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VIENUR MŪŠIAI - KITUR PROPOGANDA AMERIKOS PAREIŠKIMAI
ŽENEVOS KONFERENCIJA 

NEDUODA VILČIŲ

Pranešama iš Ženevos, kad ke
turių didžiųjų užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencija išgyvena pa
skutinę krizės akimirkų. Iki šiol 
nėra pasiekta netik jokio susitari
mo, bet net ir prošvaisčių tam ne
matyti. Politiniai komentatoriai 
jtaria sovietus, kad jie neturėję 
j šių konferencijų vykdami jokių 
norų susitarti, o tenorėję jų pa
versti tik kasdiene ir įprasta bol
ševikų propogandos arena.

Suprantama, sovietai sutiktų, 
'jei vakariečiai darytų jų reikalau
jamas nuolaidas, atiduodami visų 
Berlynu j komunisstų rankas ir su
darytų sųlygas vakarinę Vokieti
jos dalį įstumti į komunistinės sfe
ros ribas. Tačiau šiuo kartu ir va
kariečiai savo nusistatymo laikė
si ir dabar dar tebesilaiko, neda
rydami jokių esminių nuolaidų so
vietams. Laukiama dar paskutinio
jo sovietų užs. reik. min. Gromy
ko pareiškimo, kuris numatomas 
būsiąs ilgas, tačiau be realiai pri
imtinų kontrapasiūlymų. Manoma, 
kad tai bus grynai propogandinis 
triukas, apkaltinąs Vakarus netai- 
kingumu ir bloga valia.

Kai kas dar deda daug vilčių į 
Amerikos viceprezidento Nixono 
pasimatymą Maskvoje su Chruš
čiovu. Tačiau daugumos stebėtojų 
nuomone, ir iš šio pasikalbėjimo 
nieko neišeisią, nes juk sovietų 
tikslas — ne ramaus ir taikaus 
gyvenimo siekimas, o pasaulio už
valdymo ir dominavimo geismas.

Šiuo klausimu teisingai infor
muoja “E. Biuletenis”, sakyda- 
mas:

“Kai šiomis dienomis naujai su
sirinko Vakarų ir Rytų delegatai 
Ženevos konferencijai tęsti, jie 
susidurs su tais pačiais sunkumais, 
kurie konferencijai neleido ir pir
moje (6 savaites trukusioje) fazė
je pasiekti kokių nors vaisių. 
Derybų pertrauka tik dar labiau 
išryškino abiejų pusių priešingu
mus Berlyno ir kitais klausimais. 
Chruščiovas net pakartotinai gru
biai pagrasino Vakarams, jei šie 
nesutiks priimti jo planą Berlynui 
neutralizuoti. Girdi, Maskva tuo
met susidarysianti su Vokietjos 
sovietine zona (vadinama DDR) 
atskirų taikos sutartį su visomis 
suverenėmis teisėmis; jei Vakarai, 
nesusikalbėdami su DDR, imtųsi 
kokių nors karinių priemonių prieš 
jų, Sovietai suteiksiu DDR karinę 
paramų. Panašų čekį Chruščiovas 
iš anskto pasirašė ir Raudonajai 
Kinijai, pažadėdamas jai karinės 
paspirties, jei Kinija žygiuotų va
duoti Formozą. Jo grasinimai Va
karuose sudarė labai blogų išpūdį. 
Bet atsisukęs Chruščiovas vėl 
"taikiai” prabilo.

Iš kitos pusės Vakarų valstybi
ninkai pakartotinais pareiškimais 
išryškino Vakarų nusistatymą 
Berlyno klausimu daugiau nuolai
dų nedaryti. Ryžtingiausiai pasi
sakė JAV vyriausybės asmens. 
Tuo tarpu Didž. Britanijos minis- 
teris pirmininkas Macmillanas ke
liomis progomis pasisakė už "lan
kstesnę” derybų taktiką. Bet ir 
lankęsis Sovietų Sąjungoje žymu
sis amerikietis Harriman pasisakė 
už "lankstumų”, siūlydamas Vokie
tijos sovietinės zonos vyriausybę 
de facto pripažinti. Sprendžiant iš 
Kremliaus ikišiolinės laikysenos, 
Chruščiovas laukia rezultatų ne iš 
Ženevos, bet iš jo taip siekiamos 
viršiūnių konferencijos. Kitaip ta
riant, Ženevos konferencijos dery
bos atnaujinamos be jokios ypa
tingos vilties prieiti prie galutinių 

susitarimų. Tai būtų tik pasiruoši
ma* viršūnių konferencijai.

PAVERGTŲJŲ ATSTOVŲ 
ŽYGIAI

Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mas pastaruoju metu vėl darė ei
lę žygių, stengdamasis paveikti 
Vakarų valstybių vyriausybes 
Maskvos atžilgiu laikytis ryžtin
gesnės linijos ir kelti pavergtųjų 
Rytų Europos tautų klausimą. At
skiri raštai buvo įteikti JAV pre
zidentui Eisinhoweriui, viceprezi
dentui Nixonui (kuris vyksta į 
Maskvą atidaryti amerikiečių pa
rodų), užsienio reikalų ministe- 
riui Herteriui, JAV atstovų rūmų 
ir senato svarbesnių komisijų pir
mininkams ir kitų kraštų valstybi
ninkams.

NUOLATINIS KLEBENIMAS 
NĖRA BE PRASMĖS

Lietuvos ir kitų pavergtųjų tau
tų atstovų nuolatiniai kreipimosi 
į galingųjų pasaulio pareigūnus ir 
visuomenę nelieka be atgarsio, 
nors ir negalima laukti, kad So
vietai galėtų būti priversti jau ar- 
miausiose konferencijose kalbėtis 
dėl Rytų Europos tautų dabarties 
ir ateities. Jie tai laiko "kišimusi 
į Sovietų Sąjungos vidaus reika
lus”, bet visas pasaulis žino, kad, 
pvz., Pabaltijo kraštai yra tik So
vietų okupuoti, o ne Sovietų Są
jungos teritorijos teisėta dalis. 
Vis dėl to pavergtųjų tautų sie
kimams yra naudinga, kad Vakarų 
pasaulio vyrai tai vienu, tai kitu 
atveju pasisako už pavergtąsias 
tautas. Po Ameriką bekeliaująs 
Sovietų Sąjungos min. pirmininko 
pavaduotas Kozlovas, atvykęs į 
Detroitą, netik kad nebuvo pa
sveikintas Detroito burmistro, bet 
ir įveltas j karštą ginčą su 
Michigano gubernatorium — Rytų 
Europos tautų likimo ir laisvės 
klausimas. Toks nuolatinis paverg
tųjų tautų priminimas Maskvos 
pareigūnus, žinoma, nervina, bet 
mums tai yra naudingas, nes pa
saulio opinijoje palaiko gyvą min
tį, kad Rytų Europos tautų klau
simai dar nėra išspręsti ir tol ne
bus išspręsti, kol bus ryžtasi joms 
grąžinti laisvę ir nepriklausomy
bę.

PADĖTIS SOVIETIJOJE NĖRA 
JAU TAIP TVIRTA IR 

NUSISTOVĖJUSI

Sovietų Sąjungos postalininis 
laikotarpis rodo, kad padėtis So
vietų Sąjungoje nėra tokia patva
ri ir nusistovėjusi, kaip tai nuduo
da sovietinė propaganda. UPI ir 
pasaulio spaudos žiniomis Karpa
tų srityje, Ukrainos ir Čekoslova
kijos srityse vykę kariniai manev
rai, kurie buvo siejami su gyven
tojų bruzdėjimu, antisovietinių 
partizanų gaudymu ir panašiai. 
Antikomunistinis pogrindžio ju
dėjimas pastarais keliais mėne
siais čia buvęs ypatingai stiprus. 
Kariniai ir kiti daliniai dabar 
pravedą "valymą”. Plačiuose Sov. 
Sąjungos plotuose tai vienoje, tai 
kitoje apygardoje įsiliepsnoja ne
patenkintųjų ir apsivylusiųjų pilie
čių (ypač rierusų) bruzdėjimai, 
apie kuriuos laisvasis pasaulis suži
no tik mažai arba gerokai suvė
luotai. Nors Kremliaus režimas 
Sovietų Sąjungoje turi visą galią, 
nors Chruščiovas labai išdidžiai 
laikosi ir kalba, bet niekas nežino, 
kada ir jo diktatūra baigsis, nes 
ir dabar dar nėra užsibaigusi sa
vitarpio sovietinių vadų kova už 
vadovavimą.

ĮVYKIAI LENKIJOJE
Būdingos žinios pastaruoju me

tu atėjo ir iš komunistinės Len
kijos. Ten vienoje vietovėje prie 
Liublino įvyko neramumai prieš 
komunistinę administraciją, kuri 
nutarė nugriauti be jos leidimo 
pastatytą naują katalikų koplytė
lę. Birželio 26 d. to miestelio tur
gaus aikštėje susirinko keli šim
tai parapiečių protestui prieš ad
ministracijos parėdymą koplyčios 
nugriovimo reikalu. Protestuojan
čioji minia bematant daugėjo ir 
įgavo platesnio antikomunistinio 
žygio atspalvį. Vakare didžiulė 
minia jau puolė miesto rotušę ir 
policijos valdybą. Atvykęs iš Liub
lino policijos dalinys demonstran
tus išvaikė, tačiau vienur-kitur 
mieste per visą naktį dar įvyko 
bruzdėjimai ir incidentai. Palygin
ti su Sovietų Sąjunga, Lenkijoje 
bažnyčios turi šiek tiek daugiau 
laisvės. Jei vis dėlto įvyksta tokie 
bruzdėjimai ir jei jie taip greit 
išsiplečia j visuotinį antikomunis
tinį judėjimą — tai rodo, kokio
mis jautriomis nuotaikomis gyve
na ir satelitinių kraštų gyventojų 
masės. Kartais reikia tik kibirkš
ties, kad kiltų gaisras".

IRAKE IR KOBOJE 
KOVOJAMA DĖL SISTEMOS
Kai Ženevoje nevaisingai taria

masi prie apskrito stalo, Irake ir 
Kūboje liejasi kraujas kovose su 
vietos komunistais. Kaip žinome, 
Irako šiauriniame mieste Kirkuk 
komunistai buvo pasigrobę vald
žią. Vyriausybė pasiuntė savo ka
riuomenės dalinius ir dabar dar 
tebevyksta mūšiai tarp naciona
listų ir komunistų. Esą jau per 
1.000 aukų. Bagdade irgi kilę ne
ramumų, kai komunistai bandę su
kilti, tačiau čia jie greitai buvę 
likviduoti. Padėties viešpats esąs 
gen. Kassem.

Kūboje juntamas žymus nacio
nalistinių pajėgų sustiprėjimas ir 
susikonsoalidavimas. Sostinėje Ha
vanoje ir rytiniuose kalnynuose 
esąs išvystytas stiprus nacionalis
tų pogrindžio veikimas. Vietomis 
jau panaudojami ir ginklai, šau
dant įkyrius komunistus, kuriuos 
šiuo metu globoja diktatorius Fi- 
delo Castro. Pietų Amerikos spau
da pranašauja, kad Castro ir ko
munistinių pakalikų valdymas bū
siąs neilgas, kadangi kraštas rie
dąs į rimtus ekonominius sunku
mus ir iššaukiąs nuolatinį opozici
jos stiprėjimą.

SVETIMŲ KOLONIJŲ 
IMPERIJA IR PABALTIJO 

VALSTYBĖS
“INFORMATIONDIENST" — 

Tarptautinio komiteto krikšč. kul
tūrai ginti organas, šių metų 7 nr. 
t.k. rašo apie sovietinę kolonijali- 
nę imperiją ir primena, kad Leni
no laikais bolševikai vis kartoję 
tautų apsisprendimo teisės dėsnį 
— siekdami rasti sau talkininkų 
prieš carizmą kitų, nerusų tautų 
tarpe. Bet kai bolševikai paėmė 
valdžią, jie vykdė imperialistinę 
politiką. Atsikūrusią Lietuvą ir 
kitas po pirmojo karo atsisteigu- 
sias ar naujai įsikūrusias valsty
bes Maskva iš pradžių lyg pripa
žino, bet savo grobuoniškų siekių 
neatsisakė ir patogesnei progai at
siradus Sovietų Sąjunga pasiglem
žė sau eilę kraštų, padarydami 
juos kolonijomis, kaip tai atsitiko 
1940 metais su Pabaltijo valsty
bėmis, su kuriomis Maskva anks
čiau buvo sudariusi eilę draugin
gumo ir kitokių sutarčių. Aneks
avo tuos kraštus ir prievarta įjun
gė į Sovietų Sąjungą.

“AMERIKA NORI, KAD RYTŲ 
BOTŲ

Jungt. Amerikos Valstybių pre
zidentas Eisenhoweris, liepos 8 d. 
pasisakydamas dėl Chruščiovo 
grasinimų, pabrėžė, kad jie jokio 
įspūdžio jam nedarą. Berlyno 
klausimu JAV nenusileis, pareiškė 
prezidentas. Tąja proga jis dar 
kartą prisiminė pavergtąsias Rytų 
Europos tautas. Amerikiečių kon
taktai su sovietiniais pareigūnais, 
besilankančiais Amerikoje, turį 
būti apdairūs, apgalvoti dėl savo 
galimų pasėkų.

“Rytų Europos satelitiniams 
kraštams neturi susidaryti .įspū
džio, lyg Amerika pavergtąsias 
Rytų Europos tautas yra pamir
šusi” —
pareiškė prezidentas Eisenhoweris 
pasikalbėjime su tarptautinės 
spaudos atstovais

Dar aiškiau pavergtųjų tautų

MUSU AKTUALIJOS
POLITINIŲ VEIKSNIŲ 

PASITARIMAI
Politinių veiksnių pasitarimai 

įvyko Vašingtone liepos 4 ir 5 
dienomis. Iš ALTo dalyvavo pir
mininkas L. šimutis, vicepirmin. 
E. Barkus, sekretorius Dr. P. Gri
gaitis, iždininkas M. Vaidyla, In
form. Centro direktorė M. Kižy- 
tė. — Iš VLIKo dalyvavo pirmi
ninkas Dr. A. Trimakas ir sekr. H. 
Blazas. Iš Lietuvos Laisvės Komi
teto pirmininkas V. Sidzikauskas. 
Paskutiniame posėdyje dalyvavo 
ir Lietuvos atstovas Vašingtone J, 
Kajeckas. įvyko 3 darbingi posėd
žiai, kuriuose buvo aptarta tarp
tautinė padėtis ir daromos išvados. 
Po atskirų dalyvių pranešimų vy
ko diskusijos. Buvo tartasi taip 
pat dėl politinių veiksnių veiklos 
suderinimo, išėjusių iš VLIKo po’- 
litinių grupių grąžinimo ir kitais 
klausimais. Po pasitarimų, ALTo 
Vykd. Komiteto nariai dar lankė
si Valstybės Departamente ir susi
tiko su žymiais Kongreso atsto
vais.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ

JAV Senatas priėmė atst. Doug
las pasiūlymą kasmet liepos mė
nesio pabaigoje skelbti "Paverg
tųjų tautų savaitę".

LIETUVOS ATSTOVAVIMAS 
SOCIALISTŲ 

INTERNACIONALE
Lietuvos Socialdemokratų Parti

jos Užsienyje delegatai J. Glemža 
ir inž. J Vilčinskas dalyvavo Rytų 
ir Vidurio Europos Sociademokra- 
tų Partijos konferencijoje Ham
burge liepos 11-12 d.d. ir taja pro
ga pateikė Unijos partijoms platų 
programinių gairių projektą. Pro
jekte liečiami pavergtųjų kraštų 
išvadavimo ir išlaisvintų kraštų 
būsimos santvarkos metmenys.

Liepos 14-17 dienomis Hambur
ge taip pat įvyko platesnio masto 
Socialistinio Internacionalo Kon
gresas, kuriame dalyvauja įvairių 
kraštų žymios asmenybės, j tąjį 
kongresą Lietuvos delegatai taip 
pat yra pakviesti.

VOKIEČIŲ KARO INVALIDŲ 
RENTOS PABALTIEČIAMS
Jos yra mokamos ir gyvenan

tiems kituose kraštuose. Mokamos 
ir tiems, kurie prieš emigruodami 
iš Vokietijos jau buvo padavę pra
šymus, ir tiems, kurie rentas jau

EUROPOS TAUTOS TIKRAI 
LAISVOS”
reikalu liepos pradžioje pasisakė 
JAV užsienio reikalų ministerijos 
atsakingas pareigūnas (viceminis- 
terio laipsnyje) Berding, kuris įei
na ir į amerikiečių delegacijos su
dėti Ženevos konferencijoje. AP 
agentūros perteikimu. _

Berding t.k. pareiškęs:
“JAV nenori Sovietų Sąjungos 

•augumui pakenkti, tačiau jos 
sieks visomis legaliomis ir taikio
mis priemonėmis padėti satelitinių 
valstybių tautoms atgauti nepri
klausomybę. Jungt. Amer. Valsty
bės nori, kad Rytų Europos tau
tos tikrai būtų laisvos ir galėtų 
sau tinkamą valdžois ir ūkio formą 
pačios laisvai pasirinkti”..............

čia verta priminti, kad atsakin
gų amerikiečių ankstesniais pa
reiškimais j "satelitinių valstybių" 
sąvoką įeina ir Pabaltijo kraštai.

buvo pradėję gauti, ir tiems, ku
rie prašymų dar nebuvo padavę. 
Jei kas yra nustojęs darbingumo 
tarnaudamas vokiečių kariuome
nėje (arba tolygiame dalinyje), 
arba jei, pvz., tėvai kare nustojo 
savo sūnaus ar pan., gali rentos 
bylą pradėti Fed. Vokietijos atsto
vybėje tame krašte, kur prašytojas 
gyvena. Atstovybėje (ar konsula
te) taip pat galima sužinoti ir ko
kie įrodomieji dokumėntai reika
lingi. Atstovybė reikalą perduoda 
tam tikroms įstaigoms Vokietijoje.

BRITŲ NUSISTATYMAS 
PABALTIJO VALSTYBIŲ 

ATŽVILGIU NEPAKITĘS
Žiniomis iš Londono, Didž. Bri

tanijos vyriausybės sluoksniai pa
tikino Pabaltijo diplomatinius at
stovus, kad britų nusistatymas 
Pabaltijo valstybių atžvilgiu nepa- 
kitės nei po to, kai Londonas pra
dėjo derybas su Maskva finansi
nio atsiskaitymo (dėl britų nuosa
vybių Pabaltijo kraštuose) klausi
mu. Kaip jau anksčiau pranešta, 
tam tikra britų delegacija yra iš
vykusi į Maskva derėtis su Krem
lium dėl turtų, kuriuos turėjo bri
tai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
bei dėl kitų pretenzijų. Pabaltie- 
čių nuomone, Maskva neturi tei
sės daryti sandėrius dėl kraštų, 
kurie jai teisėtai nepriklauso. Pa
baltijo diplomatiniai atstovai Lon
done ir toliau seka šių derybų 
raidą ir prireikus darys naujų žy
gių Pabaltijo tautų teisėms apsau
goti.

Apie pačias Londono - Maskvos 
derybas Pabaltijo klausimais dau
giau žinių kol kas nėra.

GARBINA KITĄ STALINO 
NUŽUDYTĄ LIETUVĮ 

GENEROLĄ
Nesenai pagarbinę Stalino įsa

kymu nužudyto generolo Putnos 
žmoną Lietuvos bolševikai dabar 
nesigėdydami veidmainiauja pagar
binimais kitam irgi Stalino įsaky
mu 1937 metais nužudytam sovie
tinės armijos generolui, kilusiam 
iš Lietuvos, Jeronimui Uborevičiui 
ir jo dukteriai, besilankančiai 
“tėvo gimtinėje”. Uborevičiaus 
duktė Vladimira, statybos institu
to studentė Maskvoje, jau ištekė
jusi, su vyru Olegu Borovskiu (in- 
žinerius, mašinų statybos specia
listas) liepos pradžioje atvyko Lie
tuvon vasaroti. Patekusi į Nemen
činės miškus, viešnia džiūgauja 
matanti tėvo gimtinę (Uborevi-

KITI APIE 
MUS

“KUR BUVO JOSŲ MORALĖ, 
KAI SOVIETAI PASIGLEMŽĖ 

PABALTIJO KRAŠTUS’”
“BULLETIN des Presse — und 

Informationsamtes der Bundesre- 
gierung” 114 nr. atpasakojo pa
skaitą, kurią skaitė Fed. Vokieti
jos užsienio reikalų ministerijos 
valst. sekretorius Dr. A.H. van 
Scherpenberg aktualiais pasaulio 
politikos klausimais. Kalbėdamas 
apie Rytų sienas, paskaitininkas 
pabrėžė, kad tos sienos gali būti 
nustatytos tik taikos sutarties rė
muose. Sienų nustatymas vokie
čiams galįs būti ne be tam tikrų 
skausmingų aukų. Toliau pasakė:

“Turėtume saugotis iit* proble
mą iš politinės plotmės pervesti 
į moralinę plotmę. Nes šitaip ga
lėtų mums lengvai pastatyti klau
simą: O kur buvo Jūsų moralė, 
kai Adolfas Hitleris nė nemirk
čiodamas pusę Lenkijos ir visas 
Pabaltijo valstybes perleido Sovie
tams?”

"PABALTIJO TAUTOS GALI 
PALIODYTL..”

“AFTENPOSTEN” (Oslo) bir
želio 29 d. numeryje dar kartą ve
damuoju plačiai pasisakė dėl Mas
kvos siūlomų planų neutralizuoti 
Baltijos jūros erdvę. Ryšium su 
Vokietijos sovietinės zonos komu
nistų vado Ulbrichto siūlymu su
daryti tarp visų prie Baltijos jū
ros prieinančių valstybių nepuoli
mo paktą, įtakingas norvegų laik
raštis pabrėžia, kad dėl tokio pak
to vertės niekur negali būti di- 
dėsnių abejonių, kaip pačiose Bal
tijos jūros erdvės tautose. “Pabal
tijo tautos gali paliudyti, ko ver
ti yra tokie nepuolimo su Sovie
tais paktai." Laikraštis pritaria 
Švedijos užsienio reikalų ministe- 
riui Undenui, kuris ryšium su tais 
siūlymais buvo pareiškęs, jog rei
kalinga, kad j tąją neutralizuotąją 
zoną įsijungtų ir antrapus Baltijos 
jūros esančios sovietų valdomos 
sritys.

VIENA PRARIJO TRIS
“RIAS” (Berlyno amerikiečių 

sekretoriaus radijo) komentato
rius Hansen pabrėžė Skandinavi
jos viešosios opinijos abejones dėl 
Chruščiovo planų Baltijos jūros 
erdvės neutralizavimo klausimu. 
Chruščiovas poetiškai kalbėjęs 
apie septynias seseris prie Balti
jos jūros, kurios galėtų draugiš
kai susitarti tą jūrą padaryti “tai
kos jūra". Bet jis nepaminėjęs, 
sako komentatorius, kad viena iš 
tų seserų prarijusi tris — Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. (E.) 

čius buvo kilęs iš Dusetų apylin
kės, Zarasų apskr.) Ta proga tie
sa papasakoja J. Uborevičiaus 
nuopelnus bolševikų kariuomenėj 
(deda nuotrauką generolo unifor
moj) ir prideda, kad “1937 metais 
Jeronimas Uborevičius tragiškai 
žuvo" ir kad “Lietuvių tauta did
žiuojasi tokį sūnų, kaip Jeronimas 
Uberovičius”...

J. Uberovičius buvo nužudytas 
už neva sąmokslą su vokiečiais ir 
kėsinimąsi nuversti Staliną. Lie
tuvoje jo nužudymas tikrai buvo 
sukėlęs nemaža susijaudinimo ir 
užuojautos, tik ne dėl tų Uborevi
čiaus nuopelnų, už kurios ji Tie
sa dabar garbina, o kaip tik dėl 
to, kad buvo tikima, jog jis gal ir 
iš tiesų buvo pasiryžęs ką nors 
padaryti Stalinui likviduoti. Tik 
tada Lietuvoje daugumas ir suži
nojo, kad jis kilęs iš Lietuvos.

LNĄ
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Dr. STASYS BALTRŪNAS Dabartiniai Lietuvos Geležinkeliai ĮSKYLA su žvejais
Gerai atsimename netolimos 

praeities laikus, kada ne vienas 
lietuvis, atvykęs iš D.P. lagerių 
Vokietijoje, dažnu atvėju alkanas 
ir apsilpęs, stengėsi visas savo jė
gas dėti, kad nors iš dalies atgau
tų tai, ką karo pasėkoje buvo 
praradęs, kad aprūpintų savo ir 
savo vaikų ateitį. Ne vienas dirbo 
dvejose darbovietėse: iš ryto, ir 
vakare. O ką jau kalbėti apie ant- 
valandžius. Tas sunkus ir ilgas 
darbas norą ir leido kiek geriau 
uždirbti, bet taip pat ne vienų 
jieškoti pagalbos sveikatai taisy
ti, lankytis pas daktarus ar ligoni
nes. Tada, vos vienų kitų angliškų 
žodį suregzdami, stengėmės išaiš
kinti savo bėdas australams dak
tarams, kurie, mes tikrai jautė
me, ne viskų gerai suprato. Iš ki
tos pusės, ausis ištempę klausėme, 
kų daktaras mums sakė, kokius 
patarimus davė, tačiau, išėję iš 
jų kabinetų, dažnai nebežinoda
vome, kų reikia daryti. Tekdavo 
net vertėjų šauktis. Skundėmės 
vieni kitiems, kad neturime savų 
daktarų, o jei ir turime, tai jie 
priversti dirbti darbus, kurie jokio 
ryšio neturi su jų profesija. Dė
jome visas viltis j mūsų besimo
kantį jaunimų.

Ir neapsirikome. Melburno lie
tuviai gali džiaugtis, nes vienas iš 
jų jau atidarė gydytojo kabinetų, 
o dar keli tebesimoko universite
te ir tikimės greit ir juos pama
tyti dirbant savose profesijose.

Pirmasis vyras, pradėjęs vers
tis gydytojo praktika, yra Dr. Sta
sys Baltrūnas. Nuvykęs pas jį savo 
sveikatos reikalais, patyriau tikrai 
malonų patarnavimų ir patarimus. 
Dabar jau sveikdamas, jaučiu pa
reigų Dr. S. Baltrūnui viešai pa
dėkoti, o taip pat su juo supažin
dinti ir Melburno lietuvius.

Dr. Stasys Baltrūnas yra kau
niškis, baigęs "Aušros" Berniukų 
gimnazijų, lankė Vytauto Didžio
jo universiteto Filosofijos fakul
tetų. Baigus I-jį kursų, artėjųs 
frontas ir antrasis bolševikinis Lie
tuvos pavergimas, priverčia jį 
palikti gimtąjį Kaunu ir atsidur
ti Pietų Vokietijoj žinomame 
universitetų mieste Tūebingene. 
čia S. Baltrūnas nenuėjo "speku
liantų" keliais, bet tuojau pat ry
žosi studijuoti, pasirinkdamas me
dicinos fakultetų, kurio baigė 4 
kursus. Vasaros atostogų metu jis 
dirbdavo vokiečių klinikose, atlik
damas medicinos praktikų, o taip 
pat dvi vasaras dirbo Eichstaedte 
pas prof. Dr. Kanaukų asistentu.

Kaip daugelį kitų, taip ir S. 
Baltrūnų, nepilnai baigusį Tiiebin- 
gen’o universitetų (trūko 1 metų 
studijų) užklupo emigracinė ban
ga. Jis atvyko į Australiją 1949 m. 
spalių mėn. Čia, kaip ir visiems, 
taip ir jam teko atlikti 2 metų pri
valomų darbo sutartį Pietų Aus

Komunistę taktika Azijoje
"Buržuazinės valstybės insti

tucijų palaikymas — nėra tikslas 
dirbti konstruktyvini darbų, bet 
tik vadovauti masėms, kad iš vi
daus būtų sunaikinta visa buržu
azinės valstybės mašina ir pats 
parlamentas..

II-jo Komunistų Internacionalo 
Kongreso nutarimas.

ĮVADAS

"Sunaikinti priešų iš vidaus — 
yra komunistų taktikos Azijoje 
raktas. Kur opozicija yra per stip
ri tiesioginei komunistų atakai, 
ten ruošiamas sprogdinimas iš vi
daus.

Taip komunistai slepia savo tik
rąjį tikslą, kuris įgauna pajėgumo 
skelbiant paramų taikai, demokra
tijai ir socialiniam progresui. 
Dažnai jie atsiekia žymių laimėji
mų nekomunistiniuose kraštuose, 
rodydamiesi, kad palaiko paminė
tuosius siekimus.

Tačiau komunistų pažadai, kol 
jie yra opozicijoje, ir komunistų 
tikrovė, kada jie valdžioje, yra 
visiškai skirtingi. Keralos (Indi
joj) komunistų valdžia yra puikus 
įbauginimų ir represijų pavyzdys, 
kuris yra visai skirtingas nuo kitų 
Indijos vietovių valdžios formos, 
nors ir pretenduoja į pilną "de
mokratiją”.

Demokratija ir reformos yra 

tralijos geležinkeliuose.
Baigęs sutartį, S. Baltrūnas at

vyko j Melburną ir gavo Electro
lux fabriko raštinėje darbų. Ta
čiau turėdamas tikslų baigti medi
cinų, kam reikia turėti lėšų, o taip 
pat matydamas, kad paprasti to 
fabriko darbininkai uždirba žy
miai daugiau negu raštinės tar
nautojai, pradėjo jis ten dirbti 
kaip darbininkas. Tuo būdu su
taupęs kiek pinigų, įstojo į Mel
burno universiteto medicinos fa
kultetų, kur jo 4 metų įgytos stu
dijos Tūebingen’o universitete čia 
buvo užskaitytos tik vieneriais me
tais. Medicinų Melburne Dr. S.

DR. ST. BALTRŪNAS

Baltrūnas baigė St. Vincent ligo
ninėje, kurioje kartu atliko ir 
praktikų.

Kad pagilintų medicinos moks
lų ir įsigytų geresnę praktikų, Dr. 
S. Baltrūnas išvyko j N.S.W., kur 
vienus metus dirbo Woolongongo 
ligoninėje.

šiais metais, grįžęs iš Woolon
gongo j Melburnu, jis atidarė savo 
kabinetų Richmond, 196 Lennox 
St. (telef. JB 5221).

Būčiau neteisingas, jei čia ne
paminėčiau Dr. S. Baltrūno žmo
nos — p. Arijos čėsnaitės — Bal- 
trūnienės, kuri už pavyzdingų dar
bų yra labai aukštai įvertinta jos 
darbdavių. Jos rūpestis ir parama 
ir įgalino vyrų tęsti ir baigti me
dicinos mokslų.

Dr. Stasys Baltrūnas, kaip pa
reiškė, yra numatęs ateityje vykti 
į Ameriką, Angliju ir Vokietiją, 
kur žinomose klinikose papildysiųs 
medicinos mokslo žinias ir įsigy
siąs daugiau praktikos.

Tenka palinkėti Dr. S. Baltrūnui 
sėkmingai įgyvendinti numatytus 
planus, kad grįžus galėtų lengvin
ti ir lietuvių gyvenimo dienas.

Ig. Alekna

vien tik tušti žodžiai komunistams, 
kai jie opozicijoje; jų tikras tiks
las — revoliucija, bet ne refor
mos, naikinimas egzistuojančios 
sistemos, bet ne jos gerinimas.

NAUJA POLITIKA

Po Stalino mirties komunistai 
bando išvystyti naujų politikų — 
politikų "taikingos kovos”, vietoj 
ginkluoto sukilimo. Jie remia na
cionalistinio judėjimo politikų, už
uot buvę jai opozicijoj.

Šita politika peršama tik dėl to, 
kad pripažįstama nacionalistų jė
ga Azijoje. Komunistai supranta, 
kad jie nėra pakankamai stiprūs 
daugelyje kraštų užgrobti valdžių 
iš nacionalistų revoliuciniu suki
limu. Taigi jie paremia naciona
listų tikslus ir, kur galima, laiko 
nacionalistų siekimus ir judėjimų.

Šitokia taktika komunistai pla
nuoja pasiekti tokių jėgos pozi
ciją, kad jie galėtų išprovokuoti 
"masių kovą”: streikus, demon
stracijas, maištus, sabotažus ir 1.1., 
tikslu palaužti valdžios autoritetų 
ir to pasėkoje perimti kontrolę.

Taigi tatai yra dviejų fazių po
litika: pirma — pasirodant "gar
bingos” partijos, siekiančios val
džios taikingomis parlamentarinė
mis priemonėmis, maskėje ir tik 
poto, kai bus sudaryta politinė pa
jėga iš pagrindinių politinių gru

Lietuvos geležinkelių pareigū
nas inž. Romas per Vilniaus radi
ją papasakojo kai kų apie krašto 
geležinkelių vystymusi septynme
čio piano laikotarpiu. Tarp kitko 
pareiškė, kad būsią nutiesta 80 
km. naujų geležinkelių ir 118 km. 
stoties kelių. Tai ne kažin' kokie

Metai
Plačiųjų 

geležink. km.
Siaurųjų 
geležink. km.

Vito 
gclež. kn

1928 1.113 430 1.543
1930 1.135 410 1.545
1933 1.156 422 1.578
1935 1.215 425 1.640
1940 1.409 475 1.884

čia paduoti skaičiai remiasi 
Liek Stat. Biuro duomenimis. To
liau paduodami skaičiai, paimti iš 
“Lietuvos TS laudies ūkio” lei

dinio, išėjusio Vilniuje 1957 met 
ais):

bendrai vilų geležinkelių linijų 
ilgis

1940 m. 2.014 km.
1945 m. 2.133 km.
1950 m. 2.147 km.
1955 m. 2.069 km.

čia matomas 1955 m. net tam
tikras linijų ilgio sumažėjimas. 
Minėto leidinio (“Liet. TS liaudies 
ūkio") redaktoriai pridėjo pasta
bų, esą geležinkelio tinklo ilgio su
mažėjimas 1955 metais, palyginti 
su 1950 metais, paaiškinamas tuo, 
kad atskiri keliai buvo perduoti 
pramonės įmonėms. Nebendrojo 
naudojimo kelių ilgis 1955 m. pa
baigoje buvęs 489 km. Atėmus tą 
skaičių nuo 2.069 km., gaunasi, 
kad bendrojo naudojimo, taigi vie
šų geležinkelių (plačiųjų ir siau
rųjų) buvo tik 1.580 km. Jei tuo 
tarpu (iki 1959 metų) ir bus šiek 
tiek kilometrų dar prisidėję, tai 
vis dėlto peršasi išvada, kad so
vietiniai planuotojai (Maskva) iki 
šiol tyčia delsė plėsti Lietuvos ge
ležinkelių tinklų, kaip tų darė ir 
caristinė Rusija.

Ir naujame septynmetyje naujų 
linijų statybos programa palygi
namai ne plati.

NEPAPRASTAS LIETUVOS 
GELEŽINKELIŲ 
IŠNAUDOJIMAS.

Sovietinis režimas Lietuvos ge
ležinkelių tinklų mažai teplečia, 
bet už tai jį eksploatuoja iki pas
kutinio pajėgumo. Kituose (lais
vuose) kraštuose žiūrima, kad ne
būtų perkrautos nei linijos, nei 
kiti įrengimai. Sovietuose į tai 
neatsižvelgiama. Geležinkeliečiai 
net pagiriami, pirmūnais vadina
mi, jei, pavyzdžiui, iš garvežio iš
spaudžia paskutinį garą ir nuvel
ka krovinius virš visų normų. Nuo
latinis perkrovimas kenkia, žino
ma, ir linijoms ir riedmenims, bet 
į tai neatsižvelgiama, bile tik pla

pių ir masinių organizacijų, komu
nistai ims siekti kontrolės jau at
viru spaudimu ir bauginimu. Ko
munistų įprasta taktika — steng
tis patekti į koalicinę vyriausybę, 
o ten tęsti savo pradėtą darbą, 
pašalinant iš jos kitų politinių pa
žiūrų narius vieną po kito.

čia mes randame pavyzdžių Ry
tų Europos įvykiuose, ką pasisa
vino taip pat Kinijos ir Rytų Viet
namo komunistai. Paminėtose vie
tose partijos ir įvairios naciona
listų grupės pradžioje buvo įkal
bintos jungtis su komunistais. Ta
čiau greitai nacionalistų vadai bu
vo nuvertinti savo pozicijose iki 
grynai nominalaus autoriteto ir, 
kai jie šitam pasipriešindavo, bū
davo prievarta pašalinami, užda
romi į kalėjimus, ištremiami arba 
išžudomi.

Tie, kurie pasilikdavo, būdavo 
bejėgiai ir paklusnūs, sudarydami 
patogų pagrindų komunistų parti
jos valdymui. Kinijoje taip vadi
namos demokratinės partijos de
klaravo, kad jos "ištikimai” (Ko- 
mintango Revoliucinis Komitetas) 
“nuoširdžiai” ir "ant visados" pri
ima komunistų partijos vadova
vimą.

TARPTAUTINĖ TAKTIKA

Komunistų tarptautinė taktika 
yra taip vairuojama, kad tarnau
tų jau minėtam tikslui. Parama 
nacionalizmui, prekybos ir ekono
minės pagalbos paktai, sutarčių 

dideli skaičiai. Karo ir pokario 
metu dalis Lietuvos geležinkelio 
linijų buvo nuardyta. Kaip rodo 
prieškarinė ir pokarinė statistika, 
krašto geležinkelių tinklas mažai 
teplečiamas. štai kaip atrodo ats
kirų metų geležinkelių rodyklės: 

nai išpildomi ir viršijami. Galima 
tikėti sovietinei propagandai, kad 
krovinių pervežimas Lietuvos ge
ležinkeliais, palyginus su prieška
riniais laikais, žymiai padidėjo, 
bet kokia kaina? Ir kiek tai buvo 
patiems Lietuvos gyventojams 
naudinga? Juk ne paslaptis, kad 
Lietuvos geležinkeliai gera dalimi 
panaudojami ir išnaudojami “visa
sąjunginiams” reikalams.

NAUJOVĖ
Lietuvos geležinkeliai keičia sa

vo veidą. Apie geležinkelių elekt
rifikavimo planus mažai tekalba
ma, bet už tai pereinama nuo se
nojo tipo garvežių prie vadinamų 
šilumvežių, taigi dyzelinės trau
kos. 1965 metais 80% visų krovi
nių būsią pervežta jau šilumve
žiais. Tais metais šilumvežio trau
kos linijų ilgis sudarysiąs 1.578 
km.

DIDESNIS SKAIČIUS LENKŲ 
GALĖS VYKTI į UŽSIENIUS
Lenkija jau ir pastarais keliais 

metais lengviau savo piliečius iš
leido į užsienį, negu kiti sateliti
niai kraštai. Pereitais (1958) me
tais gavo pasus ir vizas į užsienį 
daugiau negu 130.000 asmenų. Da
bar Lenkijos seimas priėmė naują 
pasų įstatymų, kuris keliones į už
sienį dar labiau palengvinsiąs. 
Norintiems vykti į užsienį netiek 
pasai sudaro sunkumų, kiek men
ka lenkų valiutos vertė. Valdžios 
bankai labai sunkina svetimos va
liutos įsigijimų. Turint galvoje, 
kad į Lenkiją yra nemažai repatri
javę buv. Lietuvos gyventojų, ga
lima spėti, kad vienas kitas iš jų 
ateityje lankysis ir Vakaruose (ži
noma, jei gaus pasą ir turės va
liutos). Tai jau bus nauja katego
rija žmonių, atvykstančių iš Ry
tų į Vakarus.

DIDŽIAUSIA RYGOS 
BAŽNYČIA PAVERS 

KONCERTŲ SALE
Užsienio latvių organizacijos 

protestuoja prieš Rygos katedra- 
lės nacionalizacijų. Šioje evangeli
kų bažnyčioje įrengiama koncer
tų salė.

pasiūlymai, kultūrinių junginių ir 
kitokių misijų vizitai — visa tai 
yra iš anksto numatyta, kad su
kurtų tokias nuotaikas ne komu
nistų kraštuose, kurių nebaugintį 
komunistų politikos priimtinumas 
ir, gal būt, vėliau — pačios komu
nistų sistemos.

“Koegzistencijos” propogavimas 
ir "broliška” pagelba vaidina tą 
patį vaidmenį, kai norima nusira
minti nuo komunistų ekspansijos 
baimės. Sovietų Sąjunga ir Kinija 
šioj propogandoj yra pristatomos 
kaip pagelbingos ir didelės pajė
gos, globojančios ir saugojančius 
mažesnes tautas Azijoje nuo ’’im
perialistinių” machinacijų.

“Vis daugiau ir daugiau žmo
nių”, tvirtino Kinijos komunistų 
partijos politbiuro narys Lin Po- 
chu 1958 m. lapkričio mėn., — įsi
tikino, kad imperializmas yra pa
grindinė karų ir kolonializmo prie
žastis. Jis pridėjo:” komunistų 
"taikos judėjimo” tikslas pasidaro 
aiškesnis ir aiškesnis, ir judėjimas 
dėl taikos išlaikymo susiderino su 
kova prieš imperialistinį kolonia
lizmą”.

Kitais žodžiais tariant, komu
nistų tarptautinė politika nėra 
skiriama vien tik tam, kad parody
tų komunistinių kraštų gyvenimą 
galimai geriausioje šviesoje, bet 
šiame žaidime prieš kolonializmų 
stengiamasi sukurstyti Azijos tau
tų tarpe nuotaikas, priešiškas Va
karams.

šitokios taktikos pasisekimas,

Prasidedant nuo South Port, 
tuoj už Surfers’ Paradise, iki 
Brisbanės tęsiasi negilių vandenų 
didžiulės įlankos. Tai Moreton 
Bay. žuvingas tų įlankų vanduo 
pritraukia daugybę žuvėdrų, peli
kanų ir kitų vandens paukščių, 
čia ne tik paukščių, bet ir žvejų 
rojus.

Norėdami geriau pažinti šias 
įlankas, vieną saulėtą rytmetį iš 
South Port sėdome į didoką mo
torinį žvejų laivų ir pasileidome 
su tikra nuotykių jieškotojų nuo
taika per ramius, kaip Kuršių ma
rės, vandenis.

Nuo Ramiojo vandenyno skyrė 
mus tik siaura smėlio juosta. Jai 
nutrūkus, atsivėrė anga į vande
nyną. Tačiau mes ir toliau plau
kėme ramiu vandeniu tarp ilgų 
salų, skiriančių pakrantę nuo van
denyno.

Tarp tų žemų, tankiai pajūrio 
krūmokšniais apaugusių salų, ne
giliais ramiais kanalais plaukė mū
sų laivas. Mylių mylias vandens 
ir negyvenamų salų palikdami už 
savęs, plaukėme į šiaurę.

Ekskursijos dalyviai vieni gulė
jo ant denio, besišildydami saulė
je, kiti arbatą gurkšnojo, o treti, 
apsivilkę maudymosi kostiumais, 
plaukiojo aplink laivų.

Vėliau visų dėmesys susikon
centravo prie aqua-plane. Tai pla
ti lenta, apie 14 yd. ilgio, palai
da virve pririšta prie laivo. Plau
kikas, atsistojęs ant tos lentos, 
laikydamasis virvių, kaip vežikas 
pavadžių, laivo traukiamas dide
liu greičiu skrido per bangas.

šis jaudinantis, vikrumo ir pu
siausvyros reikalaująs, skridimas, 
viliojo plaukikus vieną po kito.

Pirmoji mergina, išdrįsusi skris
ti, neišlaikius pusiausvyros, krito 
vandenin, paleisdama iš rankų vir
vę, tuo būdu atsirasdama plačiuo
se vandenyse be ryšio su laivu.

Susijaudinę žiūrovai, su nera
miai plakančiomis širdimis, stebė
jo jos kovą su bangomis, gaudant 
pabėgusių aqua-plane. Jos pralai
mėjimas buvo aiškus, nes laivo 
traukiama lenta labai greitai ir 
nepasiekiamai nuo jos tolo.

Man atrodė, nepakankamai sku
biai buvo sustabdytas laivas ir 
nepakankamai grei nusiirta laive
liu prie sunkiai vandenyje kovo
jančios, išsigandusios ir išvargu
sios plaukikės.

Pagaliau išsigelbėjimo laively jai 
pasiekus laivo saugumų, bendrake
leiviai savo nerimą išliejo karš
tais plojimais.

Šis įvykis nesustabdė nuotykių 
mėgėjų nuo išbandymo aqua-pla
ne. Rizikuodami šalta maudykle, 
vienas po kito skrido per putojan
čias bangas paskui laivą.

Po pietų, priplaukus prie vie
nos negyvenamų salų, pamatėme 
būrius vandens vorų, didžiuliais 
pulkais bėgančių nuo besiartinan

suprantama, pareina nuo to, ar 
Azijos tautos patikės komunistinei 
propagandai, žinodamos, kad ko
munistai slepia savo tikruosius 
tikslus.

Vietinės komunistų partijos Azi
joje, pavyzdžiui, turi girti Sov. 
Rusijos ir Raud. Kinijos režimų 
ekonominius pasisekimus, neparo
dant metodų, kuriais jie pasiekė 
laimėjimo. Kadangi šiais metodais 
yra išnaudojami ūkininkai, kurių 
žemė kolektyvizuojama, atimamos 
teisės darbininkams, daromi nuo
latiniai “smegenų plovimai” inte
lektualams, tai vis dėlto atrodo, 
kad net ir Azijos tautose kyla pa
sipriešinimo banga prieš komu
nistinę doktriną.

Slaptieji komunistų planai, su
prantama, nėra atskleidžiami pla
čiajai visuomenei. Slaptosios di
rektyvos yra duotos tik pačioms 
komunistų partijoms, nuslepiant 
jas nuo plačiosios visuomenės. 
Taigi ir tas procesas, kuris gali 
įgyvendinti komunistų siekimus, 
yra vykdomas atsargia ir švelnia 
taktika, nes vietiniai komunistai 
turį , pasirodyti “ramiais ir gerb
tinais”, kad laimėtų savuosius sie
kimus ir užkariautų visuomenės 
paramą. Ypatingai slepiama tei
sybė, kad komunistai siekia par
tinės diktatūros.

Šių tikslų siekiant, komunistų 
partijos Azijoje bando todėl pagal 
galimybę išnaudoti “koegzisten
cijos” ir ekonominės pagalbos po
litiką, kurią organizuoja ir remia 

čių žmonių-ir magiškai nykstan
čių drėgname pakraščio smėlyje.

Dideli, kaip paukščio kiaušinis, 
mėlynų burbulų pavidalo, plony
tėm ilgom kojom dideliu greičiu 
bėgdami, išsigandę vorai virto 
aukštielniki, grimdo gilyn ir, ko
jytėm kasdamiesi, dengė save smė
liu. Ir taip vienu akimirksniu ma
tai milijonus mažyčių kareivėlių, 
bėgančių pirmyn, o kitu mirksniu, 
lyg burto lazdelei pamojus, ma
tai tik tuščią drėgno smėlio kran
tinę.

Taip gali bėgti mylias, besivy
damas nykstančius vorų pulkus, 
bet jų nepagausi ir arti neprieisi.

Kiek pavėluotai, atoslūgiui pa
siekus žemiausi punktą, išplaukė
me atgal į South Port.

Atsidengė dumblini salų pakraš
čiai, kanalai susiaurėjo. Žuvėdros 
ir didžiuliai pelikanai, klampoda
mi negiliam vandeny, vakarienia
vo.

Mes net nepastebėjome, kaip 
mūsų laivas, neprityrusio kapito
no vedamas, užplaukė ant seklu
mos ir atsisėdo.

Veltui išsigandęs, susijaudinęs 
kapitonas manevravo, veltui pusė 
keleivių, sušokę į sėklų vandenį 
bandė stumti — laivas nepajudė
jo.

Su atoslūgiu aplinkinės salos 
ir kanalai ištuštėjo. Sėdintis ant 
seklumos laivas iš niekur pagal
bos tikėtis negalėjo.

Kapitonas karščiavosi, mušėsi 
j krūtinę ir kaltino save žioplumu. 
Tyliai šypsodamiesi keleiviai su jo 
nuomone sutiko, bet liko ramūs, 
džiaugėsi nuotykiu ir laukė potvy
nio.

Mėnulis patekėjo anksti ir pa
bėrė kristalų j pradedančias kil
ti bangas.

Po valandos laivas pradėjo ju
dėti. Bet dar praėjo gerokas lai
kas, kol kapitonas nevykusiais ma
nevrais išvadavo laivą iš smėlio 
ir pasuko į gilesnę vagą.

Dienos įspūdžių išvarginti, ty
lūs iškylautojai stebėjo nakties 
žvėjybon išplaukiančius laivus.

įlankos vidury iškilo didžiuliai 
banginiai ir, žaizdami bangose, ly
dėjo mūsų laivą iki prieplaukos.

Rūta
1959 m. liepos mėn.

DANCIGIEČIAI NORI 
"LAISVO DANCIGO”

Apie 7000 dancigiečių, susirin
kę Lūbecke, pasisakė už "Laisvo 
Dancigo” statuto atgaivinimą. Jų 
kalbėtojai pareiškė, kad tarptau
tinės teisės atžvilgiu Dancigas ne
nustojo būti "Laisvu Miestu”; 
Hitlerio įvykdytas priverstinas 
įjungimas į; Vokietiją tokiu būdu 
skaitomas neteisėtu. Tuo daneigie- 
čiai užima kiek skirtingą pozi
ciją, negu kiti vokiečių trem-
tiniai. Dancigiečių nuomone, 
"Laisvo Dancigo”, kaip tarptauti
nio uosto, vaidmuo Baltijos jūros 
erdvėje turėtų žymios reikšmės. 
Tačiau ir patys dancigiečiai nepa
siduoda iliuzijai, kad “Laisvojo 
Dancigo” atkūrimas artimoje atei
tyje būtų įmanomas. Lenkija, tiek 
ilgai dėl, Dancigo kovojusi, jo taip 
greit nebeatiduos.

Rusija ir Kinija.

VIETOS SĄLYGOS

Komunistų tarptautinė politika 
tuo būdu pateikia darbo gaires, 
kuriomis komunistų partija ope
ruoja už komunistinės orbitos 
ribų. Tačiau šitai vykdoma, tai
kantis prie paskirų kraštų gyveni
mo sąlygų. Komunistų griauna
mojo darbo apimtis ir laipsnis pa
reina ne tiktai nuo vietos komu
nistų sugebėjimo ir nuo gyvento
jų palankumo, bet ir nuo tų eko
nominių krašto sąlygų, kurias jie 
gali išnaudoti.

Komunistai dažnai, ypač Azijos 
kraštuose (Burnoje, Indijoje, In
donezijoje ir kitur), įsifiltruoja ; 
politinės kovos areną demokrati
nių šūkių pagelba. Šiuose kraš
tuose jie bando meškerioti drums
tame vandenyje, kadangi gyveni
mo lygis ten, palyginti, yra gana 
žemas, gyventojų yra daug neraš
tingų, ir todėl jie negali atskirti 
netikrų pranašų.

Laisvai vertė: B. Dulinikos
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POLITINĖS EMIGRACIJOS SMUGDYMAS Apie dabartinį Vilnių
Bolševikai vis deda pastangų, 

kaip susmugdyti politines pasiprie
šinimo pajėgas išeivijos tarpe. Jie 
visomis priemonėmis stengiasi iš 
tremtinių išmušti kovos ginklų, 
norėdami, kad išeiviai tesirūpintų 
tik savo ekonomine ir kultūrine 
buitim, nes jie puikiai žino, kad 
šis išeivijos kelias nėra jiems pa
vojingas.

Mūsuose, iš tikro, paskutiniu 
laiku pastebima tarsi kokia stag
nacija ir nusivylimas. Daug mū
siškių daro didelę klaidų, many
dami, kad politinė padėtis tolyd
žio darosi mūsų reikalui nepalan
ki, neteikianti jokių ar teteikianti 
labai nedaug vilčių dėl savo kraš
tų išlaisvinimo.

šiuo reikalu “Europos Lietuvy
je” žinomas mūsų visuomeninin
kas Prl. Krupavičius talpina ilgų 
straipsni, vardu “Bolševikų veikla 
išeivių tarpe”, atskleidžiantį bolše
vikinių tikslų detales.

"M.P.” redakcija čia patiekia 
kaikurias minėtojo straipsnio min
tis:

“Politinė išeivija bolševikams — 
druska akyse. Jie imasi visų prie
monių ir deda milžiniškų pastan
gų, nesigailėdami pinigo ir žmo
nių, ta druskų iš akių išsikrapštyti 
ir padaryti jų nebepavojingų. Ka
dangi savo tikslo pasiekti negali, 
savo akcijos metodus reviduoja ir 
naujų imasi, Bet darbo vaisiai 
nykūs. Druska, politinės išeivijos 
pavidalu bolševikams akis tebėda, 
kelia nerimų jų vadams, kursto 
savo radijais ir spauda pavergtą- 
sias tautas, paveikia laisvųjų 
kraštų politikus, diplomatus ir žur
nalistus, kurie įvairiuose diploma
tiniuose, politiniuose ir kitokios 
rūšies susiėjimuose jiems kraujų 
gadina savo pavergtųjų tautų pri
minimais ir priekaištavimais. Ka
dangi pirmutinis bolševikų planas 
— grąžinti politinius išeivius ar 
bent jų žymesnius vadus į jų pa
vergtąsias tėvynes nepavyko, jie 
suplanavo kitokius ėjimus politinei 
išeivijai ne tik nuginkluoti, nutil
dyti, bet ir visai jai nutrinti nuo 
žemės veido. Kokie tie jų nauji 
ėjimai, kokios priemonės ir kokios 
veikimo ribos, mes patys matom 
iš savo išeiviškos gyvenimo prak
tikos. Vieni jų žygiai yra visai 
aiškūs, kiti gi pastabesniems ne
sunkiai nuspėjami. Nepaslaptis, 
kad visų pavergtųjų bolševikiškos 
valdžios savo veiklų derina prie 
Maskvos instrukcijų. Tad ir bolše
vikų veikla išeivių tarpe yra vieno
da. Jei kuo skiriasi, tai ne esmi
niais siekimais, tik daugiau antra

koma priešiška. Atvirkščiai, išei
vijai reikalinga rodyti daug palan
kumo ir stengtis ją apgaubti savo 
globa, tačiau reikalinga išeivių 
masėje įskiepyti pažiūra, kad ji, 
kaip seniai apsigyvenusi už savo 
krašto ribų, yra ne kas kita, kaip 
darbo išeivija, Dėl to santykiau
jant su išeivija reikalinga visada 
vartoti ir jai brukti terminų 
„Boloniją“. Tokiu būdu buš neu
tralizuojamas išeivijos politinis 
charakteris. Tas išeivijos politinis 
charakteris nepageidaujamas. Dip
lomatinės atstovybės turi labai 
gerai žinoti, kiek politinė išeivija, 
ypač pirmais pokario laikais, yra 
žalos padariusi ir sttkliudžiusi tų 
atstovybių veiklą savo protestais, 
demonstracijomis, spaudos vei
kla... Ryškus to pavyzdys gali būti 
fašistinių išeivių surengtos demon
stracijos, atvykus į Londoną 
Chruščiovui ir Bulganinui. Termi
nu „Bolonija“ reikalinga apimti 
ne tik senąją darbo išeiviją, bet 
ir naująją politinę. Tik dėl to ir 
ta įstaiga Varšuvoje,kuriai pavesta 
globoti išeiviją, pavadinta „Bolo
nija".

čia reikia pastebėti, kad 
JAV-bių lenkų išeivija yra susi
būrusi į organizacijų, pavaditą 
vardu „Bolonija“. Ji savo veiklos 
programa yra kiek panaši į mūsų 
BLB. Dėl to bolševikai ir mano, 
kad, suvarę visų lenkiškųjų išeivi
ją į „Boloniją“ ir apriboję jos vei
klą grynai tautiniais ir kultūrin
iais uždaviniais, atitolins jų nuo 
politinės veiklos ir tuo būdu visų 
išeiviją sulies į vieną nepolitinę 
darbo išeivijos masę.

Kokių tikslų siekia išeivijos at
žvilgiu Gomulka savo instrukcija, 
tokių pat siekia ir Maskvos tarnas 
Baleckis. Jis gal ne taip drąsiai ir 
atvirai tai pareiškė būdamas Bra
zilijoj ir pasikalbėjime su vienu 
Konektikuto Atstovų Rūmų nariu 
parlamentarų suvažiavimo metu 
Londone.

Išeivijos susiskaldymas
„1956 m. spalio mėn.“, tęsia in

strukcija, „įvyko tik partijos va
dovybės pakeitimas. Pakeitimo tik
slas — taktikos patobulinimas ir 
eigos į socializmą pagreitinimas. 
Vakarų imperialistų propaganda 
tam pakeitimui, kuris laikas nuo 
laiko sporadiškai įvyksta komunis
tinėse valstybėse, stengiasi priduo
ti tam įvykiui revoliucinio pobū
džio. Iš čia kilo didelių vilčių, su
jungtų su personaliniais pakeiti
mais ir pritaikymu taktikos prie 
naujų reikalavimų ir uždavinių. I

rūšiais metodais, nes įvairių tautų 
išeiviuose yra skirtingų nuotaikų, 
veiklos rūšių ir pagaliau paverg
tojo krašto politinės padėties. 
Bolševikai, norėdami vedamųjų 
kovų laimėti, priversti į tuos įvai
rumus atsižiūrėti.

Visa bolševikų veikla išeivių tar
pe yra gerai organizuota, pagal 
gerai apgalvotų planų ir turimų 
plačių patirtį. Tuos jų planus ne
lengva pasiekti, tačiau lenkams 
pavyko juos gauti. Pirmiausia juos 
paskelbė' Argentinos laikraštis 
„Glos Polski“. Paskui juos persis- 
paudino New Yorko „Nowy Swi- 
at" š.m. sausio 30 d. nr. Kadangi 
tai liečia ne tik lenkus, bet ir visus 
kitus politinius išeivius, pravers ir 
mums su jais susipažinti. Gomul- 
kos vyriausybė 1957 m. pradžioj 
išsiuntinėjo kalbamuoju klausimu 
visoms savo diplomatinėms atsto
vybėms tuose kraštuose, kuriuose 
yra daugiau susitelkusių politinių 
išeivių, slaptų instrukciją.

Instrukcijos įvadas

Instrukcijos pradžioj stengia
masi įrodyti, kad tarp Bieruto ir 
Goimukos režimų nesą jokio esmi
nio skirtumo, nes socializmo (tik
riau tariant, komunizmo) tikslai 
ir komunistinės valstybės kūrimo 
tikslai visada ir visur yra tie pa
tys. Gali keistis tik priklausomai 
nuo aplinkybių taktika, bet nieku 
gyvu ne tikslas. Lygiai taip pat ir 
pažiūra į politinę išeiviją lieka ta 
pati. Gali keistis tik taktika. Ko
munistų gi pažiūra į politinę išei
viją yra tokia: ji visuomet kenks
minga visiems komunistiniams re
žimams ir todėl turi būti silpnina
ma ir griaunama.

„Lenkų liaudies respublikos vy
riausybė“, rašoma instrukcijoj, 
„neranda reikalo kviesti politinę 
išeiviją grįžti į savo tėvynę. Toks 
didesniais skaičiais grįžimas net 
nepageidaujamas, nes sutrauktų 
j kraštą senesnio amžiaus žmones 
su jų reakciniais nusistatymais, 
kurie nelinkę keisti savo pasau
lėžiūros ir nepasiduoda evoliucinei 
raidai. Tokie išeiviai ne tik neno
rėtų prisitaikyti prie komunistinio 
ūkio kūrybinio vystymosi, bet su
stiprintų nepatenkintųjų grupes, 
pasakodami ir skleisdami savo re- 
akciškai fašistines idėjas, ir stip
rintų kapitalistinio imperializmo 
dvasią“.

Išeivijos vardas
„Tačiau iš to neseka“, tęsia to

liau instrukcija, kad išeivija mūsų 
diplomatinių atstovybių būtų lai

Tomis viltimis užsikrėtė ir politi
nė išeivija. Gera taktika privalo 
tas viltis gilinti ir gaivinti, juo la-
biau, kad išeivija yra palinkusi 
šiais laikais laukti tų esminių pa
sikeitimų labiau, negu buvo palin
kusi jų laukti pirmais pokario me
tais.

„To laukimo šaltiniai — bevil
tiškos ir sunkios išeivių gyvenimo 
sąlygos, pavargimas nuo laukimo 
“išlaisvinamo” kapitalistinio karo, 
kurį komunizmo priešai norėtų 
primesti Sovietų Sąjungai, augan
tis išeiviuose įsitikinimas, kad su
sidariusi po karo būklė virsta pas
toviu reiškiniu ir pagaliau išeivių 
vadų galutinis nusigyvenimas ir 
praradimas pasitikėjimo išeivių 
masėse. Išeivių (uikilimai paga
liau pribaigė tą išeivių susmukimą 
ir atstūmė daugelį išeivių nuo po
litinės veiklos ir organizacinio 
darbo. Ji šiandien yra pasyvi, abe
jinga ir statinė masė, kuriai len
gva įskiepyti mūsų įsitikinimus”.

O mūsų lietuviškajame bare?
Bolševikų vyriausias troškimas 

ir tikslas — palaidoti politinę iš
eiviją, arba jos veiklą perstatyti 
j kultūrinės, labdaros ir savišalpos 
vėžes ir paversti darbo išeivija. 
Briemonės tam tikslui pasiekti — 
sprogdinti organizacijas iš vidaus, 
pasiunčiant ten išdresiruotų agen
tų ir atšaldyti nuo visa, kas lietu
viška. Tie agentai nebūtinai turi 
būti bolševikai. Jie gali bū
ti patys išeiviai ir net pat
riotiškai nusiteikę. Sprogdini
mo premonės — politinės 
veiklos ir politinio darbo vadų 
šmeižimas ir niekinimas, kėlimas 
tarpusavio nepasitikėjimo tarp po
litinės veiklos žmonių, darbo truk
dymas ir skaldymas ir t.t.

Ar mūsų išeivijoje yra tokių 
reiškinių? Esame susiskaldę, pini
gų rinkimas Lietuvos laisvinama
jam darbui kliudomas, ir kasmet 
vis mažiau surenkama Tautos 
Fondui, politikuojama net patrio
tinės spaudos, mėtomi šūkiai: gana 
tos politikos, šalin politika, parti
jos — Lietuvos nelaimė, visa mes
kime į kultūrinį frontą, politikas 
negali dirbti kultūrinio darbo, at
šąlame nuo tėvynės reikalų ir lie
tuvybės išlaikymo ir Lt. ir t.t. Va
dinasi, daroma visai tai, ko nori 
Gomulkos instrukcija ir Michailo- 
vo komitetas.

Ar visa šita bolševikams teikia
moji talka saviškių nebolševikų 
išeivių sumanyta, ar Maskvos 
agentų pakišta? Ar visa ta antipo- 
litinė ir antipartinė akcija orga
nizuojama ir varoma saviškių, ar 
nematomos bolševikinės rankos 
diriguojama nurodytu Gomulkos 
instrukcijos keliu?

Iš prisiųstų leidinių ir laiškų 
apie mūsų sostinę, galima susida
ryti šiokį tokį Vilniaus vaizdą. 
Tiesa, negalima visko imti užrtikrą 
pinigą, tačiau albumuose ar kny
gose, kaip "Vilnius Tarybų Lietu
vos! sostinė”, tarpe propaganda 
persunktų eilučių, galima išskai
tyti daug sakančius sakinius. Bir- 
miausia, tai Vilniaus sunaikinimas. 
Mat, karo metu jame vyko stip
rios gatvių kovos, dėl ko nukentė
jo daugiausiai senamiestis. Jo ats
tatyti nepavyko (ir greičiausiai 
nemėginta), tad daugumas senų 
namų, paverstų griuvėsiais, išvež
ta sunkvežimių į užmiestį, o tuš
čios vietos apsodintos žole iš di
desnių plotų padarant skverus.. Ir 
tam surastas pasiteisinimas. Esą 
senamiesčio gyventojai gyveno la
bai nehigieniškose sąlygose, na
mai buvo suspausti, tad dabar pa
sidarę truputį laisviau, daugiau 
vietos ir saulės.

★
Knygoje “Vilnius — Tarybų 

Lietuvos sostinė” J. Jurginis ir 
V. Mikučionis rašo, Vilniaus mies
tas nebūsiąs vien tik Lietuvos 
sostinė, bet jame turės išsivystyti

Kad mūsų tarpe veikia bolševi
kai, mes labai gerai žinome. Žino
me, kad tą veiklą jie stiprina, skir
dami j savo atstovybes lietuvius 
„kultūros referentus“. Vašingtono 
Maskvos atstovybė turi Kapočių. 
Tokių „referentų“ Maskva skiria 
ir pietų Amerikos atstovybėms. 
Bet ar tai, kas daroma sugriauti 
išeivių politinei laisvinamajai 
veiklai, yra atlikta bolševikams 
inspiruojant, ar tai padaro saviš
kiai be jų pagalbos, spręsti nesi
imu. Viena aišku, kad minėtas at
liekamasis darbas visai sutampa 
su Gomulkos ir Michailovo norais 
ir siekimais politinėj išeivijoj. Juk 
gali ir bolševikų priešai savo kai 
kuriais darbais ir siekimais sutap
ti su bolševikiniais. Ritamės j bol
ševikų trokštamą koegzistenciją.”

Kaip matome, klysta tie, kurie 
išeivijos veiklą tenori riboti tik 
kultūrinės ir ekonominės būklės 
išugdymu. Bolitinis aspektas, poli- , 
tinės kovos intensyvinimas yra 
pats sėkmingiausias ginklas kovo
je sd' mūsų krašto pavergėjais. 
Taigi mūsų visuomeninės organi
zacijos ir mūsų politiniai veikėjai 
be kultūrininkai, norėdami išlai
kyti politinės išeivystės vardą, tu
ri ypatingą dėmesį kreipti į poli
tinės kovos aštrinimą, nes tik tuo 
keliu galimas Lietuvos išlaisvini
mo priartinimas.

J. Tautvydas 

ir pramonė. Autoriai išvardina ir 
pramonės šakas, kurios numatytos 
Vilniuje daugiausiai plėsti, atsi
žvelgiant j tai, kad jis guli labai 
geroje geografinėje padėtyje, ne
toli Leningrado ir Maskvos. Taigi, 
mūsų sostinėje nutarta išvystyti 
mašinų gamybą ir tokių mašinų, 
kurios reikalauja mažai žaliavos, 
bet daug darbo ■— elektros skait
liukų, statybos mechanizmų, že
mės ūkio ir 1.1. Nebus užmiršta ir 
tradicinė sostinės pramonė — odos 
ir avalynės, kailių. Tačiau kur dau
giausiai gaminiai eis, galima daryti 
išvadą iš baldų fabriko “Vilnius”, 
kuris, kaip tie patys autoriai sako, 
gaunąs užsakymų ir iš kitur. Pa- 
sirodo, kad vilniečiai pagamino 
baldus reprezentaciniams pasta
tams Maskvoje — viešbučiui 
Ukraina ir daugiaaugščiui pasta
tui Komjaunimo aikštėje.

★
Vilnius užimąs pirma vietą Lie

tuvoje metalo apdirbimo pramonė
je. Kaunas statybinių medžiagų, 
Šiaulių rajonas — cukraus'ir linų, 
o Klaipėda — žuvies ir celiuliozės. 
Neapsieita knygose ir be peikimo 
"kapitalizmo” laikų ir sostinės 
silpnos pramonės. Tačiau užmirš
tama, kai rusai pirmą kartą 1939m. 
rudenį okupavo Vilnių ir sunkve
žimių kolonos vyko j SS su įvairiu 
Vilniaus turtu, fabrikų mašinomis 
(pav. visiškai išrinktas radijo 
fabrikas) ir tik darbininkams at
sigulus Vilniaus elektrinėje ant 
jos mašinų — ji paliko sveika. 
1944 m. besitraukdami vokiečiai 
išsprogdino Vilniaus elektrinę. 
Miesto gyventojai šviesą dabar 
gauna iš naujos elektrinės, pasta
tytos netoli Banerių.

Ryšium su pramonės išvystymu 
Vilniuje, numatomas ir didelis 
miesto perplanavimas. Atrodo, kad 
padaryta arch. Žemkalnio plano 
kopija (žiūr. Augsburgo “žibu
riai” 1946 m.), padalinant miestą į 
pramonės kvartalą, rezidencinį, 
numatant pravesti magistrales •

DĖL “GRAŽDANKOS” 
žinios iš Lietuvos patvirtina lig 

šiol skelbtas informacijas apie 
Maskvos užmačias įvesti Baltijos 
tautom rusiškas raides, graždanką.

Maskvos ir Leningrado univer
sitetuose buvę atlikti fonetiniai 
pratimai su ten studijuojančiais 
lietuviais. Studentai net nežinoję, 
kad su jais atlikinėja eksperi
mentus.

Klausimas perkeltas taip pat ir 
į Lietuvos mokslų akademiją. Jo
je pasireiškė stiprių argumentų, 
kad rusų raidynas tikrai netinka 
lietuvių kalbos fonetikai.

J. TURGENEVAS

TRIUMFUOJANČIOS
MEILĖS DAINA

Štai ką aš išskaičiau viename 
senoviniame itališkame rankrašty
je:

1.
Apie XVI-jo amžiaus pusę, gy

veno Ferraroj — (ji tada žydėjo 
po skeptru puikių hercogų, meno ir 
poezijos globėjų) — gyveno du 
jaunuoliai, vardu: Fabijus ir Muci- 
jus. Vienmečiai, artimi giminai
čiai, jie beveik niekuomet nesis
kyrė; širdinga draugystė surišo 
juos nuo ansktybos vaikystės... 
likimo vienodumas sustiprino šį 
ryšį. Abudu priklausė senovinėm 
šeimom; abudu buvo turtingi, ne
priklausomi ir bešeimiai; skoniai, 
palinkimai abiejų buvo panašūs. 
Mucijus užsiiminėjo muzika, Fabi
jus —■ tapyba. Visa Ferrara di
džiavosi jais, kaip geriausiu pa
puošalu dvaro, visuomenės ir mies
to. Tačiau savo .išore jie nepane- 
šėjo vienas į kitą, nors abudu 
pasižymėjo grakščiu, jaunatvišku 
grožiu: Fabijus buvo aukštesnio 
ūgio, baltaveidis ir šviesiaplaukis, 
o akis turėjo mėlynas; Mucijus, 
priešingai, buvo tamsaus gymio, 
juodaplaukis, ir jo tamsiai rusvose 
akyse nebuvo linskmo blizgesio, 
lūpose tos malonios šypsenos, kaip 
Fabijaus; jo tankūs antakiai slin
ko ant siaurų vokų, tuo tarpu kai 
auksspalviai Fabijaus antakiai 
plonais pusračiais kilo. į tyrą ir 

lygią kaktą. Mucijus ir kalboje 
buvo ne tiek gyvas; vis dėlto abu 
draugai vienodai tiko damoms, 
nes ne be reikalo juk buvo rite
riško paslaugumo ir dosnumo 
pavyzdžiais.

Tuo pačiu laiku gyveno Ferra- 
roje mergina, vardu Valerija. Ją 
visi laikė viena iš pirmųjų miesto 
gražuolių, nors matydavo ją retai, 
nes gyveno ji nuo kitų atsiskyrus, 
iš namų išeidavo į bažnyčia ir tik 
per didžiąsias šventes pasivaikš
čioti. Jinai gyveno su savo motina, 
kilnia, bet neturtinga našle, kuri 
daugiau vaikų neturėjo. Kiekvie
nam, kuriam tik pasitakydavo Va
lerija—ji noroms nenoroms įkvėp
davo nuostabos ir lygiai tokios 
pat meilios pagarbos jausmą: to
kia kukli buvo jos povyza, taip 
mažai, atrodė, vertino ji pati 
visą savo grožybių galią. Tūli, tie
sa rasdavo, kad ji kiek išblyškus; 
jos akių, visada nuleistų, išraiška 
rodė jos drovumą ir net baukštu- 
mą; jos lūpos šypsojosi re
tai, ir tai palengva; jos 
balsą kažin ar kas girdėjo. Bet 
ėjo girdas, kad jis puikus ir kad 
užsidarius savo kambary, anksti 
rytą, kada viskas mieste dar snau
dė, ji mėgo niūniuoti senoviškas 
dainas, pritardama sau liutne, 
kuria pati skambino. Nepaisant 
veido blyškumo, Valerija žydėjo 
sveikata; ir net seni žmonės, į ją 

žiūrėdami, negalėjo negalvoti:— 
O koks bus laimingas tas jauni
kaitis, kuriam išsiskleis pagaliau 
šis, dar savo lapeliuose susisukęs, 
dar nepalytėtas ir skaistus žiedas!

2.
Firmą kartą Fabijus pamatė 

Valeriją per puikią šventę, sureng
tą įsakius Erkolai, garsiosios Lu- 
krecijos Bordžija jsūnui, norint 
pagerbti kilnius ponus, atvažiavu
sius iš Paryžiaus, iš kur juos buvo 
pakvietusi hercogienė, prancūzų 
karaliaus Liudviko XII duktė. 
Valerija greta su motina sėdėjo 
vidury dailiosios tribūnos, pasta
tytos pagal Paladijaus piešinį 
svarbiausioj Ferraros aikštėje ir 
paskirtos garbingiausioms damoms 
sėdėti. Abudu — ir Fabijus ir Mu
cijus — aistringai ją tą pačią die
ną įsimylėjo, o kadangi vienas 
nuo kito nieko neslėpė, tai kiek
vienas tuoj ir sužinojo, kas deda
si draugo širdyje. Susitarė padary
ti taip: pasistengti abiem susiar
tinti su Valerija, ir jei vieną jų 
ji pasirinks, kitas turės nesiprie
šindamas pasiduoti jos sprendimui. 
Kelioms savaitėms praslinkus, savo 
gero vardo dėka, pavyko jiems 
pateki j sunkiai prieinamus našlės 
namus; ji leido jiems ją lankyti. 
Nuo to laiko jie beveik kasdien 
galėjo pasimatyti su Valerija ir 
kalbėtis su ja — ir su kiekviena 
diena įžiebta jų širdyse ugnis įsi
degdavo vis labiau ir stipriau; 
tačiau Valerija nė vienam jų ne
teikė pirmenybės, nors abiejų 
lankymas, matyt, jai tiko. Su Mu- 
cijum ji mokėsi muzikos, bet kal
bėjo ji daugiau su Fabijum: su juo 
ji nebuvo tokia drovi. Pagaliau, 

jie pasiryžo sužinoti savo likimą 
ir nusiuntė Valerijai laišką, kuria
me prašė išaiškinti, katram ji 
sutiktų atiduoti savo ranką. Vale
rija šį laišką parodė motinai, 
pareikšdama, kad ji pasiruošus 
pasilikti netekėjus, tačiau, jei mo
tina randa, jog laikas būtų jai 
tekėti, ji ištekėsianti už vyro,kurį 
parinks motina. Pastaroji išliejus 
nemaža ašarų, pagalvojus, kad rei
kės skirtis su mylima dukrele; ta
čiau atsisakyt nuo jaunikaičių pa
siūlymo nebuvo priežasties; ji juo
du abu laikė tinkamais pretenduo
ti į dukters ranką. Tačiau širdyje 
slėpė didesnį prielankumą Fabijui, 
ir manydama, kad ir dukteriai jis 
labiau tinka, patarė už jo. Kitą 
dieną Fabijus sužinojo savo laimę, 
o Mucijui beliko tik laikytis savo 
žodžio ir pasiduoti likimui.

Jis taip ir padarė; bet pasilikti 
draugo ir konkurento triumfo 
liudininku negalėjo. Tuoj pardavė 
didžiausią dalį turto ir, surinkęs 
kelis tūkstančius dukatų, išvyko 
į tolimą kelionę, į Rytus. Atsisvei
kindamas su Fabijum, pasakė su- 
grįšiąs tik tada, kai pajus, jog iš
nyko jame jo aistros paskutinės 
žymės. Sunku buvo Fabijui skirtis 
su vaikystės ir jaunystės drau
gu... bet džiuginąs jį artimos lai
mės lūkestis nugalėjo visus kitus 
pojūčius — ir jis atsidavė vaini
kuotos meilės džiaugsmams.

Greitai susituokė su Valerija — 
ir tik tada pažino tekusių jam 
brangenybių tikrą kainą. Jis turė
jo netolimoj Ferraros apylinkėj 
dailią, pavėsingo sodo apsuptą, 
vilą; tenai ir persikraustė drauge 
su jos žmona ir motina, šviesus 
buvo tada jiems visiems atėjęs 

laikas. Vedusiųjų gyvenimas paro
dė visas geras Valerijos ypatybes 
naujoj, žavingiausioj šviesoj. 
Fabijus pasidarė žymus tapytojas, 
ne paprastas mėgėjas, bet meis
teris. Valerijos motina džiaugėsi 
ir dėkojo Dievui, žiūrėdama į lai
mingą porą. Ketveri metai pra
bėgo nematomai, kaip laimingas 
sapnas. Vieno dalyko tetrūko jau
navedžiams, vienas tik vargas juos 
spaudė: vaikų juodu neturėjo... 
tačiau vilties dar nebuvo nustoję. 
Ketveriems metams besibaigiant 
ištiko dar viena didelė, šį kartą 
tikra nelaimė: pasimirė Valerijos 
motina, pasirgus keletą dienų.

Daug ašarų išliejo Valerija; il
gai negalėjo priprast gyvent be 
jos. Bet praėjo dar metai, gyve
nimas vėl pareikalavo savo teisių, 
ėmė plaukti įprasta vaga. Tik štai, 
vieną gražų vasaros vakarą, nieko 
neįspėjęs, j Ferrarą sugrįžo 
Mucijus.

3.
Fer visus penkerius metus, kai 

jo nebuvo, niekas nieko apie jį ne
žinojo; jokių girdų nebuvo, tary
tum jis buvo išnykęs iš žemės pa
viršiaus. Kai Fabijus susitiko sa
vo draugą vienoje Ferraros gatvė
je, jis kuone sušuko, pirmiau nu
sigandęs, o paskui apsidžiaugęs, 
— ir tuoj pasikvietė į savo vilą. 
Ten, sode, buvo atskiras, erdvus 
pavilijonas; jame jis ir pasiūlė 
draugui apsigyventi. Mucijus mie
lai sutiko ir tą pačią dieną persi
kraustė drauge su tarnu, nebyliu 
malajiečiu — nebyliu, bet ne kur
čiu ir net, sprendžiant iš jo žvil
gsnio gyvumo, mokančiu daug ką 
suprasti žmogum... Liežuvis jo bu
vo išplautas. Mucijus atsivežė su 

savim kelias dešimtis skrynių, pri
pildytų įvairių brangenybių, su
rinktų tolimose kelionėse. Valeri
ja apsidžiaugė Mucijui sugrįžus, 
ir jis ją pasveikino draugiškai, 
linksmai, bet ramiai; iš visko buvo 
galima matyti, kad jis ištesėjo 
duotąjį Fabijui žodį. Dienai pras
linkus, jis spėjo įsikurti savo pa- 
vilijone: išėmė, malajiečiui pade
dant, visas savo brangenybes: ki
limus, šilkinius audinius, aksomi
nius, auksu austus drabužius, gin
klus, lėkštes, dubenis ir taures, 
emale pagražintas, auksinius, sida
brinius daiktus, apdarytus perlais 
ir brangiais akmenimis, išdrožinė
tas iš gintaro ir dramblio kaulo 
skrynias; butelius su tašytais šo
nais, saldumynus, rūkalus, žvėrių 
kailius, nežinomų paukščių plun
ksnas ir daug kitų daiktų, kurių 
vartojimas buvo nesuprantamas ir 
atrodė paslaptingas, šių brange
nybių skaičiuje buvo ir brangių 
perlų karolių vėrinys, gautas iš 
Persijos šacho už padarytą jam 
kažkokį didelį ir slaptą patarnavi
mą; Mucijus paprašė Valėriją leis
ti jam savo rankomis užkabinti 
tuos karolius jai ant kaklo; jie 
pasirodė jai sunkūs ir apdovanoti 
kažkokia keista šiluma... jie taip 
ir prilipo prie odos. Vakare, po
piet, sėdėdamas vilos terasoje, ole
andrų ir laurų pavėsyje, Mucijus 
pradėjo pasakoti apie savo kelio
nės nuotykius. Jis pasakojo apie 
matytus tolimus kraštus, uždebe- 
sinius kalnus, bevandenius tyrus, 
apie upes, panašias į marias, pasa
kojo apie didžiulius rūmus ir šven
toves, apie tūkstantmečius me
džius, vaivorykštės spalvų gėles

(Tęsinys 4 psl.).
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JAU TREČIOJI MERGAIČIŲ 
PARTIJA IS LIETUVOS 

| KAZACHSTANĄ
Vilniaus radijas birželio 16 d. 

pranešė, kad tą dieną iš Vilniaus 
j Kazachstaną išvežta trečioji 
mergaičių partija, viso apie 150 
mergaičių. Išvyko “nuolatiniam 
darbui“, taigi ne sezoniniams dar
bams, bet pastoviam apgyvendi
nimui. Viena jų radijo bendra
darbiui pareiškusi: “Aš su tūks
tančiais merginų noriu vykti ten, 
kur šaukia parti- 
j a”. Pažymėtina, kad išvežamos 
mergaitės Kazachstane bus “Įdar
binamos" toli gražu ne savose 
profesijose, bet dažnai visai sve
timose.

ČIKAGOS LIETUVIAI 
REIKALAUJA LAISVĖS 

LIETUVAI
.Čikagos lietuvių dienraščiai 

“Draugas” ir “Naujienos” atski
rai ruošia savo pavasarinius suva
žiavimus. Į juos suvažiuoja tūks
tančiai tų laikraščių skaitytojų. 
Vien tik automobiliai skaitomi ke
liais tūkstančiais. Be koncertinės 
programos, po atviru dangumi, 
būva dar ir pranešimai, susiję su 
Lietuvos laisvinimu.

“Naujienų” pavasarinis paren
gimas Įvyko birželio 14 d. Jo me
tu kalbėjo “Naujienų” redakto
rius Dr. P. Grigaitis. Po jo prane
šimo buvo visų susirinkusių pri
imta rezoliucija, kurioje t.k. pa
reikšta:

Su liūdesiu minint Rusijos rau
donosios armijos invazijos Į Lie
tuvą 19 metų sukaktį ir Lietuvos 
gyventojų baisiųjų deportacijų Į 
Sibiro vergų stovyklas 18 sukak
tį — šis Amerikos lietuvių susi
rinkimas reiškia griežtą protestą 
prieš Sovietų Sąjungos barbarišką 
politiką Lietuvos ir jos gyventojų 
atžvilgiu ir toliau prašo JAV vy
riausybę reikalauti dabartinėje 
konferencijoje Ženevoje ir per 
Jungtinių Tautų organizaciją, kad 
būtų grąžinta laisvė ir suvereni
nės teisės Lietuvai ir kitoms pa
vergtoms tautoms.

JAV vyriausybė skatinama at
remti Sovietų propagandą, iške
liant Sovietų valdovų piktadarybes 
Pabaltijo valstybėse, apkaltinant 
juos tarptautinių sutarčių ir Jung

tinių Tautų čarterio sulaužymu.
Atkreipiamas JAV vyriausybės 

dėmesys į šio Amerikos lietuvių 
susirinkimo tvirtą įsitikinimą, jog 
Sovietų valdovai nėra atsižadėję 
savo tikslų siekti pasaulio valdy
mo, ir dėlto būtų blogiau nei be
reikalinga nusileisti jiems dėl Ber
lyno arba dėl Vokietijos suvieniji
mo problemos. Bet koks bandymas 
juos patenkinti jų numatytų aukų 
sąskaiton tiktai dar labiau padi
dintų jų agresingumą ir pakirstų 
laisvojo pasaulio jėgas, tuo būdu 
paruošiant kelią naujam visuoti
niam karui, ši rezoliucija įteik
ta JAV vyriausybei.

NESUTARIA, KAIP KOVOTI 
PRIEŠ “RELIGINIUS 

PRIETARUS”
Vilniaus “Tiesoje” tęsiamos dis

kusijos apie tai, kaip geriausiai 
kovoti prieš religiją ir bažnyčas. 
J K. Daukšo siūlymą, kad nėra 
ko perdaug skirti dėmesio Bibli
jos demaskavimui, nes tą knygą 
mažai kas pažįstąs ir skaitąs, at
sakė kitas ateistas, kad tąja kny
ga bažnyčiose vis dėlto esą nuo
lat remiamasi, be to joje esą to
kių dalykų, kurie tinką krikščio
nybės demaskavimui. Kitas ateis
tas, A. Gelgaudas, “Tiesoje” pa
stebi, kad didelis ateistinės pro
pagandos trūkumas esąs tas, kad 
šioje srityje dirbą žmonės, kurie 
niekuomet nėra giliai tikėję. Į 
ateistinę propagandą reikia dau
giau įjungti tokius, kurie “patys 
yra persirgę tikybos liga”, reikią 
skatinti viešas jų “išpažintis”. 
Kad motinos neskiepytų religinius 
jausmus vaikams, reikią daugiau 
dėmesio kreipti Į moterų švietimą 
“Demaskuojant bažnyčią, kartu 
reikia kelti ir jos tarnų privatų 
gyvenimą, lyginant jį su jų pačių 
skelbiamu mokslu”. (Tasai "de
maskavimas" jau ir praktiškai 
vykdomas. Apie kai kuriuos kuni
gus toje pačioje “Tiesoje” buvo 
paskelbta, kad jie pastarais me
tais iš parapijiečių surinktais pi
nigais, skirtais bažnyčios statybi
niams reikalams, pasistatę sau 
gražius privatinius namus).

ATRASTOS LABAI SENOS 
SODYBOS

Jose gyventa jau apie tūkstan

tį metų prieš Kristų. Sodybų lie
kanos rastos Juodonių piliakalny
je, prie kelio Svedasai-Rokiškis. 
Tyrinėjimus čia pradėjo 1958 m. 
Rokiškio kraštotyros muziejaus ir 
Mokslų akademijos istorijos insti
tuto darbuotojai. Buvo susidurta 
su medinių ir molinių statinių 
liekanomis, plūkto molio aikštelė
mis. Surasta daug įvairių dirbi
nių, tarpe jų vienas retas radinys, 
padarytas iš elnio kaukuolės ir ra
gų, tarsi lovelis, užsibaigiąs dviem 
rageliais. Jo paskirtis tuo tarpu 
neaiški. Panašių dirbinių kitur iki 
šiol nerasta. įdomūs esą ir kera
mikos radiniai: puodų šukės geo
metriniais raštais ir juostelėmis 
gnaibyta keramika, šiais metais 
Juodonių piliakalnio tyrinėjimai 
bus atlikti dar platesniu mastu. 
Bet jau ir iš tų radinių matyti, 
kad čia jau prieš 3.000 metų gy
venta aukštos kultūros žmonių.

* VLIKo Vykdomoje Taryboje 
Reutlingene birželio 26 d. lankė
si atvykusi iš JAV žinoma žur
nalistė, Čikagos “Draugo” kores
pondentė Salomėja Narkeliūnaitė. 
Smulkiai susipažino su Vykdomo
sios Tarybos, Eltos ir Radijo sky
riaus veikla, turėjo pasikalbėjimų 
su Vykd. Tarybos pirmininku J. 
Glemža, URT valdytoju Dr. P. 
Karveliu ir kitais darbuotojais, 
žurnalistė Narkeliūnaitė prieš 
tai jau lankėsi Frankfurte, Die- 
burge, Lietuvių gimnazijoje Hūt- 
tenfelde, Bonnoje, įvairiose lietu
vių karių kuopose (Schwetzingen 
ir kt.), o iš Reutlingeno dar vykc 
aplankyti Memmingeno ir Mūn- 
cheno lietuvių kolonijas. Lankysis 
ir Berlyne. Po to važinės dar ir 
Šiaurės Vokietijoje. Iš savo kelio
nės numato, be kita ko, sudaryti 
ir filmą.

* Lietuvių Sielovados tvarky
tojas Vokietijoje, Tėvas Bernato
nis, lankėsi VLIKo Vykd. Tarybos 
ir ELTOS būstinėje Reutlingene. 
Kartu lankėsi ir stud. A. Žemai
tis, kuris yra pirmas ir kol kas 
vienintelis lietuvis, studijuojąs 
garsiajame Anglijos universitete 
Oksforde. — Reutlingene taip pat 
lankėsi pedagogė ir visuomeninin- 
kė O. Kairiūkštienė, nuolat gyve
nanti Anglijoje. Kuriam laikui ji 
atvyko į Vokietiją mokytojauti 
Lietuvių gimnazijoje.

Tautos Fondo Valdybos pir
mininkas prel. J. Balkūnas krei
pėsi per radiją į lietuvių visuome
nę, ragindamas gausiai aukoti 
Tautos Fondo — Lietuvos laisvi
nimo reikalams, smulkiai išaiškin
damas, kuriems reikalams surink
tos lėšos sunaudojamos. Kalba 
baigėsi raginimu: “Gelbėk Lietu
vos laisvinimo akcijai — o Lietu
va tikrai bus laisva!”

* Lietuvos Laisvės Komitetas 
gavo iš PET Seimo p-ko S. Kor- 
bonskio tokią telegramą:

"Sovietų Sąjungos karinių jė
gų Į Baltijos valstybes invazijos 
devynioliktų metinių proga, inva
zijos, kurios pasekmėje Lietuvos, 
Latvijos, Estijos nepriblausomybė 
buvo suvaržyta, o po metų pradė
tos ir masinės deportacijos, — 
Pavergtųjų Europos Tautų Seimo 
vardu prašau priimti lietuvių tau
tai gilios simpatijos jausmus, taip 
pat visų mūsų nesvyruojamą Įsi
tikinimą, kad anksčiau ar vėliau 
laisvės ir teisingumo jėgos trium
fuos ir sutriuškins brutalios agre
sijos galybę, šiandien pavergusią 
mūsų kraštus.”
* Žaliasis Internacionalas (Tarp- 

Taut. Valstiečių Unija) savo me
tiniame suvažiavime Vašingtone 
pasisakė už ryžtingą pasipriešini
mą tarptautiniam komunizmui ir 
už pavergtųjų Rytų Europos tautų 
išlaisvinimą. Valdybos pirmininku 
vėl išrinktas buv. Lenkijos min. 
p-kas Mikolaičikas, vicepirminin
kais A. Devenienė (Lietuva) ir 
kt. Generaliniu sekretorių per
rinktas Dr. G.M. Dimitroff. Suva
žiavimą sveikino t.k. JAV užsie
nio reikalų ministerija ir pažadė
jo paramą pavergtosioms tautoms 
siekiant joms laisvės ir nepriklau
somybės. Gauta ir šiaip daug svei
kinimų, kuriuose išreikštos simpa
tijos pavergtiesiems jų kovoje už 
laisvę.

★ Pasaulio Pabėgėlių Metai” 
prasidėjo birželio 27 d. 45-se val
stybėse. Taja proga visame pasau
lyje prisiminta opios pabėgėlių ir 
tremtinių problemos ir nagrinėja
mi planai, kaip šiems žmonėms pa
dėti. Oficialiai apskaičiuojama, 
kad antrojo karo metu ir po jo 
neteko savo tėvynės apie 40 mili
jonų žmonių. Imant nuo 1900 me
tų, tokių “išvietintų” žmonių pri- 
skaitoma net iki 150 milijonų, tai
gi tokių, kurie savo tėvynę buvo 
priversti apleisti 1

Labai Svarbus Pranešimas
Lietuvių Prekybos Bendrovės Londone vadovybei malonu pranešti, kad ji 

yra susitarusi su vienu didžiųjų Anglijos audimo fabrikų pagaminti Lietuvių Pre
kybos Bendrovei 75.000 jardų EKSPORTINĖS ROSIES VILNONĖS MEDŽIAGOS.

Remdamiesi ilgu savo patyrimu ir žinodami, kas mėgstama Lietuvoje, toms 
medžiagoms esame parinkę specialų raštą — dvigubus ypač švelnius ruoželius. Taip 
pat ir naujas spalvas esame parinkę ypač patrauklias: melsvą, tamsiai rudą ir tam
siai pilkšvą.

Į Visos tos medžiagos turi įrašą "Made in England”.
Nepaisydama tai, kad tos medžiagos yra žymiai aukštesnės rūšies ir daug 

brangesnės, Lietuvių Prekybos Bendrovė nusprendė siūlyti jas visiems lietuviams 
į standartiniams siuntiniams sudarinėti nepakeltomis kainomis.

Kadangi dar yra^Taug tokių lietuvių, kurie nori užsisakyti mūsiškį “Spe
cialų standartinį siuntinį", kurį sudaro 23 jardai medžiagos, Lietuvių Prekybos 
Bendrovė nusprendė skirti tam reikalui 23.000 jardų medžiagos, iš kurios bus gali
ma sudaryti 1.000 "Specialių standartinių siuntinių”. Tokį siuntinį sudarys 23 jar
dai NAUJŲ EKSPORTINĖS ROSIES VILNONIŲ MEDŽIAGŲ DVIGUBALS RUO
ŽELIAIS 7 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams tiktai už 

t

25.0.0 svaras sterlingus
įskaitant į tą sumą visus mokesčius. Užsakytojas gali pasirinkti tokias spalvas, ko- 

f kios jam patinka.
Mūsiškį “Specialų standartinį siuntinį” gali užsisakyti kiekvienas, vis tiek, 

j ar jis yra mūsų klijentas, ar kitos firmos.
Pareikalavusiems mes nemokamai siunčiame tų naujųjų medžiagų pavyz

džius, standartinių siuntinių kainoraštį ir savo NAUJĄJĮ BENDRINĮ KATALOGĄ. 
Norėdami duoti progos pasinaudoti tuo siuntiniu ir tiems, kurie tuojau 

negali užsisakyti, gavę bent £ 1.0.0 užstato, galėsime 3 mėnesius laukti paties už
sakymo.

Mes patikriname, kad:
SIUSIME TIK TAS MEDŽIAGAS, KURIAS REMDAMASIS PAVYZDŽIAIS BUS 
PASIRINKĘS UŽSAKYTOJAS.

Mes būsime dėkingi, jei nuolatiniai mūsų klijentai, prašydami NAUJŲJŲ 
S MEDŽIAGŲ pavyzdžių, laiškuose pažymės, kad jie jau yra nuolatiniai mūsų kli

jentai.
į Mums taip pat malonu painformuoti visus siuvamųjų mašinų siuntimu

besidominčius savo klijentus, kad mes siunčiame rankines ir kojom minamąsias 
j “Singer” *iuvamą*ia< mašina*, kurių muitas yra čia apmokamas.

Mums vis dar būtų pageidaujami atstovai Australijoje. Prašom rašyti:

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1A, HUNT STREET, LONDON, W. 11 

j GREAT BRITAIN.

KULTŪRINE KRONIKA
LENKAI APIE LIETUVOS

PRAEITI
"Cza*” (Winnipeg) geg. 13 d. 

smulkiai informavo apie Londone 
išėjusį leidinį “Alma Mater Vil- 
nensis”, kuriame yra daug med
žiagos netik apie Vilniaus univer
sitetą, bet ir apskritai iš Lietuvos 
praeities. Paliečiamos Letuvių- 
Lenkų unijos, Vilniaus kunigaikš
tijos valstybinės kalbos, tautybių 
santykių ir kitos įdomios temos, 
žinoma, nušviečiant jas lenkiškų 
autorių požiūriu.

★ Lietuvių kalbos tarmėmis su
sidomėjo lenkų filologai. Muens- 
terio universiteto prof. dr. Zwir- 
ner su savo nemažu bendradarbių 
būriu padarė rimtų tyrimų vokie
čių kalbos dialektų keitimosi sri
tyje, ryšium su Vakarų Vokieti
joje atsiradusiais pabėgėlių mili
jonais iš anapus Oderio-Neises li
nijos ir iš čekoslovakijos-Sudetų 
krašto. I profesoriaus Zwirnerio 
tyrimo metodus atkreipė dėmes; 
lenkų filologai ir pakvietė jį at
vykti į Lenkiją, skaityti paskaitas 
Varšuvoje ir Poznanėje ir pada
ryti lietuvių dialektų rekordavimo 
nuotraukas. Įdomu, kad lenkai no
ri, jog jiems prof. Zwirner paro
dytų savo dialektų kaitos tyrimo 
metodus tiriant ne lenkus, o lie
tuvius.

★ Akademiniai horizontai. Aka
deminio Skautų sąjūdžio Čikago
je leidžiamas žurnalas Mūsų Vy
tis šiomis dienomis išleido spe
cialų leidinį, pavadintą “Akademi
niai horizontai”, čia sutelktos pa
skaitos, kurios buvo skaitytos įvai
riuose akademikų skautų suvažia
vimuose. Leidinys daro rimtą įs
pūdį. Visų pirma T.J. Kubilius, 
S.J. savo straipsnyje “Istorinis 
žvilgsnis į lietuvių tautos filoso
fus” konspektyviai ir giliai per
žvelgia materialistinės filosofijos 
(materializmo, monizmo, evoliu
cionizmo, pozityvizmo, ateistinio 
humanizmo ir ateistinio egzisten
cializmo) atstovus lietuviuose, o 
taipgi atstovus teistinės filosofijos 
(panteizmo ir jo įvairių atspalvių, 
scholastikos, krikščioniško egzis
tencializmo), daugiau apsistoda

mas prie Vydūno, prof. St. Šal
kauskio. Dr. Julius Kaupas rašo 
apie lietuvių kultūros ideologinius 
pagrindus, kaip jie atsispindi liau
dies kūryboje ir kaip jie buvo pa
veikti istorijos bėgyje iškilusių 
tendencijų (kovų su kryžiuočiais, 
baroko laikotarpio, tautinio atgi
mimo epochos).

Dr. Vyt. Bieliauskas straipsnyje 
apie kontroliuojamą laisvę duoda 
laisvės sąvokos apibrėžimą, ap
žvelgia praktiškus būdus laisvei 
įgyvendinti, svarsto laisvės ir kon
trolės santykius. Pagaliau Čikagos 
universitete doktoratui besiruo
šiąs Vyt. Černius rašo apie atei
vius, patenkančius tarp dviejų 
Kultūrų: atsineštinės europietiškos 
ir atrastosios amerikietiškos. Lei
dinį suredagavo Alg. Avižienis.

★ Alfreda* Senna* paraė knygą 
“The Emergence of Modern Li
thuania”, kurią ileido Columbia 
universiteto Rusų Studijų institu
tas (272 pusi.) Knygoje primena
ma, kad XIV ir XV šimt Lietuva 
buvo viena didžiausių valstybių 
Europoje. Gausiais šaltiniais pasi
remiant nusakomas Lietuvos at
sikūrimas po Didžiojo karo 1917 
-1920 metais. Autorius apima pa
lyginamai neilgą ketverto metų 
laikotarpį, galėdamas jį giliau iš
nagrinėti. Pabaigoje autorius duo
da chronologinių datų santrauką, 
Lietuvos tarybos ir pirmųjų minis- 
terių kabinetų sąstatą (pavardė
mis), toliau seka 19 pusi, užimąs 
šaltinių ir naudotos literatūros 
sąrašas, pagaliau — raidinis da
lykų turinys. Autorius yra Lie
tuvoje dirbusio prof. Seno sūnus, 
dabar dėstąs istoriją Rutgers uni
versitete. Tai yra pirmas anglų 
kalba taip rūpestingai paruoštas, 
ir taip gerai dokumentuotas dar
kąs iš šio svarbiojo Lietuvos atsi
kūrimo laikotarpio.

■k Dail. kun. Pijau* Brazauiko 
piešinių paroda atidaryta Albany. 
Amerikiečių laikraščiai, pranešda
mi apie tą parodą, pažymi, kad 
kun. Brazauskas studijavo Mene 
mokykloje Kaune, jo piešinių pa
rodos yra buvusios Austrijoje, St. 
Louis, Miami, Portlando miestuose 
ir Oregono universitete. Jo pieši
niai puošia eilę katalikų mokyklų 
Portlande.

Meilės
(Atkelta

ir paukščius; paminėjo visus jo 
lankytus miestus ir tautas... Kaž
kuo pasakišku dvelkė jau vien nuo 
tų vardų. Visi Rytai buvo Muci- 
jui pažįstami: jis pravažiavo Per
siją, Arabiją, kur žirgai kilnesni 
ir gražesni už visas kitas gyvas 
būtybes, įsiskverbė net į pačią In
dijos gilumą, kur žmonių giminė 
panaši į didingus augalus, pasiekė 
Kinijos ir Tibeto sienas, kur gy
vas dievas, vardu Dalai — Lama, 
gyvena žemėje, turjs pavidalą ne
bylio žmogaus siauromis akimis. 
Nuostabūs buvo tie jo pasakoji
mai! Kaip užkerėti klausėsi jo ir 
Fabijus ir Valerija. Tiesa, Muci- 
jaus veido bruožai mažai tepasi
keitė: nuo vaikystės dienų tamsus 
veidas dar labiau pajuodavo, Įde
gė nuo spindulių karštesnės sau
lės, akys atrodė kiek {dubesnės — 
ir viskas; bet veido išraiška pasi
darė kitokia: susikaupęs, išdidus, 
veidas nesidarė gyvesnis net ir ta
da, kai Mucijus minėjo pavojus, 
kurių teko patirti naktį miškuo
se, tigrų staugimo skardenamuose, 
arba dieną tuščiuose keliuose, kur 
keliautojų tykoja fanatikai, norė
dami nužudyti juos garbei geleži
nės dievaitės, reikalaujančios žmo
nių aukų. Ir Mucijaus balsas tapo 
duslesnis, lygesnis; rankų ir viso 
kūno judesiai nuėstojo italų gimi
nei taip būdingo judrumo. Tar
nui, vergiškai paklusniam ir vik
riam malajiečiui padedant, paro
dė jis šeimininkams kelis fokusus, 
kurių išmoko iš indų braminų.

daina
iš 3 psl.)

Taip, pavyzdžiui, jis, pasislėpęs už 
uždangalo, staiga pasirodė paki
lęs Į orą su pariestomis kojomis, 
tik kiek atsispyręs pirštų galais į 
stačiai pastatytą bambuko lazdą; 
tatai nemaža nustebino Fabijų, o 
Valerija net išgąsdino... “Ar tik 
jis ne burtininkas?” — pagalvojo 
ji. — O kai pradėjo, maža fleita 
švilpdamas, vilioti iš uždaros skry
nios prijaukintas gyvates, kai pa
sirodė iš po margo audeklo jų 
tamsios, lėkštos galvos, judinda
mos geluoniais, Valerijai pasirodė 
klaiku, ir ji paprašė Mucijų kuo 
greičiausiai paslėpti tas neapken
čiamas biaurybes. Vakarienės me
tu Mucijus pavaišino svečius šir- 
azišku vynu iš apskrito butelio su 
ilgu kakleliu; labai kvapus ir tir
štas, auksinės spalvos su žalsvu 
atspalviu, Įpiltas Į mažutes jaspi- 
nes taureles, jis paslaptingai žė
rėjo. Savo skoniu jis nebuvo pa
našus į europiečių vyną: buvo la
bai saldus ir aitrus, ir lėtai, ma
žais gurkšneliais, geriamas, žadino 
visuose sąnariuose malonaus snau
dulio pojūtį. Mucijus privertė ir 
Fabijų ir Valeriją išgerti taurelę, 
ir pats išgėrė. Prie tos taurelės 
pasilenkęs, kažin ką sušnabždėjo, 
papurtė pirštais. Valerija tai pas
tebėjo; bet matydama, kad visa
me Mucijaus būde pasireiškia daug 
svetimų, nebūtų, neįprastų bruo
žų, ji tik pagalvojo: “Ar tik ne
perėjo jis Indijoje Į kokią naują 
tikybą, arba, gal būt, ten tokie 
pappročiai?” — Paskui kiek paty

lėjus, paklausė jo, ar keliaudamas 
nenustojo užsiimdinėjęs muzika? 
— Užuot atsakęs, liepė malajie
čiui atnešti indų smuiką. Jis buvo 
panašus į mūsiškius, tik vietoj 
keturių stygų tebuvo trys, viršus 
aptrauktas melsva gyvatės oda, ir 
plonas nendrinis smičius buvo pu
siau apskrito pavidalo, o pačiame 
jo gale žėrėjo nusmailintas dei
mantas.

Mucijus pagriežė pirmiau ke
lias graudingas, jo žodžiais, liau
dies dainas, keistas ir italų ausiai 
neįprastas, lyg laukines; metali
nių stygų balsas buvo graudus ir 
silpnas. Bet kai Mucijus pradėjo 
paskutinę dainą — tas pats balsas 
staiga sustiprėjo, suvirpėjo skam
biai ir garsiai; aistringa melodija 
išsiliejo iš po plačiai traukiamo 
smičiaus, išsirangė, kaip ta gyva
tė, kuri dengė savo oda smuiko 
viršų; ir tokia ugnim, tokiu trium
fuojančiu džiaugsmu degė ir spin
dėjo ta melodija, jog ir Fabijui 
ir Valerijai nyku pasidarė, ir aša
ros išriedėjo iš akių... O Mucijus, 
su nulinkusia, prispausta prie 
smuiko galva, su išblyškusiais 
skruostais, ir susitraukusiais Į vie
ną bruožą antakiais, atrodė dar 
labiau susikaupęs ir išdidus — dei
mantas smičiaus gale svaidė spin
dulingas kibirkštis, tarytum irgi 
tos nuostabios dainos ugnim užsi
degęs. O kai Mucijus pabaigė ir, 
vis dar stipriai spausdamas smui
ką tarp pasmakrės ir peties, nu
leido smičių laikančią ranką, — 
“Kas tai būtų? Ką tu mums grie
žei?" sušuko Fabijus.

(Bus daugiau)
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Sydnėjuje
PASIKEITĖ VALDYBA

Liepos 17 diena Sydnėjaus Sp. 
Klubo Kovo valdyba turėjo posėdį, 
kuriame, dalyvaujant ALFAS val
dybos pirmininkui VI. Daudarui, 
buvo padaryta esminiu valdybos 
pakeitimų. Valdybos pirmininkui 
V. Binkiui atsisakius toliau būti 
pirmininko pareigose, valdybos na
riai naujuoju pirmininku išrinko 
Jurgį Karpavičių, kai kitas parei
gas pasiskirstė sekančiai: A. Si
maitis — vicepirmininkas, A. Ši
maitienė — sekretorė, Hornas — 
iždininkas ir valdybos nariai — 
V. Binkis, R. Liniauskas ir A. 
Griškaitytė. Buvęs šioje valdyboje 
vicepirmininkas St. Jūraitis iš val
dybos pasitraukė. Dabartinis Ko
vo pirmininko adresas: J. Karpa
vičius, 9 Orchard St., Croydon, 
N.S.W., tel. UJ0289.

JAUNIAI — NEWTOWN 
80:76 (40:34)

Kovo jauniai savo reguliariuose 
susitikimuose su Newtowno Poli
cijos klubo komanda kaskart ge
riau pasirodo, įgydami vis daugiau 
praktikos žaidime. Paskutinį kartų 
jie sužaidė labai gerai, nors dar 
komandinio žaidimo, koks jis tu
rėtų būti, nebuvo, žaidimų jauniai 
pradėjo greitu puolimu ir, išnau
dodami savo centro puolėjų, jie 
padarė daug gražių praėjimų, 
kas davė nemažai taškų. Priešas, 
nors savo tarpe ir turėdamas du 
N.S.W. valstijos žaidėjus, pirmųjį 
puslaikį pasimetė ir pralaimėjo 
šešių taškų skirtumu. Antrajame 
puslaikyje priešas stengėsi santykį 
išlyginti, bet nesisekant ėmė poil
sio minutes. Kovo jauniai visų lai
kų įstengė išlaikyti taškų persva
rų, laimėję eilę puikių ir taiklių 
metimų, šios rungtynės buvo vie
nos iš geriausių, kokias jauniai 
šiais metais yra žaidę. Taškai: 
Daniškevičius 32, A. Grudzinskas 
22, Lukoševičius 18, Daudaras ir 
G. Grudzinskas po 4.

OLYMPIA TURNYRAS
Kovo vyrų krepšinio komanda 

dalyvavo šių metų “Olympia Cup” 
krepšinio pirmenybėse ir savo pir
mosiose rungtynėse susitiko su

stipriausia Sydnėjaus latvių ko
manda “Vairogs”, prieš kurių pra
laimėjo 34:26 (13:8). Turnyre da
lyvaujant 10 komandų, puslaikis 
buvo žaidžiamas po 10 minučių. 
Nors koviečiai ir stengėsi savo 
greičiu palaužti latvių žaidimų, 
tačau aukštas latvių žaidėjo ūgis 
nusvėrė jiems laimėjimų. Aikštėje 
geriausiai pasirodė jaunis Daniš
kevičius su savo gerais mėtymais 
ir gražiais praėjimais. Taškai: Da
niškevičius 13, Kriaucevičius 7, 
Vasaris 4, Kriaucevičius II — 2.

KOVAS — GIANTS 43:19 (17:11)
Antrose turnyro rungtynėse ko

viečiai legnvai nugalėjo savo prie
šininkus. Puolime gerai sužaidė 
šutas, kai gynimas turėjo greičiau 
perduoti sviedinį iš gynimo puolė
jams. Taškai: Kriaucevičius 16, 
Daniškevičius 10, šutas 6, Vasa
ris 8 ir Mockus 3.

KOVAS — DAUGAVA 
23:18 (11:8)

Šiose rungtynėse koviečiai ne
parodė gero susižaidimo, nors sa
vo priešininkus turėjo gana stip
rius. Puolime Kriaucevičius ir šu
tas buvo labai gražiai susiderinę 
ir, be gerų metimų, jie gražiai 
skirstė sviedinį, kai gynimas darė 
daug klaidų, lengvai praleisdamas 
priešo žaidėjus. Taškai: Kriau
cevičius 8, šutas 6, Daniškevičius 
4, Vasaris 3 ir J. Kriaucevičius 2.

KOVAS — OLYMPIA 
25:24 (4:15)

Šios rungtynės buvo vienos iš 
įdomiausių. Pirmajame puslaikyje 
koviečiai blogai žaidė ir mėtė, kai

antrajame, priešui vedant dešimt 
taškų skirtumu ir likus žaisti ne
pilnom trims minutėms, Kovo puo
likai — Daniškevičius ir Kriauce
vičius pradėjo priešo žaidėjus 
dengti nuo pat galinės linijos, ko 
pasėkoje jiems pavyko tris kar
tus atimti sviedinį ir padaryti me
timus. Pusei minutės likus žaisti 
ir rezultatui esant lygiam, Mockus 
įmetė vienų baudų. Paskutinėse 
sekundėse Vasaris nesėkmingai pa
darė baudų ir priešui, iš dviejų 
metimų nelaimėjus nė vieno taško, 
koviečiai laimėjo taip sunkias 
rungtynes. Iš dalyvavusių 10 ko
mandų koviečiai laimėjo ketvirtų 
vietų. Taškai: Daniškevičius 10, 
Kriaucevičius 10, Šutas ir Vasaris 
po 2 ir Mockus 1. Jauni»

Adelaidėje
VYTIS I — NORTH 
40 — 76 (16 — 25)

Priešo komanda yra geriausia 
australų tarpe, taigi kad vytiečiai 
laimėtų niekas nesitikėjo ir nelau
kė. Vytiečiai vis dėlto sužaidė la
bai blogai. Svarbiausia trūko ko
vingumo ir nebuvo rodoma jokių 
pastangų geriau sužaisti.

Taškai: Petkūnas 16, Gumbys 
8, Statnickas 7, Urmonas 4, Lap- 
šys 3 ir Jaciunskis 2.

VYTIS II — BRIGHTON 
54 — 45 (27 — 26)

Rungtynės buvo labai gyvos ir 
žaista didele sparta.

Taškai: Visockis 21, Alkevičius 
su Gudeliu po 7, Merūnas su Mil- 
onu po 6, Petruška 5 ir Rakaus
kas 2.

VYTIS III (jauniai) — 
UNIVERSITY 20 — 0

Priešui neatvykus laiku į rung
tynes, laimėjimas vytiečiams už
skaityta be kovos.

VYTIS mergaičių I — GLENELG 
58 — 18 (28 — 10)

Nors priešininkių komanda yra

gana silpnoka, visgi mūsų mergai
tės, pasiekdamos tokį aukštų taš
kų skaičių, žaidė labai gerai. Mer
gaičių komanda padarė pažangų, 
nors kartais sužaidžia pritingėda- 
mos.

Taškai: O. Kelertaitė 20, M. 
Kelertaitė 14, Prima 12, Kitienė 
8 ir Pečiulytė 4.

VYTIS mergaičių II (jaunės) — 
WOODVILLE 42 — 29 (24 — 22)

Pirmame puslaikyje žaista buvo 
silpnokai, antrame — geriau. Rei
kalinga stengtis nuiminėti ka
muoliai ir laiku grįžti į gynybų. 
Labai gerai sužaidė gynėja R. 
Šulcaitė. } šių komandų laikinai 
priimta žaisti A. Pažėra, buvusi 
pasaulio ieties metimo čempijonė. 
Pora vyresnių žaidėjų, žaidžiančių 
už šių komandų, yra priimtos dėl 
to, kad jaunės kartais dėl mokslo 
ar kitų priežaščių negali atvykti į 
rungtynes.

VISŲ SPORTO KLUBU 
SEKRETORIŲ DĖMESIUI

A. L. S. K. “Vytis” Sekretorius 
yra pakeitęs savo adresų. Naujas 
yra toks: B. Nemeika, 68 Cuming 
St., Mile — End, S.A. Visų su
sirašinėjimų prašome siųsti šiuo 
adresu.

BAUDŲ METIMO KONKURSAI
Vyrų baudų metimo konkurse 

iki šiol geriausių rezultatų yra pa
siekęs M. Statnickas. Iš 30 gali
mų taškų jis yra surinkęs 25. 
Vyrai baudas mėto po dvi iš eilės, 
viso dešimts baudų vienos treni
ruotės metu. Mergaičių tarpe pir
mauja B. Ignatavičienė, iš 70 ga
limų sumetusi 41 taškų. Mergai
tės mėto dešimts baudų iš eilės 
per kiekvienų treniruotę.

Baudų metimo konkursai vyks 
per visų žiemos krepšinio pirme
nybių sezonų. Pabaigoje sezono 
laimėtojams bus įteiktos dovanos.

ŽINIOS APIE KARALIAUČIŲ
Vilniaus radijas gegužio 31 d. 

pranešė, kad iš Kaliningrado (Ka
raliaučiaus) grįžo istorikų, arche
ologų, etnogafų žvalgybine ekspe
dicija. Ji apvažiavusi XIII — XIV

ŠACHMATAI
Vyties šachmatų komanda vis 

dar pirmauja B klasėje. Susitiku 
si su Elizabeth komanda, sužaidė 
3 — I (ir viena partija nebaigta) 
rezultatu. Greitu laiku p. Arlaus
kas duos simultanų, kur galės iš
bandyti savo jėgas visi šachmatų 
žaidėjai prieš šį tarptautinio mas
to žaidėjų. B.N.

amžius kryžiuočių pilių liekanas, 
apžiūrėjusi Karaliaučių, Tolmin
kiemį, kur. gyveno Donelaitis. 
Ekspedicija parsivežusi senovinės 
statybos medžiagų, pirštuotų bei 
ženklintų plytų, keramikos pavyz
džių,- archeloginių radinių.

Tokia žinia patvirtinta ankstes
nį gandų, kad Maskva per partijų 
įsakiusi surinkti Vilniaus mokslo 
akademijai kuo daugiau davinių 
apie Rytprūsių lietuviškumų ir 
juos patiekti iki gegužės pradžios.

Spėjama, kad tos žinios Mas
kvai buvo reikalingos ryšium su 
derybom dėl Rytprūsių likimo. Tai 
nereiškia, kad Maskva rengiasi 
Rytprūsius prijungti prie Lietuvos.
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EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
ši'štad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819
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PŪKINĖS KALDROS
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AGITATOR

JONAS

146 CATHERINE STREET, 
LEICHHARDT, SYDNEY

fiI I
Prieš pirkdami televizijos apa

ratų, skalbimo mašinų, šaldytuvų 
ar kitų elektros reikmenę, kreipki
tės pas parduotuvės savininkų lie
tuvį — tikrai gausite pigiau ge
riausios rūšies prekę. Rašykite ar
ba skambinkite LM 2753.

JONAS ABROMAS

ft
I
|I
g

Kvalifikuotas lietuvis X

x

I 
į

Šaldytuvu mechanikas,
atstovaujųs vienų iš didžiausių Sydnėjaus firmų, laisvu laiku 
taiso, reguliuoja ir 100%-niai sutvarko šaldytuvus, duodamas 
nemokamų trijų mėnesių garantijų. Skambinti telefonu UY 7345, 
arba rašyti 99 Fenwick St., Bunkstown,

KOSTAS STEVENS

Hansa Trading Co.sK£BI 
GENERAL MERCHANTS AND INTERNATIONAL 

PARCEL SERVICE
387 LIT. BOURKE ST., MELBOURNE C.I., TEL. MU 4811
• PERSIUNČIAMI D0VAN1NIAI SIUNTINIAI J SOV. SĄJUNGĄ IR KITUS 

EUROPOS KRAŠTUS IKI 44 SV. SVORIO.
• PRIIMAMI VAISTŲ IR MAISTO UŽSAKYMAI. N

Greitai ir tikslus patarnavimas — pigiausi persiuntimo mokesčiai. H

h 8g Praktiškas, tvirtas medžią- 
ft gas ir kitas pageidaujamasft

prekes bei vaistus K
£ SIUNČIAME Į LIETUVĄ 
ft per savo patikimų atstovų — b
ft lietuvį Londone. ft
§ Užsakymai išpildomi grei- 8 
V tai, garantuotai ir, palyginti, g
(t nebrangiai. (t
| N. B U T K O N A S, | 

tįt 9 Cowper st., St. Kilda, S.2, p
Vic. (Melbourne), 

Telef.: XJ 4671. §

STEPONAS
SARAKULA g

•iį Augštai kvalifikuotas siuvėjas’-, 
f: patenkins visus jūsų reikaląvi-g 

mus. Rankų darbas atliekamasft 
,-j europiečių specialistų priežiū-ft 
g roję. g
ft čia pat labai pingiai parduo-g 
ft damos medžiagos pasiuntimuig 
g jūsų giminėms į “anapus".

S. SARAKULA, 
ft 15 Park Str., Sydney, City, ft 
g (Pirmas augitas), tel. MA 4533^1 

........ .. .... s

I

'ft

J. Strautms

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

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

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

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

ir
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Mūsų prekyboje taip pat rasite didelį pasirinkimų geros rūšies vilnonių medžiagų: 
paltams, kostiumams ir suknelėms; megztukų; pledų; skarelių; šiltos avalynės; įvai
rių rūšių odos ir t.t. Kainos nepalyginamai žemesnės, kaip krautuvėse.
Prekybo* autovai: ADELAIDĖ: B. LAPŠIENĖ, 28 GRANGE RD., HINDMARSH, S.A.

MOE, VIC. HANSA TRAD. CO. 13 MOORE ST., MOE

•f
X

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES 

91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, 
Australia. 

PHONE FA 5195
Vienintėlė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti drabužių

maisto siuntinius TIESIAI į Estijų, Latvijų, Lietuvų, USSR 
Ukrainų.

Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus 
visoms prekėms. Suskaites daugiau nereikalingos.

Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI 
Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais.

Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie
kia gavėjus per 2 — 2į mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už į svaro. Mes neturime ryšio nei 
su Londonu, Švedija ar Danija.

Jūs galite pirkti viekų, kų Jūs norite, ir mes garantuojame, 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun
čiamo paštu Jums katalogus.
AGENTS:

SYDNEY, N.S.W.: M. & N. Pekic, Grocer, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 2082.
Olympic Surplus Stores, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W. 
Tel.: YL 9728.
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, N.S.W. Tel.: 75 6578.
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
MELBOURNE, VIC.: Contal Co. 114 Elizabeth St,, Melbourne, 
2nd Floor, Tel.: MF2161 arba 63 — 2161.
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, Perth, 
W.A. Tel.: BA 7842.
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
Adelaide, S.A. Tel.: J 2879.

x
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Siuntinys uz puse kainos!
SPECIALIAI PAPIGINTOS KAINOS VASAROS SEZONUI
BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rūšies 
PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ, BET DABAR SIŪLO SIUNTINI, KURIO VER
TĖ, NORMALIAI, BŪTŲ DVIGUBA.

31 yd. vilnonės medžiagos vyriškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos mote
riškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos paltui (vyriškam arba moteriškam), 4 yd. 
šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd. poplin medžiagos vyriškiems marškiniams, 1 
vyriškų pusbačių ir 1 pora moteriškų batelių.

Tokio siuntinio kaina, iškaičius muitų ir visus persiuntimo mokesčius, 
čiant per Baltic Stores yra tik £ 30.0.0. (angliškų).

Klijentui pageidaujant galima daryti pakeitimus.
Siuntinyje bus tik angliškos vilnonės medžiagos.

KADANGI NEĮMANOMA’ IŠVARDINTI DAUG PREKIŲ IR PARODYTI,
SIUNČIANT PER BALTIC STORES YRA PIGIAU, DUODAME TIK KELETĄ 
PAVYZDŽIŲ.

Geriausia vokiška raudona įpylams medžiaga 1 yd............................. ...
Populiariausia kostiumams medžiaga Lietuvoje (double plain) 

geriausios vilnos 1 yd............................................................................... ;
Vyriški pusbačiai oxford ...............................................................  1
l vi*a* kaino* muitą* jau įakaičiuota*.

VAISTŲ KAINOS PAS MUS YRA MAŽESNĖS KAIP VAISTINĖSE.
Pav. 250 tab. Aspirino, 30 gr. Streptomycin, 500 tab. P.A.S. ir 500 tab. Rimifon 

jau su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis tik £ 7.15.0.
Siunčiant per BALTIC STORES aiuntėja* nieko nerizikuoja, ne* už kiekvieno *iunti- 
nio priatatymų at*ako BALTIC STORES.
, VISAIS REIKALAIS PRAŠOME RAŠYTI:

BALTIC STORES BENDROVĖ
(SAVININKAS Z. JUKAS)

421, HACKNEY RD., LONDON. E. 2. ENGLAND.
TIK PER BALTIC STORES YRA GERIAUSIASI IR 
PIGIAUSIAS SIUNTINIU KELIAS I LIETUVĄ.

17/6.

£ 
£

3.0.0.
2.5.0.

5
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MŪSIĮ BįSTO6t
ADELAIDE

KLYSTI YRA ŽMONIŠKA, BET 
KLAIDOJE PASILIKTI...’

Jau antrą kartą V. Radzevičius 
"Mūsų Pastogės” puslapiuose iš
eina mokyti mane lietuvio kapelio
no pareigų (1958 m. Nr. 1-2 ir 
1959 m. Nr. 27). Vieno baliaus 
kupletistų žodžiais tariant, V. 
Radzevičius nori įsteigti man pri
vačių kunigų seminarijų, kurioje 
aš galėčiau išmokti to, ko tik V. 
Radzevičius panorėtų mane išmo
kyti.

Deja, nors V. Radzevičius ir sa
vinas! tiesioginių mano viršininkų 
— vyskupų mitrų ir lazdų, tačiau 
jo “seminarjos” nesiryžtu lanky
ti, o kad jo “pamokymai” neklai
dintų visuomenės, gerb. “M.P.” 
Redaktorių prašau išspausdinti 
savo redaguojamame laikraštyje 
šį mano atvirų laiškų.

“Mūsų Pastogės” Nr. • 24 L-» 
korespondencijoje išspausdintas 
sakinys, kad “aukas priiminės baž
nyčioj prieš ir po pamaldų”, ma
no įsitikinimu, ir po V. Radzevi
čiaus paaiškinimų (Nr. 27) pali
ko tokia pat didelė klaida, kaip 
ir buvusi, ir dar didesnė ta pras
me, kad V. Radzevičius prisipažįs
ta “visai apgalvotai” jų korespon
dencijoje įrašęs.

Ligi šiol žodžio “bažnyčia" ži
nojome tik dvi prasmes: maldos 
namai ir krikščionių organizacija 
•— tikinčiųjų bendruomenė. Taip 
tų žodį aiškina ir Lietuvių Kalbos 
Vadovas bei Liet. Enciklopedija. 
V. Radzevičius kalba dar apie baž
nyčios sąvokų plačiąja prasme, į 
kurią, kiek supratau, įeina bažny
čios salė, šventorius, ir kurios ri
bos net ir po V. Radzevičiaus aiš
kinimų lieka neaiškios. Ar ta “pla
čioji prasmė” yra teisinga, te
sprendžia lituanistikos žinovai, ta
čiau ligi šiol žinomomis prasmė
mis bažnyčioje aukas rinkti gali
ma tik pačios bažnyčios reikalams, 
ką aš ir paaiškinau "šventadienio 
Balse” ir ką V. Radzevičius per
spausdino “Mūsų Pastogėje”. Ir 
tai yra ne kun. Kungio sprendi
mas, bet įstatyminė bažnyčios ap
sauga.

Yra negarbinga neprisipažinti 
suklydus, bet dar negarbingiau, 
savo klaidų ramstant, klastoti fak
tus. Štai pavyzdys: V. Radzevi
čius minėtame “M.P.’ numeryje 
rašo: ...“labai didelė klaida” su
darančias eilutes (sųvoką “baž
nyčia” paėmęs plačia prasme) įra
šiau visai apgalvotai ir jų iš pirš
to neišlaužiau. Jos paimtos iš atsi
šaukimo, kurį Adelaidės Lietuvių 
Sąjunga ir Adelaidės Apylinkės 
Valdyba siuntinėja Adelaidės lie
tuviams...” Tą atsišaukimų, Liet. 
S-gos prašytas, aš pats atspaus
dinau ir S-gai padėjau išsiuntinė
ti. Jį gavo beveik visi Adelaidės 
lietuviai, todėl lengvai gali kiek
vienas palyginti V. Radzevičiaus 
sakini su atsišaukimo eilutėmis, 
kurios štai kaip skamba: "...duo
dama proga patiems auką atiduo
ti... Sąjungos Valdybos nariui, 
kurių vienas visuomet priiminės 
aukas po lietuviškų pamaldų baž
nyčios salėje." Nereikia jokių iš
vedžiojimų, šių dviejų citatų su
gretinimas viską aiškiai pasako, 
kur faktai ir kur "iš piršto lauži
mas.”

Lietuviams kapelionams lietu
viški reikalai yra ne mažiau svar
būs, kaip ALB Apylinkės Valdy
bai, Lietuvių Sąjungai ar kam ki
tam. Kad aukos prie bažnyčios ar 
bažnyčios salėje leidžiama rinkti, 
yra aišku, bet negųsdint policinin
ku bei Apyl. Valdybos ir Liet. 
Sąjungos "reagavimu”, neįžeidi- 
nėjant "skaudžiu lietuviškų intere
sų pažeidimu", o tik susitarus su 
kapelionu ir jam leidus.

Kun. J. Kungyi
Adelaidės Liet. Kat. Kapelionas

Red. pastabai Abiems pusėms 
šiuo klausimu pasisakius ir reika
lui pilnai paaiškėjus, “M.P.” re
dakcija laiko šių temų jau išsemta 
Ir baigta.

SYDNĖJUS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DRAUGUOS SUKAKTIS

Šiais metais sueina 30 metų, 
kai buvo įsteigta Australijos Lie
tuvių Draugija. Nors šiuo metu 
ši draugija jau ir nebeegzistuoja, 
kuri persiorganizavo į Austr. Lie
tuvių Bendruomenę, tačiau, many
čiau, kad ji savu laiku suvaidino 
itin didelį vaidmenį lietuviškuose 
šio krašto reikaluose. Prasidėjus 
j šį kraštą pokario emigracijai, 
A.L. Draugija išaugo į daugiasky- 
rę organizaciją, apėmusią visus 
ano meto lietuviškojo gyvenimo 
veiklos poreiškius. Juk ALD-ja 
pirmoji susirūpino ir lietuvišku 
spausdintu žodžiu: ji pradėjo leis
ti ir “Mūsų Pastogę”.

Taigi pirmieji Draugijos orga
nizatoriai ir nariai, susirinkę pasi- 
tariman, nusprendė, kad taip gra
žiai veikusios Austr. Liet. Drau
gijos 30 metų sukaktis yra verta 
tinkamo atžymėjimo ir tam tiks
lui yra numatytas dar šiais me
tais surengti iškilmingas minėji
mas. Apie minėjimo laiką, vietą 
ir programą bus pranešta vėliau.

Sukakties minėjimo iniciatoriai 
tikisi, kad lietuviškoji visuomenė 
šiam žygiui nuoširdžiai pritars.

Antanai Baužė

DAVĖ VIENUOLIO ĮŽADUS
Š.m. liepos 2 d. vienuolio įža

dus Sydnėjuje davė Newcastelio 
lietuvis Algis Bajalis, priimdamas 
Benigno — Felikso vardą.

Šiuo metu jaunasis vienuolis 
Feliksas mokytojauja vienuolijos 
aukštesniojoj mokykloj (Marist 
Brothers High School) Auburne, 
vėliau būsiąs perkeltas į Dundas.

A. A-kat

PADĖKA
Mielai Dr. Irenai Bagdonavičie

nei už tikrai įdomią ir išsamią 
paskaitą, skaitytą Bankstowno 
Liet. Namuose suruoštame Sydnė- 
jaus Mot. Soc. Globos susirinkime, 
nuoširdžiai dėkojame.

D-jos Valdyba

PRANEŠIMAS
Pranešama, kad š.m. rugpjūčio 

30 d., tuoj po lietuviškų pamaldų 
Camperdowne, Sydnėjaus Liet. 
Namuose Redferne šaukiamas Syd
nėjaus Liet. Mot. Soc. Globos D-jos 
susirinkimas.

■ Draugijos Valdyba..

GAUTA VIETA 
LIETUVIŲ KAPINĖMS

Informuojama, kad ats. karių 
“Ramovė” Sydnėjaus skyriaus 
pirm. J. Kapočiui pasisekė gauti 
Rydė’s kapinių administracijos su
tikimą užleisti lietuviams atskirą 
kapinių sektorių, kuriame būtų 
vietos bent 200 pavienių kapų, ši
toks sklypas, kuris guli tikrai gra
žioje vietoje, tekainuotų tik 700 
svarų.

J. Kapočius daro pastangų su
sirišti su kitomis Sydnėjaus lietu
vių organizacijomis, kad bendro
mis jėgomis išpirktų tą kapinių 
vietą lietuvių reikalams.

M.P.I.

SOC. GLOBOS MOT. D-JOS 
PRANEŠIMAS

Sydnėjaus Soc. Mot. Globos 
Draugija atlieka mūsų bendruo
menėje eilę itin svarbių uždavi
nių. Ligonių globa ir šalpa parei
kalauja ne tik draugijos narių pa
sišventimo, bet ir lėšų. Kas pirma
sis iš mūsų bus reikalingas globos, 
kas netolimoj ateity susirgs ir bus 
reikalingas ne tik šiltos užuojau
tos žodelio, bet ir medžiaginės pa
ramos, niekas negali atspėti ir at
sakyti.

Taigi šis savo ateities nežinoji
mas turėtų kiekvieną tautietį jaut
riau nuteikti draugijos veiklos at
žvilgiu, ją paremiant ir pinigu ir 
daiktu.

Netolimoj ateity Draugija su
rengs loteriją, kurios pelnas ski
riamas Sydnėjaus ir jo apylinkių 
ligonių globai ir šalpai. Todėl 
Draugija nuoširdžiai prašo mielus 

tautiečius surasti pas save daiktų, 
kurie tiktų loterijos fantams, ir 
juos įteikti mūsų ponioms (Drau
gijos narėms) iki š.m. rugpjūčio 
15 d. šiais adresais:

1. p. Cibulskienė — 468 Bur
wood Rd., Belmore, N.S.W., 2. 
p. Žygienė — 88 John St., Cabra- 
malta, N.S.W., 3 p. Narbutienė — 
83 Enmore Rd., Enmore, N.S.W., 
4. p. Olšauskienė — 94 Louis St., 
Merrylands, N.S.W. 5. p. Čelkie- 
nė — 18 Crinan St., Hurlstone. 
Park., N.S.W., 6. p. Osinienė — 
24 Pitts St., Parramatta, N.S.W., 
7. p. Šidlauskienė — 57 Baronia 
St., Grenville, N.S.W., 8. p. Venc
lovienė —' 9 Lemnos St., Home
bush, N.S.W. ir 9. p. Dryžienė — 
139 Chappel Rd., Bankstown, 
N.S.W.

Be to, šiuo metu Sydnėjaus Mo
terų Soc. Globos Draugijos Valdy
ba yra išsiuntinėjus! Sydnėjaus 
Apylinkių lietuviams atsišaukimą, 
prašydama paremti draugijos dar
bą savo pinigine auka. Valdyba 
tikisi, kad visi gavusieji tuos pra
šymus nepasigailės įdėti į voką 
money orderį, postai notę ar gry
ną popierinį pinigą (šiuo atveju 
siunčiant registruotu laišku), kad 
tos suplaukusios aukos įgalintų 
moteris dar veikliau išvystyti sa
vųjų tautiečių, susirgusių ar ki
taip nelaimėn patekusių, šalpos 
darbą. Yra išsiuntinėta 600 vokų 
su grįžtamais p.p. Simniškienės, 
žygienės ir Cibulskienės adresais.

Iš kalno dėkodama, Draugijos 
Valdyba tikisi, kad šis piniginis 
vajus jos neapvils ir kiekvienas 
paskubės grąžinti nusiųstąjį vo
kelį ne tuščią. Valdyba

DAINININKAS 
IŠ AUSTRALIJOS

Daugelis iš mūsų dar prisime
name, kai prieš keletą metų Mil- 
sons Points salėje rengtuose pobū
viuose sydnėjiškis dainininkas Vin
cas šarauskas mielai ir maloniai 
mums padainuodavo.

P. šarauskas prieš 3 metus iš 
Australijos išvyko j Ameriką ir 
Los Angeles šiuo metu išgarsėjo 
muzikos gerbėjų tarpe.

Amerikoj jis kurį laiką inten
syviai studijavo dainavimą ir da
bar Vincent Sharas vardu jis 
dainuoja vienoje rusų operoje. 
Kaip praneša užsienio spauda, jis 
dainavo pagrindinę rolę Valenti
no vo operoj “Night of Love” su 
pilnu orkestru, o dabar ir vėl ga
vo svarbiausios rolės vaidmenį 
operai "Guardian of the Sacred 
Flame”. Los Angeles spaudoje bu
vo patalpintų Vinco šarausko 
nuotraukų. M.P.I.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
Kreiptis: 18 Crinan St., Hurl

stone Park, Sydney, N.S.W.
TEL.: LL5549.

TAUTOS ŠVENTĖS PROGA
TRADICINIS “MOŠŲ PASTOGĖS” DEŠIMTMEČIO

SPAUDOS BALIUS
Š.M. RUGSĖJO 5 D. (ŠEŠTAD.), 7 V.V.

ĮVYKS-
POLICE BOY’S CLUB SALĖJE NEWTOWNE — SYDNĖJUJE.

Pasirinktoji salė tikrai graži ir didelė, nesenai išplėsta ir 
perdažyta, be to, šiam baliui bus mūsų dailininkų dekoruota.

Bufetą, kaip kasmet, laikys Sydnėjaus Moterų Soc. Globos 
Draugija.

Grot tnumt gerai pažįstama linksmoji Spaudos Baliaus mu
zikos kapela.

Tarp kita ko, šiais metais bus tikrai įdomių staigmenų: 
vėl pasirodys “Jūsų Pastogė”, o programą išpildys visai naujos 
meninės jėgos.

Visi Spaudos Baliaus malonumai tekainuoja tik 1 sv.
Kadangi Spaudos Baliun vyksta visi lietuviai, tai jau dabar 

laikas užsisakyti vietas ir įsigyti kvietimus, nes kas pirmesnis 
— tas geresnis.

KVIETIMŲ REIKALU SKAMBINTI TELEFONAIS:
Inž. I. Jonaitis — UL 6453, inž. Adomėnas 86 5431, V. Sim- 

niikit — MX 2120, B. Stašioni. — YX 9062, M. Petronis — 
UJ5727 ir J. Veteikis UB 3680.

Smulkesnių informacijų tilps sekančiose “Mūsų Pastogės" 
laidose. RENGĖJAI

PASISEKUSI IŠKYLA
Tokia buvo studentų nuomonė 

po iškylos į National Parką, lie
pos penktą dieną. Iškylavo gražus 
būrelis (16) Sydnėjaus studentų- 
čių. Diena buvo puiki ir daug lai
ko praleidom irkluodami. Kai iš- 
nuomavom du laivelius, ir vienas 
išplaukė truputį anksčiau už kitą, 
tai upės išsišakojime nesusiradom 
vieni kitų, nes nuplaukėme skir
tingomis kryptimis. Praėjus kiek 
laiko, vis dėlto susijungėme drau
gėn ir buvo gardaus juoko iš 
“žioplių”.

Išlipus ant kranto, įvyko maža 
nesėkmė. Kepėm dešreles ir, kvai
lai pasimetę su pamidorų padažo 
bonkute, ją sudaužėm. Dalė Gro
saitė netyčia atsistojo ant sudužu
sių stiklų, persipiaudama koją,

Vaizdai
Iš SYDNĖJAUS LIET. 
STUDENTŲ IŠKYLOS 
Į NATIONAL PARKĄ.

bet, kaip patarlė sako: “nėra to 
blogo, kad neišeitų į gerą, kai at
plaukėm su laiveliais į vietinį per
rišimo punktą, norėdami suteikti 
jai pirmą pagelbą, atradome čia 
pasivėlavusius, automobiliais atvy
kusius studentus, kurie klaidžiojo 
mūsų jieškodami. Jie tuojau iš
nuomavo trečią laivelį ir Vėl visi 
išplaukėm pasidžiaugti gamtos 
grožiu.

CANBERRA
"ŠVIESOS” SUSIRINKIMAS
Š.m. liepos 11 d. buvo metinis 

sambūrio “šviesa” susirinkimas. 
Šia proga į skyrių įstojo trys 
nauji nariai: p.p. Florienė, Dirkis 
ir Kovalskis jun. Sekančių metų 
kad.ncijai valdybos pareigas eis: 
P. Pilka — pirm., R. Genienė — 
sekr. ir P. Dirkis — iždininkas.

Rugpjūčio 9 d. Sambūrio sky
rius žada surengti išvyką į Snie
guotuosius Kalnus.

BANKSTOWN AS
NAMŲ STATYBA EINA 

Į PABAIGĄ
Bankstowno Lietuvių Namų iš

orės statyba beveik užbaigta. Pa
liko baigiamieji smulkūs darbai: 
gretimo sklypo išlyginimas, jo 
drenavimas ir tvorelės užtvėrimas. 
Vidaus darbas taip pat baigiamas, 
šiuo metu išdažyta sienos ir lubos 
pirmuoju sluogsniu, po ko seks pir
mas ir antras dažymas, be to dar 
reikalinga scenos uždanga, grindų 
švietimas ir garsiakalbių įrengi
mas. Garsiakalbius (gana brangų 
įrengimą), kaip visiems žinoma, 
sutiko atlikti šios srities specialis
tas inž. A. Alekna, pagal pasku
tinius technikos reikalavimus be 
jokio atlyginimo. Visiems kitiems 
baigiamiesiems darbams reikalin
gos lėšos ir darbo jėga — darbi
ninkai.

Mieli tautiečiai! — Namų Val-

Gražioje pievutėje šposąvom ir 
smagiai žaidėm “čižiką”, kavones 
ir kitką. Deginom net du linksmus 
lauželius. Aptarėm ir maloniai pri
ėmėm Dr. V. Donielos anksčiau 
siūlytą sugestiją — surengti stu
dentų savaitgalį kur nors už Syd
nėjaus, panašiai kaip daro melbur- 
niečiai, nes Melburnas tikrai per 
toli studijų metu pasiekti.

Taip pat buvo priimta pirminin

kės Nitos Grincevičiūtės sumany
mas, kad kekvieną trimestrą pra
dėtume šv. Mišiom. Pirmo trimes
tro intencija būtų mokslo sėkmė, 
antro — ištvermė studijose ir tre
čio — egzaminų pasisekimas, ši 
idėja buvo priimta tikslu, kad su
jungtų studentus ne tik pasilinks
minimams, bet ir dvasinei stipry
bei. Šis pamaldų paprotys jau nu
tarta pradėti nuo šių metų trečio- 

dyba, norėdama galimai greičiau 
užbaigti namų statybą, yra pri
versta ir vėl prašyti Jūsų paramos. 
Valdyba jaučia, kad jos kreipima
sis sukelia kai kurių nepasitenki
nimą, bet kito pajamų šaltinio 
šiuo metu ji neturi, o gali remtis 
tik Jūsų duosnumu. Valdybos įga
lioti asmenys aplankys Jus dar 
kartą š.m. rugpjūčio mėn. 1 ir 2 
d.d., prašydami piniginės paramos.

Nuoširdžiai dėkodama už Jūsų 
ankstyvesnę paramą, maloniai pra
šo "neužtrenkti” Jūsų namų durų 
ir šį kartą. B.L.N. Valdyba

LITUANISTINIAI KURSAI

Darbas kursuose pradėtas š.m. 
birželio vidury. Yra jaunesniųjų 
grupė — iki šešiolikos metų — su 
dešimt mokinių ir vyresniųjų gru
pė, kurios sąrašai rodo per 20 
klausytojų.

Kursuose sutiko dėstyti: J. Ve- 
teikis, Jz. Ramanauskas, B. Žalys, 
A. Skirka, kun. P. Butkus, dr. Al. 
Mauragis, K. Kavaliauskas, L. 
Karvelis ir V. Šliogeris. Kursų ve
dėjas Jz. Ramanauskas.
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SAVAITGALIO MOKYKLAI PAREMTI. £
£ DAUG STAIGMENŲ: solistai, dailininko Neliubšio paau- £ 
>■ kotų meniškų paveikslų loterijos varžytinės, gros p. Domeikos £ 
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£ Karšti ir šalti užkandžiai, jauki nuotaika.

Pradžia 7 vai. vak.
X ATVYK — ĮSITIKINSI!
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jo trimestro.
Po iškylos, Sydnėjaus studentų 

valdyba suplanavo konkretesnių 
žygių dėl šio savaitgalio parengi
mo. Norima susijungti su New
castelio studentais ir kartu pasto
vy klauti. Numatytas laikas — ga
le šio trimestro atostogų, rugsėjo 
4-6 dienomis. Kaip pavadinti šį 
savaitgalį, dar nenuspręsta, tačiau 
vieta jau numatyta: tatai bus The 
Entrance (prie Tuggarah Lakes, 
apie 12 mylių nuo Gosfordo). Pro
grama rengiama labai įdomi, ta
čiau neišsigąskite, jei mankšta bus 
prieš pusryčius, po pusryčių, prieš 
pietus, po pietų, prieš... Valgysim 
iš bendro katilo. Visi malonumai: 
maistas, kelionė, elektra, kamba
riai ir t.t. tikriausiai tekainuos tik 
£ 3 visam savaitgaliui.

Prieš išplaukdami namo, sušu
kom visus popierius ir laikraščius 
į rolkutes ir uždegėm, pasigamin
dami įspūdingą šviesą. Po to suri- 
šom visus tris laivelius draugėn, 
irkluojant tik dviem, ir išplaukėm 
jų grąžinti.

Taip mūsų piknikas ir pradėjo 
eiti į pabaigą. Jau saulei nusilei
dus už kalnų, per tamsą laiveliai 
pamažu plaukė tarp kalnų ir pasi
girdo gražios lietuviškos dainos. 
Atidavus laivelius, kilo klausimas: 
Kaip važiuoti namo? Paskutinis 
traukinys prieš porą valandų jau 
išvažiavęs. Mūsų laimei buvo du 
automobiliai, kurie per keletą kar
tų mus visus suvežiojo į Suther- 
lando stotį, o kaikuriuos pristatė 
net į namus. Ačiū šoferiams — 
Irviui Reisonui ir Romui Šiliniui!

Visi iškylos dalyviai pripažino, 
kad buvo “fain”, ir pabrėžė, kad 
tokių gegužinių norėtų daugiau.

Svogūnas Svogūnaiti*

Darbas vyksta sekmedieniais. 
Jaunesniųjų grupė darbą pradeda 
3 vai., o vyresniųjų — 5 vai. p.p., 
pagal tėvų ir kursantų pageida
vimą.

Dauguma kursantų jau įsigijo 
lietuvių kalbos vadovėlius. Kitų 
dalykų dėstytojai pabaigoj pamo
kos duoda užsirašyti trumpą dės
tyto dalyko santrauką.

Pradžioj darbą trukdė netvar
kingas pamokų lankymas. Deda
ma pastangų ir šią kliūtį pašalin
ti. M.P.I.

PRANEŠIMAS
Skautų Tėvų Komitetas prane

ša skautams, jų tėveliams, skautų 
bičiuliams ir visiems tautiečiams, 
kad metinis Skautų Bičiulių vaka
ras — pasilinksminimas įvyks 
šiais metais rugpjūčio mėn. 22 d. 
(šeštadieni) Bankstowno Lietuvių 
Namuose, North T-ce, Bankstown.

Vakaro pelnas skiriamas įrengi
mui maudymosi baseino skautų 
sklype Ingleburne.

Bilietai jau platinami. Kaina 
10 šil.

Skautų Tėvų Komitetą*

¥
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