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Laiko nedaug bepalikoLietuvos Diplomatijos Še
fas S. Lozoraitis Paryžiuj 

(Komunikatas spaudai) 
Lietuvos Diplomatijos Šefas 

S. LOZORAITIS nuo š.m. liepos 
4 d. ligi 17 d. buvojo Paryžiuje. 
Tęsdamas savo pasitarimus su 
Lietuvos Atstovais Europoje, L. 1tautą, ragindamas nieko nelaukiant do 
D. Š. Paryžiuje aptarė aktua- pradėti kara nrleš raudonais Ki-1 l.v> 
liuosius Lietuvos užsienio politi- niją. ■ t.
kos ii- Diplomatinės Tarybos veik-j Jis kalbėjo apie pasauliui grę. j, 
los reikalus su Lietuvos Atstovu siantį pavojų iš komunistų domi- pirm. Mendes — France nutarė kei- 

PrancūzlJoje Min. Dr. S. BAČKIU. nuojamos Kinijos ir Sov. Sąjun-| stl politiką šiaurės Afrikoje, kad 
Šiuose pasikalbėjimuose vieningai gos. Jis aiškino, kad pasaulis 
buvo prieita išvadų, kad vienas i negali tikėtis taikos tol, kol jis 
užsienio Lietuvių veiklos svarbiau- I bus pusiau komunistinis. Ir Va
šių tikslų yra, kaip ir ligi šiol bu- karams yra svarbiausias uždavi- 
vo, apsaugoti Lietuvos Valstybės | nys — išsaugoti Aziją nuo komu- 
teisingumo egzistavimo pripažlni-1 nizmo. Nes tada, kada Sov. Ša
mą, siekiant Lietuvos

Tai žodžiai. Pietų Korėjos pre- prancūzai toliau rūpinosi savo 
zidento Syngman Rhee, kada jis “kiemu”. Bet šitame “kieme” bu- 
liepos 29 d., kalbėdamas Amerikos 1 vo ir Indo — Kinija, ir Tunisas 
Kongrese kreipėsi į amerikiečių ir kitos tautos bei jų žemės. In-

> — Kinijos reikalus padėjo “su- 
pradėtl karą prieš raudonąją Ki-I tvarkyti" komunistinė Kinija, pa- 
n'ia. siėmusi pusę Vietnamo. Prancūzi-

os reikalai pašlijo ir Jos min.

mą, siekiant Lietuvos išlaisvini- 1 Junga įsitvirtinsianti Azijoj, JI ne
mo, Ir buvo nustatyta, jog reikia j pabūgsianti pradėti karą ir prieš 
padaryti visa, kad Lietuvos užsie
nio politika bei diplomatija būtų 
matinės Tarnybos, ypačiai kiek tai 
matinės Tarybos, ypačiai kiek tai 
liečia santykius su svetimomis val
stybėmis Ir tautomis.

Viešėdamas Paryžiuje, Lietuvos 
Diplomatijos šefas, Min. Bačkio 
lydimas, turėjo kelis svarbius pa
sikalbėjimus Lietuvos reikalais su 
augštals Prancūzijos oficialių įs
taigų pareigūnais. Jis susitiko taip 
pat su Prancūzijos parlamentarais, 
Prancūzų Komiteto už Laisvąją 
Europą nariais, Prancūzų — Bal
tų Draugijos vadovybe ir Pabalti
jo Valstybių Atstovais Paryžiuje. 
Ta proga buvo svarstyta Lietuvos 
Ir jos piliečių interesų gynimo 
reikalai ir Baltijos Santarvės 20 
metų sukakties paminėjimo Pran
cūzijoje klausimai.
S. LOZORAITIS su Dr. S. BAČ- 
KIU dalyvavo egziliečių susirinki
me, kuriame pirmininkavo Belgi
jos Senatorius de la VALLNE PO
USSIN ir kur buvo nagrinėjami 
dabartinės tarptautinės politikos 
klausimai. Vėliau Jis atsilankė po- 
sėdin Prancūzų Komiteto už Lais
vąją Europą Vidaus Reikalų Ko
misijos, kuriai pirmininkauja de- 
putantas J. P. PALINSK1. Abiem 
šiom progom t—.. 
Lietuvos Atstovas 
buvo paėmę žodį.

L.D.Š. taip pat 
Kraštų Lietuvių 
Pirmininkų suvažiavime liepos 10 
— 11 d.d. Paryžiuje atidaryme, 
kur perdavė Diplomatinės Tarny
bos ir savo vardu sveikinimus bei 
linkėjimus. Suvažiavimo proga ke 
Bais atvėjais S, LOZORAITIS tu
rėjo progos susitikti su Europos 
Kraštų Lietuvių Bendruomenių 
Pirmininkais ir susipažinti su Jų 
keliamais klausimais bei rūpes
čiais Lietuvos Laisvinimo bare.

Galop, S. LOZORAITIS, būda
mas Paryžiuje, turėjo pasikalbėjl- 
imų su JAV, Vokietijos ir Ispani
jos Ambasadų nariais ir padarė 
vizitą Ispanijos Ambasadoriui Pa
ryžiuje.

Š.m. liepos 17 d. S. LOZORAI
TIS Išvyko iš Paryžiaus į Romą. 
Ten Jau yra nuvykęs Dr. A. GE
RUTIS, kuriam yra pavesta rū
pintis Lietuvos reikalais Vakarų 
Vokietijoje.

Ameriką. Atėjo laikas veikti ir to 
laiko taip maža bepaliko.

Toliau Jis nurodė, kad Pietų Ko. 
rėjos armija dabar esanti stipriau
sia Azijoj. Ir jeigu tik Amerika 
padėtų apsiginkluoti, tai ir be 
Amerikos karių Pietų Korėja pa
jėgtų sudaužyti komunistines pajė
gas ir suvienytų Korėją.

ir čia nepasikartotų Indo — Kini
jos drama. Pereitą savaitę jis ap
silankė pas Tuniso valdovą su nau
ju planu, siūlydamas Tunisu! au
tonomiją — savivaldą. Prancūzija 
pasilieka krašto gynybos Ir užsie
nio politikos reikalų tvarkymą 
Tunisui šitoks planas yra priimti
nas, nes prancūzai pasižada ne- 
beslkišti j Tuniso vidaus reikalų 
tvarkymą. Atrodo, kad šituo keliu 
einant Prancūzija įsigis Tuniso 
draugystę ir prancūzų interesai 
nenukentės, o nacionalistiniul są
jūdžiui 
kartais 
kartos.

bus Išmuštas 
komunistų

svarbiausios, 
suženklintos

tiek L.D.Š. , tiek
Prancūzijoje

buvo Europos 
Bendruomenių

VLIKo Lietuvybės išlaikymo 
Tarnybos švietimo Komisija, no
rėdama įsurinktl žinias apie iš-

Anglai pasitraukia iš 
Egipto

Eilė metų vis didino įtampą tarp 
Anglijos ir Egipto. O pastaraisiais 
metais padėtis pasidarė net kri
tiška. Riaušės prieš anglus Sueso 
kanalo pakrantėse, kruvini sukili
mai Kaire ir kituose miestuose, 
pasalų ugžpuldinėjimai ir žudymai, 
pagaliau Faruką nuvertus naujo
sios vyriausybės kieta laikysena, 
reikalaujant anglus išsikraustyti 
iš Egipto ir Sueso kanalą bei Jo 
kontrolę perduoti patiems egiptie
čiams — Angliją privertė peržiū
rėti savo politiką. Po ilgų ir vis 
nutrūkstančių derybų, pereitą sa
vaitę padarytas susitarimas ir ang
lai savo įgulas iš Egipto atitrauks. 
Evakuacija bus įvykdyta per 20 
mėnesių.

Egipto min. pirm. Nasser pa- 
' reiškė, kad anglų daliniai bus ati
traukti laike 20 mėnesių ir iš Su
dano. Sueso kanalo zonoj Anglija 
laikė 73.000 kariuomenės. Savo 
kontrolėj Sueso kanalą Anglija 
laikė per 70 metų.

Pagal sutartį Anglija užimtų 
Sueso kanalo zoną tuo atveju, jei
gu kuri valstybė užpultų Egiptą 
ar Turkiją.

Sutartis numato daug koncesijų 
Anglijai ir pripažįsta Sueso kana
lo svarbą tarptautinei laivinin
kystei, todėl Suesu ir toliau bus 
leidžiama praplalukti visiem lai
vam.

Egipte šitas susitarimas sutik
tas labai entuziastingai, gi Angli
joje vyriausybė susilaukė aštrios 
kritikos. Pasaulio politiniuose 
sluogsnluose į šią sutartį žiūrima 
palankiai, nes tuo pašalintas ne
ramumų žindinys ir arabų pasau
lyje Vakarai daugiau pasitikėjimo 

simpatijų įgijo.

Tos pačios istorijos ir 
Tunise

šiaurės Afrikoj — Tunise jau 
nuo seno tų kraštų gyventojai 
šiaušiasi prieš Juos “globojančius” 
prancūzus. Jeigu dar prisimename

INDO — KINIJOJ PRADĖJO
VEIKTI MOTERYS

Po sutarties Genevoj, Indo — 
Kinijoj karo veiksmai sustojo. Gy
ventojai iš komunistams atiduo
damų sričių pradėjo bėgti. Jie ke
liauja visais keliais, plaukia lai
vais ir Jų negali sulaikyti Jokia 
raudonųjų propoganda ir pažadai.

Ir

---- --------  r--' pitUIVUAUO.

leistus, leidžiamus ir dar ruošia- taip vadinamą rifkabilų karą, kū
mus lietuvių mokykloms vadovė- rjS Prancūzijai kaštavo daug krau
lius, prašo leidėjus ir vadovėlių j, 
autorius tokių žinių suteikti, o vėlesnių įvykių raidą, tai pama
išo fSMistu vadovėliu no vi„,„ ! tysime> kad šiaurės Afrikoj jau 

buvo daug mėginimų atsikratyti 
prancūzais. Pastaruoju metu ten 
reikalai visiškai susipainiojo ir 
buvo mėginta juos spręsti Jung
tinėse Tautose. Bet Prancūzija pa
sakė: Tai ne jūsų reikalas ir ne
sirūpinkite kas mūsų kieme darosi. 
Jungtinės Tautos

autorius tokių žinių suteikti, o 
jau iškeistų vadovėlių po vieną! 
egzempliorių Ir atsiųsti, žiniose! 

prašoma nurodyti: autorių, vadovė, 
lio pavadinimą, kokiai mokyklai 
Ir kokiam mokslo dalykui vado
vėlis skiriamas, žinios ir vadovė
liai prašoma siųsti šiuo adresu: 
Dr. A. Rukša, (13b) Muenchen 
27, Schoenbergstr. 9, Germany.

ir pinigo, ir jeigu paseksine

sutrukdyti amerikiečių gelbėjimo 
darbus. Jie pradėjo šaudyti Ir ame. 
rlkiečių karo lakūnai buvo privers
ti atidengti ugnį. Abu komunistų 
lėktuvai buvo nušauti. Po to ame
rikiečiai daugiau nebuvo trukdomi. 
Na, Kom Kinijos valdžia pakėlė 
triukšmą, gi Amerikos vyriausybė 
pareiškė, kad savo reikalus pasi
ryžusi ginti visomis priemonėmis 
Ir užpuolikas visados gaus tinka
mą atsakymą.

Prezidentas Eisenhoweris įspė
jo laisvąjį pasaulį, kad Kom. Ki-

Nematydaml kitos išeities, komu
nistai pasiuntė tūkstančius uni
formuotų Įffloterų ant kelių, kad 
šios atkalbėtų ir sulaikytų besi
traukiančius ūkininkus ir miestų 
gyventojus iš Raudonosios upės 
deltos Ir kitų komunistams atiten
kančių vietų, šitos moterys nėra 
ginkluotos — jos tik trukdo besi
traukiančią kariuomenę ir kelia. 
paniką. Kartais jos sugula ant ke. I nijos karo lėktuvų ataka ant Ang
lių, krinta po sunkvežimių ratais, I HJos ir 
kad tik sulaikius judėjimą. Tai, | 

žinoma, nesulaikys motorijuotų su
sisiekimo priemonių, bet ergelį su
kelia ir komunistinei propogandai 
šitai yra naudinga.

Kai amerikiečiai supyksta
Pereitą savaitę pranešėme apie 

Britų keleivinio lėktuvo pašovimą, 
kuris, po to užsidegė ir nukrito į 
Pietų Kinijos Jūrą. Iš 18 keleivių 
11 žuvo. Lėktuvą užpuolė Kom. 
Kinijos 2 karo lėktuvai. Lėktuve 
skrido ir žuvo 3 amerikiečiai. Ang
lijos vyriausybė Kinijai pasiuntė 
griežtą protesto notą, o Kinijos 
vyriausybė anglams pasiuntė man
dagų atsiprašymą. Gal tuo viskas 
būtų ir baigęsi. Bet tą pat dieną 
Amerikos valdžia pasiuntė į ava
rijos vietą du savo lėktuvnešius 
su nemažu skaičiumi kovos lėktu
vų ir pradėjo žuvusiųjų jieškoji- 
mą. Kinijos karo lakūnai mėgino

Amerikos lėktuvų yra 
Krdmliaus paruošto plano dalis, 
siekiant suskaldyti Vakarų sąjun
gininkus. šitai sakydamas Jis 
rodė j skirtingą Kom. Kinijos 
kyseną Anglijos ir Amerikos 
žvilgiu.

nu- 
lai- 
at-

žymusis lietuvių

rašytojas -- moks-
liniukas Profeso-

rius Dr. Vincas

KRĖVĖ -- MIC-

KEVICIUS, liepos
•

mėn. 7 d. miręs

Amerikoje, Filą-

delfljos mieste.

IR TOKIAS SUKAKTIS MINI
MINĖJO VILNIAUS

“IŠLAISVINIMO” DEŠIMTMETI
Š.m. liepos 13 d. bolševikai mi

nėjo “dešimtąsias Vilniaus išva
davimo iš fašistinių okupantų me
tines”. Ta proga buvo suruošta 
visa eilė bolševikinių iškilmių ir 
pasakyta propagandinių kalbų. 
Per radiją J. Šimkus skelbė, kad, 
girdi, “tarybų šalies vyriausybė 2 
kartu grąžino Lietuvai jos sosti
nę, kad “Vilnius tapo jaunuoju 
Maskvos broliu" ir dabar “didin
gai žengia j šviesų komunizmą, 
visas savo Jėgas skirdamas ga
lutinei komunizmo pergalei pasiek
ti”. Tai ‘ pergalei” atžymėti isto
rinis revoliucinis muziejus turėjo 
surengti parodą, vaizduojančią 
“Vilniaus taikos statybos dešimt
metį”. “Tiesa” savo vedamajame 
ir šia proga pabrėžė, kad, esą, 
“pikčiausieji visų taikingųjų tau
tų priešai amerikiniai imperialis
tai nesililauja žvanginę ginklais 
Ir kurstę naują karą”. Sniečkus 
ypač iškėlė lietuviškais vardais 
veikusių bolševikinių partizanų 
“nuopelnus”. Esą, buvę nuleisti 
nuo bėgių 364 ešalonal, apie 2000 
vagonų, 300 garvežių, sunaikinta 
daug “karinių objektų”, “užmuš
ta daugiau kaip 10.000 vokiečių 
kareivių, karininkų ir policinin-

liaudies išdavikai, hit- 
padėję okupantams 
apgaudinėti Lietuvos

-----—rairtvių, i\ai mnuif • - r --- ..... 
susvyravo ir kų. Okupantų garbintojas Snieč-

kus taip pat pabrėžė, kad, girdi, 
“Amerikos monopolistai pučia ka
rinę isteriką, kursto naują karą”. 
J. Paleckis savo straipsny skelbė, 
kad “hitlerininkai buvo numatę I 
išnaikinti apie 30 mil. žmonių Ry
tuose, paversti vergais ir išnai
kinti ištisas tautas”, tarp jų ir 
lietuvių, o į vakarus pasitraukę 
tremtiniai esą “tik su hitlerinin
kais išbėgę 
lerberniai, 
smaugti ir 
liaudį"...

Kai vienus okupantus pakeitė 
kiti, dabar bolševikai stengiasi 
įrodinėti, kad Vilnius per tuos 10 
metų savo statybos tempais bus 
pralenkęs net Vak. Europą ar anie- 
rikiečius. Tačiau apie tą patį Vil
nių tie patys bolševikų vadai dar 
heseniai yra visai kitaip šnekėję, 
štai J. Paleckis TS Augšč. Tary
bos posėdy Maskvoj balandžio mėn. 
skelbė: “Vilniuj nepakankamai iš
vystyta pramonė, nėra stambių 

įmonių”... Gyv. namų statyba vyk
doma nepakankamai, apibartos taip 
pat įvairios sąjunginės ministeri
jos už nesirūpinimą Vilniumi. Dar 
žiauriau Vilniaus “tempus” š.m. 
balandžio 9 d. “Tiesoj” pavaizda
vo Vilniaus vykd. k-to pirminin
ko pavad. Jurčenko, nurodęs, kad 
savivaldybėj gaunama daugybė 
skundų, gyventojai ne tik negauna

PABĖGIMAS AR 
PAGROBIMAS?

Prieš kurį laiką esame rašę apie 
sensacingą Jaunos lietuvaitės — 
Stasės Rapolytės — Sokolovos pa
bėgimą iš sovietinio žvejų laivo 
Fareo salose, iš kur ji danų poli
cijos buvo atgabenta į Kopenhagą 
ir paguldyta ligoninėje. Tiek spau
dos atstovams, tiek ir lietuviams, 
gyvenantiems Kopenhagoje ir Ją 
lankiusiems, buvo oficialiai pra
nešama, kad pabėgėlė serganti 
šiltine. Ligoninės personalo teigi
mu Rapolytės sveikata Jau buvo 
visiškai sustiprėjusi ir jai buvo 
reikalingas tik ilgesnis poilsis po 
didelių pergyvenimų ir sukrėtimų.

Nepaisant visų sovietinių agen
tų bandymų perkalbėti pabėgėlę 
savanoriškai grįžti, Ji griežtai at
sisakė. Pirmomis pabėgimo die
nomis sovietai reikalavo jėga iš
duoti Rapolytę, tačiau danai Jos 
neišdavė ir tuteikė azylio teisę.

Vieną pereito savaitgalio naktį 
ligoninės budinti sesuo matė Ra- Į 
polytę apie 2 vai. ryto ramiai gu
linčią savo lovoje. Tačiau Jau apie 
6 vai. ryte, jos lova buvusi tuš
čia Ir taip pat tuščia spintelė, ku
rioje buvo pabėgėlės drabužiai. 
Danų policija yra tos nuomonės, 
kad pabėgėlė nebuvo pagrobta, 
bet pati, liguistai bijodama prie
vartos būdu grąžinimo, iš ligoni
nės pasitraukusi, šį savo teigimą 

policijos pareigūnai pagrindžia Ra
polytės paliktu laišku, iš kurių 
matyti, kad Jos nervai, ligoninę 
apleidžiant, buvę pakrikę ir ji vi
sa apimta didelės baimės ir išgąs
čio. Galima prileisti, kad dėl pra
eityje didelių sukrėtimų ar bai
saus sovietinių budelių persekio
jimo Ir teroro, visa šios nelaimin
gos lietuvaitės psichika buvo su
krėsta.

Danų policija apklausinėjo tuos 
lietuvius, kurie prieš jos dingimą 
lankė ligoninę, tačiau, supranta
ma, Jų tarpe nerado nieko įtarti
no. Nerasta nieko įtartino ir tuo
se laiškuose, kuriuos Rapolytė ga
vo būdama ligoninėje. Kopenhagos 
policijos inspektorius spaudos ats
tovams pareiškė, kad tiek ligoni
nės personalas, tiek policijos pa
reigūnai nuolat raminę Rapolytę, 
kad jai negresia deportacijos pavo
jus, tačiau jos baimė buvusi tokia 
didelė, Jog nepavykdavę jos perkal
bėti ir nuraminti.

Šiaip ar taip vertintume ir įvai
rias prielaidas darytume dėl šios 
lietuvaitės dingimo iš ligoninės,: 
vieną tik išvadą galime pasidaryti: 
ji yra nekalta auka to baisaus! 
komunistinio rėžimo, kurį suprasti 
gali tik tas, kas savo kailiu paty
rė.

naujų butų, bet ir neprisiprašo, 
kad atremontuotų senuosius. Per 
pastaruosius 4 metus Vilniaus sta
tybos trestas tepastatė vos vieną 
namą.

, LENGVA PAKLIŪTI —

SUNKIAU IŠTRŪKTI
Pereitą savaitę Londono uosto 

darbininkai, bekraudami lenkų lai
vą Jaraslav Dobrowski, surado iš
badėjusi paslėptą vyrą, kuris pa
sisakė esąs lenkas Antoni Kllrno- 
wicz. Kada Jis sužinojo esąs Lon
done, paprašė pakviesti policinin
ką. Tačiau laivo igula Jį iš uosto 
darbininkų atėmė. Atėjus muitinės 
tarnautojams lenkų laivo kapito
nas neleido jiems kalbėtis su Kli- 
moviez. Jsikišo valdžios įstaigos ir 
buvo nutarta norintį Londone pa
silikti Klimovicz išgelbėti iš “na
mų nevalios”. Bet lenkų laivas 
pakėlė Inkarą ir pradėjo plaukti. 
Jį pasivijo anglų policijos laivas 
su keliasdešimt policininkų, o len
kų laivui kelią pastojo pakrančių 
apsaugos laivai. Po aštrių pašne
kėsiu, Londono policininkams su
kapojus slėptuvės duris, Klimovicz 
buvo perkeltas į policijos laivą, ir 
jis verkdamas prašė leisti pasilik
ti Anglijoj. Ir pasiliko.★

Amerika pasiuntė į Vakarų Vo
kietiją už £ 50 milijonų maisto 
produktų naujai kuriamoms 12 
vokiečių divizijų, kurios bus įjung
tos į Europos Gynybos sistemą.*

Amerikos civilinės gynybos vir
šininkas pareiškė, kad Sovietų Są
junga gali smogti Ameriką ato
miniais ginklais iš pasalų — be 
jokio įspėjimo. Atominės bombos 
gali būti pasiųstos j JAV miestus 
nuo povandeninių laivų, o atomi
niai ginklai gali būti įgabenti į 
kraštą lagaminuose.★

Vienas Albanijos farmeris, ku
rio pavardė neskelbiama nenorint 
pakenkti Jo giminėms, atbėgęs į 
Graikiją pareiškė, kad Sov. Są
junga Albanijoj įrengia didžiau
sias oro bazes Balkanuose.

Apie 250 mylių nuo Atėnų Ir 
Belgrado įrengiami aerodromai 
turės du lėktuvams pakilti kelius, 
gi bombų nepažeidžiamose slėptu
vėse kalnuose galės sutilpti 400 
lėktuvų. Daugiausiai dirba kaliniai, 
atgabenti iš darbo vergų sttovyk- 
lų. *

Vienas Londono vaistininkas pa
gamino lūpoms pieštuką, kuris, 
kaip pareiškė ekspertės, yra “ne
įtikėtinai didelės ateities išradi
mas”. šitas pieštukas “nenuval- 
gomas”, bučiuojantis nepalieka 
pėdsakų, rūkant netepa sigaretės.

Jau šį mėnesį Australiją pa
sieks Egipto svogiinų transpor
tas. Tikima, kad 200 tonų eglp- 
tiškų svogūnų užkiš spragą, kuri 
atsirado Australijos daržininkams 
nepajėgiant reikiamo kiekio svo
gūnų išauginti savo rinkai.

Prieš 20 metų svogūnų įvežimas 
iš Egipto buvo visiškai uždraus
tas. *

Skyrybų bylų Ir išsiskyrimų 
skaičius Australijoje didėja. Sta
tistikos biuro praeitos savaitės 
pranešimu, skyrybų nuo 1953 m. 
padaugėjo 13 proc. NSW skyrybų 
bylų buvo užvesta 4314, Victorljoj 
1896, Queenslande 750 Ir po ma
žiau kitise valstijose. NSW sky
rybų paprašė 1821 vyras Ir 2409 
moterys. *

Dr. Frank Ellis, Churchilio var
do ligoninėje Londone, pareiškė, 
kad panaudojus atominius spindu
lius buvo išgelbėtos moters akys. 
Tais spinduliais buvo užmuštas 
vėžio auglys^ kuris galėjo būti 
pašai is tas tik akis išėmus ir mote
rį padarius nerege. Dabar mo
ters regėjimas nenukentėjo.

1
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SU KRĖVĖ ATSISVEIKINANT
Su dideliu liūdesiu ir skaudan

čia širdimi sutikome žinių, kad 
Amerikoj š.m. liepos 7 d. mirė 
mūsų, vienas žymiausių rašytojų
— prof. V. Krėvė — Mickevičius. 
Jis Amerikon nuvykęs profesoria
vo nuiversitete Ir prieš porų me
tų, atšventęs savo 70 metų am
žiaus sukaktį, išėjo į pensijų. Pas
kutines savo gyvenimo dienas pa
šventė kūrybai. Jis užbaigė II ir 
III savo stambaus veikalo "Dan-

*gaus ir žemės sūnus” dalį. "Ter- 
ros” leidykla Išleido šiomis die
nomis jo “Rytų pasakos”.

Lietuvių tauta neteko gabaus 
rašytojo, mokslininko, kuris for
mavo mūsų akademinį jaunimų 
ir skiepijo meilę literatūrai ir me. 
nui. Jo paskaitos, kalbos ir žod
žiai užburdavo studentus ir plauk
davo lyg upelio srovė, atgaivinda
ma pievas ir įvairiaspalves gėles. 
Kiekvienas žodis, sakinys — gy
vas skambesys. Paskaitos prabėg
davo labai greit, dviejų valandų 
laikas prilygo tik keliom minutėm
— taip jis mokėjo pagauti klau
sytojų.

Su LKF Australijos Valdyba 
V. Krėvė — Mickevičius palaikė 
glaudžius ryšius Ir atsiuntė Jos 
leidžiamam metraščiui “ATOLAS” 
savo kūrybos. LKF Australijos 
Valdyba gedi netekusi žymaus LK 
F idėjų palaikytojo ir puoselėto
jo. Nerimo V. Krėvė — Mickevi
čius Amerikoje. Jį slėgė materia
listinė aplinka. Savo paskutinia
me laiške LKF Australijos Valdy
bos pirmininkui rašė: “Mielas p. 
Krausas, širdingas ačiū! už malo
nų laiškų, kuriuo priminėt man 
laimingus laikus, kada gyvenome 
Lietuvoje. Jie šiandien man atro
do, kaip sapnas, kuris Išnyko ir 
vargiai ar iman jis pasikartos.

"Pabėgėliams, netekusiems sa
vo tėvynės, visur sunku, visur ne

linksma, visur viskas svetima, 
čia, Jungtinėse Valstybėse, nors 
materialiniu atžvilgiu geriau, ne
gu kitur, čia lietuvių daugiau nuo 
senų laikų, čia nėra vienallpės 
tautinės masės, yra tik įvairių 
įvairiausių tautų mišinys. Todėl 
niekas čia nežiūri į mus, pabėgė
lius iš Lietuvos, kaip į kitatau
čius, dargi nepageidaujamus, į 
žemesnės rūšies žmones. Kas čion 
atvyko ir čia apsigyveno, yra 
“amerikonas” kaip ir visi kiti. 
Todėl taip vadinamieji dipukai čia 
greitai įsijungė į bendrų krašto 
gyvenimų. Žymi dauguma, kurie 
sveiki ir stiprūs, įsitaisė gerai, 
spėjo Jau įsigyti namukus, auto
mobilius ir materealinlu atžvilgiu 
nesiskiria nuo kitų "amerikonų”. 
Bet dvasinio peno čia netenka 
jieškoti. Visų penas, siekimų, troš
kimų Ir svajonių objektas yra 
doleris ii- vien tik doleris. Šiuo 
atveju dipukai, irgi savo žymioje 
daugumoje, spėjo gerokai suame- 
rikonėti, netgi pralenkti seniau 
čion atvykusius. Ir jų tarpe, kaip 
Ir visos Amerikos kitų gyventojų 
tarpe, kiekvieno žmogaus vertė 
pareina visiškai vien nuo to, kiek, 
jis uždirba ir kiek turi susikrovęs 
dolerių. Kito masto vertinti čia 
žmogų nėra. Todėl dvasinis gyve
nimas čia visai apmiręs. Galima 
sakyti, jo visai nėra, Ir platesnėms 
masėms dvasinės vertybės visai 
nesuprantamos. Žmogui, kuris ne
sugeba atprasti europlškai galvo
ti ir Justi, čia labai sunku ir nuo
bodu”.

V. Krėvė — Mickevičius mirė 
ir jam gyvenimas bei gražus sap
nas Lietuvoje nebepasikartos, bet 
jis liks gyvas mūsų širdyje savo 
nuostabia kūryba.

A. Krausas.
LKF Australijos V-bos Pirm.

LIETUVIAI ENCIKLOPEDIJOJ
Neseniai iš spaudos išėjo anglų ; 

leista lilteratūros enciklopedija 
(Cassell’s Encyclopaedia of Lite
rature, redagavo H. Steinberg), 
kurioje randame objektyviai nu
šviestas lietuvių literatūros isto
rijos apybraižas ir straipsniukų 
apie žymiuosius autorius. Pati en
ciklopedija, dviejuose stambiuose 
tomuose, yra suskirstyta į tris da
lis: straipsniai apie pavienių tau
tų literatūrų bei literatūros termi
nus, ankstyvesnių rašytojų biogra
fijos ir, paskiausiai, modernieji 
autoriai.

Straipsnis , skirtas lietuvių li
teratūrai aplamai, telpa pirmojoje 
dalyje. Dviejose smulkoko šrifto 
skiltyse (vietos tiek, kiek, saky
sime, austrų literatūrai) duodama 
literatūros istorijos santraukų, pa
žymint svarbiuosius įvykius ir sro. 
ves. Paminėjimai proporcingi rei
kšmei ir susidaro įspūdis, kad au
torius su lietuvių literatūra gerai 
susipažinęs. Galima spėti, kad su
sipažinęs tiesioginiai, nes sveti
momis kalbomis apie mūsų litera
tūrų mažai yra buvę rašyta. Pri
pažįstama, kad “nuo nepriklauso- 
(mybės paskelbimo, tarp 1918 ir 
1940 metų lietuvių literatūra pa
siekė savo viršūnės tiek kiekybi
niai, tiek kokybiniai. Literatūrinė 
kūryba buvo Jautri vakarų Euro
pos įtakoms ir vienos generacijos 
laikotarpy pergyveno visas tuome
tines europinės literatūros fazes.” 
Priduriama, kad “ypatingai atžy- 
mėtinas darbas nuveiktas poezijo
je." Prie šio straipsnio prijungta 
bibliografija, išvardinanti svarbes
niuosius veikalus apie lietuvių li
teratūrų.

Antroje dalyje (ankstyvesnių 
autorių skyrius) skiriama po ke
liolika eilučių Donelaičiui, Bara
nauskui, Valančiui. Trečioje dalyje 
Lietuvę atstovauja Maironis, Vaiž
gantas, žemaitė, Vydūnas, Krėvė, 
Putinas Baltrušaitis. Prie kiek
vieno straipsniuko pridėti biblio
grafiniai duomenys ir išvardinti 
svarbesnieji raštai. Pažymėtina, 
autorių, jų knygų ir, apskritai, 
lietuviškosios bibliografijos vardai 
perduoti labai kruopščiai, nepada
rant klaidų. Brūkšneliai, taškai Ir 
nosinės sudėtos vartojant to pa
ties šrifto lietuviškas raidės, o 
ne sudurstant jas iš gabaliukų.

Milašius (rašomas Milosz) vis- 
dėlto pristatomas, kaip "prancū
zų poetas”, pažymint, jog kilimo 
Iš Lietuvos ir buvęs "paskutinis 
iš vienos senos ir pasižymėjusios 
lietuvių šeimos”.

Lietuvių skyrių redagavo ir 
straipsniukus parašė dr. William 
Kleesman Matthews, šiuo metu 
rusų kalbos ir lilteratūros profe
sorius Londono universitete. Prieš 
karę dr. 'Matthews buvo anglų 
kalbos lektorius Rygos universite
te ir Latvijos vyriausybės buvo 
apdovanotas Trijų žvaigždžių or- 
denu. Jis vis dažniau atkreipia 
įvairių mokslinių leidėjų dėmesį j 
Pabaltijo tautas ir visuomet pa
sižymi objektyviu pasltarnavlmu.

Pasitvirtina tiesa, kad atokiau 
gyvenamieji gali ramiau žiūrėti į 
faktus ir daryti bešališkas išva
das. Kun. Mykollas Vaitkus, ra
šydamas “Draugo” literatūros sky
riuje apie Jurgį Baltrušaitį pa
žymi, kad vartydamas Encyklopea- 
dla Britannica apie šį poetų nera
do nieko nei ten, kur turėjo būti 
Baltrušaičio pavardė, nei straips
nyje apie rusų literatūrų. Pasi
rodo, straipsnį rašęs princas Di
mitri Mirsky. Gi anglas Robert 
Mackenzie straipsnyje apie Lietu
vę rašo: “Jurgis Baltrušaitis iš
garsėjo kaip pirmos eilės lietuvių 
ir rusų poetas lyrikas”. Panašiai 
su Mickevičium Cassell’lo enciklo
pedijoje. Lenkas Sellga apie jį ra
šydamas ilgokų straipsnį net ne
pažymi, kad Mickevičius kilimo Iš 
Lietuvos ar rašė apie Lietuvų. Tik 
pastebi, kad studijavo Vilniuje ir 
mokė “Kovno” mieste.

Trūkumas įeidinių svetimomis 
kalbomis apie lietuvių literatūrų 
iki šiol neigiamai atsiliepė į in
formacijas, kurias teikė didžiosios 
svetimtaučių enciklopedijas. Ne 
paslaptis, kad iki šiol teturėjome 
tik du leidinius, kurie galėtų su
pažindinti svetimuosius su mūsų 
kūrėjais. Prancūzas J. Mauclėre 
1938 metais buvo išleidęs “Pano
rama de la llttėrature llthuanien- 
ne centemporaine”, bet ji plačiau 
nepaplito, o A. Vaičiulaičio prieš 
keletu metų Amerikoje išleistoje 
“An Outlalne History of Lithua
nian Literature" dėl savo brošiū- 
rinio formato taip pat kelio galų 
daugumoje rado savųjų lentynose. 
Dėl to reikia džiaugtis, kad nors 
elementarinės žinios apie lietuvių 
literatūrų rado takų į pasaulinio 
masto veikalų. Illus.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI "MŪSŲ PASTOGĖS”. 
NETOLIMOJE ATEITYJE Iš 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI- 
KAS.

V. KRĖVEI MIRUS VINCAS KAZOKAS.

EITI RAŠO
“New York Times”, įtakingiau

sias amerikiečių dienraštis, š. m. 
liepos 8 d. numeryje įdėjo apie 
Vincą Krėvę — Mickevičių strai
psnį, kuriame pažymėjo, kad mi
rė žinomasis Lietuvos rašytojas 
ir buvęs ministeris pirm. prof. 
Krėvė — Mickevičius. 1940 m. 

liepos mėn. Sovietų užs reik. min. 
pavad. Dekanazovas paskyrė jį sai Krėvė šitų savo jubiliejų iš- 
prieš jo paties valią Lietuvos už- ‘ gyveno su giliu liūdesiu. Tai buvo ' 
slėnio reikalų ministerlu. Anta-| galima jausti iš jo viešų kalbų ir 
ną Merkį deportavus į Rusiją, pasisakymų. Gal būt tai įvyko dėli 
prof. Krėvė —< Mickevičius ėjo ir. 
min. pirmininko pareigas. Jam 
užprotestavus dėl rusų vedamos' 
politikos, jis buvo pašalintas iš 
pareigų. Po to netrukus Lietuva: 
buvo įjungta į Sov. Sąjungą.

Toliau “N.Y.T.” rašo apie Vin-

VINCAS KRĖVĖ LIET. LITERATŪROJE
Prieš porų metų su pakilia nuo

taika šventėme Vinco Krėvės sep
tyniasdešimties metų sukaktį. Tai 
buvo graži proga peržvelgti mūsų 
didžiojo rašytojo nueitų kelių ir 
su nuostaba gėrėtis jo darbais ir 
laimėjimais. Tačiau anuomet pat

I. vės Lietuvų. Ne tam, kad aš pa
garsėčiau, <> tam, kad visi lietu
viai, ypač Jaunimas pajustų savi
garbą, kad mes esame ne menkes
ni, o esame geresni už daug tau
tų, kurios šiandien save laiko di
džiomis. Jei mes šiandien nesame 
didelė tauta, tai todėl, kad mes ke
lis amžius kraujuose plukdavome, 
kad mūsų jaunimas per Ištisus 
šimtmečius guldė savo galvas ir 
todėl mes tapome maža tauta. Aš 
tik šitai turėjau galvoje kurda
mas Dainavos šalies Senų Žmonių 
Padavimus, Šarūną, Skirgailą ir 
kitus. Girtis niekados nemėginau 
ir mano žmonės, su kuriais aš dir
bau, nė nežinojo, kad aš anuomet 
rašiau. Bet mane vedė anoji min
tis ir dėl Jos aš dirbau. Ir man 
nerūpi nei Nobelio premijos, nei 
kažkokia garbė, nebent toji mano 
garbė galėtų Išgarsinti Lietuvą. 
Visuomet mano tikslas buvo — 
dirbti Lietuvai ir dėl Lietuvos”.

Šitą ilgesnę ištrauką Iš jo kal
bos tyčia pakartojau, kad skaity
tojas susidarytų sau Krėvės cha
rakteristikų iš jo paties žodžių. 
Kas jį asmeniškai pažįsta,— tas 
tikrai gali patvirtinti, kad šitoje 
vietoje kelbėdamas apie save Krė
vė nieko neperdeda. Ir šito užten
ka pilnai velionles Krėvės chrak- 
terlstikai. Kad jis toks buvo, liudi
ja ir Jo darbai, kuriais jis įspau
dė neišdildomą žymę visame lietu
vių tautos kultūriniame gyvenime. 
Ir kaip vėliau pamatysime, Jis 
ne tik kad padėjo pačiai lietuvių 
literatūrai pagrindus, bet ir nutie
sė jai kelius, iš kurių mūsų lite
ratūra neiškrypo ligi šių dienų. 
Kultūriniame lietuvių tautos gy
venime Vincas Krėvė nuo pat Lie
tuvos atsikūrimo užėmė vieną iš 
raktinių pozicijų kuriai jis atsi
davė visas ir Iš kurios jį Išplėšė 
tik mirtis. Toji sritis ir yra lie
tuvių literatūra. Ji buvo jam ar
čiausiai širdies ir čia jis galėjo 
atskleisti savo gilių asmenybę vi
soje pilnumoje. Tik per literatū
rų ir pačioje literatūroje Krėvė 
išaugo, susiformavo ir pasidarė 
vienu iš stipriausių lietuvių kla
sikų.

(Bus daugiau)

kelta ir pabrėžta, be abejo šito ne. 
galėjo nežinoti ir pats V. Krėvė. 
Tačiau jis tuo niekad nosididžlavo. 
Prieš savo kolegas rašytojus jis 
niekados jokiu ženklu neparodė ir 
neišsidavė, kad jis turįs daugiau 
pirmumo ir teisių, negu kas nors 
kitas. Jo gyvenimas ir darbai pra
bėgo viename ir pagrindiniame Jo 
charakterio bruože — kuklume. 
Šių savo ypatybę jis pats išreiškė 
paskutinėj savo kalboj (per Jau 
minėtų jo 70-ties metų sukaktį), 
kur jis neišvengiamai turėjo pa
liesti save kaip asmenį. Štai kiek 
ilgesnė ištrauka iš jo anuomet pa
sakytos kalbos, iš kur skaityto
jas susidarys sau gana gyvų vai
zdų apie patį Krėvę ir jo darbus: 
“Aš savęs niekad nelaikiau dide
liu rašytoju, kaip kas bando tų

| tvirtinti. Ot sau, pradžiai Lietuvos, 
| kada Ji rašytojų neturėjo, ir aš

to, kad jis turėjo palikti universi
teto katedrų dėl perdidelio am-i 
žiaus Ir prieš akis matė ateinan- i 
čių dienų skurdumų. O gal Ir nu
jautė, kad greitai teks atsiskirtiI 
su šiuo pasauliu. Ir nepraėjo nė' 
pora metų nuo ano jubiliejaus, kai 1 
mus pasiekė žinia, kad Vincas 
Krėvė — Mickevičius mirė. Ado-1 
mas Jakštas pasakytų, jog užgeso 
dar vienas žiburys. Bet ar užgeso? 
Ar miršta žmonės, kurių darbai 
ir kūriniai nedingsta su Jų pasl- 
traukimu iš gyvenimo, bet galioja buvau geras Bet kad a- t(?_ 
kartų kartoms? Ne, jie tęsia savo , 
gyvenimų savo darbuose. Jie gyve-I 
na ir šviečia kartų kartoms dar: 
su didesne jėga, dar su skaistesniu 
spindesiu nes jų neveikia nei lai
kas, nei žmonės. Tokie yra visi

versitete. 1938 m. Rygos Univer- ' didieji menininkai. Toks yra mums 
sitetas jam suteikęs garbės dakta- Vincas Krėvė. Jis mums yra di- 
ro laipsnį.

1944 m. Krėvė — Mickevičius ■ nininkas. 
pabėgo iš rusų okupuotos Lietu
vos. Keletu metų gyveno Salzbur- 
ge, Austrijoje, 1947 m. jis atvyko 
į JAV. Čia jis tapo Pensilvanijos 
un-to profesorium, dėstydamas 
rusų literatūrų ir kalbą. Perei
tais metais išėjo į pensijų. 1952 
im. spalio 19 d. prof. Krėvė — 
Mickevičius šventė savo 70 metų 
sukaktį Filadefijoje. Ta proga 
tarptautinė mokslininkų draugi
ja, vadovaujama Florencijos un-to 
profesoriaus Giacomo Devoto, pa
skyrė jam Studi Balticl tomų 
Praėjusių metų gruodžio mėn. 
prof. Krėvė — Mickevičius davė 
parodymus apie Sovietų Sųjungos 
okupaciją Atstovų Rūsų Pabalti
jo Pavergimui Tirti Komitetui, 
kuraim plačiai nušvietė rusų klas
tą ir lietuvių tautos naikinimą, 
rašo “N.Y.T.”

Be "N.Y.T.”, V. Krėvės — 
Mickevičiaus mirtį atžymėjo ir 
visa eilė kitų spaudos organų, kai 
kurie net Vokietijoje.

Velionis mirė Flladelfios prie
miesty Media.

LIETUVIAI PASAULIO
SPAUDOS KONGRESE

Brazilijoje šiemet iškilmingai 
minima Sao Paolo miesto, svar
biausio jos ūkinio ir pramoninio 
centro, 400 metų įkūrimo sukaktis. 
Ta pačia proga Paulistų Spaudos 
Sąjunga yra nutarusi suruošti Sao 
Paolo mieste I-jį Pasaulinį Spau
dos Kongresą, į kurį per Lietuvos 
konsulą Sao Paolo mieste A. Po- 
lišaitj yra pakviesta ir VT Infor
macijos Tarnyba drauge su lietu
vių žurnalistų ir spaudos organi
zacijomis, veikiančiomis užsienyje. 
Į kongresų kviečiami visų pasau
lio valstybių žurnalistų ir spau
dos organizacijų atstovai, iš kiek
vieno krašto — po tris. Kongresas 
šaukiamas š.m. lapkričio 6-13 die
nomis. I jį nuvykusiems atsto
vams 10 dienų, įskaitant ir eks
kursijas, bus teikiamas nemoka
mas išlaikymas (butas ir valgis), 
tik už kelionę reikės atsilyginti 
patiems, bet ir čia tikimasi gauti 
nuolaidų.

Kongrese numatytos; svarstyti 
šios problemos: 1. spaudos laisvė 
įstatymleidyba, kontrolė, teisė in
formuoti, 2. informacinė etika, 
3. informacijų paskleidimas ir jų 
technika; taip pat profesiniai žur- 
nalizmo reikalai — profesinės eti
kos principai, atlyginimas, darbo 
sąlygos , globa, profesinės žurna
listų organizacijos, jų bendradar
biavimas etc.

Kongreso ruošėjas — Sao Paolo 
Spaudos Sųjunga, kurių sudaro 
tiek žurnalistai, tiek laikraščių lei
dėjai. Talkininkauti į kai kurias 
komisijas ir paruošiamųjų darbų 
atlikti yra pakveistas taip pat 
vienas iš lietuvių ryšininkų, kun. 
P. Ragažinskas. Kongreso komi
tetas paprašė parašyti taip pat 
Lietuvos periodinės spaudos isto
rijų, kurių nori įdėti į ta proga 
ruošiamų spaudos kongresui pami
nėti leidinį. Leidiny įdėti straips
niai bus portugalų, ispanų Ir ang
lų kalbomis.

co Krėvės >— Mickevičiaus kūry
bą ir Išskaičiuoja Jo didžiuosius 
veikalus, čia pažymi, kad Vincas 
Krėvė — Mickevičius gimė Lie
tuvoj, studijavo Kijievo ir Lvovo ! 
universitetuose, už savo mokslo 
darbą 1912 m. gavęs daktaro lai
psnį, 1920 m. buvęs Lietuvos kon
sulas Azerbaidžane, nuo 1922 iki 
1939 metų buvęs Kauno Univer
siteto Humanitarinių Mokslų Fa
kulteto dekanas, o nuo 1940 iki ' 
1944 profesoriavęs Vilniaus uni-

ilau pasilikčiau, man net į galvą 
neatėjo. Kai pradėjau kurti, tai 
buvo pirmoji Lietuva (būtent, pir
moj eilėj Lietuva, ne kokie nore 
kiti išskaičiavimai, V.K.), Ir aš 
niekados negalvojau, kad aš dirbu 
dėl garbės arba kad pasižymėčiau 
kaip rašytojas. Man tada kilo no
ras atgivįntl tų senovės Lietuvę, 
o ypač kada man tekdavo susitikti 
su svetimšaliais studentais, kurie 
kalbėdavo apie savo didingų pra
eitį. Man tada kilo noras parodyti, 
kad mūsų praeitis yra didingesnė, 
negu kitų. Ir tada norėjau atkurti 
tų senųjų Lietuvų, kuri viena ran
ka kovojo prieš visų Europą, kai 
šioji kryžiuočiams telkė pagalbų. 
Lietuva netiktai nesužlugo, nenusi
leido, o sužlugdė tų kryžiuotį. O 

.. kita ranka Lietuva užkovojo dides- 
tikslu šios temos rėmuose paliesti I nė pusę šios dienos Rusijos. No

rėjau parodyti, kad kovose, mirti
nose ir žūtbūtinėse, Ji pasidarė 
didžiausia ir galingiausia valsty- 

| bė, kad ji atrėmė Azijos mongolų 
ir totorių minias, kurioms atsis
pirti neįstengė visa Europa. Aš 
galvojau, kad Jeigu tie žmonės ga
lėjo tai padaryti, jie turėjo būti 
milžinų siela. Ir aš norėjau atva
izduoti tų imilžinų sielų — seno-

• | delis ir kaip žmogus, ir kaip me- 
. Visi mes jį žinome ir 

daugiau ar mažiau pažįstame. Kas 
jo nepažįsta asmeniškai, tas yra 
nemažiau su juo tampriai suslgy- 
venęą per jo kūrinius. Krėvę dau
gelis mūsų pradėjome skaityti dar 
būdami mokyklos suole, jo nesilio
vėme skaitę ir išėję į gyvenimą. 
Ir visados jis buvo mums tiek 
pat paprastas, kiek ir gilus.

Kas gi iš tikrųjų buvo mums 
Vincas Krėvė? Gal būt nebūtlų 
tiKsiu sios temos rėmuose panešti . 
Vinco Krėvės asmenį, vis dėlto 
tektų vienu kitu žodžiu bent Jį 
trumpai charakterizuoti. Vinco' 
Krėvės darbų skalė yra labai pla- 1 
ti. Jis buvo ir mokslininkas, Ir 
pedagogas, visuomenininkas ir po
litikas, bet visų pirmiausia jis bu
vo rašytojas, žodžio menininkas, 
kuris lietuvių literatūrai atidavė 
didžiausią dalį, šitai buvo dauge
liu atvėjų įvairiomis progomis IŠ

SPAUDOS PUSLAPIUOS
KAS VYKSTA PABALTIJO 

VALSTYBĖSE
Didžiausias Suomijos dienraštis 

“Halsingin Sanomat” (“Helsinkio 
žinios”), Suomijos liberalų parti
jos svarbiausiasis organas, birže
lio 26 d. numeryje paskelbė Ima
nuelio Bimbaumo iš Muencheno 
straipsni, pavadintų “Kas vyksta 
Pabaltijo valstybėse”. Straipsny
je autorius teigia, kad antikomu
nistinės tendencijos Pabaltijo val
stybėse yra stiprios, ypač — Lie
tuvoje. Visa eilė vokiečių laikraš
čių paskelbė katalikų agentūros 
KNA pranešimų apie baltų trėmi
mų minėjimų Bonnoje, pranešda
mi antraštėmis: “^Nepasitikėkite 
Maskvai”, “Baltų minėjimo diena 
Bonnoje”. Tarptautinio Komiteto 
Krikščioniškajai Kultūrai Ginti 
vokiečių sekcijos pirm. Dr. A. 
Ruppert pažymėjo, kad šiandien 
pavojingiausia yra toji apatija, su 
kuria sutinkami Maskvos žygiai.

‘ NAKTIS VIRŠUM PABALTIJO”
Vokiečių dienr. “Herforder An- 

zeiger” įsidėjo platų pranešimų, 
pavadintų “Naktis viršum Pabal
tijo”, kuriame smulkiai aprašytos 
pabaltiečių deportacijos. 1945 m. 
iš Pabaltijo kraštų buvo deportuo
ti visi buvusieji kariai, paskiau 
ėjo kitos, vis naujos ir naujos 
deportacijos. "Badlschbe Allege- 
meine Zeitung”, daugiau skyręs 
vietos Estijai, kurių pavaizdavo 
visa eile nuotraukų, drauge pri
mena ir kitų Pabaltijo “kadaise 
tokių laimingų tautų”, dabar mi
ninčių Juodžiausių savo gyvenimo 
dienų, buitį, nurodydamas, kad 
“ir mus, vokiečius, Jaudina tragiš
kas Pabaltijo likimas”, kurį jiems 
paruošė bolševikų ir nacių sveti
moms žemėms grobti 1939 m. pa
sirašytoji sutartis. Toliau dien
raštis nurodo, Jog dabar ten “laiš
kas Iš Vakarų reiškia bilietų į 
Sibiru”, kad estės prievarta ver
čiamos tekėti už rusų, kurie

vadinami estišku vardu, todėl šian
dien Pabaltijy mergaitės, nenorė
damos tekėti už rusų, kur tik ga
lėdamos tuokiasi su savaisiais. 
Baltų kraštus ir žmones iš gero
sios pusės pažino ir daug vokie
čių kareivių karo metu. 
Deja, šiandien Estijoj rusai yra 
tokie galingi, kaip dar niekados 
nėra buvę istorijoje.

RELIGINĖS PROCESIJOS
International Peasant Union 

(Valstiečių Internacionalo) žur
nalo š.m. gegužės mėn. numerio 
viršelį pudšla P. Rimšos “Vargo 
mokyklos” skulptūros atvaizdas, 
skirtas 50 m. sukakčiai atžymėti 
nuo lietuviškosios spaudos Rusijos 
ribose atgavimo. PIA žinių agen
tūra š.m. birželio 19 d. praneši
me skelbia, kad bolševikų pastan
gomis Vakaruose platinamos nuo
traukos, vaizduojančios religinę 
procesijų Vilniuje. Tuo norime 
įrodyti, kad bolševikai, esu, ne
persekioję religijos. Ateity jie tak. 
tikos sumetimais, norėdami dar 
daugiau izoliuoti JAV, žadu net 
daryti katalikams tam tikrų nuo
laidų. Tos pačios agentūros žinio
mis, laisvajame pasaulyje gyve
nų estai kreipėsi į Jungt. Tautas 
ir kt. laisvojo pasaulio instituci
jas, jog Imtųsi visų priemonių 
išvaduoti jų tėvynei iš bolševikų. 
Tų pat yra padarę ir kitų dviejų 
baltų tautų laisvajame pasaulyje 
gyvenų piliečiai: lietuviai ir lat
viai.
' Das Ostpreussenblatt” Nr. 26— 
54, rašydamas apie baltų gedulo 
dienų Bonnoje, pabrėžia, kad yra 
neįmanoma įteisinti Pabaltijo val
stybių aneksijų, juo labiau — jų 
pripažinti. Laikraštis reiškia nuo
monę, kad steigiamoji Baltijos val
stybių draugų sųjunga dar dau
giau prisidės prie vokiečių ir pa
baltiečių santykių plėtimo. “Bal-

kuria Jis pareiškia pilnai pripa- 
žjstųs baltų tautų laisvų valių 
ir jų pasisakymų už savo paverg
tųjų tėvynių išlaisvinimų. Apie 
aneksijos pripažinimų Ir įteisini
mų negali būti nė kalbos. Minėji
mų gausiai aplankę politinio ir 
viešojo gyvenimo atstovai, taip 
pat vokiečių federalinės pasienio 
apsaugos delegacija tuo būdu savo 
buvimu parodė likimo bendrumų 
su pabaltiečių tautomis.

“Echo der Zeit”, š.m. liepos 14 
d. numeryje rašydamas apie "So
vietinį genocidų Pabaltijy”, pažy
mi, kad kažin ar yra istorijoje to
kių atsitikimų, kad Iškilmingai 
sudarytosios sutartys ir duoti vie
ši pažadai būtų taip greitai su
laužyti, kaip kad buvo padaryta 
su Pabaltijo valstybėmis. Keturis 
kartus Kremliaus viešpačiai visam 
pasauliui iškilmingai paskelbė, kad 
jie turį Pabaltijo valstybių atžvil
giu tiktai geriausių ir talkiausių 
norų, tačiau čia pat nežmoniškai 
ir negailestingai užgrobė. Laik
raštis citatomis iš min. R. Liepi
nio Ir Dr. P. Karvelio pareiškimų 
įspėja, kad negalima pasitikėti jo
kiais Sovietų pažadais, — tai ge
riausiai įrodo Pabaltijo valstybių 
pavyzdys.

•
Sovietai Leninui, Stalinui ir kt. 

bolševikiniams vadams yra numatę 
pastatyti bolševikinį panteonų. 

Jis turi būti įtaisytas Lenino kal
voje šalia Maskvos. Planai turi 
būti įteikti Iki š.m. lapkričio 1 d. 
Pastačius panteonų, į jį bus per
kelti balzamuoti Lenino ir Stalino 
kūnai. Panteonų nutarta statyti 
kaip “geriausių Tarybų šalies di
džių žmonių amžinos šlovės pamin
klų”. Už geriausius projektus pa
skirtos tokios premijos: 1-ji 50. 
000 rb., dvi antrosios po 30.000, 
dvi trečiosios po 20.000 ir 10 “pa
skatinamųjų” po 10.000. Konkur
se pakviesti dalyvauti Ir okup. 
Lietuvos dailininkai ir architektai.

tische Briefe” akcentuoja ypač tų 
pa- Dr. Gertsenmaierio kalbos vietų,

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.
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ARGENTINA ■ vusl daktaro laipsnį už darbą apie
į Milašių, pradėjo dirbti mokslinį

— Liepos 17-Ji paminėta kaip darbą Yale un-te.
išeivių diena. Ta proga pagerbti 
ne tik prieš 21 metus žuvę “Li-j 
tuanicos” didvyriai Darius ir Gi
rėnas, bet ir prisiminti svarbiau-Į 
šieji Išeivių lietuvių uždaviniai 
kultūrinėj ir tautinėj srityje.

— Argentinos radijo klausyto
jams pažįstamas 10 metų lietuviu
kas A. Dominas, kuris dainuoja 
lietuvių liaudies dainas, skambina 
fortepionu ir griežia kitais muzi
kos instrumentais. Lietuviškas 
“Wunderkind”.

— Argentinoje nužudyti 2 lie
tuviai ūkininkai — 1941 m. Simo
nas Gainas, o šiemet gegužės 1 
d. ir Jo brolis Jonas Gainas, per
ėmęs valdyti anksčiau brolio pa
liktą turtą. Dabar jų turtas sie
kia apie 400.000 pezų. Okup. Lie
tuvoje Leipūnų k., Valkininkų vai. 
yra likęs trečias brolis — Antanas 
Gainas. Kol susiras nužudytųjų 
giminės, Vila Canas policija šiam 
lietuvių ūkiui saugoti laikinai pa
skyrė vietinį darbininką, bet da
bar ūkį mėgina išreikalauti visai 
svetimi žmonės.

BOLIVIJA
— Bolivijos lietuviai. Pasirodo, 

ir čia esama lietuvių, tik nedaug. 
Santa Cruz mieste gyvena su sa
vo šeima Jonas Laurinavičius, ki
lęs iš Veprių v., Ukmergės apskr., 
Antanas Laurinavičius su šeima 
— Sucrės mieste, o Jų giminės 
Elena Ir Jonas Osauskal — Co- 
chambos mieste. A. Laurinavičius 
turi lietuviško krupniko fabriką, 
už kurį yra gavęs sidabro medalį 
ir garbės diplomą, o šiemet tikisi 
gauti aukso medalį. J. Osauskas 
specializuojasi alaus dirbimo tech
nikoje, visi gyvena pasiturimai.

J.A.V.
— Amerikos lietuvių spauda 

plačiai ir šiltai atžymėjo Lietuvos 
pirmojo pasiuntinio JAV-se ir Va
sario .16 d. Akto signataro Jono 
Vileišio žmonoos Onos Kasmaus- 
kaitės — Vileišienės mirtį ir nuo
pelnus savajam kraštui. JAV-se 
gyvena velionės duktė pasižymėju
si visuomenės veikėja A. Devenle- 
nė su šeima: vyru Dr. M. Deve- 
niu ir vaikais — Dr. Algiu, inž. 
Kęstučiu Ir Dalia Devenlais, duk
tė Rita Lenktaltienė su šeima, sū
nūs Dr. Kazimieras Ir Dr. Petras 
Vileišiai su šeimomis.

— 3-čiame visuotiniame Ameri
kos Lietuvių Inžinierių Sąjungos 
suvažiavime dalyvavo 55 delegatai, 
atstovavę 260 Sąjungos narių. 
Svarbiausią suvažiavimo klausi
mą sudarė Lietuvos ūkio atstaty
mo problemos, kurias seferavo J. 
Kaminskas. Inžinieriai visuose 
skyriuose suaktyvino savo veiklą. 
Centro valdyba įgaliota palaikyti 
kuo glaudžiausius ryčius su Lietu
vos Ūkio Atstatymo Komisija ir 
sudaryti studljuotinų klausimų 
sąrašą. Suvažiavimas pakvietė lie
tuvių Jaunimą studijuoti tokius 
dalykus, kurie būtų reikalingiausi 
laisvoj Lietuvoj. Naujai valdybai 
pirmininkauja B. Galinis, kiti na
riai — J. Mikalauskas, J. Vasi
liauskas, V. Izblckas, J. Raščiaus- 
kas ir J. Okunls.

— Amerikos Balsas davė platų 
pranešimą, kaip Lietuvoje buvo 
pravesti vad. “Liaudies Seimo rin-\ 
klmai”, gale pažymėdamas, kad 
lietuvių tauta laukia tos valandos, 
kada laisva, be jokių okupantų, 
galės laisvais rinkimais pareikšti 
nesuklastotą savo valią.

— Dr. P. Padalis, perėjęs dir
bti JAV informacijos tarnybon, 
kuri dabar priklauso pačiam JAV 
prezidentui, garsindamas lietuvių 
vardą, yra skaitęs amerikiečiams 
per 140 paskaitų, taip pat Detroi
to un-te 2 kursus — paskaitas te
ma "Kapitalizmas ir sovietinė eko
nomija”, nekartą kalbėjęs per Am. 
Balsą ir kt. Jo' naująjį paskyrimą 
atsakingoms pareigoms plačiai 
atžymėjo ir a-člų spauda Detroite.

— Lituanistikos Instituto pirmi
ninku išrinktas Dr. P. Jonikas, 
ligi šiol tas pareigas ėjęs laikinai. 
Rūpįnamasi Instituto veiklą dar 
daugiau suintensyvinti.

— Dr. J.G. Židonytė — Vėbrie- 
nė, Paryžiaus Sorbonos un-te ga-

— Manhattan operoje New Yor
ke buvo pastatyta Čaikovskio ope
ra “Eugenijus Onieginas”, ku
rioj dalyvavo sollst. V. Jonuškai- 
tė ir M. Dobužinsklenė. Kompoz. 
J. Gaidelis parašė oratoriją “Gies
mė apie Gediminą” — pagal to 
vardo B. Sruogos veikalą.

KANADA
— Kanados lietuvių katalikų 

kongresas vyko Toronte ir Hamil
tone. Kongresą pagerbė Kanados 
kard. McGuigan ir visa eilė kt. 
žymių dvasininkų bei pasaulinin- 
kų. Iškilmingas mišias atlaikė 
vysk. V. Brizgys. Posėdis buvo 
sušauktas žymiausioje Westdale 
Hall salėje. Pagrindinę kalbą pa
sakė VLIKo pirm. M. Krupavi
čius, pareikšdamas tvirtą įsitiki
nimą, Jog Lietuva bus vėl laisva, 
ir iškeldamas lietuvių vieningumo 
reikalą.

— NEDARBAS KANADOJ Ir 
atėjus vasarai nesibaigia, o kai 
kur net ir plečiasi. Sault St. Marie 
bedarbių lietuvių jau yra apsčiai, 
kurie nedirba daugiau kaip pusė 
metų. Daugelis važiuoja jieškoti 
darbų į kitas kolonijas. Windsore 
Fordo fabrikams atleidus labai 
daug darbininkų, smarkiai nuken
tėjo ir lietuviai. Iš naujai atvyku
sių didelis procentas yra be darbo. 
Fordo fabrikai beveik sustabdė 
darbus ir Oakvillej, Ir OshavoJ. 
Ir kitose vietovėse nėra to darbų 
įkarščio, koks buvo kitais metais. 
Žmonės susirūpinę, ypač namų 
savininkai, kurie namus yra pirkę 
didelėmis skolomis.

— Kanadoje bene pirmasis iš 
lietuvių advokato praktikos teises 
gavo Dr. St. Daukša, paskutinio 
N. Lietuvos užs. reikalų mlniste- 
rio J. Urbšio asmens sekretorius.

D. BRITANIJA
Daugumas lietuvių D. Britani

joje gyvena miestuose, žymesnės 
kolonijos yra Londone, Glasgove, 
Manchesteryje, Bradforde, Not- 
tinghame, Coventryje, Birmlngha- 
me, Derby. Daugumas lietuvių dir
ba tekstilės ir metalo pramonėje. 
I D. Britaniją 1947-48 im. iš Vo
kietijos atvyko apie 6.000 lietuvių, 
kurių čia liko tik apie 3.000, nes 
kiti išvyko į Kanadą ir JAV.

— Bradfordas yra žymiausias 
Anglijos tekstilės pramonės cent
ras, kuris turi apie 300.000 gyven
tojų. Šiame mieste gyvena apie 
300 lietuvių. Tai daugiausia šei
mos su mažais vaikais, kurių čia 
skaitoma apie 60. Visi dirba teks
tilės fabrikuose, beveik kiekviena 
šeima turi savo nuosavus namus, 
gyvena neblogai. Čia gyvena Ir 
lietuvis kunigas, J. Kuzmickis, 
kuris aptarnauja ne tik koloniją, 
bet ir plačią apylinkę. Kolonijos 
kultūrinė veikla yra gyva. Veikia 
keletas organizacijų.

— Nottlnghamo lietuvių kolo
nija, kurią sudaro apie 250 lie
tuvių yra viena iš veikliausių, čia 
įvyksta gerai parengti minėjimai, 
koncertai ir suvažiavimai. Susi
pažinti ir užmegsti artimiausių ry
šių DBLS apygardos rūpesčiu š. 
m. rugpjūčio m. 7 d. yra rengia
mas visos D. Britanijos lietuvių 
sąskrydis.

— D. Britanijoje veikia trys 
vargo mokyklos: Bradforde, Man
chesteryje ir Corby. Bradforde 
mokykla veiki ajau ketvirti metai; 
joje šiuo metu mokytojauja kun. 
J. Kuzmickis, J. Varanavičius, O. 
Peleckienė ir V. Ignaitis. Šią mo
kyklą lanko 30 mokinių. Arti
miausiu laiku numatoma atidaryti 
šios rūšies mokyklas Londone, 
Nottlnghamo ir kitose kolonijose.

— Anglijos lietuviai skautai 
šiemet rengia 10 dienų stovyklą 
Jaunimui. Stovyklavimas pradeda, 
mas liepos 31 d.

— Anglijoje lietuviai pradėjo 
aukų vajų O. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos veiklai sustiprinti. Per 
Sąjungos skyrius ir atskirus as
menis Iki liepos 6 d. surinkta apie 
£ 500. Pinigai skiriami daugiau
siai spaudos reikalams — “Euro
pos Lietuviui” išlaikyti.

Šnipai Dirba Ir Arktikoj
Tarp vėjų nupustytų ledynų, 

šalčiu alsuojančių slėnių Ir mos
kitais apvaisintų pelkių Lapląndi- 
joje, įvyko visa eilė teismo proce
sų netolimoj praeityje ir teismai 
posėdžiauja gana dažnai dabar. 
Bet apie tai mes labai mažai, arba 
ir visiškai nieko nesame girdėję.

Šitie teismo procesai paprastai 
vyksta mažose medinėse bažnyčių 
salėse, žvejų kaimuose, kabančiuo
se fiordų pakriaušėse; arba var
gingose gyvenvietėse, Išsikovoju
siose sau vietos tarp žalių miškų.

Prie teismo salių durų išorėje 
stovi sunkiais batais kariai ir jų 
pliki durtuvai blizga Arktikos sau
lėje. Kariai gali būti švedai, nor
vegai arba suomiai, kadangi Lap- 
lalndija yra sukpota ir valdoma 
šių trijų Skndinavijos valstybių.

Bet karių tikslas Ir užduotis vi
sados yra viena Ir ta pati.

Žmonės teisiami už uždarų durų 
yra šnipai.

Jie vadinami šnipais, dirbusiais 
“svetimoms pajėgoms”. Tai ir vis
kas, kas yra susilaikančiai sako
ma oficialiuose pranešimuose. Bet 
ta svetima pajėga yra Sovietų Są
junga. Tačiau šitos valstybės, kiek 
Jos yra susirūpinusios apsisaugoti 
nuo šnipų ir Juos nubausti, tiek 
pat yra susirūpinusios neišprovo
kuoti Sovietų Sąjungos.

Bet, nežiūrint į tai, pakankamai 
žinių prasiveržė slaptais kanalais 
apie šiuos šnipų teismus ir pa
veikslas yra aiškus.

•
Sovietai turi gerai organizuotą 

šnipų tinklą visoje šiaurinėje 
Skandinavijoje, — Jie užveisė “pen
ktąją koloną” strateginiuose rajo
nuose, — tolimiausiame laisvojo 
pasaulio bastione šiaurėje.

Paskiausiai Norvegijoje buvo 
nagrinėta plataus masto šnipinė
jimo afera , kurią atidengė dezer- Į 
tyravęs MVD karininkas Gregori | 
Pavlov, šitas Sovietų Sąjungos. 
slaptosios policijos pareigūnas, i 
praslydęs į Norvegiją pro budrias 
sovietines sargybas prie Pasvlk 
upės, sudarančios 60 mylių sieną 
tarp Norvegijos Ir Sov. Sąjungos, 
atnešė sąrašus sovietinių šnipų 
Norvegijoje, kurių vardus iššifra
vus ir buvo pradėtas dramatiškas 
pokalbis teismo salėje.

-KUR TAVO
LABA DIENA ?

Taip klausdavo mūsų bažnyt
kaimio žydelis, užėjusio pas jį 
ko pirkti vaikiuko, kai šis užmirš
davo pasisveikinti. Stebint čia 
mūsų atžalyną net pačiam kartais 
užeina noras taip paklausti.

Nekasdlen susitinkame: retkar
čiais" prie bažny.ios, kartais ko
kiame minėjime ar pabūvy. Su 
kai kuriais esąme geri pažįstami: 
buvome vienoj stovykloj, plaukė
me tuo pačiu laivu, kur nors drau
ge svečiavoniės. Su kitais šiaip at
sitiktinai susipažinom.

Nors ir senesnio amžiaus esu, 
bet kartą ir kitą palabinu pirmas. 
Taip sakant, iš įpratimo pasvei
kinti sutiktą pažįstamą. Kol kar
tą toptelėjo, kad mano jaunieji 
tautiečiai lūkuriuoja pasveikini
mo. Nuo tada ėmiau stebėti. Pa
sirodo: “gražūs lietuviški papro
čiai", “kultūringas jaunimo auklė
jimas”, ar kokie kiti skambūs žo

ATIDARYKITE DURIS LIETUVIŠKAI 
KNYGAI I SAVO NAMUS

Londone įsisteigęs NIDOS KNYGŲ KLUBAS kiekvieną mėnesį 
Jums į namus atsiųs knygą 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.

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

Prašau mane įrašyti į Nidos Knygų Klubo narių sąrašus ir prisiųsti 
knygą “Duonos Bejleškant”.
Pavardė, Vardas ...................................................................................
Adresas ............................................. ................................................

(parašas)
1954 m...............................................

Gregori Pavlov atidengė “smul
kmenas" šnipinėjimo sistemos ir 
papasakojo kaip šnipai Norvegi
joje būdavo užverbuojami. Tai at
liekama per linksmus išgėrimus ir 
žvejybos keliones Pasvik upėje. 
Slaptos “pašto dėžutės” būdavo 
įrengiamos miškuose, kur vieni 
įmesdavo, o kiti išsiimdavo gyny
bos paslaptis . Pavlov papasako
jo ir apie norvegų pagrobimus 
bei jų “transportus” į Sov. Sąjun
gą-

•
Pereitą mėnesį Norvegijos val

džia sučiupo Ir po teismo pasodi
no j kalėjimą ilgiems metams 7 
šios šnipų gaujos narius, o dabar 
areštavo dar du.

Švedijos provincijoj Norbotten, 
švedų policija atidengė šnipų tink
lą ir šnipus, už teikimą svarbių 
gynybos paslapčių Sovietų Sąjun
gai, nuteisė visą gyvenimą kalėti. 
Švedijos autoretetingi žmonės sa
ko, kad Švedijos pasienio gynyba 
yra taip įrengta, Jog reiktų 9 mė
nesių bet kurios valstybės 1.000. 
000 armijai, norint šią gynybos 
liniją pralaužti. Suprantamas to
dėl ir šnipų susidomėjimas: ko
kias gi gudrybes švedai čia sle
pi*.

Švedija neturi- tiesioginės sienos 
su Sov. Sąjunga, bet švedų šni
pai dirba glaudžioje draugystėje 
su sovietų šnipais Suomijoj.

Pačioj Suomijoj šnipinėjimo 
skandalingi atidengimai esti labai 
dažnai ir kartojasi nesibaigian
čiai, bet suomiai yra labiausiai 
paslaptis už dantų laiką žmonės 
ir apie tuos teismus garsiai ne
kalba. Bet šiais metais suomiai 
Jau su didesniu triukšmu trinkte
lėjo duris kalėjimo, į kurį paso
dino 6 sovietinius šnipus.

Vienas iš šešių buvo Suomijos 
oro pajėgų foto sekcijos viršinin
kas, daug kartų perdavęs “sveti
moms pajėgoms” planus ir foto 
nuotraukas, Tie planai ir foto nuo
traukos, lyg tyčia, buvo padaryta 
jautriausioje karinės gynybos vie
toje.

Apie šituos reikalus rašydamas 
Donald' Horne sako, kad viešėda
mas Suomijoj Jis įsitikino, Jog 
šnipinėjimo veiksmus atlieką žmo

džiai, šiuo atvėju galioja mažu
mai. Didžiuma pasidalinus pu
siau: vieni tavęs nemato išvis, 
tarsi jiems kas šnibždėtų — taip 
būsią geriau. Kiti žiūri tiesiai į 
akis, ir net nemirkteli pagal čio
nykštį paprotį. Kilstelėjimas skry
bėlės (jei ji yra) laikomas iš vi
so nemandagiu veiksmu.

Maniau man vienam taip nutin
ka. Kol kartą mano amžiaus tau
tietis paaiškino:

— Gal bijo, kad kas neįtartų pa. 
taikaujant, todėl bevelyja būti 
storžieviais.

Antra vertus, galvoju, kodėl gi 
jie mane turėtų sveikinti pirma. 
Ar kad aš senesnis? Gal būt tai ir 
tėra vienintelis argumentas mano 
naudai, šiaip mano išvaizda nela
bai didi. Uždirbu aš tikriausiai 
mažiau. Gal koks mano vienmetis 
tam jaunam žmogui kada nors mo
kykloje dvejetuką parašė ar šiaip

nės bevelk niekada nesivadovauja 
kokiais nors kitais išskaičiavimais, 
kaip materialiniu atlyginimu.

Kraštas neturtingas. Laplandl- 
Ja yra 8 mėnesius sukaustyta šal
čių ir padengta sniegu. Bloga va
sara reiškia alkaną žiemą. Visai 
natūralu, kad šios vargingos sri
ties gyventojai turi ryšių ir tikisi 
ko nors laimėti iš kaimyninių tur
tingesnių kraštų, šiuo atvėju ir iš 
Sovietų. Sąjungos. Komunistams 
LaplandijoJ todėl ir balsavimo re
zultatai palankūs — apie trečdalis 
šios srities gyventojų atiduoda sa
vo balsus už komunistų partijos 
kandidatus. Maskvos nepailstama 
propoganda LaplandijoJ taip pat 
negali nepalikti pėdsakų, čia sklei
džiamos išgalvotos ir Vakarus nu
vertinančios žinios, keliamas ne
pasitikėjimas ir įtarinėjimai vietos 
vietos vyriausybe. Iš kitos pusės, 
žadamas gerbūvis visiems, kurie 
palaikys sovietus ir pereis į komu
nistų eiles.

Ar ąltai, kas vyksta tolimojoj 
LaplandijoJ, taip jau svarbu pasau
liui?

Tai gali atrodyti nevienodai, 
žiūrint į reikalą iš skirtingų pa
saulio kraštų Ir neįsigllinant j 
dalyko esmę. Kai kas gali pasaky
ti, kad ledais sukaustytą Laplan- 
diją tik beprotis gali vertinti kaip 
svarbų strateginį lauką.

Bet neužmirškime, kad skersai 
šiaurinę LaplandIJą eina didysis 
Arktikos oro kelias tarp Sovietų 
Sąjungos ir Amerikos. Ir šitas ke
lias ateities karo bus svarbiausias 
oro kanalas, kuriuo plauks atomi
niai sprogmenys, šitas kelias, kaip 
Jau kiekvienam aišku, bus apsodin
tas radaro įrengimais. Todėl vi
siškai ne vistiek, kas tuos radara 
įrengimus ten vykdys ir kokiomis 
akimis į visą šitą reikalą žiūrės 
lokalinė valdžia.

Laplandija — šiandien tik ilius
truotose turistų knygose turinti 
savo vietą ir reikšmę — rytoj, 
kaip ir daugelis dar vakar buvu
sių pasaulio užkampių, gali pasi
daryti gyvybinės svarbos strategi
ne vieta.

Taisyklė yra ta: šnipai dirba 
ateičiai. J.

kuo užrūstino. Mano vaikas su 
Juo drauge eina į šokius ar į pa
plūdimį. Gal Jis dažniau būva 
šaunesnis už manąjį. Visa tai ne 
mano naudai.

Jis pranašesnis už mane daugely 
punktų. Angliškai jis kalba geriau 
o Jei norėtų, galėtų ir paskaityti 
geriau už mane. Jis ruošiasi mo
kytis, o gal jau ir baigia kokią 
mokyklą. Jis sukaliojasi tarp žvai
gždžių krepšinio komandoj ir pats 
paminimas spaudoj. Bet svarbiau
sia jis žino, kad jis tautos ateitis 
(taip rašo visi laikraš.iai) ir Jei 
sutikęs aš Jo nepasveikinu pirmas 
— aš esu aiškiai apkiautęs senis.

Pe. R-as.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

PADĖKA
Marijos širdies bažnyčios staty

bai Uragvajuje aukojo:
£ 40.0.0 A. Saulius (Manyong), 

tapdamas Marijos bažnyčios fun
datorium ir jėzuitų ordino amžinu 
geradariu.

£ 15.0.0 N.N. iš Viktorijos
£ 10.0.0 A. Grigaliūnas (Mel

bourne)
Po £ 5.0.0 A. ir E. šllogeriai 

(Merrylands), V. ir M. Žiogai 
(Brunswick), T. Šumskienė (Ban- 
kstown), A. Baltrūnas (Geelong), 
P. Tlrva (Adelaide), A. Jucius 
(Adelaide), A. Budrys (Adelaide).

£ 1.0.0 A. Stasytis (Melbourne).
£ 120.14.0 atkelta iš M.P. nr. 

25 (271) 3 pusi.
£ 221.14.0 —' Iš viso.
T.J. Bružiko S.J. vardu visiems 

aukojusiems nuoširdžiai dėkoja
PASTABA: Jei kas iš Australi

jos lietuvių dažniau aukodamas 
laiko bėgyje ar Iš karto įneša £ 
40 auką, Jis tampa Urugvajaus 
lietuvių bažnyčios fundatorium ir 
Jėzuitų ordino amžinu nariu — 
geradariu. Kaip geradaris Jis nuo
lat dalyvauja daugybėje mišių, 
maldų bei visų kitų šio ordino 
dvasinių nuopelnų.

T. S. Gaidelis S.J., 246 Miller 
Str., North Sydney, NSW.

| ŽINIOS IŠ EUROPOS
— Vasario 16 Gimnazijos dir. 

A. Giedraitis Iš direktoriaus pa
reigų pasitraukė. Gimnazija jam 
suruošė gražias Išleistuves, kurio
se dalyvavo Vokietijos Krašto Val
dybos pirm. Pr. Zundė ir ižd. J. 
Glemža.

Gimnazijos dir. pareigas eina 
mok. S. Antanaitis.

— Vasario 16 Gimnazijos salėje 
įvyko steigiamasis lietuvių Euro
pos Jaunimo susirinkimas, į kurį 
atsilankė būrelis gimnazistų. Pir
mininku išrinktas Adolfas Brlnkis. 
Būrelį globoti sutiko gimnazijos. 
direktoriaus p. e. mok. Antanai
tis.

Būrelio tikslas yra atstovauti 
Lietuvą Europos Jaunimo tarpe. 
Jau užmegsti ryšiai su vokiečių 
Europos Jaunimo sekretoriatu 
Koelne.

—• Šiemet lietuvių Jaunimui Vo
kietijoje rengiamos 3 vasaros sto
vyklos: skautams ties Schrlesheim, 
katalikų Jaunimui prie Augsburgo 
ir bendra jaunimo stovykla vai
kams, nedalyvaujantiems kitose 
stovyklose, Rennhofe, kurią ruošta 
Vokietijos Krašto Valdyba.

Prie bendrosios stovyklos rug
pjūčio mėn. bus pravesti 4 dienų 
kursai Vargo Mokyklų mokyto
jams. Numatoma Juose dalyvaus 
15 mokytojų.

— Nottlnghame (Anglijoj) įvy
ko Anglijos lietuvių studentų su
važiavimas Ir įsteigta Anglijos 
Lietuvių Studentų Atstovybė. Jos 
reikalų tvarkymas Iki visuotino 
suvažiavimo pavestas D. Sadūnal- 
tei (pirm.) V. Fidlerlul (sekr.) Ir 
J. Kalviui (Ižd.).

— Belgijos ir Olandijos lietu
viai • liepos 18 d. Belgijoje, prie 
Olandijos selnos (Eisdene) buvo 
suruošę bendrą gegužinę. Dalyva
vo daug lietuvių iš abiejų valsty
bių, kur daugumas dirba anglies 
pramonėje.

MELB. LIET. SPAUDOS
KIOSKAS SKELBIA:
Š.m. liepos mėn. 18 d. Melbour- 

_no lietuvių kapelionas, kun. Pr. 
Vaserls pranešė, kad Parapijos 
Taryba nutarusi nebeleisti Melb. 
liet, spaudos kioskui naudotis baž
nyčios patalpomis ir pavedusi p. 
Br. Zumeriui organizuoti naują 
spaudos kioską, kuris bus tiesio
ginėj P. Tarybos žinioj.

Remiantis augščlau pasakytu, 
randu reikalo pranešti Melbourne 
lietuviams, kurie penkis metus 
naudojosi mano paslaugomis parū
pinant lietuvišką spa"udą, kad už
draudus nadotis bažnyčios patal
pomis, esu priverstas perkelti 
Melbourne Lietuvių Spaudos Kios
ką į privatų butą — 295 Hoddle 
St., Collingwood. (telef. J.A. 
3284), kur mielai patarnausiu 
kiekvienam, norinčiam įsigyti bet 
kurią lietuvišką kpygą, žurnalą 
arba laikraštį. Taip pat ir toliau 
pasitarnausiu tautiečiams, priim
damas prenumeratas ir užsakymus 
bet kuriam, laisvame pasaulyje 
išleidžiamam, laikraščiui arba kny
gai-

Tuo pačiu noriu išreikšti nuo
širdžią padėką visiems tautiečiams, 
kurie bet kuriuo būdu padėjo man, 
vedant M. Liet. Spaudos Kioską.

Šia proga noriu Išreikšti savo 
džiaugsmą ir pasitenkinimą, kad 
Melbourno liletuvlal, per ištisus 

penkis metus, buvo patys karščiau
si lietuviško , spausdinto žodžio 
rėmėjai ir mielai įsigydavo gra
žiuosius mūsų leidinius. Tiktu, 
kad Ir toliau Melbournos neužleis 
pirmavimo ir su tokia pat meile 
lietuviškai knygai, suras būdų ir 
toliau įsigyti lietuviškų knygų 
savo bibliotekos praplatinimui.

Šiomis dienomis, Melb. Liet. 
Spaudos Kioske, numatoma gauti 
šių naujų leidinių:

Mirusios sielos, N. Gogolio. Pra- 
blčių šešėliai, Vydūno. Apie Laiką 
ir žmones, J. Aisčio. J. Blekaičio 
eilėraščiai. Giedra visad grįžta, J. 
Barūno.

Dar galima įsigyti šių leidinių:
Gabija N r. 5 Literatūros žur

nalas. Rytų pasakos, V. Krėvės. 
Uždraustas stebuklas, Stasio Bū
davo Ir daug kitų.

Melbourno Lietuvių Spaudos 
Kioskas prieidamas kiekvienam. 
Kioskas atdaras visomis savaitės 
deinomls nuo 9 vai. ryto iki 6 
vai. vak. ir vėliau — susitarus 
telefonu J.A. 3284.

Leonas Baltrūnas.
Melb. Liet. Spaudos Kiosko

Vedėjas.
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MfcV PASTOGĖ
MEZLIAVOS RANDA. LIETUVIŠKOS SPAU-I
GYVO PRITARIMO .. D.OS 50 M. MINĖJIMAS/POPTAj
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ STU- AUCKLANDE . "" j/ir-

Sydnėjus
Spaudos minėjimas

Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 
Klubo suruoštas lietuviškosios 
spaudos 50 metų atgavimo sukak
ties minėjimas buvo vienas pras
mingiausių ir turiningiausių pa
rengimų Sydnėjuje.

Minėjimas pradėtas pamaldomis 
šv. Benedikto bažnyčioje už žuvu
sius knygnešius, šv. mišias atlai
kė ir pamokslą pasakė kun. Va- 
seris.

Per pamaldas giedojo Br. Ki- 
verlo dvigubas mišrus kvartetas.

Salėje , po L. Karvelio įžangos 
žodžio dvigubas mišrus kvartetas 
pagiedojo žuvusioms broliams, pa
skui buvo skaitomas Vinco Kazo
ko literatūrinis montažas, supin
tas iš spaudos draudimo laikotar
pio žymesniųjų mūsų rašytojų kū
rinių ir aną gadynę paryškinančio 
teksto.

Minėjime dalyvavo apie 300 žmo
nių. Plačiau kitame numeryje.

Slidus pusmilijomis
Liepos 31 d. Sydnėjaus lietuviš

koji visuomenė turėjo progos pa
matyti pirmąjį lietuvišką dramos 
spektaklį. Todėl ir susidomėjimas 
buvo nepaprastas. I salę, kurioje 
tėra 520 sėdimų vietų, sugužėjo 
apie 700 žmonių. Kadangi spek
taklio rengėjai — Sydnėjaus Lie
tuvių Teatro Mėgėjų Būrelis — 
nesitikėjo tiek daug teatro mėgėjų 
susirinksiant, tai visiems ir bilietų 
neišteko.

Režisierius (SL Paulauskas), 
dailininkas (H. Šalkauskas) ir visi 
aktoriai susilaukė karštų plojimų 
ir buvo apdovanoti puikiausių gė
lių puokštėmis.

Apie “Slidų pusmilijonį” sceno
je plačiau kitame numeryje, (j)

Marijos šventė ir
akademija

Melbournas
PROF. DR. VINCO KRĖVĖS 

MICKEVIČIAUS MINĖJIMAS
Melbourne Lituanistiniai Kursai 

rugpjūčio 8 d. šv. Jono parapijos 
salėje po lietuvių pamaldų ruo
šia KRĖVĖS — MICKEVIČIAUS 
mirties minėjimą. Paskaitą, kuri 
bus paįvairinta ištraukomis iš ra
šytojo kūrybos, skaitys kursų ve
dėjas A. Zubras. Minėjimo progra
moje dalyvaus ir melbourniškių 
menininkų. Visuomenė kviečiama 

skaitlingu dalyvavimu pagerbti at
mintį mūsų didžiausiojo rašytojo. 
Prof. dr. Vincas Krėvė Mickevi
čius š.m. liepos 7 d. mirė JAV, 
Philadelphijos mieste.

M. Lituanistiniai Kursai.

LKF SUSIRINKIMAS
Lietuvių Kultūros Fondo Mel

bourne sk. valdyba š.m. rugpjūčio 
mėn. 15 d. 1 vai., Centrinės mo
kyklos patalpose (Old Men Hall) 
Hoddle Str., Collingwood, šaukia 
metinį susirinkimą. Darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas, 2. 
Mandatų komisijos rinkimai, 3. 
Susirinkimo prezidiumo rinkimai, 
4. Valdybos pirmininko, v-bos iž
dininko Ir bibliotekos vedėjo pra
nešimai, 5. Kontrolės komisijos 
pranešimas, 6. Diskusijos dėl pra
nešimų, 7. Valdydbos rinkimai, 8. 
Einamieji reikalai, 9. Susirinkimo 
uždarymas.

Nariai prašomi atsinešti nario 
knygutes. { susirinkimą kviečiami 
Melbourne išeinančių laikraščių 
atstovai, teatro, choro, studentų Ir 
kitų kultūrinių organizacijų atsto
vai ir visi prijaučiantieji.

PADĖKA
Melbourno Lietuvių Skautų Glo

bos Komitetas nuoširdžiai dėkoja 
L.S. Ramovės valdybai už £ 15. 
0.0, Josios paskirtus Melbourno 
skautų rengiamai jaunimo stovyk-

Brisbanė
PASIKEITĖ VALDYBA

Išvykus buv. A.L.B. Brisbanės 
Apylinkės valdybos pirmininkui 
inž. P. Dirkiui, naujoji valdyba 
pasiskirstė pareigoms: pirminin
kas — R. Budrys, vic. pirminin
kas — K. Statkus, sekretorius — 
Pr. Budrys, meno vadovas — A. 
Alčiauskas, kasininkas — J. Ur
bonas.

— Matusevičiai išvyko iš Bris
banės ir apsigyveno Adelaidėje.

J.U.
LAUNCESTONAS
Nauja Valdyba

Launčestono lietuviai liepos 18 
d. išsirinko naują ALB Apylin
kės valdybą bei, revizijos komisi
ją. Valdybon išrinkti ir pareigoms 
pasiskirstė: Jonas Krutulis — pir- 
min., Liuda žalgevičiūtė — sekr., 
Petras Šiaučiūnas — ižd. Revizi
jos komisija: Stasys Virbickas, 
Pranas Ligeikis ir Bronius Jan
kus.

Reikia atkreipti dėmesį į tai, 
kad pastaruoju metu Launčestone 
lietuviškoj veikloj atsirado pasy
vumo, kurį reikės naujajai valdy
bai įveikti ir tautiečius išjudinti 
iš snaudulio, bendruomeninį gy
venimą jstatant į tinkamas vėžes. 
Linkime sėkmės naujajai valdybai 
ir daugiau Judrumo mieliesiems 
Launčestono lietuviams. (x)

NEWCASTLIO LIETUVIAMS 
(T.S. Gaidelio S.J. informacija)

Sekančios pamaldos Newcastlio 
ir apylinkės liteuviams bus lai
komos rugpjūčio 8 d. 11.45 vai. 
Broadmedove, šv. Lauryno bažny
čioje. Pradedant 11 vai., prieš Mi
šias, bus klausoma išpažinčių.

Tą pačią dieną veiks Newcast
lio savaitgalio mokykla. Pirmoji 
pamoka 10 vai. ryto, prieš pamal
das. Tikyba — po pamaldų.

Bašinskui.

lai 1954 — 55 vasaros metu.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
WOLLONGONGE

Wollongongo ir apylinkių lietu
vių kolonija iki šiol buvo lyg Ir 
pamiršta. Tik prieš didžiąsias 
šventes čia apsilankydavo Sydnė
jaus lietuvių kapelionas. Bet da
bar kun. P. Butkaus rūpesčiu ir 
pastangomis gautas leidimas lietu, 
viškoms pamaldoms ir šv. Mišios 
laikomis Wollongongo katedroj se
kmadieniais 5 vai. vak.

Pirmos tokios vakarinės sekma
dienio pamaldos buvo atlaikytos 
liepos 25 d. Malonu buvo pajusti 
lietuviškų pamaldų nuotaiką, pri
siminti senai giedotas giesmes, 
ypač gražiai vargonais palydimas 
Alg. Pluko. P. J. Kedienė nuo
taiką dar paskaidrino Jautriai ir 
tikrai gražiai pagiedojusi solo. 
Jiem esame dėkingi ir visad Jų 
laukiame. Dar pati pradžia ir 
mūsų jauna “parapija” nedrąsi, 
bet ateity tikime ji sutvirtės, ypač 
kad Sydnėjaus lietuvių kapelionas 
kiekvieną mėnesį (o Jeigu reiks ir 
dažniau) žada pas mus pamaldas 
laikyti.

Kitos lietuviškos pamaldos Wol
longongo katedroj bus rugpjūčio 
22 d. 5 vai. vak. (1.)

NAUJA EUROPIETIŠKA 
SIUVYKLA 

BANKSTOWNE
359 Chapel Rd. (Frizina Cambers) 

Pasirinkimas angliškų ir aus
trališkų medžiagų. Užsakymai pri
matui su siuvyklos ir užsakytojo 
medžiaga. Kreiptis kiekvieną dar
bo dieną, šeštadieniais 
vak. Privatus telef.
vakarais) UY 2144.

Makaras

iki 8 vai. 
(skambinti

ir Zaeh.

LIETUVIŠKOS...........
............. PLOKŠTELĖS

Jau artėja ir Marijos Dangun 
Paėmimo Šventė — rugpjūčio 15 d. 
— sekmadienį, kurioje šiais Mari
jos metais visi tikintieji, jei gavę 
nuodėmių atleidimą ir priėmę šv 
Komuniją pasimels šv. Tėvo in
tencija Marijos garbei skirtoje 
bažnyčioje, arba bažnyčioje kur 
yra bent Marijos altorius, gali 
gauti visuotinius atlaidus.

Šią taip lietuvių mėgiamą Mari
jos šventę — žolinę visi Sydnė
jaus lietuviai, kviečiami atšvęsti 
Camperdowno bažnyčioje, kurioje 
bus suteikiama progos Ir atlaidus 

pelnyti talkininkaujant svečiui kun. 
dr. P.

Jau šeštadienį — rugp. 14 d., 
6 vai. vakare Camperdowno baž

nyčioje konferencija, palaiminimas, 
atlaidams gauti skirtos maldos, o 
po jų, bus klausoma išpažinčių, 
(kun. Dr. P. Bašinskas ir kun. P. 
Butkus).

Sekmadienį — rugp. 15 d. Cam- 
perdowne Išpažinčių bus klausoma 
nuo 8 vai. ryto (kun. dr. P. Ba
šinskas).

Išpažinčių bus klausoma ir Ban- 
kstowne St Brendans bažnyčioje 
prieš pamaldas nuo 9 vai. (kun. 
P. Butkus).

12 vai. Camperdowno bažnyčio
je Iškilmingos pamaldos, pamoks
las , bendra šv. Komunija, Mari- ^VWWWWWVWWWWWWWWWWVWWVWW^^^A 
Jos metams malda.

Po pamaldų apie 1 vai. ten pat 
esančioj St. Sophia College salėje 
jvks Marijos metų akademija. Kun. 
dr. P. Bašinsko paskaita, savos 
kūrybos mintys, deklamacijos, so
lo ir choro giesmės.

Visi Sydnėjaus ir plačių apy
linkių lietuviai nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti šioje Marijos šventė
je Ir akademijoje.

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.

DENTŲ TALKA BENDRUOME
NĖS LAIKRAŠČIUI

Liepos 31 d. Sydnėjaus lietuviai 
buvo susirinkę pasižiūrėti Teatro 
Mėgėjų Būrelio pirmojo scenos 
bandymo — "Slidaus pusmilijonio” 
premjeros. Po vaidinimo , prasi
dėjus šokiams, Lietuvių Studentų 
Sąjungos Sydnėjaus skyr. narių 
grupė pasikuždėjo tarpusavy, pas
kui pasitarė su Teatro Būrelio va
dovu ir paskelbė, kad bus vykdo
ma sidabrinukų mezliava savam 
laikraščiui paremti. Studentai su 
lėkštėmis apkeliavo salę ir susi
rinkę kupeton suskaitė £ 9.4.21. 
Čia pat surašę aktą su pinigais 
persiuntė “Mūsų Pastogei”.
IR ADELAIDĖJE PABANDĖME 

MEZLIAVAS
Originali mintis lietuviškus po. 

buvius panaudoti bendruomenės 
laikraščio ir apskritai lietuviško
sios veiklos sustiprinimui organi
zuojant mezliavas, randa atgarsio 
tautiečių tarpe ir mielai vykdoma. 
Sydnėjaus “šviesos” parengime 
pravedus pirmą mezliavą “Mūsų 
Pastogei” — ir Adelaidėje padarė
me bandymą.

Liepos 24 d. popiete gražus Lo- 
ketalio tautiečių būrelis susirinko 
p.p. Damaševičių (Woodville 
North) naujo namo įkurtuvių at
švęsti. Pobūvio metu A. šerelis 
pasiūlė padaryti mezliavą “Mūsų 
Pastogei”. Buvo paleista stiklinė 
Ir, po “kelionės” aplink svetainę 
sugrįžo ne tik su sidabrinukais, 
bet ir banknotais. "Nedrausmin
gieji” p.p. E. Bemaitienė, S. 
Vyšniauskas ir A. šerelis užmetė 
dar po svarą ir suskaičius rasta 
penki svarai Ir 6 penai. Pinigai 
pasiųsti “Mūsų Pastogei”.

Padėkos žodyje A. Šerelis parei
škė, kad Jei ši suma ir nėra labai 
didelė parama savam laikraščiui, 
tai bent bus paskatinimas mezlia
vas padaryti papročiu ir tuo būdu 
bus vis prisimenama ir paremiama 
sava spauda .

A.š.
"Mūsų Pastogė” mieliems bi

čiuliams nuoširdžiai dėkoja.
PRAŠO ATSILIEPTI

S. Jurkėnas, gyv. N. Zelandi
joj, prašo atsiliepti draugus, su 
kuriais jis yra dirbęs pas ameri
kiečius darbo kuopose Vokietijoj. 
Norėtų susirašinėti. S. Jurkėno ad
resas: S. Jurkėnas (165), c/o 57 
Fryatt St, Dunedin, C.I.j New 
Zealand.

DROVITĖS, NEDRĮSTATE?
Įsigykite draugų modernišku ke

liu — per korespondenciją.
Mūsų sąrašuose moterys ir vy

rai visokio amžiaus, tikybos ir 
pažiūrų į gyvenimą Australijoj 
ir užsieniuose.

Pasitikėjimo paslaptis užtikrinta.
Pažymėkite amžių ir kt. ir ra

šykite dėl pilnų žinių paprastame 
užklijuotam voke be įsipareigoji-

Aucklande (Naujojoj Zelandi
joj) buvo suruoštas gražus lietu
viškos spaudos atgavimo 50 metų 
sukakties minėjimas, kuris įvyko 
liepos 25 d. YWCA salėje. Į mi
nėjimą susirinko didžioji dalis Au- 
cklando lietuvių. Paskaitą apie 
spaudos draudimo laikotarpį skaitė 
p. S. Piežaitė (Amerikos lietuvė, 
mokytoja). Neilgoj paskaitoj pas- 
kaitininkė patelkė įdomių faktų ir 
atsimintinų skaičių. Per 40 metų 
spaudos draudimo laikotarpį buvę' 
išleista 1856 knygos skirtingais 
pavadinimais. 37.000 knygų ir 56. 
000 egz. laikraščių buvę konfis- 
No 18
kuota rusų pasienio policijos. Per 
tuos 40 metų apie 9000 lietuvių 
buvo ištremta į Sibirą, uždaryti 
į kalėjimus .nušauti arba pakarti 
už lietuviško laikraščio ir knygos 
platinimą ar skaitymą.

Buvo užsiminta ir apie dabartinę 
sunkią lietuviškos spaudos padėtį 
tremtyje , nurodant, kad pastarų
jų trijų metų laikotarpy lietuviš
kų knygų tiražas tremtyje suma
žėjęs perpus. Baigdama paskaitą 
p. Piežaitė ragino vengti visko, 
kas rautų lietuvybės idėją iš mū
sų širdžių.

J. Pečiulaitis trumpa kalba pri
minė VLIKo veiklos dešimtmetį, 
paryškindamas jo atsiradimą Ir 
reikšmę laisvinimo kovos bare.

Ta proga Aucklando Apylinkės 
valdyba padarė savo pranešimą, 
kurį perskaitė N, Zelandijos Kraš
to Valdybos pirm. C. Liutikas. 
Buvo aptarta ir einamieji reikalai.

Minėjimą suruošė Aucklando 
Apylinkės valdyba. Pirmininkavo 
J. Žiginskas, sekretoriavo J. Gai
galas.

G.P.

LIETUVOS KARIUOMENĖS
KŪRĖJŲ — SAVANORIŲ 

DĖMESIUI
Vykdant Lietuvos Kariuomenės 

Kūrėjų — Savanorių Sąjungos 
centro valdybos, esančios Čikagoj 
(JAV) , pavedimą, Sydnėjuje įsi
steigusia NSW. valstijos L.K.K.S. 
S-gos skyrius per savo valdybą 
kviečia visus kūrėjus — savano
rius, gyvenančius Australijoj (iš
skyrus W.A. valstiją), įsiregist
ruoti, tikslu įsteigti Australijos 
skyrių su poskyriais. .Susiregis- 
travus, korespondencijos būdu bus 
pravesti valdomųjų organų rinki
mai.

Visi kūrėjai — savanoriai pra
šomi užsiregistruoti iki š.m. spa
lio mėn. 1 d. ir atsiųsti tokias ži
nias: Pavardė, vardas, 2) Liet, 
kariuomenėn įstojimo data, 3) da
bartinis adresas Ir 4) savo suma
nymus šiuo reikalu.

Žinias siųsti šiuo adresu: V. 
ŠLIOGERIS, 17 Belmore Ave., 
Belmore, N.S.W.

NSW Valstijos L.K.K.S. S-gos 
Sk. Valdyba.

PAMALDOS RUGPJŪČIO MĖN.

8 d. pamaldos Cabramattos lie
tuviams Mt. Pritchard bažnyčioje 
8 vai. 30 min.

22 d. pamaldos Wenthhworth- 
ville lietuviams St. Columba's baž
nyčioje 10 vai.

29 d. pamaldos St. Mary’s lietu
viams St. Mary’s parapijos baž
nyčioje 9 vai.

Kun. P. Butkus.

mo.
MILTONS FRIENDSHIP CLUB

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

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

A.L.B. SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBOS RUOŠIAMAS

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

Veiks turtingas bufetas. Gros gera kapela.

KREPŠINIS SYDNĖJUJE
‘ Kovas” — Universitetas
“Kovas” laimėjo ir antram rate 

prieš studentus. Tai buvo vienos 
sunkiausių rugtynių, nes studen
tai, norėdami patekti į pusbalgmės 
žaidynes, stengėsi laimėti.

Pirmą puslaikį studentai , nors 
žaidimas buvo apylygis, bet turė
dami 6į pėdų 5 colių augščio cent
rą, Ir naudodami stiprų zoninį 
dengimą puslaikį baigė 19:15 savo 
naudai.

Antram puslaiky "Kovas” gra
žiais tolimais metimais santykį iš
lygina ir po 10 minučių turi per
svarą. Studentai stengiasi atsi
griebti ir Jų augštasis centras, 

nors Jį dengia du “Kovo” žaidėjai, 
daro metimus ir santykį išlygina. 
Prieš pat pabaigą Krlaucevičius 

meta dvi baudas Ir vieną išnaudojęs 
atneša Kovui laimėjimą.

"Kovas” turėtų daugiau kreipti 
dėmesio j priešo zoninį dengimą, 
nes "Kovui” visuomet esti didžiau
sia problema — kaip pralaužti 
"zonas”.

“Kovui” taškus pelnė: Krlauce- 
vlčius 9, šutas 8, Genys 6, Laukai
tis 5, Koženlauskas 2, Vasaris ir 
Bačiulis po 0.

"Kovas” vyksta į Newcastle
Rugpjūčio 8 d. "Kovo” I ir II 

krepšinio komandos vyksta į New. 
castle ir ten žais su vietos austrą, 
lų rinktinėmis. Newcastlėj krep
šinis yra labai populiarus Ir yra 
gerų žaidėjų, todėl ir rugtynėmis 
susidomėjimas gana didelis. Pas
kutinį kartą “Kovas” laimėjo prieš 
Šiaurės distrlkto rinktinę New
castle.

“Kovo” valdyba kviečia Sydnė
jaus lietuvius, ypač turinčius savo 
mašinas , vykti į Newcastle. Tai 
bus graži Iškyla į vieną gražiausių 
NSW vietovių Ir sykiu bus progos 
pamatyti įdomias rugtynes.

Norintieji dalyvauti iškyloje su
sitaria su V. Šutu. Tel.: LL 4001

Sporto laikraštis
Melbourno sporto klubas "Var

pas” pradėjo leisti Australijos lie
tuvių pirmąjį sporto laikraštį 
“Varpas”. Išeina 'kartą per mėne
sį. Jau pasirodė liepos mėn. nr. 
Pateikiama apsčiai medžiagos iš 
lietuvių ir apskritai viso pasaulio 
sporto gyvenimo. Spaudžiama ro
tatorium. Redaguoja M. Katilius.

A.L.

KREPŠINIS GEELONGE
‘ Vytis” — “Workers” 28:30 (7:9)

Rungtynės pradėtos didele spar
ta. Kamuolio nei vienos komandos 
žaidėjai nepajėgdavo išlaikyti ir 
tai buvo pražūtinga “Vyties” klai
da. Gi sparta reiškia truputį dau
giau, negu beatodairišką lakstymą 
po aikštę, šios rungtynės abiem 
komandom buvo svarbios, gal dėl 
to ir “Vytis” pasimetė.

Pirmas puslaikls, kurį “Vytis” 
neišnaudojo taškų ranklojlmul, ne
prilygo Ir B klasės žaidimo lygio. 

Kiek rimčiau abi komandos pasi
rodė antram puslaiky. Bet abi ko
mandos buvo lygios vertės ir re
zultatai nuolat keitėsi. Tik per 
paskutines 3 minutes “Workers” 
pajėgė kamuolį “užmarinuoti” ir 
tuo išsikovojo laimėjimą.

Žaidė ir taškus laimėjo J. Pa
lais 11, R. Zinkevičius 4, N. Jo

mantas 7, V. Brenelzerls 6, J. Llp- 
šys ir K. Starinskas 0.

Pradžia 8 vai. vak. Al. Bu-kas.

A.LININS
EUROPIŠKA DELIKATESU KRAUTUVE

SELEMS PD., R E V E S B Y, (arti stoties)
TELEF.: UY 9721

DIDELIS PASIRINKIMAS EUROPIŠKŲ GĖRYBIŲ

Importuoti Ir vietiniai sūriai, grucė, varškė, taukai vanilijos

lazdelės, šafranai, kardamonai ir kt.

šprotai, kilkės, sardinės ir kiti žuvies konservai. Rūkyti unguriai.

PRISTATOMA I NAMUS: Herne Bay, Yagoona, Bass Hill ir

kitus priemiesčius aplink Bankstownq.

Brookvale alus tuzinais.

— JŪSŲ FOTOGRAFAS —
Portretai: vestuvių—vaiku—sporto ir 

seimu grupiu 
COMERCINĖ FOTOGRAFIJA 

ALLAN STUDIO S 
318 Smith Street, COLLINGWOOD, N.5. Vic, 
Telef.:,JA 2026.

? DĖMESIO DĖMESIO?
? Prašom įsidėmėti mūsų naują adresą pasikeičiantį nuo liepos 19 d.?

Europietis specialistas optikas i 
T Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius. y

Y Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. y
| O P T O f
? Optical Service ?
•į- 9th Floor, 109 Swanston St, Melb. C.I. Telef. Centr. 1819? 
? Priešais Melbourno Town Hall. ?

•— Liepos 24 d. Jankauskai iš 
Carramaros pasikvietė Sydnėjaus 
lietuvių kapelioną, kad pašventin
tų Jų naujai pastatytus namus. 
Jie davė savo namams vardą: 
“Kražiai”, kad primintų jų gimti
nę Kražius, kur jie Burčiškės kai
me turėjo ūkį ir namus. Kūmais 
buvo J. Petnlūnas ir p. St. Jure
vičienė. Gausus būrys kaimynų 
susirinko pasisvečiuoti.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

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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