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TAIP, PONE 
MINISTERI,

— gaila popierio...
Nusiginklavimo konferencija 

Londone atsidūrė mirties taške. 
Maskva atmetė Vakarų, o Vaka
rai — Maskvos planus.

Kas toliau? Kokius naujus ėji
mus sugalvos Jungtinės Tautos ir 
“didieji”? Atrodo, kad nieko nau
jo nebus išrasta. Bent artimiau
siu laiku. Šitai ryškėja iš politi
nio gyvenimo vairuotojų pareiš
kimų.

Maskva, ašku, kaltina ir ang
lus, ir amerikiečius, ir kanadie
čius, ir prancūzus, šie visi kalti
na Maskvą. Anglijos užsienių rei
kalų ministėris Selwyn Lloyd, kal
bėdamas parlamente pareiškė, kad 
sutartis dėl nusiginklavimo “ne
būtų verta to popierio, ant kurio 
ji būtų surašyta”.

Diplomatiniai stebėtojai sako, 
kad Selwyn Lloyd pareiškimą iš
šaukė Rusijos pasiūlytasis planas 
Jungtinių Tautų nusiginklavimo 
konferencijai Londone, kur jis 
buvo vienbalsiai atmestas. Rusai 
siūlę sustabdyti atominių ginklų 
bandymus dvejiems ar trejiems 
metams, arba sunaikinti jau pa
gamintas atomines bombas.

Esminiai nesutarimai, atrodo, 
yra tame, kad vieni kitais nepa
sitiki ir nė viena šalis nenori at
sisakyti to, kas .silpnintų jos ka
rinį pajėgumą. O šiuo metu Ame
rika ir Anglija atominių ginklų 
gamyboj yra palikusios užpakaly
je Sov. Sąjungą.

DARBAS NESUSTOS, IKI LIETUVA BUS LAISVA
VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO PAREIŠKIMAS

NAUJI AREŠTAI
VENGRIJOJ

Reuterio žinių tarnyba iš 
dapešto praneša, kad pastarosio
mis dienomis Vengrijoj vėl vyks
ta masiniai 
daugiausiai 
darbininkų 
doma, kad 
niausiai areštuoja 
nakties metu.

Spėjama, kad vyriausybė nuo
latiniais areštais nori įbauginti 
gyventojus, ir parodyti, kad savo 
“kieta” politika yra pasiryžusi 
neduoti net menkiausios progos 
kilti panašiems įvykiams, ;kokie 

buvo Vengrijoje pereitų metų ga
le.

Du “kontra-rqvoliucionieriai” 
nuteisti mirti ir keliolika įvairio
mis kalėjimo bausmėmis.

Bu-

areštai. Areštų banga 
palietė tarnautojus ir 
tarybų narius. Nūro- 
policija žmones daž- 

jų namuose

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini-1 tai ir Lietuvai. Lietuvis lietuviui 
n Komitp.tn tikslas knl T.ietnva visur ir prie visų aplinkybių yra 

brolis. Ir lietuvio, ir tautos, ir tė
vynės išdavimas yra tolygiai 
smerktini.

Lietuviai pavergtoje tėvynėje 
ar Sibiro tremtyje tuo pačiu jaus
mu turi vienas kitam padėti ir 
vienas kitą gelbėti, kad išsilaiky
tų. Visa lietuvių išeivija vienu 
balsu turi liudyti pavergtos lietu
vių tautos skriaudą ir šauktis tei
singumo Lietuvai.

Nuo tos pareigos nėra atleis
tos nei senoji, nei naujoji, nei 
priaugančios, nei būsimos lietu
vių kartos, kol Lietuvos laisvė 
bus laimėta.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas kviečia visus tautiečius 
jungtis aplink jį tėvynės laisvini
mo darbui. VLIKas niekad neišsi
žadės nei savo įsipareigojimų tau
tai, nei savo tautinių principų, 
nei tikslo — Lietuva turi būti 
laisva iy nepriklausoma.

Sveikinsime Lietuvos mažumų 
atstovus, jeigu ir jie įsijungs į 
mūsų pastangas Lietuvai laisvę 
atgauti ir jos nepriklausomai de
mokratinei ateičiai kurti,

Augštai vertiname gerus santy
kius ir glaudų bendradarbiavimą 
su Amerikos Lietuvių Taryba ir 
per ją su visa JAV lietuviškąja 
išeivija, kurios darbas ir įnašas 
1918 metais nepriklausomai Lie
tuvai atkurti, nepriklausomybę iš
laikyti, o Lietuvai okupacijon pa
tekus ir vėl ją į laisvę išvesti, bu
vo ir yra milžiniški.

Remsime Lietuvos diplomatus ir 
jų pastangas Lietuvos suverenu
mo teises ginti, o taip pat jų dip
lomatines akcijas Lietuvos laisvės 
byloje.

VENGRIJOS
BĖDOS

Jungtinių Tautų ekonominė 
misija Europos problemoms aiš
kinti nurodo, kad Vengrija šiuo 
metu yra ekonominės krizės išva
karėse. Padėtis esą tiek pat kri
tiška, kaip prieš tautinę revoliu
ciją, tik Janos Kadaro vyriausy
bei stabilizuoti padėtį dabar yra 
žymiai sunkiau. Vengrija susidu
rianti su žaliavų ir kreditų stoka.

ko-

★ Iš Vašingtono pranešama, 
kad šie metai, treti iš eilės, yra 
Amerikos ūkinio gerbūvio rekor
diniai metai. Pramonės gamyba 
prašoksianti pereitų metų skai
čius. Asmeninės amerikiečių pa
jamos taip pat padidėsiančios, o 
bedarbių skaičius sumažėsiąs iki 
4% bendro dirbančiųjų skaičiaus.

★ Pasaulio grožio karaliene iš
rinkta Peru aštuoniolikmetė Gla
dys Zender.

■ mo Komiteto tikslas, kol Lietuva 
tebėra Sovietų okupuota, pasilie-

• ka nekintamas — kovoti už Lietu- 
' vos išlaisvinimą ir nepriklauso-
• mos demokrainės valstybės atsta-
■ tymą. Dėl besikeičiančios tarptau-
■ tinės padėties gali tekti keisti ko-
• vos metodus ir priemones, bet 

VLIKo darbas nesustos, iki Lie-
■ tuvos išlaisvinimas įvyks.

Lietuvos išlaisvinimas būtų pa
siektas, jei sovietinis okupantas 
išvestų iš Lietuvos savo ginkluo
tąsias jėgas, policiją, sovietinę 
administraciją, ir jei krašte būtų 
užtikrinti laisvi rinkimai, per ku
riuos žmonės be baimės galėtų iš
sirinkti Tautos Atstovybę, sudary
ti teisėtą vyriausybę ir pasisaky
ti, kokios santvarkos nori.

Lietuvos išlaisvinimas galėtų 
įvykti karo arba suirutės sovieti
niame bloke pasėkoje, arba taikio
mis priemonėmis.

Karas šiandien laikomas pasau
line katastrofa, kurios visi sten
giasi arba visai išvengti, arba ją 
galimai atitolinti. Sovietinio blo
ko pairimas tam tikromis aplin
kybėmis, kaip parodė Lenkijos ir 
Vengrijos pavyzdžiai, yra gali
mas ir gali turėti Lietuvos išlais
vinimui toli einančias pasekmes. 
Taikiomis priemonėmis tarptauti
nius nusikaltimus ir neteisybes 
atitaisyti reikia daug pastangų ir 
laiko. Juo labiau, kad laisvieji de
mokratiniai didieji, o taip pat 
Jungtinių Tautų Organizacija sto
koja ryžto padaryti tarptautiniais 
klausimais drąsius ir teisingus 
sprendimus ir juos vykdyti. Sovie
tų Sąjungos pavergtų kraštų, jų 
tarpe ir Lietuvos, išlaisvinimo rei
kalai buvo atidedami ateičiai. 
Nors, kaip tik dabar, paskelbus 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
specialios komisijos raportą apie 
Sovietų žygdarbius tautine revo
liuciją Vengrijoje užgniaužiant, 
viso laisvojo pasaulio akys vėl 
kreipiamos į Sovietų nusikaltimus 
okupuotuose kraštuose. Vengrijos 
klausimui spręsti šaukiama nepa
prasta Jungtinių Tautų pilnaties 
sesija ir tąja proga Sovietų pa
vergtos tautos užtikrinamos, kad 
jų laisvinimo reikalas nėra ir ne- 
busZpamirštas.

Tad VLlKas budi ir laiko savo 
pareiga visą laiką visiems primin
ti, kad Lietuvos pavergimas tebė
ra skaudus faktas, kad jis yra vie
na iš kliūčių teisingai .pastoviai 
ir visuotinai taikai pasaulyje pa
siekti ir kad tas Sovietų Sąjun
gos tarptautinis nusikaltimas ne
gali būti užmirštas, kol skriauda 
bus atitaisyta ir Lietuva laisva.

Gal tai užtruks. Turime būti 
pasiruošę pakelti tarptautinės po
litikos bangavimus, vilčių priartė
jimą, bet taip pat jų atitolimą ir 
vis tuo pačiu ryžtu ištverti ir lai
mėti.

Visus sunkumus pakelti, išlai
kyti nepalūžtamą viltį, ištverti vis
ką, kol tikslas bus pasiektas, tu
rime būti susiklausę, ryžtingi ir 
vieningi — vieningi pastangose ir 
veikloje, kaip vieningi esame dėl 
siekiamo tikslo — Lietuvos lais
vės.

Toji vienybė turi apimti visą lie
tuvių tautą tėvynėje, tremtyje ir 
išeivijoje. Kiekvienas lietuvis, kur 
jis bebūtų, turi likti ištikimas tau-

Bendradarbiaujame su Lietuvos vimą, o taip pat sritinių federa- 
Laisvės Komitetu, kurio įnašas į • cijų steigimą.
Lietuvos laisvinimo darbą yra žy
mus ir reikšmingas.

Dalyvaujame ir remiame Pa
vergtų Europos Tautų Seimą ir jo 
didžius darbus pavergtoms tau
toms laisvinti.

Kviečiame visą lietuviškąją iš
eiviją remti VLIKo darbus ir jiem 
talkinti, o taip pat talkinti ir ki
tus lietuviškuosius veiksnius, ku
rie, bendradarbiaudami su VLIKu, 
dirba Lietuvos laisvei.

Siekdami laisvinimo žygius pa
spartinti ir atsižvelgę būsimos ne
priklausomos Lietuvos interesų, 
stengsimės mėgsti santykius su 
visais Lietuvos kaimynais: len
kais, vokiečiais, gudais .ir kitais. 
Siekdami bendrąją kovą prieš ko
munizmą sustiprinti kartu siekia
me, kad kaimynai atsisakytų šovi
nizmo ir nepagrįstų pretenzijų į 
Lietuvai priklausančias žemes, jei 
jie tai daro.

Santykiai su ukrainiečiais bus 
pagyvinti, siekiant su jais glau
desnio bendradarbiavimo.

Sveikinsime kiekvieną santykių 
su kaimynais išlyginimą, ar tai 
liestų senas ar naujas problemas. 
Tačiau, neapleisime gyvybinių Lie
tuvos interesų nei teritorinių, nei 
politinių, nei ekonominių, nei kul
tūrinių.

Manome, kad nesusipratimai su 
kaimynais ateityje bus lengviau 
sprendžiami, negu tai buvo praei
tyje. Pasisakome už integruotą 
Europą, kurioje sumažėtų suvere
numo, prestižo ir interesų augštos 
sienos. Tikime, kad tarptautiniai 
klausimai apjungtoje Europoje 
bus lengviau raviduojami.

Todėl remiame Europos integra-

SUKILIMAS OMANE

Pirmoje eilėje vertinsime kiek
vieną pastangą, kuri ves į glau
desnį trijų Pabaltijo tautų ir val
stybių bendradarbiavimą.

VLIKas, organizuodamas ir ves
damas Lietuvos laisvinimo kovą, 
neturi jokių pretenzijų tapti iš
laisvintos Lietuvos vyriausybe. Iš
silaisvinusi lietuvių tauta, atgau
dama krašto nepriklausomybę, 

pati sudarys vyriausybę ir pasi
rinks santvarką, kuri užtikrintų 
visiems laisvę, teisingumą ir de
mokratiją.

Kol tai įvyks, palankiai žiūri
me į kiekvieną pagerėjimą paver
gtame krašte, kurs padėtų lietu
viams išsilaikyti dvasiniai, 
džiaginiai ir kultūriniai.

Kad padėtis krašte gerėtų da
rysime laisvajame pasaulyje ir per 
tarptautines organizacijas viską, 
kad sovietiškojo okupanto sauva
liavimą ir neteisėtus veiksmus 
sustabdytų, o taip pat sulaikytų 
lietuvių tautos žudymą, persekio
jimą, trėmimą, laikymą priver
čiamojo darbo stovyklose, Sibiro 
tremtyje ir jos visokeriopą išnau
dojimą. Visada ir visur reikalau
sime, kad ištremtuosius Sovietų 

Sąjungon okupantas grąžintų Lie
tuvon.

Reiškiame padėką visiems, 
rie moraliai ir medžiaginiai 
mia VLIKo darbus, o taip 
augštai vertiname šalpos organi
zacijų ir pavienių asmenų pastan
gas dosniai sušelpti tėvynėje varg
stančius tautiečius ir Sibiro trem
tinius. Jieškosime būdų pakeisti 
Sovietų plėšikišką muitų sistemą, 
kad vargstančiųjų šalpa nesuda
rytų okupantui savanaudiško pa
sipelnymo šaltinio.

VLIKO PREZIDIUMAS.

Nepasisekė
Sukilimas Kinijoj

Pekingo radijas pranešė, kad 
pereitos savaitės gale Tsinghai 
provincijoje, Tibeto pasienyje “ne
skaitlinga revoliucionierių grupė, 
vadovaujama intelektualų ir fi
nansuojama kapitalistų, mėgino 
sudaryti visus gyventojų sluoks
nius atstovaujančią” vyriausybę. 
Policijai pasisekę revoliuciją už
gniaužti ir jos vadai turės atsa
kyti prieš “liaudies teismą”.

me-

ku- 
re- 
pat

NAUJAS NERAMUMŲ ŽIDINYS

VIDURINIUOSE RYTUOSE

Pereitą savaitę pasaulio radijas 
ir spauda pradėjo plačiai garsin
ti Omano sukilimą, kur apie 5000 
gerai ginkluotų vyrų mėgina nu
versti sultoną ir perimti iš jo val
džią. Sukilėliams vadovauja 
Imam, religinis Omano arabų va
das, kuris už panašius bandymus 
1955 m. buvo ištremtas iš krašto. 
Jo vyriausia būstinė visą laiką 
buvo Kaire.

Užsienio radijas skelbia, kad 
sukilėliai yra užėmę kelis mies
tus ir apie 5000 kv. mylių dyku
mos.

Sultonas paprašė Anglijos pa
galbos. Pagal sutartį, Anglija pra
šomą pagalbą privalo suteikti, 
nes Omanas yra D. Britanijos 
protektoratą. Anglijos vyriausybė 
įsakė savo įguloms Kenijoj, Kip
re ir kitur būti pasiruošusioms 
veiksmams. Anglų karo lėktuvai 
mėto atsišaukimus .ragindami gy
ventojus evakuoti sukilėlių užim
tas sritis, kad nenukentėtų bom
bardavimo atveju.
Skelbiama, kad iš sukilėlių atim

ti ginklai yra naujausi ameriko
niški automatai, kokius Amerika 
tiekia Saudi Arabijai ir kitiems 

V«k Rytų kraštams. Manoma, kad 
čia pirštą bus prikišę ir amerikie

čių naftos bendrovės, kurios mie-

lai matytų britus netenkant žiba
lo versmių ir Omane.

Sovietų Sąjunga šia proga rado 
reikalo pareikšti, kad įvykiai Oma
ne nėra vien tik Anglijos — Oma
no sultono reikalas. Maskva sa
ko, kad ir “britai neturi teisės kiš
tis į Omano vidaus reikalus, nes 
tai yra sukilimas prieš britų im
perializmą ir JAV-bių naftos mo
nopolistus”. Tai esą tautos kova 
dėl savo, laisvės.

Omano sukilėlius remia Saudi 
Arabija ir Egiptas. Platesnio mas
to kovos čia neįmanomos dėl že
mės paviršiaus sąlygų ir nepa
prastų karščių, kurie šiuo metu 
Omane siekia iki 120 laipsnių Fa
renheito.

Omano sultonatas susisiekia su 
Saudi Arabija, Pakistanu, Persi
ja ir yra garsus savo naftos šal
tiniais. Omano sultonatas turi ne
priklausomos valstybės statusą. 
Omanas yra susirišęs draugišku
mo ir prekybinėmis sutartimis su 
Anglija.

Lu-

NAUJA RESPUBLIKA?

SUOKALBIO
UŽKULISIAI

Lenkų laikraštis “Tribūna
du” paskelbė smulkmenas, kaip 
Molotovas, Malenkovas ir Kaga- 
novičius buvo suplanavę perimti 
valdžią iš Chruščevo. Pasak laik
raščio, Molotovas turėjęs perimti 
Chruščevo, o Malenkovas Bulga- 
nino postus. Nesutarimai tarp 
Kremliaus tūzų vykę nuo seniau. 
Partijos centro komitetui susirin
kus posėdžio) Leningrado 250 metų 
sukakties minėjimui aptarti, Chru- 
ščevas pajuto siūbuojant žemę po 
savo kojomis. Tada jis nutarė iš
lošti laiko ir jam pasisekė: sukvie
tus visus prezidiumo narius ir 
partijų vadus iš provincijos, pa
gal gudriai paruoštą paties 

Chruščevo planą, visumos posėdy
je Malenkovas su Molotovu veik 
ir išsižioti negavo — visą laiką 
kalbėjo Chruščevo' rėmėjai ir bal
savimo metu molotovininkai fata
liškai prakišo. Nuo čia tad ir pra
sidėjo “senųjų revoliucionierių” 

kelias atgal...

★ Australijos ministėris pirmi
ninkas Menzies po tonsilų opera
cijos Londone, pasveiko ir perei
tos savaitės gale išėjo iš "ligoni
nės.

★ Pereitą savaitę iš Jugoslavi
jos atvyko iB. Radak, 10 metų 
amžiaus berniukas, kur Mascato 
aerodrome jo laukė prieš 10 metų 
į Australiją atvykęs jo tėvas. Tė
vas nepažino savo sūnaus, kaip 
lygiai ir sūnus tėvo, tad juodu su
pažindino lėktuvo, kuriuo keliavo 
berniukas, palydovė.

★ Iš Djakartos pranešama, kad 
Centralinės Javos ir Djakartos 
savivaldybių rinkimuose komunis
tų partija laimėjo apię 50% bal
sų. Politiniai stebėtojai mano, kad 
C. Javos gyventojų skurdas bu
vęs didžiausias komunistų talki

ninkas.
•* Potvynio metu Kinijoj žuvo 

per 550 žmonių, apie 4000 kvadra
tinių mylių plote sunaikinti pasė
liai Shantungo ir Kiangsu provin
cijose. Gelbėjimo darbams buvo 
suorganizuota apie 50.000 kariuo
menės ir policijos. Nuo potvynio 
daugiau ar mažiau nukintėjo apie 
milionas žmonių.

★ Azijos gripas siaučia Sydnė- 
juje. Kelios mokyklos, susirgus 
didesniam skaičiui mokinių ir 
mokytojų, turėjo laikinai per
traukti darbą.

★ šiaurės Atlanto Sąjungos ka
rinių pajėgų vadas gen. Lauris 
Norstad pareiškė, kad naujoji 
Vakarų valstybių gynybos siste
ma Europoje yra tiek efektyvi, 
kad Sov. Sąjunga yra netekusi 

betkokios galimybės įvykdyti pla
tesnio masto netikėtą orinį puo
limą.

★ Pietinėje Javoje per potvy
nius 70.000 žmonių liko be pasto
gės. Jų namai arba sugriauti, ar
ba sugadinti.

★ Iš Canberros pranešama, kad 
1957-58 metų imigracijos kvota 
apie 60% sumažinta Pietų Euro
pos kraštų žmonėms. Sumažini
mas labiausiai palies italus ir 
graikus.

★ Iš Canberros pranešama, kad 
ateinančiais metais į Australiją 
atvyks D. Britanijos min. pirm. 
Harold Macmillan. Ta pačia pro
ga jis lankysis ir N.

Iki šiol nė vienas 
jos min. pirmininkas 
vizitavęs Australijos.

Zelandijoj
D. Britani- 

dar nėra

Iš Tuniso Reuteris praneša, 
kad Tuniso nacionalistų partijos 
politinis biuras planuoja nušalin
ti Tuniso valdovą ir valstybę pa
skelbti respublika. Manoma, kad 
respublikos prezidentu būsiąs da
bartinis min. pirmininkas Habib 
Bourgiba.

• “Heimatstimme”, Lietuvos 
kilmės vokiečių organas birželio 
mėn. numeryje t.k. plačiau rašo 
apie nuotykingą vyskupo Matulio
nio gyvenimo ir kančių kelią per 
sovietinius trėmimus, prievartos 
darbų stovyklas ir kalėjimus.

ŽIEMA
Pastarosiomis savaitėmis veik 

visoje Australijoje buvo stiprios 
šalnos naktimis ir palyginamai 
žvarbus oras dienos metu Mėly
nuosiuose kalnuose, taip vadina
mose Australijos Alpėse, iškrito 
ir gausiai sniego. Apie pėdos sto
rio sniego sluogsnis padengė pla
čius kalnų plotus nuo Kosčiuškos 
iki Cabramurros ir Kiandros. 
Sniegą nuo kalnų kelių valo spe
cialios mašinos.

Sniego apsčiai pridrėbta Obe- 
rono, Oranges, Barringtono ir ki
tose vietovėse.

1
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;K®KUPUOTOJE
W LIETUUQ7E

(Ii “Tiesos”, Vilniaus

— Visoje Lietuvoje vėl mitingų 
banga, šį kartą ryšium su Molo
tovo “antipartinės” grupės paša
linimu. Liepos 3 d. įvyko respub
likinis partinio aktyvo susirinki
mas, kuriame A. Sniečkus, J. Pa
leckis ir keliolika kitų sovietinių 
pareigūnų visokiais piktais žod- 

*ziais pasmerkė tos grupės narius. 
Po to visoje Lietuvoje įvyko vie
tiniai mitingai, kuriuose “karštai 
pritarta” Maskvos permainoms.

— įsakas apie kolchozininkų 
prievolių panaikinimą yra tokio 
turinio: “TSKP centrjy komitetas 
ir TSRS ministerių' taryba nuta
ria nuo 1958 m. sausio 1 dienos 
panaikinti privalomuosius visų 
žemės ūkio produktų pristatymus 
valstybei iš kolūkiečių, verslinin
kų bei žvejybos artelių narių, in
validų kooperacijos artelių narių 
ūkių, dirbančių nuolatinį darbą 
valstybinėse įmonėse ir įstaigose, 
kooperatinėse ir visuomeninėse or
ganizacijose darbininkų ir tar
nautojų, gyvenančių kaimo, mies
to vietovėse ir vasarojimo gyven
vietėse ūkių”. (Aiškumo dėliat 
reikia pastebėti ,kad čia kalbama 
tik apie privačių ūkių-sklypų pri
statymo prievolių panaikinimą, o 
ne apie pačių kolchozų privalo
mus pristatymus valstybei, kurie 
turės būti atliekami ir toliau).

— Siuntinių paskirstymo punk
tai Kaune, Rygoje ir Taline? Lai
kraščio “Latvija” pranešimu iš 

Stockholm© viena žymi Skandina
vijos labdarybos organizacija jau 
kuris laikas tariasi su atitinkamo
mis sovietinėmis įstaigomis, kad 
leistų Rygoje, Kaune ir Taline 
įsteigti drabužių, vaistų ir kitų 
siuntinių (apmokamų užsienyje) 
paskirstymo punktus. Siuntiniai 
būtų teikiami seneliams, ligoninis 
ir deportuotiems Stalino laikais 
arba grįžusioms iš deportacijos.

— Keli Punsko apylinkės lie-. 

radijo ir kitų šaltinių)

tuvių mokyklų mokytojai atvyko 
į Lietuvą dalyvauti lietuvių kal
bos ir istorijos tobulinimosi kur
suose.

— 132 naujų vadovėlių bendro 
2.300.000 egz. tiražu būsią šiemet 
išleidžiama Lietuvos mokykloms. 
Jau esą išleista apie 100 pavadi
nimų vadovėlių. Iš to masinio va
dovėlių leidimo matyti, kad Lie
tuvoje yra keičiama mokyklų pro
grama.

— Kauno kūno kultūros insti
tuto moterų kolektyvas Sovietų 
Sąjungos rankinio pirmenybėse 
laimėjo visus susitikimus ir gavo 
Sovietų Sąjungos čempiono var
dą. Kaunietės Kumolsaitė, Kirve- 
laitytė, Genytė, Juknevičiūtė ir 
Vingienė pakviestos į Sovietų Są
jungos rankinio rinktinę.

— Moteris — plėšikų organi
zatorė. Sovietų spauda ir radijas 
labai retai tepraneša apie krašte 
vykstančius sunkius kriminalinius 
nusikaltimus, tartum sovietiniame 
režime jų visai nebūtų. Bet kar
tais, vis dėlto, pranešama. IŠ Vil
niaus radijo pranešimo (birželio 
29 d.) sužinomo tokią istoriją: 
Nuo pereitų metų lapkričio ligi 
šių metų vasaros mėn. Kelmės 
apylinkėje buvo apiplėšta eilė gy
ventojų, ypač seno amžiaus. Gy
ventojai Ir milicijos darbuotojai 
plėšikus išaiškinę. Pasirodę, kad 
plėšimus organizavo Kelmės mies
telio gyventoja Marijona Šimkie
nė, sutelkdama apie save gaują, 
kurioje buvo keli vyrai ir jos duk
tė. Moterys užsimaskuodavo vy
riškais drabužiais. Kelmės liau
dies teismas Šimkienę nubaudė 18 
metų kalėjimo, konfiskuojant vi
są jos turtą. Jos sėbrus Lukšą nu
baudė 17 metų, Sutkų 15 metų, 
Šimkutę 5 metais.

— Su brandos atestatais — tie
siai į fabrikus. Iš 180 abiturientų, 
kurie šiemet baigė Klaipėdos vi-

dūrines mokyklas, daugumas pa
teks ne į augštąsias mokyklas, 
bet į dirbtuves. Neatidirbusiems 
dirbtuvėse ar žemės ūkyje abitu-
rientams kelerius metus, sunku 
iškart pradėti studijuoti. Klaipė
doje nemaža jaunuolių ir mergai
čių abfturientų įsirašė į žuvies 

pramonės įmones. Visoje Lietuvo
je, kaip pranešė Vilniaus radijas, 
šiemet priskaitoma apie 10.000 
abiturientų. “Tiesa” pataria jau
nuoliams nesistengti tūojpat stu
dijuoti, bet eiti kol kas į kolūkius, 
fabrikus, nes tokiems, girdi, vė
liau geriau sekasi studijuoti...

VALSIONIENĖS 
NUVAINIKAVIMAS ....

Raudonoji poetė Valerija Val- 
siūnienė, tiek stropiai kalusi eilė
raščius Stalino ir sovietinio reži
mo naudai, dabar, po mirties, pa
čių bolševikų yra nuvertinama. 
Alg. Baltakis rašytojų sąjungos 

organe “Pergalėje” parašė 10 pus
lapių straipsnį “Poetės laimėji

mai ir nesėkmės”, gana kritiškai 
vertindamas Valsiūnienės kūry
bą. Mini jos neoriginąlumą (seki
mą Sal. Neries) ir pastebi, kad 
dažnai kur stinga konkrečių poeti
nių vaizdų. “Kai poeto kūryboje 
ima vyrauti proginis eilėraštis ir, 
kas svarbiausia, kai tokiuose eilė
raščiuose nebemokama derinti tai, 
kas visuotina, su tuo, kas indivi- 
dualu-poezija tokiam poetui ima 
skaudžiai keršyti: šie eilėraščiai 
netrukus yra visiems laikams už
mirštami”. Taip atsitikę ir su Val- 
siūniene. Baltakis prikiša jai, kad 
savo poemose vaizduodama kolū
kių kūrimąsi parodo visa ėjus 
“lyg sviestu patepta”. Veikėjai — 
“visi jie tik vaikščiojančios funk
cijos, o ne gyvi žmonės”. Baigda
mas savo studiją • Baltakis daro 
tokią būdingą išvadą: “Valerija V. 
nepaliko lietuvių literatūroj© ypa
tingai gilių, savaimingų pėdsakų”.

NAMELIAI MANO MIELI, 
MAN VISUR PATOGU, 
BET NIEKUR NĖR TIEK LAI

MĖS, 
KAIP PO JŪSŲ STOGU — 
KIEKVIENAS LIETUVIS SAVO 
ĮNAŠAIS PRISIDEDA PRIE LIE
TUVIŲ NAMŲ ĮSIGIJIMO!

Pavergtosios Europos Tautos
Kas vyksta

IS PAVERGTŲJŲ EUROPOS

TAUTŲ SEIMO POSĖDŽIŲ.

Birželio 28 d. rytą prie Lietuvos 
ir kitų 8 pavergtų tautų vėliavų 
susirinko PET( Pavergtųjų Euro
pos Tautų) Seimo dalyviai su sve
čiais ir spaudos atstovais. Keliant 
Lietuvos vėliavą, buvo sugrotas 
Lietuvos himnas, kurio melodija 
jau nebe pirmą kartą skambėjo 
didžiojoje New Yorko aikštėje. Ke
liant kitų tautų vėliavas, buvo su
groti tų tautų himnai.

PET sesijos pradžioje buvo pri
siminta Poznanės gyventojų suki
limo metinės. Sukilimas, kaip ži
noma, buvo įvadas į Lenkijos san
tvarkos šiokį tokį pasikeitimą di
desnės laisvės kryptimi. PET Sei
mo specialios sesijos dienotvarkę 
svarstant, kalbėjo visų delegaci
jų atstovai. Lietuvių delegacijos 
vardu M. Brakas savo kalboje 
priminė, kad JT komisijos rapor
tas apie sukilimą Vengrijoje pa
rodęs didvyriškos vengrų tautos 
savęs aukojimąsi prieš sovietišką
jį barbarizmą. Dokumentas paro
dęs, kad teroras Vengrijoje buvo 
vadovaujamas Kremliaus rankos. 
Sukilime dalyvavę ir komunistai, 
ir jų simpatikai, ir antikomunistai 
darbininkai, studentai ir kt. To
kiomis priešsovietiškomis nuotai- 

! komis gyvena visos pavergtos 
tautos ir pasyviai arba aktyviai 
pasireiškia prieš visokius kadarus, 
sierovus ir chruščevus.Tik toli gra
žu ne visi sukilimai ar demonst
racijos, įvykstą prieš Sovietus pa
vergtuose kraštuose, pasiekia lais- 

; vojo pasaulio ausis arba akis. Bir
želio sukilimas Poznanėje ir spa
lio, sukilimas Budapešte prasimu
šę į laisvąjį pasaulį. Bet apie lap
kričio mėn. sukilimus ir demons
tracijas Vilniuje prieš Sovietus 
nedaug ką pasaulis težinąs. Ten 
buvusi stipri sukilimo kibirkštis. 
Bet Lietuva perdaug yra Sovietų 
Rusijos aprėpta, kad Sovietams 
nebuvę daug vargo Lietuvos stu
dentus ir kitus gyventojus už
gniaužti.

Lietuvoje pasaulis per mai
Posėdyje buvo ir svečių kalbė

tojų. Pirmasis svetys kalbėtojas 
buvo JV ambasadorius prie Jung
tinių Tautų James J. Wadsworth. 
Tai pirmasis atsitikimas, kad JV 
delegacijos prie JT atstovas atvy
ko į PET Seimą ir tarė žodį. Jis 
apžvelgęs JT nutarimus dėl Ven
grijos įvykių ir Sovietų Rusijos 
rolės tuose įvykiuose, visiškai pri
tarė pastangoms sušaukti JT ext
ra posėdį įvertinti Sovietų Rusi
jos vaidmenį pagal naują doku
mentą, Penkių Komisijos paruoš
tą raportą. Baigdamas savo kal
bą, ambasadorius paminėjo, jog 
JAV delegacija viską daranti Ry
tų ir Vidurio Europos pavergto
sioms tautoms išlaisvinti. Tik rei
kia laiko ir kantrybės. Pirminin
kaujantis dr. Manuil, rumunas, 
padėkodamas kalbėtojui, pabrėžė, 
kad PET Seimas tai nėra tik eg- 
zilų organizacija. Šis seimas kal
bąs visų šimto milionų gyvento
jų, susidedančių iš devynių tau
tų, vardu.

Antrasis svečias kalbėtojas bu
vo kongresmanas Alvin M. Bent
ley (buv. Kersteno komiteto na
rys). Jis yra labai gerai susipa
žinęs su pavergtųjų tautų padėti
mi. Gerokai pakritikavo JV ir ki
tų laisvųjų tautų laikyseną Ven
grijos sukilimo metu, kad jos su
kilusiai tautai nesuteikė efektin
gos paramos. Patarė seimo atsto
vams ir visoms delegacijoms kiek
vieną dieną ir kiekviena .proga 
kelti savųjų pavergtųjų tautų 
klausimą į viešumą ir rddyti pa
sauliui visas pavergtuose kraš
tuose bolševikų daromas žaizdas. 
Bo to, patarė visuomet būti pasi- 
ruošusiems ir žinoti, ką reikės da
ryti kuomet ateisianti išlaisvini
mo diena. J V Kongresas ėjęs ir 
eisiąs drauge su jais pavergtųjų 
tautų išlaisvinimo keliu.

Trečias kalbėtojas buvo Chris
topher Emmet, Amerikiečių Drau
gų Pavergtosioms Tautoms pirmi
ninkas. Jis pasisakė už tai, kad 
Penkių Komisijos raportas Veng
rijos reikalu turėtų būti tuojau

:ai sužino
specialėje JT sesijoje svarstomas, 
o nelaukiama iki rugsėjo mėnesio, 
kaip dabar esą projektuojama.

Įdomų sveikinimą prisiuntė 
kongresmanas daugumos lyderis 
John W. McCormack. Telegrama 
skamba taip: “Nelaimingosios Pa
baltijo valstybių estų, latvių ir 
lietuvių tautos, pavergtos drauge 
su vengrų, rumunų ir kitų tokių 
pat kraštų tautomis, pastaruoju 
metu retai kada pasidžiaugia tai
kos palaima. Po Pirmojo Pasauli
nio karo jos brangia kaina atgavo 
savo nepriklausomybę, o tarp 
abiejų karų maždaug per dvi de
kadas jos tvarkėsi savo nuosavu 
demokratijos pasirinktu keliu. Mes 
laisvajame pasaulyje jų neužmir
šome. Mes visi tikime, kad neuž
ilgo baigsis jų nelaimės ir kad jos 
vėl atgaus savo puoselėtą laisvę”.

Po kalbų ir diskusijų buvo pri
imta rezoliucija. Joje reikalauja
ma: kad visos laisvojo pasaulio 
vyriausybės savo delegacijas JT 
instruktuotų kuogreičiausiai su
šaukti JT generalinę asamblėją 
posėdžio, kuriame turėtų būti: l. 
patvirtintas specialiosios komisi

jos raportas; 2. nutarta pritaiky
ti efektingas kolektyvias priemo
nes prieš Sovietų Rusiją, verčiant 
ją pildyti pirmesnes JT rezoliuci
jas pirmoje eilėje rezoliuciją, lie
čiančią Sovietų karinių pajėgų 
atitraukimą, persekiojimų ir de
portacijų užbaigimą ir suorgani
zavimą laisvų tarptautinėje kont
rolėje rinkimų; 3. pasalinti iš JT 
dabartinę Kadaro režimo delega
ciją . Eit*.

ATLYGINIMAI VĖL DIDINAMI
Iš Canberros pranešama, kad 

New South Wales darbininkų at
lyginimai nuo rugpjūčio 1 d. padi- 
dėsią 2 šilingais per savaitę. Pa
kėlimas įvyksta automatiškai, pa
brangus kasdieninio vartojimo 

prekėms. Dviejų šilingų pakėlimas 
palies apie 600.000 darbininkų ir 
darbdaviams per metus šitai kaš
tuos daug pinigų.

VLIKAS, PASIUNTINIAI IR KITI VEIKSNIAI
Liet, teisininkų d-jos JAV-bėse leidžiamam laikrašty “Teisininkų Žinios” Nr.Nr. 13-14, 1955 m. ir1 
15-16, 1956 m. tilpo V. Mašalaičio straipsnis “Mūsų laisvinimo veiksniai ir jų santykiai”. Jam atsa
kė ir padarė pastabas P. Stravinskas “T.Ž.” Nr.Nr. 17-18, 1956 m. ir 19-20, 1957 m. savo straipsniu 
“VLIKAS ir Lietuvos pasiuntiniai”. Šių straipsnių autoriai yra gerai žinomi mūsų nepriklausomų lai
kų teisininkai: pirmas — ilgametis ministerių kabineto reikalų vedėjas, antras — P. Stravinskas 
— teisėjas, vėliau Valst. Taryboje referentas, po to advokatas Kaune. Abudu, kompetentingi savo 
srityje autoriai, išsamiai išnagrinėjo pasiimtą klausimą, paliesdami temą skirtingais požiūriais, šis 
klausimas vis dar neišspręstas ir tebėra aktualus mūsų išeivijoje. Nors nuo to laiko, kai buvo šie 
straipsniai parašyti ir atspausti, Vliką sudarančių grupių sudėtis yra ir pasikeitusi, bet organizaci
nė jo struktūra ir veiklos pagrindai yra palikę tie patys. Todėl čia patiekiame redakcijos bendradar
bio Leonardo Karvelio padarytas tų straipsnių santraukas, kurios padės skaitytojui susidaryti aiš
kesnį vaizdą apie mūsų laisvinimo veiksnius bei jų santykius. “M.P.” Red.

LAISVINIMO VEIKSNIAI IR JU SANTYKIAI
(V. MAŠALAITIS)

Teherano, Jaltos ir Potsdamo 
konferencijų nutarimais devynios 
Europos valstybės — Albanija, 
Čekoslovakija, Bulgarija, Estija, 
Latvija, Lietuva, Lenkija, Vengri
ja ir Rytų Vokietija pateko Sovie
tų S-gos vergijon. Sėkmingesniai 
kovai su nuožmiu okupantu, pa
vergtų tautų egzilai susibūrė į or
ganizaciją ir sudarė Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimą. Likiminėje 
kovoje ir mūsų veiksniai aktingai 
dalyvauja, veikdami paskirai ir 
dalyvaudami Pavergtųjų Europos 
Tautų Seime. Turime keturius lais
vinimo veiksnius: 1) Vyriausiąjį 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą, 2) 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 3) Lie
tuvos Laisvės Komitetą (J.A.V-se) 
ir 4) mūsų administracijos lieka
nas — Lietuvos pasiuntinybes su 
Diplomatijos šefu priešakyje. Vyr. 
Liet įsi. Komitetas ir pasiuntiniai 
su Diplomatijos šefu (Diplomati
ne Tarnyba) per keliolika trem
ties metų negali surasti bendra
darbiavimo bazių ir suderinti sa
vo veiksmų. Todėl tenka iškelti 
čia tos nesantaikos priežastis ir 
pa j ieškot i būdų, kurio galėtų su

daryti taikaus bendradarbiavimo 
bazę.

1. PASIUNTINYBĖS. 1940 m. 
birželio mėn. priešui okupavus vi
są Lietuvos teritoriją, okupantas 
pastatė tariamą Lietuvos vyriau
sybę, kuri tuojau atšaukė visus 
užsienyje esamus pasiuntinius, 
bet jų nė vienas nepaklausė nele
galios vyriausybės. Vietoj to, pa
siuntiniai įteikė atatinkamoms 
vyriausybėms griežtas notas, ku
riose louvo pakaltinta Sovietų S- 
gos vyriausybė 1920 m. liepos 12 
d. Lietuvos-Rusijos taikos sutar
ties, 1926 m. rugsėjo 28 d. nepuo
limo pakto ir 1939 m spalio 10 d. 
savitarpinės pagalbos sutarties 
flagrantišku sulaužymu. Šis pro
testas turėjo nepaprastai didelės 
reikšmės, jis sudarė didžiosioms ir 
kitoms valstybėms pagrindą ne
pripažinti Lietuvos okupacijos. Ko 
nesuskubo padaryti atsistatydinu
si A. Merkio vyriausybė, tai pada
rė mūsų pasiuntiniai. Tada oku
pantai ėmėsi kitų priemonių ir 
savo politiniu ar kariniu svoriu 
privertė kai kurių valstybių vy

suose kraštuose pasiuntinių šefai 
yra užsienio reikalų ministerial. 
Jie pasiuntinius instruktuoja, de
rina bei prižiūri jų veiklą ir t.t. 
Savo ruožtu, pasiuntiniai užs. rei
kalų ministerlui nustatyta tvarka 
ir terminais teikia pranešimus, 
žodžiu, užs. reik, ministerial yra 
pasiuntinių viršininkai. Ne kitaip 
buvo ir mūsų valstybėje. Teisiniu 
požiūriu paralelinės institucijos 
sukūrimas būtų tikras nonsensas. 
Užs. reik, ministerio 1940 m. tele
grama paskyrimas jų vieno pa
siuntinių šefu, kuris nelaimės at
veju vadovautų pasiuntinių veik
lai,-nėra jokios naujos institucijos 
sukūrimas, o yra užs. reik, minis
terio dalies funkcijų perleidimas.

Kyla klausimas, ar valstybės 
organas turi teisę savo funkcijas 
ar jų dalį deleguoti kitam valsty
bės organui?

Atsakymą į šį klausimą randa
me mūsų administracinėje prak
tikoje, kur teisių delegavimas bu
vo dažnas dalykas. Pav. pagal že
mės ref. įst., įgyti nekilnojamą 
turtą svetimšaliai galėjo ministe
rių kabineto leidįmu. Tai buvo ga
na sudėtinga procedūra. Todėl 
min. kabinetas nutarė pavesti 
vid. reik, ministeriui išdavinėti 
lietuviams — svetimų valstybių 
piliečiams — leidimus nekilnoja
mam turtui įgyti. Užs. reik, mi
nisteris deleguodamas dalį savo 
funkcijų pasiuntiniui prie Kviri
nalo, pasirėmė Lietuvos administ
racinės praktikos precendentais, 
vartojamais ir kitose valstybėse.

Be to, teisių delegavimas gali 
būti pagrįstas ir būtinumo reika
lu. Kai po agresingų kaltinimų 
iš Kremliaus, užs. reik, ministe
riui teko išvykti į Maskvą, iš kur 
jis galėjo ir visai negrįžti, jis 
privalėjo pasirūpinti atsargos 
priemonėmis, šią savo pareigą jis 
atliko.

Užs. reik, ministerio akto būti
numą supranta ir pripažįsta ir

riausybes atšaukti Lietuvos pa
siuntiniams. akredityvus.

čia tenka atkreipti dėmesys į 
dvi aplinkybes: 1. tų valstybių 
vyriausybės, kurios yra atšauku
sios Lietuvos pasiuntiniams akre
dityvus, nėra formaliai pripažinu- 
sios Lietuvos aneksijos, išskyrus 
nacionalsocial. Vokietiją. Tačiau 
dabartinė Vakarų Vokietijos vy
riausybė yra pakartotinai pareiš
kusi, kad ji nepripažįsta Lietu
vos okupacijos, ir 2, Lietuvos val
stybės atstovavimo atžvilgiu mū
sų padėtis yra geresnė, kaip kitų 
sovietų satelitų: Lietuvos valsty
bei atstovauja teisėti jos pasiun
tiniai, tuo tarpu kaip satelitams 
atstovauja faktiškai sovietų pa
statyti paklusnūs Maskvos valios 
vykdytojai.

Kokia yra padėtis tų pasiunti
nių, kuriems, sovietams spaud
žiant, buvo atšaukti akredityvai?

Prieš paskiriant į kurią nors 
valstybę pasiuntinį, gaunamas tos 
valstybės sutikimas skirti tam tik
rą asmenį. Be priimančios valsty
bės sutikimo joks pasiuntinys ne
gali būti akredituotas svetimoje 
valstybėje. Akredityvas atstovui 
atšaukiamas tik ypatingai svar
biais atvejais, pav., kai priėmu- 
sios pasiuntinį valstybės vyriau

sybė pripažįsta to atstovo valsty
bės aneksiją ar kai atstovas ver
čiasi špionažu ir pan. Tokį pasiun
tinį sava vyriausybė atšaukia ir 
skiria kitur ar atleidžia iš tarny
bos. Mūsų atveju čia suminėtų 
sąlygų nebuvo: pasiuntiniams al- 
redityvai buvo atšaukti vien tik 
okupantui spaudžiant. Tad mūsų 
akimis minėtieji pasiuntiniai rei- 
ka laikyti tarnyboje. Jie turėtų 
eiti savo pareigas ir rūpintis at
statyti savo oficialią padėtį. Jie 
tuo keliu ir eina: atstatyta pa
siuntinybė Paryžiuje ir iš dalies 
Vakarų Vokietijoje.

Išimtinė padėtis sudaryta mū
sų pasiuntiniui Romoje prie Kvi
rinalo. 1940 m. birželio mėn. 2 d. 
užsienio reikalų ministeris J. 
Urbšys, jausdamas besiartinančią 
tautos tragediją, ir norėdamas tuo 
atveju apdrausti mūsų pasiuntinių 
veiklos vieningumą, pasitaręs su 
— ministerių pirmininku ir Res
publikos prezidentu, paskyrė pa
siuntinį prie Kvirinalo Diplomati
jos šefu, pasiuntinį Paryžiuje — 
pirmuoju pavaduotoju ir pasiuntinį 
Šveicarijoje — antruoju pavaduo
toju. Paskyrimas padarytas šif
ruota telegrama. Paskyrimas są
lyginis: jis galioja tik tam atve
jui, jei Lietuvą ištiktų katastro
fa. Po poros savaičių J. Urbšio 
nujautimas virto realybe. Tokiu 
būdu Urbšio telegrama įsigaliojo 
ir pasiuntinys prie Kvirinalo ligi 
šiol vadovauja visų mūsų pasiun
tinių veiklai.

Mūsų visuomenės ir spaudos 
dalis grynai fomaliniais motyvais 
laiko tą užs. reik, ministerio pa
skyrimą, kaip neparemtą įstaty
mu, neteisėtu.

Ar Diplomatijos šefo institucija 
nauja ir ar jai sukurti reikalin
gas buvo specialus įstatymas? Vi

svetimos valstybės, kurioms tas 
aktas buvo notifikuotas. Tad mes 
turėtume ne griauti, ne silpninti 
to akto, bet jį pripažinti.

Palaikytinos ir brangintinos 
mūsų pasiuntinybės su Diploma
tijos šefu priešaky dar ir dėl to, 
kad Jos yra vienintėliai oficialūs 
Lietuvos valstybės organai, kurie 
tęsia Lietuvos valstybės kontinui- 
tetą.

2. VYR. LIETUVOS IŠLAISVI
NIMO KOMITETAS. Jau pačioje 
Sovietų S-gos okupacijos pradžio
je lietuvių tauta pajuto sunkią 
okupanto leteną. Klaikus 1941 m. 
birželio 14-21 d. įvykiai sukėlė di
delį nerimą ir paskatino žmones 
jungtis į didesnius kovos vienetus. 
Partizanų veikla daug padėjo vo
kiečių kariuomeei: per kelias die
nas rusai buvo išvyti iš Lietuvos 
žemės. Tačiau, vos aprimus kovos 
šūviams, pradėjo ryškėti rudojo 
okupanto intencijos.

Laik. Lietuvos vyriausybė, susi
kūrusi dar nenuaidėjus kovos Šū
viams, po kelių savaičių buvo iš
vaikyta, o laik. vyriausybė galva 
pik. Škirpa buvo izoliuotas Ber

lyne.

Nereikėjo ilgai laukti vokiečių 
planų išryškėjimo. Lietuvos žemė 
turėjo atitekti vokiečiams, o lietu
viams buvo paskirtas žemės skly
pas kažinkur Uralo kalnų papė
dėse. Tokio pavojaus akyvaizdoje 
atsirado gyvas reikalas sukurti 
pogrindžio veiklos centrą, kuris 
vadovautų visai politinei akcijai. 
Tokiomis aplinkybėmis gimė Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, 
trumpai — VLIKAS. Vlikas tuo
jau pradėjo vadovauti pogrindinei 
veiklai.

Dar prieš Vliko susikūrimą vo
kiečiai pradėjo ruoštis Lietu
vos žemių kolonizacijai. Vii-

(Tąsa 3 psl.)
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VOKIETIJA; VAKARAI IR RYTAI KITI APIE MUS
Kalbant apie Vakarų Vokietiją, 

sunku rasti bruožą, kuris skirtų 
ją nuo, sakysime, Austrėlijos ar 
Amerikos. Tiesa, vokietis darbi
ninkas bei tarnautojas vis dar 
dirba 48 valandas savaitėje, o 
vienintelė visai laisva diena yra 
sekmadienis. (Reikia pastebėti, jog 
šios padėties galas jau ne už kal
nų; 45 valandų darbo savaitė yra 
tik mėnesių ar savaičių klausi
mas). Bet jei sekmadienis yra vi
suotina vėlybos išeigos diena, pir
madieni užtat darbas prasideda 
vėliau, sakysime, krautuvės atida
romos 10 vai., o kaikurios ir po 
pietų. Vėlyvai išeigai, atrodo, da
bartinėje Vokietijoje pinigų ne

trūksta. Negalima sakyti, kad at
lyginimai būtų augšti: darbininko 
vidutiniškas savaitinis atlygini
mas siekia 10 australiškų svarų, 
nors specialistai uždirba nepalygi
namai daugiau, ypač savarankiš
kieji. Bet kadangi kaikurios kai
nos yra žemesnės, negu Australi
joje (išskyrus maistą, vaistus ir 
knygas), žmoniškam gyvenimui 
algos užtenka. Vokietis yra tau
pus ir ekonomiškas, arklių lenk
tynių nėra, o išgėrime jis taip 
pat saikus. Jis pasitenkina keliais 
(o ne keliolika)-stiklais alaus. Stik
las vietinio, atitinkąs Sydnėjaus 
middy, 40 pf., vadinasi, 10 penų. 
Ir kainos paprastai yra pasto
vios. Dėlto krautuvėse nestinga 
pirkėjų, gasthausuose gėrėjų, ir 
kiekviena pasiūla randa paklau
są. Seni tie laikai, kai tik nauja
jame pasaulyje kiekviena šeima 
ar net asmuo galėjo įsigyti auto 
mašiną. Vokietijoje ši padėtis yra 
tapusi normalia, nors, žinoma, ma
šinos yra mažesnės už amerikoniš
kas ii’ kuo tolyn, tuo eina mažyn. 
Kai durims nėra vietos šone, jos 
įtaisomos priekyje, o kituose ga
miniuose reikia nukelti ir visą ma
šinos viršų. (O gal Šitokie “ki
šeniniai rakandai” matyti jau ir 
Australijoje?). Kadangi'tokios ma
šinos daug nekainuoja, Vokietija 
stipriai motorizuota.

(LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS)

Nėra reikalo kalbėti apie Vo
kietijos pramonės atgijimą, šian
dien jos gamyba yra tris kartus 
didesnė už 1948 metų gamybą; 
plieno pramonėje Vokietija jau 
prašoko Didžiąją Britaniją, o eks
portas auga diena iš dienos. Re
zultate, Vokietijos aukso rezervai 
pasiekė rekordinį lygį. Paprastam 
gyventojui šie statistiniai faktai 
reiškia štai ką: užsienio valiutos 
jis gali pirkti kada tik nori ir 
kiek nori. Atvykusiam iš Austra
lijos ar iš britų Commonwealth©

RAŠO
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apskritai, ši žinia yra neįtikėtina, 
nes ten turistinė norma yra du 
šimtai dolerių, ir viskas, čia gi 
vokietis laisvai perka betkokią va
liutą betkuriame banke. Dabarti
niu metu vokiečių markė tiek pat 
pastovi ir saugi, kaip amerikiečių 
doleris, šveicarų frankas ir aust
rų šilingas. Vykstant į Europos 
kraštus, kurių valiuta nėra jau 
tokia pastovi, patartina atitinka
mais banknotais apsirūpinti Vo
kietijoje, nes čia jie pigesni, ly
giai kaip svetima valiuta pigesnė 
New Yorko bankuose.

— ★ —
Ekonomiškai stiprų vakarų vo

kietį skaudžiai paliečia rytų zonos 
klausimas. Ne tiek jau, kad ekono
minė būklė ten būtų blogesnė (ji 
ten gana bloga), bet todėl, kad zo
nos gyventojai kasdien tampa 
raudonesni. Tiesa, vis dar atsi
randa pabėgėlių, daugiausia iš in
teligentijos, tačiau ii’ pabėgėlių 
aky vaizdo je negalima užmerkti 
akių prieš galingą ir efektyvų 
minties performavimą rytų zono
je. O tai liudija visai patikimi 
šaltiniai ir patys pabėgėliai. “Mes 
vokiečiai esame perdaug imlūs”, 

nusiskundžia nevienas, “kai tik kas

mums meta idėją, mes ją išvysto- 
me iki pat galo. Rytų zonos vo
kiečiai tapo geresniais ir sąmo- 
ningesniais komunistais už pačius 
rusus”. Ir šiuose išsireiškimuose 
daug tiesos. Kam tenka stebėti 
dokumentines filmas, tas negali 
išvengti įspūdžio, jog sovietinė 
propaganda ir metodika turi ne
abejotiną pasisekimą. Milžiniškos 
eisenos, vėliavos, plakatai, stan
dartai, būgneliai ir fanatiškumu 
uždegtos akys — tai vaizdas pri
menąs tretįjį dešimtmetį ,o kar
tu būdingas ir dabarties Rytų Vo
kietijai. Vietoj Hitlerjugendo — 
pionieriai, vietoj Wehrmachto — 
liaudies milicija bei kovos dali
niai, o galų gale ir uniformuoti 
darbininkai, ūkininkai, studentai. 
Jau prieš keletą metų jaunimo 
sąskrydis rytų Berlyne rodė, jog 
sovietai yra įleidę gilias šaknis; 
šiandieninis rytų zonos apdalini- 
mas uniformomis ir ginklais ro
do, jog gyventojai jau yra tapę, 
palyginti, patikimais. Visa tai vai
sius neriboto vokiško paklusnumo 
vyriausybei, vis tai rezultatas ne
ribotos pagarbos, kuri skiriama iš 
augščiau ateinančiam įsakymui. 
Ir net sunki rytų zonos ekonomi
nė būklė nepajėgia atsverti pro
pagandos. Berlynas, kur skirtu
mas tarp vakarų ir rytų yra aky- 
vaizdžiausias (moderniai atstato
mas vakarų sektorius ir griuvė
siuose likusi rytinė pusė), sovie
tams tapo nauju propagandos aks
tinu. Iš rytų zopos mokiniai, stu
dentai ir šiaip gyventojai yra ve
žami į Berlyną, kad pamatytų> 
kaip vokiškoji kultūra buvo su
griauta amerikiečių plutokratų: 
“Berlyno griuvėsiai turi amžiams 
likti amerikiečių barbarizmo pa
minklu”. šita propaganda, labai 
efektyvi, nes tai tik fanatizmo 
pratęsimas. Kartu ji supainioja ir 
Vakarų Vokietijos politikos pla
nus. Kai vakarai nori sujungtos 
Vokietijos, kyla klausimas ar ry
tų zonos gyventojai panorės tap
ti “kapitalistų vergais”.

• “Bulletin”, Vokietijos Fed. 
vyriausybės spaudos ir informaci
jos įstaigos organas ,birželio 15 
d. numeryje ištisai atsispausdino 
Pavergt. Europos Tautų politinę 
deklaraciją, kurioje Lietuvos ir 
kitų pavergtų tautų atstovai iš
dėsto savo reikalavimus. Bonuos 
vyriausybės oficiozas deklaracijai 
davė antraštę “Vidurio ir Rytų 
Europos tautų išlaisvinimas”.

• “Generalanzeiger” (Bonn) 
VI.20 po dviejų skilčių antrašte 
pranešė' apie Bonnoje įvykusį Pa
baltijo trėmimų minėjimą. Pabrė
žiama, kad apjungtoje Europoje 
turi dalyvauti ir Rytų Europos 
tautos.

• “Bonner Rundschau” birže
lio 20 d. laidoje davė savo parla
mentarinės redakcijos pranešimą 
apie pabaltiečių trėmimų minėji
mą Bonnoje, pabrėždama pabal

tiečių tautų laisvės troškimą. Laik
raštis cituoja dr. Karvelio pasa
kytus minėjime žodžius, kad mi- 
lionai akių iš kraštų už geležinės 
uždangos yra nukreipti į laisvąjį 
pasaulį, viltėdami laisvės. Laik
raštis tuos žodžius panaudojo ir 
antraštei.

• “Rundbrief”, Tarptautinio 
komiteto krikščioniškai kultūrai 
ginti Vokiečių sekcijos organas, š. 
m. 23 numerį ištisai paskyrė Pa
baltijo valstybių reikalui, plačiai 
atpasakodamas Bonnos parengime 
birželio 18 d. iškeltus klausimus.
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• “Der Bund” (Bern), žymus 
šveicarų laikraštis, birželio 14 d. 
įsidėjo platų straipsnį antrašte 
“Pabaltijo tautų gedulo diena”, 
daug kur minint įvykius Lietuvo
je.

• “Der Volksbote” (Innsbruck) 
š.m. 22 nr. rašo apie bažnyčių 
padėtį pavergtoje Lietuvoje, duo
damas antraštę “Maldos rankos 
prieš durklus”. Pabrėžiama, kad 
komunistų pastangos prieš tikin
čiuosius nuėjo niekais. “Bažnyčios 
Lietuvoje dabar yra pilnesnės ne
gu bet kada”.

• “Memminger Zeitung” bir
želio 16 d. įsidėjo dviejų skilčių 
pranešimą apie lietuvių sąskrydį 
Memmingene, palankiai aprašyda
mas netik tą parengimą, bet ir 
iš viso lietuvių tautos laisvės 
troškimus.

• “EZD” praneša iš Stockhol- 
mo, kad švedų liberalų partijos 
jaunimo skyrius kreipės į Stock
holm© radijo intendantą įvesti ta
me radijuje transliacijas pabaltie
čių, lenkų ir rusų kalbomis. 
Transliacijos būtų skirtos paverg
toms tautoms už geležinės uždan
gos. Radijo intendantas pažadė
jęs, kad klausimas netrukus bū
siąs išspręstas.

• “Mitteilungen”, Baltische 
Gesellschaft in Deutschland biule
tenio balandžio-birželio mėn. lai
doje t.k. patiekiama keletas pus
lapių informacijų ir iš lietuvių
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kultūrinio gyvenimo. Biuletenio 
pranešimų, š.m. spalio 12-15 d.d. 
Bremene įvyks “Pabaltiečių kultū
ros dienos”. Smulkessė programa 
dar bus paskelbta. — Tarpe nu
matytų arba vykdomų draugijos 
darbų pažymėtini šie: Išleisti bib
liografiją leidinių vokiečių kalba 
apie Pabaltijį ir pabaltiečius. Iš
leisti estų, latvių ir lietuvių dainų 
rinkinius su vokiškais vertimais 
ir gaidomis. Įrengti pabaltiečių 
gaidų ir plokštelių archyvą. Iš
leisti trumpą apžvalginį leidinį 
vokiečių kalba su informacijomis 
apie lietuvius latvius ir estus. 
Steigti Pabaltiečiij biblioteką ir 
dalyvauti Frankfurto knygų mu
gėje su pabaltiečių leidinių sten
du. Organizuoti žymių pabaltie
čių keliones į užsienius ir jų susi
tikimus su žymiais vokiečais. Su
daryti visų pabaltiečių kultūros 
darbuotojų kartoteką ir kt.

• “Kuva Posti” (Helsinkis), 
suomių iliustruotas žurnalas š.m. 
21 nr. recenzuoja knygutę “Ka- 
levalos šalyje”, kurią parašė vil
nietis M. Liubeckis apie 35 lietu
vių ekskursijos lankymąsi Suomi
joje. Suomių recenzentas stebisi, 
kad anot Liubeckio lietuviai eks- 
kursasntai Helsinkio kapinėse ap
lankė komunistinio rašytojo M. 
Lassilos kapą, bet, atrodo, nepas
tebėjo tose pačiose kapinėse pa
laidoto didžiojo lietuvių daraugo 
ir lietuvių dainų tyrinėtojo A.R. 
Niemi kapo, ant kurio dėkinga 
lietuvių tauta savo laiku pastatė 
paminklą. Sovietinės Lietuvos eks
kursantai pasigyrę, kad suomių 
rašytojų knygų esą išversta į lie
tuvių Įkalbą, bet, — pastebi suo
mių laikraštis, — užmiršta * pami
nėti, kad bemaž visi tie vertimai 
yra išleisti Lietuvoje dar “buržua
ziniais” laikais. Knygoje esąs mi
nimas ir suomių “Kalevalos” iš
leidimas lietuvių kalba, bet nesą 
minima to veikalo vertėjo Ad. Sa
baliausko pavardė. Sabaliauskas, 
kaip pastebi recenzentas, miręs 
Lietuvoje maždaug prieš 5 metus, 
ir tai apystovose, kurios suomiams 
iki šiandien liko nežinomos.

Vilkas—Diplomatai...
kas griežtai prieš tai užprotesta- rie trukdė ir dabar trukdo darbą 
vo ir įteikė platų memorandumą h- jo tempą. Pakanka prisiminti, 
vokiečių civilinės valdžios galvai -kad reikėjo 6 metų laiko iki Prūsų 
— generaliniam komisarui. Me-! Lietuvos Tarybos atstovas buvo 
morandumą pasirašė buv. Respub- priimtas į Vliką. Dar ilgiau trun-
likos prezidentas dr. Kazys Gri- ka Vliko ir pasiuntinių bendra
utas ir buvę žemės ūkio ministe- darbiavimo sureguliavimas.
riai kun. Mykolas Krupavičius ir
agi-. Jonas Aleksa. Pasirašiusieji I 3’ VLIK0 IK PASIUNTINIŲ
memorandumą asmenys buvo nu
bausti ištrėmimu.

i SANTYKIAI. Visų laisvinimo vei
ksnių koordinuota ir darni veikla 
yra būtina. Kaip anksčiau minė
ta ,pa/cmtinybės yra oficialiniai 
Lietuvos valstybės organai, to
kiais pripažįstami didžiųjų ir 
daugelio kitų valstybių. Jos, be 

savo tiesioginės paskirties, jau nuo 
pat okupacijos pradžios yra įsi
jungusios į laisvinimo darbą.

Kitokį charakterį turi Vlikas. 
Jį sudaro politinių partijų, veiku
sių Lietuvos nepriklausomybės 
metu, ir kovos organizacijų, susi
dariusių sovietų ir vokiečių oku
pacijų metu, atstovai. Tai yra ti
pinga visuomeninė organizacija, 
apimanti politinius ir rezistenci
nius sluogsnius. Tačiau, kad ji 
galėtų atstovauti tautai, reikalin
gi pačios tautos įgaliojimai.

AR ŠIĄ SĄLYGĄ VLIKAS 
ATITINKA?

Savo veikla Lietuvos pogrindy
je jis buvo įgijęs plačių masių pa
sitikėjimą ir paramą. Galima lai. 
kyti, kad ir Vliko įgaliojimais at
kurtasis užsienyje naujasis Vlikas 
nėra nustojęs to pasitikėjimo ir 
gali atstovauti visai tautai. Ta
čiau tam atstovavimui to dar ne
pakanka, reikalingas tarptautinis 
pripažinimas. To pripažinimo Vli
kas ir siekia, tik jo pastangos ligi 
šiol nedavė teigiamų rezultatų. 
Tad Vlikas svetimų valstybių vy
riausybių akimis nėra Lietuvos 
valstybės oficialinis organas ir 

negali jos reprezentuoti.
Tačiau Vlikas, neatsižvelgdamas 

į savo visuomeninį charakterį, nu

Vlikas parodė daug iniciatyvos 
suorganizuodamas visą eilę protes
tų dėl vokiečių pasikėsinimo lik
viduoti mūsų universitetus ir ki
tas augštąsias mokyklas.

Vilniuje gestapas buvo suėmęs 
daugiau kaip 100 lenkų ir kas de
šimtą sušaudęs. Vlikas pareiškė 
griežtą protestą dėl barbariškų 
vokiečių valdžios veiksmų. Tą sa
vo protestą Vilkas sugebėjo per
duoti Vakarams prancūzų ir ang
lų kalbomis.

.Kai vokiečiai pradėjo formuoti 
savisaugos batalionus, darbo tar
nybas ir kt., Vlikas greitai ir 
energingai demaskavo tikrus vo
kiečių siekimus ir beveik visiškai 
pavertė jų užsimojimus niekais. 
Nors Vlikas palikdavo aiškius sa
vo veiklos pėdsakus, bet gestapui 
nepavyko iššifruoti jo asmeninės 
sudėties.

Galutinai Susmukus vokiečių 
rytų, frontui, kilo būtinas reika
las dalį Vliko perkelti į laisvąjį 
pasaulį, šiuo tikslu buvo duoti ke
liems žmonėms įgaliojimai atkur
ti Vliką Vakaruose, šiais įgalioji
mais 1945 m. buvo atkurtas Vli
kas Wuerzburge, iš kur vėliau bu
vo perkeltas į Pfulingeną prie 
Reutlingeno.

Apie užsienyje atkurto Vliko 
darbą negalima pasakyti to, kas 
buvo pasakyta apie jo darbą Lie
tuvoje. Vieningo darbo, kuriuo 
Vlikas pasižymėjo pogrindyje, 
dvasia susilpnėjo, jo viduje Iškilo 
smulkių partinių nesutarimų, ku-

ėjo kitu keliu, negu jo pobūdis 
jam leido... Jau 1955 m. jis par 
naikina 1938 m. konstituciją, kaip 
neva nedemokratišką instrumentą, 
ir atgaivina 1922 m. Steigiamojo 
Seimo priimtą konstituciją, laiky
damas ją savo veiklos pagrindu. 
Savo darbo statute Vlikas nuėjo 
dar toliau: jis pats pasisavino le- 
gislacines, o jo sukurtai Vykd. Ta
rybai pavedė ekzekutyvines funk
cijas. Kitaip tariant, Vlikas pasi
vadino seimu, o Vykd. Taryba 

pavertė vyriausybe. Susidaręs to
kią koncepciją, Vlikas pradėjo 
darbą tremtyje. Žinoma, tokia kon
cepcija būtų maloni ir priimtina, 
jei ji turėtų teisinį pagrindą ir 
būtų bent didžiųjų valst. pripa
žinta. Be šių sąlygų ji neturi jo
kios realios vertės, o tam tikrais 
atvejais net ir kenksminga, nes 
ne kas kita, tik ši koncepcija kliu
dė ir kliudo Vlikui ir pasiunti
niams surasti bendradarbiavimo 
bazę. Juk ši koncepcija reikalau
ja, kad pasiuntiniai pilnai ir be-

VLIKAS IR LIETUVOS PASIUNTINIAI
(P. STRAVINSKAS)

I. V. Mašalaičio straipsnyje 
teisingai konstatuojama, kad Lie
tuvoje įsteigtasis > Vlikas buvęs 
vieningas ir veikdamas pogrindy
je atliko veiksmingų žygių ir dar
bų. čia norėtųsi tik pastebėti, 
kad anas Lietuvoje sudarytasis ir 
ten pogrindyje veikęs Vlikas nuo 
jo sudarymo momento reiškėsi 
kaip mūsų pavergtosios tautos po
litinė vadovybė, kompetentinga 

reikšti ir vykdyti tautos valią. 
Pagal savo 1944.11.16 d. deklara
ciją, Vlikas pasiėmė siekti pag- 
. rindinio mūsų pavergtosios tau
tos tikslo —- išlaisvinti Lietuvą 
iš okupacijos ii- atstatyti Lietu
vos valstybės suvereninių organų 
svetimos jėgos sutrukdytą veiki
mą. Toje pat deklaracijoje pa
reikšta, kad Vliką sudarė politi
nės lietuvių grupės, kaip tautos 
politinės minties reiškėjos ir vyk- 

sąlygiškai susibordinuotų Vlikui ir 
Vykd. Tarybai. Tuo tarpu, esa
momis sąlygomis, pasiuntiniai to 
padaryti negali: oficialusis orga
nas, paklusdamas visuomeniniai 
organizacijai, tampa tos organiza
cijos agentu, prarasdamas savo 
oficialų charakterį ir tuo pačiu 
likviduodamas save, kaip oficialų
jį organą. Jieškant susitarimo su 
pasiuntiniais, Vlikui tektų atsisa
kyti nuo šios iliuzijos ir jieškoti 
bendradarbiavimo bazės realioje 
plotmėje. Tada, atrodo, atpultų 
visos kliūtys, kurios šiandiena 
trukdo susitarti ir pasiskirstyti 
darbu.

čia nebuvo kalbėta apie kitus 
svarbius laisvinimo veiksnius —
Amerikos Lietuvių Tarybą ir Lie
tuvos Laisvės Komitetą, nes jie 
nesudaro šiandiena jokios proble
mos: jei Vilko ir pasiuntinių san
tykiai būtų sukonsoliduoti, nėra 
abejonės, kad šiedu veiksniai pil
nai įsijungtų į bendrą darbą.

dytojos. Deklaracijos žodžiais ta
riant, Vlikas yra tautos politinė 
vadovybė. Tokia tautos politinė 
vadovybė laikė Vliką visos jį su
darančios politinės grupės. Todėl 
Vlikas Lietuvoje turėjo mūsų vi
sų moralinę paramą.

II. Straipsnyje teisingai konsta
tuojama ir tai, kad atkurtasis 
Vlikas susilpnėjęs savo vienybės 
dvasia.

Atrodo, kad pagrindinė priežas
tis ,kenkusi Vlikui sėkmingai veik
ti tremtyje, tai bus mūsij politi
nių grupių nenatūralus susiskal
dymas į pasaulėžvalginius fron
tus (į krikščioničkąjį ir laicisti
nį) nepasaulėžvalginiame tau
tos laisvinimo darbe. Jei šiandien 
kas dar Vlikui kenkia ir neleid
žia jam sėkmingai dirbti, tai tos 
politinės grupės ir asmenys, kurie 
ginčija Vliko teisę kalbėti ir veik

ti visos mūsų tautos vardu.
III. Teisingas ir tas V.M. kon

statavimas, kad mūšų visuomenė 
jaudinasi matydama Vliko nesuta
rimus su Lietuvos pasiuntiniais. 
Iš antros pusės žiūrint ,atrodo, 
mūsų visuomenė didele dalimi yra 
kalta dėl tų nesutarimų. Vieton 
dėję pastangas besiginčijančias 
šalis sutaikinti, mūsų kai kurie 
politikos veikėjai ir visuomeninin
kai tą veiksnių kovos dvasią tik 
skatina ir jų santykius aštrina.

IV. Atrodo, V.M. teisingai aiš
kina teisinę Dipl. šefo prigimtį. 
Pagal jį, užs. reik, ministęris J. 
Urbšys savo 1940.VI.2 d. telegra
ma jokios naujos dipl. šefo insti
tucijos neįsteigė, bet tik pavedė 
min. St. Lozoraičiui vykdyti kitų 
pasiuntinių tarnybinę priežiūrą 
ir vadovauti jų darbui. Iš to seka 
šios išvados:

1) Min. St. Lozoraitis jokių 
ypatingų įgaliojimų Lietuvai at
stovauti neturi.

2) Diplomatijos šefo titulas yra 
tik garbės titulas, nesuteikiąs jo 
turėtojui jokių ypatingų teisių.

3) Jei to titulo turėtojas min. 
St. Lozoraitis imasi kokių veiks
mų atstovauti Lietuvai tarptauti
nėje plotmėje, peržengdamas sa
vo, kaip Lietuvos pasiuntinio, tar
nybinius įgaliojimus, tai jis tatai 
daro neteisėtai.

4) Neteisėtai jis vaizduojasi ir 
turįs teisę kitiems pasiuntiniams 
skirti, nes tos teisės niekaip nega
lima išvesti iš UR ministerio te
legramos. Tokios teisės UR mi
nister! s netgi ir norėdamas ne
galėjo min. St. Lozoraičiui per
leisti, nes jis ir pats jos neturėjo.

5) V.M. visai teisingai kons
tatuoja, kad Vlikas Lietuvoje tu
rėjęs ir dabar tremtyje turįs įga
liojimus visai tautai atstovauti. 
Negalima sutikti tik su teisiniu 
pagrindu, iš kurio išvedami Vli
kui tie tautos įgaliojimai. V.M. 
“plačių masių pasitikėjimo ir pa
ramos” teisminė koncepcija yra 
silpna štai dėl ko:

1) Pogrindžio Vilko veikla bu

vo slapta, maskuota ir masėse ne
garsinama. Tautos masės, nežino
damos, ar maža žinodamos anos 
Vliko veiklos, aišku, negalėjo tu
rėti pasitikėjimo Vliku ar teikti 
jam paramos.

2) Dar sunkiau būtų ana logi
ka pagrįsti Vliko įgaliojimus veik
ti tautos vardu tremtyje. . Juk 
tremtyje atsidūrė tik labai maža 
mūsų tautos dalis. Didžioji tautos 
dalis, likusi anapus geležinės už
dangos, nič nieko negirdėjo apie 
atsikūrusį Vliką, gal dar ir šian
dien maža ką apie jį težino. Kaip 
gi masės gali pasitikėti ar net 
teikti paramos tam, ko jos visai 
nepažįsta?

V. Vliko įgaliojimai reikšti ir vyk
dyti tautos valią išvestini iš to 
fakto, kad jį sudarė ir tremtyje 
atkūrė politinės lietuvių grupės, 
kaip tautos politinės minties reiš
kėjos ir vykdytojos.
VI. Pripažinęs Vlikui tautos at
stovavimo įgaliojimus, V.M. bet
gi nepripažįsta jam pačios teisės 
tais įgaliojimais veikti, esą, “rei
kalingas tarptautinis pripažini

mas”. čia, atrodo, V.M. klysta.
1) Tautos atstovavimo teisė ky

la Vlikui iš jo santykių su tauta. 
Tą teisę jam delegavo politinės v 

grupės, kurios yra tautos natūra
linės atstovybės.

2) Santykiuose su užsienio val
stybėmis, tiesa, reikia kad tos 
valstybės jį laikytų tuo, kuo jis 
yra, t.y. tautos atstovybe. Bet 
tuo “tarptautiniu pripažinimu” 
nėra Vlikui sukuriama tautos at
stovavimo teisė (jis ją turi), o tik 
ji, ta teisė, pripažįstama, vadinas, 
konstatuojama, kaip esamoji. Už
sienio valstybių pripažinimas Vli
kui reikalingas tik tam, kad jis 
galėtų praktiškai pasinaudoti jo 
turimąją tautos atstovavimo tei
se tarpt, santykiuose.

3) Mūsų, vidaus santykiuose 
Vlikas nėra reikalingas nė to vad. 
“tarpt, pripažinimo”, nes jokia 
užsienio valstybė negali kištis į 

išiuos mūsų vidaus santykius.
(Tąsa 4 psl.)

3



MŪSŲ PASTOGĖ 1957 m. liepos 29 d.

Arabu Dienos Ir Naktys
NAKTĮ SAUGO KORANAS. ŠAUTUVŲ POŠKĖJIMAS, GINKLŲ SIUNTINIAI IR LĖKTUVŲ 

BURZGIMAS NAKTIMIS. KASMET? GAL BOT.

Jau keli mėnesiai gyvenu kaip 
nomadas tarp alyvmedžių ir apel
sinų, retkarčiais atjodamas į mo
dernųjį Beimtą tabako nusipirk
ti ir laikraščių pasiskaityti.

Beirutas tikrai moderniausias 
miestas Artimuosiuose Rytuose: 
per 1956 metus čia pastatyti pen
ki viešbučiai, o šįmet statomi du 
tuzinai naujų. Viešbučiai ne bet- 
kokie: 8-10 augštų dangoraižiai 
su moderniausiu įrengimu, oro šal
dytuvais, liftais, telefonais, mega
fonais, diktafonaiš kiekviename 
apartamente. O ir apartamentai 
nekasdieniškai atrodo: sienos spal
votos, kaip Lietuvių Namuose 
Londone. Baldai irgi atominio sti
liaus. Na, ir kainos — levantis- 
kos! Vadinasi, jei parašyta, kad 
apartamentas kaštuoja 10 dolerių 
į parą, tai atidėk kitą dešimtinę 
“bakšišams” (kyšiams). Nemokėsi
— toli nejosi. Geriau jau tarp 
nomadų — alyvų ir apelsinų miš
ke. Ir vėsu, ir pigu, ir, svarbiau
sia, saugu. Mat. Koranas draudžia 
naktį pjauti svečią. Dienos metu
— kas kita. Bet tu nebūk naivus, 
dieną praleisk mieste, žinoma, ne
būk vėl snaudulis, būk atsargus 
ir be reikalo nesivalkiok gatvė
mis! Kitaip dar, nukeps kas nors 
ir mieste.

Va, einu sau ramiai vakar iš 
bazaro (prekyvietės) į viešbutį, n 
čia nuo šaligatvio — pokšt, pokšt, 
pokšt! Žiūriu, kas ir į ką šaudo. 
O čia matau, kaip didžiulis pra
banginis Cadillacas drožia tiesiog 
į blizgančią, šlifuoto stiklo mote
riškų madų krautuvės vitriną! 
Stiklo žvangėjimas, isteriškas mo
terų riksmas, policininkų švilpu
kai — tikrai savotiška didmiesčio 
scena. Ir vėl prabilo — automa
tai — serija po serijos, iš visų 
pusių: ta-ta-ta! šaudė policinin
kai, šaudė kareiviai, kažkokie ci
viliai nuo stogų ir iš skersgatvių.

Bematant prisigrūdo šarvuočių 
ir Raudonojo Pusmėnulio pirmo
sios pagalbos automobilių. Nežiū
rint tankių šūvių, iš visų langų,VEIKAS-

VII. V.M. pripažinęs Vlikui tau
tos įgaliojimus ir jo teisę tautai 
atstovauti, toliau aiškina, kad Vai
kas esąs “tipinga visuomeninė or
ganizacija'*. Sunku suprasti, kaip 
čia gali būti. Visuomeninė orga
nizacija niekada negali būti tau
tos atstovybe, wto jai neleidžia jo
sios teisinė prigimtis.

VIII. V.M. kaltina Vliką, kad 
jis nukrypęs nuo savo visuomeni
nio charakterio, pasisavinęs legis- 
lacines funkcijas ,o jo sukurtai 
Vykd. Tarybai Jis pavedęs vykd. 
valdžios funkcijas. Esą, visa tai 
kliudę ir kliudą Vlikui surasti ben
dradarbiavimą su Liet, pasiunti
niais.

Dėl legislacinės funkcijos “pasi
savinimo" tenka pasakyti, kad šia- 
ja funkcija reiškėsi ir Lietuvoje 
veikęs Vilkas ir yra pareiškęs 
apie tai savo 1944.11.16 d. dekla
racijoje.

Dėl 1938 m. konstitucijos pakei
timo, tai negalima taip lengvai 
pripažinti, kad Vlikas konstituci
ją tikrai pakeitė. Jis tik, kaip 
pats V.M. sako, 1922 m. konstitu
ciją pasirinko savo veiklos pa
grindu, rasdamas, kad 1938 m. 
konstitucija yra “ne demokrati
nis instrumentas”, o 1922 m. 
konst. — demokratinis. Kodėl gi 
Vlikas negalėtų 1922 m. konst, 
pasirinkti savo veiklos pagrindu, 
ypač, kad jis visur akcentuoja at
karsiąs demokratinę Lietuvos val
stybę.

Dėl vyriausybės sudarymo ga
lima tiek pasakyti, kad anas Lie
tuvoje įsteigtasis Vlikas deklara
vo (1944.11.16 d. deki.) ir savo 
teisę, laikui atėjus, sudaryti Res
publikos vyriausybę. Jei Vlikas 
kompetentingas sudaryti vyriau
sybę, laikui atėjus, Lietuvoje, tai, 
aišku, jis kompetentingas sudary
ti ir egzilinę vyriausybe* 

balkonų ir durų spokso žmonių 
galvos. Tas susišaudymas Beiruto 
vidurmiesty, vadinamajame Ras- 
Beirut, tęsėsi gerą pusvalandį. 
Daugiau kaip trys šimtai polici
ninkų, žandarų ir kareivių daly
vavo toje tikrai orientiškoje me
džioklėje, kurios metu žuvo du vy
rai, o keli buvo sužeisti.

Paaiškėjo, kad iš Sirijos slaptai 
buvo atvykęs raudonojo pulkinin
ko Abdull-Hamid Sarra agentas, 
kuris nušovė minėtuoju Cadillacu 
važiavusį sirijietį majorą, politinį 
emigrantą, kuris prieš keletą mė
nesių pabėgo iš Damasko į Beiru
tą. Po valandos amerikiečių uni
versiteto kriminalinės medicinos 
lavoninėje ramiai ir draugiškai 
vienas šalia kito gulėjo du lavo
nai: žudikas ir jo auka... Na, toks 
jau, matyt, buvo jų likimas, toks 
Kismet, ir dievobaimingi muzul- 
monai numojo ranka ir ramiai sė
do rūkyti nargilios.

Pripratau ir aš sakyti “Kismet” 
ar “Ala Kerim” (Dievas miela- 
širdingas), kai išgirstu kokią nors 
baisenybę ar kai žiūriu, kaip du 
jauni vyrai smeigia vienas kitam 
į pilvus savo kreivuosius “hand- 
zarus" (durklus). Praeitą sekma
dienį išeinu iš kino “Dunia”. žmo
nių minios. Miestas mirga įvai
riausiais neonais. Staiga — pokšt, 
pokšt, pokšt!1— čia pat, prie ma
no kojų, sukrito šaligatvy jaunai 
vyras. Prie jo stovi su brauningu 
rankoje jaunas kareivis ir sako: 
“Tu prieš penkiolika metų nužu
dei mano tėvą. Mano keršto prie
saika išpildyta”!

Pasirodo, kad kareivis nušovė 
Muhammedą Aydį. Tai nebuvo tas 
pats Muhammedas Aydi, kuris 
prieš penkiolika metų nužudė jo 
tėvą...

Vaizdas nebūtų pilnas, jei ne- 
pridėčiau, kad sausio mėn. gale 
vidurnaktį ištraukė mane iš lovos 
viešbučio tarnas Rėkdamas: “Po
ne, kelkis. Bėkime!” — “Kas at
sitiko? Ar sovietų parašiutininkai 
mieste?7 sakau. “Ne, Dar jų nėr.PARTIJOS

Pasiuntiniai neturėtų piktintis 
Vliko vyriausybės sudarymu. Juk 
jie patys su savo Diplomatijos 
šefu priešaky yra pasirašę Berno 
konferencijos 1946.VII.27 d. nuta
rimą. Pagal tą nutarimą (punktai 
47, 48, 49, 50) pasiuntiniai dau
giau kaip prieš 10 metų pripažino 
Vliką tokiu politiniu organu, ku
ris, reikalui esant, gali sudaryti 
(dargi ir tremtyje) Respublikos 

vyriausybę, kad jis pats pasiimtų 
vykdyti seimo funkcijas.

IX. Ar V.M. kaltinimai, jog 
Vlikas nuo 1945 m. siekęs subor
dinuoti sau Lietuvos pasiuntinius, 
yra teisingi?

1) 1945.1V.18 d. Vlikas įteikė 
Eisenhoweriui, kaip Vyr. Sąjun
giniu Eksp. Pajėgų Karo Vadui, 
memorandumą, k friuo pasiunti
niai patys subordinavosi Vlikui, 
kaip vienintelei tautos ir valsty
bės atstovybei. Tas faktas buvo 
įsakmiai pabrėžtas memorandume, 
'aišku, ne be tų pasiuntinių žinios
ir sutikim^. Antra, pasiuntiniai 
pasirašydami Berno konferenciją, 
pripažino ir savo subordinaciją 
Vlikui.

2) Dipl. šefas pats pasirašė 
Berno konferencijos nutarimą, 

kuriuo jis kviečiamas būti Vliko 
sudaromos vyriausybės nariu už
sienio politikai vadovauti. Tad, ar 
gali būti dabar kaltinamas Vlikas 
daręs žygių pavesti Dipl. šefui 
vykd. valdžios funkcijas.

3. V.M. pripažino, kad Vlikas 
turi įgaliojimus tautai atstovauti, 
o dėl Dipl. šefo jis pareiškė, kad 
šis esąs tik Lietuvos pasiuntinys, 
kuris, aišku, neturi galios kitus 
pasiuntinius skirti. Todėl neturė
tume piktintis, jei Vlikas, turįs 
tautos įgaliojimus, pretenduoja 
oficialiai dalyvauti pasiuntinių 
skyrime.

X. V.M. siūlo Vlikui atsisakyti

mis ties Sirija ir Libanu, ties Kip
ru ir ties Italija. Skraido iš Bulga
rijos, Armėnijos (Kaukazo) ir Al
banijos (Valonos) karinių sovietų 
bazių. Ko jie. čia jieško? Ar gra
žių haremų mergaičių? Žinoma, 
mergaitės sovietams ne pro šalį. 

j Bet jų “načalstvai” rūpi kas ki
lta: rūpi Amerikos Karo Laivyno 
j IV Eskadros modernieji kreiseriai 
įsu atominių ginklų lizdais. Vienas 
į toks kreiseris lankė Beirutą, ir 
visi mes, užsieniečiai — žumalis- 

jtai, lankėme tą naujausiąją sorie- 
I tų valdovams pabaisą. Daugiausia 
sovietus gąsdina “Forrestalis”, ku- j 
ris plaukioja tarp Turkijos ir Ita- Į 
lijos pakrančių. Tai ne juokai: | 
toks 25 augštų “namas” (!) su 
elektros jėgaine, kuri gali aptar
nauti pusantro miliono gyventojų 
turintį miestelį. Yra tai super — 
moderniškas karo laivas, iš kurio 
atominiais sviediniais galima lais
vai pasiekti ne tik Maskvą, bet 

.ir Baikalo ežero atominį sovietų 
centrą...

Europos Lietuvis.
Damaskas.

Bet yra dar blogiau, pone: policija 
sulaikė sunkvežimį; penkių tonų. 
Dvidešimt penkios dėžės sprogsta
mųjų medžiagų — visas kvarta
las gali išlėkti oran”.

Ką padarysi? Išbėgau.
Tiesa, sugautas buvo didžiulis 

transportas rankinių granatų ir 
sprogstamosios medžiagos. Trans
portas atėjo iš Sirijos uosto Lata- 
takia į Beirutą komunistų pogrin
džiui. Penkios tonos — tikrai, jei 
būtų susprogdinta, kvartalas be
veik išlėktų į debesis...

Baalbeke, dievaičio Baalo šven
tovėje. šįmet buvo Muzikos Festi
valis. Svečių atvyko iš viso pasau
lio. Iš Vokietijos buvo simfoninis 
orkestras, iš Anglijos — žymūs 
dramos artistai ir artistės. Iš 
Amerikos atkeliavo keli šimtai 
turtingų muzikos mėgėjų. Nuvy
kau ir aš pasižiūrėti pagoniškų 
griuvėsių ir pasiklausyti muzikos. 
Važiuojam, o kalnuose — stok!!!

“Kas nauja?” — klausiu šofe
rį. “Saugumo užtvara”, sako šo
feris. Iš Sirijos į Libaną šmuge
li uojami ginklai sovietų agentams. 
Po valandos automobilių vora 
slenka gilyn į kalnus. Žiūriu — 
kareiviai amerikoniškomis unifor
momis, apskritais šalmais, apsupo 
du automobilius. Toliau — keletas 
išbalusių vyrų, augštyn iškeltomis 
rankomis. Prieinu prie kapitono, 
paduodu korespondento liudijimą. 
“Kas atsitiko kapitone?” Jaunas 
kapitonas rodo baltus kaip snie
gas dantis. “Nieko ypatinga. Ei
linis sūrio, mėsos ir sviesto trans
portas tiesiog iš Maskvos”... Pa
sirodo, kad automobiliuose — tarp 
sūrio, sviesto ir avinų — surasta 
dėžėse 400 naujų automatinių šau
tuvėlių — tikrai tiesiog iš Mask
vos!

O naktys? Naktys, ypač kal
nuose, puikios ir paslaptingos. Ne 
dėl to. kad tai būtų tikros “Ara
bų naktys”, bet dėl to, kad dažnai 
matyti, kaip_ tarp augštų pini jų 
nutupia sovietiški parašiutininkai. 
Sovietų MIG-ai skraidžioja nakti- 

nuo jo paties sukurtos koncepci
jos, kad jis esąs valdžios funkci
jas vykdanti atstovybė.

Vlikas to padaryti negali, nes 
toji koncepcija ne jo paties susi
kurta, o jo steigėjų, dar Lietuvo
je. Jos laikėsi ir Lietuvoje veikęs 
Vlikas,

Savo straipsnį P. Stravinskas 
baigia tokiomis išvadomis:

“Kad Vliko veikla būtų tikrai 
efektyvi ir sėkminga, visi mes, 

geros valios lietuviai turime:

1) laikyti Vliką politiniu orga
nu, kompetentingu reikšti ir vyk
dyti tautos valią (tautos atstovy
bę);

2) reikalauti, kad ir užsienio 
valstybės pripažintų ir laikytų 
Vliką tautos atstovybe (tuo kuo 
mes patys jį laikome ir kuo jis 
iš tikrųjų yra);

3) grįsti Vliko kaip tautos at
stovybės, veiksmus (valios pareiš
kimus) stipriais ir įtikinamais tei
siniais pagrindais (Lietuvos teisi
ninkų uždavinys)-;

4) atmesti Vliką nuvertinan
čias koncepcijas ir kovoti su Vli
ko vardo žeminimu mūsų visuo
menės ar užsienio akyse;

5) populiarinti Vliko, kaip tau
tos atstovybės vardą visame lais
vame pasaulyje;

6) padėti Vlikui, kaip tautos 
atstovybei, gauti tarptautinį pri
pažinimą, o ypač gi nedaryti nie
ko, kas toms jo pastangoms galė
tų pakenkti;

7) gerbti taip pat Lietuvos pa
siuntinius ir Diplomatijos šefą, 
pageidaujant betgi, kad ir Jie sau
gotų Vliko , kaip tautos atstovy
bės vardą ir skaltytųsi su jo tei
se kalbėti ir veikti tautos vardu, 
kaip kad jie skaitėsi su ta Vilko 
teise anksčiau, ypač gi pasirašy
dami Berno konferencijos 1946. 
VI 1.27 d. nutarimą”..

KNYGOS

ANAPUS TEISYBĖS
ANTANAS GUSTAITIS, Anapus Hemų Tamošių”, kurie netikėda- 

’ mi bandys kritikuoti ir aną ab
soliučiai tobulą kritiką...

teisybės. Humoristiniai eilėraščiai. 
Išleido Gabija 1957 m. 144 psl.

šalia Pulgio Andriušio antrasis 
savo populiarumu neabejotinai yra 
Antanas Gustaitis. Pastarasis jau 
ne nuo šiandien lietuviams pažįs
tamas kaip humoristinės poezijos 
atstovas, vis dėlto ilgai delsė iš
leisti knygą, tarsi norėdamas visą 
laiką būti ištikimu savo nusista
tymui — būti sakytoju, bet ne ra
šytoju. O sakyti savo humoreskas 
A. Gustaitis tikrai moka. Ir ne
nuostabu — juk jis ir aktorius! 
Bet matyti, ir jis neištvrėrė ir 
įsigeidė rašytojo garbės — štai 
mes turime jo humoristinių eilė
raščių knygą. Kokia toji knyga, 
galės kiekvienas įsitikinti per
skaitęs ten pat Pulgio Andriušio 
“Absoliučiai tobulai teisingą” tos 
knygos kritiką. Vis dėlto kaip ir
visur, taip ir čia atsiranda “ne-

ANTANAS GUSTAITIS
MUŽIKĖLIO GIESMĖ

Dainavau: Tėvyne, be Tavęs nudžiūsiu, 
Su Tarim gyventi ir numirt sveikiau, 
O dabar, pririjęs turkinų ir džiūsų, 
Negaliu ištarti, ką tada sakiau.

Dainavau: klestėsi ar varge nuplyši, 
Vis Tave sapnuosiu, vis aukosiuos Tau, 
O dabar, pravėręs savo lango plyšį, 
Vien tik Pontiac’ą prie namų matau.

Dainavau, pakilęs ii už ateis žals:
Dolerėliais bersiu, kaip žiedais gėlių, 
O tie dolerėliai man delne prišalo, 
Ir atgniaužti pirštų niekaip negaliu.

Dainavau, kaip laisvė Tau varpu suskambo, 
Kaip narsa žvangėjo kovose kardai, 
O dabar dainuoju ir sh-boom ir mambo, 
Nors Tu mano žodžių gal nenugirdai.

Ir'kaip grįžtant vėjas nuo sodybos uosių
Ims kuždėt į ausį ris švelniau, švelniau, — 
Iš laisvos krūtinės Tau tada dainuosiu, 
Kiek aš čia kentėjau ir nusipelniau.

MUMS NENTRŪKSTA S IDEALŲ

Keliam tautišką idėją,J sveikatą geriam alų, 
Pilam čerką ant ligų, — 
Mums netrūksta idealų, 
Mums tik trūksta pinigų.

Idealiai mylim kitą
Po idealios vienos, 
Idealų apetitą 
Jaučiam vidury dienos.

O idėja kelia mus, 
Keldama pati didėja 
Ir pavirsta į namus.

O namuos vėl — reikia stalo, 
Prie to stalo ir draugų, 
Vėl netrūksta idealo, 
Vėl tik trūksta pinigų. 

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

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos'ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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Siuskite Siuntinius 
PIGIAUSIU KELIU!

Mes esame VIENINTELĖ autorizuota agentūra Australijoje, 
galinti siųsti

SIUNTINIUS TIESIOG JŪSŲ GIMINĖMS I LIETUVĄ.

TIESIOGINIS KELIAS YRA 
GREIČIAUSIAS KELIAS.

1 Jūs mokate tik vienas persiuntimo išlaidas iš Australijos už 
s siuntinį Jūsų giminėms į USSR: tai kaštuoja tik £ 1.0.7 11 sva.

rų siuntiniui.
Suplikite prekes kur Jums patinka, pirkite ką norite ir atneš
kite (ar pasiųskite paštu) mums, pridėdami pirkimo kvitus 
(maksimalus svoris 11 svarų).
Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius tučtuojaus. Visus kaštus su
mokate vietoje ir siuntinio gavėjas absoliučiai nieko nemoka. 
Mes garantuojame, kad siuntinys saugiai pasieks adresatų per 
2-3 mėnesius.
NĖ VIENAS SIUNTINYS NĖRA PRAŽUVĘS PER 11 METŲ.

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES
91 Darlinghurst Rd., Kings Cross, Sydney.

TEL. FA 5195

Bet pavartykime pačią knygą. 144 
puslapiuose sutalpinta nemažas 
pluoštas eilėraščių, kurie labai 
įvairuoja tiek savo nuotaikomis, 
tiek ir ekspresijos galia. Visumoje 
tačiau A. Gustaitis pasirodė dide
lis humoristas ir menininkas. Ke
lias anapus teisybės reikalauja 
didelio atsargumo, nes jis yra 
siauras ir siūbuojantis, tarsi čir- 
kininko virvė: žengsi žingsnį į 
vieną pusę, tu būsi melagis arba 
pigus kupletistas, žengsi į kitą — 
tu kalbėsi kaip ir visi ir niekas 
tavęs nesiklausys, čia autorius 
praėjo su akrobatiškų meistrišku
mu, sakytumei nepamerkęs kojos 
nei į melo balą, nei į teisybės 
vandenis. Praėjo šypsodamasis, 
net giedras, nors paprastai šios 
srities meno atstovas neišvengia 
pesimizmo, arba grubaus sarkaz
mo. Ir pas Gustaitį pasigirsta vie
tomis minorinė gaida ir liūdna 
ironija, kada jis atsistoja idealų 
šešėliuose arba pasižiūri į gyve
nimo užkulisius pro rakto skylu-’ 
tę. Ir čia jis gryniausias lyrikas 
tik klauno aprėdė.
Tokio žanro ir stiliaus knyga yra 
labai retas paukštis mūsų litera
tūrinėj padangėj, tad jeigu ka8 

nepajėgs gėrėtis autoriaus humo
ru (kuris vietomis yra labai giliai 
pakastas), tai džiaugsis pačia kny
ga, kaip unikumu. Šioje srityje A. 
Gustaičio konkurentas galėtų būti 
Leonardas Žitkevičius.

V.K.

PRANCŪZIJOS 
LIETUVIAI

Naujas prof. J. Baltrušaičio 
mokslo veikalas, š.m. geg. mėnesį 
leidėjas Olivier Perrin išleido 
naują prof. J. Baltrušaičio moks
lo veikalą — “Aberrations-Quart- 
re Essais sur la Legende des for
mes”. Ponai Perrin š.m. geg. 28 
d. veikalo pasirodymo proga su
rengė pobūvį, kuriame dalyvavo 
Paryžiaus meno kritikai, istorikai 
bei meno ir mokslo atstovai, vei
kalas susilaukė didelio susidomė
jimo.

Iš STUDENTŲ GYVENIMO

Ričardas Bačkis š.m. birželio 
28 d. baigė Paryžiuj Teisių fa
kultetą, įgydamas licenciato laips
nį. Prieš porą metų jis įgijo Po
litinių Mokslų Instituto (ekono

minės sekcijos) diplomą. Nuo š.m. 
liepos 8 d. Jis atlieka stažą vieno
je tarptautinėje bendrovėje, kaip 
personalo direktoriaus padėjėjas.

— Audrys Bačkis baigė St. Sul- 
pice Kunigų Seminarijos filosofi
jos skyrių, įgijęs filosofijos bąka- 
laureatą Paryžiaus Katalikų Ins: 
ritute. Nuo š.m. rudens jis išvyks
ta Romon (šv. Kazimiero Lietu
vių Kolegijon) studijuoti teologi
ją Gregoriano Universitete.

— Studentė Ada Martinkutė š. 
m. geg. mėnesį, metus studijavu
si Paryžiuje, išvyko į Braziliją 

aplankyti savo tėvelį kap. Kl. Mar- 
tinkų, gyvenantį Rio de Janeiro.

— Kiti studentai — Jonas Bal
trušaitis ir Leonas Pabedinskas 
sėkmingai tęsia architektūros stu
dijas, P. Klimas jr. — matemati
ką ir fiziką, Petras Masiulis — 
mediciną, Marg. Macevičiūtė pr. 
mokslo metais dirbo Laisvosios 

I Europos Kolegijos Studijų Centre, 
Paryžiuje.

JOKŪBAS ŠERNAS ROMOJE

Neseniai atvyko į Romą žino
mas kino artistas Jokūbas Šernas, 
Lietuvos Nepriklausomybės akto 
signataro šerno sūnus. Jis yra 

vedęs italę ir turi vieną dukterį. 
Po vasaros atostogų jis išvyksta 
į Hollywoodą, kur yra sudaręs su
tartį 7 metams su viena Amerikos 
televizijos bendrove.

4
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SPAUDOS PUSLAPIUOSE
LENKIJOS LIETUVIŲ

Lenkijoje gyvena nemažai lie
tuvių. Nors ir sunkiose sąlygose 
jie gražiai reiškiasi tautinėje — 
kultūrinėje veikloje, čia per* 
spausdiname iš Amerikos lietuvių 
’’Dirvos” savaitraščio apie Lenki
jos lietuvių suvažiavimą Punske.

“Kovo 30 dieną vietos lietuviai 
pirmą kartą surengė Lenkijoje 
gyvenančių lietuvių suvažiavimą. 
Jis įvyko Lenkijos ribose (vadi
namajame “Suvalkų trikampyje”), 
Punske, to miestelio kino teatro 
salėje. Suvažiavime dalyvavo 120 
atstovų iš visos Lenkijos. Buvo ir 
svečių — partijos atstovai iš 
Varšuvos.

Suvažiavimą atidarė magistras 
J. Staskeliūnas, jautria kalba 
sveikindamas suvažiavimo daly
vius ir svečius bei linkėdamas 

šiam pirmajam lietuvių suvažiavi
mui šiame krašte nustatyti gai
res tolimesniam lietuvių veikimui, 
ypač švietimo srityje.

Suvažiavimo pirmininku buvo 
išrinktas J. Maksimavičius. Vy

riausias suvažiavimo tikslas buvo 
oficialiai sudaryti visuomeniškai 
kultūrinę lietuvių draugiją, pri
imti jos įstatus .išrinkti valdybą, 
kuri rūpintųsi lietuvių švietimu 
bei kultūrine jų veikla vietos są
lygose.

Suvažiavimas įvyko erdvioje ki
no salėje, kurioje buvo labai rū
pestingai surengta eksponatais 
gausi lietuvių tautodailės paroda: 
vietos lietuvių audiniai, mezginiai, 
piešiniai, drožiniai, kilimai ir kt. 
Parodą suruošė Punsko lietuvių 
kultūros namų darbuotojai, vado
vaujant mokytojui J. Vainai. Eks
ponatų išjiėrtymą meniškai sutvar
kė Aldona Leončikaitė. Salė bu
vo išpuošta lietuviškos trispalvės 
motyvais.

Vyriausybės ir partijos atstovai 
buvo tiesiog sužavėti tvarkinga, 
gausia ir palyginti augšto meni
nio lygio paroda. Sveikinimuose 

jie pabrėžė lietuvių kaimiečių kul
tūros augštumą, kuri galinti būti 
pavyzdžiu visiems lenkams, rodan-

SUVAŽIAVIMAS

čiu, kaip galima būti darbštiems, 
savitiems ir sumaniems. _

Referatą skaitė Juozas Vaina, 
kuris iškėlė gyvą reikalą vietos 
lietuviams sudaryti visuomeninę 
kultūrinę draugiją. Jis pasiūlė ir 
draugijos įstatų projektą, kuris 
buvo entuziastingai jsuvažiavlmo 

priimtas.
Į draugijos vyrlausį prezidiumą 

dauguma balsų buvo išrinkta pir
mininkas Juozas Maksimavičius, 
pirmininko pavaduotojai — Juo
zas Vaina ir J. Jakimavičius, sek
retorius J. Staskeliūnas, iždinin
kas Vincas Valinčius, nariai — J. 
Kšemanskas ir Br. Mickevičius.

Tarp kita ko suvažiavime buvo 
keliamas reikalas: 1) steigti Pun
sko. Suvalkų ir Seinų apylinkėse 
visą eilę lietuviškų pradžios mo
kyklų, 2) leisti bent dvisavaitinį 
lietuvišką laikraštį. Nusiskųsta 

per vietos bažnyčias varoma prieš- 
lietuviška propaganda, nukreipta 
prieš lietuvių reikalavimus, kad 
pamaldos (pamokslai) būtų lietu
vių kalba. Reikalauta, kad Punsko- 
parapijoj, kurioje daugumą suda
ro lietuviai, būtų paskirtas lietu
viškai mokąs kunigas. (Kaip tik 
pereitais metais iš Punsko lietu
vis kunigas buvęs iškeltas).

Suvažiavimas baigtas vietos lie
tuvių choro koncertu, kuris padai
navo 8 lietuviškas ir 2 lenkiškas 
dainas. Choras 45 asmenų, gerai 
vadovaujamas ūkininko Vinco Va- 
linčiaus.

Paskutiniu metu Lenkijoje gy
veną lietuviai labai domisi lenkų 
repatriacijos eiga iš Lietuvos. 
Esama gando, kad sutartyje esąs 
nuostatas, pagal kurį tie ne len
kai, kurie 1939 metais Lenkijoje 
negyvenę, turės būti išsiųsti į “ro
jų”. žmonės išgyvenę Lenkijoje 

po 10-15 metų, ligišiol nežino, ko
kias teises jie turi Lenkijos pilie
tybei įgyti... Po pereito rudens 
įvykių buvęs svarstomas klausi
mas apie azylio teisę, bet dabar 
apie tai vėl tylima.

Suvažiavimo dalyvi*.

PLB SEIMAS
PLB SEIMO ORGANIZACINIO KOMITETO PRANEŠIMAS 

SPAUDAI.

š.m. liepos 12 prel. J. Balkuno 
bute įvyko PLB Seimo Organiza
cinio Komiteto posėdis, kuriame 
taip pat dalyvavo Am. L.B. Centro 
Valdybos pirm. St. Barzdukas. 
Posėdyje buvo pasikeista nuomo
nėmis visais klausimais liečian
čias seimo rengimą, jo programą 
ir ta proga rengiamus kultūrinius 
pasirodymus.

Seimas vyks trijų reikšmingų 
sukakčių ženkle: keturisdešimt 
metų nuo Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo; šimtas metų 
nuo Lietuvos himno autoriaus V. 
Kudirkos gimimo ir penki šimtai 
metų nuo vienintelio lietuvio šven
tojo, šv. Kazimiero gimimo.

Paskutiniam organizacinio ko
miteto posėdyje aptarti pagrindi
niai Seimo metmenys. Detali pro
grama bus paruošta artimoje atei
tyje. Seimo kulminacinės dienos 
bus šeštadienis ir sekmadienis, 
rugpjūčio 30 ir 31 d., kada įvyks 
masinis lietuvių susirinkimas, iš
kilmingos pamaldos katedroje ir 
misterijos ar jos pakaitalo pasta
tymas. Be organizacinių Seime 
programos punktų, numatomi trys 
pagrindiniai pranešimai ir Seimo 
deklaracijos. Pranešimai turės pa- 
tiekt mūsų tautos ir išeivijos ana
lizę ir nusakyti gaires ateities 
veikiai.. Pranešėjais bus pakviesti 
iš įvairių kontinentų pajėgiausi 
lietuviai.

C. V. pirm. St. Barzdukas Sei
mo organizaciniam komitetui per
davė C. Valdybos pageidavimus ir 
nutarimus Seimo rengimo reika
lu. Pagrindinis jų yra, kad Sei
mas turi būti didingas. Seimo 
reikalams apsvarstyti rudenį bus 
sušauktas bendras JAV B-nės I. 
Valdybos, Kanados Krašto V-bos 
ir Organizacinio komiteto posėdis.

Bendruomenės C. V. pirm., lan
kydamasis Čikagoje Seimo reika
lais kalbėjosi su ALTo sekr. dr. 
Grigaičiu, kuris tam reikalui pa
reiškė ALTo prielankumą. Pirmi
ninkas tuo reikalu taip pat tarėsi 
su vysk. V. Brizgiu ir konsulu 
Daudvardžiu, kurie taip pat pa
reiškė Seimo rengimui pritarimą.

Organizacinio Komiteto pirm, 
prel. J. Balkūnas dalyvavo Seimo 
finansų komisijos, Cheledeno va
dovaujamos, posėdyje Philadelphi- 
joje. Lėšų telkimo vajus prasidės 
rugsėjo pradžioje.

Seimo, parodų ir parengimų 
reikalui bus išleisti specialūs lei
dinėliai.

š.m. gegužio mėn. 18 dienos 
posėdyje Organizacinis Komitetas 
balsų dauguma pasisakė už tau
tinės misterijos, ar jos pakaitalo, 
pastatymą Seimo metu, ir tuo bu
vo atsisakyta nuo simf. muzikos 
koncerto rengimo. Misterijai pa
rašyti konkurso terminas baigia
si rugsėjo mėn. Jos pastatymu 
rūpinasi muzikas A. Mikulskis. 
Tam reikalui tikimasi gauti Met
ropolitan operos salę. Jei miste
rijos konkursas neduotų tinkamo 
veikalo, vietoj jos bus duotas 
lietuviškų kantatų koncertas arba 
pastatytas kuris jau turimas vei
kalas.

Jubilėjinė lietuvių sporto olim
piada, kaip dalis šeiminių iškil
mių, įvyks ateinančių metų lie
pos mėnesyje, o seimo metu įvyks 
tik stipriausių lietuvių sporto vie
netų futbolo ir krepšinio rungty
nės.

PLB SEIMO INFORMACIJOS 
KOMISIJA.

1957 m. liepos 18 d.
560 11-th St., Brooklyn 15, N.Y.

BANKSTOWNO
LIETUVIŲ NAMŲ RĖMĖJAI:

(Skliausteliuose pažymėta suma 
jau anksčiau įmokėta).

ALB Bankstowno Apyl. valdyba 
— £ 77.0.9 (450.16.6). Po 50 sv. 
— J. šimboras, (5 sv.), F. Ži
linskas. 30 sv. — V. Ruša (10 
sv.). 25 sv. — A. Šumskas (5 sv.). 
24 sv. — Jurkšaičiai. 20 sv. — 
Juozas Ramanauskas (80 sv.). Po 
15 sv. — Migevičiai M. ir E., B. 
Stašionis (35 sv.). Po 10 sv. — 
Sakalas J., Sankauskas (85 sv.), 
Glionertas V. (30 sv.), Vaškevi
čius J. (10 sv.), Relešius A. (35 
sv.), Dirmantienė B., Zakarevi

čius V. (30 sv.), Tunkūnas, Skau
tų Tėvų Komitetas, Bauže A.. Po 
7 sv.,— Nakutis M. (13 sv.), Za- 
borskas N. 6 sv. — Genys B, (16 
sv.). Po 5 sv. — Vičiulis Z. (20 
sv.), Liveris J., Naujokas J.. Ko
pas H. (10 sv,), Airošius Al., Pau
peris V., Jurkūnas J., Ladyga A. 
(35 sv.), Miliauskas A. (10 sv.), 
Neimanas E. (5 sv.), inž. Gume- 
niukas (1 sv.), Jančius J. (35 
sv.), Ramanauskas Jon. (30 sv.), 
Jacinas — Onuškevičius, Kolevas 
J., Paltanavičius (15 sv.), Piliškis
A. , Sakalauskas J., Dūdaičiai (5 
sv.), Deikai, Veteikis J. (1 sv.), 
Linkai (10 sv.), Blumas St. (11 
sv.), Cibulskis R., Šliogeris Vyte
nis (10 sv.), Rusaitė L., Inkratas 
Vyt., Eidukevičius K., Karvelis L. 
(6 sv.), Bartkus A. (5 sv.), Žalys
B. (6 sv.), Griškauskas Ad. (2 
sv.), Pačėsa St. (1.10.0), Kutka 
A. (5 sv.), Radinas J., Paškaus- 
kas A. (15 sv.), Jonaitis J., Stan
kevičius A., Pužas V., Kazlaus
kas V. (15 sv.), Mickus V., Lau
kaitis Ad., Saukas F., Auglys J. 
(10 sv.). Marčiulionis K., Stošius 
H., Narušis, Kavaliauskas K. (5 
sv.), Keraitis H. (10 sv.), Maura- 
gis A. (40 sv.), Kanteika č. (25 
sv.), Švedas A. (30 sv.). Po 4 sv. 
— Žolynas K. (12 sv.), Karpis 
(16 sv.). Po 3 sv. — Stankevičius, 
Jaselskis R. (25 sv.), Stauglrdas 
J. (7 sv.), šlyteris E., Daukus B. 
(5 sv.). Pūkas B. (14 sv.), Ja- 
kubėnas A. (2 sv.), Bernotas N. 
(8 sv.). Po 2 sv. — Šumskas M. 
(1 sv.), Kovalskis Al. (2 sv.), Ei- 
rošius, Janavičiai A. ir J., Šid
lauskas B. (3 sv.), Praujic, Vai- 
dauskas K.H., Andriulis S. (2 sv.), 
Makūnas J. (6 sv.), Matikovas 
(20 sv.), Dambrauskas J., Slavė
nas J. (4 sv.), Šatkauskas St. 
(15.10.0), Jantauskas A. (35 sv.), 
BileviČius K. (4 sv.), Simniškis 
V., Sadauskas V. (10 sv.), An- 
kus L.K. (3 sv.), Vilimas. Po 1.10.0 
— Sakalauskas, Voldiniukas. Po 1 
sv. — J. Vanagas, Astrauskas St., 
Kutas V. (10.10.0), Kelneris, Stu- 
puras (1.10.0), Turas, Vingilis, 
Šmitas A., Apinys M. (1 sv.), 
Šmitienė, Šapalienė, Matulis K., 
Bernotai, Kažemėkaitis (5 sv.), 
Sapronas (5 sv.), Bastys J., ži- 
gienė N., Butkus K., Olšauškienė 
U., Kazokas V. (5 sv.), Rimkevi
čius St. (5 sv.), Mikutavičius J. 
(12 sv.), Vaitonis J. (1 sv.), Eler- 
tas K. (5 sv.), Mišeikis A. (6 sv.), 
Slonskis E. (7.12.0), šverinas V., 
Šiurko V. (5 sv.), Kuras J. (4 sv.), 
Dryža E. (5 sv.), Bartkaitis J., 
Bastys Jon, (2 sv.), Griškaus
kas R.

Visiems rėmėjams širdingas 
ačiū.

Bankstowno Lietuvių Namu 
Valdyba.

1957 m. liepos 9 d., Bankstown.

LEIDINYS APIE KREPŠINĮ

“Vakar Kaunas ir kartu visa 
Lietuva, pergyveno džiaugsmo va
landėlę, sulaukusi grįžtančių po 
sporto rungtynių iš Rygos mūsų 
komandos narių. Vakar visų kau
niečių buvo viena tema: kurią va
landą grįžta nugalėtojai ir kaip 
jie bus čia sutikti. Vytauto pro
spektas ir geležinkelio stoties ra
jonas, turbūt, dar niekada nėra 
matęs taip skaitlingos publikos, 
tokių ovacijų ir tiek džiaugsmo, 
kaip vakar. Tas pate buvo Paro
dos gatvėje ir prie Kūno Kultū
ros rūmų.”

šitaip 1937 m. gegužio mėn. 9 
d. numeryje rašė “Lietuvos Ai
das”, pavaizduodamas tuo laiku 
vyravusią nuotaiką Lietuvoje. Į 
Kauną iš Rygos grįžo Lietuvos 
krepšinio rinktinė, pirmąjį kartą 
laimėjusi Europos krepšinio pir
menybes. Lietuvos rinktinę suda
rė šie vyrai: Kriaučiūnas, Talzū- 
nas, Puzinauskas, Baltrūnas, Žu
kas, Andriulis, šačkus, Mažeika, 
Kepalas, Nikolskis ir Daukša. Tal- 
zūnas buvo geriausias metikas, per 
5 rungtynes surinkęs 67 taškus.

šiais metais, minint dvidešimt
metį nuo šio svarbaus Lietuvos 
krepšininkų laimėjimo, Amerikoje 
yra išleidžiamas specialus leidi

nys, kuriame pagrindinę vietą 
užima 1937-39 metų Lietuvos krep
šinio laimėjimai Europos pirme
nybėse. Šiame leidinyje bus daug 
nuotraukų ir aprašymų iŠ ano 
laiko krepšinio varžybų, taip pat 
nuotraukos ir aprašymai tilps iš 
krepšinio gyvenimo tremtyje ir iš
eivijoje. Leidinyje bus aprašytas 
ir nuotraukomis pavizduotas 
Australijos lietuvių krepšininkų 
kūrimasis ir dabartinis jų vyki
mas. šio leidinio redaktorius yra 
žurnalistas Edvardas šulaitis.

Australijos lietuviai, norintieji 
įsigyti šį leidinį, užsirašo pas 
sporto klubų pirmininkus arba pas 
“M.P.” Sporto skyriaus redakto
rių.

SYDNĖJAUS KREPŠININKAI 
WOLLONGONGE

Wollongongo lietuviai, minėda
mi Dariaus ir Girėno tragiškojo 
žuvimo sukaktį,- be Sydnėjaus 
“Dainos” choro pasikvietė ir “Ko
vo” krepšinio rinktinę, kuri žai
dė draugiškas krepšinio rungty
nes su Wollongongo rinktine, su
daryta iš australų, latvių ir estų. 
Nors buvo žaidžiama mažoje sa
lėje, kas neleido koviečiams pilnai 
išvystyti žaidimo, bet “Kovo” vy
rai laimėjo 57:37. “Kovo” ge

TAUTINĖS MISTERIJOS 
TEKSTO KONKURSAS

paskelbtas JAV ir Kanados Kul
tūros Fondų, žodinės dalies auto
rius yra laisvas, pasirinkti siuže
tą, formą, Vaidybinių, muzikinių 
bei šokių elementų kiekį. Kon

kurso laimėtojui skiriama 500 dol. 
premija. Jury komisiją sudaro 
Jul. Gaidelis, Ant. Gustaitis, St. 
Santvaras ir du KLB KF paskir- 
simi atstovai. Mašinėle rašyti 
rankraščiai slapto konkurso tvar
ka siųstini ligi 1957.IX.15 šiuo 
adresu: Stasys Santvaras 19 Bur- 
rill Place, SO BOSTON. Mass. 
Premijuotojo veikalo muzikine da
limi pasirūpins JAV LB KFondas. 
Premijuotoji misterija bus stato
ma Čiurlionio ansamblio 1958.VIII 
New Yorke PLB seimo metu.

Redaguoja Antanas Laukaitis.
Adresas: 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.

baigos. šiame turnyre, nedalyvau
jant buvusiam Sydnėjaus lietu
vių meisteriui Vyt Patašiui, pir
mauja Raštutis, Koženiauskas ir 
Dargužis. Iki paskutiniosios savo 
partijos, be pralaimėjimo ėjęs ir 
daugiausiai galimybių turėjęs tap
ti šiais metais nugalėtoju, V. Ko- 
ženiauskas, žaisdamas su Raštu- 
čiu, nesutikęs su jo pasiūlytomis 
lygiosiomis, pralaimėjo partiją, 
tuo gaudamas minusą ir galimy
bę su puse minusinio taško lai
mėti šį turnyrą. Turnyrą labai 
tvarkingai veda sekcijos vadovas 
A. Dargužis.

Adelaidėje
A. SNARSKYTĖ LAIMĖJO

P. Australijos stalo teniso tur
nyre gražiai pasirodė mūsų žymio
ji stalo tenisininkė A. Snarskytė. 
Ji nugalėjusi visas varžoves iško
pė į baigmę, o š.m. liepos 12 d. 
nugalėjus finalistę A. Jennings 
(21:10, 21:13, 21:17) tapo 1957-jų 
metų P. Australijos stalo teniso 
čempione.

“Mūsų Pastogės” 27 numerio Sp. 
Skyriaus aprašyme įvyko maža 
klaida, pranešant, jog Snarskytė, 
žaisdama P. Australijos turnyro 
finale pralaimėjo, gaudama antrą 
vietą. Tai buvo ne P. Australijos, 
bet “City of Adelaide” pirmeny
bėse.

“Vyties” sporto klubas ir visas 
sportuojantis jaunimas džiaugia
si A. Snarskytės laimėjimu ir 
linki jai daug sportinės sėkmės 
ateity.

Visi Adelaidės stalo teniso žai
dėjai prašomi registruotis pas 
“Vyties” valdybos narius, arba 
trečiadieniais nuo 7.30 v.v. bažny
čios salėje pas stalo teniso sekei* 
jos vadovą R. Sidabrą. Greitu lai
ku numatoma surengti Adelaidės 
lietuvių stalo teniso turnyras.

Visi Adelaidės šachmatininkai 
prašomi registruotis pas klubo 
valdybos narius ar šachmatų sek
cijos vadovą A. Markevičių, 3 See- 
kirk Ave., Seaton Park.

KREPŠINIS

Jaunių vyrų II-ji komanda su
sitiko su stipria, be pralaimėjo- 
mo einančia “North” komanda. 
Rungtynės buvo labai gražios ir 
įdomios, ypatingai pirmas puslan
kis, kur jauniai, sužaidę be jokių 
priekaištų, laimėjo 24:16. Antrojo 
puslankio gale pradėjo reikštis 
jaunųjų vytiečių nuovargis ir su
šlubavo gynimas. Priešininkai tai 
išnaudojo ir paskutinėmis minutė
mis išplėšė laimėjimą 46:37. Taš
kus pelnė: Gumbys 25, Statnic- 
kas 6, Andriušis 4, Kalibatas 2.

Jaunių vyrų I-ji komanda ant
rojo pirmenybių rato pradžioje 
susitiko su “Torrens” ir lengvai 
lamiėjo 68:31 (84:14). Taškus 
“Vyčiai” pelnė: Pocius 30, Ra
kauskas 12, Snarskis 10, Lapšys 
ir Dunda po 6, Urmonas 4.

B.N.

Berthas
PRADĖJOM ŽAISTI IR MES

Vakarų Australijos' sostinėje 
anksčiau gražiai reiškėsi lietuviai 
sportininkai. Jie turėjo stiprų 
krepšinio vienetą, įveikusį kitų 
klubų krepšininkus. Dabar, po il
gos pertraukos, Perthe susiorga
nizavo jaunų lietuvių krepšinin
kų komanda, pasivadinusi anks
čiau čia veikusio lietuviško spor
to vieneto “šturmo” vardu. Lie
tuviams krepšininkams vadovau

ja senojo “šturmo” žaidėjas Aniu- 
lis. Jo treniruojami mūsų krep
šininkai daro gražią pažangą. 
Mes jiems linkime geros sėkmės.

ALG. BAIKAUSKAS

Pertho “Patrios” krepšinio ko
mandoje žaidžia lietuvis Algirdas 
Baikauskas. Tai bene vienas iš
kiliausių krepšininkų Vak. Aust
ralijoje. Vietos dienraštis skelbia, 
kad Barry (taip Algirdas vadina
mas draugų) Baikauskas per krep
šinio rungtynes prieš “Mormons” 
A klasėje pasižymėjo kaip ge
riausias metikas. Jis vienas savo 
komandai , per tas rungtynes pel
nė 46 (iš 87) taškus. Rungtynes 
laimėjo “Patria” (87:29). A. Bai
kauskas, kaip rašo laikraštis, bu
vęs geriausias tą dieną žaidėjas,

riausias žaidėjas buvo R. Gašlū
nas. Koviečiai krepšininkai nuo
širdžiai dėkoja Wollongongo lietu
viams ir pirmininkui A. Trečiokui 
už gražų priėmimą ir tikisi atei
tyje dažniau pasimatyti su savo 
kaimynais. Taškus “Kovui” pelnė: 
Gasiūnas 15, šutas 12, Vasaris 9, 
Gečiauskas 7, Kriaucevičius 6, Bai- 
kauskas ir Protas po 4.

Sydnėjuje
“KOVAS” — UNIVERSITETAS 

57:40 (28:24)

Prasidėjus antrajam ratui, ^Ko
vas” susitiko su Sydnėjaus stu
dentų rinktine. Studentai, kurių 

geriausi žaidėjai buvo filipiniečiai, 
savo zoniniu dengimu buvo atkak
lūs priešai ir visą pirmąjį pus- 
laiky žaidimas buvo apylygis. 
Antram puslaiky “Kovo” puoli
kai šutas, Gasiūnas ir Gečiaus
kas gražiais metimais taškų san
tykį pakėlė ir jį išlaikė iki rung
tynių pabaigos.

Nors “Kovo” krepšininkai šias 
rungtynes ir įtikinančiai laimėjo, 
bet stebint žaidimą iš šalies, at
rodė, kad aikštėje žaidžia ne ko
manda, bet paskiri penki žaidėjai, 
norintieji individualiai pasiekti 
kuo daugiau sau taškų. Kur gi 
dingo komandinis susižaidimas? 
Jau kuris laikas nesimato anks
čiau mokėtų kombinacijų “blokų”, 
“megztuko”, gražių sviedinio per
davimų ir kt, Koviečiai lyg ir pa
miršo, jog krepšinis yra koman
dinis, bet ne individualus “solis
tų” žaidimas. Komandos vadovas 
V. Koženiauskas turėtų imtis rei
kalingų priemonių ir prieš Gee- 
longo pirmenybes komandą, bet 
ne pavienius žaidėjus reikiamai 
paruoštų atstovauti “Kovui”.

Prieš Universitetą taškus pel
nė: šutas 17, Gasiūnas 14, Ge
čiauskas 12, Kriaucevičius ir Bai- 
kauskas po 6, Laukaitis 2, Daniš- 
kevičius 0.

MENO SEKCIJA

Mažosios Lietuvos Bičiulių d-jos 
vakare programą išpildė “Kovo” 
tautinių šokių grupės šokėjos, V. 
Bernotas, padainavo “negro dai
ną”. “Kovo” Meno sekcija šiuo 
metu daug dirba repetuodama 
“Sekminių vainiką”, kurį vaidins 
rugpjūčio pradžioje “Kovo” ren
giamame vakare.

BAIGIAMAS ŠACHMATŲ 
TURNYRAS

Sydnėjaus lietuvių žiemos šach
matų turnyras artinasi prie pa

5
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M<ISU BĮSTOCt
SYDNĖJUS

SVEIKSTA

* Kabramatiškis N. Cininas, prieš 
kurį laiką darbo metu skaudžiai 
susižeidęs koją (skilo pėdos kau
las) jau sveiksta ir netrukus grįš 
į darbą.
* P. Čiurlionienė prieš keletą die
nų krisdama skaudžiai susižeidė 
ranką (lūžo kaulas). Ranka kurį 
laiką turės būti gipse. Susižeidu- 
sioji baiminosi, kad ši nelaimė 
nesutrukdytų kelinės į Kanadą.

P. Čiurlionienė, gyvenusi su duk
ra ir žentu Cininais Cabramat- 
toj, rugpjūčio 6 d. išvyksta į Ka
nadą.
♦ Vinco Kazoko, sužeisto eismo 
nelaimėje, sveikata gerėja. Perei
tą savaitę jis pradėjo vaikščioti, 
bet kojos dar silpnai tarnauja.
★ Heme Bay gyventojas Adomas 
Azmonaitis lengvai sužeistas ant 
jo užvažiavus motociklui. Moto

ciklininkas guli ligoninėje.

ŽALGIRIO MŪŠIO MINĖJIMAS 
NEĮVYKS

L.K.V. “Ramovės” Sydnėjaus 
sk. ruoštas Žalgirio mūšio minė
jimas, turėjęs įvykti rugpjūčio 
mėn. 6 d., dėl susidėjusių aplin
kybių, kaip praneša “Ramovės” 
pirmininkas, skelbtą dieną nebei- 
įvyks.

BANKSTOWNO L.N. VALDYBA

praneša, kad užbaigus namų 
sienų statybą, šiomis dienomis bus 
pradėti stogo dengimo darbai, ku
rie bus atliekami talkos būdu.

Galį prisidėti darbu, prašomi 
kreiptis į Banks towno L.N. kasi
ninką šiuo aodresu: A. d vedas, 

142 Rose St, Yagoona, N.S.W.
Plati piniginė rinkliava bus 

vykdoma rugpjūčio 3 ir 4 dieno
mis visame Sydnėjuje.

u i -IXvkfc
Religinė Informacija

(PAMALDOS)

Maironio minėjimo pamaldos 
rugpjūčio 11 d., sekmadienį, 4 
vai. po pietų St. Mary’s katedro
je. Sydnėjaus didingoje katedroje 
pirmą kartą nuskambės “Dainos” 
choro, ved. A. Pluko giesmės.

Išpažinčių bus klausoma nuo 2 
vai. po pietų (kairėje pusėje di
džiojo altoriaus). Prieš Komuniją 
3 valandas nevalgyti.

Rugpjūčio 4 ir 18 d.d. pamaldos 
Bankstowne St. Brendan’s bažn. 
11 vai.

Rugpjūčio 11 d. Cabramattos 
lietuviams pamaldos Mt. Prit
chard bažn. 10 vai.

— * —

Visų vaikučių ruošiamų pirmai 
Komunijai bendra pamoka — re
peticija š.m. rugpjūčio mėn. 4 d. 
Camperdowne tuojau po lietuviš
kų pamaldų.

K.P.B.

Mūsų klubo narei 
ALMAI SADAUSKAITEI,

jos mylimai mamytei mirus, gilią užuojautą reiškiame ir 
kartu liūdime

\ Sydnėjaus Sp. Klubas Kovas.
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ADELAIDĖ
“SKAUTORAMOS" BALIUS

Adelaidės skautams remti ko
mitetas, nutarė suruošti šokių va
karą — balių, kurio pelnas būtų 
skiriamas Adelaidės lietuvių skau
tų reikalams.

Kasmetinės skautų vasaros sto
vyklos Adelaidėje išsivystė i gra
žią ir vertingą lietuvių jaunimo 
tradiciją. Tinkamai parinktos ir 
skoningai dekoruotos žavios sto
vyklavietės, drausmė, tvarka ir 
gera organizacija, visiems stovyk
las mačiusiems palieka neišdildo
mą įspūdį. įdomu, kad Adelaidės 
australų skautų vadovybė lietu
vių skautų stovyklas vertina, kaip 
pavyzdines, iš kurių daug ko ga
lima pasimękyti.

Kiekvieną vasarą mūsų skautų 
vadovybei tenka gerokai pasukti 
galvą dėl palapinių parūpinimo. 

Jas išnuomoti nevisada galima, o 
jų augštoka nuoma sudaro stam
bias išlaidas. Be to, skautų vado
vybė yra užsimojusi tiek pratur
tėti, kad galėtų patiekti dalyvau
jantiems neapmokamą stovyklavi
mą. .. šiandieną, žinoma,, tai 

esanti sunkokai įgyvendinama sva
jonė, tačiau vistiek ryžtamasi ją 
kada nors realizuoti. Skautų rė
mėjai tad ir jieško būdų sutelkti 
lėšas — pirmoje eilėje palapinėms 
ir kitokiam stovyklos inventoriui 
įsigyti.

Pastebėtina, kad Komitetas yra 
vienbalsiai nutaręs “Skautoramos” 
balių nepaversti dar vienu “visuo-( 
menišku pasipinigavimu”, bet 
stengtis jį suorganizuoti taip, kad 
svečiai jame jaustųsi tikrai kaip 
baliuje. Tai yra šviežia mintis 
pradėjusiuose sukasdienėti Ade
laidės lietuvių baliuose.

D.M.

PADĖKA

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
Valdyba reiškia nuoširdžią padė
ką p. St Jonavičienei už paauko
tus £ 66.3.0, Lietuvių Namų įsigi
jimui.

Ponia Jonavičienė savo pastan
gomis bei lėšomis surinkusi per 
250 įvairių daiktų, š.m. gegužio 
mėn. 5 d. šv. Juozapo bažnyčios 
salėje suruošė labai pasisekusią 

loteriją ir visus surinktuosius pi
nigus, nepaėmus nei vieno peno 
padengimui išlaidų, paaukojo L.

Namams.
Jos asmeniškai paaukotoji Lie

tuvių Namams suma iki šios die
nos sudaro £ 73.15.0. Tai pavyz
dys visiems tautiečiams-tėms.

/ Valdyba.

PADĖKA

Reiškiu savo Širdingiausią pa
dėką Gerb. Dr. Mikužiui už tėviš
ką globą ir rūpestį, kurį patyriau 
iš Tamstos laike mano ligos.

Su tikra pagarba
J. Lopatto

7 Drake St, Largs Bay, S.A.

MELBOURNAS
REMIA LK FONDĄ

Spaudoje raginami tautiečiai 
remti LK Fondą ir tuo palaikyti 
mūsų jaunimo mokyklas bei ki
tus užsimojimus kultūrinėje sri
tyje. LKF rėmimo akcijoje vieni 
iš pirmųjų atsiliepė ir paaukojo: 
žinomas kultūrininkas ir vienas 
LKF steigėjų Vytautas Žemkal
nis 2 svarus ir LKF didelis bičiu
lis J. Sakalas iš St Marys. Pa- 

; sektinas pavyzdys ir kitiems.

MELBOURNO MOKSLEIVIAMS

LKF švietimo skyriaus rūpes
čiu bei tautiečių (Vinco Lazaus
ko bei Povilo Baltučio talka) su
telktos lėšos Lietuvių Enciklope
dijai užpirkti ir paaukoti Vieša
jai Melboumo Bibliotekai. Lietu
vių Enciklopedija įrašyta šiuo 
katalogo numeriu: s 039.192, L 71. 
Pirmasis pasinaudojęs L. Encik
lopedija yra moksleivis Karolis 
Kazlauskas. Geografijos mokyto
jo paprašytas apie gintarą papa
sakoti savo klasėje, Jis L. Enciklo
pedijoje labai plačiai rado aprašy
tą gintarą. Apsiginklavęs gau
siom žiniom iš L. Enciklopedijos, 
drąsiai ir įdomiai galėjo papasa
koti apie Lietuvos auksą — gin
tarą.

Norintieji pasinaudoti L. Encik
lopedija, prašomi kreiptis į Public 
Library, Swanston St., C I. ir nu
rodyti čia pažymėtą katalogo nu
merį. (a.k.)

GEELONGAS
MOKYKLA SĖKMINGAI 

VEIKIA

šiais mokslo metais Geelonge 
mokosi per 30 vaikų. Mokykloje 
dirba mokyklos vedėja K. Nor
mantienė, tautinių šokių pamoko 
P. Davalga. Plastinių šokių bei 
įvairiems mokyklos parengimams 
daug energijos ir sumanumo pa
rodo jaunoji mokytoja Jūratė 
Normantaitė. Mokykla gražiai pa
sirodė Motinos dieną švenčiant ir 
kitomis progomis. Mokyklos tėvų 
komitetą sudaro: pirm. P. šlite- 
ris, nariai: p. Bungardas ir p. 
Saldukienė. Veikia dvi skautų 
skiltys. (a.k.)

KOVOJA SU KOMIKAIS

Geelongo Savaitgalio mokyklos 
vedėja K. Normantienė suorgani
zavo moksleivių antikomikų būre
lį, kuris sėkmingai veikia. Jo na
riai neskaito žalingų auklėjimui 
komikų, įspėja draugus. Kad ko
va su komikais būtų sėkminga, 

mokyklos vedėja lankėsi pas mies
to burmistrą ir prašė paskirti 

tam priemiesčiui, kur veikia mo
kykla, naudingų ir tinkamų vai
kams knygų. Burmistras pažadė
jo 100 atrinktų gerų, vaikų am
žiui pritaikintų knygų paskirti. 
Bus steigiama biblioteka. Būtų 

gera, kad Geelongo organizacijos 
suaukotų knygų arba lėšų ir F'- 
tuviškam mokyklos knygynėufli 
įsteigti.

Skaitome krašto laikraščiuose, 
kad brolis nužudo seserį, jaunuo
lis net savo tėvus. Tokie dalykai 
dažniausiai atsitinka tik dėl kri
minalinių knygų bei komikų skai
tymo. Gražus mokytojos K. Nor
mantienės pavyzdys pasektinas ir* 
kitoms mokykloms. (a.k.)

SYDNĖJAUS SKAUTŲ 
VAKARAS

Skautiškas pobūvis — šokių 
vakaras, įvyko liepos 6 d. Banks- 
towno protestantų salėje. Atsilan
kė per 100 žmonių, tarp jų gra
žus būrys jaunimo. Loterijoje bu
vo p.p. Lelešienės (lėlė), Osinie- 
nės (tortas) ir Veteikienės (kepta 
antis) suaukoti fantai. Pelnas ski
riamas skautų stovyklos reika
lams.

“MOŠŲ PAST O G Ė”

JUS LANKO

KIEKVIENĄ SAVAITĘ,

O JOS RUOŠIAMAS

SPAUDOS
BALIUS

ESTI TIK VIENĄ KARTĄ 

METUOSE. ŠIEMET BALIUS

ĮVYKS RUGPJŪČIO 31 D., 

ŠEŠTADIENI.

. ■ - ■ ■ i i ——.

NUOMONĖS
Apie siuntinėlius

JŲ SIUNTIMO Į TĖVYNE 
REIKALU

Jau antri metai, kai nežymiai 
prasiskleidė “geležinė uždanga” ir 
po ilgų nežinios metų radosi ga
limybė pasikeisti kelias atsargiais 
žodžiais su tėvynėje likusiais arti
maisiais, bei sušelpti juos vienu 
kitu siuntinėliu.

Sekant mūsų lietuviškąją spau
dą, tenka stebėtis, kad šiuo taip 
svarbiu reikalu, mūsų vadovau
jantieji veiksniai nerodo susido
mėjimo. Mums visiems gerai ži
noma, kokiame neapsakomame 
skurde gyvena tėvynėje likusieji 
ir ištremtieji į tolimąjį Sibirą. Jie 
šiandien ir yra daugiausa reika
lingi medžiaginės bei moralinės 
paramos, nes mes žinome, kiek 
džiaugsmo ir vilties priduoda, kad 
ir trumpas laiškelis ar siuntinėlis 
iš laisvųjų Vakarų.

Tad ar neturėtų mūsų vadov. 
veksniai paraginti tautiečius per 
spaudą kuo plačiau šia galimybe 
pasinaudoti; juk uždanga ir vėl 
gali būti aklinai uždaryta.

Manau reiktų surinkti žinias 
apie įvairias firmas, tarpininkau
jančias siuntinėlius persiunčiant, 
ir patarti, kuri iš jų pigiau bei są
žiningiau patarnauja.

Reikalas, kaip minėjau, visais 
atvejais svarbus. Būtų gera, kad 
žinantieji, daugiau šiuo klausimu 
pasisakytų. Dabar siuntinėlių 
siuntimas labai brangus.

A. S-ys.

Išnuomojamas 
kambarys (A.hbury) 

šeimai be vaikų.
Teirautis telef. WB 1758.

esasssasasasssasssasasEsasssasas 
SIŲSDAMI DOVANŲ 
SIUNTINĖLIUS PER

TAZAB & CO.
Jūs sutaupysite kelis svarus ir už 
tą sumą galėsite pasiųsti vertin
gų dovanų.

Aplankykite Tazab įgaliotinį V. 
MINIOTĄ, 18 Brussels St., Ho
mebush^ Sydnėjuje, N.S.W. (5 mi
nutės nuo Nth. Strathfield sto
ties), kuris atliks visus patarnavi
mus.
Čia pamatysite ir medžiagų pa
vyzdžius bei kainoraščius.

I THE IMPERIAL I
74 LURLINE STREET,

Tel:

KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS 

Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius.
Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 
Centre,

Tarifas

Del

Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 6.15 savaitei. 
Vaikams nuolaida.

smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.

BALTIJOS JŪROS NEUTRALIZACIJA
Klausimas ir toliau tebesvarstomas

Baltijos jūros neutralizacijos 
ypač pageidauja Sovietų Sąjunga. 
Maskva jau eilę metų Skandinavi
jos valstybėms siūlo Baltijos erd
vės neutralizaciją. Kai Chrušče- 
vas ir Bulganinas neseniai lankė
si Suomijoje, kalbos apie Baltijos 
jūros suneutralinlmą naujai iškilo. 
Jei Baltijos jūra karo metu bū
tų uždaryta visiems svetimiems 
karo laivams ir ko gero dar ir 
lėktuvams, Sovietų karo vadovy
bei tai būtų labai naudinga. So
vietai pasidarytų tikrais Baltijos 
jūros šeimininkais, nes jie čia 
laiko stiprias pajėgas. Bet ir ko-

monistinei Lenkijai tokia Balti
jos jūros neutralizacija būtų mie
la. Gomulkos organas “Tribūna 
Ludu” įsidėjo straipsnį Baltijos 
jūros klausimu. Cituoja Cruščevo 
posakį Helsinkyje apie Baltiją 
kaip “taikos jūrą” ir svarsto 

įvairias galimybes: visos Baltijos 
jūros ir Jos pakraščių neutraliza
ciją, ginklavimosi apribojimus to
je erdvėje, eventualiai tarptauti
nę kontrolę ir pan. Nesunku su
prasti, kad lenkai palankiai žiū
rėtų, jei tokiais Baltijos neutra
lizacijos susitarimais toje erdvė
je būtų įamžinta ir esamoji poli
tinė padėtis. Vakarų kraštai Bal
tijos jūrą skaito tarptautiniais 
vandenimis ir vargu su tokia jos 
neutralizacija sutiktų. Skandina
vijos šalys į tai žiūri santūriai. 
Lietuviams latviams ir estams Bal
tijos jūros neutralizacija tokio 

pobūdžio visai nepriimtina, nes ji 
prisidėtų prie sov. režimo Pabal
tijo kraštuose įamžinimo. Lietu
viai, latviai ,estai turi tokias pat 
teises kaip ir kitos Baltijos pajū
rio tautos. Be šių trijų tautų pri
pažinimo Baltijos neutralizacija 
ar kites kuris sandėris toje erdvė
je būtų niekingi. Tačiau savo 
tikrąją valią galės pareikšti tos 
trys tautos tik būdamos laisvos.

E.

COSMOS 
Trading Co.

Sav. A. Vaitiekūnas
SIUNČIAME I LIETUVĄ BEI 
RUSIJĄ JŪSŲ PAČIŲ SUPA
KUOTUS SIUNTINIUS.
Siuntinius prašau prisiųsti arba 
pristatyti mūsų adresu, (pakavi
mą atliekame patys.
Jūsų supirktų prekių siuntinio svo
ris padidintas iki 22 Hm. Persiun
timo išlaidos tos pačios.

APMUITUOJAME 
vietoje ir pilnai 

apdraudžia me.
Prie siuntinio nebūtina pridėti 

prekių kainų kvitus.
Galite siųsti ir vartotus drabužius 
bei avalynę. Mes dezinfekuojame 
šiuos daiktus patys.

ADRESATAS GAUNA 
siuntinį per 21 — 3 mėnesius 

nieko neprimokėdamas.
Laukiame Jūsų su siuntiniais bet 
kuriuo laiku ir savaitgaliais: 

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, 
VIC. Tel. FX 2325. (Važiuoti ii 
Elizabeth St., Essendon tramva
jum, iki 44 sustojimo Glass St.).

Taip pat:
300 Little Collins SL, Melbourne 
C. 1. Tel.: Central 1270. VaL: 
11 ryto — 6 vakaro, šeitad. 9 ry
to — 1 p.p.

Sekantis laivas išplauks rugpjū
čio 15 d. Siuntiniai išsiųsti šiuo 
laivu pasieks Lietuvą lapkričio 

mėn. pabaigoje.

~ SKYRIAI:
Sydnėjuje

1. A. MAURAGIS
18 Crinan St., Hurlatone Park, 

N.S.W.
Darbo dienomis nuo 1 vai. iki 

6 vai. ir šeštadieniais nuo 10 vaL 
iki 6 vai.

Sekmadieniais ir darbo dieno
mis vakarais kreiptis: 82 Victor 
Ave., Picnic Point

2. J. STATKUS
-ROTA'* Delicatessen, 92 Broom
field St., Cabramattk, N.S.W. Tel. 
UB 3498. Vai.: 7 ryto — 7 vaka
ro, kiekvieną dieną.

Adelaidėje
J. LAP3YS

23 Grange Rd., Hindemarshe, S.A. 
(“Findon” autobusas. 12 sustoji
mas.) Valandos: darbo dienomis 
nuo 6 iki 9 vai.; šeštadieniais nuo 
ryto 9 vai. iki vakaro 7 vai.

Pajieškojimai
* Vladimiro Spaustinaičio, s. 

Kosto, gimusio 1930 m. kov<» mėn. 
Jurbarke, pajieško motina. Mano
ma, kad jis gyvena Australijoje. 
Jis pats, arba žinantieji jo adre
są, prašomi atsiliepti: M. Stasi- 
naitienė. 6 Parkes St, Ermington, 
N.S.W.

* Magdės Navickaitės — Povi- 
laiticnės, gim. 1908 m., ir jos sū
naus Leono, gim. 1935 m., jieško 
Jonas Navickas. Kreiptis: K. Le- 
lešiūtė, 102 Quebec Ave., Toronto, 
OnL Canada.

* Vlado Raudonikio, s. Vinco, 
gim. 1924 m., jieško motina. Jis 
pats, arab žinantieji apie jį, rašy
ti šiuo adresu: P. Stelmokas. 139 
Leichhardt St.# Brisbane, Qld.

* Feliksas Dargužis, prašomas 
atsiliepti šiuo adresu: V. Damijo
naitis, 26 Brush Rd., Eastwood, 
N.S.W. Yra žinių iš Kanados.

* Henrikui Survilai yra žinių iš 
Lietuvos. Kreiptis: Br. Kutka, 55 
Riverview Rd., Earlwood, N.S.W.

* Eugenija Ramanauskaitė, d. 
Antano, gim. 1924 m., gyvenusi 
Kaune, prašoma atsiliepti šiuo 
adresu: Mrs. D. Mališka 5441
Bannantyve Ave., Montreal 19, 

Que. Canada. Yra žinių iš Lietu
vos.

* Vincui Dulaičiui yra žinių iš 
Lietuvos. Kreiptis: J. Kalvaitis, 
33 Kent Tee, Kent Town, S.A.

* Vladimierui Spaustinaičiui, 
s. Kosto, gim. 1930 m. Jurbarke, 
yra žinių iš motinos. Kreiptis šio 
laikraščio redakcijom

* Vlado Valadkaičio, anksčiau 
gyvenusio Earlwoode (Sydnėjuje) 
ir P. Bačiulio, tarnavusio 2 p.p. 
pulke, pajieško Jonas Jurgutis 
2536 Beanclerk St, Montreal P. 
Que. Canada.

* V y tauto Mickevičiaus, s. Jur
gio, gim. 1916 m., Jieško brolis 
Zigmas. Atsiliepti: M. Butauskie- 
nė, 15 Mackay St., Prahran (Mel
bourne) Vic.

* Jono Simučio jieško giminės 
iš Lietuvos. Rašyti: J. Sriubas, 
109 Tower St, Leederville, W.A.

LAIKRAŠTIS
KURI EUROPOS LIETUVIAI 

GIRIA,

yra “Europos Lietuvis”. Susipa
žinkite ir jūs ir tada peikite ar 
girkite. Bet mes nesiūlome katės 
maiše. Prisiųskite savo adresą 
(jūsų pažįstamų ar draugų) ir 
“Europos Lietuvis” keturias sa
vaites lankys jus nemokamai. Ad
resas: “Europos Lietuvis” admi
nistracija, 1, Ladbroke Gardens, 
London, W. 11, England.
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