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PABALTIJO 
KLAUSIMAS

NAUJOJ PET SESIJOJ

Ketvirtąją PET (Pavergtųjų 
Europos Tautų) Seimo sesiją nu
tarta pradėti New Yorke tuo pa
čiu laiku, kai prasidės ir Jungti
nių Tautų generalinės ansamblė- 
jos naujoji sesija, tai yra š.m. 
rugsėjo 16 ar 17 d. Pirmieji po
sėdžiai bus skirti organizaciniams 
reikalams ir pareiškimui protesto 
prieš netinkamą vadinamų sateli
tinių kraštų atstovavimą Jungti
nėse Tautose ir prieš tai, kad So
vietų Sąjunga uzurpavo Pabaltijo 
valstybių suverenines teises. Dar- 
l>o pilnaties posėdžiai vyks spa
lio 3-4 dienomis ir 23-24 dienomis. 
Galimas dalykas, kad tiems po
sėdžiams atvyks ir PET delegatų 
Iš Europos.

LIETUVOS VAINIKAS
PRIE ITALŲ LAISVĖS 

KOVOTOJO KAPO

Liepos 7 d. Caprera saloje įvyko 
iškilmingas Giuseppe Garibaldi 
150 metų gimimo minėjimas. To- 
je saloje yra šio Italijos lais
vės kovotojo kapas. Lietuvą iškil
mėse atstovavo ir visų pavergtų
jų Europos tautų vardu šiai pro
gai pritaikytą žodį tarė Romos ra
dijo lietuviškų transliacijų vedė
jas dr. Juozas Gailius, kuris į mi
nėjimą buvo pakviestas seno Lie
tuvos draugo Giuseppe Garibaldi 
sūnaičio, gen. Ežio Garibaldi. Dr. 
Gailius kartu su kitų valstybių 
atstovais ant kapo padėjo atskirą 
vainiką, perrištą* Lietuvos trispal
vės kaspinu su įrašu: “Juozui Ga
ribaldžiui — Lietuva”. Minėjimo 
iškilmės susilaukė plataus atgar
sio italų spaudoje, radijuje ir te- 
levizijojo. Visuose pranešimuose, 

šiai progai išspausdintuose plaka
tuose bei paskelbtuose atsišauki
muose buvo atžymėti vardai kraš
tų, kurių atstovai dalyvavo minė
jime, jų tarpe ir Lietuvos. Išleis
tuose ta ja proga atvirutėse taip 
pat Lietuva minima. E.

“KIEKVIENA TAUTA TURI 
TEISĘ LAISVAI APSISPRĘSTI”

Berlyno deklaracija liečia ir 
Pabaltijo kraštus

Jungtinių Amerikos Valsstybių, 
Didž. Britanijos, Prancūzijos ir 
Federalinės Vokietijos vjęrlausy- 

bių atstovai liepos 29 d. paskelbė 
jų Berlyne pasirašytą deklaraci
ją Vokietijos apjungimo ir kitais 
klausimais. Pasižadama to apjun
gimo siekti taikiais žygiais ir pa
brėžiama, kad Vokietijos klausi
mo tinkamas Išsprendimas yra są
lyga Europos taikai ir saugumui 
užtikrinti.

Mums įdomus deklaracijos pat
sai pirmasis straipsnis, kuris ne
tiesioginiai liečia ir Lietuvą bei 
kitus šuo metu Sovietų valdomus 
kraštus. Jo turinys toks:

“Europos taikos santvarka turi 
būti pagrįsta laisve ir teisingumu. 
Kiekviena tauta turi teisę, laisvai 
nustatyti savo gyvenimo formą ir 
pasirinkti sau tinkamą politinę, 
ūkinę ir socialinę sistemą. Kiek
viena tauta turi teisę rūpintis sa
vo saugumu, atsižvelgiant kitų 

tautų teisėtų interesų”. Toliau pri
pažįstama teisingu, kad ir vokie
čių tautai būtų duotas galimu

mas — remiantis šia ja pagrindi
ne teise — atstatyti savo tautinę 
vienybę. Deklaracija turi 12 strai
psnių. *

SOVIETAI UŽBLOKAVO 
VLADIVOSTOKĄ

Sovietų Sąjungos vyriausybė pa
skelbė dekretą, pagal kurį užsie
nio laivai į Vladivostoko uostą ga
li įplaukti tik specialiais leidi
mais. Sovietai pratiesė naują de
markacijos liniją paliai visą Vla
divostoko pajūrį ligi pat Korėjos 
vandenų. Ir užsienio lėktuvai tą 
erdvę galėsią perskristi tik spe
cialiais leidimais. Užsienio spau
dos nuomone, Vladivostoke dabar 
esą sutelkta stambiausioji Sovie
tų karo laivyno dalis. — Kaip 
praneša UP, neseniai per Darda
nelų sąsiaurį praplaukė stambūs 
sovietų laivai-bazės, kurios bū
siančios įtvirtintos Viduržemio 
jūroje, spėjama Albanijos pa
kraštyje.

ŠŪVIAI Iš 
JEMENO

Jemenas jau nuo seniau reiškia 
pretenzijas ir nori prisijungti bri
tų Adeno protektoratą. Pasišau
dymų tarp Jameno vyrų ir britų 
karių Adene, yra buvę ir anks
čiau. Dabar pranešama, kad Je
meno šauliai pradėjo plataus mas
to žygį — jie perėjo Adeno pro
tektorato sieną ir, atrodo, pasiry
žę rimtai kariauti. Netikima ta
čiau, kad jie galėtų pasiekti žy
mesnių laimėjimų, nes britų kovos 
lėktuvai, kaip jau ir anksčiau yra 
buvę, pajėgs susidoroti su menkai 
ginkluotomis Jemeno karinėmis 
pajėgomis.

Čia reikšminga tai, kad Jeme
nas nepraleido progos: jis išėjo 
į kovą prieš britus kaip tik tuo 
metu, kada šie turi rūpesčių Oma
ne. Manoma, kad Jamenas veikia 
pagal iš šalies pakištą planą, ku
rio tikslas yra palaikyti gyvus ne
ramumų židinius Vid. Rytuose,

JIE DIRBO MASKVAI
APARDYTAS SOVIETINIŲ ŠNIPŲ TINKLAS. SUIMTAS ABE. 
LIS, VIENAS PAVOJINGIAUSIŲ RUSIJOS ŠNIPŲ AMERIKOJE. 
JAM GRESIA MIRTIES BAUSMĖ.

Iš New Yorko pranešama apie 
išaiškinimą dar vieno sovietinių 
šnipų tinklo Amerikoje. Gerai ma
skuotos šnipinėjimo organizacijos 
galva buvo Rudolph Ivanovich 
Abel, 55 metų amžiaus So v. Są
jungos žvalgybos pulkininkas, ku
ris gyvendamas Brooklyne dėjbsi 
menininku ir gerai užsimaskavęs 
Maskvai dirbo keletą metų.

Skelbiama, kad Abelis vadova
vęs sovietinių šnipų veiklai Ame
rikoje ir turėjęs ryšį su mažiau
siai keturiomis anksčiau likviduo
tomis šnipų gaujomis.

Abelis turėjo savo foto studi
ją Brooklyne prieš federalinio teis
mo rūmus, kuriuose jis dabar tei
siamas. Jam gresia mirties baus 
mė. šalia jo kaltinamųjų suolan 
pasodinti dar keturi vyrai, kurie 
kaltinami konspiracija. Jų tarpe 
yra buvęs Sovietų ambasados tar
nautojas Ottavoje. Abelis rinko 
žinias, arba stengėsis jų išgauti, 
iš žmonių, kurie žino karines pas
laptis ir krašto gynybos planus.

Jis savo foto studijoj gaminęs 
mikrofilmus, kuriuose užfiksuotas 
informacijas persiųsdavęs į Rusi
ją. Mikrofilmus Abelis ir jo ben
dradarbiai “įmontuodavę” į meta
linius pinigus, pieštukus, sagas, 
auskarus ir panašius dėmesio ne
patraukiančius daiktus, kurie bū
davo labai lengva pergabenti “kur

reikia”.
Abelis su “draugais” naudodavo 

trumpų bangų radijo siųstuvą ir 
priimtuvą gauti instrukcijoms ir 
perduoti žinioms Maskvai.

ši šnipų gauja ypatingai domė
josi Amerikos armijos apginkla
vimu ir atominės energijos prog
ramos planais.

Abelis buvo areštuotas š.m. ge
gužio mėn. viename New Yorko 

viešbutyje, kaip nelegalus imigran
tas. Ir tik po to buvo atidengta 
jo šnipinėjimo veikla.

Abelis į JAV-bes įvažiavo 1948 
metais iš Kanados, o 1953 m. ati
darė savo foto studiją. Nurodo
ma, kad jis naudojo mirusio ame
rikiečio gimimo dokumentus, kad 
nuslėpus savo tapatybę.

• JAV-bių laivyno ministeri
ja paprašė kongreso paskirti dar 
34 mil. dolerių žemės satelito 
statybos užbaigimui. Pridėjus pra
šomą sumą, žemės satelito paga
minimas Amerikai atseis apie 110 
mil. dolerių.

žemės satelitas, tikimasi dar 
šiemet bus paleistas į erdves.

KREMLIAUS
BULGANINAS 

ŠEŠĖLYJE
Reuteris praneša, kad Sov. Są

jungos ministerio pirm, maršalu 
Bulganino karjera kabo it ant 
plauku.

Jau ir anksčiau užsienio spau
doje buvo rašoma, kad Bulgani
nas vieną dieną bus nustumtas 
nuo valdžios lovio, o tuo pačiu 
nutrenktas ir iš partijos viršūnių. 
Pirmieji ženklai pasirodę Chruš- 
Čevui Ir Bulganinui nuvykus į 
Čekoslovakiją. Ten ChrušČevas, 
kaip anksčiau Stalinas, buvęs gar
binamas, o Bulganinas buvęs jo 

šešėlyje. Pragoję pats Bulganinas, 
tarsi norėdamas įsiteikti savo bo
sui, liaupsino Chruščevą, priskir
damas šiam visus nuopelnus Molo
tovo — Malenkovo “antipartinės 
grupės“ likvidavime.

Dabar, Sov. Sąjungos vadų de
legacijai vykstant i R. Vokietiją, 
jos sudėtyje turėjo būti ir Bulga
ninas. Bet staiga paaiškėjo, kad 
jis į R. Vokietiją nevyksiąs, o jo 
vietoj sąrašuose atsirado vice
premjero Mikoyno pavardė. Dele
gacijai vadovauja ChrušČevas.

Bulganinas nedalyvavo ir pasi
kalbėjimuose su Tito, kada su juo 
Rumunijoje buvo susitikęs Chruš
Čevas.

Buvo spėliojama, kad Bulgani
nas serga, bet pereitą savaitę jis 
dalyvavo dviejuose viešuose pasi
rodymuose Maskvoje, tad prielai
da, kad dėl nesveikatos jis kurį 
laiką nepasirodė už Kremliaus sie
nų, atpuola.

Pereitos savaitės gale Bulgani
nas, Žukovas ir kiti kremliaus tū
zai, vadovaujant Chruščevui, daly
vavo Maskvoje vykstančio Jauni
mo festivalio svečių priėmime, į 
kurį buvo pakviesta apie 3000 to 
festivalio dalyvių.

Politiniai stebėtojai mano, kad 
Bulganinas ,atsidūręs Chruščevo

Alžyras ir Lietuva
"Nereikia užmiršti Sovietų Są

jungos kolonializmo Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje”, pareiškė 
Amerikos užsienio reikalų minis- 
teris Dulles spaudos konferenci
joje, pasisakydanfas dėl senato
riaus Kennedey pasiūlytos rezo
liucijos Alžyro klausimu. Senato
rius Prancūziją buvo apkaltinęs 

kolonializmu ir prikišęs Amerikos 
vyriausybei, kad ji Prancūziją re
mianti. Kita proga Dulles pareiš
kė netikįs, kad Maskva bent kiek 
žymiau būtų pakeitusi savo užsie
nio politikos taktiką. Kai dėl per
mainų Maskvoje, Dullest, nuomo
ne, dalinai jos buvusios iššauktos 
Sovietų Sąjungos gyventojų ma
sių nepasitenkinimo, žmonės sie
kią daugiau laisvės ir Kremlius 
buvęs priverstas daryti tam tik
ras išvadas.

“Sovietų režimas pergyvena ašt
rią krizę”, rašo šveicarų laikraš
tis ’’Die Weltwoche” vedamaja
me, įvertindamas įvykius Mask
voje Jei ChrušČevas neseniai pa
reiškęs, kad marksizmul-leniniz- 
mui reikią prikergti mėsos ir 
sviesto gabulus, kad padarius tą 
mokslą masėms skanesnį, tai tuo 
esą įrodyta, kad komunizmas per 
40 metų viešpatavimu laiką Sovie
tų Sąjungoje nesugebėjęs pilie
čiams suteikti ne tik mėsos ir 
sviesto, bet ir kitų būtinų reikme
nių.

STAIGMENOS
šešėlyje, ilgai neišsilaikys prem
jero kėdėje. Jo nugujimas tėra tik 
laiko klausimas. Be tu, Bulgani
nas, kada buvo iškilęs Molotovo 
— Malenkovo klausimas partijos 
prezidiume, pradžioje nebūvu skai
čiuje tų, kurie rėmė Chruščevą. 
O tai taip pat reiškia “nukrypi
mą” nuo partijos generalinės li
nijos.

Nauji areštai Vengrijoj
Vengrijoje saugumo policija su

ėmė Krikščionių demokratų par
tijos administracijos personalą. 
Kom. partijos laikraštis “Nepsza- 
badsa” skelbia, kad areštuotieji 
palaikę nuolatinį ryšį su kardino
lu Mindszenty ir yra suorganiza
vę apie 60 dešiniojo sparno gru
pių.

Kardinolas Mindszenty tebegy
vena Budapešte, amerikiečių ats
tovybėje nuo pereitų metų, kada 
Vengrijos komunistai, padedami 
raudonarmiečių, užgniaužė tautinę 
revoliuciją.

Krikščionių demokratų partija 
buvo įsteigta pereitų metų spalio 
mėn.

Areštų banga prasidėjo oficia
liai paskelbus, kad “svarbi kontra 
— revoliucinė grupė” buvo išaiš
kinta, kurios vyriausia būstinė 
buvusi Centr. Budapešto kunigų 
seminarijoje.

Areštams vykstant Vengrijos 
min. pirm. Janos Kadar viešėjo 
Maskvoje. Jis buvo vienas iš tų 
komunistinių vadų, kuriuos pa
kvietė ChrušČevas po to, kai buvo 
atliktas “valymas” kremliaus vir
šūnėse.

• Reutoris praneša, kad Oma
no maišto malšinime dalyvauja 
britų žemyno karinės pajėgos. Su
kilėlių vadas kreipėsi į Ameriką 
ir Sov. Sąjungą, prašydamas pa
daryti žygių, kad britai liautųsi 
kišęsi į Omano vidaus reikalus.

MALAJAI
NEPRIKLAUSOMA 

VALSTYBĖ
Pereitą savaitę pasaulio nepri

klausomų valstybių šeima padidė
jo vienu nariu — Malajai, buv. 
britų kolonija, gavo nepriklauso
mos valstybės statusą.

Iškilmingo akto, kuriuo sutei
kiama Malajams nepriklausomybė, 
pasirašymas įvyko Kuala Lumpur, 
Malajų sostinėje. Jį pasirašė visi 
Malajų valstybių savarankiški 
valdovai, o Anglijos karalienės 
vardu — augštasis komisaras Sir. 
Donald MacGilivray. Ta pačia 
proga Malajų atskirų valstybių 
sultonai pasirašė naująją Malajų 
konstituciją. Malajų konstituciniu 
valdovu 6 metams išrinktas Tuan- 
ku Sir Abdul Rahman Ibni Al 
Marhum Tumku Mohammed.

Formaliai naujoji respublika, 
kuri ir toliau pasilieka glaudžiuo- 
se ryšiuose su Didž. Britanija, 
valdžius funkcija iš britų perims 
rugpjūčio 31 d. Nuo tada pirma
sis ministeris vadinsis Malajų mi- 
nisterių kabineto pirmininku.
Singapūro Liaudies Akcijos par

tija pereitą savaitę nutarė, prie 
dabartinio pavadinimo pridėti žo
dį “nekomunistinė” ir stengtis, 
kad Singapūras susijungtų su Ma
lajais ir sudarytų socialistinę val
stybę. Partijos metinė konferenci
ja nauju ’’adų išsirinko Anglijoje 
išsimokslinusį advokatą Lee Kuan 
-yew, kuris vadovaus šiai partijai 
parlamento rinkimuose.

KOLŪKIEČIO 
KNYGELE

— SĄLYGA PATEKTI į 
VILNIAUS UNIVERSITETĄ

(Elta) Nors “Tiesoje” ir per 
Vilniaus radiją buvo teigiama, kad 
ir naujuosius nuostatus taikant 
stoti i universitetą galės ir neat- 
likusieji prieš tai darbo stažo, da
bar aiškėja kas kita. Vilniaus joni- 
versiteto rektoriaus skelbime “Tie
soje" iš norinčių stoti į univer
sitetą reikalaujama pristatyti 
šiuos dokumentus: 1. Vidurinės 
mokyklos baigimo atestatą; 2. au
tobiografiją; 3. pasą, karinį bi
lietą (atsargos karo prievolinin
kams), arba prirašymo liudijimą 
(šie dokumentai pateikiami asme
niškai); 4. 4 fotografijos; 5. do
kumentas apie turimą praktinio 
darbo stažą (darbo arba kolūkie
čio knygelės išrašą), 6. charakte
ristika iš mokyklos bei komjauni
mo rajono (miesto) komiteto arba 
iš paskutinės darbovietės; 7. svei
katos pažymėjimas; 8. pažymėji
mas iš gyvenamosios vietos.

Vilniaus universitete (jo oficia
lus pavadinimas dabar: Vilniaus 
valstybinis V. Kapsuko vardo uni
versitetas) šiais 1957-58 mokslo 

metais veikia šie fakultetai: 1. Is
torijos filologijos fakultetas (spe
cialybės: lietuvių kalba ir litera
tūra, rusų kalba ir literatūra, ro
manų-germanų filologija — ang
lų, vokiečių, prancūzų — biblio
tekininkystė, žurnalistika, istori
ja); 2. Teisės mokslų fakultetas; 
3. Ekonomikos mokslų f ak. (pra- 
nionės ir prekybos ekonomika, fi
nansai, kreditas, buhalterinė apy
skaita ir statistika); 4. Fizikos 
matematikos fakultetas; 5. Che
mijos fakultetas; 6. Gamtos mo
kslų fakultetas (biologija, geo
grafija, geologija); 7. Medicinos 
fakultetas.

Queenslando Darbiečiai 
pralaimėjo rinkimus

Pereitą savaitę Queenslando par
lamento rinkimuose skaudžiai pra
kišo darbiečiai, ėję A.L.P. — Aus
tralijos Darbo partijos ir Qld. 
Darbo partijos atskirais sąrašais. 
Pastaroji neteko net 14 vietų par
lamente, o A.L.P. — 5. Rinkimus 
laimėjo Krašto (Country) ir Libe
ralų partijų koalicija, pravedu*! 

41 atstovą. Liberalai naujajame 
parlamente laimėjo 11 ir krašto 
partija 7 naujas vietas. X

Nuo 1932 m. Qld. parlamente 
daugumą turėjo darbiečiai. Jie su
darydavo ir vyriausybę, šis pra
laimėjimas aiškinamas nesutari
mais darbiečių partijos viduje. 
Darbo partijoje vidinis skilimas 

tarp taip vadinamo “kairiojo” ir 
“dešiniojo” sparno vyksta visoje 
Australijoje.

Naujuoju Queenslando ministe- 
riu pirmininku išrinktas Frank 
NickliD, Krašto partijos vadas.

GRIŽO MIN. PIRMININKAS

Australijos ministeris pirminin
kas Menzies, 10 savaičių pralei
dęs užsieniuose, pereitos savaitės 
gale grįžu į Canberrą. Jo grįži
mą sutrukdė tonsilų operacija. Iš 
Londono min. pirminikas buvo 

nuskridęs į Ameriką, lankėsi Ka
nadoje, kur turėjo svarbius pasi
tarimus su šių kraštų vyriausybių 
vadais. Grįžęs į Canberrą su iždo 
valdytoju jis diskutuoja naująjį 
biudžetą.

* Prieš 18 mėnesių prasidėjęs 
N aga provincį j o j,, Indi j o j, sukili
mas, tebesitęsia iki šiandien. Su
kilėliai nesenai išžudė visą būrį 
Indijos karių, o kitą paėmė į ne
laisvę ir išrengę nuogus kareivius 
paleido namo. Indijus vyriausybė 
į sukilimo sritį neįsileidžia žur
nalistų, o už sukilėlių vado gal
vą Nehru padvigubino premiją. 
Prieš sukilėlius pasiųsta 30.000 
karių.

• Suv. Sąjungos kom. partijos 
ir vyriausybės delegacija, vadojau- 
jama Chruščevo, pereitos savaitės 
gale atvyko į Berlyną. Delegaci
jos sudėtyje minimi dar užs. rei
kalų min. Gromyko, vicepremjeras 
Mikoynas ir kiti augštieji parei
gūnai. Bulganinas paliktas Mask
voje.

• Alžyre laike pastarųjų 30' mė
nesių prancūzai nuteisė mirties 
bausme 385 žmones, pakaltintus 
dalyvavimu sukilimuos prieš pran
cūzų valdžią. Mirties bausmė ta
čiau teįvykdyta 68.
• Visuotinis gyventojų sura

šinėjimas Lietuvoje ir kitose Sov, 
Sąjungos respublikose bus praves
tas 1959 m. Prieš tai dar būsiąs 
pravestas “bandomasis” surašinė
jimas.

★ Indijos sostinėje Delhi mies
te, apie 2000 tarnautojų demon
stravo prie parlamento, kada šis 
priėmė įstatymą, draudžiantį 
streikus. Demonstrantai nešė prieš 
Nehru nukreiptus plakatus.
• New South Wales Mokyto

jų Federacija nutarė nuo rugpjū
čio 20 d. pradėti streiką, jeigu mo
kytojams nebus pekelti atlygini
mai. Federacijos reikalavimų ne
patenkinus, streikas palies apie 
19.000 mokytojų. Dabar pradinių 
mokyklų mokytojų atlyginimas 
yra 1000 svarų ir augštesniųjų 

mokyklų apie 1200 svarų metams. 
Moterys mokytojos gauna 85% 
vyrų atlyginimo, , j

1



2 mūsų pastogė 1957 m. rugpjūčio 12 d.

čia perspausdiname iš "Europos 
Lietuvio" š.m. liepos mėn. 25 d. 
numeryje tilpusi šio laikraščio Vo
kietijos bendradarbio pasikalbėji
mą su lietuviu, kuris buvo pri
verstas vykti j Vakarus varyti 
tarp lietuvių griaunamąjį darbą ir 
šnipinėti Maskvai. Bet jis, vos 

pasiekęs Vak. Vokietiją, tuoj pri
sistatė saugumui ir prisipažino, ko 
jis i čia yra atvykęs. Tai Pranas 
Jančauskas, kuris buvo priverstas 
išeiti sovietinę šnipų mokyklą ir 
buvo gerai paruoštas diversiniam 
darbui.

Pranas Jančauskas nepriklau
somybės laikais įsigijęs prekybi
ninko specialybę, dirbo "Lietūky
je”. Sovietams antrą kartą uži
mant Lietuvą pasiliko Kaune, kuri 
laiką slapstėsi, paskui gavo darbą 
Lietūkio Naftos Kontoros valdy
tojo pavaduotoju. Naftos kontora 
priklausiusi "Lietūkiui”, bet visus 
įsakymus gaudavusi iš Maskvos ir 
naftos gaminiais turėjusi aprūpin
ti visas Lietuvos ir Karaliaučiaus 
srities civilines valstybines įstai
gas, tarybinius ūkius, kolūkius, 
pramonės įmones, transportą, 
NKVD pasienio kariuomenę, NK 
BG, upių ir jūrų civilinį laivyną 
ir kariuomenei priklausiusius ci
vilinius dalinius. Dabar perleidžia- 
me žodį pačiam Jančauskui.

XXX

Kl. Tamstai dirbant Naftos 
Kontoroje, ar nebuvo pertraukos 
tarnyboje?

Ats. Taip. 1944 m. lapkričio 
mėn. pas savo pažįstamą baliuje 
viešai sudaužiau Stalino portretą 
ir pareiškiau savo nusistatymą 
prieš Lietuvos okupantus. Kauno 
saugumas sužinojo tai, ir 1944 m. 
gruodžio 27 d. du MGB karinin
kai areštavo mane ir patalpino į

MASKVOS AGENTU SPĄSTUOSE
žmonių išdavinėjimą?

Ats. Žinoma, šis klausimas yra 
sunkus ir nemalonus. Daugelis 
žmonių nenorės tikėti atsakymo 
teisingumu. Aš pareiškiu, kad 
žmonių neišdavinėjau. Saugumui 
pareikšdavau, kad turiu daug dar
bo įstaigoje ir neturiu laiko žmo
nių sekti, be to, žmonės manęs 
bijo, kadangi žino, jog sėdėjau 
kalėjime, ir risi galvoja, jog esu 
užverbuotas, todėl prie manęs nie
kas nekalba prieš tarybinę vald
žią.

Iš tikrųjų, aš pats gaudavau 
pogrindžio literatūrą, klausyda- 
vaus radijo transliacijų iš užsie
nio, girdėdavau pasikalbėjimų, 
nukreiptų prieš okupantus, žino
jau, kur ir pas ką susirinkdavo 
partizanai, kiek leisdavo galimy-

MGB tarnyboj

Kalėjime

saugumo rūmus Kaune, Laisvės 
ak Nr. 6. Vėliau buvau perkeltas 
į Kauno kalėjimą. Areštavimo die
nos vakare mano bute saugumas 
padarė kratą.

Noriu trumpai paaiškinti, kas 
įvyko kratos metu mano bute. Ma
no bute vienas pažįstamas slaps
tėsi nuo rusų okupacinės valdžios. 
Kratos metu jis suspėjo taip ge
rai palėpėje pasislėpti, kad sau
gumiečiai jo nerado. Sekančią die
ną saugumo karininkas su karei
viais sauvališkai, prievartos būdu 
paėmė iš mano buto • kilnojamąją 
krosnį, tokiu būdu paliko žiemos 
metu šalti mano 3 metų sūnų ir 
kitus šeimos narius.

Kl. Ar tamsta ilgai sėdėjote ka
lėjime ir kodėl išleido į laisvę?

Ats. 1945 m. pradžioje LTSR 
Komisarų Taryba ir VKP (b) Cen
tro komitetas įpareigojo Naftos 
kontoros valdytoją, kad paruoštų 
pavasario sėjai bazes ir sandė-> 
liūs priimti naftos gaminiams, 
kurie skirti traktoriams ir trans
portui. Valdytojas, neturėdamas 

naftos specialistų, kreipėsi į Kau
no MGB, prašydamas, kad mane 
išleistų iš kalėjimo, ir pareikšda
mas, jog aš tik vienas esu tinka
mas asmuo, kuris galėtų padėti 
suorganizuoti naujas bazes ir tuo 
padėti įvykdyti partijos įsakymą.

žiemos pabaigoje MGB karinin
kas iššaukė mane į tardymo kam
barį ir pareiškė, kad esu reika
lingas laisvėje svarbiam darbui, 
todėl norį išleisti iš kalėjimo, bet 
bu sąlyga, jei pasirašysiu MGB 
užverbavimo raštą, kuriuo įparei
gojamas sekti žmones, dirbančius 
prieš tarybine valdžią. Jei nepasi
rašysiu — nebūsiu išleistas į lais
vę Ir kartu gali nukentėti mano 
šeima. Linkėdamas gero savo šei
mai, norėdamas turėti laisvės, ti
kėdamas, kad rusų okupacija Lie
tuvoje ilgai nesitęs, o laisvėje bū
damas stengsiuos neišdavinėti sau
gumui žmonių, pasirašiau užver
bavimo raštą. Pasirašęs, buvau 
įpareigotas grįžti į savo senąją 
tarnybos vietą, ir tos pačios die
nos vakare mane išleido iš kalėji
mo.

KL Būdami laisvėje, kaip vyk
dėte įsipareigojimą saugumui apie

bės, sudarydavau dokumentus as
menims, kuriems grėsė pavojus 
nuo okupantų, priimdavau tarny
bon tokius, kurie kitur negalėda
vo gauti darbo, ir L L Vėliau įsi
gijau saugumo pasitikėjimą, nes 
pastebėjo, kad riešai prieš tary
binę valdžią nepasireiškiu, o įs
taigos darbą gerai atlieku.

KL Ilgai dirbote Naftos Konto
roje?

Ats. 1946 m., Maskvos įsakymu, 
Lietkoopsąjungos Naftos Kontora 
buvo likviduota, ir mane atleido iš 
valdytojo pavaduotojo pareigų. 
Taip pačiais metais gavau Kauno 
Naftos Bazės Nr. 2 direktoriaus 
vietą, o 1947 m. mane atleido iš 
tarnybos, kaip nepatikimą tarybi
nei valdžiai. Apie 3 mėn. buvau 
be tarnybos. Vėliau atidariau mė
sos parduotuvę prie Lietuvos Že
mės Ūkio Kooperacijos Sąjungos, 
bet, įvykus piniginei reformai 
Lietuvoje, teko parduotuvę užda
ryti. Vėl apie du mėnesius buvau 
be darbo.

1948 m. sausio mėn. pabaigoje 
gavau Kauno pramoninių prekių 
prekybos (Pramprekyba) bazės 
direktoriaus pavaduotojo rietą. 
1949 m. mane paskyrė Kauno pra
moninių prekių prekybos bazės di
rektoriumi, ir išbuvau tose parei
gose iki 1951 metų pabaigos, čia 
ir baigiasi mano riešas ir oficia
lus tarnybos laikas ir gyvenimas.

1946 m. saugumas mane iškvie
tė į privačius namus, dalyvaujant 
augšto laipsnio karininkams, klau
sinėjo, ar moku vokiečių kalbą, 
ar myliu savo šeimą ir Lt, Man 
pareiškė, kad esu numatytas kan
didatu siųsti į užsienį, šis pasi
kalbėjimas ir liko paskalbėjimu.

Į tus.
' 1952 m. vasaros metu MGB pa
reiškė, kad reikėtų man mokytis 
anglų kalbos, nes gali tekti vykti 
į užsienį. Anglų kalbos nesimo
kiau, nes MGB nepareiškė tvirtai; 
kad vyksiu į užsienį.

1952 m. lapkričio mėn. MGB 
slaptai paėmė mane iš Kauno ir 
nuvežė į Vilnių. Vilniuje augšto 
laipsnio MGB karininkai pareiškė, 
kad jie siunčia agentus į užsie
nį atlikti įvairių Maskvos pavestų 
uždavinių. MGB pareigūnai pa
reiškė, kad aš esu jų numatytas 
siųsti į užsienį. Aš iš karto atsi
sakiau, netikėdamas MGB žod
žiams, galvodamas, kad tai yra 
provokacija. Pareiškiau, kad tu
riu šeimą, kurią myliu, ir nenoriu 
nuo jos skirtis, o, be to, nežinau, 
ar galėsiu vykdyti nurodytuosius 
uždarinius. MGB karininkai pa
reiškė, kad aš turiu vykti, nes

1. moku lietuvių, lenkų, rusų ir 
vokiečių kalbas (faktiškai aš vo
kiečių kalbos nemokėjau) ;

2. MGB tiki, kad aš nepereisiu 
į vakariečių pusę, kadangi myliu 
savo šeimą;

3. Maskva tiki, kad galėsiu at
likti pavestuosius uždarinius;

4. pajėgsiu įsigyti vakariečių 
pasitikėjimą, kadangi esu kilęs iš 
pasiturinčios šeimos, praeitis šva
ri;

5. manęs jieško prokuratūros ir 
MVD organai;

6. privalau sutikti su jų reikala
vimais, nes jau esu sėdėjęs kalė
jime už priešinimą sovietinei san
tvarkai, taigi grįžti į normalų vie
šą gyvenimą nebegaliu.

Po šio pasikalbėjimo man buvo 
aišku, kad privalau vykdyti MGB 
įsakymą, nes kitaip likviduos ma
no šeimą ir mane patį. Duodamas 
sutikimą, nusistačiau, kad atėjęs 
į Vakarus tuoj pasisakysiu, jog 
esu rusų atsiųstas agentas.

dienos. Tą dieną pasiekiau vaka
rų Berlyną. 1952 m. Vilniuje pa
rašiau smulkią savo gyvenimo bio
grafiją. Pagal mano biografiją 
MGB augšti karininkai paruošė 
netikrą gyvenimo biografiją — 
legendą, kurią turėjau atmintinai 
išmokti. MGB karininkai duodavo 
nurodymus bei patarimus, kaip 
turiu elgtis Vakaruose, kad galė
čiau įvykdyti pavestuosius uždavi
nius. 1953 m. vasario mėn. pabai
goje buvau pasiųstas Maskvon ir 
pristatytas augštam MGB parei
gūnui. Tais pačiais metais kovo 
pabaigoje Šiauliuose atsisveikinau 
su savo šeima ir, dviejų MGB ka
rininkų prižiūrimas, buvau nuvež
tas prie Lietuvos — Lenkijos sie
nos. Nakties metu, dalyvaujant 
dviems MGB karininkams iš Vil
niaus, Lietuvos pasienio MVD ka
riuomenės komendantui ir Lenki
jos pasieniu kariuomenės karinin
kui, buvau perduotas Varšuvos 
rusų MGB karininkui. Lenkijoje

Vakaruose

gyvenau netikra pavarde ir netik
rais lenkų dokumentais, kuriuos 

davė MGB. Lenkijoje augšto laip
snio karininkai duodavo nurody
mus bei patarimus, kaip turiu elg
tis Vakaruose, kad galėčiau įvyk
dyti pavestuosius uždavinius. Kar
tu gavau slaptus šriftus, pagal 
kuriuos galėčiau susisiekti su 
Maskvos, Vilniaus ir Varšuvos

MGB įstaigomis.
Rugpjūčio 11 dienos vakare pro 

štetino miestą buvau pristatytas 
prie Lenkijos — Rytų Vokietijos 
sienos ir čia nakties metu savo jė
gomis perplaukiau Oderio upę. Ry
tų Vokietijos pusėje Varšuvos ru
sų MGB karininkas perdavė ma
ne rytų Berlyno rusų MGB kari
ninkui. Rugpjūčio 12 d. buvau at
vežtas į rytų Berlyną ir rusų gy
venamajame rajone pernakvojau. 
13 d. MGB karininkas parodė rusų 
-vakariečių sektoriaus sieną, pa
reikšdamas, kad per nurodytą vie
tą privalau pereiti į vakarų Berly
ną. Tos pačios dienos vakare per
ėjau vakarų-rytų Berlyno sekto
riaus sieną ir prisistačiau vaka
rų policijai, pareikšdamas, kad esu 
iš Lietuvos atbėgęs lietuvis, ir 
paprašiau perduoti mane vakarie
čių valstybiniams organams. Va
kariečių organams perėmus mane 
iš vokiečių policijos, pareiškiau, 

kad esu atsiųstas TSRS MGB 
agentas į vakarus atlikti pavestų
jų uždavinių.

KL Būkite malonus pasakyti 
priežastis, dėl kurių nusistatėte 
prisipažinti vakariečiams, kad 
esate TSRS MGB agentas?

Ats. Aš jau 1952 m. lapkričio 
mėn. buvau nusistatęs laisvu no
ru prisipažinti vakariečiams, kad 
esu Maskvos agentas. Priežastys, 
dėl kurių prisipažinau, yra šios:

1. Negalėjau pakęsti tai, kad 
komunistinė Rusija laiku Lietuvą 
žiaurioje okupacijoje, klastingai 
be gailesčio naikina lietuvius, ali-

na kraštą, neduoda jokios laisvės, 
viskas pagrįsta smurtu ir melu.

2. Nenorėjau dirbti su MGB, 
kad per mane galėtų ardyti šei
mas, atskirti tėvus nuo vaikų, 
vaikus nuo tėvų, o vėliau juos 
sunaikinti Sibire ar kalėjimuose.

3. Jei nebūčiau prisipažinęs va
kariečiams, kas esu, ir atlikęs 
MGB pavestus uždavinius, tai vis 
tiek, praėjus kuriam laikui, saugu
mas mane ir mano šeimą likvi
duotų.

4. Nenorėjau, kad dabar ar 
ateityje mano pavardė būtų mi
nima, kaip lietuvių tautos išga

mos.
5. Nenorėjau, kad mano vaikai 

ateityje būtų niekinami, kaip iš
daviko vaikai. Aš norėjau ir no
riu tik gero savo vaikams ir Lie
tuvai. Jei okupantas nesunaikins 
mano šeimos, tai užaugę vaikai 
pateisins dabartinį mano pasielgi
mą ir pasakys, kad aš, tėvas, ne
norėdamas žudyti kitų šeimų vai
kų ir tėvų, teisingai pasielgiau 
prisipažindamas, jog esu rusų 
agentas.

6. Norėjau perspėti Lietuvoje 
esančius lietuvius, kad lengvabū
diškai nepasiduotų okupantui ir 
neišdavinėtų saugumo organams 
savo tautiečių.

Paskutiniai nurodymai

Kas privertė?

KL Papasakokite, kaip tamsta 
buvote TSRS MGB priverstas eiti 
į užsienį, kaip rusų agentas?

AU. 1949 m. balandžio mėn. pa
baigoje įvyko masinis lietuvių iš
vežimas iš Lietuvos į Sibirą. Iš
vežtųjų žmonių daiktai buvo su
vežti į sandėlius ir parduotuves 
ir iš ten pardavinėjami. Kauno 
Pramprekybos direkcija laikinai 
paskyrė mane vieno tokio sandė
lio vedėju. Kai kurie Kauno ir 
Vilniaus okupacinės vadovybės as
menys paėmė iš mano sandėlio 
įvairių išvežtųjų žmonių' daiktus, 
už kuriuos neapmokėjo ir vėliau 
tų daiktų negrąžino. 1951 m. pa
baigoje privalėjau atsiskaityti 
prieš savo direkciją už paverstąjį 
sandėlį. Kauno Pramprekybos va
dovybė perdavė mane prokuratū
ros ir MVD organams. Buvau pri
verstas slapstytis. Kelis kartus 
milicija j ieškojo manęs bute, bet 
nerado, kadangi iškrausčiau savo 
šeimą. MGB žinojo, kad manęs 
j ieško MVD, tai patarė susirasti 
naują butą. Susiradau naują bu
tą, MGB apmokėjo nuomą ir ne
oficialiai išregistravo iš senojo ir 
užregistravo naujame. MVD apie 
mano išregistravimą ir įregistravi-

KL Būtų malonu išgirsti, kokius 
uždavinius MGB pavedė atlikti 
Vakaruose?

Ats. 1. Atvykęs į Vakarus, pri
valau prisistatyti vakariečių val
džios organams.

2. Papasakoti vakariečiams ne
tikrą savo gyvenimo biografiją, 
kurią man paruoš MGB.

3. įsigyti vakariečių valdžios 
organų ir užsienyje esančių lietu
vių pasitikėjimą.

4. Vaidinti, kad atrodytų, jog 
tikrai esu Lietuvos patriotas.

5. Nebūti perdaug gudriam ir 
kartu kvailam.

6. Elgtis taip, kad vakariečiai 
nesusidarytų įspūdžio, jog esu tu
rėjęs reikalų su MGB, ir nepasa
kyti, kad sėdėjau kalėjime.

7. Sekti kiekvieną vakarietį, lie
tuvį, sužinoti jo būdą, silpnybes, 
adresus ir Lt.

8. Nustatyti, kokius asmenis 
būtų galima užverbuoti, kad dirb
tų Maskvos MGB reikalams.

9. Sužinoti lietuviškųjų organi
zacijų pavadinimus, nustatyti Jų 
paskirtis, sužinoti vadus, jų adre
sus ir Lt.

10. Pagal duotuosius slaptus 
šriftus Vakaruose susisiekti su 
Maskvos MGB atstovais ir infor
muoti juos apie savo veikimą.

11. Aktyviai dalyvauti lietuviš
kose organizacijose, stengtis pa
siekti tai, kad būčiau paskirtas į 
organizacijų vadovybę, ir vėliau 
apie viską pranešinėti Maskvos 
MGB.

Apskritai, noriu pasakyti, kad 
turėjau sekti visus ir viską, kas 
tik domina Maskvą, o vėliau su
rinktąsias žinias perduoti MGB 
atstovams.

KL Ar galite smulkiau papasa
koti, kaip Maskvos MGB tamstą 
pasiuntė į Vakarus ir kiek laiko 
užsitęsė pats apmokymas agento 
darbui?

Ats. Mano paruošimas prasidė-
mą nieko nežinojo. MGB nepadėjo 
man atsiimti iš skolininkų daik-

jo nuo 1952 m. lapkričio mėn. ir 
tęsėsi iki 1953 m. rugpjūčio 18

OKUP. LIETUVOJE
(IŠ VILNIAUS RADIJO, TIESOS” IR KITŲ ŠALTINIŲ)

— Balys Dvarionas ir kiti 18 
lietuvių kultūros dekados Lenki
joje menininkų Lietuvos augš- 
čiausios tarybos prezidiumo apdo
vanoti garbės raštais.

— Dailės parodoj Vilniuje buvę 
išstatyta 400 kūrinių.

TIRIAMOS LIETUVOS UPĖS

Lietuvos Hidrometeorologinė 
valdyba šią vasarą organizavo kai 
kurių Lietuvos upių tyrinėjimą. 
Tiriamos Neries, jos intako Žei
menos, Baltosios Ančivs, Strėvos 
ir eilė kitų upių. Ekspedicijos 
grupė, vadovaujama inžinieriaus 
hidrologo A. Rainiu, atlieka tiria
muosius darbus Žeimenos ir Ne
ries upėse. Neris tyrinėjama nuo 
Baltarusijos sienos iki Kaunu. Ki
ta grupė, vadovaujama V. Ilevi- 
čiaus, tiria kitas upes. Darbai jau 
įpusėję.

— Liepos 16 <L rugiapjūtę pra
dėjo Veisiejų rajono kai kurie 
kolchozai.

— Pakeliui iš Vilniaus į Mins
ką, Pakapės kalnelyje, 260 metrų 
augščio nuo jūros lygio, įrengiama 
Vilniaus universiteto mokslinė sto
tis būsimam žemės satelitui ste
bėti. Stotim rūpinasi Vilniaus uni
versiteto prorektorius Jankauskas, 
prof. Slavėnas ir kL Stebėjimus 
atliks fizikos matematikos ir gam
tos mokslų specialistai, kurių da
lis buvo išvykę į Ašchabadą, da
lyvauti specialiuose kursuose. Grį
žę į Vilnių, jie įgytąsias žinias 
perteikia būsimam stebėtojų ko
lektyvui.

— Vilniaus “Spartos” fabrikas 
vis girdavosi šimtanuošimtiniu 

planų įvykdymu. Dabar "Tiesoje’’ 
Finansų ministerijos kontrolės 
revizijos valdybos darbuotojas 

Gožanskis ir Vilniaus finansų sky
riaus vedėjas Buivydas plačiai iš
dėstė, kad “Spartos” fabriko vyr. 
buhalterio Zilberšaco "puikūs vaiz
dai” apie fabriko gamybą buvę tik 
burbsiąs. Tikrovė esanti kitokia.

— Anykščių apylinkėje pradė
tas statyti naujas filmas vaikams 
ir jaunimui: "Žydrasis horizontas”. 
Režisierius V. Mikalauskas, vyr. 

operatorius A. Mockus, dailininkas

MIRĖ MUZIKAS

N, M ARTINOMS

žiniomis iš Lietuvos, liepos 19 
d. po ilgos ir sunkios ligos Kaune 
mirė žinomas chorvedys muzikas 
Nikodemas Martinonis, 70 metų 
amžiaus. Nuo 1944-46 ėjo Kauno 
Konservatorijos direktoriaus pa
vaduotojo, o vėliau Muzikos mo
kyklos direktoriaus pareigas. Pas
kutiniu laiku dėstė Muzikos mo
kykloje dirigavimą ir chorvedybą. 
Sovietai jį buvo apdovanoję meda
liu “Už šaunų darbą Didžiajame 
tėvynės kare 1941-45 metais” ir 
kitais garbės ženklais.

— Visasąjunginiame literatūros 
konkurse, kuriame galėjo dalyvau
ti tik jaunesnieji autoriai iki 35 
metų amžiaus, J. Marcinkevičius 
laimėjo antrąją poezijos premiją 
(už poemą “Dvidešimtas pavasa
ris").

LIETUVOS MOKYTOJŲ

EKSKURSIJA I VOKIETIJĄ

Liepos 25 d. į sovietinę Vokie
tijos dalį buvo nuvykę Lietuvos 
mokytojų ekskursija iš 28 asme
nų, jų tarpe Klaipėdos K. Done
laičio vardo L vidurinės mokyk
los direktorius J. Banaitis, švie
timo ministerijos inspektorė J. 
Karaliūnaitė, Tauragės II. vidu
rinės mokyklos mokytoja J. Lelei- 
kaitė, Klaipėdos septynmetės V- 

sios mokyklos mokytojas V. Strau- 
kas, Vilniaus Valstybinio pedago
ginio instituto dėstytojas V. Jo
vaiša ir kL Lietuvos mokytojai 

Vokietijoje išbuvo 13 dienų ir ap
lankė Berlyną, Potsdamą, Veima
rą, Leipcigą ir kai kurias kitas 
vietoves.

aiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiira^

PER TAZAB LONDONE 
GALITE PASIŲSTI

rankines ir kojines

A. žėbriūnas. Scenarijų parašė R. 
Lankauskas.

7. Norėjau, kad esantieji Lietu
voje lietuviai sužinotų ir pagalvo
tų, tie, kurie eina kartu su oku
pantu, jog jų blogi darbai Vaka
ruose nėra paslaptis.

8. Norėjau, kad visi lietuviai 
būtų vieningi ir ištikmi vienas ki
tam ir pačiai Lietuvai.

o Norėjau pcrsP41* tuoa ,“‘»-

V1U:; Ti^uv,, kad nepasiduotų 
fcTJžU i j,
rusų viliojimams, nes grįžus jų 
likimas bus žiaurus, o vėliau Jie 
negalės iš okupuotosios Lietuvos 
išbėgti atgal į Vakarus.

Baigdamas atsakyti j klausimus, 
kreipiuos į visus geros valios žmo
nes organizacijas ir vyriausybes, 
prašydamas padėti man, kad Mas
kvos patvarkymais nebūtų sunai

kinta mano šeima ar atskiri jos 
nariai.

Kreipiuos į TSRS vyriausybę ir 
į Lietuvos dabartinę valdžių, kad 
turėtumėte širdį ir patiktumėte ma- 
'no nekaltų šeimų ir artimuosius.

•LIETUVOS RESPUBLIKINĖS 
PREMIJOS'’

1957 metais ministerių tarybos 
nutarimu "už žymiausius lietuvių 
literatūros kūrinius” paskirtos 
šios: Juozui Baltušiui-Juzėnui už 
jo romaną "Parduotos vasaros” 
25.000 rublių, Eduardui Mieželai
čiui už pnemą "Rojiška poema” 
25.000 rb.; Juozui Grušui už tra
gediją "Herkus Mantas” 15.000 
rb. Justinui Marcinkevičiui už 
poemą “20-tas pavasaris” 15.000 
rb.. Meno srityje: Vytautui Klo
vai už operą "Pilėnai” 25.000 rb.; 
Juozui Padleckiui-Indrai už baletą 
"Audronė” 15.000 rb.; Vytautui 
Jurkūnui už iliustracijas Donelai
čio "Metuose" 15.000 rb.; Valst. 
dramos teatro režisieriui Kyman
taitei Kazimierai; dailininkui Jo
nui Vilučiui, aktorei Janinai Be- 
rukštytei už “Paskenduolės" pa
statymą po 15.000 rb. E.

VILNIAUS RADIJAS

pranešė, kad Lietuvoje jau yra 
baigta statyti pirmoji televizijos 
stotis. Nurodoma, kad ji jau pra
dėjusi veikti.

To paties radijo pranešimu, šie
met į JAV-bes esą vyksią Lietu
vos krepšininkai. Kas juos kvie
čia, ar jie patys prašosi, neprane
šė.

SIUVAMAS MASINAS

Muitai sumokami Londone

Tazab & Co. Limited, 22 Rolad Gdns, London, S.W.7.

2



1957 m. rugpjūčio 12 d. MŪSŲ PASTOGĖ 3

PRIEŠ 100 M. LIETUVOJ
RAŠO DR. V. SRUOGIENĖ

1857 METAIS ĖJO PASIRUOŠI- 
MAS PANAIKINTI BAUDŽIAVĄ

Gubernijų seimeliuose bajorai 
gyvai diskutavo baudžiavos panai
kinimo reikalą ir neseniai įžengu
siam j sostą carui Aleksandrui II 
(1855-1874), kuris buvo paveiktas 
liberalinių idėjų, išdėstė motyvus, 
dėl kurių reforma atrodė būtinai 
reikalinga. Taip pažangesnių Lietu
vos dvarininkų iniciatyva baudžia
vos panaikinimo klausimas paju
dėjo visoje Rusijos imperijoje. 
1857 m. vasario mėn. 20 d. caras 
savo reskriptu leido toliau projek
tą svarstyti, reikalaudamas re
formą vykdyti iš lėto, kad nesu
kiltų maištai ir neramumai.

Ne visi tačiau Lietuvos dvari
ninkai reformai pritarė. Jeigu 
šviesesnieji gyvu žodžiu bei laiš
kais įtikinėjo savo kaimynus ir 
pažįstamus, kad ji reikalinga ben
drai humaniškais, o taip pat ir 
ūkio našumo motyvais, dauguma 
stengėsi iš anksto apsidrausti ir 
skubėjo atleisti savo valstiečius 
be žemės, arba ypač žiauriai juos 
išnaudojo. Todėl daugely vietų ki
lo neramumų, kaip Savičiūnų, 
Aluntos, Utenos, Salantų dvaruo
se ir kt Susirūpinęs tuo Vilniaus 
generalgubernatorius Nazimov iš
leido Įsakymą (1857 m. gruodžio 
20 d.) tuoj pat imtis griežčiausių 
priemonių neramumams sustabdy
ti.

PRADĖTA TIESTI PIRMOJI 
GELEŽINKELIO LINIJA.

1857 m. sausio mėn. 26 d. Vy
riausiajai rusų geležinkelių ben
drovei leista pradėti tiesti gele
žinkeli iš Peterburgo j Varšuvą 
pro Vilnių (1.050 varstų ilgumo) 
su šaka pro Kauną i Virbalį (160 
varstų). Leista gręžti tuneliai prie 
Vilniaus ir Kauno, statyti tiltus 
per Nemuną ir Vokės slėnį.

1857 METAIS

Visuotinės anarchijos metu ba
jorai sauvaliavo, o maskoliai žy

giavo per Lietuvą į Prūsus, nio
kodami mūsų kraštą. Tingiam ir 

| negabiam vokiečiui, Saksų kur
fiurstui Augustui JII viešpatau
jant, Lietuva išgyveno vieną iš 

I liūdniausių savo istorijos laiko- 
I tarpių. Didikai savo tarpe riejosi 
i dėl valdžios ir urėdų, baudžiavos 
sunkumas, kaip atrodė, buvo pa- 

i siekęs apogėjaus (valstiečiai buvo 
į dar daugiau išnaudojami po pada- 
! 1 in imu, kai rusai Lietuvą okupa- 
I vv). Prancūzijos ministeris Cho- 
ieusl sąmoningai stengėsi anarchi- 

, ją krašte palaikyti, kad Rusija 
su Prūsija Lietuvos ir Lenkijos 
sąskaita nesustiprėtų. O bajorai 
save ramino, kad kraštas kaip tik 
savo netvarka tesilaiko... Pasken
dę girtybėje jie gyveno pagal to 
laiko šūkį: prie saksų karaliaus 
pilvui ir gerklei duok valios!

Seimelių ir tribunolų sesijos bu
vo karštos, lydimos muštynių ir 
nekartą pavirsdavo tikrų kauty
nių lauku, kuriame netrūko su- 

| žeistų ir užmuštų. 1757 m. tribu
nolo sesija Vilniuje pasižymėjo 
ypatingu triukšmingumu. Etmonas 
Radvila pravarde “Rybenko”, suži
nojęs, kad jo priešas Sapiega atei
na su kariuomene ir nori pulti 
arsenalą, pastatė Vilniaus pilies 
kieme patrankas ir užbarikadavo 
žemutinės pilies salę, kur papras
tai vykdavo tribunolo posėdžiai. 
Trimitininkai skelbė Etmono įsa
kymus, keli karininkai buvo pa
smerkti mirti. Nusigandę miestie
čiai kasė į žemę savo turtą, slaps
tėsi, kur įmanydami.

O Europoje tuo tarpu virė 7-erių 
metų karas (1756-1763). Rusai, 
nepaisydami Lietuvos ir Lenkijos 
paskelbto neutralumo ir jų vyriau
sybių net neatsiklausę, traukė per 
Lietuvą kovoti su Prūsija. Kai ge
nerolas Licvenas peržengė sieną, 
Etmonas Radvila nusigandęs nu
siuntė pas jį karininką su užklau
simu:

“Ar rusai eina kaip draugai, 
ar kaip priešai”?

"Kaip draugai”, — atsakė Liu
venas, bet šeimininkavo Lietuvo-

Jonas Arvydas Stiklorius
NAUJAS VLIKO PREZIDIUMO 

VICE-PIRMININKAS
Jonas Arvydas Stiklorius gimė 

1914 m. balandžio 29 d. Tilžėje. 
1932 m. baigė Vytauto D. gimna
ziją Klaipėdoje, 1937 m. Berlyno 
universiteto teisių fakultetą, 1953 
m. Temple universiteto teisių mo
kyklą Philadelphijoje. 1949-51 m. 
buvo Maž. Lietuvos Tarybos Pre
zidiumo narys. 1948-51 m. Lietu
vių teisininkų tremtyje draugijos 
centro valdybos narys. I Ameriką 
atvyko 1950 metais. Dirba Liberty 
Federal Savings and Loan Ass. 
Philadelphijoje ir yra įsijungęs į 
visuomeninį darbą, š.m. birželio 
mėn. išrinktas VLIKO Prezidiumo 
vicepirmininku.

LIAUDININKAI 
LEIS “VARPĄ”

LVLS-gos Centro Komitetas nu
tarė sudažninti “Varpo” žurnalo 
leidimą. Redakcinėn komisijun iš
rinkti: dr. J. Pajaujis, rašytojas 
Ladsbergis, V. čižiūnas, J. Jakš- 
Tyris ir J. Audėnas.

ALEKS. KUČIONĄ
Čikagos Liric Operos vadovybė 

pakvietė 1957 m. sezono operos 
dirigento asistentu. A. Kučiūnas 
yra jaunas gabus muzikas, baigęs 
Kauno muzikos konservatoriją.

NUOMONES

APIE NAMUS SYDNĖJUJE

********** JURGIS SAVICKIS **********

DAR VIS KAIMYNAI
I >##/♦*#♦****#»

Dienos blaivios. Dar daugiau 
sausos. Trečias mėnuo be lašelio 
lietaus. Mes, daržo darbininkai, 
skurstame, nuolat belaistydami sa
vo daržus. Kai ko vis dėlto nepa
vyko išgelbėti.

Vakarais visu žavumu dega kal
nuose girios. Vieną kartą Italijo
je, kitą kartą ugnis persimeta 
į mūsų pusę. Mūsų pusėje net 
dažniau, žmonės žino iš anksto, 
kur “degs”. Žmonėms reikalinga 
sausų malkų prisikirsti žiemai. 
Sunku sukontroliuoti girias kal

nuose.

Vakare viskas tai atrodo kaip 
milžiniški fakelai ir eitynės, žmo
nėms pritraukti.

Nors mūsų jaunas ir išsibėgio
jęs vyriokas, mūsų burmistras, ir 
beria iš augštybių reskriptais 
(potvarkiais). Mat, jis, verslo ag
ronomas, tokiais atvejais viską 
žino ir numato. Tiek tų pamoks
lų jis suteikia mums, net baugu 
iš ryto ir laikraštį praskleisti.

Jis, pavyzdžiui, žino, kur sąšla
vas berti. Kaip sąšlavas deginti. 
Kiek krepšių į mugę nešti. Kaip 
elgtis su ugnim namie ir ore. Per 
daug vandens šiemet neeikvoti iš 
šulinių. Kokiais rūbais reikia vil
kėti. Vyriškos kelnės moterims 
vardan "nacionalinės revoliuci
jos” Prancūzijoje draudžiamos. 

Tik, jei ant dviračio, leidžiama.
O buvo kai kada padorus žmo

gus.

šiandie visai neatnešė mums 
laikraščio. Mes spėjome, burmist
ras nesuskubo kurio restrikto pa
gaminti. Bet, pasirodo, cenzūra 
sulaikė. Nicoje metė bombą ir 
maršalo Petaino propagandos biu
rą suardė.

— Le marechai, nous voila!
Namie paskutinis gabalas mui

lo išbaigtas. 0 taip atsargiai, at
rodė, buvo vartojamas. Blogiau
sia, kai reikia nusiplauti rankas 
iš darbo parėjus. Dabartinis vie
tos pramonės “muilas” — kažko
kia miltų ar pelenų tešla. Pasi- 
terlioji, ir tiek.

Žmona ramina: namie dar liko 
du gabalai rudojo muilo žlugtui 
skalbti. Jį galima supjaustyti ma
žesniais gabaliukais ir taupyti.

Kurią dieną mėsininkė atsilei
do. Dukart pagrečium palaimino 
geru gabalu dešros. ir davė daug 
pašteto. Pate de la maison, namų 
džiaugsmas.

Su dešra nesusivokėme Iš prad
žių — kaip elgtis' su ja. Ji buvo 
įdaryta į kažkokį pergamentinį po
pietį, per suvėrimus suklijuotą. 
Bet ne į žarną, kaip pridera kiek
vienai padoriai dešrai.
— Jei į vandenį įmesi, pasileis...

Bet dešra išvirta išėjo puiki. 
Žinoma, nė gabalėlio joje kiaulie
nos. Kiaulių seniai jau ūkininkai 
neaugina. Mes seniai jau nesame 
matę kiaulės. Dešra buvo gerai 
pavalgoma, karšta ir raudona. 
Paštetas, žinoma, ne ant sidabri
nių tacų, kaip sykis, paduodama, 
bet atstoja valgį.

Katė ir ciucka, irgi pavaišinti 
po kruopelę, didžiai džiaugėsi, 
akių nenuleisdami nuo stalo.

šiandie neatėjo sodininkas. An
dai skundėsi, koja ima votėti. Ra
mus žmogus didžiai baiminosi, ro
dydamas savo nežymų spaugelį 
blauzdoje. Baimę mačiau iš jo 
akių. Dar ne per seniausiai išgu
lėjo su dideliu karščiu dvi savaiti 
lovoje, užsinuodijęs kraują...

je, kaip norėjo, rekvizavo maistą 
ir pašarą, reikalavo daugybės pas
točių, vertė malūnininkus malti 
rusų kariuomenei miltus ir kt. 
Daug mūsų žmonių nukentėjo, iš
tisi kaimai liko sudeginti.

MAŽOJOJE LIETUVOJE PRASI
DĖJO RUSŲ OKUPACIJA (1757- 
1763). Rusai įsibrovė į Rytprū
sius, barbariškai plėšė ir be ato
dairos žudė gyventojus. Genero
las Apraksinas su 100.000 masko
lių sumušė Prūsijos karaliaus Fri
driko 11 kariuomenę ties Gross 
Jaegersdorf (1757 m. rugpjūčio 
mėn. 30 d.) tarp Vėluvos ir Jsru- 
ties.

Lietuviai, jų tarpt* ir Kristijonas 
Donelaitis, pasižymėjo gražiu pa
syviu pasipriešinimu okupantams.

(N.L.)

Dėl Sydnėjaus lietuvių namų 
daug kas rašė. Tad turi būti leista 
pasisakyti ir aktyvioms bendruo
menės narėms.

Aš dirbu aktyvų darbą mūsų 
bendruomenėje, skirdama tam vie
ną dieną savaitėje. Ir lietuviški 
namai, kuriuose būtų galima vis
pusiška tautinė kultūrinė veikla, 
labiausia reikalingi man. Kad tie 
namai būtų vienoki ar kitoki, mes 
nelabai galim reikalauti, tai pri
klauso nuo mūsų materialinio pa
jėgumo. Bet dirbančiam svarbu, 
kur tie namai bus.

No priemiesčio gražumas turi 
nulemti namų vietą, nes vienam 
patinka kalnuoti uolynai, kitam 
vandenyno pakrantės, o trečiam 
plikos lygumos. O mažieji, aust
rališko tipo namukai, nė vienam 
priemiesčiui nesuteikia grožio. To
dėl priemiesčo gražumas ar negra
žumas mums neturi jokios reikš
mės O visuose priemiesčiuose gy
vena blogi žmonės šalia gerųjų.

Vieninteliu pagrindiniu motyvu, 
parenkant namams vietą, aš lai
kau jų pasiekimo lengvumą.

Mūsų bendruomeninis darbas 
vyksta savaitgaliais. O savaitga
lio susisiekimas yra labai blogas. 
Jei mes gyvenam Parramattoj, 
Como ar Fairfielde, kur bebūtų 
namai, pirmiausia turim atvažiuo
ti į Centrinę ar Redferno stotį.

kus lydėti negali dėl laiko stokos.
šiuo metu papildant labai su

mažėjusį Jaunių teatro sąstatą, 
vaikų radau ir rytuose ir vaka
ruose nuo Centrinės stoties. Jų 
yra daug, Jie visi nori dalyvauti 
lietuviškuose vaidinimuose, bet 
deja, dėl augščiau minėtos prie
žasties, jie negali dalyvauti lie
tuvių vaikų bendravime. O tai 

neprisideda prie jų tautinės sąmo
nės stiprinimo.

Kita labai svarbi priežastis yra 
stipri lietuvių gyventojų tenden
cija keisti gyvenamąją vietą. Pa
gyvenę ten, kur likimas nubloš
kė, t.y. netol stovyklų ar paskir
tos darbovietės, jau dairomasi pa
togesnės vietos susisiekimo at
žvilgiu, jau jieškoma švaresnių 
priemiesčių, jau pasiilgstama gra
žesnės gamtos. Tas judėjimas di
dės jaunajai kartai blaigus moks
lus, užaugus. Tat ar išmintinga 
būtų rinktis lietuvišką centrą, at
seit namus, nuošaliai, kur dėl sun
kių gyvenimo sąlygų pirmomis 
emigracijos dienomis buvo nublo
kštas gan didelis lietuvių skaičius?

Kai tie, kurie šiandien lanko 
savaitgalio mokyklas, baigs moks
lus, arba pasirinks amatininko

darbą pagal savo pamėgimą, tai 
tik mažytė jų dalis pasiliks gy
venti ten, kur šiandieną gyvena 
jų tėvai.

Atsižvelgiant į tai, lietuvių cen
tras turi būti visiškai neutralus 
nuo dabartinio lietuvių pasiskirs
tymo Sydnėjuje. Kur begyventų, 
kokios profesijos bebūtų, tokioj 
neutralioj vietoj susirinks senoji 
karta, tie kurie eina mokslus, ir 
tie kurie jų neina.

Kaip bevyktų gyventojų judė
jimas, iš visų periferijų žmonėms 
lengviausia pasiekiamas Sydnėjaus 
centras ar labai artimos jo apy
linkės. Geriau nekurį laiką pa
laukti telkiant pinigus, bet nepa
daryti klaidos, kurią atitaisyti ne
bus lengva. Tos šeimos, kurios 
parduoda savo namus, kad pasis
tačius artimesnėse, lengviau pa
siekiamuose priemiesčiuose, mato 
kad toks pakeitimas nelengvas.

Namai perkami ne vieniems ki
tiems metams, bet kartų kartoms, 
todėl neturi reikšmės, ar mes juos 
gausime tuoj, ar teks dar kiek 
palaukti, bet svarbu, kad jie galė
tų vienodai tarnauti visiems lie
tuviams išsimėčiusiems plačiuose 
Sydnėjaus priemiesčiuose.

Šią savo nuomonę pareiškiu ne 
diskusijoms kelti, bet Sydnėjaus 
Lietuvių Namų Tarybai vadovau
tis.

V.R. Saudargienė.

IR MELBOURNE
čia norint pagauti kitos linijos 
susisiekimo priemonę, ypač toli

mesnio priemiesčio, dažnai prisei- 
na laukti pusę valandos. Grįžtant 
atgal tenka laukti pirmoje stotyje 
ir Centrinėje persėdant į kitą li
niją. Ir taip, jei važiavimui turė
tum skirti 20-30 min., turime 
skirti 1-2 vai. į vieną pusę. Ir 
priskaičius darbą dėl kurio va

žiuota, tenka kiekvieną savaitę 
skirti 6-8 vai., o kartais ir dau
giau. Vaikų atžvilgiu persėdimas 
iš vienos linijos į kitą ir laukimas 
stotyse, yra dar blogesnis. Daugu
moje tėvai neleidžia vaikų daly
vauti lietuvių vaikų susibūrimuo
se, kadangi bijo tų visų susisieki
mo Unijų pakeitimų, o

Daug buvo rašyta ir ginčytasi 
Melbourne Lietuvių Namų Klubo 
reikalu. Mano tikslas — pajudinti 
išnaujo namų įsigijimo klausimą, 
nes pastaruoju metu apie tai be
veik nieko negirdima ir, atrodo, 
nedaug kas daroma.

Tupčiojimas vietoje yra žalin
gas. Jis gal buvo pateisinamas, 
kada buvo deramasi dėl žydų ben
druomenės namo pirkimo. Bet 
dabar tas namas jau parduotas, 
tad apie jį nėra ko šnekėti. Reikia 
skubiai j ieškoti kito objekto. Ir 
čia nevien taryba, bet ir kiekvie-
nas klubo narys turėtų įsijungti 
į talką — jieškoti ir suradus tin- 

patys vai- karną namą apie tai painformuoti

tarybą. Sakau, turime jieškoti 
visi, nes kartais galima, visai at
sitiktinai, surasti gerus namus už 
neaugėtą kainą. O mums tai labai 
svarbu, nes pinigų turime nedaug.

Girdime nuomonių, kad reiktų 
pirkti paprastus gyvenamus na
mus, kuriuose būtų ir tas ir kitas 
įrengta. Mano nuomone, tokių na
mai mums netinka. Juk ir už to
kius, jei jie bus kiek erdvesni, 
reikės brangiai mokėti, o mūsą 
reikalavimų epatenkins. Pavyzd

žiui Melbourne lenkai nupirko 10 
kambarių namą Parkvilles prie
miestyje. Sumokėjo 12.000 svarų, 
bet praktiškai lekų bendruomenė 
namų neturi, nes savivaldybė jo

Nors šiaip taip bendromis pajė
gomis sulopėme finansus, bet — 
antrą kartą!

Žmonės darosi nervingi, vien 
tik valgiu rūpinasi ir apie valgį 
kalba. Nuolat ir visur. Nuo kli
entų darže sunku ir atsiginti, 
žiūrėk, iš kurio kampo sode iš
lenda Ir kyšo galva: maisto!

Net kaimynai. Ypač mūsų skai
sčioji poniutė, pulkininko lakūno 
jauna našlė, pasižymi tuo staigiu 
kalėdojimu.

— Nieko šiandie neturime pus
ryčiams!

Savu laiku tai buvo prabangus 
žmogus, toji mūsų paryžietė. Ir 
dabar dar ji kalba labai retais, 
gerai pakoštais, žodžiais bei ba
lansuotais judėsiais, kas turėtų, 
tur būt, reikšti ypatingai gerą iš
auklėjimą. Ji suranda vis laiko 
dažyti akutes ir bruvius. Pagal 
laiką ir nuotaiką. Dažniausiai ji 
figūruoja aiškiai rudais plaukais. 
Ji moteriškė pastovi. Pakliuvusi 
čia iš Paryžiaus, iš draugijos tirš
čio, savo įpročių ji taip dažnai 
nekeičia. Pastaruoju laiku ji ruda.

Už tą jos pastovumą aš ir pa
dedu jai.

šiandie daktaras vizituoja. Ne 
tiek mane, kiek pažiūrėti daržo. 
Jau dvylikta. Mums laikas valgy
ti. Jis didžiai kliudo ir neišeina. 
Be to, visi mano triušiai nerimas- 
tauja.

Jo patariami, kadaise esame 
pasidarę iš seno benzino bako 
krosnelę pyragams kepti. Miltų 
mes prasimanome kartais už papi
rosus. Aš pats nerūkau. Dabar dar 
daktaras varto mūsų krosnį ir mo
kina išsijuosęs, kaip dar šį stebuk
lą pagerinti. Reikia žarijų pripil
ti ir ant šios konstrukcijos.

— Daktare... — perkertu jį. 
— Mūsų sodininkas vėl, matyti, 
serga, neatėjo. Koja!

— Kad nedavė man pjauti vo
ties!

Bet jis sunkiai sustabdomas.

Nelygu lakštingalas, {prastu jo 
profesijai metodingumu apeina vi
są sodą. Džiaugiasi visais auga
lais ir junse tūnančiomis kalorijo
mis. Jis, kaip atėjęs, visai tyliai, 
neatsisveikindamas, pradingsta. 
Savo mažą automobiliuką palikęs 
pakalnėje — benzino be reikalo 
nevartoti. Matyti, grįžo, kur lan
kęs ligonį.

Daktaras. Kunigas. Policijos 
komisaras, šios diduomenės at
švaitą ir mes pasidžiaugėme. Su 
pasaulį mačiusiais žmonėmis ir 
mes ištarėme p<» žodį.

Prabaščius, grįžęs iš atostogų, 
tuoj aplankė ir mus. — "Pieno iš 
ryto pilnas kaušas, per pietus — 
pieno iki valiai. Ir — mėsos”! 
Sirgo ta pačia liga, kaip ir mes 
visi, badmiriavimu. Tai buvo se
renada.

Žmona šiam iškilmingam mo
mentui padėjo į papirosų dėžutę 
— tris papirosus.

— Turkiški!
Ji vis atgiežia ir gėralą ir pa

pirosus. Užkalbina ir sušneka, ji 
tą moka. Tur būt, kad reverendum 
iš karto visų papirosų neišrūky
tų. Kunigui atsisveikinus ji pas

tebėjo, kad jos dėžutė tuščia, šiam 
išėjus sužvilgo negeru žvilgsniu 
ir į kunigo pusę ir į mane.

— Žinai, jis bus sušalvęs į ki
šenę visus papirosus.

— “Visus”! Kiek gi jų ten bu
vo?

— Trys! Išrūkyti jų iškart per 
tokią valandėlę negalėjo.

— Gerai, kad ne trisdešimt. 
Mes gi nerūkome.

Tačiau stabiliškiausias už visus, 
visai nesinervinantis ir visokios 
tvarkos ramstis — tai tas polici
jos komisaras, Ypatingiems reika
lams.

Jis vis prasimano maisto, tun
ka ir sako: Anglija nugalėsianti.

Bet tai vis medžiaginiai daly
kai: policija, tvarka, papirosai ir 
valgis. O tas, kas suteikia emoci
jų? IŠ tos srities, kur mūsų jaus
mus žadina. Vakar iš rytu ir visą 
popietį grojo patrankos kažkur 
Italijos kalnuose. Tik atrodė da
bar, tarytum buvo arčiau nuo mū
sų, nei paprastai. Vakare mėnu
liui sušvitus toje pusėje buvo pa
žaras.

(Iš Terros išleistosios knygos 
“Žemė dega”).

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ
c

PIGIAUSIAS IR SAUGIAUSIAS KELIAS PER N. BUTKONĄ

x 9 Cowper St., St. Kilda South, Vic. Telef. UL6671.

KAM SUKTI GALVĄ JIEŠKANT GERIAUSIĄ FIRMĄ?

Mes jieškome ir esame suradę geriausius bei pigiausius kelius 
jūsų siuntiniams ir mielai jums patarnaujame be atlyginimo, siųs
dami kainoraščius, instrukcijas, atsakydami į klausimus.

Užsakyti ar jūsų pačių sudaryti siuntiniai vaistų, drabužių ir 
maisto iki 11 ar 22 1b garantuotai pristatoma papr. ar oro paštu kur 
pageidaujama, — pigiau negu kur kitur.

Mūsų naujas skyrius: M. Gudelienė, 53 Hamilton St., Essendon, 
W. 6, Vic. Tel. FX 4401 (Tram. 49.59 vykti iki 61 sustojimo).

kių viešų parengimų neleidžia, iš
skyrus šeimyninio pobūdžio pobū
vių. Atrodo, panašioj būklėj yra 
ir Sydnėjaus lenkų namų reikalai.

Prieš keletą savaičių teko ap
žiūrėti Rkhmonde mūrinį pastatą, 
šis namas stovi ant 9000 kv. pė
dų sklypo ir jį supa trys gatvės. 
Patogus ir susisiekimo atžvilgiu. 
Pats namas (buv. fabrikas) tvir
tas, 3 augštų su dideliu rūsiu, 9 
kambariai, 3 salės. Pastato grindų 
plotas 25.000 kv. pėdų. Viduj rei
kalingas kapitalinis remontas. 
Aišku, šį namą nupirkus būtų 
daug darbo jį atremontuoti ir kaš
tuotų pinigo. Atrodo, tik dėl šios 
priežasties kaikas yra nuomonės, 
kad namas nepirktinas. Bet ar 
nepadarysim klaidos atsisakyda
mi? Jo kaina nėra augšta, todėl 
ir remonto išlaidos neturėtų gąz- 
dinti.

Prieš 3 metus lenkai pastatą 
buvo suderėję už £ 9000, bet sa
vininkas nepardavė. Iš varžytynių 
už jį buvo įvaržyta, rodos, £ 
5.500, bet už šitą kainą namas 
nebuvo parduotas.

Turint galvoj, kad daug re
monto būtų galima atlikti talkos 
būdu, tai ir kaštai žymiai suma
žėtų. Be to, pradžioje galima at- 
remontuoti vieną kitą kambarį, 
vieną salę, o vėliau ir kitas patal
pas. Bet jau turėtume kur susi
rinkti, būtų vietos mokyklai ir 
jaunimui, posėdžiams ir susirinki
mams.

Dabar kitas klausimas: , klek 
mes turime pinigų ir ar pajėgsime 
surinkti reikalingą sumą? Atsaky
mas aiškus: be pinigų mes nieko 
nepadarysime, tad jeigu jų dar 
trūksta, tai paspartinkime įnašų 
mokėjimą, suintensyvinkime pini
gų rinkimą, kvieskime į talką mū
sų darbščiąsias biteles — sociali
nės draugijos moteris, kvieskime 
jaunimą, dalyvaukime šiame dar
be visi, kad greičiau galėtume 
įžengti i savuosius namus.

K. Praimutas.
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VID. RYTAI

SYRIJA IR L1BAN0NAS
Apie 1500 m. prieš Kristų Sy- didžiuma arabai, mažumos: armė- 

rija buvo užkariauta egiptiečių, o 
vėliau žydų, finikiečių, asirų, chal- 
dėjų, persų ir graikų. Nuo 64 m. I 
prieš Kr. Syrija buvo Romos im
perijos dalis, kol ją 636 m. užka
riavo arabai. Kraštas labai nuken
tėjo nuo mongolų įsiveržimo 1260 
m. Turkų Otomanų imperijon ji 
pateko 1516 m. ir liko jos provin
cija iki Pirmojo Pasaulinio karo.
1916 m., britų-prancūzų slaptu! 
susitarimu, Syrija. pateko į pran
cūzų įtakos sferą, ir po I Pasau
linio karo, sumušus turkus ir žlu
gus Otomanų imperijai, Tautų Są
junga ją pripažino kaip prancūzų 
mandatą — pusiau koloniją. Vid. 
Rytų žinovas prof. George Len- 
czowski savo knygoje “The Middle 
East and World Affaires” rašo, 
kad prancūzai čia viešpatavo se
nuoju pagonių šūkiu: Divide et im
pend — skaldyk (pešdink) ir val
dyk, sudarinėk priešingus visuo
menės susigrupavimus, kad pats 
galėtum valdyti. Todėl ir prancū
zų vyr. komisaras gen. Gouraud 
1920 m. Syriją padalijo į 4 dalis: 
Didįjį Libanoną, Damasko valsty
bę, Latakiją ir Alepo valstybę su 
Aleksandretos sritimi (šią sritį 
1939 m. birželio 23 d. prancūzai 
perleido Turkijai, norėdami įsigy
ti jos prielankumą besiartinančio 
karo akivaizdoje. Ši Aleksandretos 
sritis apima 4.700 kv. km. su 
273,350 gyv.). Šios Vid. Rytų pran
cūzų dominavimo visos sritys va- 
dinavos Levanto valstybėmis.

1925 m. Alepo ir Damasko val
stybės buvo sujungtos į vieną ir 
pavadintos Syrijos respublika.

Prancūzų politika šiuose kraštuo
se buvo kolonialinė ir visiškai 
centralizuota, beveik nieko ar la
bai mažai teatsižvelgianti į vieti
nės autonomijos teises. Nuo pat 
prancūzų valdymo pradžios Syri
ja buvo nepatenkinta, ypač kai 
kaimyninei Irako karalijai britai 
1922 m. suteikė nepriklausomybę, 
o 1932 m. Irakas jau buvo priim
tas į Tautų Sąjungą. Syrijoje 
įtempimas prieš prancūzus kilo ir 
1925 m. gale pasireiškė sukilimu 
Damaske ir kitose krašto vietose. 
Tada vyr. Syrijos komisaras pran
cūzas gen. Sarrail davė įsakymą 
bombarduoti Damaską ir dalį mies
to pavertė griuvėsiais. 1926 m. 
gale sukilimas buvo numalšintas, 
bet bruzdėjimai nenurimo ir daž
nai pakartotinai reikšdavosi. 1930 
m. prancūzai Syrijos administra
ciją pertvarkė į šiek tiek savaran
kesnę nepriklausomybę, bet vis 
mandato teisėmis. Po 1939 m. įvy
kusių tautinių demonstracijų 
prancūzų vyr. komisaras suspen
davo Syrijos konstituciją. 1941 

m. britų ir laisvosios Prancūzijos 
kariuomenės. įsiveržė į Syriją, nes 
joje prancūzų administracija bu
vo ištikima vokiečių pastatyta j ai 
Vichy vyriausybei. Britų spaudžia
mas 1941 m. rugsėjo 28 d. pran
cūzų gen. Catroux turėjo atlikti 
Prancūzijos atžvilgiu nemalonų 
dalyką — paskelbti Syrijos ne
priklausomybę. šis aktas įvykdy
tas ir Libanone, kuriame nepri
klausomybė paskelbta 1941 m. 
lapkričio 26 d. Nežiūrint tų forma
lumų, prancūzai naujosioms res
publikoms neperdavė atsakinges- 
nių pareigų, o pačiame Libanone 
1943 m. net suėmė prezidentą ir 
didesniąją dalį ministerių. Liba- 
noniečiai atsakė generaliniu strei
ku ir antiprancūziškomis demon
stracijomis. Tas pat 1944 m. sau
sio 24 d. įvyko ir Syrijoje. Abu 
kraštai aiškiai matė: kol juose 
bus prancūzų karinės pajėgos, tol 
nepriklausomybė bus tik iliuzija. 
Įsiliepsnojančio įtempimo metu D. 
Britanijos min. pirmininkas Chur- 
chilis ultimatumo forma įsakė 
prancūzams sustabdyti ugnį į ara
bus ir taikiai susitarti. 1946 m. 
gruodžio 31 d. paskutinis prancū
zų karys paliko Syriją ir Libano
ną, ir nuo tada jos abi tapo sava
rankiškomis ir nepriklausomomis, 
o prancūzai baigė savo viešpatavi
mą Art. Rytuose. Antiprancūziš- 
kas nusistatymas ir šiandien gana 
gyvas Syrijoje.

Syrijos respublikos plotas — 
181.337 kv. km., gyv. 3.905.800;

nų, kurdų, turkų ir prancūzų. Re
ligijos atžvilgiu: 85 proc. maho 
metonys, 13,9 proc. krikščionys, 
1 proc. žydų, kitų religijų apie 1 
proc. Pusė viso krašto ploto tinka 
ūkininkauti, bet šiuo metu dirba
ma tik trečioji dalis, nes reikalin
ga geros drėkinimo sistemos. Au
ginama kviečiai, lęšiai, vynuogės, 
alyvos, medvilnė, tabakas. Klima
tas subtropinis, maža lietaus.

Užsienio politika grynai proso
vietinė. Svarbiausieji miestai: sos
tinė Damaskas su 408.7774 gyv., 
šiaurės prekybos centras — Ale- 
pas su 407.600 gyv., žemės ūkio 
gaminių ir šilko pramonės cent
ras — Homs su 261.900 gyv. ir 
Hana — beduinų prekybos cent
ras, su 155.600 gyv. Piniginis vie
netas — svaras. Pagrindinės kal
bos: arabų, mažiau — aramajų ir 
prancūzų. Augščiausias kalnas — 
Es Sukhne (šalia Palmyro miesto 
essančios kalnų grupės) yra 
4.560 m. augščio.

Pradžios mokslas privalomas. 
1954 m. Syrija turėjo 2.595 prad
žios mokyklas ir 212 vidur, mo
kyklų, bendrai paėmus 360 tūks
tančių moksleivių. Universitetas 
Damaske.

Ginkluotąsias pajėgas sudaro 
70.000 karių. Aviacija turi dvi 
“Meteorų” eskadriles, 40 “Spitfi
re” lėktuvų, sovietų gamybos 
“Mig-15” lėktuvų. Suezo įvykių 
metu didelį karo medžiagos kiekį 
ji gavo iš sovietų, kurie ir pasku
tinėm dienom jos daug gabena 
į Syrijos uostus. Iš visų Vld. Ry-

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Faktai ir nuomonės

Gerb. p. Redaktoriau, ALB

tų tai yra labiausiai prokomunis- 
tiškai nusistačiusi krašto valdžia!

Libanono respublikos plotas — 
10.400 kv. km., gyv. (pagal 1954 
m. surašymą) — 1.450.000. Reli
giškai — 54 proc. krikščionių, 44 
proc. mahometonų, kitų — 2 proc.
Svarbiausieji miestai - sčstinė Adrfaidės Apylinkės valdyba ma
il- pagrindinis uostas - Beirutas, n°- kad t01as M- Varnelis, rašyda- 
su 375.000 gyv., Tripolis, su 120. mas laiakus redakciJa‘, P™« tu- 
000 gyv. Piniginis vienetas - sva.«tų susipažinti su esama padėti
nis. Pagal susitarimą, respublikos mi- surinkti tikrus faktus ir tik 
prezidentūra - krikščionių, o min. ' tuomet skalbti spaudoje (žiūr. 
pirm, vieta — mahometonų. Pre-1 ^r. 29).
zidentą renka 6 metams. Preziden- Kr«Piu Jūs« damesi' P- R,,dak- 
tas sudaro ministerių kabinetų, I toriau’_kad Adelaidės^ Apyl. v-ba 
kuris atsakingas prieš parlamen
tą, turintį 44 atstovus. Libanone 
balsavimo teisę turi ir moterys.

1952 m. buvo 2.201 mokykla su 
182.327 moksleiviais. Y’ra 3 uni
versitetai (amerikiečių, prancūzų 
ir valstybinis) su 3.537 studentais.

Kraštas augina tabaką, alyvas, 
vynuoges ir kitus vaisius. Transa- 
rabijos naftos vamzdžiai iš Saudi 
Arabijos ateina į Sidono uostą, o 
iš Irako Kirkuko — į Tripolio uos
tą. Senovėje gersieji Libanono ke
drai beliko tik mažose oazėse vi
duryje nuo saulės išdegusių kal
nų. Klimatas gana įvairus, nuo 

švelnaus Viduramžio jūros pakraš
čių iki subtropinio prie Syrijos 
sienų. Libano kalnai siekia iki 

3.048 m. augščio. šilko pramonės 
centras — Tripolio uostas.

Karines pajėgas sudaro 10.000 
karių, keliolika lėktuvų ir nedideli 
pakraščių sargybos karo laivai, 
žydų karo metu Libanonas buvo 
neutralus ir nedalyvavo jame. Ko
munistų partija už įstatymų ri
bų tačiau sovietai Beirute turi di
delę atstovybę, kuri laikoma Vid, 
Rytų komunistų propagandos cent
ru.

VYT. ALANTAS
25 m. dramaturginio darbo sukaktuvininkas

Bene prieš dvejus metus’ šito 
laikraščio red. skelbė, kad nore-, 
dama padėti mūsų teatro grupėms 
sprendžiant repertuaro klausimą, 
yra kreipusis į mūsų dramatur
gus, prašydama prisiųsti (pasko
linti) savo seniau parašytus ar 
naujai sukurtus scenos veikalus. 
Ta pačia proga buvo priminta, 
kad pirmasis atsiliepė Vytautas 
Alantas, prisiųsdamas 3 savo nau
jus veikalus. Tarp jų buvo pami
nėta ir “Visuomenės veikėjai”, 3 
v. komedija.

Dabar skelbiama, kad Sydnėjaus 
Lietuvių Atžalos Teatras V. Alan-. 

Ito “Visuomenės veikėjus” parodys 
scenoje.

Nesu skaitęs' šios komedijos, tad 
apie ją ir nekalbėsiu, šia proga 
norėčiau keliais žodžiais apie pa
tį autorių.

Atsimenu “Užtvanką” — pir
mąją V. Alanto pjesę Kauno Val- 
styb. Teatre. Tai buvo 1932 m. 
Vadinasi, šiemet sukanka 25 me
tai, kai Vyt. Alantas su savo dra
mine kūryba įkopė į sceną, 
jau sukaktis!

“Užtvanka” buvo palyginti 
rai įvertinta kritikos ir šiltai 
tikta publikos. Ji Kauno Valst. 
Teatro scenoje išsilaikė bene 2 
sezonus. Plačiai vaidino ir provin
cijos teatrai. Statė vokiečių okup. 
metais ir Vaidilos Teatras, Vil
niuje.

Paskui Valst Teatro scenoje 
matėme “Gaisrą Lietuvoje”, “Bu
halterijos klaidą” ir “Gyvenimą 
iš naujo”. “Buhalterijos klaida” 
atsidūrė tremtyje ir buvo stato
ma stovyklų scenose. “Buhalteri
jos klaidą” E. Skujeniekas išver
tė į latvių kalbą.

“Aukštadvarį” V. Alantas pra
dėjo rašyti Lietuvoje ir baigė Vo
kietijoje.

Nukilęs į Ameriką V. Alantas 
parašė “Ragučio šaltinėlį”, “Vi
suomenės veikėjus’’ ir “šiapus už
dangos”. šios 3 komedijos buvo ir 
tebėra statomos Amerikos ir Ka
nados lietuviškųjų teatrų, ir, kaip 
tų kraštų lietuviškoji spauda ra
šo, su pasisekimu.

V. Alantas iki dabar yra para
šęs 13 scenos veikalų. Tai jau ga
na reikšmingas įnašas į mūsų ne
gausią draminę literatūrą, kuriai 
tarpti ypač nepalankios sąlygos 

išeivijoje.

Vyt. Alantas netik dramatur
gas; jis ir novelistas, ir publicis
tas, ir teatro direktorius, ir redak
torius.

V. Alantas šiemet birželio mėn. 
atšventė 55 metų amžiaus sukak
tį. Kilimo jis panevėžietis, nepri
klausomybės kovų dalyvis — sava
noris, studijavo literatūrą Kaune 
ir literatūros ir meno studijas bai
gė Prancūzijoje.

Dabar gyvena Detroite, JA 
Valstybėse. Daug rašo lietuviš- 

; kiems laikraščiams ir intensyviai 
dirba kaip rašytojas — dramatur
gas.

Zigmas Vėtra.

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

Tai

ge- 
su-

Jos 
‘vy

kurj 
(“M.

parodai.
Paroda nedavė nuostolių, 

tiesioginės išlaidos, įskaitant 
ną ir pakvietimus ponioms”, bet
neskaitant išlaidų 50-ties paveiks
lų medžiagoms, dažams ir kitų iš
laidų, buvo £ 62. čia neatsižvel
giama, kad parodai specialiai bu
vo ruoštasi bevelk ištisus metus 
be jokių pajamų. Tuo pačiu metu 
sugaišau beveik visą mėnesį reng
damas ir prižiūrėdamas lietuvių 
tautodailės skyrių Adelaidės Royal 
parodoje, nors, galbūt, sugaišau 
ne tiek daug valandų skaičium', 
bet tiek, kad per visą tą mėnesį 
negalėjau atsidėti 
darbui besiruošdamas

nepaneigė nė vieno fakto, 
teigiau aname savo laiške 
P.” Nr. 22).

Paminėjau, kad dailininkas vi
sokeriopai talkauja tos pačios 
v-bos darbe ir todėl yra “auksinis uan,«. ____________
aktyvas apylinkės balanse”, ra-' dai. 
šiau kad dailininkas prašė parodai Į Galų gale, po viso 
ruošti v-bos paramos — valdyba I pastangų, už parduotus savo pa
savo laiške redakcijai šitą faktą I rodoje 4 paveikslus gavau £ 103. 
tik patvirtino, cituodama atskiras 
dail. L. Žygo laiško vietas; minė
jau, kad įvyko v-bos posėdis, kur 
4 balsais prieš 1 buvo atsisakyta 
paremti dailininko parodą. Taip 
pat atpasakojau diskusijose iškel- 
tus motyvus, šitų faktų v-ba sa
vo laiške nepaneigė, vadinasi, jie 
yra tikri.

Tai ir buvo visi faktai, kuriuos 
paskelbiau spaudoje. Jokiu būdu 
negaliu sugalvoti, kaip tuos tik
rus faktus padarius dar “tikres
niais”?!

Įtariu, kad v-ba savo laišką rašė 
ne dėl tų faktų “tikrumo”, o dėl 
mano padarytų išvadų, vadinasi, 
nuomonės, kuri nesutinka su v-bos 
narių daugumos nuomone. Leid
žiu sau atkreipti v-bos ariu dėme
sį, kad jokia v-ba nėra kompe
tentinga uždrausti man ar bet kam 
kitam susidaryti savo asmeninę 
nuomonę ir ją viešai skelbti, nors 
toji nuomonė ir labai nepatiktų 
atskiriems v-bos nariams.

Ateityje nežadu gaišinti nei sa
vo laiko, nei užimti laikraštyje 
vietos, todėl į tolimesnę polemiką 
šiuo klausimu nesileisiu.

. Su pagarba,
M. Varnelis.

Parodos ir Valdybos
Gerb. p. Redaktoriau, ALB 

Adelaidės Apylinkės valdybos laiš
kas redakcijai (“M.P.” Nr. 29) vi
sai be reikalo nemaloniai įvėlė ir 
mano pavardę.

Kadangi M. Varnelis neminėjo 
vietovės ir pavardžių, tai ir man, 
skaitant jo laišką redakcijai, ne
buvo aišku, kuri apylinkė turima 
galvoje. Tad, manau, Adelaidės 
Apylinkės valdybai nebuvo reika
lo atsišaukti. ~

Aš gi, prisipažinsiu, dabar net 
džiaugiuosi, kad nelikau įsiparei
gojęs ir skolingas valdybai, nera
dus galimybės pataikauti mano

kūrybiniam 
savo paro-

to darbo ir

Manau tik, kad mano laiško 
ištraukų beprasmis ir pažodžiui 
nevisai tikslus panaudojimas, nė
ra didelio mandagumo pažymis. 
Be to, aš prašiau ne būtinai pini
ginės paramos — buvo ir kitų ga
limybių efektyviai pataikauti.

Dviejose labai teigiamose Ade
laidės laikraščių kritikose buvo 
pabrėžta, kad esu lietuvis daili
ninkas. Viena jų turėjo didelėmis 
raidėmis antraštę: “Artss Exibi- 
tion by Lithuanian”.

Tas viskas, manau, ne tik man, 
bet ir visiems lietuviams turėjo 
suteikti garbės, o tuo pačiu ir pa
sitenkinimu.

L. Žygas.

PAKASV/e

"LITUANUS” 
ŽURNALAS

“Lituanus”, angliškai kalban
čiam akademiniam jaunimui ir ap
lamai užsieniečiams informuoti 
apie Lietuvą skirtas žurnalas, vie
nintelis toks pasaulyje, atlieka la
bai reikšmingą darbą, bet jo lei
dimas susiduria su dideliais eko
nominiais sunkumais. Jo tiražas 
dar nėra didelis, tad iš prenumera
tos pajamų maža, o aukų sulau
kiama taip pat menkai. “Litua
nus” dabar išeina kas trys mėne
siai.

“Lituanus” leidimo visa našta 
ikšiol slėgė amerikiečius lietuvius 
studentus. Dabar ją kiek paleng
vina Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Kr. Vadyba. Bet ir jos iš
tekliai yra riboti. Tad reikėtų, kad 
prie jo leidimo prisidėtų visi, ku
rie supranta ir vertina informaci
jos apie Lietuvą reikšmę užsie
niečių tarpe. Būtų gera, kad mūsų 
studentai pravestų vajų “Litua
nus” žurnalui paremti, jį paskleis
tų savo kolegų tarpe universite
tuose ir koledžuose.

“Lituanus” įdomus turiniu, iliu
struotas ir techniškai gražiai tvar
komas. 4 Jį drąsiai galima įteikti 
kiekvienam daugiau išprususiam 
užsieniečiui.

“Lituanus” redaktorius P.V. Vy
gantas; redakcinė kolegija: A. 
Landsbergis, R. Šilbajoris,
Skrupskelis ir techniškasis red. G. 
Penikas.

Norintieji žurnalą auka parem
ti, užsiprenumeruoti ar susipažin
ti, kreipiasi šiuo adresu: “Litua
nus” 916 Willoughby Ave., Brook
lyn 21, N.Y., UU.US.A.

Prenumerata metams 1.00. dole
ris. (10 šil.). Atskiro numerio kai
na 25 centai.

“Lituanus” leidžia Amerikos 
Lietuvių Studentų Sąjunga.

K.

DR. A. RAMONAS

K.

Ottavos (Kanadoje) universite
to profesorius, pasireiškęs kaip 
gilus mokslininkas, gavo The So
cial Science Research Council of 
Canada stipendiją, o Ottavos uni
versitetas davė metus atostogų, 
kad prof. A. Ramūnas parašytų 
naują mokslinį veikalą.

Prieš pradėdamas rašyti veika
lą, dr. A. Ramūnas išvyksta į mo
kslo ir kultūros centrus Europoje, 
susipažinti su naujausiais šalti
niais ir pasirinkti medžiagos. Jis 
ten pradės rašyti ir naująjį vei
kalą.

Prof. dr. A. Ramūno veikalas 
apie sportą gavo visuotinį moksli
nį pripažinimą,

NAUJOS KNYGOS
ATSIŲSTA PAMINĖTI

KUN. DR. JUOZAS PRUNSKIS.
— motina Gailestingoji. 
Išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas. Spaudė “Draugo” spaustuvė, 
Čikagoj, 1957 m. 119 psl. Kaina
l. 30 dol.

Knygos virešlyje Fra Angelico, 
gyv. 1387-1455, Nukryžiavimo fre
skos detalė.

“Motiną Gailestingąją” autorius 
skiria savo motinai, Sibiro kanki
nei, kuri prie žiedais išpuošto na
mų altorėlio gegužės mėnesio mal
domis ir giesmėmis išmokė sūnų 
mylėti Mariją ir jieškoti sustipri
nimo ir vilties Jos gailestingume.

FELIX TIMMERMANS — KAI
MIETIŠKOJI PSALMĖ, romanas, 
vertė Vincas Kazokas, išleido Ni
dos Knygų Klubas, Londone, 1957
m. 189 psl. Kaina nepažymėta.

“Kaimietiškosios psalmės” dalis 
buvo atspausta atkarpomis šiame 
laikraštyje. Atrodo, kad daugelis 
skaitytojų dar gyvai prisimena 
vyriausiąjį Šio romano veikėją, ge_ 
raširdį ūkininką šaknį.

ANATOLE SHUB — LABOR IN 
THE SOVIET ORBIT. Išleido: 
Labor Committee to Release Im
prisoned Trade Unionists and De
mocratic Socialists. 83 psl. Virše
lyje nuotrauka iš Poznanės sukili
mo (1956 m. liepos mėn.) — jau
ni Lenkijos darbininkai streiko žy
gyje.

Komitetas, pasistatęs tikslu iš
laisvinti Sovietijoje kalinamus 
darbininkų unijų narius ir demo
kratinius socialistus, įsisteigė 1956 
m. Jis teikia pavergtų kraštų dar
bininkams ir visiems laisvės kovo
tojams visokeriopą paramą. Lais
vajam pasauliui stengiasi atskleis
ti komunistinę klastą ir melą. Tam 
leidžiamos knygos, žurnalai, kal
bama per radijus.

Labor in the Soviet Orbit — 
plati ir išsami studija. Prie jos 
paruosimo talkavo The New Lea
der žurnalo redakcijos štabas, ku
rio vyriausiu redaktorių yra žy
mus žurnalistas Anatole Shub. Lei
dinys apima komunizmo siautėji
mo laikotarpį nuo 1905 iki šių die
nų. Turinyje įdomūs str. apie Ru
sijos revoliuciją (1905-1924); So
vietų klasių sistemą (1928-1952); 
darbininkų išsilaisvinimo kovas 
(1953-1955); kelią į laisvę (1965
— ...) ir kt.

Gale knygos paduotas šios tarp
tautinės organizacijos narių — 
paskirų valstybių organizacijų są
rašas, kuriame tarp 62 valstybių 
įvairių organizacijų yra ir Lietu
vos Socialdemokratų partija.

LIETUVIŲ RADIJO

PENKMETIS

Los Angeles, California, Lie
tuvių radijas atšventė savo gyve
nimo penkmetį. Lietuvių radijui 
vadovauja Bronius Gediminas. Su
kakties proga buvo surengtas kon
certas, kurį atliko aktorius Vitalis 
Žukauskas (New Yorkas) ir bale- 
tininkas Jaunutis Puodžiūnas 
(Holly voodas).

LIETUVAITĖ LAIMĖJO

GROŽIO KONKURSĄ

Birutė Aldona Pleškytė, studi
juojanti Illinois universitete, Či
kagoje, buvo išrinkta šio univer
siteto ROTC (atsargos karta. la
vinimo būrio) grožio karaliene.

Pažymėtina, kad šiame univer
sitete studijuoja labai daug lietu
vių ir jie čia turi savo klubą, kurį 
pavadino “Lituanica” vardu.

NAUJA LIETUVIŲ BAŽNYČIA

Čikagos Marquette Park lietu
viškoji kolonija įsigijo nauja baž
nyčią. Ją pašventino kardinolas 
Strieh.

Bažnyčios statyba buvo pradėta 
1953 m. rudenį. Ją suprojektavo 
ir statybai vadovavo arch. Mulo- 
kas. Bažnyčia savo puošnumu ir 
stiliumi išsiskiria iš kitų Čikagos 
lietuvių bažnyčių, o jos pastaty
mas kaštavo apie 1 mik dolerių.

4



1967 m. rugpjūčio 12 d. MŪSŲ PABT0G1 6

| Gyvenimo | 
| Iškarpos

Bene prieš 3 savaites šiame lai
kraštyje buvo paskelbtas Sydnė
jaus lietuviškųjų organizacijų pa
rengimų kalendorius (1958 me
tams). Dar skaičiau, kad visus 
organizacijos (kalendoriuje sus
kaičiau apie 15, o Sydnėjuje, sa
ko, jų yra per 30) gražiai susita
rusios dar gražiau pasidalino veik 
visus lietuvio darbininko savait
galius.

Puiku, o kaikas dar postringau
ja, kad lietuviai išeiviai nesuta
ria, kad riejasi, kad nevieningi. 
Pasakos — pasižiūrėkite į sydnė- 
jiskių kalendorių!

•
Kaimynas perskaitęs šitą ka

lendorių pareiškia tokią mintį:
— Sakau, gerai, labai gražu, kai 
yra kas sales suranda, muzikon- 
tus pasamdo — darbininkui lietu
viui nebereikia galvos kvaršinti, 
kur nusidaužti subatvakario su

laukus: nori eini pas estus, į pro
testantų ar masonų sales Banks- 
tuwne, pas makabiečius Darling- 
hurstan. Ir taip kas šeštadienį 
kasnors surengia tautinį robaksą, 
su “negrų” dainomis, su “džiter- 
bagais”, su “pupų dėdėmis” ir be 
jų. Tik negerai, kai tautiečiai, 
persišokę ir pristigę pinigo, pra
deda nebesilankyti į šituos tauti
niais pagrindais ruošiamus pasi
šokimus.

— Štai, aną subatvakarį pro
testantų salikėje pučia muzikon- 
tai triūbas, kad net palūpiai dre
ba, o salėje, pirmininkui su drau
gu atvykus, suskaičiau 17 žmonių. 
Ir daugiau neatėjo.

— Apie 11 vai. rengėjai sukišo 
barzdas, liūdnai kinknoja galvo
mis, skaičiuoja išlaidas ir paja
mas — balanse aiškus plyšys.

— Et, nenusiminkite, — guo- 
dėme mes rengėjus, — prieš sa
vaitę ar dvi, kaimyninėje salėje 
taip pat pristigo publikos...

— Sakau, geras dalykas pasi
šokimai, tik, sakau, gal reikėtų 
bent vieną kitą, bent kas trečią 
šeštadieni palikti laisvą, kad lie
tuvis darbininkas žmogus turėtų 
kada atšvęsti vardadienį, gimimo 
dieną, surengti krikštynas, vestu
ves, į kiną nueiti...

Taigi, ponai vyrai, gal reikė
tų peržiūrėti kalendorių?

— Na, o kaip su spaudos ba
lium, eisit?

— Abejoju. Pinigą kaštuoja, o 
be to, nuotaikos nėra. Mūsų vyrai 
visai nemoka linksmintis — jie 
ir baliuje tik namus stato, tik po
litikuoja, tik ginčyjasi, o pašokti 
ir nėra kada.

— žinai, mieloji, kas link vy
rų, tai pasakysiu atvirai, mūsų 
vyrai truputį apkiautę — reikia 
jiems apšvietos. Bet tai galima 
sutvarkyti... O dėl išlaidų, mielo
ji, tai kokios jau čia tos išlai
dos, galima ir kukliai.

—- Reikėtų naujos suknios. Juk 
su ta pačia negi rodysies kiekvie
nais metais...

— Brangute, reikia turėt galvą, 
reikia kombinuoti — aš irgi nau
jos nesiuvu.

— Jeigu eičiau, tai būtinai tu
rėčiau patrumpinti, žinai, tą juo
dąją.

— Mieloji, kirpk ir dar liks. 
Juk pernai ir batukų nesimatė. 
Būtinai trumpink. Aš, žinai, irgi 
kirpsiu. Nedaug, kokį inčį, bet, 
kirpsiu. Gal dar ką pakombinuo- 
siu. Na, tai einam, sutarta?

— O pakvietimais aš pasirū
pinsiu, paskambinsiu redaktoriui.

— O gal, mieloji...
Traukinys atvažiavo į mano sto

tį, tad ir nežinau, kuri iš jų skam
bins redaktoriui.

•
Tarp mūs šnekant, ir manoji 

buvo pradėjus murkti dėl naujos 
suknios spaudos baliui. Bet dabar, 
kai išsiaiškinom, jau kelinta die
na apie tai neužsimena nė žodžiu. 
Tik pas siuvėją dažnai išeina. 
Sakau, gal mergaitei kokį drabu
žėlį siuva. JURGIS DAUBA.

Lenką" žavisi Vilnium
“Tribūna Liudu” koresponden

tas Lešek Golinski, rašydamas sa
vo įspūdžius apie lankymąsi Lie
tuvoje, vadina Lietuvą nuoširdžių 
žmonių kraštu. “Retai kur galima 
sutikti tokj vaišingumą”. Jei Len
kijon grįžus ji paklaus apie Vil
niaus išvaizdą, jis giliu įsitikini
mu galėsiąs pasakyti, kad tai pa
vyzdingo švarumo miestas. Lenkų 
dainų ir šokių ansamblio dalyviai 
matę Maskvą, Berlyną, Briuseli, 
matę daug miestų Europos ry

tuose ir vakaruose, ir gal kai ku
rie iš tų miestų buvo puošnesni, 
turtingesni, nepaliesti karo audrų, 
bet Vilnius visus dalyvius žavė
jęs visų pirma puikiais vaizdais, 
švara ir gyventojų nuoširdumu. 
Susižavėję Vilnium buvę ir daili
ninkai ir kino operatoriai. Reži
sierius Vitoldas Lesievičius, kuris 
už filmą apie “šlionską” tarp
tautiniame filmų festivalyje gavo 
premiją, Vilniuje kūrė visą doku
mentinę filmą. Dar atkreipę len
kų dėmesį sekmadieninis judėji
mas Vilniaus parduotuvėse, mu
ziejuose ir parodose. “Deja, res
toranuose aptarnaujama labai lė
tai. Sausakimši autobusai. Pana
šiai yra ir Varšuvoje... Vilnius 
turi daug žalumynų, parkų, pui
kias gatves, bet už tai maža res
toranų ir vagyklų. -Tokie rūpes
čiai ir mums, Varšuvos gyvento
jams, suprantami”.

TosmoT
Trading Co.

Sav. A. Vaitiekūnas
SIUNČIAME I LIETUVĄ BEI 
RUSIJA JOSŲ PAČIŲ SUPA- 
KUOTUS SIUNTINIUS.
Siuntinius prašau prisiųsti arba 
pristatyti mūsų adresu, (pakavi
mą atliekamo patys.
Jūsų supirktų prekių siuntinio svo
ris padidintas iki 22 lb«. Persiun
timo išlaidos tos pačios.

APMUITUOJAME 
vietoje ir pilnai 

apdraudžiame.
Prie siuntinio nebūtina pridėti 

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

ADRESATAS GAUNA 
siuntinį per 2i — 3 mėnesius 

nieko neprimokėdamas.
Laukiame Jūsų tu siuntiniai* bet 
kuriuo laiku ir savaitgaliais: 

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

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.

SKYRIAI:
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. Vai.: 7 ryto — 7 vaka
ro, kiekvieną dieną.

Adelaidėje
J. LAP5YS

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

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

Sydnėjuje
ŽAIBO TURNYRAS

Liepos 28 d. “Kovo” šachmatų 
sekcija pravedė šių metų Sydnė- 
jaus lietuvių pirmąjį žaibo turny
rą. Dalyvaujant gražiam skaičiui 
šachmatininkų, visa žaidimo eiga 
praėjo geroj nuotaikoj ir draugiš
koj atmosferoj. Pirmąją vietą lai
mėjo J. Maščinskas, antrą A. Dar
gužis ir trečią pasidalino Dam
brauskas, Kranauskas ir Raštu- 
tis, surinkę po lygiai taškų.

žvilgterėjus į paskirus žaidėjus, 
sveikintinas reiškinys yra Maš- 
činsko grįžimas į savo senąją for
mą, po jam nesėkmingo žiemos 
turnyro. Jis atsirevanšavo dabar
tiniame žaibo turnyre, laimėjęs 
visas partijas ir surinkęs visus 
galimus taškus žaibišku greitu

mu.
Dargužis, “Kovo” šachmatų sek

cijos vadovas, pralaimėjęs laimėto
jui paėmė antrą vietą.

Dėl trečios vietos atsirado dau
giau varžovų. Dambrauskas su 

Kranausku (seni draugai) neprieš
taravo dalintis trečia vieta, tačiau 
Raštučiui dar nebuvo vėlu paro
dyti savo atkaklumą ir įterpti sa
vo trečiuoju.

Koženiauskas, didelis favoritas 
žiemos turnyre, žaibo varžybose 
pasirodė gana silpnai ir įstengė 
sužaisti tik gambitus be kompen
sacijos.

Iš stipresniųjų buvusių šachma- 
tiniknų Grosas, kaip paprastai, 
uolus, rimtas ir senas šachmati
ninkas, neatsispyrė žaibiškoms 
kombinacijoms ir nukentėjo taš
kų medžioklėje. Gedminas, vienas 
iš ramiausių šio turnyro dalyvių, 
pasiėmė tai kas buvo jam galima, 
nepraradęs šypsenos, kas reta pas 
šachmatininkus.

PABALTIECIŲ TURNYRAS

Šį mėnesį (datos bus paskelbta 
vėliau), “Kovo” iniciatyva įvyks 
pirmasis Sydnėjaus pabaltiečių 
šachmatų turnyras. Kiekviena 

tautybė bus atstovaujama šešiose 
lentose. Lietuviams neturint tin
kamos patalpos, žaidynės savait
galiais vyks estų ir latvių ben
druomenės namuose.

A. Dargužis.

SUSIMOKĖKIME
NARIO MOKESTI

“Kovo” valdyba prašo visus sa
vo narius ir narius-rėmėjus susi
mokėti nario mokestį: vienas sva
ras vyrams ir 10 šilingų mote
rims už 1957-sius metus. Sumokė
jus nario mokestį, nariai ir na
riai rėmėjai gauna klubo nario 
vardinę knygutę. Nario mokestį iš 
visų renka “Kovo” valdybos vice
pirmininkas S. Jūraitis, kurį gali
ma sutikti šeštadieniais krepšinio 
treniruotėse ir sekmadieniais prie 
bažnyčios.

Geelonge
“VYTIS" LAIMI

Prieš kurį laiką Geelonge viešė
jo Melbourne “Varpo” krepšinin
kai ir krepšininkės ir turėjo tre
jas rungtynes.

“Vyties” vyrai, gerai išaudoda- 
mi savo ūgį, tiksliais mėtymais 
pralaužė “Varpo” dengimą ir pir
mo puslaikio vidury jau vedė 16:4. 
Išlaikydami iniciatyvą, vytiečiai 
gana lengvai įveikė svečių pirmą
ją komandą rezultatu 44:35 
(24:19. “Vyties” taškus pelnė: 
Šimkus 21, Bertašius 9, E. Lip- 
šys G, Jonušas 4, Zenkevičius 4. 
“Varpo”: Soha 10, Bacevičius 8, 
Kuncaitis 9, Šėkas6, Kaladė 2.

Su šiuo laimėjimu Geelongo “Vy
ties” krepšininkai pasiekė savo 
pirmosios komandos trečią laimė
jimą šiais metais prieš 1956-jų 
metų lietuvių sporto šventės krep
šinio nugalėtoją Melbourno “Var
pą”.

“Vyties” antroji komanda po 

sunkios ir apylygės kovos nuga
lėjo “Varpo” II — 42:39 (20:21). 
Abi komandos šias rungtynes su- 
kovojo labai ryžtingai ir rezulta
tas keitėsi tai vienų tai kitų nau
dai, bet vytiečių tikslesni mėty
mai nulėmė laimėjimą. Vyčiai taš
kus pelnė: Volkovickas 14, Joman
tas 9, Starinskas 7, Kisielius 6 
Zdanavičius 4, J. Lipšys 2. “Var
pui”: Šarūnas 17, Vaitkus 12, Moc
kus 6, Baltrušaitis ir Ablonskis 
po 2.

“Vyties” merginos, gerai išnau- 
dodamos zoninį degimą, įveikė 
“Varpo” merginas 15:13 (11:9). 
“Vyties” taškai: N. Bratanavičiū- 
tė ir L. Jonušaitė po 4, Šimkutė
6, Buckytė 1. “Varpo”: Rubaževi- 
čiūtė 8, Lazutkaitė 4 ir Verbylai- 
tėl.

ŠACHMATAI
Geelongo miesto tarpklubinėse 

šachmatų pirmenybėse “Vytis” su 
GĮ taško užtikrintai pirmauja. 
Antroje vietoje seka pereitų metų 
meisteris Shell su 5 taškais. Pir
menybėse dalyvauja 6 komandos 
po 4 žaidėjus kiekvienoje.

Paskutines savo rungtynes “Vy
tis” laimėjo prieš stiprią olandų 
komandą 4:0. Už “Vyties” klubą 
žaidė ir po tašką pelnė: A. Bra- 
tanavičlus, J. Jonušas, R. Giedrys 
ir J. Malinauskas.

Adelaidėje
VYTIS — STH. ADELAIDE 

64:54 (28:26)
ši laimėjimą vytiečiai turėjo 

labai kietai išsikovoti. Prmam pus- 
laiky kova buvo apylygė. Tik ant
rajame lietuviai, savo goresniais 

mėtymais išsikovojo pergalę. Taš
kai: Ignatavičius 22, Klimaitis 19, 
Visockis 10, Petkūnas 9 ir Pet
raška 4.

JAUNIŲ I — POSTAL 
58:19 (27:6)

Po gana lengvos kovos ‘Vyties” 
jauniai užtikrintai laimėjo dideliu 
taškų santykiu. “Vyties” taškai: 
Lapšys 23, Pocius 10, L. Urmonas 
9, Rakauskas 8, Snarskis 6 ir R. 
Urmonas 2.

MOTERŲ I — MARRION 
30:4 (20:0)

Po eilės pralaimėjimų vytietės 
pradeda po truputį taisytis, šias 
rungtynes jos sužaidė labai gerai, 
nors ir neturėjo plimainų. Taškai: 
M. Kelertaitė 17, O. Kelertaitė 5, 
Kitienė ir Visockienė po 3, Igna
tavičienė 2.

šios komandos žaidėjos turėtų 
į krepšinio treniruotes žiūrėti 
daug rimčiau ir ateiti į jas spor
tiškai apsrengusios.

MOTERŲ II — NTH. ADELAIDE 
14:24 (8:12)

Nora rungtynės ir buvo pralai
mėtos, bet “Vyties” jaunės daro 
didelę pažangą, įgauna komandi
nio žaidimo formą ir gerėja savo 
mėtymais. Taškai: M. šiukšterytė
7, I. Pečiulytė 5 ir E. šiukšte
rytė 2.

Per paskutiniąsias savo rungty
nes tiek puolimas, tiek gynimas 
sužaidė labai gerai. Gaila tik, jog 
kai kurios žaidėjos negali atvykti 
į paskutines, vėlai vykstančias 
rungtynes. Atrodo, kad tėvai ne
nori leisti vienų mergaičių į vėlai 
įvykstančias rungtynes. Varžy
boms įpusėjus, nėra įmanoma da
bar pakeisti rungtynių lentelės. 

Būtų gera ir gražu, kad tėvai at
vyktų kartu į rungtynes, pamaty
tų savo dukras žaidžiant, būtų di
delė moralinė parama joms ir tuo 
pačiu nereikėtų mergaitėms vie
noms grįžti į namus.

Būtų labai malonu klubo val
dybai, kad sportininkų-ių jaunių 
tėvai kartais užsuktų pasižiūrėti 
kaip vyksta treniruotės ir tuo pa
čiu įsitikintų, kokią naudą sportas 
duoda mūsų bręstančiam jaunimui.

B.N.

Melbourne
KREPŠINIS

“Varpo” pirmoji vyrų komanda, 
išvažiavus iš Melbourno dviems 
komandos žaidėjams, žymiai su
silpnėjo ir pergyvena didelę kri
zę. Nesenai, lankautais Geelonge 
(žiūrėk aprašymą iš Geelongo) 
“Varpo” vyrai ir moterys turėjo 
pasitenkinti pralaimėjimais prieš 
kasdien vis geriau žaidžiančius 
jaunuosius geelongiškius. Ne tik 
iš rezultatų, bet ir iš žaidimo ly
gio matosi, kad geelongiškiai smar
kiai rengiasi ateinančiai sporto 
šventei. Tikėkimės, kad ir kiti 
klubai bus gerai pasiruošę ir tuo 
pačiu pamatysime augšto lygio 
varžybas.

“Varpas”, nors ir netekęs kelių 
gerųjų žaidėjų, turėtų savo pir
mąją komandą papildyti prieaug
liu ir duoti jiems galimybę pilnai 
įsijungti į žaidimą.

MOTERYS — AJAX 24:20.

“Varpo” moterų krepšininkės 
buvo pakviestos dalyvauti į Izrae
lio klubo surengtas varžybas. Pir
mąsias savo rungtynes varpietės 
gražiai sužaidė ir pelnytai laimė
jo prieš Izraelio moteris. Taškus 
pelnė: Lazutkaitė 8, Reibužytė 7, 
Verbylaitė 5, Zableckytė 4.

Algi..

Pasitaiko ir taip...
Gautomis iš Melbourno žinio

mis, vienos iš krepšinio rungtynių 
pasibaigė boksu. Teisėjams nega
lint žaidėjų sutvarkyti, pasireiš
kė kai kurių žaidėjų karingumas. 
To pasėkoje Victorijos Krepšinio 
S-ga pasielgė labai teisingai ir 
diskvalifikavo vieną australą me
tams, kitą pusei metų, o vieną 
“Varpo” žaidėją, nors ir gavusį 
keturias siūles prie kairiosios 
akies, dešimčiai savaičių.

Jeigu vyrai mėgsta boksą, tai 
nenuostabu, bet tą pačią savaitę, 
ir “Varpo” moterys, tur būt sek
damos vyrus, parodė taip pat sa
vo karingumą ir pasitampė už 
plaukų su australėmis. Krepšinio 
S-ga, visai neatsižvelgdama į lytį, 
vieną varpietę diskvalifikavo še
šioms savaitėms. (“Varpo” vado
vybė iš savo pusės turėtų taip pat

griežtai sutvarkyti išsišokančius 
per žaidimą savo žaidėjus ir žai
dėjas, nes panašūs dalykai ypa
tingai žemina gerą lietuvio krep
šininko vardą Australijoje ir tuo 
pačiu duoda labai blogą ir neigia
mą pavyzdį mūsų jauniesiems 
žaidėjams. Sp. Sk. Red.)

LIETUVOS LENGVOSIOS 
ATLETIKOS PIRMENYBIŲ 

LAIMĖTOJAI

Pirmenybės pasibaigė Vilniuje 
liepos 25 d. 30 km. ėjime pirma
sis baigė “Žalgirio” sportininkas 
Kiseliovas, nuėjęs tą distanciją 
per 2 vai. 39 min. 37,4 sek. 30 
km. bėgime laimėjo Tumėnas, 
įveikęs nuotolį per 1 vai. 43 min. 
56,8 sek. Karaliūnaitė 800 metrų 
įveikė per 2 min. 15,8 sek. Rutu
lio stūmime moterims Veikalaitė 
nustūmė 12,72 m. šuolyje į augštį 
čempionu liko Petrušauskaitė, per
šokusi 1,45 m. 80 metrų barjeri
niame bėgime nugalėjo I. Sinkevi
čiūtė, nubėgusi distanciją per 11,5 
sek. Respublikos čempionu kūjo 
mėtyme tapo Jaščianinas, nusvie
dęs 52,12 m. 200 metrų distanci
ją įveikė R. Petrikaitė per 25,8 
sek. 200 metrų kliūtiniame bėgi
me laimėjo S. Balsys rezultatu 
25,7 sek. Pirmą vietą trišuolyje 
laimėjo Janickas, nušokęs 14,70 

m.

GIMNAZIJOJ

Vasario 16 gimnazijoje mokinių 
dabar yra 116, iš jų berniukų 62. 
mergaičių 54. Su mokiniais paren
giamose klasėse ir Meno mokyklo
je viso bendrabutyje yra ir maiti
nami 121 vaikas Per 1956-57 m. 
išstojo iš gimnazijos 40 berniukų 
ir 36 mergaitės, o įstojo 1957-58 
mokslo metams 25 berniukai ir 20 
mergaičių. Iš išstojusiųjų emigra
vo 51, baigė gimnaziją 5, likusie
ji perėjo į kitas mokyklas arba 
išvyko namo (5 buvo atleisti). Ka
talikų mokinių yra 63, evangelikų 
58.

VIENAS VYRAS — NE TALKA 
VIENAS ŽODIS — NE ŠNEKA
— TAD VISI I LIETUVIŠKŲ

NAMŲ ĮSIGIJIMO TALKĄ!

įo EUROPIETIS SPECIALISTAS ___
S OPTIKAS f H
ft Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių uT I 3
ft akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., §
Ę šeštad. 9-13 vai. j ft
ffl 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. I f S
ft (Priešais Melbourno Town Hali.) f S
§ Centr. 1819 S

įČdHS2SZ5252S25ESe!5E5B5 ,HSB5Z5E52SE5HSESB5,H5E5B5BSH5HSB5E525H5252Jū

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai 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 išsimokėjimut Mes kalbame vokiškai.

HiiniiiniiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniininiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiinniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniinniiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniinirniiniiiiiiiiiiP'

Siuskite Siuntinius
PIGIAUSIU KELIU!

Mes esame VIENINTELĖ autorizuota agentūra Australijoje, 
galinti siųsti

SIUNTINIUS TIESIOG JOSŲ GIMINĖMS 1 LIETUVĄ.

TIESIOGINIS KELIAS YRA 
GREIČIAUSIAS KELIAS.

Jūs mokate tik vienas persiuntimo išlaidas iš Australijos už 
siuntinį Jūsų giminėms į USSR: tai kaštuoja tik £ 1.0.7 11 sva
rų siuntiniui.
Supirkite prekes kur Jums patinka, pirkite ką norite ir atneš
kite (ar pasiųskite paštu) mums, pridėdami pirkimo kvitus 
(maksimalus svoris 11 svarų).
Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius tučtuojaus. Visus kaštus su
mokate vietoje ir siuntinio gavėjas absoliučiai nieko nemoka. 
Mes garantuojame, kad siuntinys saugiai pasieks adresatą per 
2-3 mėnesius.
NĖ VIENAS SIUNTINYS NĖRA PRAŽUVĘS PER 11 METŲ.

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

TEL. FA 5195
................... loiiniiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiBm
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MUSU P4ST0GE
Sydnėjaus Operos

RŪMŲ STATYBAI PER 1 VAL. 
SURINKTA £ 235.500

SYDNĖJUS ADELAIDĖ MELBOURNAS
VYT. ALANTO 

VISUOMENĖS VEIKĖJAI,

3 v. komedijos premjera 
rugpjūčio 18 d., sekmadienį, Capi
tol salėje, Bankstowne. Veikalą 
stato Sydnėjaus Lietuvių Atžalos 
Teatras. Režisierius S. Skorulis.

Visuomenės veikėjai yra vienas 
naujausių V. Alanto scenos vei
kalų, parašytas Amerikoje.

MOTERYS RUOŠIA LOTERIJĄ

Sydnėjaus Liet. Mot. Soc. Glo
bos draugija, susitarusi su ALB 
Sydnėjaus apylinkės valdyba, š.m. 
rugsėjo 8 d. (tautos šventės mi
nėjime) Broadway parapijos salė
je, ruošia gausią fantais loteriją. 
Draugijos valdyba primena drau
gijos narėms, kad šiai loterijai 
fantus reikia pristatyti iki rug
pjūčio 24 d.

Galintieji šią šalpos reikalams 
ruošiamą loteriją paremti fantais, 
juos įteikia draugijos narėms, ar
ba susitaria kur juos pristatyti. 
Visais reikalais kreiptis šiais te
lefonais: Dr-jos pirm. — YL 9153, 
sekretorė — UL 4002.

MIŠKININKAI ŠELPIA SAVO 
DRAUGUS SIBIRE

Lietuvos Miškininkų Sąjungos 
išeivijoje valdyba, Čikagoj (JAV), 
gauna laiškų iš Sibiran ištrem
tųjų miškininkų, kurių būklė yra 
kritiška. Valdyba kreipėsi į savo 
narius, prašydama ištiesti pagal
bos ranką. Kreipimasis rado pri
tarimo ir dabar ištremtieji šelpia
mi siuntiniais.

Nedidelis Australijoje gyvenan
čių Lietuvos miškininkų bei jų 
bičulių būrelis irgi remia per 
LMS Centro valdybą savo buvu
sius profesijos draugus, vargs

tančius Sibire.

★ Prie Gerųjų Kaimynų veikiąs 
tautybių komitetas, kuriame lietu
viams atstovauja Juozas Lapšys, 
rengia aktualias paskaitas ir dis
kusijas, kuriose dalyvauja ir nau
jieji ir senieji šio krašto gyvento
jai, norį išsiaiškinti rūpmus klau
simus ai’ išgirsti eksperto nuomo
nę.

J. Lapšys, buv. apylinkės pirmi
ninkas, ten ir pats skaitė kelias 
paskaitas. Dabar jo iniciatyva or
ganizuojama paskaita apie Aust
ralijos apsaugą ir jos ginkluotą
sias pajėgas. Paskaitininku pa
kviestas Australijos krašto apsau
gos ministeris Sir. Philip McBri
de, Pietų Australijos atstovas fe- 
deraliniam parlamente, kuris ne
senai yra grįžęs iš Amerikos po 
pasitarimų ginklavimosi ir gyny
bos reikalais.

Paskaita įvyks rugpjūčio 21 d., 
8.30 vai., Pramonės rūmuose, 12 
Pirie Str.

★ Adelaidės lietuviškosios or
ganizacijos, ALB Adelaidės val
dybos vardu, š.m. rugsėjo 29 d. 
ruošiasi -tinkamai atšvęsti šiame 
mieste gyvenančio literatūros pre- 
mininko Pulgio Andriušio 50 me
tų amžiaus sukaktį.

★, Adaleidiškiai lietuviai su di
deliu susidomėjimu laukia 
boumo Lietuvių Dainos 
koncerto, kuris įvyks 
Hali rugsėjo 1 d.

Pranešimas-kvietimas
Š.m. rugpjūčio 17 d., šeštadie

nį, Protestant Hall, Bankstowne, 
įvyks Bankstowno Lietuvių Namų 
vainiko iškėlimo pobūvis, kuris 
prasidės 2 vai. p.p. ir tęsis iki 6 
vai. vak. (vėliau šokiai iki 12 vai.)

I šį pobūvį kviečiami atsilanky
ti visi nariai, rėmėjai, organiza
cijų atstovai ir visi Sydnėjaus ir 
apylinkių lietuviai.

Bankstowno L.N. Valdyba.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
TEATRAS

ATŽALA
ŠIŲ METŲ RUGPJŪČIO 18 D. 

STATO

Vytauto Alanto
3 v. komediją

VISUOMENĖS 
VEIKĖJAI

Režisieriu* — Stasys Skorulis 
Scenovaizdis — Kęstutis Ankus

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

Administratorius M. Malaitis.

Pastatymas jvyk* i.m. rugpjūčio 
18 d. 5 vai. “Capitol” salėje, 

Bankstowne.
Bilietus galima įsigyti liet, spau
dos kioske Camperdowne; pas ad
min. M. Malaitį, 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.

Mel- 
sambūrio 
Australia

Ž.

Pajieškojimai
★ Simas Dagilaitis, kilęs iš Su

dargo m., gyvenantis Melbourne, 
prašomas parašyti Pranui Švarcui, 
84 Rodd St., Birong, N.S.W.

★ Kęstutis Sasnys, s. Jono, pra
šomas atsiliepti šiuo adresu: Jo
nas Sasnys, 8 Bare Hill St., Little
borough, Lane’s, England.

★ Juozą Vedecką, kilusį iš Erž
vilko vi., prašo atsiliepti P.V., 29 
Westgarth St., O’Connor, Canber
ra, A.C.T.

PADĖKA

Š.m. liepos mėn. 7 d. Lietuvių 
Kultūros Fondo Australijos Val
dybos suruošto dainos, muzikos ir 
išraiškos šokio koncerto scenos da
lyviams: p.p. solistei G. Vasi
liauskienei ir pianistei D. Oldham, 
kurios nepagailėjo brangaus lai-
ko ir nebijojo kelionės vargo at
vykti iš Adelaidės į Melbourną ir 
savo puikiu dainavimu ir skambi
nimu žavėjo melbourniškius; ne
nuilstamam dirigentui A. čelnai 
ir jo vadovaujama chorui, kuris 
savo dainomis klausytojus valan-
dėlei grąžino į laisvą Lietuvą; iš
raiškos šokio šokėjoms J. Kesmi- 
naitei — Klupšienei ir E. Kesmi- 
naitei — šilienei, atskleidusioms 
išraiškos šokio meno grožį; A. Ka
razijienei, kuri pragramos prane
šimais jungė klausytojus su sce
na; taip pat p.p. Klupšienei, čy- 
pienei, Baltrūnui, Bosikiui, Krau- 
saitei, Bulakai, talkavusiems ir 
padėjusiems atlikti eilę reikalų, 
susijusių su koncerto parengimu;
p.p. Gyliams ir Tamošaičiams už 
viešnių iš Adelaidės priėmimą ir 
jomis rūpinimąsi; p. S. Balčiūnui 
talkavusiam su automašina; o taip 
pat niekada nepavargstančioms 
Soc. Mot. Dr-jos narėms už ska
nią vakarienę, nuoširdus ačiū.

Rengėjai.

Visai rimtai
Apie 40 m. amžiaus vyras nori 

susirašinėti vedybų tikslu su savo 
amžiaus rimta panele ar našle. 
Turtas nesvarbu. Atsakysiu į vi
sus laiškus. Rašyti šio lakiraščio 
red., kad perduotų "N.”

PRANEŠIMAS
Š.m. rugsėjo 1 d., sekmadienį, 
vai. p.p., Šv. Jono parapijos pa

talpose pakartotinai šaukiamas
L.S. “Ramovė” Melbourne 
riaus metinis susirinkimas, 
nariai -kviečiami dalyvauti.

Valdyba.

i

sky-
Visi

— PAPILDYMAS —
Maironio minėjimo Melbourne ap
rašyme (M.P. Nr. 30) neteisingai 
pažymėti organizatoriai: “Jį orga
nizavo Lituanistiniai kursai”. Tu
rėjo būti: “Jį (minėjimą) orga
nizavo sutartinai Melbourne Litu
anistiniai kursai ir Parapijos Jau
nimo kursai”. Klaida įvyko be 
blogos valios — tik todėl, kad 
respondentui nebuvo žinoma 
rojį padėtis.

Korespondentas.

PRANEŠIMAS

ko- 
tik-

SPORTO KLUBAMS
Pranešame Australijos lietuvių 

sporto klubams, kad VIII Austra
lijos lietuvių sporto šventė įvyks
ta Geelonge, š.m. gruodžio mėn. 
27-31 dienomis imtinai.

Prašome visus klubus, norinčius 
dalyvauti, pranešti apie tai kuo 
greičiausiai Geelongo “Vyties” 
klubo sekretorei šiuo adresu: D. 
Bertašiutė, 59 Watson St., North 
Geelong, Victoria.

GEELONGO LIET. SP. KL. 
VYTIES VALDYBA.

PADĖKA

ALB Wollongongo Apylinkės 
valdybai ruošiant Dariaus — Gi
rėno minėjimą ir tą pačią dieną 
krepšinio rungtynes bei balių, 
mums daug talkavusiems sydnė- 
jiškiams: “Dainos” chorui, “Kovo” 
sportininkams ii’ vadovams, o 
taip pat p. A. Alkevičienei už bu
feto paruošimą, ponioms Gailiū- 
nienei, Mataitienei ir Simonaitie- 
nei už dovanas loterijai, o sykiu 
ir visiems svečiams sydnėjiškiams 
ir mūsų apylinkės nariams, už 
atsilankymą į parengimus, nuo
širdžiai dėkojame.

V. Trečiokas
ALB Wollongongo Apylinkės 

Valdybos Pirmininkas.

Rugpjūčio 7 d. Sydnėjaus ro
tušėje pradėtas Sydnėjaus operos 
rūmų statybai pinigų telkimo va
jus. šį vajų paskelbęs New South 
Wales premjeras Cahil įteikė savo 
vyriausybės vardu £ 100.000 čekį. 
Sydnėjaus miesto burmistras Jen
sen pareiškė, kad šio miesto savi
valdybė operos rūmų fondui per 
penkerius metus įmokės £ 100.000. 
Kiti donatoriai, kaip Rural bankas, 
davė £ 
Ltd. — 
£ 5000. 
įvairios
organizacijos. Per vieną valandą 
operos fondan buvo sudėta £ 235. 
500. Operos rūmų statyba kaštuos 
£ 3.500.000. Vajaus atidaryme da
lyvavo per 2500 žmonių.

Australijos federalinės vyriau
sybės iždo valdytojas paskelbė, 
kad aukos operos rūmų fondan bus 
užskaitomos į neapmokestinamų 
pajamų grupę.

1967 m. rugpjūčio 12 d.

POSVGTimU

Pasiruoškime 
Korespondiniam 

Suvažiavimui
15.000, Consolidated Press 
£ 16.000, Adolf Basser —

Mažesnes sumas davė 
firmos, paskiri asmenys,

(sks) 1957 m. rugsėjo 1 d. šau
kiamas Lietuvių Skautų Sąjungos 
vadovių ir vadovų korespondenci- 
nis suvažiavimas. Jo metu bus 
renkama S-gos Taryba, Garbės 
teismas, Kontrolės komisijaą Vy
riausieji skautininkai ir jų pava
duotojai, Garbės 
nų vadai.

ŠAUKLIAI su 
kimų nuostatais
visiems tuntininkams, 
kams, taip pat ir visiems 
vams, kurių adresai vadijų bus

gynėjai ir Ra jo-

terminais ir rin- 
bus išsiuntinėti 

vietinin- 
vado-

VISUOMENĖS VEIKĖJAI
Šnekučiuojasi apie lietuviškus namus

visuomenine 
kaip tik šį klausimą gliau- 
dar kaip! Pavyzdžiui toks 
žmogus, kaip J. Jarmala- 
ir tas tik šneka-, tik aiški-

Ir atsitik tu man taip, kad kur 
benueisi, visur ir visi šiandien tik 
ir tešneka apie lietuviškus namus, 
apie vienybę, apie susiklausymą 

ii* kitus panašius dalykus.
Štai, užkopiu į Milsons Point 

saliukę. O ten — visas tuzinas ge
rų pažįstamų, ikšiol kažkaip men
kai tesidomėjusių 
veikla, 
do. Ir 
rimtas 
vičius,
na, kad negalįs visur suspėti, kad 
jį kamuoja tūkstančiai problemų 
ir milionai reikalų; barasi ant 
Antano Gasiūno, vadina jį cicili- 
ku, vienybės ardytoju ir pan. Vi- 
suomeningičiu, aiškiai matyti, su
sirgęs ir Julius Dambrauskas. Tik 
jis, kaip jaunesnis už anuodu, 
šalia namų statybos randa šne
kos dar ii* su merginom. Net ir K. 
Dauguvietytė, ikšiol nuošaliai nuo 
visuomeninės veiklos stovėjusi, ir 
ta dabar įklimpo, it muselė į me
dų: planuoja susirinkimus, ginčy- 
jasi su Jonu Ilčiuku, staiga iš
virtusiu į suktą politikierių, ran
da bendros šnekos apie jaunimo 
organizacinius reikalus su Pajau
ta Daukute, ir su Guoda Petraus
kaite, ir su Henriku šliteriu. Tik 
O. Motuzienė, atrodo, dar tebesi
laiko nuošaliau. Ji, sako, šiame 
sąmyšyje dalyvauja tik todėl, kad 
Ilčiukas jai rūpi.

ALB BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBA

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

rengia linksmą šokių

VAKARA — POBŪVI. 
( <

Gros gera austrų-vokiečių kapela. Veiks turtingas bufetas su 
gaivinančiais gėrimais.

Kviečiame visus atsilankyti.
ALB Bankstowno Apylinkės Valdyba.

’’Musų 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.

pristatyti Pirmijai iki š.m. rugpjū
čio 10 dienos.

Visi vadovai — vėl jau dabar 
prašomi patikrinti, kad jų tiks
lūs pašto adresai būtų žinomi jų 
vietininkui-kei ar tuntininkui-kei, 
eventualiai — Seserijos ar Broli
jos vadijoms, o jų nario mokestis 
sumokėtas. Kurie ketina /siūlyti 
kandidatus rinkimams, tegauna 
jau dabai’ savo kandidatų sutiki
mus.

Budėkime!
LSS Tarybos Pirmija.

SYDNĖJAUS SKAUTAI 
“BERNIUKŲ MIESTE”

Tarp šių visų nepavargstančių 
veikėjų sukaliojasi ir Stasys 
rulis. Kas jį arčiau paįsta, 
kad jam visuomeninė veikla 
nežinomo darbo sritis. Gal 
jis čia, lyg koks prezidiumo pir
mininkas, kartais pristabdo įsi
karščiavusius, paskatina tyliuo
sius, arba vienu rankos pamojimu 
visus susodina į kėdes ir aiškina, 
kaip turi elgtis Gasiūnas, kad 

Jarmalavičiui dar didesnę širdperšą 
sukėlus. Arba vėl, moko Dambrau-. 
ską, kaip reikia kalbinti Grinie
nę.

Sakau, pabuvęs pusvalandį sa- 
liukėje, pasijutau kaip kokiam 
namų dalininkų susirinkime. Tik 
ir laukiau, kada prasidės rinkimai. 
Bet, deja, nesulaukiau, nes Sko
rulis vėl mostelėjo ranka, kažką 
pasakė, ir visi sutūpė į kėdes. 
Paskui šie visi visuomenės veikė
jai ihekučiavosi, lyg nieku dėti, 
lyg prieš tai, jokių nuomonių skir
tingumų nebūtų buvę. Taip, gali
ma sakyti, kaip seni geri draugai, 
pažįstami, bičiuliai, kada susita
riama h’ išsiaiškinama, jog pyk
tis ir bartis visai nebuvo reikalo.

— Tai matai, taip ir stumia- 
mės po truputį į priekį, — rado 
žodį S. Skorulis ir man.

— Tai kur jūs manote 
stumti su šia savo veikla?

— Nagi, iki Capitol salės. Sek- 
dahiienį, kaip girdėjai, statome 
Vyt. Alanto “Visuomenės veikė
jus”. Taip sakant — premjera.

Prisipažinsiu, buvau girdėjęs, 
kad toks veikalas repetuojamas, 
kad bus premjera, bet netikėjau, 
kad V. Alantas būtų galėjęs pirš-

Sko- 
žino, 
nėra 
todėl

nusl-

tu durti ir į australiškąsias ak
tualijas. O dūrė atrodo, gana 
taikliai.

J. Alonis.
XXX

NAUJAS GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

Vokietijos Krašto Valdybos In
formacijų pranešimu, nuo šm. lie
pos mėn. 1 d. savo prašymu Vasa
rio 16 gimnazijos direktorius dr. 
A. Rukša pasitraukė iš pareigų. 
Jis gavo paskyrimą dėstyti loty
nų kalbą valstybinėje vokiečių 

gimnazijoje Wetzlare. Laikinai di
rektoriaus pareigas eiti Kr. Valdy
ba pavedė mokytojui T. Gailiui.

SIŲSDAMI DOVANŲ 
SIUNTINĖLIUS PER

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

Aplankykite Tazab įgaliotini 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.
Sa52K5ES25Z5aS25H5E5asa5a5B5Ba

Australų skautų Sydnėjaus mies
to distrikto .pakviesti dalyvauti, 
ryšium su Baden-Powell’id 100 m. 
jubiliejum/ jų ruoštos “Gerojo 
darbelio savaitės” kulminaciniame 
punkte — pasirodyme “Kelionė 
aplink pasaulį”, “Aušros” Tunto 
skautų-čių reprezentacinis viene
tas iš 29 asmenų, drauge su aus
tralų, estų, rusų ir vengrų skau
tais nuvyko į “Berniukų miestą”, 
Engadine (20 mylių nuo Sydnė
jaus), kur 2 vai. programoje jau
nieji šio miesto gyventojai buvo 
supažindinti su šių tautų liaudies 
šokiais bei dainomis.'

“Berniukų miestas” buvo įs
teigtas Tėvo Dunley 1939 m. 1943 
m. jam susirgus ir pasitraukus, 
įstaigą perėmė tėvai saleziečiai, 
čia surinkti berniukai nuo 0-16 
m. amžiaus iš gatvių, be tėvų, ar 
iš pairusių šeimų. Kai kurie iš jų 
čia patekę Iš teismo salių. Berniu
kų praeitis laikoma paslaptyje. 
Berniukams, turintiems artimuo

sius, uždėtas mažas mokestis, bet 
pilną mokestį mokančių tesą tik 
keli. Gyvenama barakuose, bet 
statomi nauji pastatai, į kuriuos 
žadama neužilgo persikelti. Vai
kai suskirstyti patalpose pagal 

amžių. Su jais kartu miega ir pa
tys tėvai saleziečiai. Auklėtiniai . 
yra įvairių tikybų. Norintiems lan
kyti kitas, ne R.K. bažnyčias, su
daromos sąlygos. įstaiga turi savo 
progimnaziją, mėsinę, stalių dirb
tuves ir kepyklą. Daroma pastan
gų atidaryti mechanikos skyrių. 
Viena didžiausių bausmių įstaigo
je — uždraudimas savaitinio ki
no. Sulaukus 16 m. amžiaus, ber
niukai, turį artimuosius, grąžina
mi namo, kitiems įstaigos rūpesčiu 
sudaromos sąlygos dirbti įmonėse 
ar ūkiuose. “Berniukų mieste” šiuo 
metu yra 105 auklėtiniai.

Liet, skautų-čių grupė šiame 
pasirodyme davė 3 taut, šokius
(“Šustą”, “Žiogelį“ ir ’’Kepurinę”) 
ir porą dainų.

Liet, skautų programa buvo ne 
tik gausiausia, bet ir viena ge-
riausiai paruoštų, dėl ko susilauk
ta gausių aplodismentų, o vėliau, 
po programos, buvo gana sunku
patenkinti visus norinčius gauti 
lietuvių autografus...

Grupę šokiams paruošė v.s. M. 
Osinaitė, dainas — ps. A. Plūkas 
ir s.v. L. Zigaitis.

Po programos “Berniukų mies
to” direktorius padėkojo visiems 
skautams už programos atlikimą 
ir prašė, kad kada tik skautai tu
rėtų noro atvykti, “Berniukų 
miesto” vartai jiems bus visuo
met atdari.

Liet, grupės vadovas gavo pa
dėkos laišką ir iš Sydnėjaus skau
tų miesto distrikto sekretoriaus, 
kuriame jis prašomas perduoti 
australų skautų padėką visiems 
liet, skautų vadovams ir skautams 
-ėms, atlikusiems programą. Laiš
ke, taip pat išreiškiamas noras ir 
dėl tolimesnio, įvairiomis progo
mis, bendravimo. B.2.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
(Tel. WB 1758), for the publi
sher Vytautas Simniškis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. (Tel. MX 2120).
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