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AKTYVUS PASITARIMAI IR KALROS 
APIE PAVERGTUOSIUS

RYTŲ — VAKARŲ VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA 
NUSTUMTA Į VĖLYVĄ PAVASARĮ

Dabar jau aiškėja, kad Chruš
čiovo tiek seniai išsiilgta Rytų — 
Vakarų viršūnių konferencija ne
galės įvykti anksčiau vėlyvo pa
vasario, būtent tik balandžio ar 
gegužės mėnesį. Priežastis ta, kad 
iki tol įvyks dar eilė kitų reikš
mingų susitikimų ir konferenci
ją

Gruodžio 19 d. Paryžiuje įvyks 
Vakarų viršūnių konferencija, da
lyvaujant Eisenhoveriui, McMilla- 
nui, de Gaulle ir Dr. Adenaueriui. 
Maždaug tuo pačiu laiku, būtent 
gruodžio 15-17 d. ir dar 22 d. taip 
pat Paryžiuje įvyks NATO( šiau
rės Atlanto gynybos organizaci
jos) ministerių tarybos konferen
cija, kurioje dalyvaus 15-os NA
TO valstybių ministerial. Europos 
diplomatijos darbotvarkėje yra 
dar visa eilė valstybininkų važi 
nėjimų vienų pas kitus, jų tarpe 
ir Italijos prezidento Gronchi vi- 
zitas į Maskvą. Eisenhoweris lan
kysis be Vokietijos dar Italijoje,

Pavergtųjų tautų nuolat skel
biami išsilaisvinimo obalsial 
Chruščiovui neduoda ramybės. Sa
vo didžioje kalboje visasąjunginė
je Aukščiausioje taryboje Mask
voje spalio 31 d. jis ir vėl piktai 
pasisakė prieš “išvadavimo poli • 
tiką”.

Nuduodamas, lyg nieko nebūtų 
girdėjęs apie Pabaltijo ir kitų tau
tų siekimus atgauti laisvę, Chruš
čiovas šį kartą pareiškė: “Dar nė 
viena tauta neprašė ir niekuomet 
neprašys, kad ponai kapitalistai 
išvaduotų ją nuo socialistisės san
tvarkos". čia viename sakinyje 
yra bent du stambūs klaidinimai: 
Viena, pavergtosios tautos ne ka 
pitalistų prašo, kad jas išvaduotų, 
o antra, sovietinė santvarka nėra 
socialistinė santvarka.

Dar būdingas Chruščiovo šak 
nys: “Nė viena tauta, isivadavusi 
nuo kapitalistinio išnaudojimo, 
dar niekuomet nebuvo pareiškusi 
noro, kad ji būtų išvaduota”. Gal 
ir taip. Tačiau Pabaltijo ir kitos 
Rytų Europos tautos dabar vargs
ta ne dėl kapitalistinio, o dėl so
vietinio išnaudojimo ir visos be 
išimties norėtų iš to išnaudojimo 
išsivaduoti. Akivaizdoje to, kaip 
grubiai Maskva išnaudoja pa
vergtąsias tautas, keistai skamba 
tokie Chruščiovo žodžiai:

“Nė viena laisva tauta dar nie
kuomet nenorėjo, kad jos gyveni
mą tvarkytų saujelė tų, kurie ją 
plėšia, pasiglemžia liaudies darbo 
vaisius”.

čia Chruščiovas tiksliai apibū
dino sovietinių komunistų sauje
lę, kuri iš Kremliaus “tvarko” ka
daise laisvųjų, dabar pavergtųjų 
tautų apiplėšimą, pasiglemžiant 
liaudies darbo vaisius.

Chruščiovas toliau pareiškė sa
vo apsivylimą, kad kai kurie Va
karų veikėjai vis dar negalį at
prasti nuo “senų formulių”. Kai 
kur dar esą girdimi seno atgar
siai. Kaipo pavyzdį Chruščiovas 
minėjo Amerikos kongreso priim
tą nutarimą surengti “Komuniz
mo pavergtųjų tautų savaitę" ir 

Graikijoje, Turkijoje, Persijoje, 
Indijoje, Afganistane, Pakistane, 
Maroke ir Ispanijoje.

Chruščiovo vizitas Paryžiuje 
prasidėsiąs kovo 15 d. Chruščio
vas nori Paryžiuje palikti iki pat 
kovo pabaigos. Nėra abejonės, 
kad jis stengsis Prancūziją pa
lenkti į palankesnę Maskvai pusę. 
Iš Prancūzijos šefo lapkričio 10 
d. pareiškimo matyti, kad jis į 
padėtį Rytų Europoje žiūri blai
viai. Jis pripažįsta, kad po dešim
ties' metų įtampos sovietų pusėje 
esąs pastebimas šioks toks atslū
gimas. Sovietų Sąjunga nematan
ti galimumų ką nors pasiekti karo 
keliu. Be to, de Gaulle nuomone, 
bolševikinė sistema ir iš vidaus 
netenkanti veržlumo. Sovietų sa
telitiniai kraštai Rytų Europoje, 
jei galėtų laisvai apsispręsti, tuoj 
atsisakytų komunistinės sistemos, 
nes tos tautos yra prieškomunis- 
tiniai nusistačiusios, pareiškė de 
Gaulle. Kita vertus, de Gaulle ir 

CHRUŠČIOVUI NEPATINKA KALBOS APIE 
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ IŠLAISVINIMĄ

raginimus melstis už jų išvadavi
mą.

Chruščiovas pakartotinai pabrė
žė nesikišimo į kitų kraštų vidaus- 
reikalus principą, tačiau nė žode
liu neprisiminė, kaip Maskva įsi
kišo j Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos vidaus reikalus ir tas šalis pa 
siglemžė.

Pastatydamas istorijos įvykius 
aukštyn kojom, painiodamas prie 
žastis ir pasėkas, Chruščiovas pa 
sakė, kad “antrąjį pasaulinį karą 
sukėlė imperialistinės valstybės, 
siekdamos užgrobti svetimas teri
torijas, perdalinti pasaulį”. Tuo 
tarpu juk visiems žinoma, kad So • 
vietų Sąjunga buvo pirmose gre
tose tų valstybių, kurios siekė už
grobti svetimus kraštus (Pabalti
jį!) ir perdalinti pasaulį (suda
rant geležinę uždangą).

Chruščiovo raginimą, kad dabar 
pats laikas likviduoti Antrojo pa
saulinio karo liekanas, pirmiausia 
turėtų paboti patsai Kremlius, o 
antra, tą raginimą turėtų išgirsti 
visas laisvasis pasaulis ir sutarti
nai paspausti Maskvą, kad perei-

DAR VIENA 
PAMOKA

Tėviškės Žiburiai praneša, kad:
“Prieš trejetą metų lietuvių 

vienuolių saleziečių grupė įsteigė 
vienuoliją Cedar Lake prie Čika
gos. Kun. Ant. Sabaliausko ir kt. 
rūpesčiu buvo surinkta aukų, taip 
gi gauta saleziečių centro parama 
ir pastatyti pastatai jaunimo sto
vykloms ir būsimai mokyklai. Be 
to, buvo pastatytas liet, kryžius 
ir Šiluvos vardo koplyčia. Vienuo 
lių grupės sudėty buvo keletas 
italų saleziečių, nors vadovybė 
buvo lietuvių rankose. Rugpiūčio 
mėn. gale augštesnės saleziečių 
vadovybės JAV buvo padaryti pa
keitimai, kurie iškilnojo visus lie
tuvius į tolimas vietoves, o Cedar 
Lake pavedė nelietuviams su vy
resniuoju lenkų kilmės. Tai palie
tė ir lietuvių visuomenę, nes ji 

šį kartą pasisakė už dabartinę 
Vokietijos rytų sieną (Oderio Nei- 
ssės liniją), kitaip tariant, į su
jungtos Vokietijos ribas, anot jo. 
neturėtų įeiti nei Silezija, nei 
Pomeranija, nei Vakarų, nei Rytų 
Prūsija su Karaliaučium. O būsi
mai Rytų-Vakarų viršūnių konfe
rencijai jis siūlo gana plačią die
notvarkę: Nusiginklavimo, nesiki
šimo į kitų vidaus reikalus, Vokie
tijos ir kai kuriuos kitus klausi
mus. Jo nuomone, tai konferen
cijai reiktų susirinkti tik tuomet, 
jei bus iš anksto gerai pasiruoš
ta, šiaip ji esanti beprasmė.

Pavergtųjų tautų atstovai ir 
institucijos laisvajame pasaulyje 
visą šitą susitikimų ir konferen
cijų ruošą stebi ir iš savo puses 
taip pat yra pasirengę daryti rei
kalingus žygius, kad sovietų pa
vergtųjų tautų laisvės reikalavi
mas būtų išgirstas kikevienoje bū
simoje konferencijoje.

to karo liekanos būtų pirmoje eg
lėje likviduotos prie Baltijos jū
ros, grąžinant Pabaltijo tautoms 
laisvę.
Stačiai veidmainingas yra Chruš

čiovo pasakymas, kad “Tarybų 
Sąjunga neslėpė ir neslepia, kad 
ji simpatizuoja toms tautoms, ku
rios kovoja prieš kolonializmą, už 
savo nepriklausomybę ir naciona
linę laisvę”. Pabaltijo tautoms, 
kurios taip pat kovoja prieš (so
vietinį) kolonializmą ir už nepri
klausomybę, Chruščiovas, žinoma, 
nesimpatizuoja.

Kai kurie Vakarų sluoksniai tą
ja Chruščiovo kalba lyg gėrėjosi, 
girdi, ji esanti taikingesnė, negu 
jo ankstesni pasisakymai. Toks jo 
kalbos įvertinimas tik rodo, ik; 
kurio laipsnio Kremliui jau yra 
pavykę Vakarų sąmonę užliuliuo- 
ti. Tikrovėje Chruščiovo kalba 
yra dar vienas aiškus įrodymas, 
kad Maskva nuo savo imperialis
tinės politikos nėra atsisakiusi ir 
nė nemano iš rankų išleisti Sta
lino laikais pasiglemžtą grobį.

(E.)

savo aukomis gausiai rėmė Cedar 
Lake įstaigos įsikūrimą, įstaigos, 
kuri žadėjo būti lietuviška”.

Ši žinia baigiama raminančiu 
sakiniu, jog esą daroma žygių, 
kad reikalas būtų persvarstytas ir 
atitaisytas. Tačiau panašių atvejų 
patyrimas rodo, kad žygiai tik 
pratęsia kuriam laikui viltį, bet 
sprendimų lietuvių naudai nekei
čia... (Drv. Inf.)

★ “Kolūkinė pensija”. Sedos ra
jono “Raudonosios žvaigždės” 
kolchozas paskyrė koichozininkri 
Petrui Brazdeikiui, baigiančiam 
septintą dešimtmetį, “pensiją” — 
po 10 darbadienių kas mėnuo. Tu
rint galvoje, kad už darbadienį 
mokama kai kur 3-5 rublius, išei
tų, kad "pensininkas” gaus į mė
nesį 30 iki 50 rublių. Vilniaus 
“Tiesa” pastebi, kad Brazdeikis 
ir dabar dar tebedirba kolchoze.

’’SUARTĖJIMAS“
“Deutscher Ostdienst” (Infor- 

mationen dės Bundes der Vertrie- 
benen) š. m. 9-me numeryje įsi
dėjo gana savotišką informaciją, 
su kuria verta susipažinti ir 
mums, nors ir nėra aišku, kas už 
tų samprotavimų slypi. Rašinio 
antraštė: “Suartėjimas”. Pradžio
je pastebima, kad Bonnos diploma
tiniuose sluoksniuose pastarosio
mis savaitėmis šioku tokiu nusis
tebėjimu registruojama simpto
mai, būk Sovietų Sąjungos laiky 
sena Fed. Vokietijos atžvilgiu pa
sidaranti gerokai mažiau agresy
vi. Maskva siekianti su Bonna vėi 
"įeiti į kalbą”. Kokie yra Maskvos 
tikrieji tikslai, niekas negalįs ži
noti. Vienas iš siekių galėtų būti 
— stabdyti Fed. Vokietijos apgin
klavimą.

Kitas Maskvos tikslas esąs su
daryti su Bonna tokią žymiai pra
plėstą prekybos sutartį, kuri pa- 
leigvintų Sovietų Sąjungai įvyk
dyti septynių metų planą.

O toliau jau tame vokiečių 
tremtinių organe štai kaip rašo
ma:

“Užsienio politikos sluoksniuo
se Bonnoje šiuo metu tikrinamas 
planas, būsimus pasitarimus tarp 
Bonnos ii Maskvos nukreipti to 
kia linkme, kad tarp tų dviejų 
valstybių būtų sudaryta taikos su
tartis. Tuose sluoksniuose tikima
si rasti ir sprendimą arba bent pa
kenčiamą kelią tų dviejų premisų 
(pagrindžiamųjų sąlygų) atžvil
giu, kurias fed. respublika turėtų 
statyti: Nesąlygojamą reikalavi
mą sujungti zoną su respublika ti
kimasi eventualiai galint apeiti to

APIE VILNIAUS REPATRIANTUS
Vienas šveicarų laikraščio 

“NZZ” bendradarbis neseniai ap
važinėjo lenkų valdomą Rytprūsių 
dalį. Jo duomenimis, kai kuriuose 
miestuose yra likę keliolika nuo
šimčių senųjų gyventojų (daugiau 
šia, žinoma, lenkų kilmės), kai
muose net iki 40%. Tik tose apy
gardose, kur nebuvo likę bemaž 
jokių gyventojų, yra apgyvendin
ta daug nevietinių.

"Vilniečiai atnešę miesto 
kultūrą”

Mums įdomu, ką šveicaras mini 
apie persikėlusius iš Vilniaus ir 
Gardino miestų ir apygardų “re
patriantus”. Anot jo, jie atnešę 
į savo naujas gyvenvietes miesto 
kultūrą ir jau nuo pat pradžios 
pasižymėję geresne socialine tvar
ka, negu naujoji aplinka. Tokių 
vilniečių dėka gyvenimas jų ap
gyventose srityse greičiau susi
tvarkęs, kaip kitur. Blogesnis 
vaizdas esąs matomas tose kadai
se vokiečių apgyventose srityse, į 
kurias atkėlė naujuosius gyvento
jus iš centrinės Lenkijos, čia esą 
visa apgriuvę, pairę, nesutvarky
ta.

Mini korespondentas atkeltuo
sius iš Vilniaus apygardos dar ir 
kitu atveju. Kolchozai neprigijo 
Už tat buvusieji dvarai dabar yra 
valstybiniai ūkiai, kur gyvena bei 
dirba ir kai kurie iš Lietuvos ir 
Latvijos atkeltieji “repatriantai”. 
Palyginus su sovietinių kolchozų 
sąlygomis, Lenkijos valstybiniuo
se ūkiuose esą visgi šiek tiek ge
riau, nes čia jie uždirbą į mėnesį 
nors 600-900 zlotų. Tačiau niekas 
iš tokių uždarbių negalįs būti so
tus, tad tenka prisidurti savo pri
vačiu gyvulių laikymu ir kitais 
būdais. Viensėdžiams ūkininkams 

kiu būdu, kad sutarties rėmuose 
pirmoje fazėje būtų sudaryta ‘Vi
sos Vokietijos taryba’ (Gesamt- 
deutscher Rat) Kipro salos pavyz 
džiu; ir pati sutartis nesivadintų 
‘taikos sutartis’, o valstybės sutar
tis’, kuo fed. respublika atsipa
laiduotų nuo rezervo, kad ji taikos 
sutarčiai sudalyti neturi aktyvios 
legitimacijos. Kita problema būtų 
Šiaurės Rytprūsiai. Tuose užsie
nio politikos sluoksniuose skaito 
ma, jog šią problemą būtų gali
ma išspręsti maždaug tokiu būdu, 
kad Sovietų Sąjuga tą kraštą grą
žintų Vokietijai už 10 — 15 mili
jardų DM atlyginimą, paliekant 
Piliavos uostą Sovietų Sąjungai ir 
toliau (nuomos pagrindu). Pagal 
šitą, gerokai iliuzorišką galvose
ną, tuo atlyginimu būtų kompen
suotos sovietinės investicijos ir fi
nansuotas dabar šiaurės Rytprū
siuose gyvenančių žmonių perkel- 
dinimas kur nors į Rusiją".

Tuose svarstymuose dar paste
bima, kad susitarus Bonnai ir 
Maskvai panašiu pagrindu, vokie
čiai apeitų taikos sutarties su 
Lenkija klausimą, kuris esąs su 
sietas su neišsprendžiamu Oderio- 
Neissės sienos klausimu. Sudary
dama atskirą sutartį su Bonn, 
Maskva Lenkiją dar labiau pririš
tų prie savęs.

Skaitant tokius svarstymus, su
sidaro įspūdis, kad jie yra parem
ti iliuzijomis, nors nesena istori
ja ir rodo, jog kaip tik tarp Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos jau 
kartą už pinigus buvo perkama — 
parduodama Lietuvos dalis (Su
valkų trikampis).

sekasi kiek geriau. Po to, kai 
įvesta vėl laisvi turgai, ūkininkam 
mėnesiui lieką 1.500-2.000 zlotų.
Aklinai uždaryta Karaliaučiaus 

srities demarkacijos linija
Demarkacijos siena tarp lenkų 

valdomos Rytprūsių dalies ir so
vietų valdomos Karaliaučiaus sri
ties iš abiejų pusių yra stipriai 
saugojoma ir jokio legalaus pra
ėjimo čia nėra, išėmus tik vieną 
perėjimo punktą netoli Karaliau
čiaus, per kurį kartais vyksta 
įvairios "delegacijos”. Iš lenkų 
pusės demarkacijos linija paženk
linta lenkiškais stulpais, sovietų 
pusėje raudonais stulpais ir aukš
toka spygliuota tvora. Pasienio 
zona esanti kaip išmirusi, jokios 
gyvos dūšios. Tik netoliese spokso 
sovietinio pasieniečio stebėjimo 
bokštas. Ir lenkų pusėje pasienio 
zona skaitoma “uždara zona”, 
tačiau ji taip stipriai nesaugoja
ma, kaip sovietų pusėje.

Ir lenkų valdomoje srityje gy
venimas eina savo vaga, šventa
dieniais miestelių gyventojai eina 
į bažnyčią, po to pasivaikščioji
mai, vaikai žaidžia, lenkų karei
viai lydi paneles, o vakare svetai
nėje po šokio joms ranką bučiuo
ja...

* Vii per Maskvą. Argentinos 
lietuvių “pažangių” turistų gru
pė, viešėjusi Lietuvoje, per Mask
vą išvyko atgal į Argentiną.

★ Knygų platinimo menui pa
skelbtas Lietuvoje šį rudenį.

4- Irenai Trečiokaitei-Žebenkie- 
nei, Valstybinio dailės instituto 
docentei, 50 metų amžiaus sukak
tuvių proga suteiktas “nusipelniu
sio meno veikėjo garbės vardas”.

LITUANISTINIU 
KURSU REIKALU
š. m. lapkričio 15 d. Bankstow- 

no Liet Namuose buvo susirinkę 
Sydnėjaus lituanistinių kursų dės
tytojai ir lankančiųjų tėvai ben
dram pasitarimui, kuriame norė
ta rasti būdų, kaip geriau mūsų 
jaunimui perteikti lituanistines 
žinias ir įjungti j kursantų eiles 
tuos jaunuolius, kurie dar jų ne
lanko. Dalyvavo taip pat keli tė
vai, kurių vaikai dar tebelanko 
Bankstowno savaitgalio mokyklą.

Nedžiugina reiškinys, kad tik 
maža dalis tėvų tame susirinkime 
dalyvavo, nors mokytojai beveik 
visi buvo susirinkę.

Pasitarime buvo plačiai išsikal
bėta, kokių priemonių imtis na
šesniam kursų darbui. Mokytojų 
didžiuma apeliavo j tėvus, kad jie, 
nežiūrint persikrovimo darbais, 
visdėlto daugiau dėmesio kreiptų 
j savo vaikų auklėjimą ir, reika
lui esant, naudotų savo moralinę 
įtaką, kad kiekvienas lietuvis jau
nuolis bent kelioliką minučių lai
ko kasdien namuose pašvęstų li
tuanistinių dalykų mokymuisi, ar 
bent mažiausia išmoktų tatai, ką 
jiems buvo pavedę mokytojai kur
suose.

Buvo keltas ir ypač užakcentuo
tas mūsų studentijos aktyvesnio 
lituanistinio reiškimosi reikalas. 
Visi vieningai pabrėžė nuomonę, 
kad geriausiai prie mūsų jaunųjų 
(mokyklinio amžiaus vaikų) ga
lėtų prieiti mūsų studentai, nes 
jie gerai supranta šio krašto jau
nuomenės psichologiją, o ir jau
niklių akyse studentas turi vis
dėlto iškilų vardą. Buvo pasigen
dama vieno itin įsidėmėtino daly
ko: mūsų studentai esą sąmoningi 
jaunuoliai ir susipratę lietuviai, 
tačiau mažai aktyvūs lietuviškuo
se paraiškose ir nejiešką kelių 
susiartinti su jaunaisiais lietuviu
kais. Anais senais laikais, kai 
Lietuva buvusi carų Rusijos pa
vergta, mūsų studentai, nors ir 
studijuodami labai sunkiose sąly
gose ir (analogiškai dabartinei) 
svetimoje aplinkoje, nesirūpinę 
tačiau vien tik siauru savos sąjun
gos rateliu ir grynai tarpusaviu 
bendravimu, bet lietuviškąją idė
ją nešę ir savo jauniesiems bro
liams ir lietuvių tautai apskritai. 
Studentai rengę savus letuviškus 
vaidinimus, skaitę patriotines pas
kaitas ir atostogų metu nevengę 
pamokinti vieną ar kitą savo gi
minės ar kaimyno vaiką lituanis
tinių dalykų. Taigi ir šį kartą su
sirinkime kelta mintis raginti mū
sų studentiją, kaip ateities lietu
viškąją šviesuomenę, aktyviau 
reikštis lietuviškojo veikimo avan
gardo eilėse, rodant daugiau ini
ciatyvos jiems patiems.

Kiti pasitarimo dalyviai kėlė 
reikalą sudaryti Tėvų Globos ko
mitetą lituanistiniams kursams 
paremti, kuris ypatingą dėmesį 
turėtų kreipti j medžiaginius kur
santų poreikius, parūpinant kny
gų, sąsiuvinių, rašomosios me
džiagos ir t.t.

Kadangi lietuviškoji visuomenė, 
reikia tikėti, įvertina lituanistinių 
kursų egzistavimo svarbą ir ypač 
tėvai nenori, kad jų nulietuvėję 
vaikai pasidarytų jiems patiems 
svetimi ir nesuprantami, turėtų 
dėti visas pastangas leisti vaikus 
j veikiančiuosius kursus ir parem
ti juos namuose, kad stropiai iš
moktų mokytojų duotąsias pamo
kas. Tas pats liečia ir savaitgalio 
mokyklų tėvus bei jų vaikus: čia 
taip pat reikalingas stropesnis 
dėmesys saviesiems vaikams, kad 
jie įgautų bent pagrindinių žinių 
iš lituanistinių dalykų ir pramok
tų savosios kalbos žodžiu ir raštu.

1
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TARPTAUTINĖ SKAUTŲ KONFERENCIJA

INDIJOJE
RAŠO A. KRAUSAS

I. KONFERENCIJON BESIRUOŠIANT
šiais metais nuo liepos 28 iki 

rugpjūčio 4 dienos Įvyko 17-oji 
Skautų Tarptautini Konferencija 
New Delhi, Indijoje. Dideli dalis 
konferencijos delegatų dalyvavo 
prieš vykstant Į Indiją Filipinuose 
X-oje Pasaulinėje Skautų Džiam- 
borėje, Įvykusioje š.m. liepos mėn. 
17 — 26 dienomis netoli Manilos, 
Mt. Makiling parke, Los Banos, 
Lagūnos ežero pakrantije. čia bu
vo smarkiai ruošiamasi konferen
cijai, o ypač egzilų skautų tarpe. 
Netekusių savo tivynčs egzilų 
skautų džiamborin atvyko: lietu
vių — 4, vengrų — 5, ukrainie
čių i— 5, estų — 2, lenkų — 3, 
rusų — 1, viso 20 dalyvių. Iš jų 
buvo devyni delegatai konferenci
jom Visos augščiau išvardintos 

tautybės, jų skautai yra susibū
rę Į Egzilų Skautų Sujungę ir vei
kia išvien, siekdami atgauti anks
čiau turėtas teises ir skautauti, 
nors ne savo tėvynėse. Lenkai ne
sideda Į tų bendrų darbų ir veikia 
skyrium.

Visi konferencijos delegatai bu 
vo filipiniečių apgyvendinti Že
mės Ūkio Akademijos bendrabuty, 
mūriniame, moderniškai pastaty
tame name, esančiame džiambo- 
rėš ribose. Ypač tuo džiaugėsi eg
zilų skautų vadovai, nes galėjo 
lengvai susitikti, bendrauti ir už 
mėgsti nuoširdžius ryšius su visų 
valstybių delegatais, vakarais erd
viame rūmų vestibiuly visiems su
sirinkus susirasti bičiulių ir nu
teikti šalčiau žiūrinčius Į egzilus 
mums palankia prasme.

Apie pačių džiamborę buvo 
anksčiau rašyta, čia kiek paminė
siu apie Egzilų Skautų Tarybos 
vadovybės ir konferencijos dele
gatų veiklų džiamborės metu. Vos 
tik atvykus džiamborėn, Egziių 
Skautų Tarybos tarptautinių rei
kalų sekretorius Tomas Ronay, 
vengras, turėjo pasikalbėjimų su 
Tarptautinio Biuro Direktorium 
mums rūpimais klausimais. Kitų 
dienų, atskridus iš Bostono Lietu
vių Skautų Sųjungos Pirmijos Pir
mininkui v.s. prof. dr. V. Čepui, 
Įvyko du gana svarbūs pasikalbė
jimai ir išsiaiškinimai su Tarptau
tinio Biuro direktorium ir Tarp
tautinio Komiteto nariais. V.s. Dr. 
V. Čepas, kaip Egzilų Skautų Ta 
rybos vyriausia galva, Generali
nis Sekretorius, išsamiai ir pag
ristai išdėstė egzilų skautų būklę

ELZĖ RATAISK1ENĖ

MĖLYNOJI BARONESĖ
(Tęsinys iš pereito “M.P.” Nr.)

Klek pasėdėję, išėjome namo. 
Aš nutylėjau ir profesoriui nieko 
neužsiminiau. Grįžęs namo ren
giaus miegoti, bet keistos mintys 
vis lindo galvon: būčiau paėmęs, 
rytoj Tamarai staigmenų padary
čiau. O kas tai senei, ji, matyt, 
visų gyvenimų taip švaistosi. Pa
galiau užmigau ir sapnuoju: lipu 
Į aukštų kalnų. Vienoj vietoj siau
ras praėjimas, o apačioj bedug
nė. Mėginau eiti, tik kur buvus 
— kur nebuvus toji pat senė at
siranda šalia ir tiesia ranką, lyg 
norėdama mane pervesti per tų 
pavojingą vietų. Aš atsigrįžtu at
gal, ir ji tuo momentu stūkteli 
mane lazda ir aš galvatrūkčiais 
lekiu žemyn, girdžiu tik jos keis
tų spiegianti juokų. Prabudau 
jau saulei gerokai pakopus aukš
tyn ir tekinas išskubėjau darban. 
Dar sykį apžiūrinėjau vakar gau
tų kortelę, tuos auksinius inicia
lus.

Visų likusių dienų praleidau 
akademijoje; pavakary užsukau 
pas Tamarą, radau ją labai apsi 
verkusią. Motina vos kvėpavo, at
rodė, kad su kiekvienu Įkvėpimu 
jau baigias jos gyvenimas. Tama
ra sakėsi, jau pora dienų nebuvus 
darbe, negalinti nė žingsnio nuo 
ligonės atsitraukti. Dingtelėjo ta
da mintis: būčiau paėmęs vakar 
tų banknotą, štai dabar kiek jis 
galėtų padėti.

Įvairiuose pasaulio kraštuose ir 
perdavė visų egzilų skautų di
džiausių troškimų atgauti turėtas 
teises nepriklausomybės metais 
Mūsų augščiausio sųjungos parei
gūno v.s. V. Čepo ir vengro s. 
Tomas Ronay pastangomis buvo 
oficialiai sudarytas formalus priė
jimas prie tarptautinių skautiškų 
organų, atstovaujųs lietuvius, es
tus, latvius, vengrus, rusus ir uk
rainiečius.

Apskritai, visų egzilų skautų 
pastangomis ir gyvu veiklumu 
šaltoji ledų siena, skirianti nuo 
registruotų organizacijų Tarptau
tiniame Biure, ėmė smarkiai tirp
ti. Tenka pripažinti, kad ji beveik 
ištirpo, išskyrus gal bent keletu 
kaikurių valstybių delegatų.

Džiamborės atidarymo dienų di
delę nervų įtampų išgyvenome. 
Jau artinosi atidarymo parado lai
kas, o vis negautas aiškus atsaky
mas dėl mūsų tautinių vėliavų iš
kėlimo didžiojoj aikštėj. Tik porų 
valandų prieš iškilmingų atidary
mų mums pranešė, kad gali ir eg- 
žilai skautai, priklausų Egzilų 
Skautų Tarybai, iškelti savo tau
tines vėliavas ir didžiojoj aikštėj, 
kurioje vyks iškilmingos atidary
mo apeigos. Paėmęs mūsų brangių 
trispalvę, nubėgau Į didžiųjų aik
štę ir, nurodžius man vienų tuš
čių vėliavos stiebų vienam iš auk
štesnių filipiniečių pareigūnų, su 
drebančia ir smarkiai plakančia 
širdimi pririšau mūsų tautinę vė
liavų prie virvės, kuri gyvai mano 
patraukta aukštyn, linksmai sup
leveno. Gretimai jos netrukus iš
kilo ir mūsų brolių vengrų, estų, 
rusų, ukrainiečių tautinės vėlia
vos. Pokarinėse džiamborėse mū
sų tautinę vėliavų nešdavo kar
tais Liechtensteino princas ar a- 
merikietis skautininkas, ji suple
vendavo tik pastovyklės rajone, 
bet, kad ji būtų iškelta viso pa
saulio tarptautinėj skautų džiam- 
borėj, nebūdavo. Tai įvyko pir
mų kartų po karo Filipinuose, kur 
tiek daug artimų lietuvių tautos 
draugų ir bičiulių įsigijome.

Iškilmingame atidarymo para
de mes, lietuviai skautai, taip pat 
žygiavome su savo trispalve. Ypač 
jaudinantis momentas buvo, kai, 
žygiuojant pro tribūnų, kurioje 
matėsi daug filipiniečių tautos 
augštuomenės, valdžios ir skautų 
sųjungos pareigūnų ir visų rezi

— Eisiu, nutariau, šį pat vaka
rų atgalios. Eisiu vien dėl Tama
ros, dėl jos sergančios motinos...

Ir nieko daug nekalbėjęs, greit 
išėjau namo.

Po kclctos valandų aš jau sėdė
jau vakarykštėj vietoj ir akimis 
sekiau naujai atvykstančius, štai, 
violetiniu šydu įsisukus {šlama 
šilkais išsidabinusi vakarykštė da
ma. Ji tuoj pastebėjo mane, ji 
linktelėjo galvų, rodydama man 
savąjį staliukų. Aš klusniai, lyg 
vergas ir nieko negalvodamas, nu
sekiau jų. Atsisėdo priešais ir sa
vo išblėsusiomis akimis apžvelgė 
mane, paklausdama mano vardo ir 
profesijos, kų žinoma, sumelavau. 
Begeriant kelneris apstatė staliu
kų gėrimais, valgiais; ir lenkėm 
vienų stiklų po kito, ir kalba mez
gėsi, tariausi sėdįs su jauna įdo
mia mergina. Užgrojus valsų, pa
jutau jos vos drungnas rankas ap
sivyniojusias apie mano kaklų ir 
jos pavytę lūpos, lipnios nuo sal
daus likerio, klijavosi prie mano 
veido...

Atsisėdus prie staliuko, tiesė 
ji man vienų po kito sulanksty
tus banknotus, aš dėjau juos ki
šenėn, ir suradęs popieriaus skiau
telę ir vokų, suvyniojau vienų jų 
ir, užadresavęs Tamarai, papra
šiau kelnerio įmesti pašto dėžu
tėm

Kaip ilgai mes ten buvom ir gė

duojančių Filipinuose valstybių 
diplomatiniai atstovai su pačiu Fi
lipinų Respublikos prezidentu Car
los P. Garcia, suskambėjo mūsų 
tautos vardas “Lithuania” ir katu
čių audra sutiko mus!

Visi lietuvių kontingento nariai 
stengėmės įvairiais būdais rekla
muoti Lietuvų ir Lietuvių Skautų 
Sųjungų filipiniečių ir kitų vals
tybių skautuose bei gausinguose 
džiamborės lankytojuose. Supažin
dinome juos su mūsų tautos liki
mu, jos kančia bei Lietuvių Skau 
tų Sųjungos veikla. Teko pasiro
dyti didžiajame lauže su lietuviš
ka liaudies daina ir tautiniu šo
kiu, įdainuoti radiofonui j juos
tas, pasveikinti brolius Tėvynėje. 
Dar suminėtini du dalykai, kurie 
egzilus skautus ir tuo pačiu lietu
vius labai išpopuliarino ir sukėlė 
simpatijų. Egzilų Skautų Tarybos 
vadovams nutarus, buvo suruošta 
lietuvių ir ukrainiečių pastovyk- 
lėsc susiartinimo arbatėlė, kurion 
suėjo didelis būrys iš viso pasau
lio atvykusių skautų vadovų. Ję 
atidarė Egzilų Skautų Tarybos 
vyriausias vadovas v.s. dr. V. Če
pas, plačiai nušviesdamas egzilų 
skautų veiklų ir skaudų jų tėvy
nių likimų. Svečiai aplankė lietu
vių skautų sujungę. Tos arbatėlės 
metu susiradome nemaža naujų 
Lietuvos ir lietuvių skautų bičiu
lių. Be protokolų, raštų ir memo
randumų, natūraliai ir gyvai pra
bilo tikrasis broliškumas ir meilė 
mūsų 'tautai ir lietuviams skau
tams!

V.s. dr. Čepui sumanius ir vi- 
siems egzilų delegatams pritarus, 
buvo nutarta padėti gėles prie Fi
lipinų tautos didvyrio Jose Rizal 
Maniloje. Egzilų Tarybos įgaliotas 
nuvykau su kitų egzilų tautų ats
tovais j paskirties vietų, kur daly 
vaujant žymesniems Manilos laik 
raščių atstovams, foto reporte
riams ir turizmo sųjungos pirmi
ninkui bei Filipinų skautų sujun
gęs viceprezidentui padėjome gė
les prie minėtojo filipiniečio did
vyrio paminklo. Iš lietuvių daly
vavome: šių eilučių autorius ir N 
Ramanauskas, ukrainiečių — My
kolą Switucha iš Kanados, rusų 
— George Gishkowski iš Australi
jos, ukrainiečių — Juriy Nestor 
iš Australijos, vengrų — George 
Nemethy i New Yorko, estų — 
Mark Nurk iš Švedijos. Tų įvykį 

rėm ir šokom — nežinau... Pra 
vėręs akis tik krūptelėjau: gulė
jau šilkais išpuoštame moters bu
duare, ant lovos krašto sėdėjo 
pusnuogė, mezginiais apsisiautusi, 
senė. Pamačius mano praviras 
akis, pasviro mano link. Pro plo
nyčius mezginius mėlynavo suvy
tęs ir šlykštus jos kūnas. Akys 
prigęsę klaikiai šypsojos ir ji siau
romis lūpomis siekė mano veido, 
visa svirdama į mane. Nesupra
tau vis dar, ar supnas ar ne, kol 
nepajutau jos šalto kūno šalia sa
vęs. Kažkas paspringo gerklėj, ir 
toks koktumas apėmė... Ak, Ly
dia, tu nesupranti, koks pasišlykš
tėjimas kilo many. Tai jausmas, 
kuris privertė pašokti mane iš lo
vos ir griebti senę už gerklės... 
Net nepajutau, kaip spūstelėjau 
rankomis, ir pilkos akys išvirto 
ant mėlyno veido ir burna išsišie
pė su dirbtinais dantimis mirusios 
juokui... Griebiau iš kišenės jos 
pinigus (lyg degančas žarijas) ir 
sviedžiau jai po kojų iš pasišlykš
tėjimo, ir žmogžudžio kaltės ve
jamas, nėriau koridoriumi gatvėn 
ir tekinas, be kvapo leidaus na
mo, o užpakaly, rodos, vijosi ana 
mano nužudytoji baronesė, klai
kiai kvatodama, kaip tąsyk sap
ne. Griebęs čemodanų ir paltų, 
skubėjau tiesiai stotin, kur už va
landos — kitos expresas jau nešė 
mane žmogžudį, bėgantį nuo kal
tės prisipažinimo bei bausmės...

Išlipant iš traukinio kojos lin
ko ir, rodos, visi žiūrėjo j mane, 
lyg išskaitydami mano prasikal
timų. Darydamas namų duris, ku
riuose gyvenau dar studijuoda
mas Kaune, prisimeni — toje pa
šlaitėje, pirmų kartų žvilgterėjau

PASKUTINĖS MUSSOLINIO
MINTYS APIE LIETUVĄ

Romos laikrašty “II Tempo pas
kelbtuose atsiminimuose apie fa-
šizmo žlugimų Italijoje, italų pub
licistas M. Caudana pateikia įdo- 
mię žinių, kad paskutinis straips
nis, kurį Mussolini parašė savo 
gyvenime, buvo paskirtas Baltijos 
Valstybėmis. Straipsnis buvo pa
rašytas 1945 m. balandžio 25 die
nų, trumpai prieš Mussolini pasi 
traukimų iš Milano j Como ežero 
apylinkes, kur jis buvo užmuštas 
balandžio 28 d. M. Caudana apie 
tai duoda šitokių ištraukų iš savo 
dienyno:

— 1945 m. bal. 25 d. Net šių 
tragiškiausių savo gyvenimo dienų 
Mussolini neužmiršta, kad jis vi
sų pirmiausiai yra žurnalistas. 
Dar prieš kylant blankiai lietin
gos dienos aušrai, kurioje niūkso 
Milanas, Mussolini rašo paskutinį 
nepaprastų straipsnį “Respubliko
niškai Korespondencijai” apie 
tarptautinę konferencijų, kuri tų 
dienų turi prasidėti San Francis
co. Toje konferencijoje už kelių 
valandų Jungtinių Valstybių Pre
zidentas Harry Truman pareikš 
46 tautų atstovams: Jūs turit bū 
ti geresnio pasaulio architektais. 
Mussolini straipsnis yra pavadin
tas — Iš anksto surašyta nelauk
tos kalbos kronika — ir skamba 
taip:

"Atlikus įžengiamuosius posė
džio formalumus ir po Keturių 
Didžiųjų kalbų, pakilo Hondūro 
atstovas, prašydamas balso, šta’ 
beveik stenografinis jo kalbos 
tekstas: ‘Nenustebkit, ponai dele
gatai, kad po puikių kalbų, kurias 
čia pasakė keturių didžiųjų valsty
bių atstovai, drįsta į jus kreiptis, 

plačiai paminėjo filipiniečių spau
da. žymesnieji Manilos laikraščiai 
įdėjo spalvotus gėlių padėjimo 
apeigos atvaizdus net pirmuose 
puslapiuose, šis mūsų kuklus žy
gis sukėlė Filipinuose didžias sim
patijas egzilų skautams.

Iki vėlybų išnaktų kasdien kon
ferencijos delegatai posėdžiauda
vome ir sudarinėdavome planus, 
kaip tinkamiau atstovauti ir re
prezentuoti savo tautas ir sųjun- 
gas. Į džiamborės pabaigų, kur 
tik eidavome, mus pažindavo, 
šaukdavo vardais ir pavardėmis, 
pridėdami ir tautos pavadinimų. 
Apskritai, susidarė labai palanki 
nuotaika mums ir kitiems egzi- 
lams skautams.

(Bus daugiau)

į savo rankas. Ir jos buvo tar
tum, kruvinos, baisios, grubios ir 
sunkios... Ak, Lydia, tos rankos, 
šitos prakeiktos rankos kamuoja 
mane dienų ir naktį. Jos dega, 
tartum, ugnyje. Niekur nesirod
žiau, dirbau dienų ir naktį, tuo 
norėdamas išpirkti bent dalį sa
vo kaltės...

★
Saulė jau pamažu leidosi, darė

si vėeu. Ignas vis dar gulėjo aukš
tielninkas šviežioje žolėje, užmer
kęs akis ir vis gniaužydamas kum
ščius. Keistas jausmas viešpatavo 
manyje, nenorėjau ir negalėjau ti
kėti kų tik girdėta Igno išpažin
timi. .. Staiga lyg iš miego šokęs, 
jis apkabino mano rankas ir jas 
bučiuodamas isteriškai ėmė šauk
ti: — Lydia, teisk mane, kaltink 
ir bausk! Pranešk policijai, tegu 
pančiais surakina tas mano pra 
keiktas rankas... Bet tik tu, Ly
dia, nepasmerk manęs ir tu nepa
lik manęs vieno! Prašau, maldau
ju tave!

Glosčiau jo suprakaitavusią gal
vų ir stengiaus raminti, nors ir 
nesiesekė regzti žodžių... Grizus 
radau telegramų, kviečiančių grįž
ti artėjančiam spektakliui. Neiš
galvojau, kaip tą žinių perduoti 
Ignui. Bijojau, kad mano staigus 
išdykimas nepakirstų jo galuti
nai. Dvejojau, ar grįžti pas jį ir 
pasakyti, ar išvykti nieko nesa
kius. Pagaliau nuėjau, bet nera
dus jo namuosse, pasakiau moti
nai, kad esu skubiai kviečiama 
atgal, prie progos vėl užsuksiu 
aplankyti.

Kai grįžau, tuoj stvėriausi dar
bo, bet iš galvos vis nedingo liūd
na ir slegianti Igno istorija. Ne

mažos Centro Amerikos valstybės 
delegatas. Bet jisai daro tai, klau
sydamas teisingumo balso, kuris 
turi vadovauti mūsų mintims ir 
veiksmams, šiame kilniame ir di
deliame susirinkime, kokio nėra 
buvę net geriausiais Tautų Sųjun
gos laikais, trūksta kai kurių vai 
stybių. Aš nekalbu apie tas val
stybes, kurios yra nugalėtos ir ku
rios — kaip Italija — neturėjo 
pilno demokratijų pripažinimo; 
nekalbu taip pat apie neutralias 
valstybes, kurios, bijodamos būti 
paskutiniu momentu nuduobtos, 
velyjo būti iš šios organizacijos iš
skirtos. Tačiau, ponai, be tų neda
lyvaujančiųjų aš turiu omeny mi 
rusius, mirusias valstybes. Ar jū
sų tarpe, ponai, yra kas nors, kas 
galėtų duoti man žinių apie Esti 
jos, Latvijos ir Lietuvos likimą?”

Čia Hondūro delegatas primena 
tų trijų valstybių tautinius bei is
torinius bruožus ir tęsia — ‘Leis 
kite man, ponai, šiame susirinki
me, tolimame nuo ginklų žvangė
jimo ir paskirto visuotinai taikai 
nustatyti, leiskite man paklausti, 
kas atsitiko su tomis trimis Bal
tijos Respublikomis. Niekas apie 
jas čia nė neužsiminė. Kariuome
nės yra žygiavusios pirma iš Va
karų į Rytus, paskui iš Rytų į Va
karus ir po to mirties tyla apsupo 
tų žaizdų, tas tris tautas. Ar bus 
įžūlu iš mano pusės, jei pavarto
damas karišką terminologiją, jus 
paklausiu: tos trys valstybės turi 
būti laikomos “dingusios be ži
nios” ar “žuvusios”? Ar gal jos 
yra "išlaisvintos ar prarytos”? Ar 
jų likimas yra smurto teisės iš
spręstas, ar toms trims tautoms, 
kurios kadaise buvo laisvos, dar 
šviečia kokia blanki vilties šviesa? 
Nes jeigu galingesniųjų teisė vis 
dar būtų lemiama tautų likimui, 
tai leiskite man pasakyti, kad to
kiu atveju nevertėjo mums suva
žiuoti į šį San Francisco miestų, 
kuris be reikalo pavadintas šv. 
Pranciškaus, Asyžiaus vargšelio 
vardu.”

Hondūro Respublikos atstovo 
kalba buvo išklausyta visiškoje ty
loje. Molotovas sėdėjo prezidiu
me nekreipdamas jokio dėmesio, 
dargi išsiblaškęs, lyg šis klausimas 
liestų bet ką kitų, tik ne Sovietų 
Sąjungą. ”

šitaip paskutiniame savo straip
snyje Mussolini paminėjo Baltijos 
Valstybes, jų tarpe ir Lietuvų, sa
vo išsigalvotų kalbą j Hondūro de
legato lūpas sudėdamas.

žinojau, ką daryti. Parašiau mo
tinai, pasiteiraudama apie jo svei
katą. Ilgai nesulaukiau atsakymo. 
Pagaliau apie vidurvasarį netikė
tas laiškas iš Igno tėviškės. Se
suo rašė:

— Nesenai palaidojom mamą. 
Ignas jau kuris laikas guli sena-- 
torijoje (nebuvo nė laidotuvėse, 
nesakėm, bijodami jo sveikatai pa
kenkti). Gydytojai nuogąstauja 
dėl jo pakrikusių nervų. Pataria 
siųsti užsienin. Nežinom, kų da
ryti, sunku su pinigais, teks par
duoti namus.

Praėjo dar kiek laiko, ir nieko 
nebegirdėjau apie Igną. Baigian
tis žiemai aplankiau jo suvargu
sių seserį, kuri po kurio laiko, 
nebesulaukus grįžtant pasveikusio 
brolio, mirė ir pati, džiovos pa
kirsta.

Pagaliau atėjo ir atostogos. Iš
vykau pajūrin. Vienų dieną prieš 
piet gavau telegramą.

— Atvažiuoju rytoj! — Ignas.
Kaip perkūno trenkta atsisėdau 

kėdėn su telegrama rankoj ir taip 
išsėdėjau iki pat vakaro, bemąs- 
tydama apie viską, kol pagaliau 
širdies gilumoj pajutau ilgesį ir 
meilę tam žmogui, kuriam aš dau
giau negu artimiausia, kurį aš vis 
dėlto myliu, nežiūrint nieko, kas 
jį ir mane slegia.

★
Graži rugpjūčio naktis savo 

krentančiomis žvaigždėmis, skam
bančiomis griežlėmis, žiogeliais ir 
vėsiu jūros dvelkimu. Sėdžiu prie 
atviro lango, o mintys lekia vie 
na per kitų greitesnės, marges
nės. Pasižiūriu dar sykį — ant 
piršto blizgantis aukso žiedas de
ga ir mirguliuoja ramioje mėr.e-

LATVIU ŠVENTĖ
Kasmet lapkričio 18 d. latviai 

švenčia savo nepriklausomybės 
paskelbimo šventę. Tai įvyko 1918 
metais. * •

Latviai yra mūsų artimiausi 
kraujo ir kalbos giminės. Esamėiš 
vieno ir to paties kamieno ir pri
klausome rytinei indoeuropiečių 
kalbinei grupei, kurių kalbotyros 
mokslininkai baltais bei aiščiais 
vadina. Dar tūkstantis metų po 
Kristaus su latviais būsime kalbė
ję vieną ir tą pačių kalbų, tik tar
mėmis tesiskirdami. Ir šiandien 
lietuviui lengviausia išmokti lat
vių kalbos, o latviui lietuvių. Gy
vendami kaimynystėje, o kaikur ir 
susimaišius su estais ir lybiais 
(lyviais), latviai, jų kalbos Įtakos 
vekiami, kirtį atitraukė Į pirmąjį 
žodžio skiemenį, o lietuviai išlai
kė senųjį nepastovųjį, šokinėjan
tį kirtį. Latvių kalba turi dar 
laužtinę priegaidę, kurios mes ne
turime. Dėl tos priežasties latvį 
visada atskirsi, kai jis prakalba 
kad ir betkuria svetima kalba. Tu
ri latviai su lietuviais ir fonetinių 
skirtybių. Vetoj mūsų k, latviai 
taria c, vietoj mūsų g, jie taria dz, 
vietoj ž, latviai sako z. Užtat mū
sų kirvis latviškai cirvis, gervė — 
dzerve, mūsų žirgas, o jų žirgs. 
Tiesa, kai latviuose įvyka atitrau
kimas kirčio į pirmąjį skiemenį, tai 
sutrumpėjo ir galūnės — mūsų 
žirgas, latvių žirgs. Kirčiuojant 
mat pirmąjį skiemenį, nebeišten- 
ka balso pilnoms galūnėms ištarti. 
Toks galūnių trumpinimo reiški
nys pastebimas ir šiaurės Lietu
vos augštaičių tarmėje, o taip pat 
žemaičiuose. Mat ir ten, latvių 
kalbai veikiant, kirtis mėgstama 
atitraukti į pirmąjį skiemenį, o 
dėl to nukandamos galūnės.

Latviai, nesuspėję apsijungti, 
buvo užpulti vokiečių įsiveržėlių, 
kurie Rygos įlankos pakraščiuose 
išsikėlė su naujuoju tikėjimu ir 
kolonizacinėmis bei prekybinėmis 
užmačiomis. XIII pabaigoje visos 
latviškos giminės buvo jau vokie
čių valdžioje. Vokiečių ordenui 
prisidėjus prie Martyno Liuterio 
reformacijos, daugumas latvių 
baudžiauninkų buvo savo ponų 
nuvesti tuo keliu. Paskutinysis 
ordeno magistras Kctleris pasida
rė Kuršo hercogu. Rytinė latvių 
žemių dalis — Latgalija buvo 
įjungta tiesiog j Lietuvos didžiųjų 
kunigaikštijų. Vėliau ir Kuršo her
cogas pasiprašė Lietuvos — Len
kijos globos, pasidarydamas Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio vasa
lu. Vėliau latvių didelė dalis pate
ko švedų valdžion, o griūnant 
jungtinei Lietuvos — Lenkijos 
valstybei, ir latviai pateko Rusi
jos carų valdžion. Tik po I-jo pa
saulinio karo latvių tautai pavyko 
išsikovoti nepriklausomybę, kurių 
jie džiaugėsi iki raudonųjų rusų 
antplūdžio — iki 1940 metų.

Su latviais mus riša ne tik krau
jo ir kalbos giminystė, bet naujai
siais laikais ir bendras likimas. 
Jau nepriklausomais laikais mūsų 
politikai ir kultūrininkai palaiky
davo labai artimus ir giminiškus 
santykius su latviais. Reikia, kad 
ir Australijoje mūsų jaunimas lat
vius skaitytų savo broliais ir visur 
ir visada eitų išvien.

* LLM (Londono Liet. Moterų) 
“Dainavos” sambūris metiniame 
susirinkime spalio 18 d. išrinko 
naujų valdybų, į kurių įeina: Pir
mininkė — Kalibatienė; vicepirm. 
— Varkalaitė; sekretorė — Prans- 
kūnienė ir kasininkė — Stankū
naitė. Revizijos komisijų sudaro 
Vilčinskienė ir Neveravičienė.

sienos šviesoje... Už lango vilnys 
plakasi, dusdamos ir tyliai šnera 
pušys. Jau seniai laikrodis išmu
šė vidurnaktį, o aš vis dar sėdžiu 
ir gėriuosi melsva naktimi. Rytoi, 
geriau pasakius — šiandien mud
viejų sutuoktuvės. Esu rami, pa
sakyčiau, net laiminga, nors to 
niekada nesitikėjau.

Šiandien Ignas ypatingai pui 
kioje nuotaikoje. Džiaugėmės abu, 
skaitydami sveikinimo telegramą, 
kur jis apdovanotas aukso meda
liu už Berlyne tarptautinėje pa
rodoje išstatytus kūrinius. Ypa
tingo dėmesio vertas esąs jo ilgų 
darbo mėnesių vaisus — Prisi
kėlimas.
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TURTO IR MOKSLO KELIU
T u r t a s

Turtas ir mokslas žmogaus gy
venime didelį vaidmenį vaidina. 
Kalbame, žintftna, apie stambų 
turtą, šitame krašte ypatingai 
žmonės pasinešę praturtėjimo ke
liu. Tokios pastangos mokykloje 
ugdomos, apie tai rašo laikraščiai, 
dainuoja radijas. Kaikurie ir mū
sų jaunuoliai bei jaunuolės pra
turtėjimą laiko savo gyvenimo 
tikslu. Ir visdėlto turtas susi
krauti retam pavyksta, taip re
tai, kaip loterijoje išlošti stam
besnę pinigų sumą- Iš tėvų paliki
mo beveik nė vienam nėra ko ti
kisi, nes jie naujakuriai šiame 
krašte, vos ne vos įstengę sulip
dyti pastogę virš galvos. Nėra tat 
ko tiki įvairioms laikraščių pasa
koms, kad vienas bei kitas žino
mas turtuolis pradėjęs pasiunti
niu ir pats savo jėgomis susikro
vęs turtus. Tai iš milijonų vie
nas, o apie juos rašoma tik tam, 
kad žmogus, lyg tas eskimų į ro
gutes pakinkytas šunelis, nuolat 
vytųsi nepasiekiamą, prieš jį pa
kabintą dešrigalį. Pionierių lai
kais dažniau kaikam pasitaikyda
vo prasimušti į turtus, bet ir tai 
tik tokiems, kurie grubiai nurung
davo kitus, kurie nesudrebėdavo 
nei dėl vaikų, nei dėl našlių bei 
senelių ašarų. Jei perskaitytu- 
mėm senojo Rockfelerio objektin- 
gai parašytą biografiją, tai ir 
plaukai iš šiurpo pasišiauštų, šian
dien naujiems rockfeleriams iš
kilti daug sunkiau, nes gyvenimas 
daug sudėtingesnis, o ir valstybė 
kitų žmonių išnaudojimą suvar
žo, iš didelių pelnų ir didelių mo
kesčių pareikalauja. Dabartiniais 
laikais milžiniškas praturtėjimas 
beveik visad susijęs su valstybės 
apgaudinėjimu, su papirkimais 
ekonominio ir politinio gyvenimo 
vairuotojų, apskritai — su skriau
da bendruomenei. Mažesnio turto 
pasiekia ir padorūs, bet labai ap
sukrūs ir darbštūs žmonės, bet tik 
savo paties sąskaita. Jie nieko ki
to be darbo ir pinigo nemato savo 
gyvenime, jų sveikata be laiko 
palūžta, ir ankstyvas kapas užbai
gia piniguočio karjerą. Atsisvei
kinant su tokiu žmogum ir kaž 
kaip norėdamas nieko kito nesu
galvosi, o tik: "Jis mylėjo pinigą, 
jis gyveno pinigui, jis mirė dėl 
pinigo!” Jokių kitų vertybių be 
pinigo toks žmogus nepaliko, nes 
jis tepažino tik tą vieną vertybę. 
Vaikai jo dažniausiai blogai iš
auklėti, be charakterio ar šiaip 
padaužos, nes toks tėvas neturė
jo laiko vaikams. Dėkingumo net 
ir dėl turto iš vaikų toks tėvas 
bei motina nesulauks, nes širdies 
gilumoje vėliau jie dažnai blogu 
paminės savo augintojus.

Tenka visdėlto pasidžiaugti, kad 
lietuvių bendruomenėje tikrų pi
nigo garbintojų retai tesutinkame. 
Mūsų žmonės gana sveikai šiokio 
tokio praturtėjimo tesiekia kaip 
priemonės būtinam ūkiškam sau
gumui. Didžioji mūsų dalis pinigą 
leidžia vaikų mokslinimui. Tai jau 
teigiamas reiškinys.

Mokslas
Per mokslą mūsų akiratis pra

platėja, daromės sąmoningesni, 
pilniau pajuntam gyvenimą ir sa
vo žmogiškosios egzistencijos už
davinius. Pažinimas yra esminė 
žymė, kuria žmogus išsiskiria iš 
kitų gyvių, kas jį padaro žemės 
viešpačiu. Jis tat pats savimi įs 
tengia suteikti žmogui laimės iš
gyvenimo. Bet su mokslu didėja ir 
mūsų atsakingumas bendruome
nei. Kiti mus išmoko to, ką žmo
niją per amžius yra sužinojusi, 
ko atsiekusi, kokių įrankių išmo
kusi pasigaminti ir vartoti. Jauno
ji karta visa tai gauna iš senes
niosios, bet ne tik tam, kad pa

tys įsigytų platų horizontą, kad 
patys pilniau išgyventų gyvenimą, 
kad turėtų lengvesnį ir patogesni 
gyvenimą, bet svarbiausia — kad 
nebaigiamąjį žmogiškąjį pažinimą 
plėstų, kad progresuotų, kad patį 
pažinimą įstengtų pažinti žmogiš
kojo reiškimosi visumos šviesoje. 
Modernieji laikai nuo XIX š. ant
rosios pusės labai išsiskiria iš vi
sos žmonijos kultūros istorijos. 
Tai žmogiškojo pažinimo sužydė
jimo laikai, tai milžiniško masto 
technikos laimėjimų era. Galima 
tik džiaugtis, kad šiais laikais gy
vename, o ypač tie gali džiaugtis, 
kuriems šiuo metu tenka į gyveni
mą išeiti bei jo vairą į savo ran
kas paimti.

Bet mokslas yra pavydus, o ypač 
tam, kas nori mokslininko keliu 
eiti. Jis pareikalauja milžiniško 
jėgų įtempimo, milžiniško psichi
nės ir fizinės energijos kiekio. 
Mokslininkui tenka gyvenime at 
sisakyti daugelio malonumų, daž
nai tenka pamiršti save, savo šei
mos laimę. Tik mokslininko keliu 
mažas žmonių procentas ir teei
na. Didesnė dalis, įsigiję univer
sitetų bei šiaip augštųjų mokyklų 
laipsnius, nukrypsta nuo teorijos 
į praktinės veiklos sritį. Tos įsi
gytos žinios ir turimi mokslo lai
psniai įgalina dirbti visuomenėje 
vadovaujamose vietose, organi
zuoti kultūrinį, ekonominį ir tech
ninį darbą. Lietuvių išeivijos jau
najai kartai, jei neskaityti labai 
jau retų meno žvaigždžių ir trum
palaikių meteorinių sporto srities 
prasišokėlių, mokslas yra beveik 
vienintelė priemonė išsikovoti so
cialinėje struktūroje augėlesnei 
pakopai.

Sustojant dar ties mokslo pro
blema, tenka pabrėžti, kad jei 
teoretinis pažinimas, priešingai 
turtui, yra ir pats sau tikslas, tai 
jo pritaikymas praktinėje/srityje 
turi būti sąlygojamas augštesnių 
moralinių vertybių. Su pažinimu 
mat atėjo ir didelių pavojų laikas. 
Technikos mašina sujudino visus 
nusistovėjusius socialinio ir eko
nominio, o tuo pačiu ir politinio 
gyvenimo pamatus. Jaunoji karta 
turi būti itin budri, kad technika 
neišsprūstų iš jos rankų, nepasi
darytų pati sau tikslas ir neatsi
gręžtų prieš patį išradėją ir, ap
skritai, žmogų, kad pats gyveni
mas su politika nenueitų klyste- 
liais. Tam reikia pažinimą, o ypač 
jo techniškąją sritį padaryti klus
niu išminties įrankiu, pažabojant 
išradingąjį protą ir jojo padari
nį — technikos mašiną.

Turtas ir mokslas 
lietuviškoje tarnyboje 
Lietuvis išeivijoj savo sąmonė

je turi vieną vertybę, kuri jį iš
skiria iš tų, kuriems gyvenamasis 
kraštas yra pagrindinė ir vienin
telė reiškimosi arena — toji ver
tybė yra lietuvybė, šioji vertybė 
yra biopsichinė ir atsineštinė su 
pačia mūsų lietuviška kilme, Vy
tauto, Kudirkos, Maironio įkvėp
ta, savanorių — kūrėjų ir dabar
ties laisvės kovotojų krauju pa
šventinta. šios vertybės sąmonin
gas išgyvenimas ir suformuoja 
mūsų lietuviškosios išeivijos jau
nosios kartos specifinį emigraci
joje savęs susivokimą.

šioji sąmonė verčia pasijausti 
priešais rusiškojo komunizmo, ku
ris yra okupavęs lietuvių gyvena
mąsias žemes ir sutrukdęs tautai 
sąvarankiškai reikštis, vykdant jai 
savąją istorinę misiją; toji pat 
sąmonė diktuoja aktingai įsijung
ti į kovą dėl tautos ir krašto iš
laisvinimo. Šioji pareiga virsta 
moraline būtinybe, moraliniu įsa
kymu, nes lietuvių tauta yra ma
ža ir mūsų tikrieji kraujo ir dva
sios giminės krašte kenčia moder

niojoj kultūringų kraštų istorijoj 
pavyzdžio neturintį biologinį tau
tos naikinimą, medžiaginį nuskur
dinimą ir dvasinį prievartavimą. 
Jei silpnąjį ginti yra kiekvieno pa
doraus žmogaus moralinė pareiga, 
tai tuo labiau tą pareigą turi 
jausti tikrasai kraujo ir dvasios 
giminė, to paties istorinio kamie
no narys. Laisvajam tat pasauly
je gyvenančios lietuvių išeivijos 
tautinė sąmonė įsakmiai reikalau
ja jungtis su vargstančia, bet be
sipriešinančia tauta, kad grobikui 
naikinamasis darbas būtų sutruk
dytas, kad kraštas palankiu istori
niu momentu vėl keltųsi gyveni
mui. Jaunajai mūsų kartai šis rei
kalavimas virsta retoriška parei
ga. Tąja tat pareiga mūsasis lie
tuviškas jaunimas, šiaip jau būda
mas visai panašus savo gyvena
mojo krašto artimajai aplinkai, 
visdėlto atsiskiria nuo vietos senų
jų britiškosios kilmės gyventojų 
ir nuo tikrųjų laimės svetur jieš- 
kančių emigrantų jaunimo.
Lietuvybės vertybė tat apspren
džia mūsų sąmoningosios priau
gančios bei gyvenimam žengian
čios kurtos turto ir mokslo žinių 
paskirtį, suprantant tai kaip prie
mones žmogaus uždaviniams že
mėje atsiekti. Turtėjimas, jei jis 
tėra egoistinis turto tiekiamos ga
lios išgyvenimas, yra visai bereikš
mis lietuviškam reikalui, nes daž
niausiai asmuo, nukrypęs turtėji
mo keliu, praranda bet kokį idea
lizmą, taigi ir tautinį. Ir turtė
jant galima eiti lietuvišku keliu, 
bet tada turto siekiama koperaty- 
viniu būdu. Tuo keliu einant, su
kuriami tvirti ekonominiai pagrin
dai bendram lietuviškam reikalui 
— bendruomeninio pobūdžio sam
būris pagrindžiamas ūkine baze. 
Lietuvių bendruomenės rėmuose 
Australijoje ant teisingų pamatų 
yra atsistoję lietuvių namai, ku
rių klubų bei sąjungų įstatai įga
lina betkokių pelno įmonių steigi
mą. Tos rūšies pelnas tačiau ugdo 
bendrąjį klubo bei sąjungos įsta
tais nusakytą reikalą, o neplaukia 
j paskiro žmogaus kišenę.

Yra ir paskirų žmonių, susikro
vusių žymaus turto, kuriuo jie re
mia lietuvišką reikalą. Iš tokių 
minėtini lietuvių tautybės J.A.V. 
piliečiai — kun. P. M. Juras ir J. 
Bačiūnas (Bachunas), kurie tūks
tantines sumas skiria lietuviškai 
knygai leisti, šiaip spaudai ir, ap
skritai, visuomeniniams reikalams. 
Bet tokių tik išimtys. Australijo
je tokių lietuviško reikalo mece
natų pasigendama. Jei mokslo bei 
meno keliu einama tik dėl mokslo 
bei meno, tai iškilus j pasaulio 
žvaigždes, patarnaujama ir lietu
viškumo reikalui pačiu savuoju 
garsu. Tas tačiau priklauso, kiek 
toks asmuo, išėjęs į tarptautinę 
mokslo bei meno areną, išlaiko 
gyvą savo lietuvišką charakterį, 
lietuvišką sąmonę. Turime pavyz
dį Oskarą Milašių, kuris iškilęs 
prancūzų kultūroje į pasaulio gro
žinio žodžio garsenybes, tuo pačiu 
kėlė ir lietuvių tautos garsą. Kai 
atėjo laikas aktingai ir tiesiog pa
dėti prisikėlusiai Lietuvai, jis ėmė 
si Lietuvos įgalioto ministro darbo 
Prancūzijoje. Bet toks kelias yra 
slidus, gundymų išsižadėti savęs, 
išsižadėti savo lietuviškosios bui
ties svetimųjų labai gausu, o iš 
kitos pusės sėkmingai tuo keliu 
einančių iš tūkstančio vienas. Ki
tas, jprastesnis tai išsimokslinusio 
praktinės srities darbininko ke
lias. čia jau žymiai daugiau pro
gos ir gyvenime vadovautis lietu
viškos tautinės vertybės idealu. 
Mokslo laipsniams galima pasi
rinkti temas, susijusias su mūsų 
tautos ir krašto problemomis, gi 
kitos, nors ir būdamos neutralios, 
gali rasti pritaikymo tautos sieki
mams, jos aspiracijoms ar kada

Garsusis mokslininkas Andrea 
Vesalius 1537 metais dėstė ana
tomiją Paduos universitete. Prieš 
jį ant marmurinio stalo gulėjo 
nesenai pakarto kalinio lavonas, 
“įsidėmėkite”, tarė Vesalius, “kad 
pilvakaulis netoks, kaip Galeno 
aprašyta!”

Tarp klausiusių studentų pa
sklido neramus murmėjimas. “Bet, 
žinoma”, Vesalius greitai pasitai
sė, “drabužių dėvėjimas, tikriau
siai, romėnų laikų žmogaus kūno 
formą bus pakeitęs!” 

Kazyi — Arvydas 
Zdanavičiui,

20 metų amžiam, 
šio "J.Kv.” redak
toriui, šįmet bai
gią! II-ji medici
nos kurią Melbur
no Univcriiteto.

Studentai atsiduso: Galeno gi 
raštai negalėjo būti netikslūs. Ne
žiūrint, kad Galenas buvo miręs 
prieš 1300 metų, jo autoritetas bu
vo toks didelis ir taip neginčyti
nas, kad tiktai patys drąsiausieji 
galėjo suabejoti jo mokymu, tuo 
rizikuodami kolegų pajuokos ir 
teismo gėdos.

Claudijus Galenas gimė 129 m. 
po K. Romos valdomoje Mažojoj 
Azijoj. Turtingi tėvai jį pasiuntė 
į Smirną eiti medicinos mokslų. 
Pabaigęs jis išsiruošė į kelionę 
apie Viduržemio jūrą. Buvojo jis 
Graikijoje, Kipre ir Egipte, skai
tydamas ten paskaitas ir bendrau
damas su žymiausiais to laiko gy
dytojais ir mokslininkais. Iš visų 
kampų suplaukė medikai j Alek
sandriją klausyti jo paskaitų, ši-
taip jis greitai pagarsėjo — net 
iki pačios imperijos Romos. La
vonų skrodimas buvo uždraustas, 
ir Galenas skundėsi, kad turėjo 
pasitenkinti su upės išplautais ir 
atneštais žmonių kūnais. Ekspe
rimentuoti jam teko su kiaulėmis 
ir beždžionėmis, ir šitaip klaidos 
jo anatomijos raštuose pasiliko 
per tūkstantį metų.

161 metais Galenas atvyko į 
Romą, čia jis tuoj pagarsėjo, iš- 
gydydamas filosofą Eudemų, ku
rio ligos jokie ekspertai negalėjo 
atpažinti. Galenas buvo toli pra 
šokęs savo amžininkus: jokia pa
slaptis jam nebuvo cholera, džio
vą jis priskyrė prie apkrečiamų 
ligų ir jos gydymui įsakė gyven
ti sausose ir aukštose vietose. Ga
lenas turėjo plačią praktiką, o 
teoretines žinias skleidė dėstyda
mas ir rašydamas knygas, šian
dien žiūrėdami, jo raštuose sutin
kame tikslių observacijų, bet ir 
keistų teorijų apie širdies, plau
čių ir kitų organų veikimą. Ver
čiant jo raštus, į juos pateko dar 

nors atsikūrusio krašto intere
sams. Ir šiaip turtas bei mokslo 
žinios įgalina arčiau sueiti su gy
venimui vadovaujančiais svetim
taučių sluogsniais, o tuo pačiu kel
ti lietuvišką reikalą ambasadori- 
nėje plotmėje. Jei tačiau turto ir 
mokslo keliais nuėję bei nueisian
tieji nusigręžtų nuo nelaimingos 
ir priespaudą kenčiančios lietuvių 
tautos, nusigręžtų nuo lietuvių 
bendruomenės, tai padorus lietu
vis turi taip pat nusigręžti nuo 
tokių kaip nuo raupsuotųjų, ne
žiūrint jų jaunystės, jų santykių, 
turto bei garsių mokslo laipsnių.

CLAUDIJUS GALENAS
MODERNIOSIOS MEDICINOS PROTĖVIS

daugiau netikslumų, o tokie jie- 
dominavo per 1000 metų visam 
Europos mediciniškam pažinimui.

1G9 metais Galeną pasikvietė 
imperatorius Marcus Aurelius ir 
paskyrė jį rūmų gydytoju ir savo 
sūnaus mokytoju. Imperatoriui 
kartą susirgus, gydytojai nutarė, 
kad jis miršta nuo pilvo uždegi
mo. Galenas buvo kitos nuomo
nės. Jis atvirai pasakė, kad nėra 
čia jokio pilvo uždegimo, o tik 
paprastas persivalgymas. Laisvi
nimui prirašė vyno su pipirais, ir 

imperatorius bematant pasveiko.
Po Marco Aureliaus (180 m.) 

mirties Galenas dar kiek laiko li
ko rūmų gydytoju. Romoje ta
čiau tuo metu buvo neramu: nuo
latinės peštynės, o tai ne vieta 
tyliam medicinos eksperimentavi
mui. Septimiaus Severo laikais 
Galenas paliko triukšmingą Ro
mos miestą ir nusikėlė į Siciliją. 
Ten jis mirė apie 200 metus.

Barbarams sugriovus Vakarų 
Romos imperiją, dingo mokslas, 
ir ilgoji tamsa apgaubė Europą. 
Bizantija išliko meno ir mokslo 
pradų saugotoja, ir iš ten Galeno 
raštai pasklido po Persiją ir ara
bų kraštus. Su arabų pasauliu ir 
į jų kalbą išverstu Galenu baigė
si medicinos horizontai. Šiaip jau

MEDICINA LIETUVOJE
Vilniaus akademija — pirmoji 

aukštoji mokykla Lietuvoje medi
cinos fakultetą įsivedė 1641 me
tais. Toji jėzuitų vadovaujamoji 
akademija tai ir buvo pirmasis 
Lietuvos universitetas, nors uni
versiteto vardu tepavadinta 1803 
metais. Rusams Vilniaus universi
tetą 1832 metais uždarius, medici
nos fakultetas buvo paliktas ir 
pavadintas imperatorine medici
nos akademija, ši medicinos aka
demija tačiau okupantų rusų 1842 
m. buvo uždaryta. Tuo metu lie
tuviai medicinos mokėsi Varšuvo
je, Estijoje Tartu universitete ir 
tolimesniuose Rusijos universite
tuose. Nepriklausomos Lietuvos 
Kauno universitetas medicinos 
fakultetą turėjo nuo pat pradžios, 
t.y. nuo 1922 metų, nors medici
na dėstyta jau nuo 1920, kol uni
versitetas tebebuvo organizacinė
je stadijoje ir tesivadino Kauno 
Augštaisiais Kursais.

Antrojo Pasaulinio karo metu 
Gedimino sostinei grįžus lietuvių 
tautai, Vilniuje atsikūrė lietuvių, 
universitetas, kuris ir dabar vei
kia. Ten yra ir medicinos fakulte
tas.

Iš medicinos mokslininkų gar
siausias, turbūt, yra buvęs akių 
ligų specialistas prof. Petras Avi
žonis (1875 — 1939 m.). Chirur
gas garsėjo Kaune prof. Vladas 
Kuzma (1892 — 1942). Abu šie 
mokslininkai yra parašę svarbiu 
medicinos srities veikalų.

Senesniais laikais Didž. Lietu
vos kunigaikštystėje greta gydy
tojų chirurgija vertėsi kaikurį 
laiką kirpėjai. Taip buvo ir ki
tuose Europos kraštuose. Kirpė

Paruošė Kzzyi Zdanavičiui

Europoje medicina tuo laiku tesi- 
vertė burtininkai ir raganos bei 
raganiai. Tiktai apie 1000 metus, 
garsaus Avičenos laikais, Galenas 
vėl grįžo į Romą ir kitas jos val
dytas Europos sritis. Galeno raš
tai, kaip ir kitų graikų išminčių 
ir mokslininkų veikalai, buvo pri
imti kap senosios šviesos ir tie
sos grįžimas. Kaip Aristotelis bu
vo paskutinis žodis filosofijai, taip 
Galenas medicinai ir anatomijai.

Pirmas krikščioniškoje Europo
je medicinos kolidžas buvo įkur-
tas Salerne, prie Neapolio, kur 
dėstė mokytojai arabai vien tik 
iš Galeno knygų. Mat visko, ko 
reikia medicinai, jų nuomone, bu
vę galima išmokti iš knygų, ir 
tik Galeno knygos teisingos ir 
naudingos. Ligos teegzistavo tik 
tos, kurias pažino Galenas; jo te
orijos bei pažiūros priimta tie
somis be jokių abejonių, nusilen
kiant autoritetui. Juk tai buvo 
klasinės tiesos, kurioms tikėtina 
aklai, o kitaip grėsė persekioji
mas. šimtmečiai praėjo, kol bal
sas pakilo prieš mokslo tiraniją.

1394 m. anatomikas Henrikas 
Monde wills prabilo: “Dievo kū
rybinė galia nesibaigė su Galeno 
sutvėrimu!” Dar keli kiti drąsuo
liai pabandė pasipriešinti Galeno 
autoritetui, bet, apskritai, sąlygos 
dar ilgai nepasikeitė. Vienas italu 
medikas buvo išmestas iš Paduos 
universiteto dėl eksperimentavi
mo amputuojant.

Šviečiamajam laikotarpy au 
renesansu atgijus literatūrai, hu
manitariniams ir gamtos moks
lams, nusikratyta pančių ir me
dicinai. Paracelsus (1492-1541), 
profesoriaudamas Baselyje, su
krovė didelį laužą iš Galeno ir 
Avičenos veikalų ir su klykian- 
čiais studentais šokinėjo apie de
gantį laužą. Vesalius pastatė pag
rindus moderniajai anatomijai. 
Skrosdamas pavogtus kalinių la
vonus, jis demonstruodavo ir dės
tydavo savo klausytojams. Jo ir 
kitų mokslininkų gydytojų moky
mas visai palaužė Galeno autori
tetą ir atidarė kelią tiksliam mo
ksliniam eksperimentui. Paskuti
nį smūgį patyrė Galenas, kai Har
vey atidengė širdies veikimą. (Jo 
pagrindinis darbas buvo atspaus
tas 1628 m.), šitaip sugriuvo Ga
leno mokymai, kurie vadovavo 
medicinai per 1300 m. Claudijus 
Galenas buvo nustumtas į savo 
teisingą vietą — į medicinos mo
kslo protėvius.

jai nuleisdavo kraują, pjaudavo 
skaudulius, gydydavo žaizdas. 
Vėliau jiems tas darbas buvo už
drausta.

BŪTOS 
GIMTADIENIS

Maribyrnonge, ponų Krausų 
namuose, spalio 31 d. įvyko pobū
vis dukers Rūtos gimtadienio pro
ga. Nemažas skaičius Rūtos drau
gų ir draugių susirinko pašokti 
rock, n, roll ir atšvęsti jos aštuo
niolikos metų sukaktį. Nors vi
siems egzaminai ant nosies, bet 
į pobūvį visi pakviesti atėjo. Kas 
gi nori gerą progą praleisti I

Laikas bėgo linksmai: šokom, 
uliojom, išalkę užkandom, ištrokš- 
kę išgėrėm, o kai pavargom, tai 
namo išsidanginom. Deja, ne visi 
automobilius turėjom, ir todėl ne 
vienam teko pėščiomis kinkuoti. 
Arūnas, praleidęs paskutinį tram
vajų, tikrai nemanė, kad net pen
kias mylias teks kulniuoti. Pinigų 
ar neturėjo ar pagailėjo, o drau
gas, galą vežtelėjęs, išsodino ir 
tiek. Taksistas veltui neveža, tat 
ir lieka vienas kelias — asfaltinis 
ir trumpiausias.

K. K.

A- Muzikologas Juozas Gaudri
mas apgynė disertaciją Leningra
do valstybinėje Rimskio-Korsako- 
vo konservatorijoje. Disertacijos 
tema iš lietuvių muzikinės kultū
ros istorijos. Darbas komisijos 
labai gerai įvertintas. Gaudrimas 
yra pirmas meno mokslo kandida
tas Lietuvos muzikologų tarpe.
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ARŪNAS 2IŽYSMIRTIS JEAN PAUL SARTRE DRAMOSE JEAN P. SARTRE 
IR EGZISTENCIALIZMAS

Prancūzų rašytojas ir filosofas 
Jean Paul Sartrė, pagrindinis da
bartinis nuotaikos reiškėjas, yra 
parašęs nemažai dramos veikalų. 
Jo žymesnieji veikalai yra labai 
įdomūs ne tik savo psichologiniu 
gilumu, bet ypač Sartrės tikrovės 
ir gyvenimo supratimu ir jo aiš
kinimu. Sartrės problema yra vi
sas žmogaus gyvenimas, o ją iš
kelia mirties tikrovė. Pomirtinę 
amžinybę jis netiki, todėl klausi
mas, kaip praleisti šį gyvenimą, 
jam pasidaro skaudžiai aktualus. 
Gyvenimas trumpas — nėra laiko 
turtams krauti, nes turtai ne ver
tybė; nėra laiko politikuoti, nes 
mirtis viską užbaigia; nėra laiko 
sekti bei kartoti patriotiniams, re
liginiams ar kitokiems šūkiams, 
nes šūkiai tik kaukė, o ne tikro
vė. O tačiau kuone visi šitaip gy
vena — pinigus kraudami, politi
kuodami, šūkius kartodami! Ir vi
sose savo dramose Sartrė įrodinė
ja, kad žmonės iš tikrųjų gyvena 
tik iliuzijomis. Tikrovės bijomasi, 
ją norima pamiršti, nes ji baigiasi 
mirtimi, o mirties nedaug kas no
ri pripažinti. Vieni įsitikina, kad 
jos nėra, kiti ją bando pamiršti, 
o dar kiti ja visai nesidomi. Iliu
zijomis tačiau mirtį galima laiki
nai pamiršti, bet ne nuo jos pa
bėgti. Ateina laikas, kai kiekvie
nas atsiduria ant mirties slenks
čio. Kas žengia į mirtį senas, tas 
jaučia, kad jo gyvenimas buvęs 
bevertis, kad jau pcrvėlu betką 
pataisyti; jis jaučia, kad miršta 
sau meluodamas, visų didžiausiai 
iliuzijai tikėdamas, trokšdamas 
kito gyvenimo, kurio, pats širdies 
gilumoje žino, kad nebus.

Gal todėl Sartrė dramų veikė
jai visados yra jauni ir visados 
anksti susiduria su mirtimi — tą
ja paskutine tikrove. Ant jos 
slenksčio jiems staiga atsiveria 
buvusio gyvenimo tuštumas ir ne
realumas. Dramoje “Be antkapio 
palaidoti” nuteistieji mirti pirmą 
kartą suvokia, kad jų gyvenimas 
buvęs beprasmis, jų siekimai ir 
idealai netikri, jų svajonės tuš
čios. Nors laiko jiems mažai beli
ko, jie nesirūpina ateinančia mir
tim, o mintimis grįžta į anksty
vesnį gyvenimą; tiktai dabar jie 
žiūri į jį kitaip negu anksčiau — 
dabar jie mato jį mirties akimis, 
taigi tikrovėje. Pirmą kartą jie 
supranta ir gyvenimo vertę. Mir
čiai gresiant, jų didžiausias rū
pestis — mirti tikrovėje, atsibu
dus. Vėliau, kada jiems žadama 
gyvenimas grąžinti, nuteistieji pa
siryžta ateityje gyventi kitaip — 
nebeapgaudinėjant savęs iliuzijo
mis, gyvenant tikrovėje.

Sartrė, atrodo, norėtų, kad visi 
gyventų nepamirštant mirties še

šėlyje. Nėra jo dramos, kurioje 
herojus išliktų gyvas. Daugeliui 
skaitytojų regis, kad jis tik apie 
mirtį ir rašo, visai pamiršdamas 
gyvenimą. Bet tai netiesa. Sartrė 
nuomone, žmogus tik tada ir su
pranta ir pajunta gyvenimą, kai 
jis neapimtas iliuzijų. Tik mirties 
šešėliui palietus, gyvenimas pa
juntamas pilnumoj. Iš tikrųjų tai 
ne mirtis rūpi Sartrei, o gyveni
mas. Mirtis tėra priežastis perne
lyg trumpą gyvenimą galimai stip
riau išgyventi. Ir visdėlto, nežiū
rint jo veikalų minties gilumo ir 
problemos aktualumo bei drama
tinio stiprumo, Sartrės veikalai 
paviršutinį skaitytoją dažniausiai 
veikia griežtai neigiamai. Pirmu 
žvilgsniu galima pamanyti mat, 
kad Sartrė dramose pasako, ko 
nedaryti, bet nepasako, ką dary
ti, kad gyvenimas būtų tikras ir 
pilnas. Todėl ir jo ištikimų skai
tytojų dauguma, ypač pesimistiš
kai nusiteikęs šių dienų prancūzų 
jaunimas, ima skelbti, kad viskas 
visai neprasminga ir nieko jieško- 
ti bei siekti neverta esą. Pats Sar
trė ginasi nuo tokio nihilizmo bei 
mirties skelbėjo vardo ir sako, kad 
jo veikalai klaidingai interpretuo
jami. Ir tikrai — jo dramų cha
rakteriai visados yra individua
listai, savęs jieškotojai. Tiesa, 
Sartrė negatyvus, kai smerkia 
viską, kas žeidžia ar slopina as
menybę. Jis negatyvus kai sukyla 
prieš minios nuotaikas ir nuomo
nes, skleidžiamas laikraščių, fil
mų ir radijo; negatyvus jis, kai 
sukyla prieš religiją ir prieš, jo 
nuomone, išgalvotą ir žmogui pri
mestą, vadinamą moralinį įstaty
mą, kuris, jei nekyląs tiesiai iš in
divido, naikinąs betkokį asmeny, 
bės pasireiškimą. Bet nors Sartrė 
ir negatyvus, kai jis peikia, jis 
tačiau pozityvus, kai iškelia kūry
bišką asmenybę. Tiems, kurie, sa
vąją individualybę paneigę, plau
kia su srove, Sartrė nepripažįsta 
žmogaus vardo ir sako, kad jie 
negyveną.

įprastines kategorijas atmesda
mas, Sartrė visdėlto teigia, kad 
jis vertybių neatsisakąs. Mirtį te- 
tikinčiam vertybių problema lem
tinga. Sartrei vertybės kyla iš 
sugebėjimo gyventi tikrovėje, ją 
patiriant galimai stipriau ir pil
niau. Pagrindinė tai narsumo bei 
stiprumpo vertybė. "Be antkapio 
palaidotuose” Sorbier nusižudo, 
kad dėl bailumo neišduotų drau
gų. “Prie uždarų durų” Garcinui 
pragaras yra amžinai nežinoti, ar 
jis gyvendamas žemėje buvo drą
sus ar bailus. “Purvinų rankų” 
Hugo, panašiai kaip Dostojevskio 
Raskolnikovas, nužudo žmogų, 

kad save įtikintų, jog jis ne bai
lys. Tik ir jis, lygiai kaip Raskol
nikovas, susipainioja: po žmog
žudystės jis pats sau nebegali iš
siaiškinti ,ar tai padarė dėl akla 
pykčio bei kasdieniško pavydo ar 
valingai pasiryžęs. Jam gresia 
mirties bausmė. Jis žino, kad jei 
kaltinamas prisipažins užmušęs 
tiktai sau įrodyti, kad nebijąs, 
jis bus sušaudytas. Jei tačiau pa
sakys, kad užmušė dėl kitų prie
žasčių, jam bus leista gyventi, 
tik jis pats tada žinos, kad visdėl
to jis yra bailys. Ir taip jis geriau 
pasirinko savo vertės žinojimą — 
taigi mirtį.

šalia negatyvumo Sartrei gali
ma dar prikišti nenuoseklumą. Be 
atvangos kovodamas su visomis 
teorijomis ir ideologijomis bei pa- 
saulėžiūromis, jis pats kuria teo
riją bei savotiškai neįprastą pa
saulėžiūrą. “Purvinose rankose” 
jis net pateisina žmogžudystę. Jo 
pastangos, gal ir nesąmoningos, 
pakeisti įsisenėjusius gyvenimo 
dėsnius jo skelbiamais naujais iš
šaukė pasmerkimą jo paties ir jo 
atstovaujamai literatų bei filoso
fų srovei. Kaip bebūtų, pažiūrų 
priimtinumas ar atmestinumas li
teratūrinės veikalo vertės nekei
čia: Jean Paul Sartrė yra jei nc- 
didžiausias, tai vienas didžiųjų 
pokarinių dramaturgų. O į gyve
nimą iš mirties taško gali, o gal ir 
turi žiūrėti ne tik ateistas Sartrė, 
bet ir krikščionis.

Karoli* Kazlauskas

MECHANINĖ KARVĖ
Rytų kraštuose milionai žmonių 

kenčia proteino trūkumą. Jie gal 
ir žino, kad visur apie juos pilna 
proteino, bet pats faktas visai be
reikšmis, kai tuo negalima pasi
naudoti. žmogaus mat skilvis ne
sugeba suvirškinti to sudėtingo 
proteino, kurio pilna piktžolėse, 
medžių lapuose ir šiaip sau auga
luose.

Paprastoji karvė yra dažniau
siai naudojama priemonė pakeisti 
žolės proteiną į žmogui valgomą 
formą. Rytų kraštų klimatas, o 
svarbiausia žemės trūkumas ne 
teikia palankių sąlygų karvėms 
veisti, tai proteinas taip ir lieka 
neprieinamas žmogaus skilviui. 
Nesenai anglas išradėjas I. H. 
Chaycn Londone sugalvojo ir pas
tatė mechanišką karvę, kuri ne
priklauso klimato nei ganyklos 
vešlumo. Ji sau smagiai gromu
liuodama kaukia, barška, lyg koks 
sukleręs tramvajus. Penkių de-

Žinomas prancūzų filosofas eg
zistencialistas ir tos pačios pa
kraipos grožinės literatūros kūrė
jas Jean Paul Sartre yra gimęs 
Paryžiuje 1905 m. II-jo Pasaulinio 
karo metu buvo mobilizuotas, pa
teko į nelaisvę, bet 1940 metais 
grįžo į Paryžių ir dirbo Prancū
zijos išlaisvinimo pogrindžiui.

Jo filosofija atsirėmusi dano 
Kirkegaard ir vokiečių Husserl 
ir Heidegger. Pagrindinis veika
las “L etre et le neant” yra eg
zistencialistinė ontologija. Onto
logija yra toji filosofijos šaka, 
kuri moko apie tai, kas yra — 
apie buvimą bei buitį. Idealistinė 
filozofijos mokykla (žymiausias 
graikų Plato) tikrąjį buvimą pri
skiria idėjai, t.y. dvasiniam reiš
kiniui, dvasiai; gi idealizmui prie
šinga materialistinė filosofija bu
vimą tepriskiria medžiagai, dva
sinį reiškinį telaikydama medžia
gos funkcija. Empirizmo filosofi
nė srovė laiko tik patirčiai priei
namą sritį filosofavimo šalt’niu. 
Jei materialistai filosofai būtinai 
yra ateistai, tai nebūtinai tokie 
turi būti empiristai. Empiristai, 
patirtimi bazuodamiesi filosofuo
dami, atmeta apreikštąsias tikėji
mo tiesas tik kaip pagrindą filo
sofavimui, šiaip nebūtinai jas pa
neigdami. Empiristai tuo būdu at
meta metafizinę ontologiją — ir 
idealistinę ir materialistinę.

Idealistinė religinė ontologija 
buities bei buvimo problemą pra- 

šimtų pėdų ilgumo mašinon vie
name gale suverčiamos susenusios 
daržovės, piktžolės bei žolės, lei
džiama “karvei” vikriai maistą 
“sukramtyti ir suvirškinti”, o ki
tame gale išeina baigtas produk
tas — balti valgomi proteino mil
teliai. Milteliai yra bekvapiai ir 
neturi jokio skonio. Juos galima 
dėti į betkokį valgį ar kepti duo
nos pavidalu. Normaliam žmogui 
vienai dienai pragyventi reika
linga tik 60 gramų šios pudros, 
kuri kainuoja tik kelis penus, čia 
gal glūdi atsakymas problemai dėl 
nuolat badaujančių Azijos tautų? 
Pagyvensim, pamatysim. 

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

deda nuo Dievo. Egzistencialistų 
filosofijoje centras yra žmogus, 
o nuo jo eidami krikščioniškieji 
egzistencialistai (Kirkegaard, 
Marcei) prieina iki krikščioniško
jo Dievo, gi ateistiniai (Heideg
ger, Sartre) Dievo nesuranda, 
nes, pagal juos, filosofuojantis 
protas suklumpąs prieš Nieką.

Egzistencialistinė ontologija 
savo uždaviniu laiko išryškinti 
žmogaus egzistencijos problemą. 
Tuo keliu eidami, daugelis jų pa 
siremia psichologija bei psicho
analize. Dalinai tuo keliu yra 
ėjęs egzistencializmo tėvas Kir
kegaard, bet ryškiau Jaspers, o 
dar ryškiau Sartrė. Paskutinysis, 
kurdamas žmogiškosios egzisten
cijos ontologiją, yra sukūręs ne
buities egzistencijos teoriją. Sar
trės pažiūros dėl buvimo apskri
tai, kai jieško atsakymo dėl pras
mės ir paskirties, yra pesimisti
nės. Tačiau, iš kitos pusės, sąmo
ningas suvokimas Nieko esąs žmo
giškosios laisvės aristokratiškumo 
įrodymas, nes to išgyvenimo ne
turi joks gyvis be žmogaus. Nėra 
kalbos, kad Sartrė yra empiristas, 
bet ir aiškiai ateistinis empiris
tas. Jo tat filosofo bei grožinės 
literatūros kūrėjo plunksna ir te- 
sustoja ties žmogumi ir, būtent, 
jo žemišku gyvenimu. Bet čia Sar
trei jokiu būdu negalėtumėm pri
skirti nihilizmo vardo, kuriuo pa
ženklintas Turgenevo Bazarovas 
"Tėvuose ir Vaikuose" yra visiš
kai liekas žmogus žemėje, visiš
kas balastas. Sartrės novelėje 
“Les jeux sont faits” sutinkame 
Pierrę. Jis gyvena intensingą gy
venimą, jis yra pogrindžio kovo
tojas, taigi jėga besistengiąs blo
gį pašalinti. Pierre žodžiais: "... 
lemiamas dalykas, kad esi savo 
padaręs”. Ir šitoje novelėje, kaip 
ir dramose, Sartrė pasižiūri į gy
venimą pomirčio akimis. Tik viena 
psichologinė išvada šioje novelė
je: net jei žmogus ir grįžtų iš 
pomirčio ir su tokiu žvilgsniu at
gal j gyvenimą, tai jis visdėlto 
negalėtų gyventi kitaip, kaip bu
vo gyvenęs, žmogus susikuria nuo 
kūdikystės per auklėjimą savo so
cialinėje aplinkoje, ir tas deter
minuoja žmogų, ir pakeisti nebe
galima.

Sartrei iš lietuvų artimiausias 
yra Vidūnas. Jo Visuomis “Pra
bočių šešėliuose” atgimusiojo, 
taigi praėjusių kartų akimis mato 
dabartinę tikrovę. Vidūnas jieško 
tikrojo žmoniškumo, o kelias j jį 
šviesėjant ir laisvėjant. Mirkuvie- 
nės ir jos palikuonių sumenkėji
mas yra ne vergystės pasekmė, 
bet sumenkėjimas yra priežastis 
dvasinės ir fizinės vergystės. Vi-

MŪSU KELIAI
IR .

KRYŽKELIAI
Krašto Kul. Tarybos .pavestas A. 

Zubras ruošia leidinį “Mūsų keliai 
ir kryžkeliai”. Turinyje bus ap
tarta mūsų tautos kilmė ir kalba, 
jos santykiai ir giminystė su kito
mis tautomis ir kalbomis, žymieji 
mūsų tautos kultūriniai laimėji
mai bei darbai. Aptaiti bus mūsų 
didieji žmonės, ypač tie, kurie 
yra pasiekę tarptautinio garso. 
Paliesta bus politinės ir sociali
nės praeities ir ateities proble
mos. Pabandyta bus pažvelgti į 
lietuvius tautos psichologijos aki
mis.

Tai bus lyg lituanistinis vado
vėlis mūsų šviesuoliui, baigian
čiam bei baigusiam mokslus sve
timoje aplinkoje. Bendraujant su 
kitataučiais apsišvietusiais žmonė
mis, dažnai tenka apie save ir 
savo tautą su jais kalbėtis. Jei. 
kiekvienas lietuvis išeivijoje yra 
savosios tautos ambasadorius, tai 
tuo labiau šviesuolis, o ypač gy
venamam krašte baigęs mokslus. 
Bet tam reikia užpildyti lituanis
tinio švietimo spragą. Ruošiamas 
A. "Zubro minėtasis leidi
nys ir yra pasišovęs tą spragą 
padėti užpildyti. Tai bus vadovėlis 
ir vyresniesiems lituanistinių kur
sų lankytojams ir augštųjų mo
kyklų lietuviams studentams.

Leidinys bus spaudžiamas šio 
laikraščio atkarpa, o vėliau iš
leistas atskiru leidiniu.

MINTIES 
VALANDĖLEI

APIE NUOBODULĮ
Dievams buvo nuobodu, todėl 

jie sutvėrė žmogų. Adomas vienas 
nuobodžiavo .todėl buvo sutverta 
Jieva. Tada Adomas ir Jieva nuo
bodžiavo kartu. Paskui Adomas ir 
Jieva, ir Kainas, ir Abelis nuo
bodžiavo en femille; po to žemėje 
gyventojų skaičius padaugėjo, ir 
žmonės nuobodžiavo en masse. 
Jieškodami įvairumo, jie sugalvo
jo pastatyti bokštą, kuris pasiek
tų dangų. Ir šita mintis yra tiek 
nuobodi, kiek bokštas buvo augš- 
tas. Tas aiškiai įrodo, kaip nuo
bodulis viską nugali.

(Iš Kierkergaardo)

dūnas yra pirmasis ir didžiausias 
lietuvių egzistencialistas. Vidūnas 
giminingas Sartrei tik žmogaus 
aristokratiškėjimo kely, šiaip jau 
jis idealistiškai deistinės pasaulė
žiūros atstovas. Laikas tik, kad 
šis mūsų gilios minties rašytojas 
būtų tinkama kalba ir rašyba pa
tiektas lietuviui skaitytojui.

A. ZUBRAS

Paruošė: Antanas Fišeris

KELI FAKTAI IŠ ISTORIJOS
KARDINOLAS POLITIKAS

Po Henriko IV mirties Prancū
zija pateko visiškon kardinolo 
Richelieu valdžion. Tai pats žy
miausias bažnytininkas diploma
tas, kuris Prancūzijoje pašalino 
bajoriją nuo valdžios ir pats val
dė kraštą kaip diktatorius. Jo ne
apykantos visi bijojo, o draugys
tės visi jiešokojo.

Armand Jean Richelieu gimė 
1585 metais didikų šeimoje. Dvi
dešimties metų būdamas, šeimos 
pastangų ir intrygų dėka, gavo 
Lucono vyskupiją, kurios vyskupu 
buvo pašventintas po dvejų metų. 
Tuo laiku Henrikas IV dairėsi pa
siuntinio į Romą ir juo pasirinko 
Richelieu. Kai R. grįžo iš Romos 
ir karalius buvo jo misija paten
kintas, jis buvo pakeltas j aid de 
camp — į adjutantus. Tikroji 
Richelieu galybė išaugo prie ma
žamečio Liudviko XII, kai re- 
gente valdė jo motina Maria Medi
či. Po Henriko IV mirties Prancū
zai sukilo. Tuo metu buvo galin
gos dvi partijos — katalikų ir pro
testantų, kurie čia vadinti huge 
notais. Bajorija ėmėsi mažamečio 
karaliaus vietoje tvarkyti kraštą, 
bet hugenotų opozicija buvo stip
ri. Richelieu 1622 metais gavo 
kardinolo skrybėlę, nuo 1624 m. 
buvo faktinasis ministras pirmi 

ninkas, o 1629 m. jis ir oficialiai 
juo buvo paskirtas, išlikdamas tik
ruoju Prancūzijos valdytoju iki 
savo mirties — iki 1642 metų. Ne 
vengė jis ir asmeninio pagerbimo 
— 1631 metais gavo šalę kardino
lo dar ir kunigaikščio titulą. Pir
mas jo planas buvo nustumti bajo
riją, o vėliau sunaikinti hugeno
tus. Politiniams tikslams jis ne
vengė suktybės ir apgavystės. Sa
koma, kad greta Naujojo Testa
mento jis daug uoliau studijuo
davo Machiavellio “Valdovą”.

Kardinolui Richelieu be sąlygos 
turėjo paklusti kikevienas minis
tras. Ėmus jam naikinti vidaus 
opoziciją, regentė karalienė Ma
rija Mediči pasipriešino. Ji buvo 
1630 metais ištremta ir mirė 
Olandijoje politine emigrante. 
Kai pasipirešino bajorija, tai jų 
žymiausi vadai už tai sumokėjo 
savo galva, o karaliaus brolis Gas- 
tonas buvo ištremtas iš krašto. 
Hugenotams sukilus, Richelieu 
atėmė jiems visas politines tei
ses, palikdamas tik tikybą. Jiems 
buvo pažadėta tolerancija tik iki 
tam laikui, kol jie nesikiš į poli
tiką. Būdamas vyskupas ir kardi
nolas, jis nesilenkė ir popiežiui. 
Jėzuitams jis uždarudė laikytis 
įžadų dalies — besąlyginio pa

klusnumo popiežiui. Kai popiežius 
su tuo nesutiko, tai R. ištrėmė 
jėzuitus iš Prancūzijos. Popiežiui 
pasipriešinus, kardinolas prisidė
jo prie Prancūzijos protestantų 
koalicijos. Ir taip kardinolas pa
aukojo bažnytinę galvą savo reli
gijai, o ji buvo Prancūzijos su
jungimas ir iškėlimas.

Užsienio politikoje jis pasiliko 
prie Henriko IV plano — suma
žinti Ispanų-Austrų žemes, o 
Prancūzijos padidinti. Dėl tos 
priežasties jis išėjo į 30-ties metų 
karą prieš katalikų koaliciją, bet 
mirė jam nesibaigus, nors matė 
Prancūzijos augančią galybę. Jo 
darbą užbaigė jo mokinys kardi
nolas Mazarini, kuris buvo Sicili
jos kunigas, gyvenantis Prancū
zijoje. Po Liudviko XIII ir Richa- 
elieu mirties, Liudvikui XIV esant 
mažamečiui, Mazarini buvo tikra
sis Prancūzijos valdytojas. Jis bu
vo vadinamas dėl savo suktumo 
“Baltąja Lape”.

Kardinolo Richelieu darbas bu
vo pastatyti Prancūziją ant kojų, 
sutvarkyti valdžios aparatą, kad 
užėmęs sostą Liudvikas XIV ga
lėtų atsidėti Prancūzijai praplės
ti. Nors Richelieu išstūmė iš po
litikos moralę, nors jis ir nesugy
veno su bajorija ir popiežiumi, jis 
paliko didelį savo vardą Prancū
zijos istorijoje, nes jo darbai bu
vo pagrįsti patriotizmo, gal dar 
teisingiau — nacionalizmo.

LIKIMO ĮRANKIAI
Karo istorija yra istorija intry- 

gos ir špionažo. Nėra buvę karo 
be šnipų, nėra buvę taikos, kurios 
metu šnipai nebūtų ruošęsi atei
nančiam karui. Prieš 5000 metų 
egiptiečiai jau buvo gerai suorga
nizavę valdžios aparatą ir turėjo 
slaptąją policiją. Jų istorijoje su
tinkame karininką Thutc, kuris, 
padedamas šnipų, į Jaffos miestą 
įvedė 200 persirengusių savo 
žmonių, kurie nakties metu ati
darė miesto vartus ir įleido egip
tiečius karius. Homero poemose 
skaitome apie Trojos medinį ark
lį. Tūkstančiai jau metų, kaip ka
ro vadai stengdavosi pagal seną 
metodą įvesti “medinį arklį” ar 
naujaisiais laikais priešo užnuga
ry išmesti parašiutininkus.

Šiandien šnipai perduoda savo 
informacijas radijo bangomis, o 
seniau jie naudojosi slaptaraščiu, 
slaptosiomis kišenėmis ir pana
šiai. Graikai sugalvojo praneši
mus šviesos signalais— heliogra
fu. Alkibijadas buvo senųjų laikų 
šnipas, kuris pirmasis dirbo abiem 
pusėm. Aleksandras Didysis įvedė 
ekonominį špionažą: persų pinigą 
sunaikino, paversdamas auksą ir 
sidabrą preke. Romėnai neturėjo 
špionažo. Julius Cezaris pirmasis 
pasipriešino, kai buvo pasiūlyta 
jį-įsivesti. Jei tokia organizacija 
būtų buvusi, gal ir jis pats nebū
tų žuvęs nuo Bruto durtuvo! Tur
kai buvo sumušti prie Vienos dau
giausia dėl šnipų veiklos.

Kardinolas Richelieu šnipinėji
mą įvedė Prancūzijoje ir juo rė 
mėsi iki mirties. Sakoma, kad jis 
visų kraštų paslaptis nešiojosi po 
savo kardinoliška juosta. Naciai 
vadino Fridrichą Didįjį vokiečių 
špionažo tėvu. Jo nuomonė buvu
si, kad daug lengviau išmokyt: 
šnipinėjimo paprastą darbininką 
negu karininkus. Fridricho esąs 
padalinimas šnipų į keturias gru
pes: 1. žmonės iš darbininkų kla
sės, kurie nori užsidirbti pinigų; 
2. šnipai dirbą abiem pusėm (jie 
turi būti naudojami perduoti ne
teisingoms informacijoms prie
šui) 3. karininkai, diplomatinės 
tarnybos žmonės ir raštinių tar
nautojai, kurie už riziką prašo di
delių sumų; 4. pagaliau šnipai, 
kurie yra priversti tą darbą dirb
ti prieš savo pačių valią.

Per Napoleono karus šnipinėj! 
mas pasiekė savo viršūnės, špio
nažas padėjo Napoleonui laimėti 
daug mūšių, ir jis savo sėkmin
giausiam šnipui Schulstmeisteriui 
siūlė, ką tik jis norėjo — net ir 
milioną frankų. Kai šis paprašė 
garbės medalio ar titulo, Napole- 
nonas atsakė, kad tie tik garbin
giems žmonėms. Šnipinėjimas lai
ke Prancūzų-Prūsų karo ir abie
jų pasaulinių karų metu atvede iki 
šiandieninių metodų, pareikalavu
sių milžiniškos pinigų sumos. Pa
naudota paskutiniosios technikos 
priemonės: mikrofilmas vietoj
slapto rašto, radio bangos vietoj 

slaptų kišenių. Moterys šnipės 
šiandien nebcprivalo būti šviesia
plaukės gražuolės, bet paprastos 
raštinių tarnautojos, nes jos ne
bus įtarinėjamos. Sėkmingai pa
naudojama Rentgeno fotografija 
ir slaptieji klausymo aparatai. Ir 
šnipų demaskavimo būdai yra la
bai pažengę, todėl šių dienų šni
pai turi būti labai drąsūs ir išmin
tingi, atlikdami savo metikai at
lyginamą darbą.

šnipai nėra nei gerbiami nei 
mylimi. Daugelis jų pabėga į nuo
šalesnes ir mažiau žinomas pasau
lio vietas. Pietų Amerikoje šian
dien gyvena daugelis paskutiniojo 
karo vokiečių šnipų. Tūkstančių 
metų karo istorija ir tūkstančių 
metų špionažo praeitis. Žmonės 
tebesvajoju apie taiką, kaip jie 
svajodavo ir seniau. Ir visdėlto 
J.A.V. kongresas šnipinėjamas 
tkip intensyviai ir J.A.V. tiek šni
pų, kiek jų būdavo senesniųjų 
taikos konferencijų metu, kiek jų 
buvo Vienos kongrese, kuris už
baigė Napoleono amžių ir tarėsi 
įgyvendinąs amžiną taiką.
Nuo šnipų tenka skirti okup. kraš
to pogrindžio kovotojus ir tuos, 
kurie pasislėpę dirba nuversti sa
vanaudžių saujelei ar diktato
riams, neteisėtai paglemžusiems 
valdžią. Tokia kova yra garbinga 
teisei atstatyti, tautai ar valsty
bei iš vergystės išsivaduoti. Tos 
rūšies kovotojai nevadinami šni
pais, bet laisvės kovotojais. Jų žy
giui pasisekus, jie gerbiami milio- 
nų.
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LIETUVOS PLAUKIMO 
SPORTUI 25 METAI

Sydnėjuje
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

šiais metais Naujų Metų suti
kimo balių ruošia S.L.S. Klubas 
"Kovas” Sydnėjaus Lietuvių Na
muose, Redferne.

Kurie norėtų dalyvauti, jau da 
bar prašoma įsigyti pakvietimus 
pas sporto klubo iždininkų V. Au- 
gustinavičių ir pas Sydn. Apyl 
Valdybos pirmininkų H. Stošių. 
Kadangi yra ruošiama vvakarienė 
ir visi stalai bus rezervuoti, to
dėl prašome iš anksto pasirūpinti 
pakvietimus.

šiais metais Lietuvos plaukikai 
švenčia 25-rius savo darbo metus, 
o tuo pačiu 10 metų nuo pirmojo 
Lietuvoje uždaro baseino pastaty
mo. Šia proga paminėtina, kad 
praėjusių metų pabaigoje suėjo 50 
metų nuo FINA (tarptautinė 
plaukimo mėgėjų sporto federaci
ja) įsteigimo.

šiuo metu federacijai priklau
so 76 šalys, ir ji jungia plaukimo, 
vandensvydžio ir šuolių į vandenį 
mėgėjus. Pats plaukimas buvo 
pradėtas kultivuoti dar praėju
siame šimtmetyje, todėl ši sporto 
šaka yra laikoma viena iš senes
niųjų. šiuo metu FINA plaukimo 
rekordus oficialiai registruoja 
metrine ir jardine sistema, kai 
nuo 1957 metų pasaulio ir Euro
pos rekordais registruojamos tik 
tos pasekmės, kurios yra pasiek
tos 50 m. ir 55 jardų baseinuose.

Plaukimo sportas per pirmuo
sius 25 savo gyvavimo metus (iki 
1934 m., kada Lietuvoje buvo už
registruota pirmosios oficialiosios 
plaukimo varžybos) padarė didelį 
šuolį į priekį, kai Lietuvos plau
kikai dar tik pradėjo žengti pir
muosius žingsnius. Vienos pirmų
jų plaukimo varžybų įvyko Kaune 
1925 m. rugpjūčio 23 dienų Jacht
klubo prieplaukoje. Jaunių varžy
bas laimėjo Sucherskis, 200 m. nu
plaukęs per 3:30, 2; moterų — 
Reibmanaitė, greičiausiai įveiku
si 100 m. nuotolį ir vyrų — Su- 
darskis 100 m. per 9:40, 0. Per Ne
munų greičiausiai (per 5 minu
tes) perplaukė Adomavičius. Re
zultatai, palyginus, buvo neblogi, 
bet negalėjo būti registruoti re
kordais, nes nuotolis buvo matuo- 
tas “iš akies”, plaukta pasroviui 
ir laikas fiksuotas paprastų kišeni
nių laikrodžių. Taip pat buvo vyk
domos šuolių į vandenį varžybos ir 
dalyviai atliko šuolį “salto”.

Tais pačiais metais Kaune (ties 
Kanto gatve) pradėjo veikti pir
moji plaukymo mokykla, o po 
dviejų metų 1927 m. rugpjūčio 4 
dienų vyko Kauno miesto plauki
mo pirmenybės. Specialaus basei
no nebuvo ir teko plaukti pasro 
viui. Vandens greitis buvo 0,85m/ 
sek. Po dešimties dienų Palangoj 
vyko pirmoji vandens sporto šven
tė, o rugsėjo 11 dienų Kaune buvo 
atliktas vadinamasis “ištvermės 
plaukimas”. Čia mėginta plaukti 
nuo tunelio (prie Panemunės miš
ko) iki -Aleksoto tilto. Plaukimas 
buvo sunkus ir sušalę plaukikai 
išlipo prie Geležinkelio tilto.

1931 metais rugsėjo 2 dienų 
Klaipėdoje įvyko trijų Pabaltijo 
valstybių (Tartu, Rygos ir Klai
pėdos miestų) plaukimo varžybos 
Ten pat įvyko ir pirmosios Lietu 
vos oficialiosios vandensvydžio

>44 4444444 4444444444M4 f

:: SPECIALIAI::
i ::

:: LIETUVOS TSR ::
:: Daug sutaupysi, užsakyda- ;;

: mas dabar. ;;
■ • Pristatymas garantuotas

: 20 sv. cukraus £ 6 ;:
: į 20 sv. kiaul. taukų £ 11 ;;

varžybos, kuriose Rygos “Balti
jos” klubas įveike 4:2 Klaipėdos 
"Poseidonų". 1932 m. liepos 3 d. 
Nevėžyje įvyko Kauno miesto 
plaukimo pirmenybės. Visose šiose 
varžybose buvo plaukiami netiks
liai išmatuoti nuotoliai ir nesilai
koma laiko fiksavimo taisyklių, 
todėl pirmosiomis plaukimo varžy
bomis Lietuvoje reikia laikyti 
1934 m. rugpjūčio 5 d. Jachtklubo 
pirmenybes, kurios vyko tais pa
čiais metais įrengtame jachtklubo 
(Nemuno saloje) 33, 33 metrų il
gio baseine, šiose varžybose pirmų 
kartų įgavo pilietines teises "kra- 
lis”. Tuo metu plaukimas dar bu
vo laibai silpnas ir plaukimo spor
tų kultyvavo labai mažas sporto 
mėgėjų skaičius. Aukštų rezultatu 
tada dar nebuvo atsiekta, nors jie 
kas kart gėrėjo, pvz. pirmosiose 
varžybose Amerikos lietuvaitė Sc- 
maitytė plaukė kartu su vyrais ir 
atplaukė pirmoji, nuplaukusi 100 
m. per 1.12,4, kai antrasis—Sulke- 
vičius atplaukė per 1:14,9.

Vėlesniame Lietuvos plaukimo 
sporto gyvenime visų vandens 
sportų tvarkė Kūno Kultūros Rū
mai, ir paskirose vandens sporto 
šakose narių skaičius didėjo, o su
lygęs gerėjo, nors iki pačių pasku
tiniųjų dienų neturėjome savo už
daro baseino. Didelės reikšmės 
plaukimo sporte turėjo Jachtklu
bas, įsisteigęs 1922 m. Kaune. Vė
liau atsirado jachtklubo skyriai ir 
kituose miestuose, pradžioje kaip 
jūrų skautų laivelių prieplaukos. 
Po 1932 m. liko tik Kauno Jacht
klubas, nes visi kiti skyriai perė
jo K. K. Rūmų žinion. Tuo laiku 
Kauno Jachtklubas turėjo 172 na
rius, pasidalinusius j šias sekci
jas: irkluotojų, plaukikų, slidinin
kų ir pačiūžininkų.

Ir Australijoje mes turime ke 
lėtų buvusiųjų mūsų žymiųjų plau
kikų, kurie laisvojoje Lietuvoje 
gražiai reiškėsi šioje sporto šako
je. Sveikinant senuosius mūsų 
plaukimo veteranus, jubiliejinio 
25-čio proga būtų labai įdomu 
spaudoje išgirsti jų atsiminimus 
iš šios gražios ir ypatingai svei
kos sporto šakos išgyvenimų Lie
tuvoje.

Adelaidėje
VYTIS III — WTST 51-10 (20-1)

Jauniausia komanda šį turnyrų 
pradėjo laimėjimu. Priešas ūgiu 
buvo pranašesnis ir amžiumi vy
resnis už mūsiškius, bet labai silp
nas techniškai. Daugalio ir Zab
lockio metami kamuoliai dažniau
sia atrasdavo krepšį. Reikia ap 
gailestauti, kad mūsų veteranai 
krepšininkai, nors ir maldaute 
maldaujami Klubo Valdybos, ne
siteikia sutikti ateiti treniruoti 
šį jauniausi, gal būt, ir svarbiau
si krepšininkų prieauglį. Priežas
tys senos ir visiems puikiai žino
mos, nors visšikai nerimtos, bū
tent — "neturiu laiko”. Tikėki
mės, kad buvusios sporto garseny
bės kada nors suras laiko, svar
biausia — suras gero noro, o lai
kas pats atsiras. Taškus pelnė: 
Daugalis 23, Zablovskis 22, Stan
kevičius 4 ir Rudzenskas 2.

VYTIS MERGAIČIŲ II — 
PAYNEHAM 33-30 (14-11)

Mergaitės taip pat pradėjo sezo
nų laimėjimu, nors jis ir atsiektas 
nelengvai, šios rungtynės pasižy
mėjo abiejų pusių veržlumu ir ko
vingumu. žaista didele sparta ir 
padaryta daug gražių metimų. 
Senos šios komandos klaidos vis 
dėlto kartojosi ir šį kartų. Labai 
daug gauta baudų ir dauguma jų 
visai be reikalo. Dvi geriausios 
puolėjos turėjo apleisti aikštelę, 
surinkę po penkias baudas. Jeigu 
šios komandos žaidėjos išmoks 
laiku pereiti į gynymų, tai labai 
greitai bus pavojingos varžovės 
pirmos komandos žaidėjoms. Ko
manda daro metimus be jokio var
go, tik bėda, kada reikia laiku 
grįžti į gynybų. Žaidėjos turėtų į 
varžybas ateiti nors dešimts minu
čių anksčiau, bet ne paskutinėse 
sekundėse. Taškai: D. Radzevičiū
tė 17, Andriušytė su L. Radzevi
čiūte po 8.

VYTIS I — NORTH 41-43 (16-18)
Pagal varžybų lentelę Vytiečiai 

turėjo žaisti su University koman
da. Studentams laikant egzami-

nus, University komanda negalė
jo surinkti pilno sustato ir rung
tynes pralaimėjo be kovos. Jų vie
toje buvo sužaista su žiemos tur
nyro čempijonais — North ko
manda. Priešininkai žaidė be savo 
geriausio žaidėjo, bet turint gal
voje, jog ir pas Vytiečius nežaidė 
Ignatavičius su Petkūnu koman
das galima skaityti pilno sustato. 
Rungtynės buvo kietos ir labai ar
timos taškais. Mūsų laimėjimas 
buvo tikras, priešui palikus dėl 
baudų keturiese, o paskutinėje 
minutėje trise aikštėje, visdėlto 
dėl apsnūdusio Vytiečių žaidimo 
laimėjimas nebuvo pasiektas. Mū
siškiams galima daug kų prikišti. 
Svarbiausia — stoka veržlumo ir 
kovingumo, kas viskų nulėmė šio
se rungtynėse. Taškai: Gumbys 
15, Lapšys su Statnicku po 8, Vi
sockis 6, Alkevičius 3 ir Urmo
nas 1.

VYTIS II — TORRENSVILLE 
PANTHERS 34-53 (12-37)

Pralaimėjimų užsitikrino mūsiš
kiai pirmame puslaikyjc, žaisda 
mi labai padrikai. Antras puslaikis 
buvo laimėtas, bet tai padėties 
jau nepakeitė. Labai silpnai mė
tyta baudos. Taškai: Merūnas 12, 
Rakauskas 11, Gudelis 6, Ramo- 
naitis 3 ir G. Statnickas 2.

VYTIS III — KIDMAN PARK 
39-35 (21-15)

Laimėjimas atsiektas didele ko 
va. Žaista neperblogiausiai, tik 
be reikalo karščiuotasi, kas kai
navo taškus. Reikalinga tobulinti 
komandini žaidimų ir gynymų 
Taškai: Daugalis 15, Zablovsk.s 
13, Rudzinskas 10 ir Rudzcnkas 1.

:< J. Strautins >
Į- 5-TH FLOOR >

I; 306 The Causeway į 
Į; MELBOURNE į

!; xxx į
;! SIUNTINIAI I LIETUVĄ į
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P. B.
< . • >4 . « J

i: Supply Centre Ltd i:
-» Įį »

PRAŠO ĮSIDĖMĖTI
:: kad naujas Inturisto potvarkis ir vėl leidžia siųsti Lietuvon dau- :

: giau vilnonių medžiagų viename siuntinyje (11 jardų apsiaus- J;
;: tams ir eilutėms ir 7 su puse jardo suknelėms). Taip pat ir ki- ; į
;; tų prekių kiekis yra mažiau apribotas. ; į

• į Pasinaudokite ta proga, nes jau laikas aprūpinti • \
saviškius žiemai. X

• - ’ •

LIETUVIŠKAS SKYRIUS
8a Thurloe Place, ;•

London, S.W.7. x
.. - ■.. - -
;; Atstovai Australijoje: — J :

■- “NERIS” 144 Rose Street,
YAGOONA, N.S.W., Sydney, Tel. YJ 4"311 ■ ■..

: A.V. BALSYS, ■■
į 12 Loftus Street, Yarralumba, : ’

Canberra, A.C.T., Tol.: U 8793. ' į

į WARD BROS.
į INSTALIACIJOS TARNYBA
į- ORO REGULIAVIMO ĮRENGIMŲ SPECIALISTAI X

(WL 1401) 47 Chatham Road, We.t Rydo, N.S.W. (WL1401)

T KODĖL JUMS KĘSTI KARŠTĮ IR GYVENTI NEPATO- 
-5 GIAI VASARĄ, O ŠALTI ŽIEMĄ? ĮSIRENKITE TAIP, KAD 
X ORO TEMPERATŪRA BOTŲ KONTROLIUOJAMA JŪSŲ NA- 
X MUOSE.

? 
y Tikrai prieinamomis kainomis mes parduodame ir įrengia- i 
.’. me visus oro kontroliavimo (air conditioning) aparatų mode- X 
:>: liūs, be to, pas mus galite gauti šaldymo aparatų, ventiliatorių, X 
X saulės uždangas ir veneciškas užuolaidas. y

y Suiitarkite lietuviškai, skambindami tel. WL 1401, A 
A krepdamiesi j p. B. Andrėkutę. X
❖ .J

■ ■ SPECIALUS aiunt. 3 £ 16
į: 1 klg. degintos kavos, 1 klg. ;;

grynos olandų kakavos, 1 ■■ 
■į klg. kiaul. taukų, 1 klg. :: 

: griet. sviesto, 3 klg. refine- ;;
; į rijos cukraus, i kg. Ceilono ;; 
- ■ arbatos, i kg. olandiško šo- - -
■ ■ kolado, i kg. sūrio (45% rie- X
” bumo), 1 kg. aukštos koky- ” 
:; bės ryžių, š kg. džiovintų - - 
• ■ persikų ir 200 amerikoniškų :: 
:: cigarečių. ::
: į Prašant išsiunčiame mūsų •
;; pilnus maisto, medžiagų ir 
:: vaistų siuntinių katalogus. ::

; ■ GRAMERCY — Dept. A—2 •
118 East 28th Street, X 

:: New York 16, N.Y., U.S.A. X 

.................................................... ♦ ♦♦♦

NERIZIKUOKITE!

CALTEX STAR SERVICE
| STATION |

Pilnas specialus mašinų tepimas, kurį atlieku asmeniškai (: 
arba tatai daro specialiai paruoštas personalas tiesioginėj mą- 

*-j no priežiūroj.
Tepimų atlieku visų šeštadienį, sekmadienį ir kiekvienų ft 

ft vakarų iki 8 vai. (:
g Laike tepimo Jūsų automobilis būna pagrindinai patikrintas.

Padangas ir baterijas galite gauti išsimokėjimui. >.Į
Kreipkitės pa* lietuvių draugų savininkų ft

b G. ALLOTTĄ, tel, UB 2173, Hume Highway ir | 
Cabramatta Rd., gatvių sankryžoje.

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

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

Rockdale atotia. 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.

♦4-44444444444444444444444444444444444444444444444
EUROPIETIS SPECIALISTAS 

OPTIKAS
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) 

Tel. 62-2231
• 44+♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ 44 ♦ 040 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ t4444

SUTEIK 
DŽIAUGSMO, 

siųsdamas pinigus i 
Lietuvos TSR 
Pristatoma express 

perlaidomis per 2 savaites. 
Pilnai garantuota, kvitai 

gaunami.
Specialios keitimo 

ratos:
10 RUBLIŲ UŽ $1.

SVARBU:
Viskas išmokama pilnai, be 
jokių atskaitymų. Jūs galite 
siųsti betkokių sumų net ir 
vienam asmeniui.
Persiuntimo išlaidos: 
Iki $ 50.00 
Iki $ 100.00 
Iki $150.00 
Iki $ 200.000

Didesnėms sumoms 10%

* 5.00
10.00
15.00
20.00

GRAMERCY — Dept. A—2 
744 Broad Street, Newark, 

New Jersey, U.S.A.

Vienintelė licenzuota firma, 
kuliai Bankų ir Draudimo 
Departamentas yra pavedęs 
šių tarnybų.
Mūsų 16 darbo metų paten
kino tūkstančius klijentų 
visame pasaulyje.
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MURRAY’S

f

X

HEALTH FOOD STORES ?
91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, X

Australia. į
PHONE 35-5795 X

Vienintėlė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti drabužių y 
ir maisto siuntinius TIESIAI į Estijų, Latvijų, Lietuvą, USSR į 
ir Ukrainų. X

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

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

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

Jūs galite pirkti viskų, kų Jūs norite, ir mos garantuojame, 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- £ 
čiame paštu Jums katalogus. "
AGENTS:

SYDNEY, N.S.W.: M. & N. Pekic, Grocer, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 2082.
Olympic Surplus Storai, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W. 
Tel.: YL 9728.
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’. Delicatessen, 557 Hunter Street, 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
MELBOURNE, VIC.: Contal Co. 114 Elizabeth St., Melbourne, 
2nd Floor, Tel.: MF 8498 arba 63-8498.
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

BALTIC STORES LTD.
421 Hackney Road J. 4 \ 

LONDON, E. 2. ENGLAND.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS 
MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusvilnonės, rajoninės ir 
gabardino medžiagos. Crombie velūro ir milo medžiagos paltams. Vilnonės ir kito
kių rūšių medžiagos suknelėms. Vokiškos impilinės medžiagos.

Kainoraščiai ir medžiagų' pavyzdžiai pasiunčiami pareikalavus.
Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus.

VISŲ RŪŠIŲ GATAVI RŪBAI PAGAL PAGEIDAVIMĄ.
Avalynė, batai su kailio pamušalu, oda, antklodės, paklodės, skaros, skustuvai, stik
lo rėžtukai ir kt

PIGIAUSIA! GREIČIAUSIA! ' GERIAUSIA!
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« MOŠŲ PASTOGĖ 1959 m. lapkričio 27 d.

kOsii pastogė
BRANGŪS — TAUTIETĖS IR TAUTIEČIAI!
Sydnėjaus lietuvių jaunimas 

šiuo kartu ryžtasi suaktyvinti sa
vo veiklų. Aktyvūs jaunieji ben 
druomenės nariai nori įtraukti ir 
tuos lietuviukus, kuriuos šio kraš
to sąlygos yra paveikę ta prasme, 
kad jie pamažu, bet nuolatinai 
tolsta nuo tautinio veikimo.

Bankstowno Liet. Namai "Dai
nava” norima šiuo požiūriu pa
versti lietuviškojo jaunimo, cent
ru, kur būtų mokomasi lituanisti
nių dalykų, be to, sportuojama ir 
linksminamasi savoje aplinkoje, 
kalbant tik lietuviškai ir augant 
rimtais patriotais pilna to žodžio 
prasme.

Namai gražūs ir gyvi: čia sa
vaitgaliais trykšta lietuviška jau
nuolių dvasia, čia dažnai aidi mū
soji daina ir skardus jaunatviš
kas juokas. Pamažėle, tačiau nuo 
sekliai ir pastoviai čia renkasi via 
didesni ir didesni lietuviškojo 
jaunimo skaičiai, kurie išugdys 
daug sūnų ir dukrų, vertų mūsų 
protėvių vardo.

Tačiau trūksta čia dar vieno 
itin svarbaus jaunimui reikalo — 
sporto aikštelių. Vieta yra gera 
ir pakankamai didelė, tačiau ji 
reikalinga žemėmis iškelti ir 
įrengti. Sporto aikštelės, supran •'

tania, sutrauktų čia žymiai gau
sesnes lietuvių jaunimo gretas ir 
lietuvybės išlaikymo reikalas bū
tų žymiai sustiprintas.

Tuo tikslu Sydnėjaus lietuvių 
jaunimo organizacijos jungtinė
mis pastangomis nori tas aikšte
les įrengti, tačiau, kaip ir visada, 
tara trūksta lėšų.

Mes suprantame savo visuome
nės geriausius norus ir tas gau
sias aukas, kurias ji sukrauna lie
tuviškųjų reikalų aukuran, ta
čiau ir šį kartų drįstame kreiptis 
į mieląsias Tautietes ir Tautie
čius, prašydami tik kuklios aukos. 
Mums nereikalingos didelės su 
mos, nes ir mažos, jei jas aukos 
didesni Sydnėjaus lietuvių skai
čiai, suteiks mums pilną galimy
bę įruošti numatytąsias sporto 
aikšteles prie Bankstowno Lietu
vių Namų.

Iš anksto dėkodami, tikimės, 
kad kiekvienas galės paukoti šiam 
tikslui nors ir nedidelę pinigų su
mą.

Aukas prašome siųsti adresu: 
A. Alčiauskas, 1 Beatrice Str., 
Auburn, N.S.W.

Sporto Aikštelėms {rengti 
Komiteto Valdyba

SYDNĖJUS
PAMALDOS

Gruodžio 4 d. — pirmasis penk
tadienis — išpažintys Bass-Hillf 
parapijos bažn. nuo 7 vai. vak.

Gruodž:o 6 d. pamaldos Banks- 
towne St. Brendan's bažn. 10 vai 
45 min.

Gruodžio 7-11 d.d. būsiu kunigų 
rekolekcijose St. Patrick’s Colle
ge, Manly.

Gruodžio 13 d. Cabramattos lie 
tuviams pamaldos ML Pritchard 
bažn. 9 vai. 45 min.

Gruodžio 13 d. šiais ir praeitais 
metais išpažinčiai paruoštųjų lie
tuvių vaikučių mėnesinė Komuni
ja Camperdowne per lietuviškas 
pamaldas (12 vai.)

Išpažintys nuo 11,30 vai. prieš 
pamaldas.

Tai kartu ir Camperdowno sek
madienio mokyklos užbaigimo pa
maldos. Po pamaldų salėje Kalėdų 
eglutė vaikams su jų pačių meni
ne programa. J Kalėdų eglutę 
kviečiami ir kiti vaikučiai bei jų 
tėveliai — tik prašoma iš anksto 
užsirašyti pas mokytojus, tėvų ko
miteto narius arba pas mane.
, K.P.B.

PRANEŠIMAS
A.L.K. Kultūros D-Ja kiekvie

nais metais suruošia vieną eks
kursiją į Sydnėjaus Observatori
jų. šiais metais tokia ekskursij i 
bus daroma gruodžio 11 d., penk
tadienį, 7.45 vai. vakaro.

Norintieji joje dalyvauti pra
šomi užsirašyti pas p. A. Maura- 
gį telefonais LL 5549 ir UU 6707. 
Kadangi vietų observatorijoje yru 
tik 15 asmenų, tai norintieji daly
vauti prašome paskubėti užsira
šyti.

go, Newcastelio ir Canberros lie
tuviškasis jaunimas.

Registruotis galima pas: A. Du- 
daitj, 32 Junction Str., Cabramat- 
ta, N.S.W., tel. UB1421; B. Žalį 
— 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S. 
W; A. Alčiauskų ir A. Pl ūką — 

11 Beatrice Str., Auburn, N.S.W.; 
P. Pilkų—27 Westgarth St, O’Con
nor, Canberra, ACT. tel. J 1828; 
V. Gaidžionj — 61 Me Millan St, 
Yagoona, N.S.W.; M. Osinaitę — 
24 Pitt Str., Paramatta, N.S.W., 
tel. YL9153; R. Glionertaitę — 
118 Waterloo Rd., E. Bankstown, 
N. Mauragytę — 82 Victor Ave., 
Picnic Point, N.S.W. tel. UU 6707 
ir R. Cibulskį — 468 Burwood Rd., 
Belmore, N.S.W.

TRADICINIS SYDNĖJAUS 
LIETUVIŲ BALIUS 8.1.1960 M.

“TROCADERO"

Tiek savo lietuviškuose namuo
se, tiek ir kitose salėse esame 
daug įvairių religinio ir tautinio 
gyvenimo įvykių atšventę ir už
fiksavę, bet taip pat norime išlai
kyti ir gražią tradiciją Sydnėju- 
je — vieną kartą metuose pasi
svečiuoti didingiausioje Sydnė
jaus salėje “Trocadero”.

Kaip anksčiau taip ir šiais me
tais šį tradicinį lietuvių balių 
“Trocadero” ruošia Sydnėjaus 
Lietuvių Caritas — 1960 m. sau
sio mėn. 8 d.

Tam baliui ruošti š.m. lapkri
čio mėn. 29 d. Camperdowne bus 
sukviestas "Caritas” V-bos ir tal- 
kaujančių ponių posėdis, kur bus 
aptarta šio baliaus paruošimas.

Jau kviečiami mūsų žinomieji 
meninės programos išpildytojai, o 
taip pat ir jaunieji talentai: kai 
kurie iš jų pasirodys pirmą kar
tą.

šiame baliuje ypač tikimasi 
daug svečių, nes jis vyksta dar 
daugumai Kalėdinių atostogų me
tu — sausio 8 d. Bilietai jau pla
tinami. šio parengimo pelnas ski
riamas šalpai.

Sydnėjau. Liet. Carite*

Iš ATEITININKŲ VEIKLOS
Gruodžio 6 d. (sekmadienį) 

tuoj po pamaldų Camperdown'e 
šaukiamas METINIS ATEITI
NINKŲ SUSIRINKIMAS. Susi
rinkimo vietovė bus pasirinkta at
sižvelgiant oro. Jeigu bus gra
ži diena, numatoma iš Camper 
down’o vykti į paupį ar pajūrį.

Tą pačią dieną prie Camper- 
down’o bažnyčios norima visiems 
nusifotografuoti. Todėl visi na 
riai prašomi juo skaitlingiau da
lyvauti.

Sausio 10 d. numatoma iškyla 
j Gosfordo apylinkes, apie ką bus 
painformuota vėliau.

Valdyba

PRANEŠIMAS
š.m. gruodžio 3 d. (ketvirtadie

nį) 7 v.v. Sydnėjaus Liet. Na
muose Redferne įvyks “Dainos” 
choro repeticija.

Prašomi atvykti visi choristai.
Choro vadovybė

BANKSTOWNAS
PRANEŠIMAS

Bankstowno Lietuvių Namų 
Valdyba, paraginta ponių, skelbia 
vajų "Dainavos” salės vienuoli
kos langų užuolaidoms įsigyti.

Penkios ponios jau yra pasiža
dėjusios kiekviena vieno lango 
užuolaidai paaukoti po £ 5. šiuo 
metu dar trūksta 6 ponių, kurios 
sutiktų prisidėti savo auka prie 
galutino salės papuošimo.

Valdyba

DAR DĖL KONCERTO

Iš ALB Bankstowno Kultūros 
Tarybos pirmininkės G. Hornie- 
nės dėl pirmą kartą ruošiamo to - 
kio didelio masto lietuvių koncer
to Sydnėjuje teko patirti, kad 
juo domisi ne tik lietuviai, bet ir 
kitataučiai, ir kad jų, ypač aust
ralų, koncerte būsiąs didokas 
skaičius. Tautiečiams čia ir esan
ti proga ne tik patiems pasiklau
syti geriausių mūsų meninių jėgų, 
bet ir parodyti jas savo kaimy
nams, pakviečiant juos į koncer
tą. Tam esančios net specialiai 
atspausdintos programos.

Gruodžio 5 d. Bankstowno Liet. 
“Dainavos” Namuose įvykstančio 
koncerto metu dalyvausią šios mū
sų dainą, muziką ir tautinius šo
kius atstovaujančios įžymenybės: 
Sydnėjaus Liet “Dainos” choras, 
vad. K. Kavaliausko, solistai -- 
p.p. Bernotienė ir Vilnonis, pia
nistė I. Vilnonytė, "Rožyčių” ok
tetas, vad. A. Pluko ir Tautinių 
Šokių Grupė, vad. A. Alčiausko

Kultūros Taryba esanti užsimo
jusi daugeliui darbų; vienas jų 
svarbiausias esąs — bibliotekos 
įrengimas bei savaitgalio mokyk
los parėmimas. Šio koncerto pa

jamos nors iš dalies padėsiančios 
šių tikslų siekti, todėl visi tau
tiečiai maloniai prašomi juo gau
siau koncerte dalyvauti.

Kore.p.

PRANEŠIMAS
Š.m. gruodžio 5 d. (šeštadienį),

2 vai. p.p. Bankstowno Liet. Na
muose šaukiama skautų vyčių 
"Geležinio Vilko” būrelio sueiga.

Dalyvauja visi skautai vyčiai ir 
vyčiai kandidatai.

Būrelio Vade*

PASISEKĘ MINĖJIMAI
Pereitą savaitę Bankstowno 

Lietuvių Namuose sydnėjiškiai at
žymėjo du dideles reikšmės įvy
kius.

Šio mėn. 21 d. juose vyko 
Bankstowso Liet. Namų krikštas 
Buvo susirinkę apie 400 žmonių. 
Namai buvo pavadinti Dainavos 
vardu.

Lapkričio 22 d. taip pat gausus 
tautiečių būrys susirinko mūsų 
kariuomenės 41 metų sukaktį at 
žymėti.

Apie abu minėjimus išsamūs 
pranešimai tilps “M.P.” kitą sa
vaitę.

MELBURNAS
PATIKSLINIMAS

š.m. lapkričio 13 dn. Mūsų Pas
togėje paskelbtoje Melburno Lie
tuvių Klubo Tarybos padėkoje, 
kurioje išminėtos Melburno lietu
vės, aukojusios Lietuvių Namų 
Baliaus bufeto ir laimės šulinio 
praturtinimui, buvo praleistos po
nių Kemešienės, Petkevičienės, 
Povilavičienės ir Vaičaitienės pa
vardės.

čia minimas ponias, o ir kitas, 
kurių pavardės dėl mano neap
dairumo buvo praleistos, M.L. 
Klubo Tarybos ir savo vardu nuo 
širdžiai atsiprašau.

Ignai Alekna 
Melburnas, 1959.11.23 d.

DĖMESIO 
MELBURNO MOTERYS!

Pranešame, kad š.m. gruodžio 
6 d. ruošiamoji

kavutė — popietė 
įvyks LIETUVIŲ NAMUOSE, 12 
Francis Grove, Thornbury, bet ne 
p.p. Meiliūnų name, kaip buvo 
skelbta anksčiau.

Soc. Glob. Mot. D-joi 
Melburne Valdyba

KOČIOS
LIETUVIŲ NAMUOSE

Klubo Taryba ruošia bendras 
kūčias. Norintieji dalyvauti užsi
rašo ligi gruodžio 15 dienos pas 
Tarybos narę p. Oną Matulionytę 
— 13 Salem Str., Oakleigh, tel. 
LU 2877. Prisidedantieji turės tai 
kauti paruošiant ir solidariai pa
dengti išlaidas.

-i-*:-:--:--:*-:-

| PAKEITĖ
| ADRESĄ
| . I. DIZGALVIS, LL.B, 

BARISTER & SOLICITOR,
X praneša, kad nuo pirmadie- X 
Y nio, 1959 m. lapkričio 23 d. į 
-j- jo naujas adresas yra: -S
-į- 4 aukštai, Electrolytic Zinc -į* 

Building namuoie .’.
X 390 LONSDALE STREET. X 
į MELBOURNE, C.X. f 

| Laikinas Telefono X
X Numeris MU 9479 ?
*** *•**•**•* ‘•‘*»* *»“i‘*«* *»* *♦**♦* *•’*♦* *•’ V V V v v v

“MŪSŲ PASTOGĖS” 
ADMINISTRACIJA

VĖL PRAŠO
Mieliems “Mūsų Pastogės” skai

tytojams pakartotinai primename, 
kad paskubintų susimokėti laik
raščio prenumeratą.

Ilgas delsimas apsimokėti sa- 
vąją Skolą, labai apsunkina admi
nistracijos darbą, o ir pačius lei
dėjus — šiuo atveju Krašto Vai 
dybą — pastato keblion padėtin, 
kai planuojama laikraščio didini
mas ir jo tobulinimas.

Bendruomenės savaitraštis, kaip 
visiems gerai žinoma, nejieško jo
kio pelno, o tenori savo skaityto
jams pateikti daugiau ir turinin
gesnių žinių.

Jau prieš Kalėdų šventes bus 
išsiuntinėtas visiems apsimokėju
siems "M.P.” prenumeratą skai
tytojams nemokamas “M.P.” prie 
das — spalvotas ir gausiai ilius

truotas 1960 m. kalendorius. Tik 
ši aplinkybė jau turėtų paskatin
ti juo greičiau atsiteisti užsigulė
jusią laikraščio skolą ir naujai jį 
užsisakyti sekantieihs metams.

Pinigus prašoma siųsti čekiais, 
money orderiais ar postai notėmis 
adresu: "Mū.ų Psitogė”, Box 
4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

Pajieškojimai
* Yra žinių iš Lietuvos Jurgiui 

Rakuzinui, sūn. Jurgio, gim. 191. 
m. Viekšnių kaime, Mažeikių aps. 
Rašyti A. Katinas, 9 Warraba St., 
Como-West, N.S.W.

PRANEŠIMAS
Inteligentė Klaipėdietė moteris, 

50 m. amžiaus, jieško kompanijo- 
no, norėdama atidaryti biznį.

Rašyti adresu; V. Šuricnė, 
North Carlton Post Office, Mel
bourne, Vic. 4

Pagaliau Australijoje Pagaliau
LIETUVIŠKOS KALĖDŲ GIESMĖS 

45-EPI-5010
1. PIEMENĖLIAMS, 2. Į BETLIEJŲ BĖKIT, 3. ŠVENTOJE 

TYLOJE IR 4. BETLIEJAUS PRAKARTĖLĖJ.
Išpildo garimi* Amerikoi lietuvių chorai “The Alice Step

hens Singer*“.
Kaina tik 17 šil. Persiuntimas neapmokamas. Užsakant 

prašome atsiųsti pinigus postai notėmis arba money orderiais.
Prašant išsiunčiame 

plokštelių katalogus.
nemokamai pilnus kontinentalinių

i
g

Rašykit arba ateikit j 
DAKING HOUSE,

18 Rawson Place
CARINIA CO

Sydney (Tel. BA 3193)
&

Plačius komentarus ir dangaus 
kūnų demonstravimą atlieka Syd
nėjaus universiteto mokslininkai 
-astronomai. Jie taip pat atsakinė
ja ir j įvairius klausimus. Sean
sas tęsiasi 2į vai.

Valdyba

“AUŠROS" SKAUTŲ TUNTO 
VADUOS PRANEŠIMAS

Pranešame, kad š.m. Tunto ruo
šiama stovykla įvyks Kalėdų šven
čių metu skautų stovyklavietėje, 
Lot 12, Bensley Rd., Ingleburue, 
N.S.W.

Ji tęsis nuo š.m. gruodžio 26 
d. iki 1960 m. sausio 10 d.

Stovyklos mokestis — £ 6.0.0 
asmeniui. Vykstant dviems šeimos 
nariams po £ 5.0.0 ir daugiau ne
gu dviems — po £ 4.0.0.

Stovyklauti gali ir ne skautai.
Kviečiamas Sydnėjaus bei jo 

apylinkių, o taip pat Wollongon-

444444ą-4 444444 4 4 4 44 444-4-444444444444444444444444444444444444444444444444444  ..
:: GRUODŽIO 5 D. 7 VAL. VAKARO BANKSTOWNO NAMUOSE “DAINAVA” Z

ALB BANKSTOWNO APYL. KULTŪROS TARYBA
” ruošia Sydnėjaus lietuvių meninių pajėgų grandiozinį ”

KONCERTĄ
1

Programą iipildyi: Sydnėjaus Liet. Choras “Daina”, vad. K. Kavaliausko, ;; 
solistai — p. Bernotienė ir E. Vilnonis, pianistė I. Vilnonytė, "Rožyčių” oktetas,

” vad. A. Pluko, Tautinių Šokių Grupė, vad. A. Alčiausko ir t.t.

“ ’ Veiki bufetai iu alum. 1
Bilietų kaino*: I-ma v. — 10 šil., Il-ra v. — 8 šal., III-čia v. — 6 šil. ”

Vietos numeruotos, todėl norintieji įsigyti geresnes vietas paskubėkite iš
" anksto užsisakyti bilietus. Juos platina ALB Bankstowno Apyl. Kultūros Tarybos ” 

nariai: G. Hornienė — 99, Northam Ave., Bankstown, N.S.W.; J. Zinkus — 84 Vic- ” 
tor Ave., Picnic Point, N.S.W.; M. Šumskas — 106, Cragg St, Bankstown, N.S.W.
ir B. Žalys — 9, Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. Telefonu bilietus galima užsakyti

;; pas A. Bučinską — UU 9174. " l1
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NUOSAVUS NAMUS

COSMOS TRADNG CO.
SEKANČIAI SIUNTAI { LIETUVĄ SIUNTINIUS PRIIMAME 
IKI GRUODŽIO MĖN. 9 D. SIUNTINIAI PASIEKS ADRESA
TUS KOVO MĖN. PRADŽIOJE, 1960 M.

Jūių liuntinyi gali būti apdrauitai iki £ 100.- vertė,!
Laikome medžiagų, odos, skarelių ir kt. pigiomis kainomis.

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

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Tel. FX 2325.
Mieite: 300 Little Collins St., Melbourne, Vic. (6 aukštas). 
Tel. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadieniais 
ir šeštadieniais).

SKYRIAI:
Sydnėjuje: A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W1. 

Tel. LL 5549.
Adelaidėje: J. Lapsys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.
Per the: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
Brisbanėje: C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Too won y, Q’ld. 

Tel. 7 5827.
Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm.
Launčestenc: J. Krutulis, 41 William St., Launceston, Tasm.
Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic.

;;;
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T A Z A B Lietuvių Skyrius
GREITAI IR SĄŽININGAI PASIUNČIA SIUNTINIUS 

LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS.
Siuntiny, palieki* adreiatą per 5 — 6 lavaitei.

Dėl smulkesnių informcaijų, kainoraščio ir pavyzdžių galite 
kreiptis pas mūsų atstovą Australijoje

M. PETRONI
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, SYDNEY. Tel.: UJ 5727 

Kreiptis kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 9 — 1. Kitu laiku — susitarus.

įmokėju. mažą depozitą, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. 

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

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, Tel.: 
WB 1758), for the Publisher Australian — Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W. U 4 . j < I
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