, bendrų vaiko sveikatos 
stovį; pasirašyti valdžios reikalau
jamos formos leidimų vaikui sto
vyklauti ir įmokėti pusę stovyklos 
mokesčio (2.10.0). Likusioji pini
gų dalis reikės įmokėti Iki gruod
žio 1 d.

Stovyklautojų fizine ir dvasine 
sveikata yra sutikę rūpintis p.p. 
dr. Ambrozienė, Osinienė, Clninienė, 
Kazokienė, Osinaitė, A. Plukas, 
E. Slonskls. Galutinas stovyklos 
personalo sąstatas bus sudarytas 
užbaigus valkų registraciją.

T. Reisgienė.

LIETUVIŠKOS...........
.'........... PLOKŠTELĖS

PERSIUNTIMAS NEMOKAMAS 
PRISTATYMAS UŽTIKRINTAS

Pranešu, kad nuo š.m. liepos 1 
d. Australijoje gyv. lietuviams, 
užsakantiems lietuviškas plokšte
les, nereikės mokėti už persiunti
mą. Plokštelių persiuntimas ga
rantuojamas.

120 lietuviškų plokštelių katalo
gas siunčiamas nemokamai. Plo
kštelių kaina — 8 šil. 6 penai, pi
nigais. Kelios po 11 šilingų. 
Prašoma rašyti: Dainora Dauno- 
raitė, 49 Thornton Av. London W. 
4. England.

Knygnešių metai pagaliau atke
liauja ir į Sydnėjų. Tuos pažy
mėtinus metus pasitikti pasišovė 
Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos Klu
bas, išeidamas prieš visuomenę su 
pirmuoju viešu debiutu — spaudos 
atgavimo 50 metų sukakties pa
minėjimu rugpjūčio 1 d. sekmadie
nį, St. Benedict bažnyčios salėje, 
Broadway.

Tad, šiomis eilutėmis ir siunčia
mas tautiečiams spausdintas kvies
lys į spaudos šventę, prisiminti tų 
amžiais gyvąjį lietuvišką žodį, ku
ris anais metais buvo persekioja
mas ir draudžiamas, bet kuris nu

galėjo carinės valdžios galybę, su
traukė priespaudos grandines ir 
prikėlė tautą laisvei ir nepriklau- j 
somam gyvenimui, o dabar yra ge- i 
riausiu kelrodžiu tremtiniui į Tė
vynės laisvę.

Minėjimas bus pradėtas kun. P. 
Butkaus pamaldomis už knygne
šius ir visus kovotojus, žuvusius 
dėl lietuviškojo žodžio laisvės. 
Lietuviškos giesmės ir pritaikytas 
tai dienai pamokslas, nors ir po 
svetimos bažnyčios skliautais, pa
ryškins šventės lietuvišką atspal
vį.

Minėjimo akademijoj girdėsime

PARDUODAMA KEPYKLA
Parduodama maža pyragaičių ir duonos kepykla su visais įren

gimais ir gyvenamomis patalpomis. Grynos pajamos pereitais metais 
apie £ 2000. Pajamos galima žymiai padidinti. Labai tinka "NAUJIE
SIEMS AUSTRALAMS", norintiems gaminti europišką duonų ir py
ragus. Kaina £ 2000 svarų.

Penkios min. eiti nuo Centr. stoties.
Pusė šitos kainos gali būti duodama kaip paskola dvejiems me

tams.
Rašyti: I.T., Flat 1, 91 Berry St., North Sydney, NSW.

ATIDARYKITE DURIS LIETUVIŠKAI 
KNYGAI I SAVO NAMUS ' *

Londone įsisteigęs NIDOS KNYGŲ KLUBAS kiekvieną mėnesį 
Jums į namus atsiųs knygų už keturis šilingus, įskaitant Ir persiun
timo išlaidas. Pirmasis Nidos Knygų Klubo leidinys — J. Sužiedėlio 
istorinė apysaka "Žalgiris” jau išsiuntinėtas. Birželio mėnesiui spaus
dinama Br. Daubaro "DUONOS BEJIEŠKANT” — jaunos vokiečių 
mergaitės šešerių metų Išgyvenimai okupuotoje Lietuvoje.

tetas), V. Kazoko paruoštų lite
ratūrinį montažų: eilėraščių, pro
zos ir dainų pynę. Tai bus lietu
viško spausdinto žodžio veteranų 
būdingesniųjų kūrinių iškarpos, ir 
tą literatūrinę pynę, lyg vientisą 
veikalą, paskaitys Plunksnos Klu
bo nariai Ir bičiuliai (St. Skorulis, 
Dauguvietytė — šniukštienė, V. 
Doniela, Vyt. Skrinska, V. Sirge- 
dienė, J. Almis Jūragis).

Dainų skambių padainuos ša- 
rauskas ir Br. Kiverio mišr. dv. 
kvartetas.

Taupant laiką ilgoko montažo 
išpildymui, nebus pirmininkų bei 
pranešėjų — šitų “spragų” užpil
dys spec, spausdinta programa — 
minėjimo suvenyras, su menišku 
ir prasmingu dail. Alg. Šimkūno 
viršeliu. O kad kiekvienas girdė- 
tume kiekvienų žodį lietuvišką — 
salėje bus įrengti garsintuvai. 
Scenų atitinkamai padekoruos K. 
Ankudavičius.

Minėjimo programa parengta ir 
Jos išpildymas bus atliktas lietu
viškos talkos būdu. Talkos laukia
ma ir iš visų tautiečių — atvykite 
kaip galint gausiau į minėjimų, 
nes tai bus geriausias atpildas 
tiems, kurie dėl .'lito lietuvlšjko 
žodžio kovojo, Sibiran buvo tre
miami, nyko kalėjimuose. Gausus 
tautiečių dalyvavimas spaudos 50 
metų sukakties minėjime kartu 
bus įrodymas, kad šių dienų trem
ty mes visi jungiamės vienlngon 
kovon dėl gimtojo žodžio ir Tėvy
nės laisvės.

Dar šiandien užpildykite šių atkarpėlę ir prlsiųskite:
Nidos Knygų Klubui,
3 Southern Row, London, W. 10.

Prašau mane įrašyti į Nidos Knygų Klubo narių sųrašus ir prisiųsti 
knygų “Duonos Bej ieškant”.
Pavardė, Vardas ...................................................................................
Adresas ................................... (................................................

(parašas)
1954 m................................... . .........
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A.L.B. SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBOS RUOŠIAMAS

VAKARAS — PASILINKSMINIMAS
įvyks rugpjūčio 7 d. (šeštadienį)
RAILWAY INSTITUTE HALL

Veiks turtingas bufetas. Gros gera kapela.
Pradžia 8 vai. vak.

X

X
125 gnu. arba leng
vas' išBimokėjimas.

Šių metų liepos mėnesį 31 dienų (šeštadienį) 6.30 v.v. 
“Maccabean Hali” 146 Darlinghurst Road, Darlinghurst

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ TEATRO MĖGĖJŲ BŪRELIS RENGIA

SPEKTAKLI—VAKARA
t \

kurio pirmoje dalyje stato RŪKO 5 VEIKSMŲ KOMEDIJĄ

' SLIDUS PUSMILIJONIS
po spektaklio

ŠOKIAI iki 1 vai. nakties. Gros "PINGVINAI” (vokiečių kapela) 
Šokių metu veiks bufetas su užkandžiais ir gėrymais.

BILIETŲ KAINOS: 12 šil. 10 šil. ir 8 šil.
Kadangi salėje vietų skaičius yra ribotas, ir vietos bus numeruo

tos, tai prašome bilietus įsigyti ankščiau,' tuo užtikrinant sau geres
nę vietą.

SYDNĖJAUS SAVIŠALPOS
FONDO VALDYBA, prašo praneš
ti savo tikslius adresus šiuos as
menis: stud. med. J. Miknių ir p. 
G. Renigerienę.

Rašyti kun. P. Butkui, arba J.
Tallat — Kelpšai, 172 Barcom 
Ave., Darlinghurst, NSW.

CO NCERTO

RADIOGRAMA X

Salė pasiekiama iš Centrinės stoties autobusais važiuojančiais 
į Bondi Beach, Watson Bay ir Elizabeth Bay.

Spektaklis prasideda lygiai 6.30 v.v. Vaidinimo metu j salę 
nebus įleidžiama.

Užsakant paštu, siusti p. E. Slonskio adresu atitinkamos vertės 
“Postal Note”, pridedant 3i penų pašto ženklą.

DROVITĖS NEDRĮSTATE
Įsigykite draugų modernišku ke

liu — per korespondenciją.
Mūsų sąrašuose moterys ir vy- 

rrai visokio amžiaus, tikybos ir 
pažiūrų į gyvenimų Australijoj 
ir užsieniuose.

Pasitikėjimo paslaptis užtikrinta.
Pažymėkite amžių ir kt. ir ra

šykite dėl pilnų žinių paprastame 
užklijuotam voke be įsipareigoji
mo.
MILTONS FRIENDSHIP CLUB 

(Regd.) Dept. 43
BOX 2871, G.P.O., SYDNEY.

Slankus kabinetas— 
švelniu stumtelėjimu 
atidaroma, ... švel
niu pakėlimu užda
roma. Tai yra me
niškiausias radijo 
kabinetas, kokį jūs 
esate matę. Garsus 
šis Philips kabinetas 
yra išimtinai tik 
Philips.

Garsintuvas tikrai jaudinančio garsinio 
puikiame 
seno sti- 
prie gar-

grožio sensacija... šitame 
Philips “Concerto”. Tai nėra 
liaus radiograma, pritaikinta 
srintuvo, “Concerto" yra visiškai nauja
sųvoka radiogramų, kūrime. Perdėm to
bulas garsas, nes kiekviena svarbi da
lis yra pagaminta Philips, išbandyta 
Philips, ir sumontuota Philips. Su viso
mis moderniškomis naujenybėmis reika
lingomis patogiam klausymuisi. Išgirs
kite šiandien. Pasirinkite veidrodžio bliz
gesio rožes, mahgoni ar riešuto medžio 
kabinetų.

GOOD TO LIVE WITH ^PHILIPS RADIOS, RADIOGRAMS, RECORDS 
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KREPŠINIS GEELONGE
“Vytis”—•* Teacher” 41:34 (12:14)

Jau antri metai Geelongo lietu
viai gina mūsų spalvas krepšinio 
aikštėj A ir B klasėse, pasivadinę 
“Vyties” klubu, šiais metais abi 
komandos tikisi Išsikovoti pirmą
sias vietas krepšinio žaidynėse 
savo mieste.

Liepos 15 d. B klasėj “Vytis” 
gražiai laimėjo prieš “Teachers”. 
Kova buvo sunki, nes ši australų 
komanda yra gana pajėgi ir ko
vinga.

Pirmam puslaiky kova buvo 
apylygė, o kartais “Vytis”, ypač 
gynime, nepajėgdavo atlaikyti 
“Teachey” puolimo. Australai I 
puslaiky laimėjo dviejų taškų per
svara.

Antram puslaiky “Vytis” parodė 
veržlumo ir aikštė jiems priklau
sė. Laimėjimas buvo užtikrintas.

Žaidė ir taškus pelnė: J. Palais 
4, N. Jomantas 20, V. Brenelze- 
ris 16, K. 'Čiurlionis -, K. Llp- 
šys ir R. Zinkevičius 0.

Komandai dar trūksta suslžai- 
dlmo, bet, reikia tikėtis, treniruo
tės padarys savo ir “Vytis” žengs 
laimėjimų keliu.

“Vytis” — “Yarra Rebels”
70 : 50

A klasėj “Vytis” baigė pirmąjį 
šių metų varžybų ratų su vienu 
pralaimėjimu (tik vieno taško 
skirtumas), kas duoda daug vil
čių šiemet laimėti Geelonge meiste
rio vardą.

Antrajam rate pirmąsias rung
tynes prieš “Yarra Rebels” lie
pos 16 d. “Vytis” labai gražiai 
sužaidė ir laimėjimas nuo pirmo
jo krepšio buvo užtikrintas.

Žaidė Ir taškus surinko: J. Jo
nušas 24, A. Bertašlus 9, G. 
Serch 17, J. Aukštikalnis 6, E. 
Lipšys 5, A. Šimkus 9.

Al. Bu-kas.

šiuo metu Kanadoje vyksta 
Britų Imperijos sporto olimpljada. 
Joje dalyvauja ir Australijos 
sportininkai. Iš šio krašto yra nu
vykę pasaulio čempionė Marjorie 
Jackson, J. Landy, kuris susitiks 
su anglu Barlster 1 mylios bėgimo 
varžybose. Abudu šiais metais yra 
sumušę pasaulio rekordą. (1 mylių 
Landy atbėgo per 3 min. 58 sek. 
ir Banister kiek anksčiau per 3 
min. 59,4 sek. Australijos spor
tininkų grupėje yra ir daugiau 
pasaulinio masto lengvaatletų.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef. WB 1758, for the publi- 
. sher, Vytautas Simniškis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community, 19 Car
rington St., Balmain, Sydney, 
N.S.W.
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