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MORALINIS SMŪGIS
Rugpiūčio 31 d., net neatsisvei

kinęs su savo klausytojais, galu
tinai nutilo Amerikos Balsas iš 
Europos. Tik rimti ir iškilmingi 
Lietuvos Himno garsai radijo 
bangomis tyliai ir simboliškai by
lojo, kad lietuviškasis pusvalan
dis neišnyko be garbės.

Toks Amerikos pasitraukimas 
iš vienos ligi šiol sėkmingai lai
kytųjų pozicijų nebuvo staigme
na. Traukimosi nuotaikos išryškė
jo po Vengrijos įvykių. "Atsipa
laidavimo” iš Europos veiksmai 
gal ir galėtų būti kiek suprasti, 
jeigu jie būtų tiesūs. Stebina ne
turėjimas drąsos pasakyti tiesą. 
Turėjusi pastovų klausytojų skai
čių pavergtuose kraštuose tarny
ba Miunchene dėl “didesnio vei
ksmingumo” likviduota. Neva 
“stiprinama” Vašingtone likusi 
jmsvaVan3zio’Sa?^§J^XS»*»»ftP^r?iS 
pačios sudėties, bet ir savo , pro
gramose turėjo atsisakyti bet ko
kio idėjinio kryptingumo.

Kol kas radijo informacijos 
srityje Europoje labiausiai nuken
tėjo pabaltiečiai, o iš jų — lietu
viai. Pavienės, daugiau palaidos, 
pastangos ką nors pakeisti mums 
palankesne prasme baigėsi visiš
ka nesėkme. Nusiraminimo ir abe
jingumo nuotaikos visuomenėje, 
be abejo, padėjo įpilietinti pa
vergtiesiems akivaizdžiai padary
tą skriaudą. Dėl to nepateisina
ma tyla tų, kurie žinodami laiku 
ar iš viso neinformuoja visuome
nės arba padeda skleisti tikrovę 
pagražinančius aiškinimus. Kaltas 
ir mūsų informacijų tarnybų 
(kokios kuklios jos bebūtų) ati
trūkimas nuo tikrovės ir nesuge
bėjimas suregistruoti visų fak
tų.

Tą pačią rugpiūčio 31 d. nusto
jo veikti Laisvosios Europos Uni
versitetas Tremtyje ir jo išlaiko
ma Laisvosios Europos Kolegija. 
Šių institucijų paskirtis buvo pa
dėti iš Sovietų pavergtųjų Rytų 
Europos kraštų kilusiems studen
tams tęsti mokslą laisvojo pasau
lio universitetuose, {domu paste
bėti, kad LE Kolegija pradėjo 
veikti 1951 metais, tai yra tuo 
pačiu laiku, kai Amerikos Bal
sas išplėtė savo programas pa
vergtiesiems (o pabaltiečiams 
naujai įvedė). Krinta j akis ir tai, 
kad abiejų likvidavimas Europoje 
paskelbtas taipgi vienodu laiku 
— š.m. liepos 1 d.

Laisvosios Europos Kolegijos 
uždarymas yra tikras moralinis 
smūgis visiems Sovietų S-gos pa
vergtos Rytų Europos kraštams. 
Labiausiai nuo to nukentėjo ven
grai, kurių studentų, reikalingų 
pagalbos, skaičius žymiai padidė
jo po 1956 m. sukilimo. Nors taip
gi nesėkmingos, tačiau jaunųjų 
pastangos ginti savo ir pavergtų
jų tautų teisę gali būti tikras pa
vyzdys ir mūsų vyresniesiems bei 
visuomenei, štai kaip keliamas 
klausimas neseniai pasirodžiusia
me LĖK studentų ir aliumnų biu
letenyje.

“Kaip savo pavergtųjų kraštų 
laisvi piliečiai, mes pirmiausia 
ir labiausiai trokštame išreikšti 
savo padėką visiems tiems, kurie 
dosniai parėmė šios Kolegijos įs
teigimą ir vystymą, visiems tiems 
gausiems amerikiečiams, kurie 
turėjo įžvalgos ir drąsos imtis 
tokios iniciatyvos. Tačiau kaip 
laisvi žm,onės mes taipgi turime 
teisę pakelti savo balsą draugiš
kai įspėti ir nurodyti pavojus, 
kurie tykoja tokį sprendimą lik

viduoti kilnios minties įsikūniji
mą. Mes tai darome pagarbiai ir 
ramiai, kaip dera laisviems žmo
nėms, įsisąmoninusiems laisvės 
reikšmę; mes tai darome kukliai, 
kaip dera jauniems vyrams ir 
moterims, kurie ne visada supran
ta aukštosios politikos plonybes. 
Tačiau mes vis dėlto tai darome. 
Ir dėl to, kad mums rūpi laisvo
jo pasaulio likimas, kad su didė
jančiu nerimu mes stebime jo 
naujausios istorijos eigą. Mūsų 
nuoširdžią padėką bičiuliams Va
karuose lydi prašymas: nesuda
rykite įspūdžio, kad Rytų Euro
pa palaipsniui užmirštama, nes 
dar blogiau negu nužudyti lais
vę yra nužudyti laisvės viltį pa
vergtųjų žmonių širdyse”.

Šią vasarą pasibaigė Laisvo
sios Europos Kolegijos Strasbur- 
z*e 7-ji ir paskutinė sesija, kurio
je dalyvavo apie 200 studentų iš 
pavergtųjų Rytų Europos kraš
tų, o taip pat svečiai iš eilės Azi
jos ir Afrikos valstybių. Rugpiū
čio 1 d. išleistame atsišaukime 
studentai pareiškė įsitikinimą, 
jog "Kolegijos uždarymas yra 
nuovargio, jeigu ne apsileidimo, 
ženklas kovoje už jų pavergtųjų 
kraštų išlaisvinimą”.

Rugpiūčio 14 d. LE Kolegijos 
būstinėje Strasbourg — Robert- 
sau įvyko visuotinis studentų su
sirinkimas, kuriame priimtoje re
zoliucijoje išreikštas apgailesta
vimas ir nusistebėjimas nutarimu 
uždaryti Kolegiją. Prancūzų 
spauda atkreipė dėmesį į tokius 
vieno studento ta proga pasaky
tus žodžius: "Tarp teisingų, bet 
blogai pritaikytų Vakarų idėjų ir 
klaidingų, tačiau puikiai nesvy
ruojančios logikos paverstų prak
tika Rytų idėjų aš savęs nuošir
džiai klausiu, kurios valdys pa
saulį šio amžiaus gale. Egzistuoja 
kita — 1800 vietų — Europos Ko
legija, nuolat veikianti Maskvoje, 
ir ta kita kolegija veiks tol, kol 
egzistuos komunizmas. Kas galės 
pasakyti, kuri dviejų kolegijų bus 
turėjusi daugiau įtakos: ta, kur 
išvystytos idėjos visuomet buvo 
labai teisingos, labai aukštos ir 
labai gražios, bet kuri nebus vei
kusi dešimtmečio, ar ta, kur idė
jos buvo klaidingos ir absurdiš
kos, bet kuri bus veikusi, gal būt 
visą šimtmetį?”.

ELI

JAU RUSUOS CARAI IR 
STALINAS SVAJOJO APIE 

VED. RYTUS:
Jų naftą, neužšąlančius uostus, 

patogius vandens kelius: Nylu į 
Afriką, Indijos vandenynu į In
diją ir pietinę Aziją. Tačiau Chruš
čiovas pralenkė visus juos: per 
Nasserį, nepanaudodamas nė vie
no savo kareivio, giliai įlindo į 
Vid. Rytus ir iš to dar uždirbo.

Už Nasseriui teikiamus ginklus 
jis ėmė Egipto medvilnę, kurią 
su geru pelnu pardavinėjo Eu
ropoje. Nasserio dėka ne tik Egip
tas, bet ir Sirija su Jemenu tapo 
sovietų sąjungininkais. Nasserio 
dėka sovietų propaganda ir agen
tai pasiekia visą arabų pasaulį 
— iki Maroko prie Atlanto, iki 
Zanzibaro prie Indijos vandeny
no, iki Kuvaito ir Omano prie 
Persijos įlankos ir Arabų jūros. 
Pagaliau ir Irakas peršoko Nas- 
serio-ChrušČiovo pusėn, tuo leis
damas įkelti koją į Persijos įlan
kos pakraščius.

JONAS XXIII
— NAUJASIS POPIEŽIUS

š.m. spalio 29 d., po 12 nepa
vykusių rinkin^inių bandymų,- 
pagaliau buvo išrinktas Rymo 
Katalikų Popiežium Venecijos 
Patriarchas kard. Angelo Giusep
pe Roncalli, pasivadinęs Jonu 
xxin-ju.

•šv. Petro Bazilikos aikštėje 
laukė šimtatūkstantinė minia, ir 
kai pasirodė naujai išrinktasis 
Bažnyčios Galva, pasigirdo mil
žiniški laukusiųjų džiaugsmo šau
ksmai, suskambėjo visų Rymo 
bažnyčių varpai ir visą pasaulį 
apskriejo oro bangomis naujoji 
žinia.

Naujasis popiežius kard. Ron
calli, 76 m. amžiaus, gimęs ne
turtingoj ūkininko šeimoj Sotto ii 
Monte,'40 mylių nuotoly nuo Mi
lano. Nuo pat savo vaikystės 
kard. Roncalli turėjo linkimą į 
kunigystę, ir jau 22 m. amžiaus

STIPRINAMAS DALYVAVIMAS 
ANTIBOLŠEVIKINIAME BLOKE

Lietuvos Nepriklausomybės Tal
ka ir Lietuvių Fronto Bičiuliai 
bendrai sudarė lietuvių grupę — 
delegaciją dalyvauti Antibolševi- 
kinio Tautų Bloko Draugų Ame
rikoj (American Friends of the 
Antibolshevik Blok of Nations, 
sutrumpintai AF — ABN) organi
zacijoj. Delegacija dalyvavo rug
sėjo 20 — 21 d. New Yorke įvyku
siame AF — ABN kongrese ir įsi
jungė į tos organizacijos vadovy
bę. Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondas įmokėjo atitinkamą lietu
vių grupės įnašą.

LNT organizacijų ir LFB sky
riams netrukus bus pranešti AF 
— ABN esamų bei kuriamų sky
rių vadovybių ar pradininkų ad
resai, kad jie vietoje galėtų susi
žinoti ir sutvarkyti savo dalyvavi
mą tuose skyriuose. Daromi žy

KIEK YRA ŽEMĖJE ŽMONIŲ?
Viso šiuo metu žemėje yra 

2.737.900.000 gyventojų. Kas mi
nutę gimsta 90 kūdikių. Kas va
landą priauga 5000 žmonių. Per 
vienerius metus gema 47.000.000 
kūdikių. Per pastaruosius 20 me
tų gyventojų skaičius padaugėjo 
25 procentais — t.y. vienu ketvir
tadaliu. Per artimiausius 40 me
tų, žmonėms daugėjant dabarti
niu tempu, gyventojų skaičius 
padvigubės — bus apie 5.000.000. 
000. Kasmet iš 1000 žmonių mirš
ta 18, o gimsta 34.

Ilgiausiai gyvena žmonės Olan
dijoje: vyrai vidutiniškai iki 71 
metų, moterys iki 74 metų. Indi
joje žmonės trumpiausiai gyve
na: vidutinis vyrų ir moterų am
žius 32 metai.

Azijoje žmonės sparčiausiai 
daugėja — maždaug 24 milijo
nai per metus. Didžiausias mir
tingumas Pietinėje Azijoje, Af
rikoje, o mažiausias šiaurės 
Amerikoje. Automobilių nelaimių 
metu žūna daugiausia žmonių 
negu bet kuriose kitose nelaimė
se. Daugiausia užsimuša jaunesni 
negu 45 metų amžiaus.

★ Nasseris prašė Kremlių, kad 
tas prilaikytų į Pragą pabėgusį 
Sirijos komunistų vadą Khaled 
Bekdash jo pusėje. Maskva suti
ko, bet tik tol, kol Nasseris bū
siąs paklusnus Maskvai.

Bekdashas pabėgo anapus gele
žinės uždangos tuo metu, kai Si
rija susijungė su Egiptu. 

juo buvo įšventintas. Pirmojo 
Pasaulinio karo metu jis buvo 
karo kapelionu Italijos armijoj. 
Po to gana greitai kilo katalikiš
kos herarchijos laiptais: ištisą 20 
metų išbuvo Vatikano diploma
tinėj tarnyboj Balkanuose, Vid. 
Rytuose ir Europoje, kol pagaliau 
1953 m. pasiekė kardinolo pako
pą.

Naujasis popiežius yra žino
mas, kaip kietų principų, griežto 
antikomunistinio nusiteikimo 
žmogus ir didelis puoselėtojas 
idėjos — sujungti Rytų ir Vaka
rų bažnyčias.

Išrinkimo proga Popiežius Jo
nas XXIII susilaukė iš viso Va
karų Pasaulio vyriausybių galvų 
sveikinimo telegramas, o jo ofi
cialus iškilmingasis karūnavimas 
numatytas Š.m. lapkričio 9 d.

giai aiškiau sutvarkyti ABN — 
dalyvavimui ir kituose kraštuose.

ABN sąjūdyje dalyvauja aštuo
niolikos bolševizmo pavergtų tau
tų politiniai išeiviai. Ligi šiol veik-: 
liausiai reškėsi Ukrainai. Pasta
ruoju metu žymiai sustiprėjo ven
grų dalyvavimas.

ABN veikla yra išplėsta ne tik 
Europoj, bet ir Artimuosiuose ir 
ypač Tolimuosiuose Rytuose. Tau
tinėje Kinijos Respublikoje (For- 
mozoj) ABN naudojasi stipriu ra
dijo siųstuvu ir perduodu prane
šimus į pavergtus kraštus šešio
mis kalbomis, jų tarpe ir lietuviš
kai. Siųstuvas girdimas Sibire. 
Yra iš ten atsiliepimų ir iš lietu
vių.

Pastaruoju laiku ABN veikla 
žymiai sustiprinta šiaurinėje ir 
Pietų Amerikoje. Susilaukiama

KAS STIPRESNIS?
AMERIKOS GINKLUOTOS 

JĖGOS,
pagal apsaugos departamento pa
skelbtus davinius, taip atrodo.:

Visų ginklų tarnybose yra 2, 
600,000 vyrų (armijoj 900,000, 
aviacijoje 875,000, laivyne 645, 
000, marinuose 180,000).

Armija paskirstyta į 14 divizi
jų, iš kurių 5 yra Vokietijoje ir 
lengvai gali būti permestos į Vi
durinius Rytus. Armijos kovos pa
jėgumą didina Redstone raketos 
200 mylių tolumo.

Laivynai su lėktuvnešiais yra 
4. Šeštasis stovi Viduržemių jū
roje. Iš ten buvo paimti daliniai, 
skirti į Lebanoną. Antrasis lai
vynas stovi Atlante prie Ameri
kos rytinių krantų. Pirmasis ir 
septintasis Pacifike.

Aviacijoje yra 22,000 lėktuvų. 
Trečdalis lėktuvų visada yra pa
rengties padėtyje ir pasiruošus 
pakilti per 15 minučių. Prie vi
durinių Rytų ir Afrikos yra apie 
500 sprausminių bombonešių.

SOVIETAI TURI
3 mil. kariuomenės, aviacijoje 

20,000 lėktuvų. Laivyne lėktuvne
šių neturi, bet didžioji jų jėga 
yra 250 povandeninių laivų — 
daugiau nei jų turėjo Vokietija, 
pradėdama karą.

AMERIKOS NATO 
SĄJUNGININKAI

gali sudaryti 4 mil. kariuome

paramos iš įtakingų sluoksnių.
Lietuviai ABN veikloje ilgą 

laiką buvo atstovaujami tik Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžio vadovy
bės ir iš dalies Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjungos atstovų. LNT 
nuo pat įsikūrimo, per Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondą, padėjo 
dalyvauti toje veikloje, paremda
ma dalyvavimą lėšomis. Kiti lie
tuvių politiniai organai formaliai 
nesijungė į ABN veiklą, svarbiau
sia tuo sumetimu, kad jame daly
vauja kovotojai tautų, neturėju
sių valstybinės tradicijos, tai yra, 
neturėjusių nepriklausomų valsty
bių, kaip Ukrainai, gudai, armėnai, 
gruzinai ir kt. (Kitų, nepriklau
somybės netekusių Europos tautų 
paskirų grupių atstovai sąjūdyje 
yra, išskyrus lenkus, kurie vengia 
bendradarbiauti su ukrainais, bet 
kurie jau buvo atsiuntę savo ste
bėtoją į New Yorke vykusį AF — 
ABN kongresą. Nėra taip pat nei 
vienos čekų organizacijos, bet yra 
slovakų).

Lietuvos Nepriklausomybės Tal
kos valdyba, apsvarsčiusi tą "vals
tybinės tradicijos” motyvą, kaip 
tariamą kliūtį dalyvauti ABN są
jūdyje, pripažino jį nesudaranti 
tokios kliūties ir nesudaranti pa
teisinimo tautų diskriminacijai. 
LNT ypač kreipė dėmesį į tai, kad 
ABN sąjūdis pagrindiniu tikslu 
laiko ne tik idėjinę kovą prieš ko
munizmą — bolševizmą, bet ir ko
vą prieš Rusijos imperializmą, 
prieš vadinamąją "vieningos, ne
dalomosios Rusijos imperijos” 
idėją. Susipažinusi su ABN veik
los apimtimi, ypač su jos plėtimu 
Amerikos žemyne, LNT valdyba 
priėjo išvados, kad yra naudinga 
ir tikslinga tame sąjūdyje daly
vauti įsakmiau, negu iki šiol iš lie
tuvių pusės dalyvauta. Lietuvių 
Fronto Bičiulių vadovybė prisidė
jo prie šios išvados ir praktiško 
jos vykdymo. Kitoms, ne tik po
litinėms, organizacijoms ir paski
riems asmenims irgi yra atviras 
kelias įsijungti į tą sąjūdį, į Anti- 
bolševikinių Tautų Bloko veiklą.

LNA

nės su 5,500 lėktuvų.
Sovietų satelitai turi 3 mil. ka

riuomenės ir 2,500 lėktuvų. Skai
čiuojama, kad Vakarų ginkluota 
jėga tebėra didesnė, nei Rytų. 
Jėgos gal išsilygina, pridėjus prie 
Maskvos dar Kinijos jėgas — apie 
2,500,000 kariuomenės ir 3,000 
lėktuvų.

VIDURINIŲ RYTŲ JĖGOS
Šalia Turkijos stipriausia jėga 

Vakarų pusėje laikoma Izraelio 
kariuomenė. Jos yra 90,000. Ji ge
rai ištreniruota. Jos mobilizaci
nė technika tiek tobula, kad gali 
atslaikyti prieš bet kurį arabų 
kraštą.

JORDANAS turi savo garsųjį 
arabų legioną. Bet nuo to laiko, 
kai pašalintas jo buvęs vadas pa
ša Glabb, jo vertė nukritusi per 
pus. Legione yra 20,000.

LIBANAS turi kariuomenės 
10,000, taip pat šimtinę tankų. 
Kariuomenė treniruota paskuti
niu laiku. Tačiau nei Libanas, nei 
Jordanas veik neturi lėktuvų.

Kitoje pusėje pirma vieta ten
ka Egiptui ir Syti jai. Pridėjus 
dar Yemen jos sudaro kariuome
nės 200,000. Syrija ir Egiptas tu
ri 1,500-2000 treniruotų parašiu
tininkų; turi 1,300 tankų, arti 
200 lėktuvų. Tačiau ir armijos ir 
ypačiai aviacijos patyrimas men
kas. Egiptas turi stipriausią vi
duriniuose rytuose laivyną, jį 
pralenkia tik Turkija.

Savaitės Žinios
★ Kinijos raudonieji vis dar 

sporadiškai apšaudinėja naciona
listų laikomą Quemoy salą. Pas 
tarieji atsišaudo. Politiniuose 
sluogsniuose vyrauja nuomonė, 
kad raudonieji nesiruošia išsikė- 
limo bandymui, tačiau terorizuo
ja tik propogandos sumetimais. 
Raud. Kinijos ir Amerikos pasi
tarimai Varšuvoj nepasiekę jo
kių rezultatų.

★ Sovietai, Anglija ir Amerika 
vėl tariasi sustabdyti atominius 
bandymus. Tačiau didelių tam 
vilčių neteikiama.

★ Pranešama, kad greitai Ang
lija pradės pardavinėti savo nau
jąjį išradimą — ore diriguoja
mas raketas, šių raketų, užsaky
mų, esą, gauta iš įvairių V. Pa
saulio valstybių.

★ šių metų Nobelio literatūros 
premija buvo paskirta Sov. Rusi
jos rašytojui Borisui Pasternakui, 
tačiau Chruščiovo vyriausybės 
grąsomas jis turėjo jos atsisakyti.

★ Nehru ruošiasi netrukus pa
reikalauti viršūnių konferencijos 
Tolimųjų Rytų klausimais. Tokios 
žinios ateina iš New Dehli.

★ Kinija krizę Tolimuosiuose 
Rytuose plečia. Netiesioginės ag
resijos taikiniu padaryta P. Ko
rėja. Komunistų agentai pradė
jo plataus masto infiltraciją. 
Agentai naktimis atplaukia ma
žais laiveliais iš š. Korėjos, šiuo 
metu jie tekursto antiamerikines 
nuotaikas, propaguodami Korėjos 
sujungimą. Ateityje gali pradėti 
plataus masto akciją.

Netiesioginė agresija taip pat 
palietė Hongkongą. Britai jau už
darė raudonųjų įtakoje esančias 
mokyklas, išvarydami komunistus 
mokytojus. Tačiau Peipingas rado 
naują spragą: jis užverčia Hong- 
kongo rinką žemiau savikainos 
parduodamomis prekėmis, kad pa
mušus koją Hongkongo pirkliams 
ir padidinus nedarbą.

★ Kinijos avantiūrai gelbsti 
visas komunistinis blokas. Dideli 
MIG 17 ir lengvų pėstininkų gin
klų kiekiai siunčiami iš Rusijos, 
Lenkijos ir Čekoslovakijos. įvai
riuose kraštuose verbuojami "sa
vanoriai”.

Tačiau tuo pat metu vis dar 
tebevyksta Maskvos ir Peipingo 
varžybos dėl pirmavimo komu
nistiniame pasauly. Nesenai Mas
kva išsiuntinėjo satelitinėms ko
munistų partijoms bendrarašlį, 
kuriame buvo nurodyta, kad atei
tyje Sov. S-ga būtų minima pir
moje vietoje, o Kinija — antroje.

★ Nehru, prieš pat pasitrauk
damas iš politinio gyvenimo, pra
deda susiprasti. Jis jau atvirai 
kalba, kad komunizmas yra blo
gis, kad jis žlugsiąs, kad jis ne
galėsiąs išlaikyti amžinos vergi
jos — net ir Vengrijoje.

Galbūt jį įtikino įvykiai Kera- 
loje, komunistų valdomoje Indi
jos provincijoje, kur teroras yra 
kasdienis reiškinys. Ir įdomu: jis 
yra nukreiptas prieš Nehru šali
ninkus ir griauna Nehru partiją.

★ Buvęs britų atominis moksli
ninkas Bruno Pontecorvo šiuo 
metu yra Kinijoje, kur jis drau
ge su kitais sovietų specialistais 
padeda kinams ruošti atominių 
ginklų programų, šiuo metu Ki
nija tebesigabena visiškai paruoš
tas sovietines atomines bombas.
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Lenkijos, tiksliau sakant, Len
kijos ir Lietuvos komunistinis ju
dėjimas turi, palyginti, ilgas tra
dicijas ir pagimdė visą eilę “šau
nių” kovotojų, šaunių ir paka
ruoklių, — kas be ko.

1955 m. gegužės 1 d. proga 
partijos organas “Trybuna Ludu” 
antrašte “Mūsų sąjūdžio Jvado- 
vai” paskelbė keletą pageltusių 
nuotraukų, šalia visos eilės savo 
mirtimi ar “kovoje su reakcija” 
mirusių žmonių, buvo paskelbtos 
penkios vadų nuotraukos, kurių 
pavardžių per paskutiniuosius 18- 
ka metų nė paminėti nebuvo leis
ta kompartijos sluogsniuose.

Tai buvo prieškarinės lenkų 
kompartijos žymūnai, kuriuos Sta
lin “sutvarkė” per 1937 metų di
džiuosius valymus, kaip “Pilsuds
kio agentus” ir “trockininkus”. 
Per tą patį valymą krito ir Lietu
vos komunistai, kiek je tuomet 
Maskvai buvo pasiekiami.

Taip “prapuolė” Zigmas Aleksa 
— Angarietis, teisininkas Pašu
kams, žymus šarvuočių specialis
tas generolas Putna, Alksnis, Ja- 
kstyras, lasikas, J. šepetys, J. 
Jaskevičius ir kiti. Ta proga gy
dytojas Stasys Matulaitis, pernai 
Lietuvoje savo mirtimi miręs, bu
vo nuteistas už “šnipinėjimą Lie
tuvos naudai” (!) ir ištremtas į 
Kazachstaną. Tuo pat metu be 
žinios dingo ir jo duktė Katrė, 
1926 metais sušaudyto Karolio 
Požėlos pirmoji žmona. Laimin
gas, kas tada sėdėjo “buržuazi
jos” kalėjime.

Su visais “pakraštiniais” Stali
nas susitvarkė be parodomųjų 
bylų. Lenkai buvo iŠ dalies nuteis
ti po 10 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Tačiau dauguma buvo ty
liai sulikviduota “administraciniu 
keliu”. Jų vadai buvo išbraukti 
iš istorijos, lenkų kompartijos 
tėvai liko prakeikti. Jų vaikai, 
kurie 1945 metais įvedė Lenkijoje 
komunizmą, buvo tad “našlaičiai”, 
be tėvų, be istorinės praeities — 
jų netikusią veislę draugas Sta
lin prakeikė. Jų vienintelis rams
tis turėjo būti — Maskva.

“Gerbk tėvą ir motiną” — sako 
“buržujų” Dievas. Kiti sako, kad

tas dėsnis su visais kitais įsaky
mais įrašytas kiekvieno žmogaus 
širdyje. Nėra reikalo ginčytis, ar 
ir bolševiko širdyje. Bet, kiek
vienu atveju, lenkų komunistai 
staiga prisiminė savo “prakeik
tus” tėvus... Gal prisiminė su 
Maskvos leidimu, nes tuo metu 
ir Lietuvos komunistai staiga at
rado, kad turi praeiti? Jie skubiai 
rehabilitavo Vincą Mickevičių — 
Kapsuką. Jo vardu pavadino Vil
niaus universitetą ir Marijampo
lės miestą bei apskriti. Tai buvo 
1955 m. balandžio mėnesi, vadi
nasi, po lenkų pavyzdžio? O gal 

‘ lenkai savuosius rehabilitavo, ne- 
I atsiklausę Maskvos? Tuo atveju 
staigus leidimas be didelių kalbų 

Į rehabilituoti Kapsuką būtų ban
dymas pažaisti lietuvių naciona
lizmu, suprask, — tautiniu ko- 

imunizmu... žodžiu, neaišku. 
; Šiaip, apie Kapsuką mažai tera
šoma ar kalbama.

Bet lenkai savuosius rehabilita
vo pilnai. Po nuotraukomis buvo 
padėti tokie užrašai:

“Vera Kotrzewa” — (žuvo 1937 
metais Maskvos Lubiankos kalėji
me).

“Adolf Warszawski — Warski 
— (dingęs Maskvoje, Lubiankos 
kalėjime).

Toliau, nuotraukos dviejų len
kų kompartijos generalinių sek
retorių, kurie “dingo GPU pože
miuose” arba šiaip kur nors pa
guldė kaulus Sibiro taigose. Įdė
ta nuotrauka ir lenkų komparti
jos atstovo Kominterne Ryngo, 
kurks 1938 metais irgi dingo čekis
tų požemiuose.

Tasai “Trybuna Ludu” numeris 
buvo išparduotas per kelias va
landas. Rehabilitacija sukėlė ne 
tik sensaciją, bet dargi tikras 
simpatijas masėse. Ar tai dabar 
gerai, “marksistiškai galvojant”, 
ar negerai? Varšuvos studentai 
vartė laikraščio puslapius pačių 
“politgramotos” pamokų metu.

LENKU KOMUNIZMAS I
IŠTRAUKA IS LONDONO LIET. ŽURNALO “SANTARVĖ” IŠ
LEISTOS KNYGOS, VARDU “RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI”.

“Drauge lektoriau”, — kreipia
si vienas. “Koks yra skirtumas 
tarp idealisto ir materialisto?”

Draugas lektorius aiškinasi, kad 
neįmanoma taip greit ir trumpai 
apibūdinti tą sudėtingą filosofinę 
problemą. Tačiau studentas sako
si, kad jis pats suradęs labai trum
pą, tikslų ir tikrą apibūdinimą. 
Jį suradęs partijos laikraštyje 
“Trybuna Ludu” ir, draugui lek
toriui leidžiant, norįs čia jį pasa
kyti visiems:

“Skirtumas tarp idealisto ir di
alektinio materialisto yra nedide
lis, bet esminis: idealistas tiki gy
venimą po mirties, o dialektinis 
materialistas — rehabilitaciją po 
mirties...”

Tiki, tai tiki... Bet ar rehabi- 
lituojami visi? Nevisi!

Pirmiausia, nėra tikslios statis
tikos, nežinia, kiek iš viso buvo 
“suvirinta”. Na, o paskui, atskirk, 
žmogau, dabar, kas nugalabintas 
“teisingai”, kas neteisingai? Agit- 
propo vadovai surado saliamoniš
kos išminties išeitį: rehabilituo- 
jami šie penki vardan visų “neži
nomųjų komunistų”, kuriuos “ge
rajam tikslui” paskerdė draugas 
Stalin.

Taigi, lenkų, lietuvių ir kitų 
“pakraštinių partijų” draugai bu
vo likviduojami be paradinių by
lų. Ne dėlto, kad jie nebuvo pa
kankamai žymūs. Jie buvo gal 
perdaug žymūs. Tačiau įtarimas, 
kad juos likviduoja raudonojo fa
šistinio imperializmo vardu, būtų 
buvęs perdaug didelis. Todėl jie 
žuvo “etapo keliu”. Su jais šaltai 
susitvarkė garsiosios “troikos”, 
kurios netardė, neapklausinėjo o 
tik “sprendė”. Tai yra likvidacija 
biurokratiniu “higienišku keliu”, 
parašu, be garso be riksmo.

Pakraštiniams draugams spran
dą nusuko — popierinė mirtis”... *

PRADININKAI
Tačiau anais carų laikais “len- * 

kiškieji” draugai buvo labai vei
klūs rezistencijos dalyviai. Ben
drame socialdemokratų judėjime 
— komunistų tada iš viso dar ne
buvo — jie buvo davę visą eilę 
stiprių asmenybių. Prisiminkim tik 
“Lietuvos — Lenkijos karalijos 
socialdemokratų partiją” su Roza 
Liuksemburg. Arba “Lenkų So
cialistų partiją” (PPS), iš kurios 
vėliau išaugo Juozas Gineta-Pil- 
sudski. Kai PPS savo programon 
įtraukė nepriklausomybės, atsis
kyrimo nuo Rusijos dėsnį, tą patį 
padarė ir Lietuvos socialdemo
kratų partija, kaip pirmoji lietu
vių politinė grupė. Labai įdbmu, 
kad prie jos tada šliejosi ir toks 
Feliksas Dzieržynski, Vilniaus 
lenkas, ir neprotestavo prieš ne
priklausomybės nuostato įtrauki
mą į LSDP 1896 metų Gegužės 
Pirmosios deklaraciją. Jau nuo 
tada Lietuvos socialdemokratai 
žengė linija, kuri atitiko masių 
nuotaikas.

Kita linija žengė vėlesnė komu
nistė Roza Liuksemburg. Masių 
nuotaikos jai atrodė neįdomios — 
tai jau pirmas doro komunisto 
požymis. Jos programa buvo — 
senosios Lenkijos-Lietuvos valsty
bės atgaivinimas. Taigi buvo ne 
masių, bajoriškos reakcijos prog
ramos dalis: tradicijas puoselėjan
čios, organizuotos mažumos pro
grama. Tačiau tai yra būdinga 
kiekvienam komunistui: jis visad 
stipresniojo pusėje, visad militan- 
tiškos mažumos pusėje. Klysta, 
kas mano, kad komunistui labai 
rūpi darbininkų masės. Komunis
tam rūpi jėga, rūpi aparatas, nors 
ir svetimas, bet į kurį galima in
filtruotis. Tikras komunistas su 
pašaipa žiūri į mases, į jų “opor- 
tūnistinius” siekius. Tokioms as
menybėms, kaip Liuksemburg, 
betkoks flirtas su masių nuotaiko
mis prilygo išdavystei. Ji pasielgė 
nuosekliai: Antrojo Internaciona
lo metu “Rožytė” išvadino Lietu
vos socialdemokratų partiją “iš
davikais, buržuaziniais nacionalis
tais”. Rožės Liuksemburg parti
ja vėliau susiliejo su Rusijos so- 
cialrevoliucionieriais ir palaikė 
Lenkijos-Lietuvos neatskiriamu- 
mo nuo Rusijos dėsnį.

Norint galimai tiksliau supras
ti ano meto nuotaikas, reikia atsi
minti, kad skilimas tarp socialde
mokratų ir komunistų (“radika- 
linskių”) dar nebuvo įvykęs. Be 
to, tikėtasi dar, kad netrukus 
įvyksianti pasaulinė revoliucija. 
Toji revoliucija netrukus padary
sianti nereikalingas ir pačias val
stybes ar bent suteiksianti joms 
kitą turinį. Ką gi, daugeliui lie
tuvių ir lenkų, šimtmečius ken
tusių Rusijos priespaudą, atrodė 
visai natūralu turėti savas valsty
bes, kad ir tik pereinamuoju lai
kotarpiu.

Čia ir įvyko pirmasis skilimas, 
niekad iš komunistų pusės kaip 
reikiant neišaiškintas, visad tu
šuotas. Kad ir valstybių greit ne
bebūsią, bet ir pereinamuoju lai
kotarpiu nevalia atsiskirti nuo 
“matuškos Rossijos”. Nevalia nė 
Lietuvai nuo Lenkijos atsiskirti 
— abi kaip vienetas turi priklau
syti bendram “socializmo” “fater- 
landui”.

Tačiau pasaulinė revoliucija 
neįvyko. Vulkaniška jėga prasi
veržė tautinio demo
kratizmo nuotaikos. Mas
kvos valdovai — Lenin, Trockij 
(Stalin tada tebuvo “tautybių 
reikalams komisaras”) — bandė 
kaip nors dirbtiniu būdu sukelti 
“pasaulinę revoliuciją”. Tai nepa
vyko. Judėjimas atsidūrė akligat- 
vyje, bet Maskva jokiu būdu ne
norėjo pripažinti tos naujos ga
lingos jėgos — tautiškumo. Bene 
dėl ideologijos? Joks komunisti
nės ideologijos dėsnis nedraudžia 
tautoms teisės į valstybę. Bet, 
kaip jau nekartą, tariamoji takti
ka nustelbė ideologiją. Komparti
jos kryžiuočių ordinas buvo jau 
perėmęs maskolijos imperializmo 
dėsnius — ne žmonės rūpi kom
partijai, o tik jėga, galybės ad
ministravimas.

žodžiu, Maskvos komunistai 
apsimetė, kad- “nieko nemato”. 
Anais 1918-19 metais kaikurie so
cialdemokratų renegatai jau bu
vo nuėję Maskvos keliais ir pasi
darę grynais rusų agentais. Ta
čiau labai svarbu žinoti, kuriais 
sumetimais: ar dėl “meilės” Rusi
jai ar tik “taktiniais” sumetimais,

Lituanistinis
Kalendorius

SUDARĖ: R.E. MAZILIAUSKAS

Lapkritis

2 — 1917 m. lietuvių konferen
cija Berne.

4 — 1893 m. gimė Kazys Binkis
6 — 1944 m. mirė Jonas Šliu

pas.
10 — 1922 m. Vatikanas Lietuvą

pripažino de jure.
11 — 1945 m. A. Ružancovas Mc-

mingene (Vokietijoje) 
įsteigė Liet. Biblio
grafijos Tarnybą.

12 — 1794 m. caro Rusija galu
tinai okupuoja Lietu
vą.

13 — 1915 m. gimė rašytoja Alė
Nakaitė.

15 — 1903 m. įsteigta Berlyno
Lietuvių Draugija.

16 — 1901 m. gimė rašytojas
Juozas Grušas.

17 — 1872 m. gimė rašytojas J.
Lindė-Dobilas.

19 — 1946 m. JAV įsteigtas Pa
saulio Liet. Archyvas.

21 — 1368 m. D.L.K. Algirdas 
nužygiavo iki Mask
vos mūrų

23 — 1851 m. gimė J. Basanavi
čius.

24 — 1864 m. mirė Simanas Dau
kantas.

26 — 1855 m. mirė Adomas Mic
kevičius.

29 — 1911 m. gimė rašytojas A. 
Škėma.

vadinasi, tiksi n msų pagalba lai
mėti valdžią ir paskui tvarkytis 
savaip. Tokiais grynais agentais 
tada iš Maskvos atvyko lenkų va
dinamai “Baltstogės vyriausybė”. 
Su tokiu pat uždaviniu Lietuvoje 
atsirado Vinco Kapsuko-Mickevi- 
čiaus “vyriausybė”.

LIETUVOS POGRINDYJE 
IR SIBIRE

DUOMENYS NESENAI IŠ LIETUVOS ATVYKUSIO
(Tę.inys iš “M.P.” 43 Nr.)

TAIP PRASIDĖJO MANO KELIAS I SIBIRĄ

Grįžęs iš Sibiro ir atvykęs į 
Vakarus tautietis “Eltos Informa
cijoms” pasakoja:

“Vieną gražią dieną “geras 
draugas” nuvedė mane į slaptą 
saugumo būstinę. Vos atidaręs 
duris pamačiau pistoleto vamzdį 
ir kažkas sušuko 'Rankas aukš
tyn’. Tai pprasidėjo mano kelias 
į Sibirą.

Suimtąjį pirmiausia “apdirba” 
operatyvinis skyrius. Palaužo 
rankas ir šonkaulius. Laužo ran
kų pirštus, pirštus spaudžia tarp

TARDYMAI

Tardymai paprastai vykdavo 
nakties metu, o miegoti dieną ne
galima. Kėdė, ant kurios tardo
masis pasodinamas tardytojo kam
baryje, pritvirtinta prie grindų, 
kad negalėtum ją paėmęs pra
skelti galvą “geradariui”.

Operatyvinis skyrius stengda
vosi kiek galima daugiau žinių 
išgauti. Priemonės jiems nesvar
bu. Sustatę pirmąjį protokolą, 
perduodavo prokuratūrai, kuri 
deda rezoliuciją: suimti. Tada 
suimtasis perduodamas tardymo 
skyriui. Tardymą veda vienas tar
nautojas ir vertėjas, jei jis rei
kalingas. Protokolai rašomi tik 
rusų kalba. Ne vienam nemokan
čiam rusų kalbą tai turėjo nelem
tų pasėkų. Tardytojas prirašo ką 
tik nori, vertėjas išverčia kitaip, 
žmogus pasirašo — ir spąstai pa
ruošti. Be to, tardytojas yra su
interesuotas asmeniškai, kad kiek
vienas jam į rankas patekęs būtų 
nuteistas. Už kiekvieną bylos su
darymą jis gauna 300 rublių.

Labai dažnai tardytojas tardy* 
mo metu ant stalo padeda pisto
letą taip, kad tardomasis galėtų 
jį lengvai pasiekti. Aišku, pisto

TEISMAS PRIE UŽDARŲ DURŲ

Teismas, geriau pasakius teis- j mo komedija, būna prie uždarų

durų, muša per sprandą ir galvą 
(kiti nuo to apanka, apkursta). 
Muša ant nuogų pečių uždėję šla
pią maišą. Duoda pavalgyti sūrių 
silkių, o po to neduoda vandens 
atsigerti. Lašina ant galvos šaltą 
vandenį, lašą po lašo. Kai kada 
ir kojų padus padegina.

Būdavo atsitikimų, kad tardy
tojas išprievartauja suimtą mer
gaitę ar moterį. Kad kankinamų
jų klyksmai nebūtų girdimi gat
vėje, saugumiečiai pilnu garsu 
įjungdavo radijo aparatą.

letas neužtaisytas. Tuo tarpu tar
dytojas turi prie savęs užtaisytą 
pistoletą, ir vargas kantrybės ne
tekusiam kaliniui, jei jis norėtų 
pasinaudoti padėtu pistoletu. Jį 
nušaus vietoje.

Užbaigus tardymą, byla per
duodama kariniam tribunolui. Ka
liniui perskaitomas kaltinamasis 
aktas. Žmogų nenorom nukrato 
šiurpas, sužinojus, kas jis “iš tie
sų” yra. Ko tik ten neprirašyta: 
“tėvynės išdavikas”, “buržuazinis 
nacionalistas”, ar bent jų rėmė
jas, “kontrerevoliucionierius”, sie
kiąs “buržuazinės Lietuvos atsta
tymo”.

Per visą tardymo laikotarpį ka
linys taip nusilpsta, kad pasidaro 
panašus į lavoną. Kitą neša ir 
neštuvais tardyti. Kai kurie pra
žildavo per naktį, arba išprotė
davo. Maistas labai silpnas. Ryte 
juoda kava, kuri tik kavos vardą 
turi. 15 gramų cukraus ir 500 gra
mų duonos visai dienai. Pietums 
ir vakarienei po 500 gramų sriu
bos. Jei suimtasis “gerai elgiasi”, 
galėjo protarpiais dar iš namų 
gauti mažus kiekius maisto, jei 
buvo kas atsiunčiąs ar atnešus. 

durų. Tokio “teismo” sąstatas: 
Teisėjas kariškis, du tarėjai iš vie
tinės milicijos, prokuroras, na ir 
advokatas, už kurio patarnavimą 
vėliau kaliniui stovykloje atskaito 
300 rublių, jei namiškiai nesumo
kėjo. Be to, yra teismo sekretorius 
ir vertėjas. Dėl akių visa vyksta 
kaip ir paprastuose teismuose: Tei
sėjai klausinėja, prokuroras kalti
na, advokatas stengiasi labai at
sargiai apginti, žinoma, pastarojo 
žodžiai neturi reikšmės, nes spren
dimas jau iš anksto numatytas ir 
tokios rūšies kaltinamiesiems vie
nodas — 25 metai darbo “patai-/ 
sos stovykloje”, susiaurinant tei
ses 5 metams po bausmės atlikimo. 
Turėjai susitikimą su partizanais, 
arba bent matei juos <—* 25 metai. 
Skaitei pogrindžio laikraštėlį 10 
metų.

Ryšium su tokiais specialiais 
teismais ir sprendimais Lietuvoje 
ir Sibiro stovyklose yra plačiai 
paplitęs toks anekdotas:

Lagerio viršininkas rusas klau
sia kalinį:

“Koks Tavo bausmės dydis?” 
“25 metai — pilieti viršininkei” 
“Už ką esi teistas?”
“UE nieką, sėdžiu nekaltai, atsa-

ŠIURPI 1
Iš Vilniaus persiuntimo kalėji

mo (Kosčiuškos gatvėje) kalinius 
veždavo didesnėmis ar mažesnė
mis partijomis į Sibirą ir Europos 
šiaurinę dalį, dažniausia per 
Maskvos persiuntimo kalėjimą 
Krasnaja Presnia. Ten prižiūrė
tojai su politiniais kaliniais elg
davosi labai žiauriai. Kratos me
tu sumesdavo maisto produktus į 
mėšlus, tabaką sumaišydavo su 
cukrum, o po to patalpindavo su 
kriminaliniais kaliniais, kurie da
rydavo, ką norėdavo: Visų pirma 
atimdavo geresnius drabužius, 
maistą, o pasipriešinusius papras
tai paplaudavo, nes prižiūrėtojai 
solidarizavosi su kriminaliniais ir

KRIMINALINIAI KALINIAI

Sargyba tuose vagonuose kas 
dvi valandas daro kratą, išverčia 
visus turimus daiktus, kartais ir 
nurengia.

Ištisos tragedijos tokiuose trans- 

ko kalinys.
“Na, nemeluok brolyti! Už nie

ką pas mus tik 10 metų duoda!
Po teismo kalinys patalpinamas 

kalėjime ir laukia transporto į Vil
niaus persiuntimo kalėjimą.

Kaliniai, turintieji 15 — 25 me
tų bausmę, uždaromi vienutėse, 
bet dėl patalpų stokos (kalėjimų 
perpildymo) patalpinama vienutė
se daugiau kalinių. Rekordinis 
skaičius Marijampolės kalėjime 
vienoje vienutėje buvo, rodos, 21 
kalinys, o šiaip 6 — 8. Kalėjime 
po teismo būna progos bent tru
putį atsigauti, nes tardymai jau 
nekankina naktimis. Maistas pa
našus kaip ir saugume, tik pie
tums prideda dar 200 gramų avi
žinių ar miežinių kruopų košės. 
Siuntinius iš namų, jei yra kas 
siunčiąs, galima gauti tris kartus 
per mėnesį, o pasimatymą su na
miškiais vieną kartą iš viso. Už 
menkiausią prasižengimą — 7 pa
ros karcerio. Vienutės turėjo du 
užraktus, dvejas grotas languose 
ir dėžes prie langų, kurios leisdavo 
tik sklypelį dangaus įžvelgti. Ka
merų raktus turėjo vyresnysis pri
žiūrėtojas.

leisdavo jiems turėti peilius.
Tranzitiniai kaliniai transpor

tuojami taip vadinamais “stolipi- 
niais”. Tai vagonas, kurio viena
me šone siauras koridorius, kitame 
skyriai su lentynomis. Siena į 
koridorių išpinta geležiniais vir
bais. Prie kiekvieno skyriaus — 
sargybinis. Skyriaus viduje yra 
du suolai apačioje 8 kaliniams, 
viena lentyna trims, kita 2 kali
niam. Lentynose galima gulėti 
tik galvą atsukus į koridorių. Sė
dėti draudžiama, žinoma, vago
nas būna taip prikimštas, kad ne
galima nė pajudėti. Yra dar ir 
specialūs skyriai.

PAPLAUDAVO POLITINIUS
portuose vyksta tada, jei politinius 
kalinius patalpina kartu su krimi
naliniais, recidyvistais ir jei pas
tarųjų būna dauguma. Tada 
džiaugkis, kad išeini gyvas, jau ne

kalbant apie tą menkutį turtą, su
sidedantį dažniausia iš kokių nors 
skudurų ir trupučio maisto. To
kių “akcijų” metu prižiūrėtojai 
žiūri pro grotus ir tik šypsosi. 
Jiems nei šilta, nei šalta, jei krimi
naliniai nuskriaudžia politinį.

Tuose transportuose sunku su 
vandeniu. Paprastai kelionei duo
da silkių, po 27 gramus cukraus 
ir 900 gramų duonos dienai. Sil
kių pavalgius norisi gerti, o van
dens atsigerti atneša tik 3 kartus 
per parą ir jo gauni tik tuo atveju, 
jei turi savo indą.

Daug kalinių tuose vagonuose 
mirė, ypač vasaros metu, kai karš
čiai tampa nebepakenčiami.

Kiti kaliniai, kai permetamos
ATVYKUS 1 KENGYRO STOVYKLĄ

Mūsų transportą atgabeno į 
Kengyro (vadinama ir Kingirj 
stovyklą. Vaizdas niūrus: žemi, 
sukritę barakai, asla plūktinė, 
kiekviename “kambaryje” bent 
po 80 žmonių. Visi, išblyškę, Įkri
tusiais veidais. Dviaukštės, iš ne
obliuotų lentų sukaltos lovos pa
sieniais, viduryje stalas, kelios 
spintelės produktams padėti ir — 
milijonai blakių, riebių, raudonų, 
kaip čekistai, blakių. Kaliniams 
davė senus, suplyšusius rūbus, 
apavą, kuriam sunku rasti vardą, 
su padais iš auto padangų.

Gavome ir numerį, kurį kiekvie-
BANDITŲ SIAUTĖJIMAS

Iki 1949 metų moterys buvo 
laikomos kartu su vyrais. Anuo 
metu ir politiniai ir kriminali
niai kaliniai gyveno bendrose sto
vyklose. Galima įsivaizduoti, kas 
ten vykdavo, jei visą vidinę “val
džią” turėjo recidyvistai (žmog
žudžiai, plėšikai), šitas elementas 
buvo padėties viešpats. Jie valdė 
virtuvę ir kiti gaudavo tik tai, 
kas nuo jų atlikdavo. Kalinys, 
gavęs iš namų siuntinį su pro
duktais, visų pirma turėjo jį ati
duoti šiems banditams. Ar liks 
pačiam kaliniui kas nors, priklau
sė grynai nuo jų malonės. Tam 
nerašytam įstatymui pasiprieši
nusį užmušdavo. Nuo jų labai nu
kentėdavo jaunesnės ir gražesnės 
mergaitės, atvežamos į stovyklą. 

stambios grupuotės iš vienos sto
vyklos į kitą, gabenami^ gyvuli
niais vagonais. Tokiame “pul- 
mane” patalpina iki 120 žmęnių, 
o kartais ir daugiau. Juose tiek 
geriau, kad kartu važiuoja virtu
vė. Šiuose vagonuose buvo būdin
gas patikrinimo būdas: Vos tik 
atsidaro durys, visi kaliniai, vie
nas po kito subėga j vieną vagono 
galą. Dežiūruojantis karininkas 
atsistoja vagono viduryje su me
diniu kūju, kurio paskirtis tikrinti 
vagono sienas, grindis ir lubas, 
kad nebūtų išsilaužimų. Kiekvie
nas kalinys prabėgdamas į tuščią- 
jį vagono galą gauna tuo kūju per 
galvą ar nugarą.

nas kalinys privalėjo ant nuga
ros, rankovės, kepurės lankelio ir 
kelnių nešioti. Tokiu būdu tapo
me numeruotu inventorium.
Lietuvių stovykloje ra

dome virš 200, tačiau gretimose 
buvo dar virš 150 lietuvių vyrų 
ir apie 200 moterų.

Vargšės mūsų merginos. Jos 
pačius sunkiausius darbus dirbda- 
davo: akmens laužykloje, akmeni
niame grunte rausdavosi iki 12 
metrų gylio, dirbdavo prie namų 
statybos, atlikdavo visus sunkius 
darbus kaip ir vyrai.

PAČIOJE STOVYKLOJE

Atvykus naujam moterų trans
portui, visa gauja jau stovi prie 
vartų ir renkasi: “šitą aš imu, 
aną imk tu, Vasja, o toji gelton
plaukė tenka tau, Vanja”. Žino
ma, pačias gražiausias išsirinkda
vo stovyklų viršininkai. Išnaudo
ję jas, palikdavo likimo valiai, 
perleisdami jas žemesniems ben
dradarbiams, kurie ir vėl toliau 
perleisdavo. Kiek ten būdavo tra
gedijų! štai viena mergaitė, ne* 
išlaikiusi smurto ir prievartavi
mo, šoko į draudžiamą zoną, o 
sargybinis ją nušovė, nes “bandė 
pabėgti”. Tūkstančiai panašių 
įvykių, jūros skriaudų ir ašarų 
ir kraujo.

(Bus daugiau)
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VĖLINES PRISIMINUS
ŽVAKELĖS DEGA KAUNE

Taip buvo seniau. Visų Šventų 
vakarų j Kauno kapines suplūsta 
minios žmonių. Artimieji ateina 
aplankyti gyvenimo atsiskyrusių- 
jų. Antkapiai jau iš kalno nuklo
ti žaliais eglėšakiais, aplinkui 
nubarstyta geltonu smėliu; pra
eitį mini balti, chrizantemai. Va
kare antkapiuose uždegamos žva
kutės. Vienų kapai skendi žvaku
čių šviesoj, ant kitų mirkčioja vie
na ar dvi žvakutės. Prie vieno 
stovi būrys, prie kito sukniubusi 
tik viena vienintelė senutė, ten 
l^zda pasirėmęs stoviniuoja sene
lis. Dar prie kito kapo ant kelių 
parkritusi motina, čia kalbininko 
Rygiškių Jono kapas — atėję 
dukros ir sūnūs. Prie medinės 
kaplytėlės pakastas profesorius 
kun. Kazimieras Jaunius. Prie jo 
niekas nestovi. Kažkas uždegęs 
dvi žvakutes. Pamirštas ir profe
sorius Kazys Būga. Kapuose daug 
daug suguldyta. Kryžiai ir pa
minklai. Vieni puošnūs, kiti la
bai paprastučiai. Daugelis kapų 
be jokių ženklų ir be žvakučių. 
Kauno skautukai ir skautukės 
vaikštinėja tamsesnėse vietose ir 
pamirštiesiems įžiebia bent po 
vienų žvakutę.

Centrinėje vietoje laisvės kovo
tojų— karių kapai. Bendras pa
minklas ir kuklūs kryželiai kiek
vienam atskirai. Kryželių abiejo
se pusėse mirkčioja po žvakutę, 
čia ir mūsų tik pražydę lakūnai. 
Jiems kryžiumi pavirtę sparnai 
kelių į dausas skina, čia su savo 
paties modeliu mus. palikęs dvi
dešimties metų Dobkevičius, ten 
Dženkaitis. Ak, ir aviacija pati tik 
sparnus tebuvo pradėjusi skleis
ti! Bendrasis karių paminklas žė
ri elektrinių lempučių šviesa. Prie 
jo atvyksta vyriausias kariuome
nės kapelionas rašytojas kun. Sa
baliauskas i— žalia Rūta. Apsi
rengia gedulingais rūbais, gieda 
Liberų, visi tylomis šnabžda Viešr 
paties maldos žodžius. Pamokslas. 
Gyvieji ir mirusieji viena ben
druomenė. Gyvenimas žydi ant 
mirusiųjų pelenų. Inžinierius pas
tatė tiltų — juo važiuoja gyvieji. 
Kariai atkovojo laisvę — jiem 
laisvųjų rankų paminklas. Įsižie
bia žvaigždės — gęsta žvaigždės. 
Dega žvakutės ir sudega. Net ir 
pelehų nelieka.

Atsigulė ir pats vyriausias ka
pelionas Sabaliauskas.

Tūkstančiai žvakučių degė Kau
no kapinėse. Po valandos kitos 
jos pradegs. Milijonai žmonių 
Dievo gėlynuose. Vienų dienų jie 
linksmi krykštauja, kitų nutyla, 
bet kiti krykštauja. Nėra mir
ties, o tik praeitis ir dabartis. 
Dabartis tai gyvenanti praeitis, 
žaismingas Augščiausiojo buvi
mas. Nemunas neišsenka, nors ir 
nuolat savo vandenį plukdo pro 
Kaunu į Baltiją. Jo vanduo ne 
pragarmėms plaukia. Tik paky
la ir vėl gaivina pavasarį atgi
jusias Lietuvos pievas, brandina 
varpose grūdų, kuriuo maitinasi 
kūdikiai. Gyvybės ciklas sukasi 
ir 'sukasi, pulsuoja Visatos gyvy
binis ritmas. Nepasiekiami Augš
čiausiojo toliai, neišmatuojamos 
Jo gilybės. Jo išminties nepakyla 
mūsų protas, Jo pakopos nenu- 
skrenda mūsų ir lakiausia fanta
zija. Pačios dangaus žvakutės su
nyksta, bet naujos įsidega. Vie
nur gyvybė išblėsta, kitur įsižie
bia. Ir mūsų pasipūtėlė Žemė ne 
visada gyvybe puošėsi.

Kauno kapinėse niekas Vėli
nių vakarų neliūdėjo. Tik šiaip 
sau rimti — šnekučiuosis, prisimi
nimais dalinsis. Atneštas gėles 
pataisys, žvakutes patiesins. Ka
pinėse žvakutės gęs — gatvėmis 
gyvieji vaikščios. Gimsta dabar ir

Melburne ir Sidnėjuj ir Čikagoj. 
Tik kad lietuviška žvaigždelė ly
dėtų juos gyvenimo keliu. Lietu
voje toks ilgas lapkritys, toks 
žvarbus vėjas. Bet viskas kinta. 
Ir po ilgiausios žiemos ateis pa
vasaris. Vėl degs žvakutės prie 
Laisvės kovotojo paminklo, o de
besų nusivaikiusi saulė kvies gy
vuosius gyventi.

# Stepas Zobarskas jau išleido 
Lithuanian Folk Tales, lietuvių 
pasakų vertimą į anglų kalbą. 
Knyga gražiai įrišta ir patrauk
liai atrodo, šriftas stambus, vai
kams lengvas ir malonus skaity
ti. Iliustracijos pritaikytos turi
niui, gražios. Būdinga tai, kad 
autorius visai nepakeitė lietuviš
kų vardų, o tai lietuviukui su
teiks daug naudos savų vardų ta- 
renoj.

Knyga turi 200 psl., iliustracijos 
Ados Korsakaitės.

išiuo metu S. Zobarskas jau 
pradėjo ruošti rinktinės lietuvių 
prozos antologijos vertimą. Taip 
pat jau atidavė spaudai vertimų 
Grušo novelės “Kelionė su kliūti
mis”.

VĖLĖS NERIMSTA
Seniau žmonės tikėjo, kad žmo-

Kai lietuvių graikai nei romė
nai nepažino, jie ir tada vėles ru
denį prisimindavo. Nuolat mat 
lyja, keliai pabliurę, baigia kristi 
medžių lapai. Naktys ilgos ir tam
sios. Ii- močiutė prie ratelio daž
nai tokiu metu apie savo saulėlei
dį pagalvoja. Ji labai linkusi vai
kučiams sekti pasakas apie vai
duoklius, apie klaidžiojančias vė
les.

Tik anais laikais visi lietuviai 
ėjo į dausas. Taip jie bent tikėjo.

Į dausas tačiau sunkus kelias. 
Dausos buvo ant augšto stataus 
kalno, ir vėlėms reikėdavo į jas 
lipti. Lengviausiai ten patekdavo 
kariai, kurie turėdavo žirgus ir 
ginklus, žirgu galina būdavo į 
dausas ir raitam įjoti, su gink
lais atbaidydavo įvairias piktas 
dvasias, kurios pastodavo kelią. 
Pagaliau ir dausose praversdavo 
žirgas ir ginklai, nes ir ten rei
kėdavo ir jodinėti, ir kautis. Bet 
tik turtingieji ir narsūs kariai 
įkapėms ar laužui susilaukdavo 
žirgo, šiaip jau jis buvo retas 
ir brangus tvarinys. Varginges- 
nieji tenkindavosi žvėrių nagais, 
tokių, kurie vikriai laipiodavo po 
medžius ar užsikardavo šiaip ant 
stačių uolų. Vėlės mat tais nagais 
pasigelbėdavo lipdamos kalnu į 
dausas. Bet būdavo ir nelaimin
gų vėlių. Tai tos, kurioms nepa
vykdavo įlipti į dausas. Jos tat 
slankiodavo tarp gyvųjų, vaiden
davosi, neduodavo ramybės gy
viesiems, ypač artimiesiems. Pa
galiau ir iš dausų vėlės, ypač ru
denį, atvykdavo į seniau gyven
tas vietas. Nelaimingosios, į dau
sas dar nepatekusios vėlės būda
vo išnikusios, sušalusios. Jos ga
lėdavo gyviesiems ir blogo pada
ryti. Gyvieji todėl joms maisto 
padėdavo, prieš valgį mirusiuosius 
prisimindavo ii’ jiems pirmutiniuo- 
sius trupinius paberdavo, steng
davosi vėlėms padėti, jas pamai
tinti, gyviesiems palenkti. Teisy
bę pasakius, tai ir tos pačios dau
sos nelabai kuo skyrėsi nuo že
mės. Žinoma ten geriau būdavo, 
bet reikėdavo ir valgyti, ir ger
ti, ir kautis.

Senieji graikai tai į hadą eida
vo — į požemių karaliją. Ten 
ypatingai niuru buvo — tamsu, 
drėgna. Kai Achilas ten pateko, 
tai jį padarė požemio karalijos 
valdovu. Jis tačiau bevelijo žemė
je bernauti negu hade karaliauti.

gaus mirtis yra tik gyvybinės for
mos pakitimas: iš žmogaus į vė
les, iš gyvenamosios vietos ūkyje į 
kapines. Kai žmogus numiršta ir 
pasidaro vėlė, žmonės tikėdavo, 
kad toji vėlė ir toliau gyvai do
misi gyvųjų reikalais. Taip pav. 
žmonės manydavo, kad vėlės at
sikeldavo iš kapinių buvusiu žmo
gišku pavydalu ar kokiu kitu ir 
ateidavo pas savo kūno ar dvasios 
kankintojus, pranašaudamos jiems 
mirtį, taip sakant, vaidendavosi. 
Geram, garbingam savo bičiuliui 
padėdavo gyvenimiškuose reika
luose •— tai ūkį padidindavo, tai 
šiaip ką gera padarydavo.

Toji nauja pomirtinė forma, 
žmonės mahydavo, esanti kažko
kia minkšta permatoma medžiaga 
— rūkas ar pūkai. Jei paprasti 
žmonės vėlių ir negalėjo matyti; 
tai jas matydavę dvasiaregiai ir 
jie papasakodavo, kad jos esančios 
žmogaus formos, kad rūbų vietoje 
dėvėdavusios ilgus marškinius. 
Marškiniai būdavę balti arba pur
vini, suplyšę. Tai dėl to, koks bu
vęs žmogaus gyvenimas, kiek jis 
turto turėjęs, štai ką vienas dva- 
siaregis sako: “Nematote jūs, ,o 
ana Kazimieras eina prie kiekvie
no ir suplyšusius marškinius rodo: 
turbūt, gailėjosi naujus užvilkti. 
Bene neuždirbo! Dabar turi gėdy
tis prieš kitas vėles”. J. Balys, 
Liet. Tautosakos Skaitymai, H d. 
198 p., Tuebingen, 1948 m. **

Gyvieji giminės (tenorėdami, 
kad vėlė pyktų ar sugrįžtų, jos 
kūnų laikydavo pašarvotą vidu
ryje gryčioj keletą dienų ar sa
vaičių, o raudotojos apraudodavo. 
Ašaras liedavo iki to laiko, kada 
giminės jau manydavo, kad vėlė 
yra nuo savo kūno atsiskyrusi, ir 
tada veždavo į kapines. Laidojant 
žmonės ant karsto užmesdavo po 
tris žiupsnius žemių, kad vėlei bū
tų lengviau ir kad pas gyvuosius 
nesugrįžtų. Ir laidojant raudoto
jos vis rauda ir kalba: “Ak bro
lau, ak tietaliau! Ar neturėjai 
duonos, kvietelių? Kodėl numi
rei, kodėl mane palikai? Ak, ak, 
kur tu neėjai? Aš pas tave...” 
Ibd. 181 p.

Trečią, šeštą, devintų ir 40-tų 
dienų po laidotuvių keldavo vėlei 
vaišes. Prie stalo pirmiausiai ją 
pakviesdavo pasivaišinti ir kai ji, 
manydavo, būdavo baigusi, tada 
pradėdavo kiti šeimos nariai. Prieš 
valgant vėlė gaudavo pirmuosius 
trupinius ir pirmuosius alaus 
lašus.

Dabar laidojant taip pat ant 
karsto beria tris žiupsnius žemių, 
tik dabar tas veiksmas yra virtęs 
nereikšmingu papročiu. Ir dabar 
dar ketvirtų savaitę po laidotuvių 
užprašo mišias už vėlę — keturne- 
dėliai, tas pats pakartojama po 
devynių savaičių — devintinės. 
Metinėms būtinai užperkamos mi
šios, ir giminės ir pažistamieji ren
kasi tų dienų į bažnyčių pasimels
ti. Mat, jei vėlė tebėra skaistyk
loje, tai jai pasidaro lengviau 
kančias kęsti. Po mišių visi daly
vavusieji bažnyčioje susirenka į 
namus vaišių, kur taip pat gieda
ma ir meldžiamasi.

Bendras visų vėlių paminėjimas 
įvyksta per Vėlines, lapkričio 2 
dieną. Tų dieną pasirinko krikš
čionybė, nes ir prieš krikščioniš
koji Europa rudenį vėles prisimin
davo. Tuo laiku, mat, imdavusios 
vėlės skraidyti, nes naktys būda
vusios vėjuotos ir lietingos. Iš tik
rųjų, tai nuo jų skraidymo ir vė
jas sukildavęs. O lietus tai ne kas 
kitas, kaip pačių vėlių ašaros. Bu
vę galima girdėti jų klyksmai, 
braškėjimai ir užėsiai, kai vėlės 
tarp medžių šakų dūkdavusios. 
Tuo laiku giminės vėl vaišindavo 
vėles ir stengdavosi sumažinti jų 
kančias.

IŠVOGIMAS MUSOLINIO!
NUOTYKINGAS SKORZENIO ŽYGIS 

PARUOŠĖ ANTANAS FIŠERIS
Kasablankos konferencijoj bu

vo Vakarų nutarta sumušti Vo
kietijų be jokių taikos bei kapi
tuliavimo sąlygų. Tai buvo 1943 
metais, ir šis paskelbimas ne vie
nų vokiečių karį kurstė žiauriau 
tęsti kovą, šitokioj padėty mes 
sutinkame Otto Skorzenį. Jam te
ko susitikti su prancūzų karei
viais 1940 m., kai dar tebebuvo 
eilinis; išsitarnavo jis leitenanto 
laipsnį f eld-maršalo Paulio. ka
riuomenėj prie Stalingrado; bu
vo sužeistas prie Maskvos ir ilsė
josi dabar Berlyne. Po Kasablan
kos konferencijos sąlygų paskel
bimo, jis sugrįžo į W’affen SS, 
bet kadangi dar nebuvo pilnai pa
gijęs, buvo atleistas.

Britų suformuotos specialios 
komandos (Shock Troops) kovai 
su vokiečiais šiaurės Afrikoje pa
darė priešui daug nuostolių. Tų 
pačių dalinių puolimai Atlanto 
ruože susilpnino vokiečių karei
vių moralę. Hitleris įsakė genera
liniam štabui suformuoti pana
šius dalinius. Štabui šio įsakymo 
vykdymas nepatiko, ir buvo del
siama. Įsakymų įvykdyti nebuvo 
sunku, nes daug pramuštgalvių 
karių, iš kariuomenės paleistų 
dėl žaizdų ar amžiaus, būtų įjuos 
stoję. Buvo manoma, kad štabui 
paskirti koks generolas tam reika
lui netiktų, bet j ieškota tam ne
žinomo kario, kuris pilnai galėtii 
užimti tą vietą. Ir taip 1943 m. 
balandžio 20 d. Skorzeni buvo pa
skirtas specialių komandų vadu 
visai Vokietijai.

Pats perėjęs šnipų mokyklą ir 
prisiskaitęs apie britų specialių 
komandų metodus, Skorzeni buvo 
pasiruošęs kariauti net ir su vel
niu. Laisvą dienų, liepos mėnesy
je, Skorzeni, būdamas Vienoje, 
užėjo pas draugus. Jį kamavo kei
sta nuovoka: paskambino į bazę 
paklausti, ar kas naujo neatsitiko. 
Buvo atsakyta, kad jo visą dienų 
jieško, ir kad jis kviečiamas į 
“Vilko uolą” — Hitlerio būstinę.

Vakarėjant atvyko jis į “Vilko 
uolą”, kur susitiko su penkiais 
kitais karininkais iš įvairiausių 
dalinių. Niekas nieko nežinojo, 
kieno ir kam jie buvo pakviesti. 
Jiems pranešė pasiruošti, nes pats 
Hitleris su jais norįs pasikalbėti. 
Už poros minučių jie jau stovėjo 
prieš Hitlerį.

Hitleris, prie kiekvieno priei
damas, klausinėjo jų praeities. 
Išklausęs juos, staiga atsigrįžęs, 
paklausė: “Ką jūs manote apie 
italus?” Viens po kito atsakė, 
kad italai, būdami fašistai ir ka
rinės sąjungos nariai, yra Vokie
tijos draugai. Skorzeni, būdamas 
paskutinis, šaltai apgalvojo šį 
klausimą. Jis žinojo, kad Hitleris, 
kaip ir jis pats, nekentė italų, 
nes jie abu buvo austrai. Itali
ja, mat, po I Pasaulinio karo bu
vo atėmusi gražius Alto kalnus 
Vokietijos sąskaita. Tad jis atsa
kė: “Mano Fūreri, aš esu aust
ras!” Hitleris į jį šaltai pasižiūrė
jo, kitus atleido, o jį pasiliko ir 
tarė:

“Otto, aš turiu labai svarbią 
misiją, kurios sėkmė labai reikš
minga karui. Mano draugas Mu
solinį yra areštuotas ir kažkur 
kalėjime sėdi.” Toliau jis kalbė
jo plačiau apie Musolinį, bet į 
Skorzenį dar nesikreipė ir tik 
staiga į jį atsigrįžęs tarė: “Tu, 
Skorzeni, mano draugą išvaduosi, 
aš jo nepaliksiu kalėjime. Tik 
penki žmonės žino apie šią misi
ją. Nė žodžio niekam! Už šių mi
sijų tu man asmeniškai esi atsa
kingas!”

Skorzeni iš Himlerio gavo są
rašą italų, kurie gali padėti Mu
solinį išgelbėti. Jis buvo supa
žindintas su generolu Student, 
kuris padės jam kaip parašiuti
ninkų vadas. Kitų dieną Skorze
ni su Raid ir penkiasdešimt, ka
rių išskrido į Italiją. Romoje jie 
vaišinosi pas field-maršalą Kes- 
selringų.

Misija nebuvo lengva. Jiems 
reikėjo pirmiau surasti Musolinio 
kalėjimą, o tik tada jį išlaisvin
ti. Italuose buvo įvairių gandų: 
vieni sakė, Musolinis laikomas 
Afrikoj, kiti — Musolinis Angli
joje ir panašiai. Netikėtai Skor- 
zėniui pateko vieno kareivio mei
lės laiškas: jis nusprendė, kad

Musolinis yra laikomas La Mad- 
dalenos saloj. Skorzeni kartu su 
Warger, apsirengę jūrininkais, 
nuvyko į tų salą ir sukinėjosi 
tarp italų restoranuose. Vienam 
restorane jie iš vieno daržininko 
nugirdo, kad Musolinis esąs lai
komas Weber Viloje, šioj saloj. 
Grįžus į Romą, jų laukė telegra
ma, įsakanti išlaisvinti Musolinį 
Elbos saloje. Skorzeni nuvyko į 
Vokietiją, į “Vilko uolą”. Įsaky
mas buvo pakeistas, ir jam buvo 
leista veikti savarankiškai. Prieš 
išvažiuojant,1 Hitleris jam pasakė, 
kad misijai nepavykus, jis taip 
atsakys, kaip Rudolf Hess. Grį
žęs Romon, jis sužinojo, kad Mu
solinis jau buvo išvežtas į kitų 
kalėjimą.

Vėl teko iš pradžios pradėti jo 
jieškoti. šnipai atnešė telegramą 
Skorzeniui, pasirašytų Cueli, ku
riam buvo skirta Musolinį sau
goti. “Musolinis saugomas Gran 
Sasso j e >— Cueli”. Gran Sasso 
buvo kalnuose atostogų vieta, ir 
vienintelis susisiekimas su pasau
liu tebuvo geležinkelis, kurį ga
lima lengvai išardyti. Skorzenio 
komanda nufotografavo tą vietų. 
Jei dar reikėjo įrodymų, kur Mu
solinis buvo, tai jie išgirdo prie
kaištus iš civilių, kurie ten buvo 
dirbę sutvirtinimo darbus ir skun
dėsi, kad neteisingai esą atleisti. 
Kadangi Gran Sasso buvo atosto
gavimo vieta, Skorzenis paskam
bino prašydamas buto, bet piktas 
italų kapitonas atsakė jam, • kad 
eitų po velnių. Dabai’ jis žinojo, 
suradęs tikrą vietą, kur Musoli
nis yra prievarta slapstomas.

Surasti buvo vargas, bet išgel
bėti dar sunkiau. Kalnuose ir 
miškuose buvo visas batalijonas 
apsaugos, o pačiam Campo Impe- 
rator per 500 kareivių. Italams 
buvo džiaugsmas ir vienas malo
numas saugoti suimtą Musolinį, 
bet Skorzenio ambicija buvo ga
lingesnė už kliūtis. Planų Skorze
nis pasiūlė — prie paties hote- 
lio nusileisti sklandytuvais. Gene
rolas Student pranašavo, kad pu
sė užsimuš, bet Skorzenio planas 
buvo priimąs.

Tą dieną, kai turėjo vykdyti 
Musolinio pagrobimų, amerikiečių 
lėktuvai bombardavo vokiečių 
bazes Italijoje, ir po to italai pa
skelbė karo pabaigą. Skorzenis 
su 150 karių pakilo šešiais sklan
dytuvais ir nuskrido į Campp 
Imperator. Artėjant prie hotelio, 
lakūnas nustebo, kai Skorzenis 
jam parodė, kur nusileisti — vie
ta atrodė mažesnė už pašto žen
kliuką. Tačiau atsikabino sklan
dytuvas nuo lėktuvo ir nusleido 
prie paties hotelio. Vokiečiai pa
sipylė iš pirmųjų trijų sklandy
tuvų, nes kiti sudužo, o sargai nu
stebo taip, kad ir pajudėti ne
galėjo. Nelaukdamas kitų, Skor
zenis prasiveržė per pirmus var
tus, pakilo į antrą augštą, o kiti 
vokiečiai užėmė apačią. Skorze
nis su dviems kariais įsilaužė į 
trečią augštą — į kalėjimą, kur 
du italų karininkai rengėsi nu
šauti Musolinį. Skorzenis liepė 
jiems pašaukti italų komendantą. 
Mažas, stambus ir nustebęs ko
mendantas įėjo. Skorzenis jam 
paaiškino, kad Musolinis jau vis- 
tiek yra dabar jų rankose ir kad 
daugiau kraujo be reikalo nelie
tų. Įsakė komendantui kapitu
liuoti. Komendantas sugrįžo su 
grafinu ir tarė: “Aš kapituliuo
ju ir išgeriu išlaisvintojo sveika
tom” Tada Skorzenis atsisuko į 
Musolinį ir tarė: “Duče, aš esu 
siųstas mano Fuererio tave išlais
vinti”. Musolinis atsakė: jis ži
nojęs, kad Hitleris jo nepamirš, 
ir čia pat padovanojo Skorzeniui 
savo auksinį laikrodį.

Musolinis su Skorzeniu buvo 
nugabenti į Aldo areodromą, iš 
kur jie nuskrido į Vieną. Vieno
je vidurnaktį jie nuėjo į Impe
rial Hotel, purvini ir be nič nie
ko. Juos sutiko vokietis genero
las ir, nusiėmęs savo geležinį 
kryžių, prikabino jį prie Skorze
nio krūtinės, čia buvo pirmas at
sitikimas, kad karys tų pačių aki
mirkų buvo apdovanotas. Skorze
niui laiko miegoti nebuvo. Tele
fonas po telefono: vieni dėkojo,- 
kiti stebėjosi. Apie rytą telefo
nas iš “Vilko uolos” — dėkojo

KRONIKįA B
PAVYKĘS VAIDINIMAS

Melbourne vyresniųjų skaučių 
draugovė, vadovaujama D. či- 
žauskienės — Lazutkaitės, spalių 
18 d. suruošė vaidinimą su šo
kiais. Tikrai buvo maloni staig
mena. Prie skoningos miško ir 
mėnulio dekoracijos , sudainuota 
buvo kupletai. Gera buvo “Tele
vizijos” įscenizacija. Visus malo
niai nuteikė Birutė Antanaitytė 
— malonus balselis, labai tinka
ma laikysena. Pirmoje progra
mos dalyje dalyvavo: D. čižaus- 
kienė, B. Antanaitytė, I. č.esnai- 
tė, R. Jakutytė, R. Krausaitė, R. 
Laisvėnaitė, A. Lazutkaitė, A. 
Paragytė, V. Valiukevičiūtė ir A. 
Bulokas. v

Antrai programos daliai buvo 
suvaidinta Vytauto Čjžausko vie
no veiksmo farsas “U.S.A.” Tai 
į Ameriką vykstančių jų lietuvių 
tema. Intriga vykusi. Autorius 
tikrai turi gabumų parašyti sce
nos vaizdeliams, ir jam linkėtina 
tuo keliu toliau eiti, čižauskas mo
ka pastebėti gyvenimo juokingąją 
pusę ir jų moka įvilkti į literatū
rinę formų. Svarbu ir tai, kad 
jo turinys aktualus ir nepiktas. 
Farsui, mums atrodytų, nėra dė
kinga eiliuotoji forma. Ar never
tėtų to atsisakyti?

Farsą suvaidino: A. Garbenis, 
D. čižauskienė, I. Verbylaitė, A. 
Lazutkaitė, A. Bulokas, K. Stan- 
kūnavičiūtė, A. Kazlauskas, E. 
Kleinaitytė ir R. Garbenienė. 
Skautų Globos komiteto pirm. J. 
Antanaitis įteikė gėlių programos 
dalyviams ir autoriui bei režisie
riui. Susirinkusieji širdingai pa
plojo.

Kitų kartų būtinai reikėtų pa
rūpinti garsiakalbį. Nevertėtų ir 
brangaus orkestro samdyti — ga
li ir savieji pakankamai gerai 
pagroti. Lauksim kitų metų to
kio malonaus vakaro.

Svetys
TVARKYSIM SAVO PATALPAS

Melbourne Lituanistiniai kur
sai ir skautų “Džiugo” tuntas 
Lietuvių Namuose turi gražų 
kambarį, kurį panaudoja ir ma
žesnio pobūdžio šokiams. Namų 
baliuje tik prie dviejų stalų sve
čiai sumetė £ 7.12.0 šiai patalpai 
linoleumui įsigyti. Ponai Para
giai, dėl susidėjusių aplinkybių 
baliuje nedalyvavę, tam reikalui 
prisiuntė £ 2. Kalėdoms ruošia
masi patalpų išdažyti.

PADOVANOJO KNYGŲ
Lituanistinių Kursų knygynėlis 

nuolat po truputį ,auga. Paskuti
niu laiku 16 knygų padovanojo 
p. Juozas Jerinkevičius. Kursan
tai mielai skaito lietuviškas kny
gas ir tuo papildo savo lietuviškų 
žodyną. Egzaminams kiekvienas 
turi būti pats namuose perskaitęs 
po 10 knygų.

VOKIETIJOS KRAŠTO VALDY
BOS PIRMININKAS LANKĖSI 

BONNOJE
š.m. rugsėjo 25 d. KV pirm. K. 

Drunga lankėsi Federalinės Vo
kietijos Pabėgėlių reikalų minis
terijoje, kur kalbėjosi Bendruo
menės reikalais sjj Obeitregier- 
ungsrat Dr. Wolfrum. Pokalbio 
metu išaiškėjo, kad Vokietijos 
vyriausybė neturi absoliučiai jo- . 
kio intereso, kad lietuviai ar kiti 
pabėgėliai svetimšaliai integruo
tųsi Vokietijoje kultūriškai, t.y. 
nutautėtų. Tokia evoliucija tik 
patvirtintų bolševikų teigimus, 
kad Vakarų Europa yra kultūri
nė pražūtis emigrantams, kurie 
nepramokę pakankamai gyvena
mojo krašto kalbos, praranda ir 
savo įgimtų tautybę bei kultūrą.

Minimoje ministerijoje gauta 
pažadų, kad nuo ateinančių sąma
tinių metų pradžios ir lietuviško
ji Bendruomenė, ypač jos kultū
rinis darbas, bus Pabėgėlių minis
terijos remiamas.

Hitleris, po to Himmleris, Goe- 
ringas, Goebbelsas ir Keitelis. 
Vienos radijas paskelbė nuosta
bią Musolinio išgelbėjimo istpri- 
jQ-
Šiam rašiniui naudotasi:
Otto Skorzeny, Skorzenys Secret 
Mission, London, 1949.
Charles Foley, Commando Extra
ordinary, London, 1951. -
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PIRMIEJI LIET. LAIKRAŠČIAI
Pats pirmasis lietuvių kalba 

spaustas laikraštis, gotiškais raš
menimis, ėjo nuo 1832 m. iki I-jo 
Pasaulinio karo, skirtas vokiečių 
valdomiems lietuviams. Tai “Nu
sidavimai apie Evangelijos pra
platinimą tarp žydų ir pagonių”, 
kurį redagavo Fridrichas Kelkis. 
•Š.is pirmasis lietuvių kalba laik
raštis buvo, kaip jau iš pavadini
mo matome, religinio turinio ir 
visai ištikimas vokiečių valdžiai. 
Lietuvių tautiniai reikalai jam 
mažai terūpėjo. Pats tačiau ra
šyto lietuviško žodžio į namus 
lankymasis prisidėjo lietuvybei 
toje dalyje išlikti. Vokiškos dva
sios ir vokiečių valdžios lėšomis 

. leidžiamas buvo ir Fridricho Kur
šaičio Karaliaučiuje leistas “Ke
leivis”, ėjęs nuo 1849 ikil880 me
tų. Nuo 1878 m. Klaipėdoje ėjo 
‘‘Lietuviška Ceitunga”, kuri tebe
ėjo ir Klaipėdai prisijungus prie 
Lietuvos.

AUŠRA

kant juos pažengesnių ūkininkavi
mo būdų. Rusams okupantams 
“Varpas” stojo į labai aiškią ir 
drąsią opoziciją. Leidžiamas jis 
buvo taip pat Ragainėje ir Tilžėje. 
“Varpas” buvo pozityvistinės 
krypties liberalinis mėnesinis lie
tuvių laikraštis, subūręs apie save 
iki 150 bendradarbių. Dirbo su 
Kudirka ir keli kunigai, šiaip jau 
“Varpas” religiniais klausimais 
nesirūpino, o paliesdavo tik tiek, 
kiek reikėdavo tautinei laikraščio 
misijai.

Apie “Varpą” ilgą laiką išsilaikė 
susibūrusi didžioji dalis lietuvių 
šviesuomenės. Tačiau, A. Šapo
kos Lietuvos istorijos žodžiais — 
504 p.: “Vėliau, atsiradus politi
nėms lietuvių partijoms, varpinin
kai suskilo. Pirmiausia nuo jų at
skilo socialdemokratai, vėliau pa
sitraukė ir nuosaikieji tautininkai, 
kurie buvo nepatenkinti, kad 
“Varpas” ėmė rūpintis vien tik 
valstiečių reikalais. Tuo būdu pa
galiau prie “Varpo” teliko tik 
vieni vadinamieji demokratai, iš 
kurių išsivystė lietuvių valstiečių 
sąjunga”. Iš jos vėliau, žinome, 
išaūgo Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų partija.

APŽVALGA IR 
TĖVYNĖS SARGAS

SPAUDOS GALYBE

tai mėnesinis knygutės for- 
periodinis leidinėlis, kurio 

spaudžiama 1000 egzemplio- 
Naudota lotyniškieji rašme-

/Šie vadinamieji Mažosios Lietu
vos lietuviški laikraščiai nesiekė 
tačiau rusų okupuotosios Lietuvos 
dalies — buvusių Lietuvos kuni
gaikštijos žemių. Skyrė mat juos 
Vokietijos — Rusijos siena, spaud
žiami jie buvo gotiškomis raidė
mis protestantų religinėje dvasio
je. Pirmas Didžiosios Lietuvos 
žmonėms skirtas laikraštis buvo 
“Aušra”, ėjęs nuo 1883 iki 1886 m. 
Buvo 
mato 
buvo 
rių.
nys. Tuo metu, žinome, rusų val
domoje .Lietuvoje buvo uždrausta 
spausti lietuviškas knygas lotyniš
kais rašmenimis — galima buvo 
tik rusiškais. “Aušra” todėl buvo 
spaudžiama Ragainėje, vėliau Til
žėje j— vokiečių valdomoj srity. 
Bet ir “Aušros” turinys buvo bai
sus rusams, nes ji rodė lietuviams 
kas jie buvo praeity, kaip yra 
spaudžiami dabarty ir kokią turi 
sau susikurti ateitį. Kaip sako 
jos sumanytojas ir pirmasis re
daktorius d r. Jonas Basanavičius, 
tai “Aušros” tikslas buvęs — “lie
tuvius pabudinti iš miego”. Toks 
-tat laikraštis tik slaptomis tega
lėjo peržengti sieną ir pasiekti ru
sų valdomų lietuvių trobas. “Auš
rą” redagavo ir joje rašė: J. Ba
sanavičius, J. šliupas, M. Jankus, 
J. Mikšas. Stambiausi medžiagi
niai rėmėjai buvo: M. Jankus, J. 
Mikšas, M. šernas, A. Višteliaus
kas ir J. Basanavičius. Nors “Au
šra” ir trumpai ėjo, bet ji atliko 
didelį ir svarbų darbą. Tai buvo 
pirmasis trimitininkas tautai pa
busti, pirmasis pasipriešinto j as 
tautą miegui liūliuojančioms sve
timosioms fėjoms. “Aušra” buvo 
romantinės dvasios, liberalinės pa
kraipos laikraštis.

“Varpu” pirmiausia ir labiau
siai nepatenkinti buvo lietuvių 
katalikų kunigai. Jei “Varpui” ir 
nebuvo galima primesti tiesiogi
nio priešreliginio nusistatymo, 
daugeliu atvejų “Varpas” net 
gynė lietuvių katalikų interesus, 
bet kunigijai nepatiko laikraščio 
liberalizmas, tautinių reikalų pir
mavimas prieš religinius. Kuni
gija tat jau pirmaisiais metais 
atskilo nuo “Varpo” ir ėmė leisti 
“žemaičių ir Lietuvos Apžvalgą”, 
ėjusią 1890 iki 1896 metų. Reda
gavo kun. K. Pakalniškis — Dėdė 
Atanazas. Ji buvo skiriama dau
giausia liaudžiai, o jos svarbiau
sias tikslas buvo lietuvių tautps 
vienybė su Katalikų bažnyčia. La
biausiai kovojo prieš pravoslavi- 
nimą.

“Apžvalga” kovojo ne tik prieš 
rusus, bet ir prieš “Varpą”, ap
šaukdama jį bedievišku laikraš
čiu. Tas nepatiko nuosaikesniems 
kunigams, ir jie sutarė leisti “Tė
vynės Sargą” (1896-1904 m.), ku
rio sumanytojas ir redaktorius 
buvo kun. Juozas Tumas — Vaiž
gantas. Laikraštis buvo labai įdo
miai ir kultūringai redaguojamas 
ir turėjo apie save subūręs visus 
šviesiuosius ir plunksną valdan
čius lietuvius kunigus, o vėliau 
atsirado ir pasauliečių. Iš “Tėvy
nės Sargo” bendradarbių išaugo 
vėliau Krikščionių Demokratų po
litinė partija.

Reikšmingiausias įvykis Euro
pos kultūros istorijoj yra vokie
čio Johann Gutenbergo' 1400 — 
1468 kilnojamųjų spaudmenų išra
dimas, davęs pradžią spaustu
vėms. Nuo to laiko paplito spaus-; 
tuvės, ir knygos pasidarė lengvai1 
įsigyjama prekė. Kartu su knygo
mis buvo pradėta spausti “Naujie
nų laiškai”, šie laiškai yra pirm
takai šiandieninių laikraščių. Šian
dien, atrodo, sunku būti įsivaiz
duoti žemės rutulį be spaudos. Be 
spaudos mes nežinotumėm pasau
lio naujienų, šiaip įvairių nuoty
kių nuotykėlių ir įvairenybių, 
šiandien, tiesa, tą uždavinį atlie
ka ir radijas, bet dar labai nese
nai spauda buvo vienintelė nau
jienoms paplisti priemonė. Kad ir 
čia Australijoje! Be angliškų, eina 
dar įvairių kitų kalbų laikraščiai 
— itališki; vokiški, lietuviški, len
kiški, rusiški, graikiški ir kitokie. 
Dėka modernaus susisiekimo grei
tai galim gauti ir kituose žemės 
rutulio kraštuose išeinančius laik
raščius bei žurnalus.

Spausto žodžio galybė yra mil
žiniška. Parašytas žodis papras
tam žmogui turi magiškos reikš
mės, nes rašytam žodžiui daug 
daugiau tikima ir priskiriama 
daug didesnės reikšmės kaip pasa
kytam žodžiui. Demokratiniuose 
kraštuose spauda, paprastai yra 
laisva, tevaržoma tik spaudos eti
kos ir pačiais kraštutiniausiais at-

vėjais įstatymo. Užtat ji ten for
muoja viešąją nuomonę, nuotai
kas, sukelia įvairius judėjimus, 
keičia madas ir gyvenimo būdą. 
Spauda ne vieną parlamento narį 
sužlugdo, bet dažnai ir padeda į 
viršūnes iškopti. Ir valdančioji 
partija didele dalimi yra valdoma 
spaudos, ir taip patys valdovai 
dreba spaudos šešėlyje ir lenkiasi 
leidėjams bei redaktoriams. Pa
leidžiamas, pavyzdžiui, koks ma
žas nereikšmingas faktelis, kuris 
partiją ar paskirą politiką žmonių 
akyse apjuokina ar suniekina, ir 
pasekmės paliestajam yra labai 
liūdnos. Kad ir tos pačios nuot
raukos! Galima kiekvieną žmogų 
taip nufotografuoti, pagauti to
kius momentus, kad jis atrodys 
juokingas, idijotiškas, bet kitoje 
nuotraukoje tas pats žmogus at
rodys simpatingas, didžiadvasišL 
kas, išmintingas.

Diktatūriniuose kraštuose nėra 
spaudos laisvės, bet spauda turi 
tarnauti valdančiai partijai, Skelb
ti jos programą. Komunistinėje 
Rusijoje visa spauda yra valsty
binė bei partinė, redaktoriai ski
riami komunistų partijos bei 
valdžios įstaigų ar valstybės kon
troliuojamų profsąjungų. Nuolat 
įtaigojant viena kryptimi, į viską 
težiūrint tik pro vienus ir tuos pa
čius akinius, susiaurinamas žmo
gaus akiratis, ugdomas bekritišku- 
mas, fanatizmas, siauraregišku-

Tokią spaudą reikia laikyti niai. Tokia kapitalistų spauda bu
te tia« ii afohrin «,» tinai bus konservatyvi, nemėgs

tanti naujybių, ginanti esamą san
tvarką, kapitalistų interesus. To
kia spauda didelį vaidmenį skiria 
reklamai. Reklama tačiau labai 
dažnai įperšama menkavertės pre
kės. Ji tačiau yra leidėjo pagrin
dinis pajamų šaltinis.

A. Fišeris

mas. '■
nuodais, nes ji stabdo dvasios sa-' 
varankiškumą, kūribingumą. ' j 

Kapitalistiniuose 1 kraštuose 
spauda patenka į kelių piniguočių 
rankas, kurie į .laikraštį težiūri 
kaip į prekę. Rašoma tai, kas pa-1 
tenkina pirmoj eilėj žmogaus 
smalsumą ir, dažniausiai, pamirš-! 
tami auklėjamieji spaudos uždavi- I

JIEVA DIDŽYTĖKAIP GUGIS I DANGŲ PATEKO

VILTIS
Į pabaigą, paėmus “Vilniaus 

Žinias” redaguoti Jonui Vileišiui, 
laikratšis sukairėjo. Vėl pasiges
ta nepartinio, visus apjungiančio 
lietuviško laikraščio. Tokį laik
raštį ėmėsi Vilniuje leisti tris 
kartus per savaitę Antanas Sme
tona su kun. Juozu Tumu-Vaiž- 
gantu. Vaižgantas surinko nau
jam laikraščiui nemažą pinigų su
mą. Laikraštis buvo pavadintas 
“Vilties” vardu, ėjo nuo 1907 iki 
1915 metų. Laikraščio redakto
riais buvo A. Smetona ir paskuti
niuosius dvejus metus Pr. Dovi- 
daitis. Iš viltininkų išaugo vėles
nioji Lietuvių Tautininkų politinė 
partija.

ŠVIESA DARBININKU

DRAUGIJA
šv. Kazimiero draugija Kaune 

leido nuo 1907 iki 1922 metų 
pirmąjį lietuvišką mėnesinį lite
ratūros, mokslo ir politikos žur
nalą “Draugija”. Žurnalo redak
toriumi buvo prof. kun. Adomas 
Jakštas — Dambrauskas. Žurna
las yra suvaidinęs didelį vaidme
nį lietuvių kultūrai ugdyti. Jame 
bendradarbiavo Maironis, Puti
nas, Šatrijos Ragana, Lazdynų 
Pelėda, M. Gustaitis ir daugelis 
kitų. Literatūros kritikos strai
psniai prisidėjo ne vienam mūsų

rašytojui susirasti savąjį kelią. 
Žurnalas buvo krikščioniškos ide
ologijos, gretimai susirišęs su 
■Krikščionių Demokratų partija.

Pažvelgę į senąją mūsų perio
dinę spaudą, matome dvi pagrin
dines tendencijas: norą visus lie
tuvius apjungti ir skyriojimąsi 
dėl pasaulėžiūrinių bei politinių 
motyvų. Taip jau 
kad tos dvi jėgos 
bendruomeniniame 
Skirtingos žmonių 
tingi pasaulėvaizdžiai, 
socialiniai ir ūkiški interesai — 
iš čia ir skyriojimasis. Skyrioji- 
mosi tendencija nuvestų pertoli 
ir grasintų net išardyti bendruo
menę, jei neveiktų apjungiančio
sios jėgos. Apjungiančioji ten
dencija visad gyviau pasireiškia, 
kai yra pavojus, kai reikia kas 
nors naujo gimdyti. Lietuviai po
litiniai pabėgėliai, gyveną šian
dien laisvajam Vakarų pasaulyje, 
atrodo, turėtų eiti apjungiamuo
ju keliu ir tik tokius laikraščius 
teleisti. Yra vienas bendras vi
siems rūpestis — išlaikyti lietu
višką aktingą dvasią ir atkovoti 
kraštui laisvę. Tas bendriausias 
visų mūsų rūpestis galėtų mus 
visus apjungti. Savo bendruome
nėje neturime ir socialinių bei 
ekonominių skirtingų interesų.

Paruošė A. ZUBRAS

yra gyvenime, 
visad reiškiasi 

gyvenime, 
pažiūros, skir- 

skirtingi

Gugis buvo skerdžius. Jis ga
nydavo gyvulius. Prie jo nesu- 
sirgdavo karvės ir neatsitikdavo 
nelaimių. Jis turėjo lengvą ran
ką ir pažino žolelių gydymą, 
žmonės mėgo jį, bet galvojo, kad 
jis yra raganius. Niekas nerodė 
jam pagarbos, bet visi jį vaišino 
ir girdė. Jis buvo laikomas gir
tuokliu. Jis mokėjo daug pasakų 
ir smuiką griežė. Ūkininkas Ku
kis jį dažnai išbardavo. Bet Gu
gis atsikirsdavo, kad jis niekam 
blogo nedarąs.

Mirė ūkininkas Kukis. Po laido
tuvių užsisvečiavo Gugis ir tik vė
lai iš miestelio išsiruošė namo. 
Ėjo keliu. Jis pamatė stulpą, bet 
jam rodėsi, kad tai ne stulpas, 
o numirėlis Kukis. Abu jautėsi 
sušalę, tat nutarė atsigulti; mat 
manė esąs savo trobelėje. Atsi
gulė Gugis pakelėje ir numirė.

Jį pabudino angelas. Gugis nei 
nežinojo, kad jau yra miręs. An
gelas jį pasiėmė, ir jie nuskrido. 
Susitiko Kukį, o angelas juos ir 
paliko. Jie abu nežinojo, kuria 
kryptimi eiti. Ar eiti tuo keliu, 
kuriuo eina minia? Ne, juk tai 
kelias į pragarą. Daugelis dar ėjo 
skaistyklos keliu. Dangaus kelias 
visai tuščias. Kukis ragino eiti 
tuo keliu, kuriuo ir kiti eina, net 
ir vyskupai. Bet Gugis nė girdėti 
nenorėjo, ir jie pasuko dangaus 
keliu. Ėjo abu ginčydamiesi. Ku
kis vis norėjo sukti atgal.

Pagaliau jie pateko prie dan
gaus vartų, ir Gugis garsiai pa
beldė. Atsiliepė šventasis Petras. 
Jis nenorėjo jų įsileisti į dangų, 
nes nieko knygose apie Gugį ne
buvo užrašyta. Pagaliau ir varpai 
neskambinę dėl jo ir nepranešę jį 
mirus. Kukiui tai skambino, bet 
jam reikią eiti dėl puikybės į 
skaistyklą. Buvo ilgas ginčas tarp

šventojo ir Gugio. Pasišaukė šv. 
Petras į pagelbą šv. Mykalojų ir 
tą nukalbėjo Gugis. šaukiasi pa
galiau dangaus vartų šeimininkas 
šventą Joną Auksaburnį, kad šis 
įrodytų Gugiui, kodėl jis negali 
į dangų įeiti. Bet Gugis ir šį per
kalbėjo. Ir taip turėjo šv. Pet
ras atidaryti dangaus vartus, o 
Gugis ne tik pats įėjo į dangų, 
bet ir Kukį už rankos įtraukė. 
Kad ir kaip priešinosi šv. Petras, 
bet Gugis įsivedė Kukį. Jis mat 
negalėsiąs būti laimingas dangu
je, jei toks geras žmogus kaip 
Kukis kentėsiąs skaistykloje.

Kai pagalvoji, tai Gugis tikrai 
buvo geras žmogus. Todėl jis ir 
nebijojo nei su šventaisiais gin
čytis, todėl ir į dangų pateko.

V. Krėvė, Raganius, 
Bavarija, 1948 m.

VENECUELA
Ben- 
sten- 
supa-

• Venecuelos Lietuvių 
d ruoni e n ės centro valdyba 
giasi Venecuelos visuomenę 
žindinti su lietuviais ir Lietuvos 
reikalais. Numatyta išleisti tais 
klausimais atskirą^ leidinį ispanų 
kalba. Steigiamas šalpos fondas. 
Nutarta iš apylinkių paskirti ats
tovus į sudarysimą Tautos Fon
do Atstovybę Venecueloje. Met
raščio leidimo reikalu nutarta su
daryti leidimo ir redagavimo ko
misiją, į kurią įeitų po vieną re
daktorių iš kiekvienos apylinkės. 
Vaikų vasaros stovykla šiais me
tais įvyks, kaip ir anksčiau. Tuo 
pačiu metu stovyklausią ir skau
tai. Venecuelos atstovai į Pasau
lio Lietuvių Seimą vyksią savo 
lėšomis. Atskirai komisijai paves
ta paruošti naūją bendruomenės 
statutą.

“LIETUVIS PAS LIETUVI” — SAVI PAS SAVUS — 
TRUMPIAUSIAS KELIAS I LIETUVĄ IŠ AUSTRALIJOS 

PER LONDONĄ.
VISI MES džiaugiamės, jei gauname gražią dovaną. Bet 

jei jūs taip pat norite kam nors padaryti džiaugsmą su dova
na ir negalite to atlikti, tai tada prašote ką nors iš artimųjų 
ar draugų, kad tai atliktų. Jei ruošiesi siųsti dovaną į Tėvynę 
ir nori, kad ji jiems būtų tikrai vertinga ir naudinga ir, be 
to, jums neištuštintų kišenės, pilnai su lietuvišku pasitikėjimu

rašykite: “TAURAS” SIUNTINIU BENDROVĖ,
(A. BRIEDIS) 88, GOLDSMITH AVE., LONDON, W. 3. ENG
LAND. Pradėję, užtikrinu, niekada nebenorėsite skirtis su 
“TAURU”. Prašykite kainaraščių ir pavyzdžių.

Sustojus “Aušrai”, toje pačioje 
Mažojoj Lietuvoje imta buvo leis
ti “šviesą”, taip pat, kaip ir jos 
pirmtakas, norėjusi apjungti visus 
lietuvius. Šį kartą redaktoriumi 
stojo katalikų kunigas A. Vytar
tas, tad laikraštis gavo ryškesnį 
katalikišką atspalvį. Bendradar
biauja jame tačiau ir pasaulėžiū- 
riškai liberalūs plunksnos žmonės 
—• P. Leonas, P. Mašiotas, J. Jab- 

. lonskis. Bet greta — Maironis, 
Jakštas ir kiti kunigai, “šviesa” 
ėjo 1887 — 90 metų, iš viso išėjo 
16 sąsiuvinių.

BALSAS

VARPAS
Iš pirmųjų laikraščių giliausią 

.vagą yra išvaręs “Varpas”, ėjęs 
nuo 1889 iki 1905 metų. “Varpo” 
sumanytojai buvo Varšuvoje stu
dijavę lietuviai studentai, susi
būrę į “Lietuvos” draugiją. Jų 
sumanymą rėmė ir Petrapily stu
dijuoją lietuviai. Nuo laikraščio 
išleidimo iki pat savo mirties 
“Varpą” redagavo dr, Vincas Ku
dirka; jam padėjo bei sergant pa
vadavo J. šernas — Adomaitis fil
mų artisto šerno tėvas, J. Kriau
čiūnas, J. Bagdonas, J. Šaulys, 
P. Višinskis. “Varpo” tikslas bu
vo kelti tautinį susipratimą, išaiš
kinti skirtingumą tautybės nuo 
tikėjimo, supažindinti su tautos 
praeitimi ir skatinti politinį judė
jimą, kelti žmonių gerbūvį, mo-

Nuo “Varpo” atsimetę ir apsi
jungę į politinę partiją Lietuvos 
socialdemokratai nuo 1901 iki 
1906 metų Tilžėje, o vėliau Bitė
nuose pas Martyną Jankų leido 
“Darbininkų Balsą”. Pirmuoju re
daktoriumi buvo V. Sirutavičius, 
vėliau Augustinas Janulaitis. Til
žėje redakcinį darbą prižiūrėjo 
dr. J; Bagdonas, administracija 
rūpinosi M. Zauniūtė. žymesni 
bendradarbiai buvo: J. Biliūnas, 
dr. P. Avižonis, J. šaulys, M. Bir
žiška, K. Bielinis, S. Kairys, J. 
žimantienė-žemaitė ir kiti. Strai
psniuose buvo aiškinama kapita
listinės santvarkos negerovės, 
sunki darbininkų padėtis ir kovos 
priemonės jai gerinti.

MOKSLEIVIAI SIBIRE

VILNIAUS ŽINIOS
Atgavus spaudą lotyniškomis 

raidėmis, inž. Petras Vileišis su
manė Vilniuje leisti pirmąjį lie
tuvišką dienraštį. Jis ėjo “Vil
niaus Žinių” vardu nuo 1904 iki 
1909 metų. P. Vileišis buvo tur
tingas žmogus, todėl jis galėjo ir 
medžiagiškai laikraštį reikiamai 
paremti. Dienraštis buvo nepar
tinis, stengiąsis apjungti visus 
lietuvius. Redaktoriais buvo Jo
nas Jablonskis, Jonas Kriaučiū
nas, Povilas Višinskis, kun. Juo
zas Tumas, Antanas Smetona, Jo
nas Vileišis.

žurnalas “Partinis gyvenimas” 
rašo, kad per praeitus dvejis me
tus plėšiniuose dirbo 400 tūks
tančių studentų. Praeitą vasarą 
prie statybos dirbo 15 tūkstančių 
.Maskvos studentų, 16 tūkstančių 
iš Leningrado ir Irkutsko aukš
tųjų mokyklų irgi statė bendra
bučius, tiesė tramvajų kelius, ve
dė kanalizaciją, telecentrą ir dir
bo statyboje ir t.t.-

Lietuvos tarybinė spauda pra
neša, kad liepos 18 d. iš Vilniaus 
išvyko traukinys į Kokčetavą 
Kazachstane. Juo išvažiavo apie 
2.000 Lietuvos jaunuolių, jų tar
pe apie 800 studentų. Jaunuoliai, 
komsomolo komitetų, “savanoriš
kai” siunčiami, vyksta padėti nu
imti derlių, nors dalis jų, sako
ma, dirbs prie statybos ir kitų 
darbų. Liepos 23 d. išvyko kitas 
toks traukinys, irgi su 2000 jau
nuolių iš įvairių Lietuvos vietų.

Įdomų aprašymą duoda š.m. 
vasario m. “Partinis gyvenimas” 
apie hidroelektrinės jėgainės ant 
Angaros upės Bratske statybą.

Statyba pradėta 1956 metais. Sta
tybininkai gyvena palapinėse. 
Dirbti sunku, gyventi nelengva, 
kaip rašo žurnalas. Palapinė >— 
dalykas patogus turistui. Ja 
džiaugiasi žurnalistai, kinoopera- 
toriai, menininkai, atvažiuojantie
ji į statybą. Bet statybininkai išgy
venę palapinėse metus ar daugiau, 
negali džiaugtis, nes žiemą yra 
apie 45 laipsn. C šalčio, o vasarą 
karšta ir visuomet nepatogu. Ne
išsprendus butų klausimo, nega
lima sėkmingai tęsti statybos. Le
das būna apie 2,5 metrų storio. 
Jis piaustomas ekskavateriais.

Elektros perdavimo linija Ir
kutsk — Bratsk (621 km. ilgio) 
įrengta per dvejis metus ir .tris 
mėnesius, nors buvo numatyti 4 
metai. Dirbo du tūkstančiai jau
nuolių ir merginų.

Ilirskių pelkėse dirbo Nazaren
ko brigada, šaltį, kelių nebuvimą, 
nepatogų gyvenimą — viską nu
galėjo mūsų nepaprasti jaunuo
liai ir mergaitės.

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE

SAV. L. VACBERGAS
36 WALPOLE ST., KEW, VIC.

TEL. WM 6032

PŪKINĖS KALDROS

E.L.I.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU MERUOSI “MOŠŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE IŠ TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI KAS.

E

I■

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šos tad. 9-13 y ai.
!Hh Floor, 109 Swanston St.,' Melb. C.I. Telef. 

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819
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ŠACHMATU
NAUJIENOS SPORTO ĮVAIRENYBES

Redaguoja Antanas Laukaiti*
Adresas: 4 Chitholm Ave., Belmore, N.S.W. Tel.: UW 4948

Tautinę Olimpiada 
Prisimenant

Prieš dviedešimtį 
m. liepos mėn. 17 
Lietuvos sostinėje 
dėjo pirmoji 
olimpiada, kuri buvo viena iŠ di
džiausių nepriklausomos Lietu
vos sporto švenčių.

metų — 1938 
d. laikinojoje 
Kaune prasi- 

lietuvių tautinė

Pagal tuometinio švietimo mi- 
nisterio paskelbtą statutą, tų di
džiųjų sporto žaidynių tikslas bu
vo apibūdintas tokiais žodžiais: 
“Garbingu rungtyniavimu ugdy
ti lietuvių jaunimo jėgas, stiprin
ti lietuvių jaunimo valią, visomis 
jėgomis tarnauti tėvynei Lietu- 

' vai, telkti pasaulio lietuvius sa
vo tėvų žemės meilei sutvirtin
ti.”

Šiose žaidynėse dalyvavo dau
giau kaip 2.000 aktyvių sportinin
kų, iš kurių apie 200 buvo suva
žiavę iš kitų kratau: J.A. Vals
tybių, Did. Britanijos, Latvijos 
bei lenkų užgrobtos Vilniaus te-

ritorijos.
Minėdami 20 metų sukaktį nuo 

tautinės olimpiados, pažvelkime 
į kelias ištraukas mūsų spaudoje, 
kur yra kalbama apie amerikiečių 
lietuvių sportininkų išvykimą sa
vo tėvynėn ir olimpiados sukel
tas nuotaikas savame krašte. Tai 
prisimenant, tikėkimės, jog grei
tai ateis diena, kada pasaulio 
lietuviai sportininkai vėl galės 
suskristi panašion olimpiadon sa
voje žemėje.

“Jeigu rekordai ir nėra fizinės 
kultūros tikslas, vis dėlto olim
piada rodo stipriai ugterėjusį mo
kėjimą fizines jėgas metodiškai 
sutelkti sąmoningam veiksmui. 
Lietuvos Bankas galės neturėti 
širdgėlos dėl aukso ir sidabro, 
kuris iš jo seifų išėjo medaliams 
kalti. Sportininkai pasirodė jų 
verti.” — taip rašė XX Amžius, 
1938.8.1 d. Tautinės Olimpiados 
proga.

IŠ ČIKAGOS
“Čikagos sportininkai į pirmą

ją Lietuvos Tautinę Olimpiadą 
išlydėti iškilmingai ir entuzistiš- 
kai. Išleistuvių pusryčiai buvo su
ruošti konsulo Daudžvardžio ir 
ponios Daudžvardienės. Pusry
čiuose dalyvavo sportininkai ir 
jų giminės bei rėmėjai ir Atleti
kos Sąjungos Valdyba. Iš viso 
buvo apie 50 asmenų. Sportinin
kams visi linkėjo malonios kelio
nės ir gražių pasisekimų Lietu
voje. Teisėjas žūris kiekvienam 
sportininkui įteikė rašytas inst
rukcijas ir davė nurodymus žo
džiu. Konsulas Daudžvardis pa
brėžė pirmutinės Lietuvos Olim
piados ir joje Amerikos lietuvių 
dalyvavimo reikšmę ir stipriai 
akcentavo tai, kad Olimpiadon 
vykstantiems svarbu būti ir gy
vais lietuviais — vartoti skland
žiai lietuvių kalbą. Kalbos pas- 
klandinimui pasiūlė kelionės me-

1 LIETUVĄ
tu kalbėtis vien tik lietuviškai.

Konsulate ir prie konsulato 
sportininkai buvo nufotografuo
ti. Stotyje buvo keli šimtai išly
dėtoje ir keturių laikraščių fo
tografai, kurie sportininkus nu
fotografavo ir jų atvaizdus pa
talpino laikraščiuose. Pats trau
kinys buvo papuoštas lietuviško
mis spalvomis ir turėjo didelę iš
kabą su atitinkamu Olimpiados 
užrašu. Sportininkams, vykstan
tiems iš Cjkagos, buvo paskirtas 
atskiras vagonas. Tą vagoną išly
dėtojai taip apsupo, kad ir trau
kinio pareigūnai negalėjo prasi
mušti.

Sportininkų graži sudėtis, jų 
imponuojančios uniformos ir išly- 
dėtojų gausinga minia darė la
bai gražų įspūdį. Sportininkų iš
vykimą gražiai aprašė visa Čika
gos angliška spauda.”. (Dirva, 
1938.6.30.)

★ J. MAŠČINSKAS IR V. KO- 
2ENIAUSKAS dalyvauja Sydnė- 
jaus miesto “A” rezervo šachma
tų pirmenybėse, kurioms artėjant 
į pabaigą, pirmuoju eina J. Maš- 
činskas ir antrūoju, turėdamas 
puse taško mažiau, yra V. Kože- 
niauskas.

★ P. VAITONIS, šių metų Ka
nados šachmatų meisteris, laimė
jo Ontario pirmenybes, čia jis 
parodė puikų žaidimą, įveikda
mas visus savo oponentus pasek
me 8:0. P. Vaitonis turėjo važiuo
ti į pasaulio šachmatų pirmeny
bes Jugoslavijoje, bet, dėl esan
čios ten politinės padėties, jis at
sisakė Jugoslavijoje žaisti. Lietu
vos sportinė spauda, aprašydama 
pirmenybių Jugoslavijoje teisė
tus dalyvius, paminėjo ir Vaito
nio pavardę, nieko neužsiminda
ma apie jo tautybę ir atsiektus 
laimėjimus.

★ BUVĘS LIETUVOS rinkti
nė* dalyvi* M. Lucki* Argenti
nos pirmenybėse atsistojo 15-ju 
iš 20 su 9 taškais. Pirmą vietą 
laimėjo Sanguineti su 155 taškų.

★ Spalio mėnesį Vokietijoje 
prasidėjo pasaulio komandinės 
pirmenybės, kuriose su Kanados 
rinktine žais ir P. Vaitonis.

★ SYDNĖJAUS KOVO šach
matų sekcijos vadovas A. Dar
gužis gavo išvažiavimo į Ameri
ką dokumentus ir greitu laiku ga
li palikti Australijos krantus, 
kas padarytų Sydnėjaus lietu
viams šachmatininkams didžiau
si sportinį nuostolį.

★ PRIES 10 METŲ P. TAUT-

terių turnyrą Oldenburgc, Vokie
tijoje. I.P. Tautvaiša 12:3 tšk., 
Hamburgo meisteris Heinecke ir 
Bremeno meisteris Kuppe po 1J, 
Seleznev 95, Herzog 9, estas Sa-

SPORTO ENCIKLOPEDIJA
Algirdas Gustaitis, gyv. 1132 

N. Hyperion Ave., Los Angeles 
29, Cal., deda daug pastangų, 
kad būtų leidžiama lietuvių spor
to enciklopedija. Apie šį suma
nymą jis jau buvo plačiai rašęs 
spaudoje ir šiai jo iškeltai idėjai 
plačiai pritaria viso pasaulio lie
tuviai sportininkai ir sporto mė
gėjai, nes laikas, greitai bėgda
mas, daug ką nugramzdina spor- 
tinėn užmirštim

UŽDRAUSTI BATAI
Tarptautinės lengvosios atleti

kos sąjungos rekordų ir taisyk
lių komisija savo paskutiniame 
posėdyje uždraudė vadinamųjų 
“katapultinių batų” naudojimą, 
todėl ir visi rekordai, kurie buvo 
pasiekti su šios rūšies batais, yra 
panaikinami, šiuos batus pradėjo

rapuu (dabar N. Zelandijos meis
teris) ir latvis Rankis (dabar 
New Yorko valstybės meisteris) 
po 8į ir kiti mažiau. Tautvaiša 
buvo apdovanotas Oldenburgo 
miesto garbės dovana, šiuo 
tu P. Tautvaiša. yra Illinois 
stybės meisteris.
siais metais pirmieji pradėjo
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vartoti rusai, kada Stepanovas su 
tokio bato pagalba pelnė naują 
pasaulio rekordą Ž 2.16 m. Kata- 
pultinis batas turi maždaug dvie
jų centimetrų storumo specialų 
puspadį, kuris spyruokliuojasi. 
Rusus pasekė ir kiti pasaulio 
sportininkai, su šiais batais pel
nydami daug įvairių-rekordų.

Kad išvengtų nesusipratimų, 
yra dabar nustatyta, jog bato 
puspadis negali būti storesnis kaip 
1,27 cm. Vinių skaičius nustato
mas: šeši padams ir du užkul
niams.

ANGLŲ LAIMĖJIMAS
Anglijos futbolo rinktinė sava

me krašte atsiekė gražų 5:0 lai
mėjimą prieš Sov. S-gos rinktinę, 
kuri paskutiniosios olimpiados 
metu išsikovojo pirmąją vietą ir 
pasaulinėse futbolo pirmenybėse 
Švedijoje iškopė iki pusiau fina
lų. Paskutinąsias (prieš šį gražų 
laimėjimą) rungtynes prieš S. 
S-gą Anglija buvo sužaidusi ly
giomis po 1.

RYGOS STUDENTAS LAIMI
Tarpzoninj pasaulio šachmatų 

turnyrą, įvykusį Portoroz mieste,

Jugoslavijoje, laimėjo dvejus me
tus buvęs Sovietų S-gos čempio- 
nas, Rygos studentas M. Tai, ku
riam tik nesenai dar suėjo 22 me
tai amžiaus. Pirmieji šeši šio tur
nyro dalyviai kitais metais žais 
kandidatų į pasaulio čempionus 
turnyre. Kad Sovietų S-gos žai
dėjai neviršytų savo dalyvių skai
čiumi, jiems teleidžiama išstatyti 
dar Keresą ir Smyslovą. Jugosla
vijos turnyro, kuriame turėjo da
lyvauti ir Vaitonis, rezultatai 1. 
M. Tai (SSSR) 13i iš 20 galimų;
2. S. Glingoriz (Jugoslav.) 13;
3. P. Benko (pabėgėlis iš Veng
rijos) ir T. Petrosian (SSSR) po 
125; 4. R. Fisher (USA) ir F. 
Olofson (Islandija) po 12; 5. 
Averbach, Bronstein iš SSSR, Ma- 
tanovic iš Jugoslavijos, Pachman 
— Čekoslovakija ir Szabo — Ven
grija — po 115.

šio turnyro iškiliausias žaidė
jas yra 15 metų amerikietis B. Fi
sher, kuris, būdamas Amerikos 
čempionas ir pasaulio jauniausias 
didmeisteris, turi daug galimybių 
išplėšti pasaulio čempionatą iš 
rusų meisterių.

• Lietuviai irkluotojai broliai 
Rudzinskai, pernai laimėję Euro
pos čempionų vardus, nesenai iš
kovojo Sov. S-gos čempiono var
dus. Per dvejus metus jie laimė
jo aštuonis aukso medalius.

nei vieno žino- 
sportininko, pagaliau, 

nekėlė nei minties apie 
išsiliejimą į sporto aikš-

SPORTINIO DŽIAUGSMO
“Dvi savaites mūsų visuomenė 

gyveno sportiniu džiaugsmu. 
Tūkstančiai žmonių per tą laiką 
turėjo progos gėrėtis nepriklau
somos Lietuvos, Vilniaus krašto 
ir užsienio lietuvių jaunimo spor
tiniais sugebėjimais, skirtais mū
sų tautos laisvės 20 metų sukak
čiai pažymėti. . Tau
tinės Olimpiados metu lietuviai 
sportininkai įvairiose sporto šako
se pasiekė naujų sporto rekordų, 
patikrino jėgas ir pamatė, jog 
šioje kultūros ir jaunimo auklė
jimo srityje mūsų iš tiesų toli 
yra pažengta. Juk prieškariniais 
laikais mes neturėjome nei vie
nos komandos, 
mesnio 
niekas 
krašto 
tęs...

Šiandien matome jau kitus ir 
džiugius vaizdus. Visame krašte 
pridygo sporto komandų, kurios 
į savo eiles sutraukė sveikiausią 
ir mikliausią Lietuvos jaunimą. 
To jaunimo įtempto darbo dėka, 
mes galėjome suruošti ne tik pa
prastą sporto šventę, bet didingą 
Lietuvos Tautinę Olimpiadą. Jau 
pats faktas, kad joje dalyvavo 
per 2.000 rinktinių mūsų sporti
ninkų, pasako, jog visame kraš
te turime dešimtis tūkstančių 
sportuojančio jaunimo. Praeis 
dar kiek laiko ir sporto aikštėse 
lenktyniaus ir lavinsis visos svei
kosios jaunimo pajėgos.” (Ka
rys, 1938 m. Nr. 31.)
' “Bėgimai subėgti, metimai su

mesti, šokimai sušokti, olimpiados 
medaliai išdalinti susitvenkęs 
Kauno gyvenimas netrukus ims 
slūgti: dalyviai pasklis, po Lietu
vą ir dalis jų jau ima traukt, kaip 
gervės, anapus linijų ir vandenų.

Ir kokia gi buvo iš visos tos 
olimpiados nauda, reali nauda 
tautai? Tai buvo pirmiausia ma-

DEMONSTRACIJA
nifestacija. Manifestacija, kas 
padaryta per 20 nepriklausomų 
metų . fizinės kultūros srityje”.

Ed. šulaitis, JA.V.

:■

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ į

HANSA TRADING CO.
Warehouse & overseas 10 Patrick St. (Iš Lonsdale St.) 

parcel service. MELBOURNE C. 1.

VISKAS ŽEMIAU URMO KAINU
AUGŠČIAUSIOS RŪŠIES KOSTIUMINES IR PALTINES 

MEDŽIAGAS, ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ ODAS IR AVIKAILIUS 
PARDUODAME IR JUMS PAGEIDAUJANT 

PERSIUČINAME I U.S.S.R.
NIEKO NERIZIKUOJATE SIŲSDAMI PER HANSĄ, NES 

VISI MŪSŲ STANDARTINIAI SIUNTINIAI YRA 
PILNAI APDRAUDŽIAMI.

Aplankykite, o negalintieji atvykti rašykite — prisiusime 
pavyzdžius su kainoraščiais.

TAIP PAT Už MINIMALŲ UŽMOKESTĮ SIUNČIAME IR 
JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTUS 11 IKI 44 SV. SVORIO 

SIUNTINIUS.
Sav. A.V. Aniuli*

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES

Jūs

91 Darlinghurst Road., Kings Cross, 
Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195

Vienintelė autorizuota firma Australijoje galinti siųsti siunti
niu* tiesiog Jūsų giminėms į Lietuvą, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. 
Supirkę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais. 
SUPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JŪSŲ 

GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JŪS PASIŲSITE.
Vilnoniai siūlai taip pat siunčiami — 50% muito.

Siuntinio svoris 11 Ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet 
galite vienu metu išsiųsti neribotą skaičių siuntinių.

Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius JŪSŲ GIMINĖMS TIESIOG 
Į U.S.S.^i. BE PERPAKAVIMO IR VISOS PAŠTO IŠLAIDOS 

TIK £ 1.2.3, plus kitos išlaidos.
Jūsų siuntiniai, be to, •pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GREI
ČIAU IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per 
2-25 mėnesio. (

Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORO PAŠTU.
ORO PAŠTO PRIMOKĖJIMAI TIK 14 ŠIL. UŽ i LBS., PLUS 
KITOS IŠLAIDOS.

Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu. 
MES GARANTUOJAME JŪSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ 
ARTIMIESIEMS l U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO 
MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys.
JŪSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes 
ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas).
Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne 
LAIVAIS. Mes neturime ryšio nei su Londonu nei su Švedija. 
Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIAS!!!

Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. p.p. 
šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vai.

AGENTAI:
SYDNEY: M. & N. PEKIC. 143 CABRAMATTA RD., CAB- 
RAMATTA, N.S.W. TEL. UB 2082 
SYDNEY: OLYMPIC SURPLUS STORES 293 CHURCH 
PARAMATTA. TEL. YL 9728. 
NEWCASTLE: FRY'S DELICATESSEN, 557 HUNTER

NEWCASTLE, N.S.W. TEL. B 3596 
PERTH: S. & L. FURNISHERS, 229 NEWCASTLE 
PERTH, W.A.

ST.,
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ST.,
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COSMOS TRADING CO. i
SAV. A VAITIEKŪNAS

Siunčiame Jūsų pačių supirktus siuntinius Lietuvon ir Sibiran. 
SEKANČIAI SIUNTAI PRIIMAME SIUNTINIUS IKI 5-TO 
LAPKRIČIO. SIUNTINIAI PASIEKS ADRESUS 1959 M. 
SAUSIO MĖN. PABAIGOJE.

Siuntiniai priimami, kaip ir anksčiau, iki 44 Ibs. svorio. 
Seniem* klijentam* didelė nuolaida: užeikite — įsitikinsite!

DĖMESIO 1
Pas mus galite gauti gerų ir pigių medžiagų. Kainos žemesnės 
negu turguose ar kur kitur. Tiesiai iš fabrikų į Jūsų siuntinius:

Vilnonės kostiuminės medžiagos nuo 25/----- 40/- yardas
Vilnonės suknelėms medžiagos nuo 10- — 18/- yardas 
Vilnonės paltinės medžiagos nuo 12/-----30/- yardas

“Taip pat laikome didelius kiekius viršutinės, padų ir kitokios 
odos”.
Gaunamos Essendone ir pas visus agentus.

Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin
kelio stotį prekine važta:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325
Mieste: 300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE (6 aukštas) 
TEL. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais).

SKYRIAI:
Sydnėjuje: A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W. 

Tel. LL 5549.
Adelaidėje: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.
Brisbaneje: Cosmo* Trading Co., Herschel Chambers, Cr. 

George & Herschel St., Brisbane, Q’ld.
C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld. Tel. U 5827.

Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
Hobarte:- N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm.

(Trolleybusu nuo G.P.O. Stricland Ave. iki 20 sust.)
Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic.
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“Savi pas savus”
JiAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU

VIŠKA IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA ĮSTAIGA, PER KURIĄ JOS GALI
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS Į LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR. 
O TOKIA ĮSTAIGA YRA: RAŠYKITE — BALTIC STORES LTD., 
421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND, teiraukitės, 
IK JUMS TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PAŠTU.

UŽSAKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS JO 
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS.

Užsakę ramia sąžine laukite pakvitavimo iš savo artimųjų, ne* už siuntinį atsako 
BALTIC STORES BENDROVĖ.

Nesibaidykite, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų sumos, 
nes Baltic Stores skuba pirma pasiųsti kas užsakyta, o tik paskui suveda sąskaitas. 
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti 
netik visokiu* siuntiniu*, bet taipogi ir maisto siuntinius!

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažą mokestį (informacijos sutei
kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainaraščių, tik pa
prašykite parašydami. PRAŠYKITE MŪSŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS YRA ŠALPOS DARBAS, todėl Baltic Stores būda
mos grynai lietuvių nuosavybe stengiasi ne pasipelnyti, bet kiek galint daugiau pa
dėti savo tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siuntinius. Nes tai gyvybinis reikalas tiek 
siuntėjui tiek gavėjui.

NEUŽMIRŠKITE. KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrimų” prie
maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. i. ENGLAND.
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HUSU PASTOGE
MALONUS KONCERTO 

ĮSPŪDŽIAI
INŽINIERIŲ D-JOS PASKAITA

(SYDNĖJAUS “DAINA” DŽIUGINA TAUTIEČIUS)
raiščius. Antrojoj daly publiką 
nustebino moterys choristės, pasi
rodžiusios balinio pobūdžio vieno
dos medžiagom suknelėmis, ši ap
linkybė žiūrovuose sukėlė entuzi
azmo bangą.

Kadangi choras savo sąskambiu 
ir stiprumu yra pastaruoju laiku 
padaręs žymų progresą, tai Jūsų 
korespondentui buvo įdomu suži
noti ir kaikurias detales, kaip bu
vo pasiekta šių gražių rezultatų.

Ta proga choro dirigentas muz. 
Kavaliauskas skubomis patiekė 
keletą darbo ir vargo smulkmenų, 
kaip pasišventėliai dirba lietuviš
kajai kultūrai. Tik per nepilnus 
metus choras padaręs 80 repetici
jų. J choro repeticijas susiva- 
žiuoja mūsų tautiečiai iš įvairiau
sių Sydnėjaus kampų. Nuotoliai 
milžiniški. Repetuojama ir pa
prastomis dienomis po darbo. Ke
lionėje ir repeticijoje dažnam ten
ka išbūti po 4 — 5 valandas. Ke
lionės išlaidų niekas neapmoka. 
Per šį, palyginti, neilgą laiką buvę 
išmokta apie 15 dainų, 4 giesmės 
ir lotyniškos mišios, čia išeitų, 
kad kas mėnesį buvo išmokta apie 
3 paskirus dalykus.

šie faktai kalba apie didelį 
“Dainos” choro dalyvių pasišven
timą, ypač kad ir visomis progo
mis (švenčių minėjimuose) cho
ras neatsisako dalyvauti progra
mose.

Sydnėjaus liet visuomenė pri
valėtų visomis išgalėmis remti Šį 
kylantį dainos sambūrį, kad jis at
eityje dar darniau ir gražiau gar
sintų lietuviškąją dainą.

Tikėkime, kad sekančiame dai- 
niečių koncerte dalyvaus ne 200 
sydnėjiškių lietuvių, bet mažiau
sia per pusę daugiau.

Po koncerto dar tęsėsi šokiai 
su gera muzikos kapela ir pigiu, 
skaniu bufetu. M.P.I.

Ne muzikui sunku spręsti apie 
š.m. spalio 25 d. Sydnėjaus Liet. 
“Dainos” choro išpildytus atskirus 
kūrinius, tačiau verta pabrėžti, 
kad bendras tą dieną įvykusio 
koncerto įspūdis buvo pasigėrėti
nas ir įdomus. Sydnėjaus lietuviai, 
kurių Police Boy’s Club Newtown 
salėn prisirinko per 200, su įtam
pa ir entuziazmu išklausė didelį 
mišraus ir vyrų choro repertuarą 
diriguojamą muz. K. Kavaliausko.

Programa buvo suskirstyta į dvi 
dalis: pirmojoje mišrus choras 
sudainavo SL Šimkaus — Vai žy
dėk, J. štarkos — Nudavė dukre
lė, K.V. Banaičio — Už jūrių ma
rių, K.V. Banaičio — Kalvelis, St. 
Šimkaus — Tykus buvo vakarė
lis, J. Žilevičiaus — O kad išauš
tų ir J. Stankūno — Per Klausu
čių ulytėlę.

Po pertraukos vyrų choras išpil
dė: J. švedo i— šviesią naktį, E. 
Gailevičiaus — Ramo venų maršą, 
K.V. Banaičio — Žygis į Vilnių 
ir vėl mišrus choras St Šimkaus
— Vakaro daina, C. Sasnausko — 
Sužadinkim Lietuvą, J. Žilevičiaus
— Laisvės daina, J. Tallat-Kelp- 
šos — Meno daina, A. Račiūno
— Atvažiuoja meška.

Gražiai pranešinėjo D. Grosaitė.
Baigtis koncertą ir ypač jo me

tu klausytojai nenuilstamai plojo 
ir prašė kartoti, 
pakartota net J. 
šos Meno daina, 
sunki išpildyti.

Sydnėjaus visuomenė, reikia 
priminti, gal tikrai tik pirmą kar
tą girdėjo ištisinį savojo choro 
koncertą, kuriam buvo tinkamai 
pasirengta.

Šiuo kartu scenoje pasirodė 28 
choro dalyviai. Pirmojoj daly vi
sos moterys vilkėjo tautinius dra
bužius, o vyrai buvo baltais marš
kiniais ir ryšėjo tautinius kakla-

Praeitą mėnesį p.p. Jarem- 
bauskų namuose įvykusiame Syd
nėjaus lietuvių inžinierių dr-jos 
susirinkime inž. Alekna skaitė 
paskaitą “Elektroninės industri
jos bendroji apžvalga”. Prele
gentas, turėdamas platų patyri
mą šioje, palyginti, naujoje tech
nikos šakoje, išsamiai apžvelgė 
ir pavyzdžiais pailiustravo elekt
roninės industrijos pažangą. Pa
skaita iššaukė gyvas diskusijas.

Susirinkimo proga taip gi at
sisveikinta su d-jos nariu inž. Z. 
Budrikiu, kuris persikelia gyven
ti Melbournan. D-jos pirmininkas 
inž. I. Jonaitis atsisveikinimo žo
dyje pasidžiaugė inž. Z. Budrikio 
aktyvia veikla d-jos gyvenime, 
pabrėždamas, kad inž. Z. Budri
kis taip pat dirbo ir kitose orga
nizacijose: Studentų S-goje,.
Krašto Valdyboje ir kt. Ta pro
ga p-kas įteikė d-jos vardu do
vanėlę. Inž. Z. Budrikis žadėjo 
aktyviai įsijungti į Melbourne 
liet, inžinierių d-jos veiklą.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, ku

rie vienu ar kitu būdu padėjo 
ruošiant š.m. spalio 25 d. Sydnė
jaus Liet. “Dainos” choro kon
certą: p.p. čelkienei, šarkauskic- 
nei ir Pūkienei — už nuoširdų 
darbą virtuvėje tvarkant bufetą; 
p.p. V. Dantai, P. Aleknai, Vičiu- 
liui ir Grosui — sąžiningai attiku
siems savo pareigas; p. Jūraičiui— 
už parūpinimą muzikos, salės ir lo
terijos pravedimą; p-lei Grosaitei 
— už gražų ir malonų pranešinė- 
jimą; p. Kaminskui — už gaišimą 
laiko atvežant laiptus ir visoms 
choristėms, kurios savo skanėstais 
vaišino svečius.

“Dainos” choro seniūnas

Geeiongas
VISUOTINAS SUSIRINKIMAS

Susirinkimas vyko Lietuvių Na
muose Geelonge. Išrinkus prezi
diumą ir balsams skaičiuoti komi
siją, buvo išrinkti Tarybos atsto
vai 1958 — 60 metams — A. Bra- 
tanavičius, L. Bertašius, A. Skė
rys, kandidatais liko — Stagys, 
šimkevičius ir Jarinkevičius.

Vald. pirm. V. Ivaškevičius pa
informavo susirinkimą apie Lie
tuvių Namų juridinę ir piniginę 
padėtį.

Susrinkimas leido valdybai, jei 
ras reikalo, pasiskolinti trūkstamą 
sumą Liet. Namų užbaigimui, ne
įkeičiant turto.

INŽINIERIAI IŠKYLAUJA

Buvo du kartu 
Tallat — Kelp- 
kuri yra tikrai

š.m. spalio 19 d. Sydnėjaus 
liet, inžinierių d-jos ruoštoje iš
kyloje — gražiame Cheltenham’o 
miškelyje, susivažiavo per 50 as
menų — d-jos narių bei jų šeimų 
ir svečių. Esant gražiam orui, 
nuotaikingai praleista -keletas va
landų gamtoje. Vietoje gamin
tas! Šilti užkandžiai, keptasi avie
na ant žarijų. Kaip ir visi inžinie
rių d-jos parengimai, ši iškyla 
praėjo darnioje ir linksmoje nuo
taikoje; dalyviai pageidavo, kad 
panašių iškylų dažniau būtų ren
giama.

KRISTAUS KARALIAUS
MINĖJIMAS

SIDNĖJUS
PAMALDOS

Lapkričio mėn. 7 d. — Pirma
sis Penktadienis. Išpažintys Bass 
-Hills parapijos bažnyčioje nuo 
7 vai. vakare.

Lapkričio 9 d., po lietuviškų pa
maldų Camperdowne — 12 vai., 
4 vai. p.p. bus laikomos pamal
dos Ingleburn, skautų stovykla
vietės žemėje — iškilmingo jos 
atidarymo proga — prie skautų 
paruošto lauko altoriaus.

Prieš pamaldas bus klausoma 
išpažinčių ir teikiama Šv. Komu
nija 3 vai. prieš tai nevalgiu- 
siems.

Cabramattoj šį sekmadienį lie
tuviškų pamaldų nebus.

Lapkričio 16 d. pamaldos Ban- 
kstowne St. Brendan’s bažn. 10 
vai. 45 min.

Lapkričio 16 d. pamaldos Wol- 
longongo apylinkių lietuviams W. 
Katedroj 5 vai. po pietų, daly
vaujant Sydnėjaus ateitininkams.

darbingi, kur studentai turėjo 
progos užmegsti artimesnius tar
pusavio ryšius ir palaikyti toli
mesnį kolegišką bendradarbiavi
mą lietuviškoj dvasioj.

Sydnėjaus studentai, kviečiami 
ir šiais metais skaitlingai daly
vauti suvažiavime. Dėl informa
cijų kreiptis iki š.m. lapkričio 20 
dienos į stud. I. Venclovą, 9 Lem
nos St., Homebush (Tel. UM6208)

A.L.S. Sydnėjaus
Skyriaus Valdyba

Lietuvių Namų Ta- 
linksmą ir 
lapkričio 15

įdomų 
d. (šeš-

atvykęs i šį pobūvį,

LINKSMAS POBŪVIS
Sydnėjaus 

ryba rengia 
pobūvį š.m. 
tądien}).

Jaunimas,
nenuobodžiaus taip pat, nes bus 
naujų plokštelių šokiams.

Prašome ruoštis iš anksto, o 
dėl smulkesnės pobūvio progra
mos sužinosite iš spaudos vėliau.

Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Taryba

KARIUOMENĖS SUKAKTIS
Š.m. lapkričio 23 dieną A.L.B. 

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
ruošia Lietuvos kariuomenės 40 
mt sukakties atžymėjimą.

Minėjimas prasidės pamaldomis 
Camperdown parapijos bažnyčio
je ir tęsis Sydnėjaus Liet. Na
muose (20 Botany Rd., Redfeme). 
Šioje šventėje maloniai sutiko 
skaityti paskaitą atsargos majo
ras Jeronimas Garolis.

SYDNĖJAUS STUDENTŲ 
DĖMESIUI

š.m. gruodžio 28-30 dienomis 
Adelaidėje šaukiamas Australijos 
Lietuvių Studentų trečiasis suva
žiavimas.

Iki šiol buvę suvažiavimai ro
do gyvo dėmesio studentų tar
pe. Suvažiavimai buvo gausūs,

SKAUTŲ — BIČIULIŲ 
VAKARAS

Š.m. lapkričio 22 d. (šeštadienį) 
7 v.v. Bankstowno Liet. Namų 
salėje (East Terrace, Bankstown) 
įvyks Tradicinis Skautų Bičiulių 
Vakaras.

Vakaro pelnas skiriamas Syd
nėjaus Liet. Skautų stovyklavie
tės skoloms padengti.

Visi prijaučiantieji širdingai 
prašomi dalyvauti. Smulkmenos 
bus paskelbtos vėliau. Inf.

CHORO REPETICIJA
Pranešama, kad Sydnėjaus liet. 

“Dainos” choro sekanti repeticija 
įvyks š.m. lapkričio 7 d. 7 v.v. 
Sydnėjaus Liet. jNamuose Ked- 
ferne. Visi choristai prašomi joje 
dalyvauti, nes tatai bus paskutinė 
repeticija rengiantis į tarptauti
nį koncertą šio mėn. 9 d. Cabra
mattoj.

Šis minėjimas šiais metais bu
vo suruoštas Sydnėjaus Arkv. J. 
Matulaičio vardo Ateitininkų kuo
pos. Iškilmės pradėtos šv. Mišio- 
mis, kurias atlaikė ir pamokslą 
pasakė kun. P. Butkus. Šv. Liud
viko Mišias giedojo K. Kava
liausko vadovaujamas “Dainos” 
choras. Mišių aukoje buvo atsi
mintas a.a. A. Baravykas, žuvęs 
auto katastrofoje, kuris priklau
sė Sydnėjaus ateitininkų kuopai.

Camperdown’o parapijas salė
je minėjimą atidaryti buvo pa
kviestas Dvasios Vadas kun. P. 
Butkus. “Dainos” choras, vado
vaujamas muz. K. Kavaliausko, 
pagiedojo “O, Kristau, Pasaulio 
Valdove”, trumpą, tai dienai pri
taikytą paskaitą skaitė D. Grosai
tė; p. Slavėnienės eilėraštį “Te- 
ateinie Tavo Karalystė” įspūdin
gai padeklamavo aktorius A. Ga- 
siūnas; iš Amerikos atvykusi so
listė N. Gasiūnienė, akompanuo
jant I. Vilnonytei, padainavo St. 
Šimkaus — “Kur bakūžė sama
nota”, Schumano — “Upė ir mer
gelė” ir Keveckio — “Na, tai 
kas”. Visos dainos publikos bu
vo labai karštai palydimos ka
tutėmis. Minėjimą uždarė I. Vil- 
nonytė, 
Tautos 
gausus 
vių.

Gaila, kad dalis numatytų pro
gramos dalyvių neatvyko, tuo su
trumpėjo programa. Minėjimas, 
ruoštas mūsų jaunimo, praėjo 
sklandžiai. Gal ir gera mūsų jau
nimo idėja — trumpos paskaitos: 
niekas nekalbina ąalia sėdinčio 
kaimyno, vaikai nelaksto po salę, 
salėje daug tyliau — ko neišven
giama per ilgesnes paskaitas.

pakviesdama sugiedoti 
Himną. Dalyvavo gana 
skaičius Sydnėjaus lietu-

PADĖKA

Liet B-nės nariui
VLADUI NARBUTUI

š.m. spalio 28 d. Canberros ligoninėj mirus, 
jo žmonai Onai Narbutienei ir sūnui Eugenijui 
Narbutui gilią užuojautą reiškia

A.L.B-nės Canberros Apyl. V-ba

VLADUI NARBUTUI mirus, jo žmonai Onai Narbutienei 
ir sūnui Eugenijui Narbutui nuoširdžią užuojautą reiškia

Katauskai, Martišiai ir Sipavičiai

IŠKILMES — GEGUŽINĖ
S y d n ė j u j e - Ingleburn’ e.

ATIDARYMĄ — GEGU2I- 
kuri įvyks Lot 12, Bensley 

Ingleburn.
vieta pasiekiama: elektri- 
traukiniais iki Liverpool,

LIETUVIŠKAS MENO 
VAKARAS

L.KF. Geelongo Skyrius š.m. 
spalio 5 d. St Mary’s salėje su
rengė “Lietuvišką Meno Vakarą.”

1. Buvo suvaidinta Tumo-Vaiž
ganto scenos vaizdelis “Žemės ar 
moteries”. Vaidino K. Starinskas, 
G. Starinskaitė, P. Saldukas, —S. 
Karpalavičiūtė, Pr. Zenkevičius ir 
Valentinas.

2. S. Čiurlionienės muzikinė 
komedija “Kuprotas oželis”. Vai
dino: E. Bindokienė, M. Kyman
tas, P. čerakavičienė, Pr. Zenke
vičius ir F. Jarinkevičius. Abu re
žisavo Pr. Zenkevičius.

3. Koncertinę dalį išpildė sve
čiai iš Melbourne: p.p. Uknevi- 
čiūtė, Morkūnas, Zdanavičius. 
Jiems akomponavo ir solo paskam
bino p. lister. Akompanavo R. 
Zenkevičius (jn.).

Programą baigus, menininkams 
įteikta gėlių. Dėkojo Geel. bendr. 
Vald. pirm. V. Ivaškevičius ir sve
čias A. Krausas Kult. Fondo var
du, primindamas p. Zenkevičiaus 
nuopelnus vaidybos menui.

BENDRUOMENĖS BALIUS
Geelongo Lietuvių Bendr. Ba

lius įvyks lapkričio mėn. 29 d. 
(šeštadienį) 7 vai. West Town 

didžiojoje salėje. Pelnas iš baliaus 
skiriamas Lietuvių Namų staty
bai.

Šis balius bus advento išvaka
rėse ir bus paskutinis prieš Ka
lėdas. Apyl. Valdyba baliui ruo
šiasi ir padarys viską, kad balius 
būtų įdomus ir svečių nuotaika 
gera.

Prisidėjusiems prie ruošiamo 
Kristaus Karaliaus Minėjimo nuo
širdžiai dėkojame: p. K. Kavaliaus
ko vadovaujamam “Dainos” cho
rui, p. N. Gasiūnienei ir p. A. 
Gašlūnui. «■

Sydnėjaus Ateitininkų V-ba

H “Gel. Liet.

Po ilgo laukimo ir vargų mūsų 
norai išsipildė — turime nuosavą 
žemės plotą stovykloms. Ir štai, 
šį sekmadienį (lapkričio 9 d.), 1 
vai. p.p. kviečiame visus į IŠKIL
MINGĄ ŠIOS STOVYKLAVlE-f 
TĖS 
Nę, 
Rd.,

Ši 
niais
toliau gariniais iki Ingleburn. Tš 
Liverpool traukiniai išeina: 10.54; 
11.54; 1.24. šiems traukiniams 
Ingleburn’e lauks “Skautų Taxi”, 
kurie Jus ir nuveš iki pačios sto
vyklavietės.

Vykstant automobiliais: važiuo
ti Liverpool Rd. — Hume Haigh- 
way pro Liverpool iki Cross Road 
Hotel, čia sukti į Campeltown. 
Toliau važiuoti iki kariuomenės 
stovyklos, tada sukti į kairę link 
Ingleburn’o, gi Ingleburn’e pra
važiavus gelež. pervažą važiuoti 
tiesiai pagrindine gatve iki jos 
galo (virš mylios), tada sukti į 
dešinę ir už pusės mylios sekda
mi kairę kelio pusę privažiuosite 
mūsų stovyklavietę.

Iškilmių programa: 1 vai. Šven
tės pradžia, apžiūrime stovykla

vietę, pasistipriname skautiškais 
užkandžiais, pailsime po kelionės; 
3 vai. iškilmingoji dalis, kalbos, 
krikšto akto pasirašymas, sveiki
nimai; 4 vai. pamaldos; 5-7 vai. 
įvairios pramogos, šokiai.

Čia galėsite išbandyti savo lai
mę taiklume, loterijose, sportinė
se varžybose, bendruose žaidi
muose ir visoje eilėje kitų pra
mogų. Visų čia nesuminėsime.

7 vai. laužas. 8.30 vai. 
gegužinės pabaiga.

Tad visus kviečiame ir laukia
me, ypač Wollongong’o apylin
kės lietuvius.

Iki pasimatymo šį 
sekmadienį !

Neužmirškite, tikrai bui lietu
viškų “baronkų”.

Sydnėjaus “Aušros” Tuntas

APSIMOKEKIM 
PRENUMERATA

Baigiasi 1958 metai. Visi stro
pieji prenumeratoriai jau senai už 
laikraštį atsilygino. Tačiau dar 
yra dalis tokių, kurių prenume
rata nėra administracijoj gauta. 
Neužsimokėję “M.P.” prenume
ratos už visus 1958 metus arba jų 
dalį, maloniai prašomi juo skubiau 
šią savo pareigą atlikti.

Prenumeratos pinigus prašoma 
siųsti adresu: Box 4558, G. P. O., 
Sydney, N.S.W.

DAR PATIKSLINAMA
Paaiškėjo, kad paprašant /‘M. 

P.” 42 Nr. Sydnėjaus liet, vaiku 
pirmąją Komuniją buvo praleista 
dar viena dalyvė — Carmena 
šaparaitė.

Pajieškojimai
★ Pajieškomas Jonas Medelins- 

kas, anksčiau gyvenęs Albury. 
Jieško žmona, gyv. Lietuvoj. 
Kreiptis: E. Jagučiauskienė, 20 
Bowes Ave., Edgecliff, N.S.W.

PATRIA o.p.s.
50 STATION PLACE, 

SUNSHINE, VIC.
Tel.: MM 1176

H. LOMP, 300 ISLINGTON 
PROSPET, S.A.
Biurai veikia nuo

RD.

DĖMESIO! Kalėdiniams maisto 
oro pašto siuntiniams duodama 
33% nuolaida ir vaistų su rūbais 
20%.

Svoris iki 44 ibs.
Melbourne ir Adelaidėj siuntinius 
iki 44 Ibs. galime atsiimti iš Jūsų 
namų.

Laivas išplaukia lapkričio 8 d.

KALĖDINIAI 
maisto siuntiniai 

PASIEKS JOSŲ ARTIMUOSIUS 
DAR PRIES ŠVENTES, 

jei užsakysite per TAZAB bendro
vę Londone iki lapkričio 7 dienos. 
Kainoraščiu* galite gauti ir *iun- 
tinius užsakyti pas mūsų atstovą 
Australijoje

M. P E T R O N L
152 LIVERPOOL RD., 

ENFIELD (SYDNEY), N.S.W. 
Tel.: UJ 5727

Darbo valandos nuo 9 iki 6 darbo 
dienomis, šeštad. nuo 9 iki 1 vai. 
Kitu laiku susitarus.

GIFT PARCELS 
SERVICE 
S. Narušis 

36 BERRILLE RD., 
BEVERLY HILLS, N.S.W. 
(3 min. nuo Narwee stoties) 
Priėmimo vai.: visomis die
nomis nuo 8-3 v. p.p-i iš
skyrus penkt. — šeštadienį. 

Tel.: LF 7014
Siunčiu dovanų siuntinius 
lengvomis sąlygomis: dra
bužius, maistą, vaistus ir 
akordeonus. Paprastu ir oro 
paštu. Taip pat ir auto ma
šinoms padangas bei dalis.

SKYRIAI: 
ENFIELD: M. PETRONIS, 

152 'Liverpool Rd., 
Tel.: UJ 5727.

C ABRAM ATTA, N.S.W.: 
24 Lovoni St., Tel. UB 3680.

DUVET TRADING CO.,

X DĖL SUSIDĖJUSIŲ APLINKYBIŲ
I PARDUODAMOS ' f

FORMOS CEMENTINIAMS PUODAMS GAMINTI. j; 
Geriausia proga, kuri nepasikartos. Dirbančiam laisvu lai- A 

%- ku savo namuose lengvai galima susidaryti daugiau kaip dvigu- X 
X bas pajamas. Vien tik tuo užsiimant, galima turėti geras pra- y 
X gyvenimas.
*:* šis biznis ypatingai rekomenduotinas gyvenantiems Mel- *|* 
Y bourne, Canberroje bei Newcastelyje, kur puodų aukštos kai- X 
X nos ir didelė paklausa. y
X šia proga išmokoma puodus gaminti ir juos paruošti rinkai. y 
X Teirautis: “NERIS”, 144 Rose Street, Yagoona, N.S.W.
? (Sydney). Tel.: YJ 4311. X

MAŽĄ DEPOZITĄ,

NUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus

ž
X

i

GREITAI, TVARKINGAI IR GRAŽIAI PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
(SAVININKAS M. LUKAUSKAS)

REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORLAI.
107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Skambinti telefonu WJ 2272 — darbo dienomis iki 9 vai. 

ryto ir po 6 vai. vakaro.t •?
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