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OMANO GINČAS
Omano sultonate sukilimas te

bevyksta. Britų kovos lėktuvai su
kilėlius apmėto atsišaukimų lape
liais ir bombomis. Dėl britų kiši
mosi i “Omano vidaus reikalus” 
pyksta Nasseras, karalius Saudi ir 
Chruščevas.

Amerikos užsienių reikalų mi
nisteris Dulles atskrido į Londo
ną. Oficialiai skelbiama, kad jis 
atvyko nusiginklavimo klausimų 
narplioti, bet, manoma, kad su 
anglų vyriausybės vadovais jis 
šnekėsis ir Omano reikalu. Ame
rikiečiai norėtų, kad Omano gin
čas būtų likviduotas gražiuoju — 
susitariant Saudi Arabijos ir 
Omano valdovams. Nurodoma, kad 
nesant aiškios sienos tarp Saudi 
Arabijos ir Omano sultonato, ki
lęs ir dabartinis konfliktas. Visa 
bėda, kad nei Saudi Arabija, nei 
Omanas nežino, kaip turėtų būti 
išvestas rubežiūl If 
kad ginčas eina dėl Burami oazės, 
kuri yra turtingame naftos vers- 
mėmis rajone.

Užsienio politiniai stebėtojai 
reiškia nuomonę, kad Omano kon
fliktas yra smarkiai išpūstas.

Tunisija — Respublika
Nušalinus Tunisijos valdovą, 

Tunisljos respublikos prezidentu 
yra buv. min. pirm. Bourguiba.

Prancūzijos valdžios organai 
Alžyre reiškia susirūpinimą ir 
laukia naujų neramumų Afrikoje. 
Nurodoma, kad Bourguiba palai
kęs artimus ryšius su prancūzų 
valdomo Alžyro nacionalistais, ku
rie nuolatiniais sukilimais ir te
roro veiksmais vargina prancū
zus. Spėjama, kad Bourguibo va
dovaujama Tunisija dar sustiprins 
savo paramą Alžyro sukilėliams.

Kovos Alžyre tebevyksta. Pran
cūzai skelbia, kad pereitą savai
tę vienos dienos kautynėse žuvo 
per 200 sukilėlių.

išpažįsta nuodėmes

Pastaruoju metu daugelis kom. 
Kinijos ministerių, laikraščių re
daktorių ir kitokių pareigūnų vie
šai prisipažįstu savo nuodėmes 
prieš režimą. Kai kurie jų su 
“gailesčio ašaromis” prašo atlei
dimo.

AFGANISTANO KARALIUS

Mohamed Zahir su gausiais pa
lydovais lankėsi Maskvoje. Jis ten 
buvo labai iškilmingai -sutiktas. 

Vakaruose būgštaujama, kad Af
ganistano karalija gali atsidurti 
sovietų rankose. Mat Sovietai Af
ganistanui stato geležinkelius, o 
nepersenai Chruščevas su Bulga- 
ninu karaliaus iždininkui nuvežė 
100 mil. dolerių paskolą.

“BUDAPEŠTO SKERDIKAS”

Amerikos prezidentas ir Sov. 
Sąjungos krašto apsaugos min. 
maršalas Žukovas yra seni pažįs
tami. Eisenhoweris gal ir norėtų, 
kad Žukovas atvyktų į Vašingto
ną pasitarti su Amerikos gyny
bos min. Willsonu, bet kongreso 
kalbėtojai ryšium su tuo užsimo
jimu pasisakė labai kritiškai, kai 
kurie Žukovą pavadindami “Bu
dapešto skerdiku”.

★ Skelbiama, kad V. Vokietijos 
vyriausybė ruošiasi netrukus pra
dėti pasitarimus su Izraeliu dėl 
užmezgimo normalių diplomatinių 
santykių.

Kremliaus Perversmo Atgarsiai
Vakaruose Maskvos permainos 

sudarė tam tikrą sensaciją, bet 
negalima sakyti, kad tos permai
nos buvo staigmena. Jau ilgoką 
laiką Vakarų valstybių vyriausy
bės ir ypač slaptosios tarnybos 
buvo informuotos apie vidujinę 
Sovietų vadovybės krizę. Vakarų 
spauda pripažįsta, kad Chruščevo 
padėtis sustiprėjo, bet visur pa
brėžiama ir būdingas faktas, kad 
tų permainų eigoje Raudonosios 
armijos vyriausias vadovas, mar
šalas Žukovas, pateko į Sovietų 
Sąjungos politinę vadovybę (iš
rinktas į centro komiteto prezi
diumą). Tai reiškia, kad Chruš
čevas tik dėka armijos savo kovą 
prieš Molotovo grupę laimėjo, taj 
armija ir toliau bus svarus 
ksnys nustatant Sovietų S* Z01“ 

------* ^Jun
gos politines gaires. “United 
Press”, “Neue Zuercher Zeitung” 
ir eilė kitų pasaulio spaudos or
ganų šitą faktą ypatingai pabrė
žia. Laukiama, kad Maskva toliau 
sustiprins “taikos ofenzyvą”. Ap
sivalęs nuo “stalinlstų” Maskvo
je, darys dar didesnes pastan
gas išeiti iš politinės izoliacijos, 
o viduje tvarkyti vis dar pairusius 
ūkinius rekalus. Kad tas apsiva
lymas nuo stalinistų toli gražu 
ne pilnai įvykdytas, rodo ir fak
tas, kad senasis stalinistas gene
rolas Sierovas (Lietuvos trėmimų 
organizatorius) tebeina saugumo 
tarnybos viršininko pareigas.

Londono radijjo komentatorius 
Saburovo ir Pervuchino pašalini
me mato patį svarbiausią faktą, 
svarbesnį net už Molotovo grupės 
nugujimą. Tie du žinomi ekono
mistai simbolizuoją vadinamus

technokratus arba menedžerius,, 
kurie Sovietų Sąjungoje vis la
biau įsigali ir savo įtaką tiek pa
didinę, kad partijos vadovybė ėmu
si nerimauti. Lodono radijas pa
brėžia, dar ir tai, kad Chruščevas, 
skelbadamas savo konkurencinės 

grupės nušalinimą ir pasmerkimą, 
kartu davė liaudžiai kai kurių pa
žadų. Pavyzdžiui, kolchozininkų 
ūpui pakelti buvo paskelbta, kad 
nuo Naujųjų metų panaikinamos 
prievolės nuo asmeninių kolchozi- 
niųkų sklypų. Tai palies daug mi- 
lionų žmonių. Londono radijas, 
atkreipia dėmesį dar ir į tai, kad 
centro komiteto paskelbime pa
brėžiamas reikalas duoti sąjungi
nėms respublikoms daugiau teisių. 
Betgi Londono radijo komentato
rius pastebėjo, kad kol tebevaldo 
partinė diktatūra, negali būti tik
ros laisvės atskirų respublikų tau
tinei kultūrai klestėti, nors ir ka
žin kiek pažadų “nacionaliniam iš
sivystymui” būtų duodama.

Vakarus domina klausimas, ar 
po Maskvos permainų pasikeis ir 
Sovietų Sąjungos užsienio politi
ka. Tuo atžvilgiu mažai teturima 
vilčių. Vokiečių kancleris Dr. 
Adenaueris, užsienio reikalų mi
nisteris von Brentano, gynybos 
ministeris Strauss, parlamento 

užsienio politikos komisijos pirmi
ninkas dr. Kiesinger ir eilė kitų 
žymių vokiečių pareiškė, kad tik 
sprendžiant Vokietijos apjungimo, 
ndsiginklavimo ir panašius klau
simus gali pasirodyti, ar Maskva 
tikrai siekia sugyvenimo su Va
karais, kuriam, anot Chruščevo, 
taip priešinosi Molotovas.

Gomulka ir Kardinolas 
Wyszynski

Dar Stalino laikais Lenkijoje 
buvo įsteigta provyriausybinė ka
talikų grupė Pax, vadovaujama 
Boleslovo Piaseckio, turinčio savo 
žinioje kelias leidyklas ir šalpos 
organizaciją Caritas. Piaseckio lei
dykla spausdina ir skleidžia žmo
nėse, be kita ko, šventųjų pavei
kslus, devocionalijas, savo laikraš
čius. Kardinolas Wyszynski prieš 
porą savaičių įspėjo katalikus sau
gotis Piaseckio grupės ir uždrau
dė jiems pirkti jo gaminius. Da
bar norėta “Tygodnik Powszech- 
ny” savaitraštyje išspausdinti kar
dinolo pasisakymą tuo reikalu, 
bet cenzūra nepraleido. Protestas 
pasiekė seimą.

SYDNĖJUS TURĖS

OPEROS RŪMUS

New South Wales premjeras 
(Cahill), po konferencijos su Syd
nėjaus operos rūmų projekto au
torium danu architektu Joern Ut
zon ir jo partneriu Erik Anderson, 
pranešė, kad operos rūmų staty
bos paruošiamieji darbai bus 
baigti per 18 mėnesių ir pamatų 
šventinimas įvyks 1959 m. kovo 
mėn. (

Operos rūmai bus statomi prie 
jūros, Benelong Point. Joern Ut
zon pareiškė, kad operos rūmams 
parinkta vieta yra labai puiki.

Arch. Utzon keletą mėnesių gy
vens Sydnėjuje ir vadovaus pa
ruošiamiesiems darbams.

Mr. Menzies
Australijos ministeris pirminin

kas, pasveikęs po operacijos, iš 
Londono išskrido dviejų dienų vi
zito į Ameriką, o iš ten į Kana
dą. Ottavoje jis susitiks su nau
juoju Kanados min. pirm. Die- 

fenbaker, su kuriuo kalbėsis abiem 
kraštam rūpimais klausimais.

VĖL NAUJI NUSIGINKLAVIMO 
PLANAI

MOLOTOVO “NUODĖMĖS1
Kremliaus komunikate sakoma, 

kad Molotovas ir jo grupė prieši
nosi ir asmens kulto panaikinimui 
ir naujai tautinei politikai, duo
dant tautinėms respublikoms dau
giau teisių. Priešinosi Molotovo 
grupė ir koegzistencijos politikai 
ir pastangoms esamus įtempimus 
mažinti. “Jis (Molotovas) prieš
taravo tam, kad būtų išplėstos 
sąjunginių respublikų teisės ūkio, 
kultūros, įstatymų leidimo srity
je”, taip pat priešinosi, kad ats
kirose sąjunginėse respublikose! 
būtų puoselėjama sava kultūra. 
Mootovo grupė priešinosi ir vals
tybinio aparato, biurokratijos 
siaurinimui ir prieš naujai kuria
mas liaudės ūkio tarybas, nors 
jos buvo nutartos augščiausios ta
rybos ir joms pritarė liaudies ma
sės. ši grupė, anot komunikato, 
nuėjusi tiek toli, kad net po to, 
kai naujosios reformos jau įsiga
liojo, ji priešinosi jų vykdymui ir 
jas sabotavo. Žemės ūkio klausi
mais Molotovo grupė būk prieši
nosi tam, kad kolchozininkams 
būtų duodama daugiau teisių, ir 
kad iš jų nuo sekančių metų pra
džios nebūtų Imamos duoklės nuo 
asmeninių sklypų ir privatinio 
ūkio. Toji grupė buvusi priešinga 
ir priemonėms mėsos bei pieno 
gamyboje vytis Jungtines Ameri
kos Valstybes, ir iš viso visose sri
tyse parodžiusi didelį konservaty- 
vizmą. Ypač tuo konservatyvizmu 
kaltinamas pats Molotovas. Jis 
buvęs priešingas ir įsisavinti nau
jus 35 mil. ha dirvonų Kazachs
tane, ir kitur.

Užsienio politikos srityje Molo-

tovui itin tenka. Jis, kaip sakoma 
komunikate, nesiėmė jokių prie
monių gerinti santykius su Jugo
slavija. Tas pats Molotovas truk
dęs, stabdęs ir sutarties su Aus
trija sudarymą. Kovojęs jis ir 
prieš santykių su Japonija geri
nimą ir buvęs priešingas jieškoji- 
mui naujų asmeninių kontaktų su 
kitomis valstybėmis (suprask: bu
vo prieš Chruščevo-Bulganino daž
nas keliones po užsienius). Dau
geliu klausimų Molotovą rėmęs 
ir Kaganovičius, o kai kuriais at
vejais ir Malenkovas, vėliau prie 
tos grupės intrigų prisidėjęs ir 
šepilovas.

Ilgą laiką tos grupės asmens 
buvę dėl savo klaidų įspėjami, 
laukiant, kad jie susiprastų. Bet 
vietoj to, jie ėmė siekti pakeisti 
visą partijos politiką, sugrąžinti 
partiją prie “neteisingų vadovavi
mo metodų” ir net surengė slap
tą suokalbį prieš centro komitetą. 
Komunikate giriamasi, kad cent
ro komiteto sudėtyje nebuvę nė 
vieno, kuris nepritartų tos grupės 
pasmerkimui.

Nėra abejonės, kad senųjų sta- 
linistų grupė su Molotovu prieša
kyje stengėsi surengti slaptą suo
kalbį ir nuversti Chruščevo vado
vybę. Bet toji — bent šį kartą 
— pasirodė stipresnė ir nugujo 
Molotovą ir jo bendrininkus.

★ Iš Tokio pranešama, kad po
tvyny, kokio nėra buvę Japoni
joje, žuvo apie 5000 žmonių. Apie 
240.000 žmonių liko be pastogės.

Joern Utzon iš Danijos atgabe
no Sydnėjaus operos rūmų mode
lį, kuris bus išstatytas publikos 
apžiūrėjimui Sydnėjaus miesto ro
tušės vestibiulyje.

VAK. VOKIETIJA
PRIEŠ RINKIMUS

Vak. Vokietijoje pasiruošimai 
parlamento rinkimams vyksta vi
su frontu. Priešrinkiminė kampa
nija yra apėmusi visą kraštą. Už
sienio akys ir ausys plačiai at
vertos: klausimas, kas laimės rin
kimus, domina ir Vašingtoną, ir 
Maskvą, ir Londoną, ir Paryžių.

Įdomu, kad visi vėl suintensy
vino Vokietijos sujungimo piršly
bas. Maskva, žinodama, kad Vaka
rai (Amerika, Anglija ir Pran
cūzija) Vak. Vokietijoje yra už
sirekomendavusios kaip jos sujun
gimo čempionai, mėgina išlysti 

su savo pasiūlymais, kad anų val
stybių svorį sumažinus. Maskva 

užsispyrusiai kartoja, jog Vokieti
jos sujungimas yra grynai Vak. 
ir Rytų Vokietijos vyriausybių 
reikalas. R. Vokietijos kom. vadas 
Grotewohl, paremdamas Kremlių, 
pasiūlė rytinės ir vakarinės Vo
kietijos konfederaciją. Vakarų są
jungininkai neatsisako nuomonės, 
kad Vokietijos sujungimas tega
limas laisvu ir visuotinu balsavi
mu. Kancleris Adenaueris į rin
kimus eina atsirėmęs Vakarų są
jungininkų plano. Atrodo, kad šis 
planas yra popularus Vak. Vokie
tijoje, todėl, galima tikėti, kad 
rinkimus laimės jo vadovaujami

krikščionys demokratai.
Tačiau gali būti ir netikėtumų. 

Dr. Adenaueris turi didelį tautos 
pasitikėjimą, bet jo pečius slegia 
81 metų amžiaus našta. Krikščio
nys demokratai valdžios vairą lai
ko keleri metai ir rinkikai žino 
jų klaidas. Stiprios socialdemok
ratų ir laisvųjų demokratų parti
jos daug žada ir skelbia naujus 
šūkius. Socialdemokratų vadas dr. 
Erich Ollenhaueris kalba, kad Va
karų sąjungininkų planuose dėl 
Vokietijos sujungimo nesą nė vie
nos naujos Idėjos. Laisvųjų de
mokratų partijos spauda rašo, 
kad Vakarų planas dėl Vokietijos 
sujungimo buvo lygiai toks pat 
prieš dvejus metus, ir jis, kaip 
praktika parodė, 
vus.

Vak. Vokietijos 
lų ministeris dr.
Brentano sako, kad nėra ir negali 
būti kitos politinės linijos, kaip 
Vakarų, jeigu norima matyti 
kietiją sujungtą ir laisvą.

Visos kalbos ir priešingų 
vykių pareiškimai rodo, kad 
kietijoje buvo ir tebėra labai
va susijungimo idėja, ką mato ir 
labai gyvai jaučia pasaulio poli
tikos vairuotojai.

Iš Londono pranešama, kad 
Amerikos, Anglijos, Prancūzijos 
ir Kanados užsienių reikalų mi
nisterial, po intensyvaus 48 va
landų darbo paruošė naują nusi
ginklavimo planą, kuris bus pa
teiktas Rusijai.

Į Londoną atskridęs JAV-bių 
užsienių reikalų min. J.F. Dulles, 
keliais atvejais kalbėjosi priva
čiai su Sov. S-gos delegatu Vale
rian Zorinu.

Prezidentas Eisenhoweris pa
reiškė, kad šiuo metu visiškas 
nusiginklavimas yra neįgyvendi
namas; bet įmanoma susitarti dėl 
ginklavimosi apribojimo.

Kom. Kinijos • gynybos ministe
ris pareiškė, kad Kinija sumažin
sianti savo kariuomenę, jei di
džiosios valstybės pasieks nusi
ginklavimo klausimu 
susitarimo.
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’’Musu Pastogės” 
SPAUDOS BALIUS

ŠIEMET ĮVYKS RUGPJŪČIO 31 D.

CABRAMATTOS CIVIC TOWN HALL.

Spaudos baliuje, kaip visi žinome, susitinka lietuviškojo spausdinto 
žodžio bičiuliai. Nereikia tačiau užmiršti, kad gražiojoj Cabramattos 
miesto savivaldybės salėje tegalima priimti tik 500 svečių. Taigi, 
vietų skaičius yra ribotas. Tad pakvietimais patartina pasirūpinti iš 
kalno. Įsigyjant pakvietimus malonėkite nurodyti kieno vardu užsa
komas staliukas (stalai — dešimčiai žmonių kiekvienas; esant rei
kalui stalai gali būti sujungti).
Pakvietimai gaunami: pas ALB Krašto Valdybos, Sydnėjaus, Cabra- 
mattos, Bankstowno apylinkių valdybų narius, Camperdowne spau
dos kioske; telefonu užsakoma šio laikraščio redakcijoj — LF 7837, 
“Minties” spaustuvėj — WB 1758, V. Simniškis — MX 2120, O. Mo
tuzą — UY 2805.
Wollongongo, Canberros, Newcastlio ir kitų vietų lietuviai prašomi 
bent savaitę prieš balių pranešti, kokiam žmonių skaičiui rezervuoti 
staliukus. Pakvietimai £ 1.0.0., įskaitant ir 6 penus švietimo —- 
kultūros ekonominiam fondui.

Filipinuose 
apie 1000 
liko apie

• Luzanos salą 
nusiaubė audra, žuvo 
žmonių. Be pastogės 
40.000.

★ Osservatore Romano išspaus
dino popiežiaus parašytąją maldą, 
skirtą komunistinių kraštų tikin
tiesiems.

★ Portugalijoje buvo jaučia
mas žemės drebėjimas.

★ Iš Ottavos pranešama, kad 
dėl pasireiškusio nedarbo, Kana-- 
dos vyriausybė nutarusi apkarpy
ti imigraciją.

★ Prancūzijoje traukinio ne
laimėje žuvo 21 keleivis.

★ Pastaruoju metu veik visoje 
Australijije pasunkėjo gauti dar
bą. Didesniuose miestuose didėja 
bedarbių skaičius.

★ Meksikoj per žemės drebėji
mą žuvo apie 70 žmonių. Sugriau
ta keletas didelių pastatų ' šalies 
sostinėje.

★ Nužudytas Guatemalos pre
zidentas Carlos Castillo Armas. 
Jį nušovė prezidentūros sargybi
nis. Nužudytasis prezidentas buvo 
kietas antikomunistas.

S \Sov. Sąjungoj pasigendama 
apie 60 mil. žmonių. Sovietinių 
įstaigų pranešimu, Sov. Sąjungos 
gyventojų skaičius nuo 1939 m. 
stovįs vietoje, 
apskaičiavimus 
ta apie 60 mil.

★ Kanadoje,
nuėjus greitajam traukiniui nuo 
bėgių, sužeista apie 90 keleivių. 
Nuostolių padaryta už 1 mil. do
lerių.

Pagal prieauglio 
šiuo, metu trūks- 
žmonių.
netoli Winnipego,

NAUJA LIET. ŽURNALISTŲ 
VALDYBA

Lietusių žurnalistų Sąjungos 
valdyba renkama korespondenci

jos būdu. Liepos mėn. vidury bu
vo renkama nauja sąjungos val
dyba. Išrinkti ir pareigomis pa
siskirstė: ktA,ys Obolėnas — pir
mininkas, Vincas Rastenis — sek
retorius, Domas Penikas iždinin
kas, S. Narkeliūnaitė ir A. šal
čius — nariai.

LŽS valdybos būstinė yra New 
Yorke. ,

1
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LIETUVIŲ
DEKADAI

Lietuvių lenkų dekados Lietuvo
je ir Lenkijoje buvo suruoštos to
kiu palyginamai plačiu mastu, kad 
peršasi klausimas, kas čia buvo 
norėta labiau demonstruoti, ar 
lietuvių lenkų kultūrinius saitus, 
ar, gal, politinį abiejų kraštų ar
tėjimų? Kyla dar ir kitas klausi
mas: Ar pati Maskva skatino tų 
suartėjimų, ar jis organizuotas tik 
Maskvai pakenčiant?

Lenkų delegacijos nariai, atvy
kę į Lietuvą, kai kuriomis progo
mis pasisakė už “Lietuvos lais
vę", o lietuvių delegacija, būda
ma Lenkijoje, keliais atvejais kil
dino “lenkų tautos kovų už nepri
klausomybę". .. Nėra abejonės, 
kad vieniems tps laisvės daugiau 
reikia, kitiems tos nepriklauso
mybės

Lenkų delegacijos nariai atvy
kę lenkų dekadai į Lietuvų, jau
tėsi, savaime aišku, kiek nepri- 
klausomesni, negu lietuvių delega
cijos nariai, nuvykę Lenkijon. 
Šie pastarieji, matyti norėdami 
išvengti kokių nors įtarimų iš 
Maskvos pusės, būdami Lenkijoje 
kai kur ėmė demonstruoti netik 
lietuvių lenkų, bet ir Sovietų Są- 
jungos bei Lenkijos draugystę. 
Persistengdami būti paklusniais 
“didžiosios tėvynės" pasiuntiniais, 
demonstratyviai žygiavo net prie 
sovietinių paminklų Lenkijoje ir 
dėjo ten vainikus, nors turėjo ži
noti ar b.ent jausti, kad lenkų ma
sės nei tų paminklų, nei pačių 
Sovietų nemėgsta. Gal tai buvo 
išperkamoji kaina už tai, kad 
Maskva iš viso leido lietuviams 
“suartėti" su lenkais o šiems at
vykti į Lietuvų ir čia, be “drau
giškumo" skleisti dar ir “gomul- 
kiškas“ Idėjas.

“GOMULKINIAI” LENKAI 
SUNIEKINO “SNIECKINĘ" 

LITERATŪRĄ

Dekada neapsiėjo be įdomaus 
incidento, kuris išplaukė net i 
spaudos puslapius. Ryšium su lie
tuvių kultūros dekada Lenkijoje, 
Varšuvoje buvo išleista 10.000 eg
zempliorių tiražu leidinys lenkų 
kalba “Lietuvių kultūros dienos 
1957 m.” Leidinio tikslas: supa
žindinti Lenkijos gyventojus su 
svarbiausiais lietuvių kultūros, 
meno ir literatūros pasiekimais ir 
duoti lietuviškos medžiagos lenkų 
kultūrinės saviveiklos rateliams. 
Leidinyje įdėta keletas lietuvių 
liaudies dainų su gaidomis ir duo
ta dviejų lietuviškų šokių — “Ma
lūnėlio” ir “Gaidžio" — aprašy
mas su schemomis ir piešiniais. 
Atspausdintas J. Baltušio pjesės 
“Gieda gaideliai" vertimas. Lenki
joje ji susilaukusi didelio pasise
kimo. Įdėta ir lietuvių poezijos 
vertimų (Donelaičio, Bnkio, But
kų Juzės, Putino, S. Neries, P. 
Vaičiūno ir kelių kitų). Iš prozos 
teduota tik vienas Žemaitės ir 
vienas Cvirkos vertimas. Toliau 
yra skyrius, kuriame paduodami 
lenkų kūriniai lietuviška temati
ka.

Vos tik išėjo tas leidinys ir bu
vo gautas Vilniuje pirmas jo eg
zempliorius, tuoj “Tiesoje" (142 
nr.) pasirodė K. Korsako, V. Mac
kevičiaus ir J. žuigždos pasirašy
ta recenzija-kritika ‘“Rimti trūku
mai naudingame leidinyje". Ta
me trijų skilčių rašinyje leidiniui 
prikišama “tam tikros tendenci
jos", kurios i leidinį įnešančios 
“šališko subjektyvumo ir netiks
lumų, kai kuriais atvejais iškrei
piančių Tarybų Lietuvos kultūros 
ir literatūros tikrųjį vaizdų”.

Kas čia atsitiko? Pasirodo, kad 
priekaištai daugiausia nukreipiami 
į A. Lau-Gniadovskos įvadinį 
straipsnį “Apie lietuvių kultūrų". 
Trys Vilniaus kritikai prikiša au
torei neobjektyvumų. “Ko ne kiek
viename puslapyje randame po ke
letu netikslumų bei faktinių klai
dų”. Tarp kitko jie užsigauna, kad 
autorė lietuvių rašytojų išvykimų 
karo metu į Rusi jų traktuoja kaip 
jų emigracijų. Girdi, autorė turė
tų žinoti, kad “lietuvių tarybiniai 
rašytojai niekada nebuvo Tarybų

— LENKŲ 
PRAĖJUS

Sųjungoje emigrantais”. Užsigau
na Korsakas ir kiti dar ir dėl 
to, kad “Tėvynės karo metu lie
tuvių literatūrai A. Lau-Gniadovs- 
ka savo straipsnyje tepaskyrė vos 
keturias eilutes. “Atvirai kalbant, 
ji tos literatūros beveik neranda".

“MENKAVERTĖ LITERATŪRA”

Toliau dar riebiau: “Prisideng
dama tariama kova su asmenybės 
kultu, Lau-Gniadovska rašo, jog 
tik kai kurie pokario meto kūri
niai išsiskiria iš didelės daugybės 
menkavenčių darbų. Tuo būdu 
Lau-Gniadovska iš esmės sumen
kino visų šiuolaikinę lietuvių lite
ratūrų, prie menkavenčių kūrinių 
priskyrė A. Venclovos, V. Valsiū- 
nienės, V. MoziŪrūno poezijų, I. 
Tilvyčio “Usnynę” ir jo eilėraš
čius, E. Mieželaičio “Broliškųjų 
poemų", J. Dovydaičio ir M. Sluc- 
kio beletristikų, B. Dauguviečio 
ir A. Griciaus pjeses, nes nei apie 
šiuos mūsų rašytojus apskritai, 
nei apie atskirus jų kūrinius, kaip 
ir apie daugelį kitų reikšmingi] 
lietuvių tarybinės literatūros fak
tų straipsnyje nerandame nė žod
žio". Nepatinka ir tai, kad ir Vie
nuolio tarybiniais laikais sukurtų 
“Puodžiūnkiemį" autorė randa 
silpnesniu kūriniu už ankstesnius 
šio rašytojo kūrinius.

“Trūkumų" ir “iškraipymų" ta
me leidinyje esu “tiek gausu", kad ’

Kiti apie mus
> (E) “N e u e Z u e r c h e r 

Z e i t u n g" 181 nr. rašo 
apie šveicarų pabaltiečių pagal
bos komiteto veiklų. Pagalba tei
kiama tiems pabaltiečiams, kurie 
yra iš savo tėvynės atbėgę, ir 
tiems, kurie už geležinės uždangos 
kenčia nedateklius ir nuolatinį 
spaudimų. Veiklos pranešime sa
koma, kad dėka stambių šveicarų 
firmų ir privačių asmenų aukų 
buvo galima sušelpti daug vargs
tančiųjų. Eilė šveicarų šeimų Zue- 
richo mieste ir apylinkėse sutiko 
priimti pas save pabaltiečių vai
kus vasarojimui. Pašalpos buvo 
teikiamos ir pabaltiečių studen
tams, Kreipiamas dėmesys ypač į 
tuos pabaltiečius, kurie dar gyve
na stovyklose. Steigiamasi jų jau
nimui suteikti galimumų bent lai
kinai išeiti iš stovyklos gyvenimo. 
Komitetas siuntinėja pabaltečiams 
ir siuntinius. Pereitų Kalėdų pro
ga pabaltiečių seneliams ir kitiems 
buvo išsiuntinėta per 60 maisto 
siuntinių.

t “S t u t t g a r t e r Z e i- 
t u n g” 153 nr. praneša plačiau 
apie ruošiamų Ulmo prisiekusių
jų teisme didžiulę bylų 10 kalti
namųjų, kurie karo metu dalyvavę 
baudžiamoje Tilžės komandoje 
(“Einsatzkommando Tilsit"). Ka
ro pradžioje, įžygiavus vokiečių 
kariuomenei į Lietuvų, toji ko
manda Lietuvos Vokietijos pasie
nyje Himmlerio įsakymu nužud
žiusi 5.502 asmenis, daugiausia 
žydus, be to, ir ,mažą skaičių ko- 
munist ųnežydų. Jie buvo naiki
nami be teismo ir sprendimo. Pa
sak prokuroro, tai buvę “valdžios 
organizuojamos masinės žudynės". 
Nukentėjo labiausiai Lietuvos gy
ventojai. “Einsatzkommando Til
sit" buvo poskyris stambesnio eg
zekucinio dalinio “Einsatzgruppe 
A", kuris tuomet įėjo į šiaurės 
armijos sųstatų. Grupės “A" vei
kimo plote nuo Vokie ių-Sovietų 
karo pradžios ligi 1941 m. spalio 
15 d. buvę nužudyta 132.000 žmo
nių, iš kurio skaičiaus 5.502 teko 
iš Tilžės vadovaujamai grupei. 
Pasmerktieji mirti, jų tarpe mo
terys ir vaikai, būriais buvo nu
varomi į laukus ir prieš mirtį tu
rėjo patys sau išsikasti duobes. 
Kai vienas būrys sugriuvo duo
bėn, sekantis būrys buvo verčia
mas tų duobę užkasti ir išsikasti 
sau duobę. Vadovavę toms egze
kucijoms vokiečių pareigūnai po 
karo ilgus metus gyveno užsimas
kavę svetimomis pavardėmis. Vie-

jie galį suklaidinti lenkų visuome
nę, nes jie “sumenkina Tarybų 
Lietuvos kultūros ir literatūros 
vaizdų ir negali todėl nesukelti 
mums aštraus kartėlio”. Tenden
cijos pasireiškusios ir pateikiant 
lietuvių poezijos vertimus. “Jų 
tarpe beveik nerandame būdin
giausių ’ šiuolaikinės poezijos pa
vyzdžių”, o iš Tilvyčio kūrybos 
pateikiamas vienas ankstyvesnių 

kūrinių.
Lenkai, nežiūrint draugystės 

dekados, matyti nenori pripažinti 
nei stalininio, ne postalininio pe
riodo sovietinių kūrinių.

LIETUVIŲ DIENOS 
LENKIJOJE

Lietuvių kultūrininkų delegaci
jų Lenkijon palydėjo keli “polit- 
rukai": Preikšas, Zimanas. Lietu
vių svečiavimasis Lenkijoje tad ir 
buvo kiek suvaržytas, jie nuolat 
buvo sekami ir dabojami, kad ne
išeitų iš “tarybinės drausmės". Be 
abejo visas svečiavimasis būtų 

vykęs kitokioje atmosferoje, jei 
lietuviai kultūrininkai būtų vykę 
vieni, be politrukų palydovų. Be 
Preikšo ir Zimano, į Lenkiją buvo 
nuvykę su lietuvių delegacija dar 
šie asmens: Mokslų akademijos 
viceprezidentas J. Žiugžda, tos 
akademijos lietuvių kalbos ir lite
ratūros instituto direktorius prof. 
Korsakas, švietimo ministerio pa- 
vad. Kavaliauskas, dailininkų są
jungos pirmininkas Vytautas Mac
kevičius, komp. St. Vainiūnas, 
Vilniaus valst. dramos direktorius 
Rudzinskas, rašytojas A. Gricius 
ir keletas kitų. E.

Vidurinieji Rytai
PO ANTROJO PASAULINIO KARO, O YPAČ PASTARAISIAIS 
DVEJAIS METAIS, SPAUDA IR RADIJAI VIS DAŽNIAU KAL
BA APIE EGIPTĄ, SAUDI ARA BIJĄ, SIRIJĄ, PALESTINĄ IR 
KITUS KRAŠTUS, ESANČIUS EUROPOS, AZIJOS IR AFRIKOS 
PAKRAŠČIŲ JUNGINYJE, KURIE GEOGRAFIŠKAI IR SUDARO 
ARTIMUOSIUS RYTUS, BET KURIUOS POLITIKAI IR PASAU
LIO SPAUDA VIS DAŽNIAU IMA VADINTI VIDURINIAISIAIS 
RYTAIS. MES S[ STRATEGIŠKAI SVARBŲ IR NAFTOS ŠAL
TINIAIS TURTINGĄ PASAULIO SEKTORIŲ, KURIS IŠVIRSTA 
[ RIMTŲ NERAMUMŲ ŽIDINĮ, VADINSIME VIDURINIAI
SIAIS RYTAIS. ČIA PATIEKIA MAI INFORMACIJAI NAUDO- 
JOME “EUROPOS LIETUVYJE’’ TILPUSIUS STRAIPSNIUS IR 
ANGLIŠKĄJĄ SPAUDĄ. STRAIPSNIŲ SERIJĄ APIE VID. RY. 
TUS PRADEDAME BENDRA APŽVALGA.

Trumpiausi ir patogiausi oro ir 
vandens keliai iš Europos į Azi
ją eina per V. Rytus, dėl to jie 
gana svarbūs strateginiu — kari
niu atžvilgiu. Kiekviena didesnė 
imperija istorijos bėgyje iškilusi, 
visai ir bent iš dalies .apimdavo 
ir šią sritį. Vid. Rytai nuolat bu
vo svarbūs Rusijai, nes tik per 
juos galėdavo ji prieiti prie vadi
namų šiltųjų vandenų ir didžiųjų 
pasaulio prekybos kelių. Iš kitos 
pusės, Rusija yra ypač lengvai 
pasiekiama iš Vid. Rytų, puolant 
jos pramonę Juodosios jūros ir 
Kaukazo — Uralo srityse. Jau iš 
seno didžiosios Vakarų valstybės 
stengėsi įsistiprinti Vid. Rytuose, 
o tai joms iki šiol geriau vyko, 
negu Rusijai, ir kol kas jos čia 
tebepirmauja.

Vid. Rytuose gyvena daugiau 
kaip 90 milionų žmonių, ir čia 
yra Islamo religijos centras. Meka 
ir Medina — mahometonų šven
tosios vietos, o Palestina — žydų 
Pažadėtoji žemė, krikščionims — 
šventoji žemė. Vid. Rytuose yra 
ir didieji pasaulio naftos ištekliai
— juodasis auksas, Europai labai 
svarbus Suezo kanalas, Balkanams
— Turkų sąsiauriai į Juodąją jū
rą.

1945, m. kovo 22 d. septynios 
arabi^valstybės: Egiptas, Saudi 

Arabija, Irakas, Sirija, Libanonas, 
Jemenas ir Transjordanija (kuri, 
žydų karo metu užėmusi vakarinę 
Jordano upės dalį, pasivadino 
Jordanija), Kaire pasirašė Arabų 
Lygos paktą, sutardamos bendra
darbiauti politiniais, kultūriniais, 
finansiniais ir socialiniais klausi
mais. ši Lyga kilo dėl dviejų vi
siems arabams bendrų reikalų: 1. 
atgaunant savo kraštų nepriklau
somybę, arabuose kilo labai popu
liarus vienybės troškimas ir noras 
atkurti didžiąją Arabų imperiją 
2. britų paskatinimas. Jau buvo 
sena britų Vid. Rytų politika — 
turėti palankius arabus, kaip sa
vo didžiųjų kelių į Indiją saugo
tojus, o kartu lyg pylimą prieš 
Rusijos veržimąsi į pietus.

Praktiškai Arabų Lyga pasireiš
kė politiniame ir nepolitiniame 
lauke. Buvo pasikeičiama moksli
ninkais, šaukiami inžinierių, medi
kų, archeologų bendri suvažiavi
mai, sukurta arabų žinių agentū
ra. Ypač vienu reikalu labai vie
ningai sutarta — tai boikotuoti 
Izraelio žydų prekes. Tačiau, kaip 
paprastai, ekonominiai ir sociali
niai reikalai nėra sprendžiamieji. 
Be politinio sutarimo, socialinis 
ir ekonominis bendradarbiavimas 
yra tuščias. Taip ir atsitiko.

Politiškai buvo du jungiamieji 
dalykai: Palestinos problema ir 
arabų išsilaisvinimas iš svetimų
jų dominavimo. Tačiau jau žydų 
karo metu Arabų Lygos valstybės 
neberado bendro sutarimo, ir pati 
Lyga vos neiširo dėl atskirų kraš
tų valdovų nepasitikėjimo vienas 
kitu. Arabų Legijono karininkai 
ginklus davė tik kai kuriems išti
kimiems Palestinos arabų partiza
nams. Taip pat ir Egiptas ne vi
sus partizanus rėmė ginklais, o tik 
tuos, kurių vadai buvo proegiptiš- 
ko nusistatymo. Todėl daugelis 
Palestinos arabų buvo beginkliai 
ir praktiškai nepasiruošę žydų vi
suotinės mobilizacijos akivaizdoje. 
1948 m. gegužio 15 d. žydams pra
dėjus karo veiksmus, imant Pales
tiną į savo rankas, atskirų arabų 
kraštų bendradarbiavimas visai 
pairo. Jordanijos tuometinis kara
lius Abdullah įtarė, kad kiti ara
bų kraštai verčia kovoti jo Arabų 
Legioną tik dėl to, kad jis nustip
tų kovose su žydais, o tada kitos

nas vyriausiųjų kaltinamųjų, Fi- 
scher-Schweder, prisidengęs sveti
ma pavarde, po karo buvo pabėgė
lių stovyklos Ulme vedėjas. Kai 
jis buvo susektas ,netrukus liko 
išaiškinti ir kiti jo bendrininkai. 
Kaltinamųjų tarpe yra buv, Tilžės 
geštapo vadas, be to, ir vienas 
lietuvių tautybės buv. policijos 
pareigūnas. Kada byla teisme bus 
svarstoma, dar nenustatyta. Kal
tinamasis aktas apimąs 247 pusla
pius, o papildomoji tardymo med
žiaga sudaro 12 tomų iš 3.500 la
pų. Numatoma šaukti apie 120 
liudininkų. Byla tęsis daug savai
čių.

• “Frankfurter Al- 
1 g e m e i n e" liepos 2 d. pra
nešė, kad Bonnos universiteto pro
fesorė Fassbinder t vadovausianti 

vienai iš tų Vakarų Vokietijos 
jaunimo grupių, kurios liepos pa
baigoje vyks į Maskvą dalyvauti 
Maskvos festivalyje. Ji po festi
valio pasinaudosianti proga susi
tikti su sovietinės Lietuvos vys
kupais. Sovietų propaganda Vaka
rų Vokietijoje už dalyvavimą fes
tivalyje buvo varoma labai plačiu 
mastu. Buvo sudarytas ir festiva
lio komitetas, kuriam priklauso 
leidėjas Rowohlt, Wuerzburgo 
prof. Schneider, katalikų teologas 
Aufhauser, filosofas Gallinger, 
Augsburgo valdžios tarėjas Is- 
mayr. nteresantų kelionei į Mask
vą susiradę Vak. Vokietijoje apie 
10.000. Bet faktinai tiek nevyk
siu. Visa kelionė (ir pragyvenimo 
išlaidos 14 dienų) tekaštuojanti 
150 DM, iš ko matyti, kad visą tą 
komunistų propagandinį parengi
mą finansuoja Maskva.

$ Laikraštis “L a t v i j a" 
praneša, kad dvi senutės latvės, 
kurios neseniai po didelių pastan
gų buvo gavusios leidimą iš Lat
vijos persikelti į Švediją pas gi
mines, dabar pareiškė pageidavi
mą vėl grįžti į Latviją. Priežas
čių esą įvairių: Sunku sugyventi 
su giminėmis, svetima aplinka, 
nemokėjimas švedų k. ir pan. — 
Į Latviją grįžęs ir architektas 
Kramens, kuris gyveno iki tol 
Stockholme.

* Ispanijos parlamentui buvo 
pranešta, kad tuo atveju, jei gen. 
Franco mirtų ar pasitrauktų, bus 
atstatyta karaliaus valdžia. Kara
liškoji Ispanija būsianti tradici
nė ir katalikiška.

arabų kariuomenės pačios vienos 
lengvai užims visą Palestiną ir 
valdys ją. Panašiai elgėsi ir Egip
tas. išią padėtį žydai puikiai iš
naudojo ir sumušė egiptiečius. Pa
tys britai nepadėjo egiptiečiams, 
nes, jei pastariesiems, antibritiš- 
kai nusistačiusiems būtų pasisekę 
užimt Palestiną, būtų kilusios vėl 
naujos didesnės bėdos, šie daly
kai atnešė žydams pergalę.

1953 m. į Arabų Lygą priimta 
naujai išsikovojusi nepriklausomy
bę Libija ir 1956 m. Sudanas, bet 
tai neišlygino padėties ir nesu
stiprino beirstančios Arabų Ly
gos.

Vid. Rytuose britai visiškai do
minavo nuo 1918 m. iki II Pasau
linio karo ir dar jo metu. Atsi
sakydami Jordanijos (1946 m.) ir 
Palestinos (1948 m.) mandatų, sa
vo karinį dominavimą įvairiais bū
dais tęsė toliau. Sekė naujos su
tartys su Iraku, Egiptu, Jordani
ja, laivų kontrolė Persų įlankoje.
Egipte ir Irake kylantis arabų 
nacionalizmas vertė britus savo 
strategines bazes kelti toliau į 
Afriką: Kenijon, Tanganikon ir 
Ugandon. Baigiantis II Pasaulin, 
karui, nebepajėgdama užtikrinti 
saugumo Graikijai ir Turkijai, D.

Britanija pakvietė JAV perimti iš 
jos šią naštą. Trumpu laiku JAV 
perėmė iš britų ne tik visą Vid. 
Rytų gynybą, bet Amerikos laivy
nas savo tonažu greitai pralenkė 
britus Viduržemio jūroje. Apskri
tai pripažįstama, kad britai gerbė 
arabų tautų kultūrą ir jų kraštuo
se sukūrė: 1.'vidaus ir išorės sau
gumą; 2. tvirtus tų kraštų finan
sus; 3. gerus susisiekimo kelius.

JAV savo santykius su Vid. Ry-' 
tais plačiai išrutuliojo besibaigiant 
II Pasaul. karui, o dar labiau ka
rui pasibaigus. Iki 1940 m. Ame
rika- praktiškai nepažino tokios S. 
Arabijos — su ja neturėjo net 
diplomatinių santykių, bet pasau
linis karas viską pakeitė. Per pa
skutiniuosius 10 metų Amerikos 
kapitalas, daugiausia veikdamas 
per Arabian American Oil Com
pany, (sutrumpintai — ARAM- 
CO), naftos eksploatavimą Saudi 
Arabijoje pakėlė net 12 kartų. 
Jei tos milžiniškos sumos, gauna
mos už naftą, nebus plačiau pa
naudotos švietimui; socialiniam pa
gerinimui, būtinai drėkinimo sis
temai, kuri pakeltų dirbamųjų 
laukų našumą, o tuo pačiu ir gy
ventojų ekonominį lygį, komuniz
mas gali užlieti arabų kraštus, 
kaip užliejo Kiniją, rašo Clare 
Hollingworth, nes dabartinėse są
lygose komunizmas visuose Vid. 
Rytuose turi gerą dirvą. Arabų 
kraštuose dar tebėra, nors ir ne 
visur, vargų -prekyba!

Frank Verity savo naujame, 
prieš keletą mėnesių išleistame lei
dinyje “Guilty men of Suez”, sa
ko, kad karalius Ibn Saud ir kiti 
arabų vadai tiki, jog komunizmas 
niekada negalės laimėti Mahometo 
palikuonių. Islamo religija, jie sa
ko, yra per stipriai įsišaknijusi. 
Bet mahometonai nesupranta, kad 
Nassero Pan-Islamo svajonės at
vestų rusus į naftos eksploatavi
mą! O už rusų naftos specialistų 
ateitų ir smegenų plovėjai — the 
brain-washers!

SOCIALISTU KONGRESAS
SOCIALISTŲ INTERNACIONALAS UŽ LIETUVOS IR KITŲ RY- 
TŲ EUROPOS TAUTŲ LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ.

Vienoje liepos 2-6 d.d. įvyko 
Penktasis Socialistų Internaciona
lo kongresas. Prieš tai ir lygia
grečiai buvo dar Vidurio bei Rytų 
Europos socialistų partijų trem
tyje Unijos ir Moterų Internacio
nalo konferencijos. Kaip jau pra
nešta, į tuos suvažiavimus buvo 
nuvykę Lietuvos socialdemokratų 
delegatai: J. Glemža ir inž. J. 
Vilčinskas. Lietuvos delegatai 
kongreso metu ir eilėje priėmi
mų (pas Austrijos prezidentą dr. 
Schaerf, Vienos vyr. burmistrą 
ir kitur) turėjo' progos atnaujin
ti ryšius ir užmegsti naujus kon
taktus su žymiais politikais, juos 
supažindinant su Lietuvos padėti
mi ir lietuvių tautos troškimais. 
Taip pav., J. Glemžai teko ar
čiau pasikalbėti su neseniai nau
jai išrinktu Austrijos prezidentu 
dr. Schaerf, su kuriuo, kaip žymiu 
socialistų veikėju, yra jau anks
tesniuose tarptautiniuose kongre
suose susitikęs. Prezidentas dr. 
Schaerf jautriai atsiliepdavo apie 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo tautų 
likimą ir stengdavosi jų reika
lams padėti tarptautinėje plotmė
je. Inž. Vilčinskas turėjo progos 
kalbėtis su D. Britanijos Darbo 
partijos vadovybės žmonėmis, iš
dėstydamas jiems Lietuvos reika
lą. Pažymėtina, kad kongreso po
sėdžių metu vienas iš darbiečių 
vadų, A. Bevan, kalbėjo padrąsi
nančiai pavergtoms tautoms.

Lietuvos ir kitų pavergtų kraš
tų delegatai kongreso metu buvo 
paprašyti tarti žodį savo tautoms 
už geležinės uždangos, žodį į 
Lietuvą per “Amerikos Balsą” ta
rė inž. Vilčinskas.

Sovietų kariuomenė turi pasi
traukti.

Vidurio bei Rytų Europos So
cialistų partijų tremtyje Unijos 
konferencija priėmė tokią rezoliu
ciją:

“Vidurio ir Rytų Europos So
cialistų Unijos konferencija pa
brėžia būtinumą dabartinėje tarp
tautinėje padėtyje priimti tokį 

tarptautinį statusą, kuris Vidurio 
ir Rytų Europos kraštams suteik
tų laisvę savistoviai tvarkyti’sa
vo vidaus reikalus. Statutas turė
tų

a) bent tuos kraštus apimti, ku
rie jau prieš karą gyveno nepri
klausomą gyvenimą;

b) pasiekti tai, kad sovietinė 
kariuomenė pasitrauktų iš sovie
tinės. Vokietijos zonos, iš Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Ru
munijos ir Vengrijos;

c) suteikti didžiųjų valstybių 
garantiją tautinei tų kraštų ne
priklausomybei ir sudaryti būti
nas sąlygas laisviems rinkimams, 
kurie turėtų įvykti tarptautinėje 
kontrolėje.”

Dėl politinių persekiojimų Ven
grijoje ir kitur SI kongresas ats
kiroje rezoliucijoje kvietė visą pa
saulį protestuoti prieš kruvinąjį 
terorą. Protestuojama prieš poli
tinių priešų žiaurius pasmerkimus 
mirčiai arba ilgam kalinimui. 
Kongresas kreipiasi netik prieš 
persekiojimus Vengrijoje, bet ir 
visuose kituose kraštuose, kur 
mindžiojamos žmogaus teisės. Kai 
dėl Rytų diktatūrų užsimojimo 
siekti koegzistencijos, tai pirmoji 
sąlyga tam turinti būti ta, kad 
būtų grąžinta veikimo laisvė de
mokratiniam socialistiniam darbi
ninkų judėjimui ir kad būtų pa
leisti iš kalėjimų visi politiniai 
kaliniai. Socialistų Internaciona
las pareiškė savo solidarumą su 
visais kovojančiais už laisvę ir 
siunčia jiems sveikinimus.

NUSIGINKLAVIMO REIKALAI

Nors pasitarimai dėl nusigink
lavimo iki šiol praktiškai nėra iš
judėję iš mirties taško, bet vis 
dėlto viešai skelbiama, kad pasi
sekę susitarti dėl armijų dydžio 
(JAV-bės ir Sov. Sąjunga po 

2.500.000, Didž. Britanija ir Pran
cūzija po 705.000) ir dėl ginklų 
apribojimo,

2
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universitetas (Vokietijoje) atšven
tė 500 metų egzistencijos sukaktį. 
Ši mokslo įstaiga gera ižinoma vo
kiečių tarpe, o jos garsas yra pa
sklidęs, daugiau ar mažiau, ir ki
tuose kraštuose, tiek Europos, tiek 
užjūrio. Gyvas jos vardas ir lietu
vių atmintyje; prieškariniais me
tais čia vis atsilankydavo vienas 
kitas Vytauto Didžiojo Universi
teto auklėtinis, o po paskutiniojo

EREIRURGO UNIVERSITETUI 500 M. kur buvo įkurtas “antrasis” Frei-

krašto pašalpų, universitetas netik 
pajėgė atstatyti karo suniokotus 
pastatus, bet ir pradėjo realizuoti 
keletą naujų projektų.

Po iškilmingo akto (antradienį) 
įvyko universiteto pietūs, į ku
riuos kortelę buvo gavęs kiekvie
nas studentas. Universiteto patal
pos virto milžiniška užkandine; 
kiekvienas nusitvėręs nešėsi abie-

RAŠO VYTAUTAS DONIELA

prie pašto įstaigų — šiai sukak
čiai paminėti buvo išleistas ir spe
cialus pašto ženklas. Kiekvienas 
glėbiais siuntė atvirukus į visus 
pasaulio kraštus. Jubilejinė dva
sia atsispindėjo ir abejų Freibur- 
go naktinių klubų programose:

buvo dvasiškiai. Moderni univer
siteto sąvoka, implikuojanti cent
rines patalpas ir paskaitų sales, 
tais laikais dar nebuvo žinoma. 
Paskaitos bei disputai lotynų kal
ba vyko tiesiog studentų bendra
bučiuose arba profesorių butuose.

karo lietuvių studentų čia buvo su
sibūrę, berods, apie šimtas. Frei- 
burgo miestas savo ruožtu buvo 
priglaudęs šaunų būrį literatų bei 
dailininkų. Tik vėliau emigracijos 
banga koloniją nepaliaujamai ma
žino ir galų gale visai iššlavė.

500 metų sukaktis sutraukė sve
čių iš įvairiausių vietovių bei kraš
tų. šios rūšies šventėms įprasta, 
kad kitos mokslo įstaigos bei drau
gijos siunčia atstovus ir sveikini
mus, o turtingesnės institucijos 

net čekį prisega. Freiburgąs šios 
sukakties proga sulaukė per 10.000 
svečių, didesniąją jų dalį sudarė 
mokslo žmonės. 43 svečius univer
sitetas pagerbė garbės daktaro 

laipsniu. (Individualusis. Igor Stra
vinsky šios garbės atsisakė, pa
reikšdamas, jog jo dabartiniai in
teresai esą kitokį). Pagerbtųjų 
tarpe buvo Stravinskio kolega 

Hindemith ir Vokietijos preziden
tas Heuss. Vieną iš įspūdingiau
sių sukakties momentų sudarė 
atstovų sveikinimai. Kadangi įga
liotų atstovų buvo keli šimtai, 
sveikinimo eilė buvo nustatyta pa
gal sveikinančios institucijos įkū
rimo datą. Kaip veidrodyje, atsto
vų sveikinimuose atsispindėjo tau
tinės nuotaikos, būdas ir net po
litika (pastarosios buvo iš rytų 
bloko). Ilgiausią ir audringiausią 
kalbą (arabiškai) tarė Kairo uni
versiteto atstovas, nes, pasirodo, 
ši institucija esanti seniausia (980 
m. po Kr.). Anglai sveikino san
tūriai, o vienas iš škotų net bur
nos nepravėrė, tik rektoriui ranką 
paspaudė. Sovietinį bloką, išskyrus 
rytų Vokietiją, atstovavo vienin
telis atstovas — Maskvos (Lomo
nosovo) universiteto prezidentas, 
kurio ilgoką rusišką kalbą išvertė 
atsivežtas vertėjas. Salė džentel
meniškai sukruto, kai svt^čias pa
vadino Marksą ir Engelsą žymiau
siais vokiečių mokslininkais, bet 
aprimo, kai prie šių dviejų vardų 
buvo prijungti Goethe, Lessingas 
bei keletas kitų. Ta proga mask
vietis Freiburgo universitetui įtei
kė savo universiteto istoriją, o vė
liau turėjo atvykti ir didesnis kny-

' jose rankose po kupiną lėkštę, o 
kišeniuje dar ir butelį... šis bib
linis maitinimas truko keletą va
landų; tai buvo atošvaistė tų kil
niųjų laikų, kai studentų išlaiky
mas buvo miesto pareiga. Nuotai
kai įsisiūbavus, Freiburgo miesto 
mėsininkų gildija (kurios istorija 
apytikriai sutampa su universite
to istorija) atstūmė keletą jaučių, 
kurie bematant buvo apipavida

linti į Ochsenspeise ir atitinkamai 
sudoroti. Sotinimosi fone dūdų 
orkestras be paliovos grojo nfar- 
šus ir šiaip pridedamas meliodijas. 
ši programos dalis studentiško
sios publikos buvo šiltai sutikta. 
Sakoma, kad panaši nuotaika vy
davo ir tarp užsienio atstovų, ku
rie kelioms valandoms buvo tapę 
specialiais universiteto senate sve
čiais. Vakarop įvyko gigantiška 
žibintų ėisena per miestą į kated
ros aikštę. Tuomi buvo tradiciniai 
pagerbta Jubiliatė alma mater — 
Alberto-Ludoviciana Friburgensis. 
Užgęsus »paskutiniems fajerver- 
kams, universitetas ir stebėjęs 
miestas išsisklaidė į Alte Burse, 
Ratsstūble, zum roten Baren, zum 
goldenen Engel, zum Lowen, Och- 
sen, ir taip be galo, nes naktis 
buvo karšta ir troškinanti.

Antrąją savaitės pusę sudarė 
vadinamosios fakultetų dienos. Jo
se vyravo viešos paskaitos, foru
mai, diskusijos. Paskaitoms buvo 
parinkta didžiausia miesto salė, 
naujoji Stadthalle, kuri, kaip tai
syklė, beveik kiekvienu atveju bu
vo sausakimša, čia prof. Welte 
skaitė ’ “Die Philosophic in der 
Theologie”, prof. Oehlkers “Die 
Mutabilitat des Lebendigen”, prof. 
Friedrich “Dichtung und die Me
thoden ihrer Deutung” ir t.t., o 
Heideggeris pasirinko temą “Der 
Satz der Identitat”. Vakarais gi 
svečiai ir studentai rinkosi į jubi- 
lejinius koncertus, operą, teatrą, 
revue ir 1.1. Ne tik universitetas, 
bet ir miestas sukaktį giliai išgy
veno. Gatvės skendėjo vėliavose ir 
papuošimuose, krautuvės plyšo nuo 
pirkėjų. Didžiausia spūstis virė

gų rinkinys. Prancūzų, italų, švei-

gyvieji judantieji paveikslai vaiz
davo 500 Jahre.
-Paskutinę dieną dar įvyko dis

kusijos tarp profesorių ir studen
tų “Die Stellung dės Studenten 
in der Gesellschaft”, visuotinis 
studentų susirinkimas su paskai
tomis ir, pagaliau, vietos bei už
sienio studentų atstovų priėmimas, 
šiuomi baigėsi oficialioji penkių 
dienų programa ir prasidėjo pasi
rengimas didžausiam įvykiui — 
Festabend der Stadt und der Uni- 
versitat. Visas universitetas tapo 
atvertas pobūviui, kapelos grojo 
kiekvienam universiteto augate, 
pradedant rūsiu, baigiant stogu. 
Ir vėl naktis pasitaikė karšta ir 

troškinanti.... Vokietijos ekonomi
nis stebuklas čia buvo visapusiš
kai reprezentuotas. Kelintą valan
dą linksmybės baigėsi, niekam 
neaišku. Užtat sekmadienį, mies
tas buvo lyg išmiręs, išskyrus vie
ną kitą paklydėlį, kuris dar vidu
dienį jieškojo kelio namo. Per gal
vos ūžesį tai aiškiai, tai miglotai, 
subanguodavo savaites dažnai kar
totas šūkis: unsere Hebe Alberto 
-Ludoviciana vivat, floreat, eres-j 
cat usque in aeternum!

XXX

Marga Freiburgo universiteto 
praeitis. Įkurtas jis buvo 1457 mo
tais, viešpataujant habsburginės 
Austrijos arkihercogui Albrechtui 
VI. Kaip ir kiti to meto universi
tetai, tarnavo jis krašto valdovų 
garbės kėlimui, o tuo pačiu ir 
valstybei klusnių valdininkų, teo
logų ir mokytojų ugdymui. Vis- 
vien, jei ankstyvesnieji vokiečių 
universitetai (Praga, Heidelber
gas, Lepzigas) buvo įkurti dar 
scholastikos laikotarpiu, užsibai

gusiu su didžiaisiais Bažnyčios su
sirinkimais, Freiburgo universite
to įkūrimą labiau nulėmė plintan
ti humanizmo srovė. Prisilaikant 
to meto tradicijos, universitetas 
buvo paketintas specialia popie
žiaus Kaliksto III bule (joje mi
nimas ‘švelnus Freiburgo oras’ bei 
‘maisto pigumas’), o profesoriai

Studentai dėvėjo tamsų Gelehrten- 
tracht, apytikriai atitinkantį da
barties anglosaksų universitetų 
akademiniams rūbams (XXa. vo
kiečių universitetuose šis apdaras 
jau nežinomas), ir betkoks rūbų 
margumas (‘nach Soldatenart’) 
buvo net griežtai draudžiamas. 
Net pentinai negalėjo prašokti ro
diklio piršto ilgį.

Paskaitos prasidėdavo anksti: 
žiemą šeštą valandą, o vasarą — 
penktą, taip, kaip vienuolyne. Se
nieji bendrabučių statutai aiškiai 
pabrėžia,- jog mokslo ir išminties 
sėklos yra barstomos apie saulės 
tekėjimą, o, pagaliau, susivaldan- 
tysis esąs priimlesnis už prikimš- 
tapilvį (refertus venter non stu- 
det libenter). Studento papročiai 
turėjo apytikriai atitikti vienuolio 
susilaikymą daugeliu atžvilgių; 
ypač draudžiami, buvo gardumy
nai, nes “kraštuose, kur gerai gy
venama, išminties nėra”. Bet šias 
neigiamybes pakeisdavo ir geri 
bruožai. Iš užsilikusių dienoraš

čių matyti, jog studentai buvo ger
biami mieste bei apylinkėse, o 

vietinėms įguloms išvykus karan, 
studiozai turėjo neribotą pasiseki
mą merginų tarpe. Kadangi val
dovai buvo karingi, o kaikurie mū
šiai baigdavosi skerdynėmis, stu
dentų gerbūvis protarpiais tęsda
vosi ilgokai.

XXX

Panašioms sąlygoms esant, Frei
burgo universitetan atvyko ir pir
mieji lietuviai. 1575 metų matri- 
kula nurodo, jog 16 gruodžio tais 
metais įsirašė nobilis Lituanus 
Mykolas Monvydas Dorogostaiskis 
iš Vilniaus diecezijos, kartu su 
Stanislovu Zaremba. 1G12 m. čia 
atvyko Jonas Jeronimas Chodke
vičius su palydovais. Kaip iš 1619 
metų matrikulos bei pastabų ma
tyti, nemažą triukšmą sukėlė Vil
niaus kanauninkas Ermanavičius, 
atvykęs Freiburgan su trimis pa
lydovais, broliais Vainomis (Woy- 
na, vienas iš jų Gargždų seniū
nas). Universiteto vadovybė au

kruto, kad kartą Ermanavičius sa
vo palydovus gerokai primušo ge
ležine lazda. Tyrimai nurodo, jog 
panašiais darbais kanauninkas 
pasižymėjęs ir Ingolstadto bei 
Wiirzburgo universitetuose. Sena
to nutarimu, Ermanavičius buvo 
netrukus iš universiteto išskirtas 
(exclusus et relegatus). šiame 

šimtmetyje lietuvių bei lenkų di
dikų vaikų Freiburgo pasirodo ga
na dažnai, ir nevienas jų pasi
žymi “gausiomis aukomis.” Stip
rokas lietuvių bei lenkų antplūdis 
išryškėja po 1831 metų sukilimo, 
šiuos pabėgėlius ano meto frei- 
burgiečiai studentai sutiko su pla
čiomis solidarumo demonstracijo
mis, nes ir jie bruzdėjo prieš 
sunkią monarchinę priespaudą. Iš 
tikro, solidarumo demonstracijos 

i galų gale išvirto į rimtą studen
tų susidūrimą su vietiniu garni
zonu ir net pats universitetas 1832 
metais buvo valdžios įsakymu už
darytas. Tik perorganizavus uni
versiteto vadovybę, buvo leista 
paskaitas tęsti ir toliau.

XXX

Nežiūrint vieno kito užsienie
čio, Freiburgo universitetas, kaip 
ir kiti anais laikais, nepasižymė- 

Ijo gausiu studentų skaičiumi. Bent 
1 porą šimtmečių studentų skaičius 
svyravo tarp 100 ir 200, o žemdir
bių karo metu jame liko vos šeši. 
Kai Freiburgą 1677 metais užėmė 
prancūzai, didelė dalis profesorių 
ir studentų spruko į Konstancą.

burgo universitetas, ši padėtis už
truko net dvidešimtį metų. Natū
ralią konkurenciją Freiburgui su
darė ir netoliese esąs Heidelbergu 
universitetas. Vienok mokslų iš

kilimas devynioliktame šimtmetyje 
kiekvienam universitetui užtikri

no egzistencija ir Freiburgas pra
žydo naujais vardais. Dvidešim
tame amžuje Freiburgo profeso
riams tenka Nobelio premija (1935 
zoologui Spemann ir 1953 chemi
kui Staudinger). Politinės ekono
mikos srityje išgarsėja Walter 
Eucken, istorinėmis studijomis pa
sižymi Friedrich Meinecke ir 
Gerhard Ritter, o medicinoje nau
jų išradimų davė Ludwig Asch
off, Paul Ulenhuth ir kt. Filoso
fas Edmund Husserl pagrindė fe
nomenologinę metodiką, kuri ne
trukus tapo viena iš svarbiausių 
moderniosios filosofijos srovių. 
Joje išaugo Martin Heidegger, 
Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty 
ir kt. Pirmasis iš šių, Heideggeris, 
Freiburgo universitete dėstė il
gus metus ir net dabar, jau būda-

I mas emeritus, veda privatų semi
narą ar retkarčiais skaito viešas 
paskaitas. Jo mintijimo įtaka ryš
ki ir lietuvių filosofijoje. Užbai
giant, tenka pridurti, jog Freibur
go universiteto dėstytojų tarpe 
matyti ir Vytauto Didžiojo univ. 
profesorius Antanas Maceina, čia 
prof. Maceina skaito paskaitas ry
tų Europos filosofijos temomis, 
dabartiniame vasaros semestre iš
samiau atsidėdamas sovietinio 
žmogaus fenomenologijai.
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carų, belgų olandų universitetai 
buvo atstovaujami, berods, be iš
imties. Nelabai atsiliko ir kiti Eu
ropos kraštai, išskyrus rytų Euro
pą. Pastarųjų nebuvo nei vieno, 
išskyrus du suomius (Helsinkis ir 
Aba). Dėl didelių atstumų, užjū
rio atstovų buvo palyginti ma
žiau, bet po keletą atvyko iš Aus
tralijos (Sydney, Melbourne, Can
berra), Japonijos, Pietų Afrikos, 
Pietų Amerikos. Atstovus atsiun
tė ir didieji Kanados universitetai. 
Iš Jungtinių Valstybių atstovauti 
buvo Harvardas, Kalifornija, 
Kansas, Chicaga, Illinois, Hunter 
lollege, Mississippi ir keletas ki
tų. Prez. Eisenhoweris atsiuntė 
asmenišką sveikinimą per prof. 
Muryhy iš Kansas Uni. JAV vald
žia taip pat perdavė didoką kny
gų rinkinį Freiburgo universiteto 
amerikanistikos departamentui. 
Sveikinimai, nors ir trumpi, užsi
tęsė virš keturių valandų, ir vo
kiečių universitetams beveik laiko 
neliko savo sveikinimus išreikšti, 
nors susirinkę buvo visi rektoriai.

XXX
Iškilmės tęsėsi visą savaitę. Iš

kilmingų aktų, įvairiomis priežas
timis pagrįstų, buvo keletas. Į pa
grindinį atsilankė Vokietijos pre
zidentas Heuss, daugelis federali- 
nių ir krašto ministerių, svetimų 
kraštų ambasadoriai, kurių tarpe 
matėsi ir Sovietų pasiuntinys su 
dešimt palydovų. Truputį vėliau 
buvo padėti kertiniai akmenys 
naujam universiteto pastatui bei 
studentų bendradbučiui, o specia
lioje parodoje svečiai buvo supa
žindinti su architektūriniu univer
siteto atstatymu pokariniais me
tais. Dėka duosnių federalinių bei

** JURGIS SAVICKIS **KAIMYNAI
Didysis mūsų literatūros sti

listas J. Savickis, paskutiniojo 
karo ir pokario metus praleidęs 
Prancūzijoje įsigytajame žemės 
sklypelyje, mirė nebesulaukęs 
pasirodant savo didžiulės užra
šų knygos “Žemė dega”. Nese
niai su praeitų metų data pasi
rodė “Terros” leidyklos išleista 
antroji ir kartu paskutinė tos 
stambios knygos dalis. Už šią 
knygą paskirta Savickiui praeitų 
metų literatūros premija.

čia persispausdiname tos kny
gos ištraukų', supažindinančių 
tiek su rašytojo paskutinerių 
metų gyvenimu, tiek su jo sti
lium.

XXX
Mano sklypas vis gerinamas. 

Greitu laiku, be tų akmenų ir mū
rų, ne ką tos pačios dirbamos že
mės teliks. Labai jau įspraudžiau 
ją į rėmus. Dienų dienomis krap
štausi į tą sklypą suvarytas.

Mano kaimynai, apie kuriuos 
savo metu užsimojęs buvau pro
tokolus surašyti ir jų menką gy
venimą į knygas sudėti, — didžiai 
pasikeitė. Tikriau, jų kaip ir ne
beliko.

Anglai drauge su kitais pavo
jingais žmonėmis seniai išvaryti. 
Dabar jų paliktuose daržuose ir 
soduose, matau, šeimininkauja “le
gionieriai”. Tai yra, žmonės su 
ženkleliais krūtinėje. Sode purš
kiamas ir pilstomas vanduo. Net

gyvenamųjų namų durys varsto
mos. Petaino paskelbtosios “na
cionalinės revoliucijos” Prancūzi
joje dėsniais nė viena pėda žemės 
negali likti neįdirbta. Visi į dar
bą. šeimininkauja šie visi darbi
ninkai, kaip pas save namie.

Tas vėjo pašautas anglas, į 
pensiją išėjęs Kalkutos pritaiko
mojo meno mokyklos vedėjas, mi
rė. Prieš pačią mirtį ėmė tiek ger
ti, dažniausiai kelio namo neras
damas. Savo viengungio gyveni

mui paskatinti yra užsiangažavęs 
dvi tarnaites. Kiaules. Gulėti su 
juo.

Po savo valdovo mirties tarnai
tės kvietė atėjusius nabašninko 
aplankyti žmones išgerti drauge 
su jomis. Dar rūsyje būvu užsili
kę armonjako. Jodvi bjauriai šau
kė kalambūrą ir blevyzgojo:

— Le roi ėst mort, vive le roi!
Intymesniems pažįstamiems dar 

nuklodavo drobulę nuo nabašnin
ko veido ir patį nabašninką pa
purtydavo už plaukų, į vieną ir 
į antrą pusę.

— Mirė!
Mūsų artimiausias kaimynas, tas 

muzikas — belgas, kartais sus
kambina pianinu tuščiuose savo 
salonuose... Aš tik stebiuosi, kaip 
tokiomis šaltomis dienomis, kaip 
dabar, muziko pirštai gali atlaiky
ti ir nesugrubti visai. Jo salonai 
nekūrenami, nes nėra kur gauti 
anglių. Tokiu būdu mano belgai 
šildosi, visi susispaudę, rūsyje

pre krosnelės. O salonai visai tuš
ti dėl to, kad italai neleidžia iš
vežti daiktų iš Mentono. Savo 
laiku saugumui daiktai buvo de
ponuoti Mentone...

Sako, kad patys italai didžiai 
badauja ir skursta dabar pas sa
ve namie. Kartais apsilanko pas 
mus valandą kitą iš italų okupuo
to Mentono danų konsulas, senu
kas. Išeiti jis iš ten išleidžiamas. 
Jis man skundžiasi, kad kai italų 
radijas kalba, turi visi atsistoti 
restorane ir klausyti atsistoję 
dienos pranešimo. O valgyti vis 
vien nėra ko. .

Dar — viena mano kaimynė, ta, 
kuriai išpjovė seniai krūtyje vė
žį, dabar kiek pagijusi, vis kažką 
stato savo sode ir triūsia. Kaip 
ir aš. Nebuvai pas ją dieną antrą, 
žiūrėk, jau sode yra išaugusi ko
kia palapinė ar koks tekintas ak
muo. Skundžiasi pinigų neturinti, 
šeima kažkokia vaisinga. Atrodo 
duktė. Stilingos graikės profiliu. 
Pas dukterį — vienas ir antras 
vaikas. Vaikų kūrėjas tėvas, vai
kšto vis nemandagiai trumpomis 
kelnutėmis. Žinoma, vasarą. Ir 
svečius taip pat bekelniškai lan
kydamas ir intriguodamas juos 
tokiu žaviu pokalbiu:

— Grįžome iš Monte Karlo 
beacho.

Arba:
— Ar tamsta nesimaudei Mon

te Karlo beache?
Jis — diplomatas, šiai tauria

jai profesijai pabrėžti vis rūko 
neįprastus čia užsienio papirosus. 
Jų iš burnos neišimdamas, net kai 
kalbasi su poniomis. Kaip tikras 
diplomatas, jis niekam jų nedalo; 
Nes, kaip žinoma, diplomatai yra

šykštūs.
Jis prisimena dažnai Berlyną, 

kur diplomatinį krikštą yra gavęs, 
ir • pakalba net apie Sudermaną. 
Žavisi labai Berlynu. Tam savo 

berlyniškam žavesiui pabrėžti kar
tais žmoną garsiai, sultingai pa
bučiuoja. Arba, sužvilgsi su savo 
žmona į savo paskutinės laidos 
produktą, trijų metų vaiką, ir 
gnybtelia žmonai į pasmakrį. Kaip 
kokiam Berlyne. Jie mylisi.

Dabar diplomatas staiga liko 
paskirtas į Stockholmą.

Kai mes išdrįsome pastebėti po
niai, kad jos žentas Stockholme 
nevaikščiotų į svečius trumpomis, 
kaip imtininko, kelnėmis ir ban- 
krutkų žmonėms į veidą nedum- 
tų, ponia gavo iš savo mylimos 
dukters laišką.

— Na, ir prijuokinote. Pasiro
do, Stockholme nėra tokio griežto 
protokolo. _

Diplomatas buvo pasirodęs trum
pomis kelnėmis societe (vasarą — 
autoriaus pastaba), ir tas sukėlė 
didelio, net didelio, susidomėjimo 
šveduose.

Pirmą kartą apsilankė pas mus 
priešais mus gyvenanti senutė. 
Vadinas, kaimynė. Mes ją dažnai 
matome, bet nepažįstame. Nusis
kundė serganti “nuslinkusio pil
vo” liga. Kaip tie pilvai slenka 
ir kam, aš gerai neįsivaizduoju. 
Be to, jinai ne per seniausiai li
kusi našlė, liūdna vienai, atėjo 
su žmonėmis pasišnekėti.
'— Aš esu mūsų šeimoje pati 

jauniausia, bet jokių giminių ne
turiu, — tokiu skaidriu balsu dės
tė savo reikalus ši jaunatviška se
nutė. Turėjo nemaža rūpesčio, ką 
daryti turėjo su savo turtu. Irgi

rūpesčiai.
Mūsų vienišas pulkininkas — 

daktaras, kadaise didelis medžio
tojas, dabar temedžioja savo pul- 
kininkienei maisto iš miesteho. 
Vis tempia dideles naštas savo 
buvusių medžiokliniu maišu.

Tai tokie dabar mūsų kaimynai. 
Jie netiki jokiu dievu ir jokiu cie
sorium. Nei jie linksminas, nei 
Jie jokio “liaudies universiteto” 

pripažįsta. Ne kokio švarumo sku
durais, basi, čia gimsta, čia mirš
ta. Net niekam nesiskelbia (gim
dami ar mirdami), kad savo darbo 
valandų, nesutrumpintų. Pinigus 
kemša į maišus. Vienas kaimynas 
toks vis ateina taukuotais smul
kiais popieriniais nešinas. Prašo 

manęs iškeisti juos į stambesnius. 
Kai jis pajunta (uoslė!), kad pas 
mane bus stebuklingu būdu atsi
radusi kuri tūkstantinė. Paskui 
jis vėl kemša užkrosnin, šiam 
tikslui išimdamas vieną laisvesnę 
plytą.

Aš tą jo vietą žinau.
Kitas mano kaimynas ūkinin

kas vis pasvajoja apie sidabri
nius pinigus. Apie juos dabar sva
joti gaHma. Nes visi sidabriniai 
pinigai apyvartoje dingo. Jau už 
juos šiandien moka penkeriopai 
daugiau... O vasarą dar jų čia 
pilna buvo. Gražiausi dabar mano 
ūkininkas pasivėHnęs.

Iš miesto žmonės vienas po ant
ro ateina į mūsų sodą daržovių. 
Miestelėnai. Badauja, ūkininkai 
brangiai ima ir vis parduoda už
draustais keliais. Laikraščiai, prie
šingai, kovote kovoja prieš tuos 
uždraustus kelius. Užtat visi ūki
ninkai dabar ir laikraščius i na
mus išsirašė.
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LIETUVIAI DAILININKAI N. ZELANDIJOJ
Nuo 1949 m. N. Zelandijoj gy

vena lietuvis dailininkas R. Go
pas. Dar laive keliaujant dažnai į 
tekdavo jį matyti su teptukais ir 
pieštukais, kiek išdraikytais plau
kais, beškicuojantj.

Atvykus N. Zelandijon, kelerius 
metus teko su juo viename mieste 
(Dunedin) gyventi. O kai N. Ze
landijos lietuvių bendruomenė pra
dėjo leisti N. Zelandijos Lietuvį 
— informacijos biuletenį, tai dail. 
R. Gopas buvo nesunkiai prisišau
kiamas jį iliustruoti ir pirmajam 
puslapiui vienjetes nupiešti. Sek
madieniais jį galėdavai sutikti 
aikštėse, charakteringus pastatus 
beškicuojantj gatvėse, uoste, arba 
miesto bibliotekoje su kitais daili
ninkais bešnekučiuojantį.

Prieš kurį laikų, berods Otago 
Meno Draugija, išleido jo pieštą 
kalėdinį atviruką — Jėzaus gimi
mas subombarduotuose griuvėsiuo
se, Marija ir Juozapas nuliūdę ir 
apiplyšę.

Dunedino visuomenėj su atviru
ku plačiai ir greitai pasklido R. 
Gopo vardas. Jis pradėjo gauti 
užsakymų ir atidarė savo studiją. 
Garsėjo kaip portretistas. Daly
vaudavo visose ruošiamose meno 
parodose. Jo darbų galėjai matyti 
ir lietuvių namuose.

1950 ir 1951 metais Arts Year 
Book leidiniuose buvo atspausdin
ta po dvi R. Gopo kūrinių nuo
traukas. 1953 m. apžvalginėje 
Aucklando Meno Draugijos paro
doje, kuri buvo suruošta miesto 

‘meno galerijoje, buvo išstatyti 4 
dail. R. Gopo kūriniai, prisiųsti iš 
Dunedino. Mačiusiam jo ankstes
nius darbus, buvo aišku, kad dai
lininkas yra padaręs žymų posū
kį iš realizmo į abstraktizmą. Be 
to, R. Gopas anksčiau tapydavo

(LAIŠKAS IŠ AUCKLANDO)

daugiausia akvarele, gi dabar per
ėjo prie aliejaus ir tamsių tonų, i

Pastaruoju metu nesu jo suti-' 
kęs, bet manau, kad jis ir toliau 
tebekuria.

XXX

1956 metų gale, Aucklando Me
no Galerijoje buvo suruošta kana
diečių meno paroda, kuri vėliau 
buvo kilnojama ir po kitus N. Ze
landijos miestus. Eidamas į šią 
parodą galvojau, kad gal surasiu 
ir kuriu nors Kanados lietuvio 
darbą. Ir radau! Kataloge, tarp 

kanadiečių, buvo ir Telesforas Va
lius. Tuoj susiradau jo raižinį 
“Tragedija pajūryje”, kuris čia 
buvo pavadintas “Laidotuvėmis”. 
Aš, atrodo, buvau užsimiršęs, kad 
šalia šio kūrinio esama ir daugiau 
ko žiūrėti, nes draugijos sekreto
rė, pastebėjusi mane neatsitrau
kiant nuo “Pajūrio tragedijos”, at
skubėjo suteikti platesnių infor
macijų. Bet kai aš jai pasakiau, 
kad tai lieteuvio dailininko kūri
nys, o aš taip pat esu lietuvis, ge
raširdė moteris teatsakė “I see’’ 
ir paliko mane vieną.

Kitą dieną įstaigoje bendradar
biams gyriausi, kad buvau paro
doje ir mačiau letuvio dailininko 
paveikslą. Bendradarbiai šypsojo
si, lyg laukdami, kad aš ir vėl 
pradėsiu jiems pasakoti apie Lie
tuvą, bet šį kartą kažkodėl nepra
dėjau, o susimąstęs nuėjau prie 
savo rašomojo stalo.

XXX

Šių .metų pradžioje Aucklando 
Meno Draugija perkėlė savo gale
riją j geresnes patalpas. Vis ren

giausi užeiti, bet teužėjau tik ne
perseniausiai. Tada čia vyko “As
tuonių Melbourno dailininkų” pa
roda. Kataloge tarp australiškų 

vardų ir pavardžių, žiūriu, para
šyta: Teisutis Zikaras.

šioje parodoje T Zikaras buvo 
išstatęs tris darbus. Kaip ir kiti 
parodoje dalyvaujantieji dailinin
kai, T. Zikaras lankytojams pri
statytas keliais sakiniais: “Studi
javo Lietuvoje. Dėstė Vokietijoje.

, Atvyko į Australiją 1949 m. Jo 
darbų yra tautinėje Victorijos ga
lerijoje ir Prancūzijos bei JAV 

galerijose.
Bespoksodamas į T. Zikaro kū

rinius, keliais sakiniais pasikei
čiau su senyva zelandiete daili
ninke ir ape jo kūrybą. Išeidamas 
kažkodėl ir vėl neiškenčiau nepa
sisakęs, jog ir aš esu lietuvis.

XXX

Rengiuosi ir vėl kada užeiti į 
galeriją. šį kartą nenustebčiau 
radęs čia Jonyną, Galdiką, Kiau- 
lėną, Ratą ar kurį kitą mūsų dak 
lininką iš Amerikos, Australijos 
ar kito pasviečio.

Tiesa, sakykite, o kodėl nesu- 
ruošti Australijoje gyvenančių 
lietuvių dailininkų parodos N. Ze
landijoje? Manau, kad turint gerų 
norų — galima. O iš to būtų dide
lė moralinė nauda mums, Naujo
sios Zelandijos lietuviams, nuos
tolio neturėtų dailininkai, be to, 
ir Lietuvos vardas gražiai būtų pa
garsintas.

Jeigu kas į šią mano mintį pa
žiūrėtų rimtai, aš mielai patarpi
ninkaučiau ir pakalbėčiau su me
no galerijų vadovais.

G. Procuta.

PABALTIJO LITERATŪRŲ ISTORIJA
Viena iš svarbesniųjų Italijos 

leidyklų “NUOVA ACCADEMIA”, 
išleido “Pabaltijo literatūrų isto
riją”, paruoštą Florencijos univer
siteto profesoriaus Giacomo Devo
te. šis garsus kalbininkas, įvairių 
Europos ir užjūrio mokslo akade
mijų narys, yra taip pat didelis 
Pabaltijo tautų ir ypatingai Lietu
vos draugas. Nuo 1929 metų ligi 
1950 jis redagavo didelį mokslinį 
žurnalą “Studi Baltici”, liečiantį 
Pabaltijo kraštų kultūras ir kal
bas. šis naujas prof. Devote dar
bas yra didelis ir, galima sakyti, 
vienintelis toks svetima kalba 
įnašas į pasaulinę mokslinę lite
ratūrą apie trijų Pabaltijo tautų 
literatūras. Virš keturių šimtų' 
puslapių veikalas yra gražiai iš
leistas ir papuoštas Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos žemėlapiais.

Prie šios Pabaltijo literatūrų is
terijos paruošimo daug prisidėjo 
estas Ants Oras, Gainesville uni
versiteto Floridoje profesorius, 
parašęs estų literatūros istoriją. 
Latvių literatūros istoriją paren
gė buv. Rygos universitete ir da
bar Mainzo universiteto prof. Er
nests Blese. Gi lietuvių literatū
ros istoriją parašė visiems gerai 
žinomas mokslininkas, buv. Kau
no ir dabar Pensilvanijos universi
teto prof, šveicaras Alfred Senn.

Prof Giacomo Devote savo įžan
goje pažymi lietuvių ir latvių 

kalbų senumą, turtingumą, origi
nalumą bei patiekia trumpą Pa
baltijo kalbų vystimosi apžvalgą. 
Jis pažymi, kad ne tik Italijos, 
bet ir visos Europos visuomenė tu
ri būti dėkinga paruošėjams už 
tekio svarbaus veikalo išleidimą.

Lietuvių literatūros istorijos au
torius pradžioje duoda istorinių 
žinių apie Lietuvą ir lietuvių kal
bos susiformavimą. Toliau jis iš
nagrinėja literatūrinį lietuvių fol
klorą, pasakas, patarles, priežod
žius, dainas, lietuvių dainas vo
kiečių literatūroje. Ketvirtame 
skyriuje autorius supažindina su 
senąja lietuvių literatūra, prade
dant kai kuriais dokumentais dar 
prieš Mažvydą ir baigiant Kleinu 
bei vėlesniais raštais. Donelaičiui 
autorius skiria specialų skyrių. 
Šeštame skyriuje prof. Senn pri-

stato lietuvių literatūrą devynio
liktame šimtmetyje, nušviesdamas 
to laikotarpio idologinę aplinką 

ir supažindindamas skaitytoją su 
žymesniaisiais lietuvių rašytojais, 
kaip Poška, Strazdu, Stanevičium, 
Daukantu, Valančium Ir lietuvių 
tautinio atgimimo literatūra bei 
rašytojais Toliau seka lietu.vių 
modernioji literatūra. Autorius di
desnį dėmesį skiria senesniosios 
kartos rašytojams: Biliūnui, že
maitei, Maironiui, Lazdynų Pelė
dai, Šatrijos Raganai, Vaižgantui, 
Vincui Krėvei ir kitiems. Vidurio 
kartai prof. Sennas priskiria ra
šytojus Janonį, Sruogą, Kiršą, 
Binkį, šeinių, Baltrušaitį, Butkų, 
Vaičiūną, Putiną. Jaunosios kar
tos rašytojus autorius apibūdina 
labai trumpai, suminėdamas jų

JAUNIMAS KREMLIAUS PROPAGANDOJ
šiais metais, nuo liepos 28-tos 

iki rugpjūčio 11 dienos, Maskvo
je vyksta komunistinio jaunimo or
ganizuotas festivalis, į kurį buvo 
pakviesti geriausi pasaulio spor
tininkai, tarp jų ir Australijos 
olimpiniai vyrų ir moterų čempio
nai. Dalis Australijos ir kitų žy
miųjų sportininkų gavo savo or
ganizacijų sutikimą, bet daugu

mas pačių gerųjų sportininkų, su
prasdami komunistų propogandos 
tikslą, patys atsisakė šiame fes
tivalyje dalyvauti.

šios komunistų ruošiamos jau
nimo šventės vyksta kas antri me
tai ir yra didžiausias pasaulyje į 
propogandinis raudonųjų pasiro

dymas prieš Vakarus. Rusai pra
neša, kad šioje šventėje dalyvauja 
35.000 svečių iš viso pasaulio. Jie 
tikisi sulaukt apie 1000 pasaulio 
žurnalistų, kurie išgarsins “šeštą
jį pasaulinį jaunimo festivalį”. 
Dešimtys tūkstančių delegatų va
žiuoja iš Rytų Europos ir raudo
nosios Kinijos.

PAGRINDINIS TIKSLAS

Iki šiol buvo suorganizuotos 
penkios tokios jaunimo šventės, 
kurios įvyko Prahoje — 1947 me
tais, Budapešte — 1949 m., Rytų 
Berlyne — 1951 m., Bukarešte — 
1953 m. ir Varšuvoj — 1955 m. 
Raudonieji, kviesdami į šias šven
tes, Vakarų jaunimui aiškiai pa
rašydavo, jog šios šventės yra 
“nepolitinės”, nors kiekviena iš 
jų virsdavo didžiausiu komunistų 
propagandiniu pasirodymu ir kru
vinųjų Kremliaus valdovų iškėli
mu bei garbinimu. Pavyzdžiui, 
1949 metais, kada Maskva varė 

didžiausią savo priešameriknę pro
pagandą, Budapešto šventėje buvo 
pavaizduota Amerikos Laisvės sta

giau žingeidumo, bet ne politinio 
ir komunistinio susidomėjimo ve
dami, nori tiek saviesiems — rau
donojo režmo prislėgtiems Rytų 
Europos žmonėms, tiek vakarie
čiams parodyti, jog jų propaguo
jama “taikos ir gero sugyvenimo” 
atmosfera yra komunizmo sieki
mas. Jie tikisi, jog šventės metu 
įvairių tautybių jaunimas bus 
taip paveiktas raudonosios propa
gandos, įvairiausių sportinių, me
ninių bei kultūrinių pasirodymų, 
kad grįžę į savo gimtuosius kraš
tus jie pasidarys komunizmo gar
bintojai ir jo idėjų skleidėjai.

DAUG KAS SUPRATO

Daugelis pakviestųjų organiza
cijų ir paskirų asmenų, įžvelgę 
šių švenčių tikrąją prasmę, atsi
sakė vykti ir reprezentuoti savą
jį kraštą. Žinoma, atsirado nema
žai žymių vakariečių, kurie, turė
dami galimybę nemokamai pama
tyti svetimą valstybę ir dalyvauti 
jos ruošiamoje šventėje, sutiko ir 
dalyvauja. Didžioji dalis laisvojo 
pasaulio jaunimo šioje, lygiai kaip 
ir ankstesnėse komunistų ruošto
se šventėse, nieko ypatingo nera
do, išskyrus raudonųjų Kremliaus 
valdovų šovinistinį pasirodymą. 
Tačiau bus ir tokių asmenų, ku
riems šie festivaliai patiks ir už
imponuos. Tie asmenys, radę pro
gą, tiek Rusijoje, tiek grįžę į na
mus, pareikš savo pasitenkinimą 
ir, galbūt, vienokiu ar kitokiu bū
du pareikš savo įspūdžius spaudo
je. Tai ir bus pats didžiausias at
pildas komunistams už jų išleis

tus milionus. Panašūs aprašymai 
su pavardėmis, yra komunistų pa
naudojami propagandai prieš už
sienį ir dar daugiau naudojama 
komunizmo iškėlimui savosioms, 
vargo ir skurdo kankinamoms žmo
nių masėms. Y’patingai geri vaka
riečių atsiliepimai komunizmo at
vejais yra naudojami Azijos tau
tose, kurių daugumas tiki, kad 

vakariečiai, patys asmeniniai įsi
tikinę komunistinės sistemos ge
rumu, ir viešai tą išpažinę, tuo 
pačiu pripažįsta komunistinės 
santvarkos pranašumą prieš visas 
kitas.

Maskvos komunistai šių metų 
jaunimo festivaliui skyrė ypatin
gą reikšmę. Jie nesiskaitydami su 
išlaidomis, norėjo pasaulio akyse 
atgauti diena iš dienos praranda
mą savo pasekėjų skaičių. Po 
Lenkijos ir ypatingai Vengrijos 
laisvės sukilimų, kurių barbariš
kas numalšinimas parodė laisva
jam pasauliui tikrąjį komunizmo 
veidą, raudonųjų, Jau ir taip že
mas prestižas Vakaruose, pasiekė 
patį žemiausią tašką.

žmonėms, kurie bent kiek ar
čiau pažįsta komunistinį režimą, 
ši ir panaši apgaulė bei klasta ne
padarys jokios įtakos. O nepažįs
tantiems komunizmo tėra tik dvi 
išeitys: būti skaudžiai apgautais 
ar, tinkamai ir išsamiai susipa
žinus su apgaulingais viliojimais, 
stoti vieningon kovon prieš smur
tu ir durtuvu paremtą raudonąją 
diktatūrą.

A. L-ti».

Iki pasimatymo!
tula už grotų, Ku-Klux-Klan tei-
sėjo kariamas negras, didžiulis 
Amerikos žemėlapis, iš kurio krito 
doleriai — laisvojo pasaulio smau-
gliai ir kt.

DAINUOJANTIS MELBOURNAS ADELAIDĖJE

pasirinktąją tematiką. Plačiau au
torius supažindina su lietuvių li
teratūros stoviu nepriklausomybės 
laikotrapyje, tarp 1918 ir 1940 
metų, su poezijos ir beletristikos 
stiliumi, apibūdina žymesniuosius 
rašytojus ir jų svarbesniuosius 
veikalus. Taip pat trumpai pamini 
lietuvius rašytojus tremtyje. Gale 
kalba apie literatūrą Sovietų oku
puotoje Lietuvoje. E.

GEPB. SKAITYTOJAU, AR AT
NAUJINAI BENDRUOMENĖS 
LAIKRAŠČIO PRENUMERATĄ 
1957 M. ANTRAM PUSMEČIUI? 
Prenumeratos pinigus siųsti:

“Mūsų Pastogė”, Box 4558, G.P.O. 
Sydney, N.S.W.

“M.P.” Administracija

Stalino iškėlimas, kaip “didžiau
sio ir garbingiausio” pasaulyje 
jaunimo “globėjo”, dominavo per 
visas šventes, išskyrus 1955 m. 

! Varšuvoj, kur jo vardas, Maskvos 
nurodymu, buvo beveik nepaminė- 
tas.

, šių metų Maskvos festivalio pa
grindinis tikslas yra parodyti lais
vojo pasaulio žmonėms, jog komu- 

' nistinis pasaulis ir Rusija nenori 
karo, bet “taikingo” sugyvenimo 
su kitais pasaulio kraštais. įrody
mui, kad šis festivalis yra lais
vas ir atidaras visiems pasaulio 
jaunuoliams, rusai tarp žymiųjų 
pasaulio sportininkų buvo pakvie
tę ir keletą antikomunistinių or
ganizacijų, kaip Pasaulio Jaunimo 
S-gą, kuri yra priešingo nusista
tymo, Tarptautinę Studentų S-gą 
ir Y.M.C.A. bei Y.W.C.A. Rusai 
galvojo, Jog pakvietimas atstovų, 
priešingų komunizmui, nepakenks
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bet pasodys pasauliui, jog jie tik
rai nori suruošti nepolitinę šven
tę. Žinoma, laisvojo pasaulio jau
nimo organizacijos suprato šį suk
tą komunistų ėjimą ir nesutiko 
siųsti savo atstovų.

NESIGAILIMA PINIGŲ

Rusai, galvodami atsiekti bent 
dalį savo užsibrėžto tikslo, pana
šių švenčių ruošimui sukiša mil
žiniškas pinigų sumas. Rytų Ber
lyne festivalis komunistams kai
navo apie 50 mil. dolerių, o Var
šuvos kuone dvigubai daugiau. 
Kiek kainuos dabartinė šventė 
Maskvoje, šiuo metu yra sunku 
pasakyti, bet sprendžiant iš milži
niškų pasiruošimų, išlaidos gero
kai viršys iki šiol buvusių festi
valių išlaidas.

Norėdami turėti daugiau užsie
niečių svečių, komunistai jau šių 
metų pradžioje buvo paskelbę, jog 
šios šventės metu bus ypatingai 
atpigintos pragyvenimo ir kelio
nės išlaidos. Londone buvo skel
biama, kad 23 dienų kelionė su vi
somis išlaidomis apmokėtinai, ga
lima atlikti už 58 svarus, kai pa
prastu laiku pati pigiausia 17 die
nų kelionė po Rusiją kainuoja 

131 svarą.
Rusai, nors ir žinodami, kad 

vakariečiai į Maskvą važiuoja dau

Melbourne Lietuvių Dainos Sam
būris, matydamas, kad lietuviška 
daina yra tokia artima lietuviškai 
širdžiai ir, kad, beveik, be išim- 
tes lietuviai Jautriai ir nuošird
žiai ją mėgsta, nutarė bandyti 
skleisti lietuviškos dainos garsus 
ne tik Melbourne, bet ir kitose 
skaitlingiau lietuvių gyvenamose 
vietovėse. Jau buvo duotas vienas 
koncertas Geelonge ir nutarta 
bandyti aplankyti Adelaidę, ’ idant 
užmezgus draugiškus ryšius su 
vietos lietuviais, jų choru ir kar
tu pamatyti kiek plačiau 
šio krašto gyvenimą, šiam reika
lui gautas nuoširdus pritarimas iš 
Adelaidės lietuvių parapijos kle
bono, vietos lietuvių bendruome
nės pirmininko, Kultūros Fondo 
pirmininko ir Adelaidės Lietuvių 
choro vadovo Ir dirigento. Tiki
masi, kad ir plačioji Adelaidės 
lietuvių visuomenė šiltai pritars 

šiam sumanymui ir skaitlingai at
silankys į pirmąjį melboumiškių 
dainorių koncertą. Koncertas įvyks 
š.m. rugsėjo mėn. 1 d. (sekma
dienį), Australia Hall patalpose. 
Tą pačią dieną — numatoma pa
giedoti lietuviškų pamaldų metu.

Iš visos širdies norime, kad pa
sisektų užmegsti draugiškus ry
šius su Adelaidės lietuvių choru, 
idant kasmet, bent karią, būtų 
galima pasikeisti koncertais. Ade- 
laidiškiai Melbourne ir melbour- 
niškiai Adelaidėje! šiuo šūkiu re
miantis, būtų galima suteikti pro
gos tautiečiams pasigėrėti lietu
viškai skambančia daina, o pa
tiems choro dalyviams būtų giles
nė prasmė aukotis mokantis ir 
ruošiantis naujiems koncertams. 
Tokiu būdu, abu chorai būtų įpa
reigoti kasmet paruošti naują re
pertuarą, o tautiečiai turėtų pro
gos, kasmet, išgirsti naujų lietu
viškų dainų.

Nelengva organizuoti tokius 
koncertus, nes dideli atstumai rei
kalauja pašvęsti gana daug laiko. 
Turint galvoje, kad choro daly
viai daugumoje yra šeimos žmo
nės, trys dienos tokiems sumany
mams yra nemaža auka. Bet, kol 
tautiečiai gausiai ir šiltai remia 
tokius parengimus, tai malūnu ir 
aukotis, nes tai nėra tik pramoga, 
bet tai yra iškėlimas į paviršių 
lietuviško kultūros lobio, ką įver
tina ne tiktai dainuojantieji, bet

ypatingai — besiklausantieji.
Gal ateis diena Australijos lie

tuvių gyvenime, kada ir mes tu
rėsime savo kultūros dienas, kada 
iš įvairių Australijos vietovių ga
lės suvažiuoti lietuviški, chorai ir 
duoti jungtinių chorų lietuviškų 
dainų koncertus, kaip tai daro lie
tuviai Amerikoje, arba latviai čia 
pat, Australijoje.

Kad ir sunki pradžia, bet ban
dyti reikia. Tokiu būdu melbour- 
niškiai dainoriai pasileidžia į ke
lionę pas seses ir brolius adelai- 
diškius, tikėdami, kad jie mėgsta 
lietuvišką dainą nemažiau, kaip 
ir melbournišklai.

Tad iki greito pasimatymo Ade
laidėje.

Leona* Baltrūnas,

Melbourno dainorių vardu.

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!

DĖMESIO 1
Neužmirškite švenčių ir kiekviena 

proga įsigyti
LIETUVIŠKO KRUPNIKO

(Honey Liqeur)
ir degtinės trijų rūšių: VODKOS. 
SLYVOVICOS, ZUBROVKOS, PO- 
MERENZ, kurios yra augutes ko
kybės ir pardavinėjamos visoje 
Australijoje. Tad reikalaukite

Ernstan Bottling Co. Ltd.
gamybos gėrimų su Amerikos 

ereliu etiketėje.
Sydnėjuje gėrimų reikalu raštu 
telefonu ar asmeniškai kreiptis:

HILLCREST TRADING CO., 
Wine and Spirit Merchants

81 Hillcrest Avenue, HurstviUe 
tel. LU 4464.

ERNSTAN BOTTLING CO. LTD.
2 Murray St., W. Mitcham, S.A.

4
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SUSIPAŽINKIME SU DVASIOS 
VADOVU KUN. J. PETRAUSKU

(aks) Naujai paskirtasis “Džiu
go” Tuntui dvasios vadovas kun. 
J. Petrauskas yra gimęs 1922 m* 
Kentu kaime, prie Platelių ežero. 
Baigęs Ginteliškės pradinę mokyk
lą, Įstoja į Skuodo valstybinę gim
naziją. Joje mokosi keturis su 
viršum metų. Čia kunigas J. Pet
rauskas pradeda skautauti sktn. 
A. Krauso įsteigtoje Skuodo Vie- 
tininkijoje. Iš penktos klasės iš
vyksta į Šveicariją, iš kur persi
kelia Italijon. Baigęs gimnaziją, 
studijuoja Torino universitete fi
losofiją. Tuo pat metu lanko To
line Verdi konservatoriją ir vado
vauja Kosminio kolegijos chorui 
(dirigentas). 1947 m- baigia dai
navimo mokslus Romoje šv. Ceci
lijos konservatorijoj ir gauna dip
lomą.

Pašaukimo vedinas įstoja į To
rino dvasinę seminariją, kurioje 
mokosi 3 metus. Karo metu, su
naikinus seminarijos pastatus, nu
traukia mokslą. Po karo išemi
gruoju Australijon, kur baigia ku
nigų seminariją.

Kun. J. Petrauskas, pradėjęs 
skautauti Lietuvoje, nenutraukė 
ryšių su skautiškuoju sąjūdžiu ir 
Italijoje. Skautavo Torino ir Flo
rencijos rajonuose. Priklausė “As- 
sociazione unionistica Giovani es- 
ploratori”. šita skautų sąjunga, 
globojama kunigaikščio Galizi yra 
plačios pasaulėžiūros ir vienija 
skautus bet kokio religinio įsitiki
nimo. Kun. J. Petrauskas buvo 
tunto instruktorius katalikų re
ligijos programos dalykams bei jų 
egzaminatorius.

Kun. J. Petrauskui linkime sėk
mės ugdant mūsų skautišką jau
nimą, vedant Jį dorovės ir religi
jos keliu bei “artinant jį prie Die
vo”, kaip jis pats pareiškė.

RŪPINTOJĖLIS IR SPAUDA 
JAU ANGLIJOJE

(sks) LSS Australijos Rajono 
vedovybės išsiųstas Rūpintojėlis 
ir skautiškoji spauda, skirta Tarp
tautinei jubiliejine džiambvrei. jau 
pasiekė Angliją. Gautas laiškas iš 
reprezentacinio lietuvių vieneto 
vadovo, kuris labai dėkoja už at
siųstus parodos eksponatus bei Rū
pintojėlį. Džiamborėje bus pada
rytas kryžius, kurio centre rimos 
iš Australijos atsiųstasis Rūpinto
jėlis. Lietuvių reprezentacijai 
“Ventos” Vietininkija pasiuntė 15 
svarų, Rajono vadijos nariai au
kojo 7 svarus.

MELBOURNT5KIAMS TĖVAMS

(ska) Tėvai, norintieji įrašyti 
savo vaikus j jaunesniuosius skau
tus — vilkiukus, kreipiasi į “Džiu

go” Tunto vilkiukų vadovą šiuo 
adresu: A. Kazlauskas, 387 Dry- 
burgh St., North Melbourne, Vic.

SKAUČIŲ LEIDINYS

(sks) Skaučių Seserijos Tarpt 
Skyrius išleido anglų kalba leidi
nėlį vardu “A Visit With Lithuan
ian Girl Guides” — viešnagė pas 
lietuvaites skautes. Žurnalo for
mato leidinėlyje yra įvadas, žinių 
apie Lietuvą ir jos skautes, žemė
lapiai su gairelėmis, kur šiuo 
metu veikia mūsų skautės. Leidi
nys gausiai iliustruotas Lietuvos 
vaizdais, originaliomis skaučių 

veiklos nuotraukomis bei piešiniais. 
Jį redagavo akad. skautė Danutė 
Dirvonytė. Įvadą parašė Tarpt. 
Skyr. vedėja ps. J. Daudžvardienė.

šiuo metu tas leidinys pakeliui 
į Angliją lietuvaitėms pasaulinėje 
skaučių stovykloje ir į Braziliją, 
kur bus pasaulinė skaučių konfe
rencija. Jis yra gaunamas pas 
Seserijos Ūkio Dalies vedėją — 

psktn. Sofiją Januškevičienę, 6111 
So. California Ave., Chicago, Ill. 
Kaina 50 c.

SKAUČIŲ TARPTAUTINĖ 
DŽIAM BORE

Liepos mėn. Windsoro parke, 
Anglijoje, pradėta pasauk skaučių 
stovykla. Mūsų Skaučių Seseriją 
ten atstovaus dvi skautės iš Vo
kietijos, vykstančios Pasaulio 
Skaučių Biuro lėšomis, ir 8 skau
tės iš Anglijos rajono, vad. sktn. 
D. Fidlerienės. Lauktuvių kitų 
tautų skautėms mūsų skautės pri- 
audė juostelių, prigamino rank
darbių. Iš Seserijos Vadijos Joms 
pasiųsta lietuviškų drožinių, Juos
tų, odos dirbinių. Stovykla prasi
dėjo liepos 29 d.

PASAULINĖ SKAUČIŲ 
KONFERENCIJA

(sks) Liepos 17 d. Brazilijoje 
prasidėjo Pasaulinė Skaučių Kon
ferencija. Mūsų skautes atstovaus 
Valavičienė ir Mošinskienė. Lie
tuvių reprezentacija rūpinasi Lie
tuvos konsulas E. Polišaitis ir iki 
šiol ten buvęs rašytojas P. Babic
kas.

Skaučių Seserija jau pernai iš
siuntė memorandumą Pasaulio 
Skaučių K-tui lietuvių skaučių rei
kalu. Laukiama, kad šioje konfe
rencijoje lietuvaičių klausimas 
bus narstomas.

SAKOMA, KAD LAUKINIS ŽMO
GUS LAIKRAŠČIO NESKAITO. 
— O kaip pavadinsime tremtyje 
atsidūrusį lietuvį, kuris neprenu
meruoja ir neskaito lietuviško 
laikraščio, neremia spausdinto lie
tuviško žodžio?

M. LUCAS & Co.
Builders & Contractors (Bed.)

(SAV. M. LUKAUSKAS)

56 Yarrara Rd., Penn.nl Hills, N.S.W.

Norėdami įsigyti geros vertės namą, kreipkitės tik į Lucas & Co 
Statome ant savo ir Jūsų sklypų. Užtikrintai skubus ir tik geras 
darbas, geriausios medžiagos.
Darome planus ir paruošiame specifikacijas. Parūpiname paskolas, 
šiuo metu turime keletą paskolų mūriniams, mediniams bei fibro 
namams, kuriomis norintieji pasinaudoti prašomi paskubėti.
Kreiptis asmeniškai arba skambinti telef. WJ 2272 iki 9 vai. ryto 
arba po 6 vai. vak. (2 min. nuo stoties).

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpllai ir užvalkalai 63" (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir Ižsimokčjimul. Mes kalbame vokUkal.

Vladimir Kuts
— Lietuvis?

Niekam, atrodo, neatėjo į galvą, 
kad garsusis bėgikas, išgarsėjęs 
Melbourne pasaulinėje olimpiado
je, Vladimir Kuts galėtų 
būti lietuvis. O tokiai prielaidai 
kilti pagrindo duoda laiškas iš 
Lietuvos. Istorija tokia.

Prieš kurį laiką vienas melbour- 
niškis lietuvis pasiuntė savo tėvui 
į Lietuvą “Melbourne Olimpic 
Games” knygą. Tėvas sūnui pa
rašė laišką, kad knygą gavęs, kad 
radęs toje knygoje ir lietuvių 
sportininkų nuotraukų, tarp ku
rių paminėjo ir Vladimir Kuts pa
vardę. Melbourniškis, norėdamas 
įsitikinti, ar tėvas nepadarė klai
dos, lietuvių sąrasan įtraukdamas 
Kuts, parašė tėvui laišką ir pa
prašė paaiškinimo. Melbourniškio 
tėvas savo antram laiške apie Kuts 
taip sako: “Iš olimpinių žaidimų 
36 spalvotame puslapyje mėlyno
je aprangoje yra du Didž. Britani
jos sportininkai ir viduryje SSSR 
lietuvis vilkaviškietis Vladimir 
Kuts — Vladas Krocas”.

Manau, Jog atsiras daugiau mū
sų tautiečių iš Vilkaviškio, kurie 
susirašinėja su giminėmis ,ir pa
dės gauti daugiau žinių. Galima 
prileisti, kad Vladas gavo naują 
pavardę. Vine. A.

Red. Pastaba. Vladimir Kuts, 
kaip oficialiai skelbiama, yra uk
rainietis.

COSMOS 
Trading Go.

Sav. A. Vaitiekūnas
SIUNČIAME Į LIETUVĄ BEI 
RUSIJA 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 lb«. Persiun
timo išlaidos tos pačios.

APMUITUOJAME 
vietoje ir pilnai 

apdraudžiamo.
Prie siuntinio nebūtina pridėti 

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

ADRESATAS GAUNA 
siuntinį per 2š — 3 mėnesius 

nieko neprimokėdamas.
Laukiame Jūsų *u aiuntiniais bet 
kuriuo laiku ir savaitgaliais: 

2 SCHOFIELD STM ESSENDON, 
VIC. Tek FX 2325. (Važiuoti iš 
Elizabeth St., Essendon tramva
jum, iki 44 sustojimo Glass St.).

Taip pat:
300 Little Collins St., Melbourne 
C. 1. Tel.: Central 1270. Vai.: 
11 ryto — 6 vakaro, šeštad. 9 ry
to — 1 p.p.

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

mėn. pabaigoje.

SKYBIAI:
Sydnėjuje

1. A. MAURAGIS
18 Crinan St., Hurlstone Park, 
N.S.W.

Darbo dienomis ir šeštadieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Sekmadieniais ir ne darbo va
landomis vakarais kreiptis: 82 Vic
tor Ave., Picnic Point,

2. J. STATKUS
“ROTA” Delicatessen, 92 Broom
field St, Cabramatta, N.S.W. Tel. 
UB 3498. VaL: 7 ryto — 7 vaka
ro, kiekvieną dieną.

Adelaidėje
J. LAPSYS

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

|g> J POETAI
Redaguoja Antanas Laukaitis.

Adre.as: 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.

Adelaidėje
"VYTIS”— “PORT ADELAIDE” 

99:33 (50:12)

Vytiečiai, sužaidė labai kovin
gai, pasiekdami rekordinį taškų 
skaičių. Ignatavičius per šias 
rungtynes sulaužė savo anksčiau 
pastatytą Pietų Australijos dau
giausiai įmestų taškų rekordą, su
rinkęs 46 taškus. Likusius taškus 
pelnė: Visockis 30, Petkūnas 14, 
Jaciunskis 6, Petraška 3.

JAUNIAI II—PORT ADELAIDE 
44:42 (23:19)

šias rungtynes “Vyties” jau
niai galėjo sužaisti daug geriau, 
bet ypatingai šlubavo dengimas ir 
kamuolio perdavimai. Taškai: J. 

Gumbys 18, G. Andriušis ir E. Ka- 
libatas po 10, R. Kelertas 4, M. 
S ta t niekas 2.

“VYTIES” VAKARAS

Š.m. rugpjūčio 9 d. “Vyties” 
valdyba rengia Adelaidėje šokių 
vakarą, kuris įvyks “Flinders 
Hall”, Flinderss St. patalpose. 
Klubo valdyba maloniai kviečia 
visus adelaidiškius savo atsilanky
mu paremti sportuojantį jaunimą.

B.N.

Kobaltas
NAUJAS SPORTO KLUBAS

Prieš kurį laiką Tasmanijos sos
tinėje Hobarte įsisteigė naujas 
Australijos lietuvių klubas “Per
kūnas”, kurio valdybą sudaro: A- 
Rederis, pirm., A. Andrikonis, 
sekret., A. Jakštas, iždin.

Naujojo klubo pagrindą sudaro 
Jaunimas ir, atrodo, Hobarte nė
ra lietuvio jaunuolio, kuris nepri
klausytų. klubui. Naujai įsisteigu
sio klubo valdyba prašo per Sp. 
Sk. redaktorių suteikti jiems vi
sas žinias, liečiančias sporto klu
bų santykius su A.L.F.A.S. Val
dyba, kas daug galės padėti žen
giant pirmuosius žingsnius spor
tiniame kelyje. (Sp. Sk. Red. svei
kina Hobarto lietuvius sportinin
kus įkūrusius lietuviškąjį klubą 

ir linki jauniesiems sportininkams 
daug sportiškos sėkmės. ^Valdy

bos raštas yra persiųstas A.L.F. 
A.S. pirmininkui.)

DALYVAUS GEELONGE

Naujai įsikūrusio “Perkūno” 
klubo sportininkai numato šiais 
metais dalyvauti VIII-je Austra
lijos lietuvių sporto šventėje. Per- 
kūniečiai, pirmuoju savo pasiro
dymu nesitiki ką nors nustebinti, 
bet “Perkūnas", turėdamas savo 
eilėse Tasmanijos vyrų stalo te
niso meisteri A. Andrikonį, gali 
būti kietas priešas kitiems lietu
vių sporto klubams, ypatingai pra
ėjusių pirmenybių laimėtojui Syd
nėjaus “Kovui”. Be Andrikonio 
komandoje žaidžia maždaug to pa
ties lygio žaidėjai A. Kaltinis ir 
S. Valaitis. Sprendžiant iš jų pa
sirodymų Tasmanijoj, sporto šven
tė Geelonge parodys, kad ir toli
moj saloj “deimančiukų” netrūks
ta. Be stalo teniso “Perkūną” at
stovaus krepšinio ir gal būt tink
linio komandos, kurios smarkiai 
dirba ir tikisi gražiai pasirodyti.

“Perkūno” vadovybė prašo ren
gėjų kiek galima anksčiau jiems 
pranešti tikslią sporto šventės 
Geelonge žaidynių datą, nes no
rint Kalėdų atostogų metu gauti 
vietas laive, jau dabar reikia užsa
kyti. Klubo adresas: A. Jakštas, 
628 Seventh Ave., Springfield, Ho
bart, Tasmania.

SPORTINĖ VEIKLA

Perkūniečiai negali pasigirti di
deliais laimėjimais, kaip lietuviai 
sportininkai kitose, daug didesnė
se kolonijose. Tačiau tik įsikūrus 
klubui, vyrų stalo ten. komanda 
įregistruota j Tasmanijos stalo 
teniso sąjungos “C” klasės tur-

nyrą. Pradžioje rezultatai liūdni, 
bet intensyvaus darbo dėka ko
manda turi daug vilčių patekti į 
baigmę ir laimėti. Komandą suda
ro A. žemaitis, A. Rederis, P. 
Šiaučiūnas ir D. Kaltinis. Stalo 
teniso sekcijai vadovauja visuo
met pilnas energijos ir entuziaz
mo — A. žemaitis.

Be stalo teniso intensyviai tre- 
niruojamasi ir krepšinyje. Sunku
mų sudaro tinkamos aikštės ir ge
ro trenerio stoka bet, dėka jauno 
krepšininko A. Andrikunio, kuris 
dabar žaidžia geriausioje Hobar- 
to komandoje, trenerio spraga lyg 
ir užpildyta. Gerų krepšinio aikš
čių Hobarte taip pat yra, tik jos, 
naujai įsikūrasiems perkūniečiams, 
dar yra sunkiau prieinamos. Atei
tyje numatoma lietuvių komandą 
registruoti į australų krepšinio 
pirmenybes, kas komandai daug 
padės įvairiais atvejais.

Senelis.

Sydnejuje
“KOVO" VAKARAS — 

VAIDINIMAS

Rugpjūčio 10 d., šeštadienį, 
“Kovo” valdyba rengia Macca- 
bean Hall, Darlinghurst Rd. va
karą, kurio programoje pasirodys 
klubo meno sekcija su A. Gustai
čio vaidinimu “Sekminių vaini
kas”. Veikalą režisuoja sekcijos 
vadovė A. Bernotaitė. Po progra
mos bus šokiai. Valdyba kviečia 
visus Sydnėjaus lietuvius į šį įs
pūdingą vakarą, kurio pelnas ski- 
ramas sportininkų kelionei į Gee- 
longe įvyksiančią sporto šventę.

NUPIRKTAS TELEVIZIJOS 
APARATAS

Prieš kurį laiką pradėta pla
tinti loterija su televizijos apara
to laimėjimu, eina prie galo ir 
greitu laiku “Kovo” valdyba nu
mato paskelbti tikrą loterijos 

traukimo datą. Jau yra nupirktas 
“Pressident” televizijos aparatas, 
kurį Sydnėjaus lietuviai galės pa
matyti rugpjūčio 10 d. klubo ren
giamo vakaro metu. Dar nevėlu 
yra įsigyti šios loterijos bilietų. 
Jie gaunami pas valdybos narius 
ir Sp. Sk. redaktorių. Kaina 10 
šilingų.

“KOVAS” PRALAIMI

Visai netikėtai “Kovo” krepši
ninkai pralaimėjo prieš gana keis
tai žadžiančią Randwicko koman
dą 61:49. Australai, žaisdami zo
niniu dengimu, palaužė koviečių 
puolimą, kuris, lydimas nesėkmės, 
visiškai neįstengė perimti žaidimo 
vadovavimo į savo rankas. Ant
ram puslaiky koviečiai, neišlaikę 
australų spartos, pasimetė, pradė
jo individualiai žaisti ir, pavargę 
visiškai, palikdavo laisvus savo 
prešininkus. žinoma, nuovargis 
daug ką daro, bet jau pats laikas 
komandos vadovui V. Koženiaus- 
kui komandą paimti griežtai į sa
vo rankas, nesiginčijant ir nesibi
jant “žvaigždžių”, visus nuvargu
sius žaidėjus, be jokios išimties, 
leisti pailsėti, po ko jie tikrai bus 
daug naudingesni žaidime. Krepši
nio vadovas V. Narbutas turėtų 
pradėti organizuoti Sydnėjaus

e52525E5H5E5a5ESZ5B5BSČSZ5B5Z5ES
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.

jaunius, kad jie laiku, nepadarant 
komandai žalos, galėtų pakeisti 
senuosius, kartais daug ambicijų 
turinčius žaidėjus. V. Narbutas 
turėtų žvllgtertį į Bankstowno 
pusę. Ten yra Ųkrai daug jaunuo
lių, ypatingai tinkamų krepši
niui ir norinčių jį žaisti. Rask 
aikštę Bankstowne, vadove, pri
statyk jiems tinkamus trenerius, 
o žaidėjų tikrai atsiras daug ir 
prieauglio krepšiniui klausimas 
Sydnėjuje bus labai lengvai iš
spręstas.

SPORTINĖS ŽINIOS 15 KITUR

— Gegužio 18 d. Clevelande 
buvo pravesta pirmosios Ameriko
je Pabaltiečių žaidynės, šiose var
žybose dalyvavo tik lietuviai Ir 
latviai, nes estai dar neįstengė 
sudaryti savųjų rinktinių ir jų 
pasiųsti į pirmenybes. Didžiausią 
staigmeną šiose varžybose padarė 
lietuvių moterų tinklinio rinkti
nė, kuri po gražios ir įtemptos 
kovos nugalėjo stiprias latves 
15:13, 9:15, 17:15. Lietuvaičių 
tarpe ypatingai gerai sužaidė O. 
Blandytė, kuri savo stipriais kir
timais pelnė labai daug taškų.

Moterų stalo tenise pirmą vietą 
lengvai laimėjo Rutelionienė, 

baigmėje įveikusi latvę 3:0. Vyrų 
stalo teniso pirmenybes laimėjo 

latvių meisteris Eichwals, baigmė
je nugalėjęs Grybauską 3:L

Vyrų tinklinyje lengvai laimėjo 
latviai, nugalėdami lietuvius 2:0.

Pačios svarbiausios ir įdomiau
sios buvo krepšinio varžybos. Lie
tuviai, būdami dideli favoritai, 
aikštėje apvylė žiūrovus ir sužai
dė daug žemiau savo normalaus 
žaidimo lygio. Didžiausia pralai
mėjimo priežastis — blogas žaidi
mas prieš tradicinę latvių zoną, 
kuri Amerikoje jpu baigia išnyk
ti, bet latviams buvo naudinga, 
bei negalėjusiems uždangti latvių 
geriausio žaidėjo (Vitolins). ku
ris pats vienas padarė 36 taškus.

— Šių metų “Aidų” 4-me nume
ryje meisteris P. Tautvaiša para
šė puikų straipsnį apie pasaulio 
meisterį A. Aliochiną. Siamo 
“Tarp dviejų pasaulių” straipsny
je P. Tautvaiša duoda daug įdo
mios medžiagos apie Alioshino su
kurtąją superdidmeisterio klasę, 
kurioje jis buvo pats vienas, apie 
Aliolhino “koloboraciją” su vokie
čiais ir sovietiškąją “atsivertimo” 
versiją.

AR ŽINAI?

— Kad dėl 0,1 sekundės buvo 
dirbama daugiau kaip 20 metų?

1936 metais birželio 20 d. Ame
rikos lengvosios atletikos pirme
nybių metu jaunas negras D. 
Owens 100 metrų bėgime pasiekė 
pasaulio rekordą — 10,2 sek. Ne
paisant viso pasaulio trumpųjų 
nuotolių bėgikų įtempto darbo, šį 
rezultatą pavyko pagerinti tik 
1956 m. rugpjūčio 3 d. Berlyno 
olimpiniame stadione, kada ame
rikietis V. Wiliams 100 metrų nu
bėgo per 10,1 sek.

— Melbourne olimpiadoje Rusi
jos krepšinio rinktinės vienas ge- 
rausių žaidėjų gynimo pozicijoje 
buvo Stasys Stonkus. Jis savo 
olimpiniuose atsiminimuose pami
nėjo ir lietuvius krepšininkus, at
stovavusius Australijos rinktinei 

rašydamas:
“Mūsų (suprask rusų) krepšinio 

komanda, vos tik atvykusi į Mel- 
bourną, tuoj pat turėjo eilę drau
giškų susitikimų su Australijos 
krepšininkais. Kaip didžiai nuste
bome, kai sužinojome, jog Aust
ralijos rinktinėje žaidžia ir keli 
lietuviai, kuriuos karo audra nu
bloškė toli nuo savo Tėvynės. Su
sidomėję jie klausėsi pasakojimų 
apie Tarybų Lietuvą, apie nepa
prastą sporto išvystymą Tėvynėje, 
o tam geriausias įrodymas buvo
me mes patys”.

S. Stonkus savo aprašyme ne
mini Lietuvos žmonėms apie visus 
kitus lietuvius, su kuriais jam 
pačiam teko nemažai šnekėtis, 
juos matyti ir girdėti, nors jis 
gal ir nelabai buvo patenkintas 
lietuvių įsikūrimu Australijoje. 
Jis nieko nemini nei Apie buvusį 
lietuviškąjį koncertą, į kurį ir jis, 
kartu su kitais sportininkais, bu
vo pakviestas ir, gaila, rusų va
dovybės nebuvo išleisti.
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PAGERBKIME MAIRONĮ

Š.m. rugpjūčio mėn. 11 d., sek
madieni, įvyks Maironio minėji
mas.

4 vai. p.p. St Mary’s Katedroje 
pamaldas atlaikys kun. P. Butkus. 
Po pamaldų katedros parapijos sa
lėje paskaitą apie Maironio kūry
bą skaitys Juozas Almis Jūragis. į 
Antroje vakaro dalyje yra pa
kviesti dalyvauti solistai, “Dai
nos” choras ir Maironio poezijos 
mylėtojai. -

Visi kviečiami gausiai dalyvaus 
ti ir savo atsilankymu pagerbti 
tautos dainių.

“ŠVIESOS'’ METINĖS

Liepos 27 d. šviesos Sambūrio 
Sydnėjaus skyrius Estų namuose 
atšventė šešvrių metų savo veiklos 
sukaktį.

Atidarydamas minėjimą sky
riaus pirm. J.P. Kedys, iškėlęs 
organizuotumo, kaip faktoriaus, 
vertę tautų ir bendruomenių gy
venime, kvietė visus stiprinti mū
sų lietuviško gyvenimo organiza
cinius ryšius.

Sukakties proga sveikino Kraš
to Valdybos pirm. S. Kovalskis, 
Inžinierių — Architektų draugi
jos v-bos pirm. B. Daukus ir Stu
dentų s-gos skyriaus pirm. J. Sta- 
kauskas. Sveikinimus prisiuntė 
“šviesos” Canberros skyrius, “M. 
P.” red. ir “Atžalos” teatras.

Meninėje programoje italų so-; 
listas F. Brozzesi, pianinu paly
dint Miss Alessader, padainavo 
keletą dainų.

Apie 120 Sambūrio narių ir sve
čių jaukioje nuotaikoje praleido 
šeštąją darbo sukaktį.

Sekantis parengimas įvyks rug
pjūčio 25 d. K. Ankaus studijoje, 
47 Daphne Ave., Bankstowne.

K.

“ŠEŠIOS KRYPTYS”

Pereitų metų lapkričio mėn. 
Sydnėjuje susiformavo pabaltie- 
Čių dailininkų grupė, žinoma “še
šios kryptys” vardu. Ji pastoviai 
rengia diskusijų vakarus, savait
galių škicavimo išvykas į gamtą 
ir t.t. šitokį organizuoti dailinin
kų susitikimai esti kiekvieną mė
nesį. Grupę sudaro: lietuviai ta
pytojai Jurgis Bistrickas, Jurgis 
Mikševičius ir grafikas Henrikas 
Šalkauskas; estai — skulptorius 
Edgar Aavik Ir tapytojas August 
Molder; latviai — akvarelistas Di
dis Abolins ir tapytojas Dzems 
Krivs.

Grupė ruošiasi pirmam viešam 
pasirodymui — paroda numatoma 
įvyks rugpjūčio mėn. gale Sydnė
juje.

ANTANAS NORVILAITIS,

prieš kurį laiką N.S.W. valsty
binėj loterijoj laimėjo £ 5000. Jis, 
kaip Bankstowno gyventojas, čia 
statomiems lietuvių namams da
vė 50 svarų įnašą, pasižadėdamas 
dar tiek pat duoti namų užbaigi
mui.

“ATŽALOS” TEATRAS

Vyt. Alanto “Visuomenės vei
kėjai” komedijos pastatymas įvyks 
rugpjūčio 18 d. Bankstowno “Ca
pitol” salėje.

Anksčiau buvo skelbta, kad šis 
pastatymas įvyks Independent 
teatre, bet dabar paaiškėjo, kad 
dėl nepramatytų kliūčių “Atžala” 
Independent teatru tą dieną nega
lės pasinaudoti.

“Capitol” salėje vaidinimas pra
sidės lygiai 5 vai. p.p.

BALTIA PTY. LTD. 
SUSIRINKIMAS

Liepos 28 d. Baltia Pty. Ltd. 
turėjo savo generalinį susirinki
mą, kuriame apsvarstė bendrovės 
organizacinius reikalus, išplėtimo 
galimybes, pelno paskirstymo ir 
kitus klausimus.

Susirinkimas nutarė paskirti £ 
25.0.0 socialiniams reikalams. Už 
šią sumą bus pasiųstas dovanų 
siuntinys skubios pagalbos reika
lingai lietuvių šeimai ar asmeniui 
Sibiran. (jpk).

BESILINKSMINANT IR RIMTI 
REIKALAI ATSIMINTA

Pas Zigmantus šeimyniškam 
pobūvyje (Onines švenčiant) bu
vo šnekėta ir apie lietuviškus na
mus. čia pat buvę 2 Bankstowno 
L.N. pinigų rinkėjai į savo kny
gutes įrašė £ 8.

Šia proga buvo pravesta ir mez- 
* liava. Bankstowno liet, namų vai
nikui p.p. Meškauskas ir Zigman
tas davė po £ 2, Bernotas, Šat
kauskas, Belkus ir Genys po £ 1. 
Taip per keletą minučių penkios 
šeimos sudėjo £ 16.0.0. Neblogai!?

(b).

Religinė Informacija
PAMALDOS KATEDROJ

Dar kartą primenama, kad rug
pjūčio 11 d. sekmadienis Sydnė
juje skirtas paminėti Maironiui.

Iškilmingos pamaldos Sydnėjaus 
didingoje St. Mary’s katedroje 4 
vai. po pietų, kur Maironio bei ki
tas giesmes išpildys “Dainos” 
choras vedamas A. Pluko.

Nuo 2 vai. 30 min. išpažinčių 
klausys svečias kunigas Tėvas L. 
Paltanavičius (kairėj pusėj did
žiojo altoriaus). Kviečiama kuo 
daugiau prie Šv. Komunijos, o 

ypač gausiu dalyvavimu pamaldo
se pagerbti tautos dainių Mairo
nį bei pasimelsti, kad Tėvynė vėl 
laisvę atgautų.

Po pamaldų minėjimas — aka
demija katedros salėje.

Kun. P. Butkus.

MIELAS LIETUVI!

Ar jau atlikai savo pareigą? Ar 
sumokėjai bendruomenės solid, 
mokestį? Jeigu dar ne, tai siųsk 
18 šll. p. S. Osinui, 24 Pitt St, 
Parramatta, arba sumokėk bent 
kuriam ALB Sydnėjaus Apylinkės 
valdybos nariui, ar įgaliotiniui.

ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba.

Sydnėjaus Liet. Sp. Kl. Kovo Valdyba
i.tn. rugpjūčio mėn. 10 d., ieitadienj, rengia grandiozini

ŠOKIU VAKARĄ
Programoje “Kovo0 Meno sekcijos statomas (režisierė Aldona BER
NOTAITĖ), ANT. GUSTAIČIO vaizdelis

SEKMINIŲ VAINIKAS 
c

Šokių metu Veiks turtingas bufetas, laimės šulinys ir gros puiki, lie
tuvių mėgiama “Pingvinų” kapela.
Vakaras — balius įvyks žinomoje Maccabean salėje, Darlinghurst 
St., Darlinghurst. Pradžia lygiai 6 vai. vak.

SPORTO KLUBO KOVO VALDYBA.

MELBOURNAS
LK FONDO SUSIRINKIMAS

š.m. rugpjūčio mėn. 11 d. Ėst. 
Melbourne, tuoj po lietuviškų pa
maldų, šv. Jono Bažnyčios di
džiojoj salėj įvyks LKF Melbour
ne skyr. visuotinis metinis narių 
susirinkimas. (Darbotvarkė bus 
pateikta vietoje).

Kviečiami visi nariai, bei suin
teresuoti į narius įstoti, ir visi ku
rie rūpinasi lietuviškos kultūros 
klestėjimu, susirinkime dalyvauti.

L.K.F. Melbourno Skyr. V-ba.

JAUNIMAS MINI MAIRONĮ

Maironio mirties 25 metų su
kakties minėjimas Melbourne įvy
ko liepos 28 d. Jį organizavo Li
tuanistiniai kursai.

Minėjimą pradėjo ALB Mel
bourne Apylinkės valdybos pirm. 
A. Grigaitis. Po to sekė Maironio 
giesmė Marija, Marija. Antanas 
Fišeris skaitė referatą — Poeto 
kelias. Pabrėžta, kad Maironio 
žodžiai, kaip anksčiau, taip ir da
bar uždega jaunimą, šaukia jį sa
vo tėvynės vaduoti. Irena Pad- 
gurskytė skaitė eilėraštį — Aš no
rėčiau prikelti nors vieną senelį... 
Algis šemeta jausmingai perdavė 
— Lietuva brangi. Rūta švamba- 
rytė skaitė referatą — Maironio 
lyrikos motyvai. Rasa žižytė sub
tiliai padeklamavo — Uosis ir 
žmogus. Mergaitės: R. švambary- 
tė, D. Grigaitytė, J. Padgursky- 
tė ir A. šilvaitė, vadovaujamos 
mokytojos St. švambarienės, ty
liai dainuodamos — Graži tu ma
no, brangi tėvyne — darė plasti
nius judėsius. Jaunosios Lietuvos 
įžangą padeklamavo Vyt. šalkū- 
nas. Eilėraštį sekė montažas. Ja
me dalyvavo D. Grigaitytė, L. 
Gylys, A. Petkevičius, A. Petrai
tis, A. šilva ir R. švambarytė, 
vadovaujami kun. Pr. Vaserio.

Padėkos žodį tarė kun. Pr. Va- 
seris. Pranešinėjo Algis Kazlaus
kas. Minėjimas baigtas himnu.

Dauguma programoje dalyva
vusių mergaičių dėvėjo tautinius 
drabužius.

Minėjimas vyko šv. Jono para
pijos salėje. Dalyvavo gausus bū
rys tautiečių.

A. Kazlauskas.

PAMINĖTAS DARIAUS — 
GIRĖNO SKRIDIMAS

Liepos 21 d., po pamaldų šv. 
Jono parapijos salėje minėjimą 
atidarė J. Motiejūnas, paskaly
damas Bernardo Brazdžionio De 
Profundis. H. Paškevičius perskai
tė Dariaus — Girėno testamentą. 
Jautrią ir įdomią paskaitą skaitė 
Vyt. Tamošaitis. Meninėje daly
je darniai praskambėjo Jaunimo 
choro (dirigentas P. Morkūnas) 
padainuotos keturios dainos. Tau
tinių šokių .grupė pašoko Rugelius 
ir Malūną. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. Dalyvavo apie 200 
žmonių. Minėjimą, organizavo 
LKVS-gos “Ramovės” Melbourno 
skyriaus valdyba.

Pranešimas
Dantų gyd. M. Valiukevičienė 

praneša savo pažįstamiems, kad 
jinai iš Geelongo persikėlė į Mel- 
bourną ir apsigyveno 16 Argyle 
St., Moone Ponds.

Susisiekimas: Iš Elizabeth St. 
City tram. West ir River Mari- 
byrnong 58 sustojimas; tram — 
Footseray — Moone Ponds. Auto
busai — Aberfedie — Moone 
Ponds.

IŠNUOMOJAMAS

Mambarys — “bangalovas” — 
garažas.

Telef. FU 4430.

CANBERRA
PAGALIAU TURIME VALDYBĄ

Apie pusmetį išbuvę be valdžios, 
liepos 27 d. buvome sukviesti pa
sisakyti, ar ir toliau vaikščiosime 
kiekvienas savais keliais, ar reik- 
šimės kaip organizuota bendruo
menė.

Susirinkimui pirmininkauti iš
rinktas p. Labutis šitaip klausi
mą ir pastatė. Susirinkusieji vien
balsiai pasisakė, kad Canberros 
lietuviai nori reikštis organizuo
tai. Pasisekus prišnekėti p.p. J. 
Žilinską, Martišienę ir čeičį, da
bar jau turime ALB Canberros 
Apylinkės valdybą. Revizijos ko- 
misijon išrinkti p.p. Baltaragis, 
Volkas ir Martišius. (p).

NEWCASTLIS
š.m. rugpjūčio 11 d., tuoj po 

pamaldų, Broadmeadow parapijos 
salėje, šaukiamas eilinis bendruo
menės narių susirinkimas.

Darbotvarkėje: 1) valdybos pra
nešimas, 2) atstovo prie “Gerųjų 
kaimynų, dr. M. šeškaus praneši
mas, 3) bažnytinio komiteto rin
kimai, 4) klausimai ir sumanymai.

Kviečiame visus dalyvauti.
ALB New»astelio Apyl. Valdyba

ADELAIDĖ
Adelaidės Moterų sekcijos su

ruoštas metinis balius buvo vie
nas geriausių šios rūšies parengi
mų Adelaidėje. į jį atsilankė ir 
šokantis jaunimas, ir pasėdėti lin
kęs senimas, ir visi kiti, kurie no
ri jaukiai ir kultūringai pasilin
ksminti.

Tenka pasidžiaugti puikia pro
grama. Girdėjome solistes ponias 
Gučiuvienę, Vasiliauskienę ir p-lę 
Uknevičiūtę, kurioms akompana
vo Mrs. Oldham. Solistės padai
navo po kelias nuotaikingas dai
nas, o p. Gučiuvienė ir p-lė Ukne- 
vlČiūtė ’ar ir duetu “Plaukia sau 
laivelis'- v

Mažutė užuomina: Moterų sekci
jai reikėtų pagalvoti apie erdves
nę salę, kad visi sutilptų.

XXX
PATIKSLINIMAS

“M.P.” Nr. 29, Alg. Milašo Str. 
“Neskriauskime patys save”, įsi
brovė korektūros klaida. Buvo 
parašyta: 2) Vaikai — 18 už vie
ną vaiką ir £ 52 už sekančius”. 
Turėjo būti: 2) Vaikai — 78 už 
vieną vaiką ir £ 52 už sekančius.

Tame pat str. buvo parašyta, 
kad prie neapmokestinamų sumų 
priklauso sumokėti nario mokes
čiai unijoms, profesinėms sąjun
goms, prekybos organizacijoms ir 
pan, bet ne daugiau kaip £ 10 
kiekvienai iš jų. O turėjo būti: bet 
ne daugiau kaip 10 gn. (£ 10.10.0) 
kiekvienai iš jų.

P A J1E Š K O JIM A I
AUSTRALIJOJE DINGUSIŲ LIETUVIŲ PĖDSAKAIS

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
TEATRAS

ATŽALA
ŠIŲ METŲ RUGPJŪČIO 18 D. 

STATO

Vytauto Alanto
3 v. komediją

VISUOMENĖS 
VEIKĖJAI

Režisierius — Stasys Skorulis 
Scenovaizdis — Kęstutis Ankus

Vaidina: Dauguvietytė K., Dau- 
kutė P., Grinienė A., MotŪzienė 
O., Petrauskaitė G., Dambrauskas 
J., Gasiūnas A., Ilčiukas J., Jar
malavičius J., šliteris H.

Administratorius M. Mataitis.

Pastatymas įvyks š.m. rugpjūčio 
18 d. 5 vai. “Capitol” salėje, 

Bankstowne.
Bilietus galima įsigyti liet, spau
dos kioske Camperdowne; pas ad
min. M. Mataitį, 34 Mazarin St, 
Herne Bay, N.S.W.; “Ventoj”, 
Bankstowne, pas J. Mickevičienę, 
užsakyti pas O. Motuzą telefonu 
UY 2805, pas atžaliečius, ir įei
nant į salę.

Bilietų kaina: 8, 10, 12 Šilingų.

Tremtyje atsidūrę mūsų tautie
čiai atsiminė savo gimines, drau
gus ir pažįstamus, kurie iš anks
tyvesnių laikų gyveno užsieniuo
se, ir pradėjo jų jieškoti. Pasiro
do, kad tokių pajieškomų asmenų 
pėdsakus, kaikurie pasekė iki Aus
tralijos, bet čia tie pėdsakai din
go. Todėl ne vienas tremtinys, 

j ieškodamas tų pamestų pėdsakų, 
kreipėsi į Australijos Lietuvių D- 
jos valdybą, prašydamas pranešti 
jieškomo asmens adresą. Bet ir 
pati Australijos Lietuvių D-jos 
valdyba tegalėjo tik keliais atve
jais jieškantiems padėti. Daugu
mas šių pajieškomųjų asmenų ir 
A.L.D-jos valdybai buvo nežinomi. 
Matyt, jie nebuvo susiradę A.L. 
D-jos, kuri nuo 1929 m. veikė Syd
nėjuje. Kai kurių pajieškomųjų 
A.L. D-jos valdyba mėgino jieš
koti per australiškus laikraščius, 
bet ir tai negelbėjo — jieškomieji 
neatsiliepė.

Dabar aš mėginu visus tuos pa- 
j ieškotus tautiečius jieškoti per 
mūsų laikraštį. Gal kuris iš naujai 
atvykusiųjų lietuvių, įsikūręs Aus
tralijoje, bus pastebėjęs juos kur 
nors, susitikęs su jais šiame kraš
te; gal jie dar nėra dingę?

Patogesniam jų atpažinimui 
pristatau juos, gal ir su menkom 
asmens žiniom, bet tki tokias apie 
juos suteikė pajieškojusieji.

★ 1946 m. į A.L. D-jos valdybą 
kreipėsi keli asmenys pajieškoda- 
mi Ruzgą Juozą, išvykusį iš Lie
tuvos apie 1930 m., dirbusį stalių 
dirbtuvėje Sydnėjuje; ir jo sūnų 
Ruzgą Balį, iš Lietuvos išvykusį 
apie 1937 m., gyvenusį kartu su 
tėvu Sydnėjuje. Ruzgai yra kilę 
iš Utenos apskr., Tauragnų vals
čiaus.

★ 1947 m. Vyt. š. per A.L. D-jos 
valdybą pajieškojo Stasiūną Povi
lą, kilusį iš Kriukių valsčiaus, iš- 
kusį iš Lietuvos apie 1929 m., ir 
čelkį Albertą, gimusį 1909 m. Ry
goj, išvykusį iš Lietuvos apie 
1928 m., gyvenusį Melbourne.

★ Tais pačiais metais J.M. ir 
T. Ch. jieškojo Stasiūną Petrą, iš
vykusį Australijon 1921-22 m. At
rodo, kad čia gali būti ir tas pats 
augščiau minėtas pajieškomas as
muo, nors iš Lietuvos išvykimo 
datos bei vardai yra skirtingi!?

★ A.G. pajieškojo Lipšį Mykolą, 
kilusį iš Kretingos. Į Australiją 
jis atvykęs apie 1925 m. Austra
lijoje dirbęs automobilių fabrike.

★ 1947 m. A.V. pajieškojo Auš
rą Mikalojų, kilusį iš Panevėžio 
miesto, apie 70 metų amžiaus. 
Australijoje išgyvenęs apie 30 
metų, arti Sydnėjaus turėjęs ūkį. 
To paties asmens buvo pajieškoma 
ir Aušraitė Elzė, apie 43 metų 
amžiaus, kilusi iš Pakalniškių 
kaimo, Šeduvos valsčiaus. Austra

lijoje išgyvenusi apie 18 metų; 
ištekėjusi už anglo, pavarde 
Shmidt. Netoli Sydnėjaus turėju
si kiaulių ūkį ir mėsos apdirbimo 
įmonę.

★ 1948 m. K.B. pajieškojo špu- 
čj Romualdą (Shpuzas), kilusį iš 
Gargždų valsčiaus, atvykusį Aus
tralijon 1926 m. Gyvenęs 12-20 my
lių nuo Melbourno, turėjęs ten 
avių ūkį.

★ Tais pačiais metais J.V. pa
jieškojo 3 brolių Dapšiokų (Dap- 
šių). kilusių iš Šimonių valse., Pa
nevėžiu apskr., 1933 m. išvykusių 
Australijon.

★ Taip pat 1948 m. Br. L. pra
šė A.L. D-jos valdybą surasti 
Laurinavičių Juozą, kilusį iš Aly
taus miesto. Iš jo gauti laiškai 
iki 1938 m.

★ V.S. jieškojo savo pažįstamos 
Steponaitytės, kilusios iš Starko- 
nių kaimo, Pašvitinio valse. Aus
tralijon atvykusi 1936 m. ir gyve
nusi Sydnėjuje. 1938 m. buvusi su
grįžusi Lietuvon, bet vėl grįžusi 
Australijon. Estanti ištekėjusi ir 
dabartinė pavardė nežinoma.

★ T.ž. 1948 m. A.L. D-jos val
dybai rašė: ‘Prie Kauno technikos 
mokyklos veikė jūrininkų kursai. 
Du tos klasės mokiniai, atlikdami 
būriniame mokumąjame laive ke
lionę į Australiją, pasiekę šį kraš
tą nutarė palikti laivą ir pasilik
ti Australijoje. Vieno mokinio pa
vardė buvo Raudonikis, gi kito už
miršta. Indomu sužinoti, kaip p. 
Raudonikiui ir jo draugui dabar 
sekasi”.

★ 1949 m. J.K. pajieškojo Dau
kantą Aleksandrą, išvykusį iš Lie
tuvos apie 1905-1906 m. Austra
lijon atvykusį tik apie 1939 m.

Iki šiol neteko nieko sužinoti 
apie šiuos pajieškotus asmenis, 
jie dar “neatrasti”.

Visus, kurie apie čia suminėtus 
asmenis turi kokių nors, kad ir 
menkų, žinių, prašau man apie 
tai pranešti. Taip pat prašau pra
nešti man ir apie kitus senai Aus
tralijoje gyvenančius lietuvius, 
kurie čia nepaminėti, bet apie ku
riuos turima žinių.

Kiekvienas atrastas “senasis 
lietuvis” yra šviežias faktų šalti
nis mūsų emigracijos istorijai, ir 
kiekvienas aptiktas jų pėdsakas 
yra naujas kelrodis į tą šaltinį.

J. REISGYS,
135 Mimosa Rd., Greenacre.

XXX

★ Rozalija Kondrutaitė — Lio- 
cienė, gim. 1919 m. balandžio 18 
d. pajieškoma motinos iš Lietuvos. 
Rašyti: A. Kataržis, 407 Rocky 
Point Rd., Sans Souci, N.S.W.

XXX

VWVWWWWWWWWVWWWW^WVWWWVWWVW^^WW^
ALB BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBA

š.m. rugpjūčio mėn. 17 d. (šeštadienį) 7 vai. vak., 
PROTESTANTŲ SALĖJE, BANKSTOWNE, 

rengia linksmą šokių

V A K A E A - POBŪVI.
Gros gera austrų-vokiečių kapela. Veiks turtingas bufetas su 

gaivinančiais gėrimais.
Kviečiame visus atsilankyti.

ALB Bankstowno Apylinkės Valdyba.

VA'.W.'.'.WAWA’.VA'/.VA’.V.V.'.W.W/.V.V.VAV.

S.M. RUGSĖJO MĖN. 1 D. (SEKMADIENI) MELBOURNO 

LIETUVIŲ DAINOS SAMBŪRIO PIRMASIS

IŠTISINIS LIET. DAINOS KONCERTAS

ADELAIDĖJE.

Koncertas įvyks Australia Hall salėje. Prdažia 5.30 vai. po pietų. 
Bilietus platina Adelaidės Bendruomenės Valdybos nariai. Bilietų 
kaina: suaugusiems 8/6, vaikams — 4/6.

PROGRAMOJE: MOTERŲ, VYRŲ IR MIŠRAUS CHORŲ DAINOS.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniikis, as Pre.ldent of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elisabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W. (Tel. MX 2120). ________________
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