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V. SIDZIKAUSKAS INFORMUOJA į GRIEŽTAS ANTIKOMUNISTINIS PASISAKYMAS
“KOMUNISTŲ KONSPIRACIJA SIEKIA 

BLOGIO TIKSLŲ”“ELTOS INFORMACIJŲ” ir “ELTA-PRESSE DIENST” klausimai Lie
tuvos Laisvės Komiteto ir Pabaltijo Valstybių Laisvės Tarybos Pirmininkui
h’ PET vicepirmininkui V. SIDZIKAUSKUI.

1) Ką galėtumėte pasakyti dėl 
iširusios Paryžiaus konferencijos 
ir kokios įtakos tai gali turėti į 
Pabaltijo ir bendrai pavergtųjų 
tautų reikalą?

Paryžiaus viršūnių konferenci
jos likimas buvo išspręstas Krem
liuje dar prieš Chruščiovui išvyk
stant iš Maskvos. Amerikiečių or
laivis virš Rusijos buvo tik prie
kabė ir bandymas primesti kaltę 
Vašingtonui. Konferencijos iš
sprogdinimas buvo Chruščiovo po
litinės strategijos nesėkmės išda
va. Prieškonferencinės nuotaikos 
aiškiai rodė, kad užsibriežto tiks
lo — išsmilkymo Vakariečių iš 
Berlyno — Chruščiovas Paryžiuje 
neatsieks. Grįžti tuščiomis ranko
mis diktatorius, ypač sovietinis, 
negali, o eventualiam ginkluo
tam susikirtimui dėl Berlyno ir 
dėl Vokietijos aplamai, Sovietai 
nėra pasiruošę. Konferencijos 
torpedavimas esamose sąlygose ir 
buvo jiems vienintelė išeitis. Tai, 
kas gegužės 16 — 19 d.d. įvyko 
Paryžiuje, esu tikras, turės tei
giamos įtakos Lietuvos ir kitų So
vietų pavergtųjų Centro ir Rytų 
Europos valstybių bylai. Pary- 

. žiaus įvykiai atidarė akis ir tiems, 
kurie nenorėjo matyti tikrovės, 
išsklaidė lengvatikių iliuzijas ir 
patvirtino tai, ką per eilę metų 
mes, pavergtųjų valstybių atsto
vai, teigėme vakariečiams. Ir mū
sų tautos anapus geležinės uždan
gos pasisems nemaža stiprybės, 
kai sužinos, kad jų pavergėjas bu
vo priverstas nusiimti kaukę ir vi
sam pasauliui parodyti savo tikrų 
nuožmaus despoto veidų.

2) Dalyvavote Londone įvairiuo
se pasitarimuose. Ką galėtumėte 
spie tai pasakyti?

— Londone dalyvavau posė
džiuose su Vakarų Europos Pata
riamuoju Komitetu, kurį sudarė 
žymūs Anglijos, Prancūzijos, Vo
kietijos, Italijos, Belgijos, Olan
dijos, Danijos, Norvegijos ir Šve
dijos politikai. Be manęs tuose 
posėdžiuose dalyvavo ir kitų as
tuonių, Sovietų pavergtųjų Cen
tro ir Rytų Europos valstybių, su
darančių PET, atstovai. Svarstė
me Paryžiaus įvykiais susidariu
sią tarptautinę padėtį ir kokias 
išvadas turėtų padaryti Vakarų 
Europos valstybių vyriausybės. 
Vakarų Europos politikai priėmė 
rezoliuciją, kurioje jie pabrėžia, 
kad be atstatymo sepriklausomy- 
bės ir laisvės Sovietų pavergto
sioms Rytų Europos valstybėms, 
ją tarpe ir Pabaltijo valstybėms, 
nebus teisingos ir pastovios taikos 
Europoje ir pasaulyje. Be čia 
suminėtos konferencijos turėjau 
pasitarimų su Londone akredi
tuotais Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos ministeriais, su Didžiosios 
Britanijos lietuvių organizacijų 
atstovais ir padarėme pranešimą 
L. Bendruomenės suvažiavimui. 
Be to, kaip PET vicepirmininkas 
dalyvavau PET Delegacijos Lon
done posėdyje.

3) Kokie buvo įspūdžiai Pary
žiuje?

— Paryžių radau tebegyvenan
tį išsprogdintose Viršūnių konfe
rencijos įspūdžiais ir atgarsiais. 
Visi teigiamai vertina tvirtą ir 
garbingą Prancūzijos prezidento 
de Gaulle laikyseną ir jo įtaką 

Europos politikai. Paryžiuje susi
tikau ir su iš Romos atskridusiu 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
šefu min. Stasiu Lozoraičiu. Su 
juo, min. dr. S. Bačkiu ir prof. 
Jurgiu Baltrušaičiu svarstėme ir 
mums rūpimus politinius klausi
mus ir ypač ryšium su min. Bač- 
kio perkėlimu į Lietuvos pasiun
tinybę Vašingtone Lietuvos diplo
matinio atstovavimo Prancūzijos 
sostinėje klausimą. Bent laikinai 
į Ameriką išvykstančio dr. Bač- 
kio pareigas Paryžiuje perims pa
siuntinybės patarėjas prof. Jurgis 
Baltrušaitis. Dalyvavau ir Pabal
tijo valstybių diplomatų pasitari
me, kuriame be Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos ministerių Paryžiu
je, dalyvavo taip pat min. Lozo
raitis ir aš.

4) Kaip susidarė Pabaltijo Val
stybių Laisvės Taryba ir kokios 
jos veikimo gairės?

— Šiais 1960 metais sueina So
vietų agresijos prieš Lietuvą, 
Latviją ir Estiją dvidešimtmetis. 
Visose laisvojo pasaulio valstybė
se, kur tik gyvena lietuviai, lat
viai ir estai, bus ruošiamos pro
testo manifestacijos ir kiti paren
gimai bei žygiai, kurie primins 
pasauliui prieš 20 metų įvykdytą 
ir dar ir šiandien tebetęsiamą 
smurtą ir tarptautinį nusikaltimą 
prieš Pabaltijo valstybes. Toms 
manifestacijoms ir žygiams de
rinti bei tinkamus spausdinius 
pagaminti ir jais aprūpinti New 
Yorke buvo sudaryta Baltijos 
Valstybių Laisvės Taryba. Ją su
daro centrinės ir pasaulinės lie
tuvių, latvių ir estų organizacijos.

5) Kaip pavyko įtraukti buv. 
JAV prezidentą H. Hooverį į Pa
baltijo Valstybių Laisvė* Tarybą 
ir ką ji* ta proga yra pareiškęs?

— Buv. JAV prezidentas Her
bert Hoover pažįsta Pabaltijo 
valstybes iš savo veiklos 1919 — 
20 m., kai jis teikė pagalbą tuo
met badaujančiai Rusijai. Po to, 
1938 m., jis vėl lankėsi Latvijoj ir 
Estijoj. 1954 metais jis liudijo 
Kongreso Komitetui, tyrinėjan
čiam Sovietų ir komunistų agre
siją prieš Pabaltijo valstybes. Mes 
esame tikrai laimingi ir didžiuo
jamės, kad H. Hoover teikėsi su
tikti būti amerikiečių garbės ko
miteto pirmininku Pabaltijo val
stybių užgrobimo 20-ui atžymėti.

6) Kas naujo PET centre New 
Yorke ir atskirų kraštų delegatū- 
rose?

— PET centras New Yorke vei
kia normaliai. Jo veikla plečiama. 
Nutarėme įsteigti PET biurą visai 
Pietų Amerikai Buenos Airese, 
PET delegatūras Briuselyje ir 
Haagoje ir atstovybes Athenuose, 
Vienoje, Ankaroje ir Limoje (Pe
ru). Gailimės, kad dėl biudžeti
nių sunkumų negalėjome šį pava
sarį turėti specialios PET sesijos 
Europoje. Tikimės galėsią turėti 
ją rudenį ar kitą pavasarį...

7) Kokios Jūsų pažiūros į toli
mesnę lietuviškąją veiklą apla
mai?

— Lietuviškoji veikla už priešo 
okupuotos Lietuvos ribų yra poli
tinė ir kultūrinė. Pirmoji bus tę
siama tol, kol Sovietai bus pri
versti pasitraukti iš Lietuvos ir 
kol lietuvių tauta galės laisvai 
išsirinkti valdžią ir pasirinkti po
litinę, ekoninrinę ir socialinę sis

temą, kokią ji nori. Mūsų politi
nės veiklos tikslas yra nekinta
mas. Gali keistis tik metodai ir 
priemonės. Iš tėvynės išblokštoji 
mūsų tautos dalis yra palyginti 
gerai susiorganizavusi. Jos pas
tatytieji politiniai veiksniai ir te
beveikiantieji nepriklausomos Lie
tuvos diplomatai ir toliau steng
sis palaikyti Lietuvos laisvės by
lą gyvą tarptautinėje plotmėje, 
paruošti su Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymu susijusių prob
lemų išsprendimą, informuoti 
laisvojo pasaulio spaudą ir visuo
menę, supažindinti su savo veik
la palikusiuosius Sovietų okupuo
tame krašte, palaikyti juose lais
vės viltį. Turės būti tęsiamos pas
tangos įgyvendinti ir organizaci
nį laisvėje kovojančių lietuvių vie
ningumą.

O kultūrinė veikla, kurios pag
rindinis tikslas yra išlaikyti lietu
vybę ir išsaugoti mūsų tautines 
kultūrines vertybes svetur bei di
dinti mūsų tautos įnašą pasaulio 
kultūros pažangai, turės būti tę
siama, tol,-, kol bus lietuvių gyve
nančių už savo valstybės ribų. Yra 
tai Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės garbingas ir šventas uždavi
nys.

LIETUVOS DIPL. ŠEFO 
S. LOZORAIČIO ŽODIS

Birželio mėnesio 15 dieną sueina 
20 metų nuo Sovietų Sąjungos 
agresijos prieš Lietuvą. Tą dieną 
(1940 metais) Sovietų Sąjunga be 
jokio mažiausio pagrindo užpuolė 
ir okupavo mūsų taikingą kraštą, 
kartu su Estija ir Latvija. Tuo 
būdu sovietai padarė pradžią sun
kiausiam lietuvių tautos istorijos 
periodui. Jis yra nužymėtas tokio
mis sovietų padarytomis ir tebe
daromomis skriaudomis bei netei
sybėmis, kokių mūsų tauta nebu
vo patyrusi nuo daugelio šimtme
čių. Okupacinei valdžiai ir komu
nistinei santvarkai įvesti ir palai
kyti sovietai pavartojo Lietuvoje 
visas bolševikinio masinio teroro 
priemones, kaip — žmonių trėmi
mas, kalinimas ir žudymas be 
teismo.

Praėjusių 20 metų tarpe civili
zuotasis pasaulis yra toli nuėjęs 
pažangos keliu. Vakarų demokra
tijos laimėjo karą prieš Hitlerį. 
Jos sugrąžino nepriklausomybę 
Hitlerio okupuotiems Vakarų Eu
ropos kraštams. Jungtinių Ameri
kos Valstybių ekonominės bei po
litinės pagelbos dėka tie kraštai ir 
Vokietija galėjo atsistatyti iš ka
ro griuvėsių ir pasiekti dar di
desnio negu prieš karą gerbūvio. 
Dešimtims kolonijalinių teritorijų 
Afrikoje ir Azijoje Vakarai sutei
kė suverenumą ir nepriklausomy
bę, vaduodamiesi tinkamu bendrų 
interesų supratimu ir tautų apsi
sprendimo teisės pagarba. Bet Lie
tuva tebėra sovietų okupacijoje, 
nes tuo tarpu, kada laisvame pa
saulyje laisvės idėja vis daugiau 
įsigali ir yra nešama net į Afri
kos džiungles, sovietų santvarka, 
ideologija ir politika nesikeičia, 
sovietų egzistencijos pagrindas bei 
tikslas visados palieka tas pat: in
dividualinės ir tautų laisvės nai
kinimas ir kova prieš laisvųjų

Amerikos prez. gen. Eisenho- 
veris, nežiūrint Japonijoj vyks
tančių audringų, komunistų ins
piruotų ir vadovaujamų demon
stracijų, kuriose jam grasinama 
asmeniniai, vistiek išvyko į Toli
muosius Rytus.

Jis lanko Filipinus, Formozą ir 
Pietų Korėją, atseit — stipriau
sius Amerikos sąjungininkus tame 
regijone ir savo kariuomenės ba
zes.

Šiuo metu prez. Eisenhoveris 
svečiuojasi Filipinuose. Maniloje jį 
sutiko 2 mil. skaičiaus minia, kuri 
kėlė nepaprastas ovacijas. Vakar 
Vakarų Pasaulio vadovas jungti
nei Filipinų parlamento sesijai 
pasakė istorinę kalbą, kurioje kie
tai išsitarė prieš komunizmą iš 
viso ir ypač iškėlė pavojus Raud. 
Kinijos komunistinio rėžimo.

Pasaulio politiniai komentato
riai su nuostaba ryškina tuos pre
zidento pasisakymus, kuriuose jis 
komunistų doktriną palygino blo
giui ir nedviprasmiškai komuniz
mo valstybes pavadino kolonialis- 
tais. Jo žodžiais, po Antrojo Pa
saulinio karo Vakarai esą suteikę 
33 valstybėms nepriklausomybę, 
kuriose gyvena apie 1 milijardą 
žmonių, kai tuo tarpu Sov. Sąjun
ga ir Raud. Kinija 12 laisvų ir kul
tūringų kraštų (paskaičiavus čia 

tautų bendruomenę.
Sovietų agresija prieš Lietuvą, 

kaip lygiai prieš Latviją ir Esti
ją, ir iš viso Baltijos Valstybių 
okupacija turi gilesnės, bendresnės 
reikšmės. Sovietų smūgis prieš 
Baltijos Valstybes buvo taikomas 
ne tiktai joms, bet visai Europai, 
jis sudarė dalį sovietų plano su- 
komunizuoti Europai, čia, Balti
jos Valstybėse, prasidėjo sovietų 
veržimasis j Vakarus, privedęs 
prie to, kad šiandieną šimtas mili
jonų europiečių yra sovietų pa
vergta.

Jų visų — taigi ir lietuvių tau
tos — laisvės atstatymas yra tiek 
teisingumo, žmoniškumo, tarptau
tinės bendruomenės garbės reika
lavimas, tiek Europos ateities ap
saugojimo nuo bolševizmo sąlyga.

Šiandieną nėra Lietuvoje nei 
vienos tautinio, dvasinio, religinio 
ar socialinio gyvenimo srities, ku
rioje sovietai nebūtų pasiryžę per
sekioti ir slopinti bet kurį laisvos 
minties pasireiškimą. Maža to, so- 
vetų okupacinė valdžia Lietuvoje 
ketina minėti mūsų krašto paver
gimo 20 metų sukaktį. Bet, šitas 
sovietų įžūlumas tegalės priminti 
pasauliui nusikalstamą darbą, ku
rį Sovietų Sąjunga padarė užpul- 
dama Lietuvą ir tebedaro, laiky
dama ją okupacijoje. Tam sovietų 
cinizmui mes priešpastatome įsiti
kinimą, kad teisė yra mūsų pusė
je, ir viltį, kad ateitis atneš mums 
teisės laimėjimą ir nepriklauso
mybės atstatymą.

ŠNIPŲ MOKYKLA
Komunistinė Kinija atidarė pla

čią šnipų mokyklą Haiphong’e, 
šiaurės Vietname, kur yra apmo
kamai saugumo tarnautojai, dip
lomatai bei eiliniai špionažo agen
tai.

įeina ir Pabaltijo valstybės — 
"M.P.” red.) yra pasiglemžusios 
ir laiko juos didžiausioj ir nežmo- 
niškiausioj vergijoj.

Komunizmui esąs ypač pavojin
gas sveikas atbundančių kraštų 
nacionalizmas, todėl jie dedą visas 
pastangas infiltruotis į tų kraštų 
vadovybes, sąjungas, darbininkų 
unijas, kad laikui atėjus jas iš 
vidaus susprogdintų ir sau pasi
glemžtų.

Komunistai, esą, primeta lais
viesiems Vakarams, kad juose vieš
pataująs skurdas ir darbininkų iš
naudojimas. Tačiau tatai nesanti 
tiesa, nes šios blogybės valdan
čios komunistinį pasaulį, kur nei 
tautos, nei paskiri individai netu
rį jokios laisvės ir gyvenimo lai
mės.

Amerika nesanti jokia koloniali- 
nė valstybė, nes ji tenešanti ki
toms tautoms laisvo gyvenimo lai
mę ir savo ištekliais padedanti j 
joms atsikurti.

Šį sekmadienį prez. Eisenhove- j 
ris turėjo būti Japonijoje, tačiau 
Japonijos vyriausybė paprašė jo 
vizitą atidėti palankesniam mo-' 
mentui, nes ten vykstančios kai
riųjų elementų demonstracijos ga- ' 
linčios sudaryti jam asmeninio pa
vojaus.

Šitoks Japonijos vyriausybės 
sprendimas, politinių komentato
rių nuomone, esąs komunistinio 
bloko laimėjimas. Amerikos ir aps
kritai Vakarų pasaulio prestižui 
šiuo būdu esąs suduotas skaudus 
smūgis.

Dabartinės Amerikos vyriausy
bės opozicija kaltina Eisenhove- 
rio administraciją, kad ji sukrutu- 
si kietai politikai jau kiek pavė
luotai. Tačiau, nuošalių stebėtojų 
nuomone, šis Eisenhoverio nepasi
sekimas paspartinsiąs kietos Ame
rikos laikysenos prieš komunistinį 
pasaulį politiką.

• v/
Pasisakė uz 

1938 m, sienas
Fed. Vokietijos susisiekimo mi- 

nisteris Seebohm šiomis dienomis 
vienoje prakalboje pasisakė už 
Vokietijos prieškarines 1938 metų 
sienas (tai yra tokias sienas, pagal 
kurias Klaipėdos kraštas priklau
sė Lietuvai). Tai jau ne pirmas 
atsitikimas, kad Fed. Vokietijos 
ministerial pasisako už tokias sie
nas (1937 ar 1938 metų). Kaip 
žinoma, atsakingi įvairių partijų 
politikai (išėmus kraštutinius de
šiniuosius) taip pat yra ne kar
tą ta prasme padarę pareiškimus.

Kartu pabrėžiama tremtinių tei
sė į tėviškę (Heimatrecht). Bet 
tos teisės apibūdinimas ne visuo
se vokiečių tremtinių sluoksniuo
se yra vienodas. Vieni (mažesnė 
grupė) pasisako už tai, kad jų bu
vusios tėviškės kraštas vėl būtų 
prijungtas prie Vokietijos. Kiti 
pasisako už grįžimą į savo buvu
sią tėviškę, nors ji būtų valdoma 
kitos valstybės. Treti ir visai ne
benori grįžti. Ypač toji problema 
yra opi tremtiniams, kilusiems iš 
kai kurių dabar Lenkijos ir Če
koslovakijos vietų. (Sienas su Vo
kietija palaiko ne tik Sovietų Są
junga, bet ir kai kurie Vakarą 
sluoksniai. Pvz., Prancūzijos še
fas de Gaulle prieš kurį laiką ne
dviprasmiškai pasisakė už Oderio 
Neissės liniją.

Politika ir 
kasdienybė

“SOVIETŲ ATŽVILGIU REIKTŲ 
VYKDYTI OFENZYVINĘ 

POLITIKĄ”
Stuttgarto radijas geg. 27 d. 

davė savo karinio komentatoriaus 
Oswald Hirschfeld apžvalgą, ku
rioje buvo liečiami aktualūs san
tykių su Rytais klausimai. Komen
tatorius pastebėjo, kad apie Va
karų “stiprumo politiką” iki šiol 
buvo tik kalbama, o faktinai to
kios politikos nebuvo. Ikšiolinė 
Vakarų politika nepriartinusi nė 
Berlyno, nė Vidurio Vokietijos, 
nė pavergtųjų tautų klausimo iš
sprendimo. Vien žodžiai stiprumo 
neduoda, pareiškė komentatorius. 
Skirtumą tarp laisvės ir nelaisvės 
negalima žodžiais išlyginti. Vir
šūnių konferencija įrodė, kad Va
karai turi savo pajėgumą sustip
rinti ir perimti iniciatyvą į savo 
rankas.

IŠ AUSTRALIJOS MINISTERIO 
PIRMININKO MENZIES 

KALBOS
Australijos ministeris pirminin

kas Menzies, kreipdamasis į Aus
tralijos pietų klubą, yra vienoje 
savo kalbos vietoje pareiškęs:

“Aš netikiu, kad pasaulyje ga
li būti taika, jeigu tuo metu kai 
britų kolonijos žengia į laisvę, 
nepriklausomybę ir savivaldą, mes 
užmerskim akis ir nematysime 
fakto, kad daug senesnės demo
kratijos šiandieną tapo naujo im
perializmo kolonijos. Mes būtu
me kvaili, jei tikėtume, kad paša
linę vieną ar kitą kurią kliūtį, 
tuo pačiu galėtume pašalinti prie
žastis, kurių dėka pasaulis gyve
na dideliame nepasitenkinime. Į 
viršūnių konferenciją galima žiū
rėti tik kaip į vilties pradžią, bet 
ne kaip į galutinį tikslą, (ši Men
zies kalba buvo pasakyta prieš 
Didžiųjų konferenciją. E.) Pa
saulyje negali būti taikos, iki mes 
visi įsisąmoninsim, kad nė viena 
valstybė negali būti pavergta 
propaganda ir priespauda, — kad 
kiekviena valstybė turi teisę tvar
kytis savo krašte jai patinkamu 
būdu.

RUBLIO PAKEITIMAS
Nuo 1961 metų pradžios Sovietų 

Sąjungoj bus paleisti į apyvartą 
nauji pinigai. Pinigų keitimui bus 
duotas trijų mėnesių laikas. Rub
lis bus keičiamas santykiu 10:1. 
Tuo pačiu santykiu bus perskai
čiuotos visos gyventojų piniginės 
pajamos ir jų santaupos. Atitin
kamai 10 kartų mažesnės už da
bartinį lygį bus visos didmeninės 
supirkimo ir mažmeninės kainos, 
taipgi ir mokesčiai už visas gy
ventojams daromąsias paslaugas, 
kaip mokesčiai už butą ir komuna
lines paslaugas, už važiavimą visų 
rūšių transportu, už teatrų, kinų 
lankymą ir t.t.

E.

DAR VIENAS ŠNIPAS
Konstantin Kapustinski savano

riškai pasidavė vokiečių policijai, 
prisipažindamas šnipinėjęs. Jis ga
vęs įsakymą grįžti į Rytų Vokieti
ją ir, žinodamas kas jo ten laukia, 
sutiko prisipažinti vakariečiams. 
Jo suteiktomis informacijomis, vi
sos Vakarų Vokietijos komunistų 
špionažo tinklą tvarkęs rusų am
basados tarnautojas Levinov, ku
ris Rusijos vyriausybės buvo sku
biai atšauktas iš savo pareigų, kad 
Vokietijos vyriausybė nespėtų jo 
oficialiai ištremti. —ab—
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DARBO IR PASIŠVENTIMO METAI Lietuvos okupacijos tragedija
Kun. dr. Petro Kačinsko 25 metu kunigystės sukaktis II Dalis

Dvidešimt penki metai — ilgas 
laikas. Kiekvienas žmogus per ši
tokį laiko tarpą prisirenka išgy
venimų, įspūdžių, kai ką įsigyja, 
kai ką praranda, ką nors išmoks
ta, ko nors atsisako, suauga — 
subręsta ar pasensta. Jei šito lai
kotarpio viduryje raudona linija 
atsižymi karas, namų bei artimų
jų netekimas ir emigracija, tai ne 
vienas ir pasimeta, pernelyg daug 
pamiršta, pernelyg giliai pasikei
čia. Tik vienas kitas stipresniųjų 
sugeba pasilikti ištikimais jaunys
tės pašaukimui ir, nežiūrint patir
tų sukrėtimų, skurdo bei trem
ties, niekados nenutolsta nuo vie
nos visą gyvenimą įkvėpusios ir jį 
vedančios minties.

Kas kun. dr. P. Bašinską paži
nojo Lietuvoje, o vėliau, susitikęs 
Australijoje, klausėsi jo pamokslų 
ar paskaitų, ar buvo jo aplankytas 
kokiam tolimam šio nemažo kraš- 
ti užkampyje, kas dalinosi su juo 
mintimis ir klausė patarimų, tas 
įsitikino, kad kun. P. Bašinskas 
per ilgą metų eilę išliko nepasikei
tęs, tebedirbąs tą patį darbą ir 
tebesiekiąs tų pašių krikššioniškai 
ganytojiškų ir lietuviškai tautiškų 
tikslų. Per dešimtį Australijoje 
gyvenimo metų jis, kaip kunigas 
ir visuomenininkas, aplankė tiek 
daug po visą Australiją pasklidu
sių lietuvių, ir jo dvidešimties pen
kių metų kunigystės sukaktis yra 
tikrai minėtina Australijos lietu
vių tarpe.

Petras Bašinskas gimė 1912 m. 
gegužio 18 d. Alytaus apskrityje, 
ūkininko šeimoje. Mokėsi Prienų 
"Žiburio” gimnazijoje, kurią bai
gęs, 1930 m. įstojo į Kauno Kuni
gų Seminariją. Seminarijoje drau
ge su kitais klierikais organizavo 
Kauno fortuose skurdžiai gyve
nančių vaikų šalpą ir mokymą. 
Tai buvo pirmieji, vėlesniam gy
venimui gilios įtakos palikę, mo
kymo —auklėjimo ir socialinės 
šalpos darbo bandymai. 1935 m. 
birželio 15 d. įšventintas į kuni
gus, kun. P. Bašinskas norėjo ir 
toliau didžiąją savo ateities darbo 
dalį skirti visiems pagalbos rei
kalingiems, o ypaš jaunimui. Kad 
auklėjimo darbui labiau pasiruoš
tų, pasirįžo toliau gilinti teologi
jos studijas, kurias baigė 1936 
m. licenzijato laipsniu Kauno uni
versitete. Studijuodamas kuniga
vo Prisikėlimo parapijoje ir, be to, 
mokytojavo Žaliakalnio mokyklo
je. Taigi laisvalaikio nebebuvo. 
Studijos sekėsi gerai, bet jas be
baigiant sušlubavo sveikata. 1936 
m. išvažiavo vikarauti ir kapelio- 
nauti į Molėtų parapiją. Ten dar
bo laukė daug, nes parapija buvo 
didelė ir jaunam kunigui, be reli
ginių pareigų, reikėjo dar vado
vauti visai eilei organizacijų, bū
relių ir tęsti jau seniau pamėgtą 
jaunimo auklėjimo ir šalpos dar
bą. Molėtuose kun. P. Bašinskas 
įsteigė sėkmingai veikusią senelių 
prieglaudą ir vaikų darželį.

Prasidėjęs karas nutraukė ra
miai produktingą darbą parapijo
je, ir kun. P. Bašinskas išsikėlė 
naujom studijom į Kauną, čia 
įstojo į nesenai susiformavusį Fi
losofijos fakultetą, kuriame studi
javo filosofiją ir lituanistinius 
dalykus. 1943 m. vokiečių okupa
cinė valdžia staiga fakultetą už
darė, ir visų studijos buvo nu
trauktos. Dar metus privačiai pa
studijavęs, 1944 m. su visa didžią
ja išeivių banga kun. P. Bašinskas 
atsirado Vokietijoje. Karui pasi
baigus, nuvyko jis į Innsbrucką 
įsirašyti į tėnykščio universiteto 
Filosofijos fakultetą ir rengėsi 
daktaratui. To laikotarpio studi
joms reikėjo daug pasiryžimo: 
trūko lėšų, maisto, apsirengimo. 
Žiemą reikėjo gyventi ir mokytis 
nekūrentame kambaryje. Sveikata 
vėl pradėjo irti. Ir vis dėlto pasi- 
rįžirno nepritrūko: 1948 m., apgy
nęs tezę tema “Max’o Scheller’io 
dvasios sąvokos supratimas”, kun. 
P. Bašinskas įsigijo filosofijos 
daktaro laipsnį. Innsbrucke bestu
dijuodamas, kun. P. Bašinskas at
sirado pašiam centre aktyvaus be
studijuojančių ir šiaip ten gyve
nančių lietuvių būrelio. Kad ir 
kaip bebūtų išvargęs, sergąs ar 
studijomis užsiėmęs, lietuviškam

KUN. DR. PETRAS BAčINSKAS

ganytojiškam, organizaciniam, kul
tūriniam ar šalpos darbui visuo
met atrasdavo laiko, negailėdama* 
savo pastangų ir sveikatos. Inns
brucke gyvendamas, kun. P. Ba
šinskas buvo Innsbrucko lietuvių 
kolonijos kapelionas, Popiežiaus 
delegato įgaliotinis Austrijos lie
tuviams, Balfo įgaliotinis Austri
jos lietuvių studentų reikalams, 
Austrijos lietuvių studentų kape
lionas ir “Caritas” įgaliotinis Aus
trijos lietuviams. Ten gyvenusieji 
ir šiandien prisimena kun. P. Ba
šinsko šviesią įtaką, daug padėju
sią visų bendram sugyvenimui, 
glaudžiam kultūriniam bendradar
biavimui ir sklandžiai lietuviškai 
visuomeninei veiklai.

1950 m. pabaigoje atvykęs į 
Australiją, kun. dr. P. Bašinskas 
dvasinės vyriausybės buvo paskir
tas visų Canberros svetimšalių — 
išeivių kapelionu. Fizinės ir mo
ralinės darbo sąlygos ten nebuvo 
lengvos. Sekmadieniais pamokslus 
sakyti reikėdavo net keturiom kal
bom, lankant to retai apgyvento 
miesto pakraščiuose išsisklaidžiu
sius žmones reikėjo vaikščioti pės
čiomis. Daug rūpesčio ir sielvar
to kėlė tų pirmųjų emigracijos 
metų lietuvių būklė: daug šeimų 
buvo išskirta: vyrai išsiųsti į dar
bus už šimtų mylių, žmonos su 
vaikais patalpintos į stovyklas. 
Kad jiems moraliai padėtų, o 
drauge kad galėtų dai’yti žygius 
australiškose įstaigose, kad į dar
bus išsiųsti vyrai būtų grąžinti į 
savo šeimas ir kad tolimesnis šei
mų perskyrinėjimas būtų sustab
dytas, 1953 m., dar pusmetį pagy
venęs Hobarte, kun. P. Bučinskas 
persikėlė į Bonegillą. Bonegilloj 
pasidarbavęs du su puse metų, 
kun. dr. P. Bašinskas buvo pa
kviestas į Melburną redaguoti “Tė
viškės Aidų”. 1959 m. iš Melburno 
išsikėlė į Geelong’ą. Geelong’e 
kun. dr. P. Bašinskui pasisekė ap
jungti visus lietuvius į vieną glau
džiai bendradarbiaujančią šeimą, 
kurios parengimuose mielai daly
vauja ir kitų religijų lietuviai. Be 
to, iš Geelong’o (kaip anksčiau 
ir iš kitur), kun. dr. P. Bašinskas 
lanko po visą Australiją pasklidu- 
dusius lietuvius, o ypač tuos, ku
rie gyvena nedidelėse grupėse toli 
nuo aktyviųjų centrų, be savų 
kapelionų. Jo reguliariai lankomos 
vietovės yra Tasmanija, Canberra, 
Snowy Mountains, Albury, Wo- 
donga,. Mornington, Sale, Latrobe 
Valley.

Be to, šįmet pirmą kartą per1 
dešimtį metų jo buvo asmeniškai 
aplankyti visi Naujosios Zelandi
jos lietuviai. O kur kun. P. Ba
šinskas apsilanko, tai ne tik su
daro sąlygas ten gyvenantiems at
likti lietuviškai savo religines pa
reigas, bet ir atlaiko rekolekcijas, 

praveda pašnekesius, paskaitas, 
platina lietuviškas knygas, suar
tina toli vienus nuo kitų gyvenan
čius lietuvius, parodydamas savo 
visur nešiojamą ir vis augančią 
lietuviško gyvenimo filmų kolek
ciją bei duodamas pasiklausyti sa
vo paties paruoštų lietuviškai įdai
nuotų ar įkalbėtų plokštelių. Ne 
vienoje vietovėje jo apsilankymas 
buvo pirmasis akstinas visų susi
būrimui, tautos šventės paminėji
mui, naujos seniūnijos įkūrimui ir 
tolimesniam savitarpio bendradar
biavimui. Ne vienas provincijoje 
gyvenąs lietuvis pasakoja, kaip 
laukiami yra tie kun. dr. P. Bašin
sko apsilankymai, kaip daug dva
sinės paguodos jie atneša, kaip jie 
visus priartina prie judriau gyve
nančių lietuviškų bendruomeninių 
centrų ir kaip iš viso jie prisideda 
prie tautinės sąmonės išlaikymo.

Gerbiamam Jubilijantui linkime 
ilgų, laimingų ir darbingų metų!

APRŪPINS GINKLŲ FABRIKAIS 
NATO KRAŠTUS

Vašingtone konstatuojama tyli, 
bet vis didėjanti pažanga JAV 
programoje, kuria numatoma ap
rūpinti NATO partnerius moder
niųjų ginklų pramone. Kai kurie 
stebėtojai tiki, kad ši programa 
ilgainiui galinti pasirodyti labiau 
reikšminga, negu lygiagretūs pla
nai duoti europiečiams tolimųjų 
distancijų balistines raketas.

Vienu iš paskutinių reiškinių 
šioje programoje yra susitarimas 
tarp Vak. Vokietijos, Belgijos, 
Olandijos ir Italijos gamintis kiek 
pakeistą Lockheed F-104 versiją — 
greičiau už garsą skrendantį 
sprausminį naikintuvą. Galutinė 
sutartis, kaip manoma, būsianti 
pasirašyta už kelių savaičių, ir 
ateinančiais metais F-104 naikin
tuvai būsią jau pradėti montuoti 
Europoje.

Kitas amerikinis ginklas, jau 
gaminamas Europoje, yra Hawk 
priešlėktuvinė raketa, kurios vi- 

' sas dalis pasigamina ir vietoje su
montuoja Vak. Vokietija, Prancū
zija, Belgija ir Olandija.

Taip pat Europoje pradėtos ga
minti iš lėktuvų iššaunamos prieš
lėktuvinės raketos Sidewinder, ku
rias gaminasi Norvegija, Olandija 
ir Turkija. Tikima, kad pirmosios 
šios rūšies Europoje pagamintos 
raketos bus išleistos ateinančių 
metų pradžioje.

Dirv. inf.

BRANGI KNYGA
Vokietijoje, Hamburge, buvo 

išvaržytas pirmos laidos Šekspy
ro raštų rinkinys. Vienas vokie
tis, knygų rinkėjas, už šią knygą 
sumokėjo £ 33.000.

Antrajai Lietuvos okupacijos 
daliai pavaizduoti būdingas yra 
buv. Lietuvos generolo, divizijos 
vado gen. M. Rėklaičio atsimini
mų žiupsnelis, kurį čia pateikia
me:

Susitarus dėl sovietinių įgulų 
sutalpinimo, sovietų delegacija 
užtikrino, kad po 2-3 dienų so
vietų įgulos atvyks į jiems numa
tytas stovyklas. Tai nesunkiai ga
lėjo būti atlikta, nes busimosios 
įgulos Lietuvai jau buvo Vilniuje. 
Bet reikėjo laukti apie dvi savai
tes laiko, kol jos pajudėjo iš Vil
niaus. Paaiškėjo, kad toms įgu
loms būvi laukta tinkama apran
ga, nes sovietų kariuomenė Vil
niuje buvo labai blogai aprengta 
ir aprūpinta. Taigi tik lapkričio 
10 dieną sovietinės kariuomenės 
daliniai atsikėlė į Alytų ir Prie
nus. Naujojoje Vilnioje jie jau 
buvo įsikūrę. Tankų junginys, ku
ris turėjo stovyklauti Gaižiūnų po
ligone, dėl patalpų trūkumo laiki
nai buvo paliktas Šnipiškių ka
reivinėse. Persikėlimas į stovyklas 
įvykdytas tvarkingai, prisilaikant 
visų atsargumo priemonių. Sovie

REIKALAUJAMA PASITRAUKTI 
“AR SOVIETŲ SĄJUNGA SUTINKA 

PASITRAUKTI IŠ RYTŲ EUROPOS?
Jau ne pirmas kartas, kad žy

mių tarptautinio masto politikų 
kalbose būna paliesti ir Rytų Eu
ropos klausimai. Bet didžiosios 
žinių agentūros, pasaulio spauda 
ir radijas ne visada šitas mums 
svarbias kalbų ir pareiškimų 
smulkmenas pakartoja.

Taip dalinai atsitiko ir su JAV 
užsienio reikalų ministerio pava
duotojo Douglas Dillon kalba, ku
rią jis bal. 20 d. pasakė Amerikos 
profesinių sąjungų centro AFL >— 
CIO konferencijoje New Yorke.

Turėdami Dillono kalbos ofici
alų tekstą, pateikiame čia tąją 
kalbos dalį, kuri liečia Rytų Eu
ropos tautų laisvę.

“Chruščiovas ir kiti sovietiniai 
asmens dažnai pabrėžia tautų ap
sisprendimo teisę, tačiau tai pasi
rodė tuščiais žodžiais, kai Sovie
tai atsisako tą principą taikyti ir 
Centro Europai... Chruščiovas taip 
pat pareiškia, kad mums reikalin
ga kuo didžiausia sparta likviduo
ti Antrojo karo ‘liekanas’. Prie to
kių ‘liekanų’ jis priskaito ir Vaka
rų Berlyne esančias amerikiečių, 
anglų ir prancūzų įgulas. Bet po
nui Chruščiovui turėtų būti aiš
ku, kad tokių ‘liekanų’ yrą dide
lis skaičius: Mes klausiame — Ar 
Sovietų Sąjunga sutinka savo ka
rinius dalinius atitraukti iš Rytų

TAUTŲ APSISPRENDIMO TEISES OBALSIS 
VIS GALINGIAU PER PASAULĮ EINA

Tautų apsisprendimo teisės 
obalsis vis galingiau aidi per visą 
pasaulį. Kelia ir palaiko tą obal- 
sį netik mažesniosios pavergto
sios tautos, bet ir kai kurios did
žiosios valstybės. Visa tai, savai
me aišku, padeda susvarbinti pa
vergtųjų tautų reikalavimus. Čia 
bent trumpai suregistruosime ke
letą tokių mums palankių pareiš
kimų.

Viešėdamas Amerikoje, Prancū
zijos šefas generolas de Gaulle 
San Fracisco pasakė kalbą, kurio
je reikalavo laisvės ir apsispren
dimo teisės viso pasaulio tautoms.

Labai įspūdingai tautų apsis
prendimo teisės obalsis iškilo Ge
gužės 1 dienos demonstracijose 
Vakarų Berlyne. Berlyno vyr. 
burmistras Brandt ir kiti kalbėto
jai reikalavo, kad tautų apsi
sprendimo teisė būtų taikoma ne
tik Azijoje bei Afrikoje, bet ir 
Europoje.

Tuo metu, kai Vakarų Berly
ne kalbama apie laisvą tautų 
sprendimą, Rytų Berlynas apie 
tai neužsimena nė vienu žodžiu;

(Tęsinys iš “M.P.” 24 Nr.) 
tų kariai laikėsi labai santūriai, 
buvo nekalbūs, pilni nepasitikėji
mo jiems neįprasta ir svetima ap
linka. Žygyje juos lydėjo mūsų 
karininkai.

Sovietų laikomos įgulos Lietu
voje buvo vadinamos korpusu. Šio 
korpo vadas — komdiv. Korobkov 
su savo štabu įsikūrė N. Vilnioj. 
Vienos pėstininkų divizijos štabas 
įsikūrė Alytuje. Tankų brigados 
štabas su visa tankų brigada įsi
kūrė pradžioje, kaip minėta, Šni
piškių kareivinėse, vėliau persikė
lė į Gaižiūnų poligoną. Pėstin. da
liniai kuvo sutalpinti N. Vilnioje, 
Alytuje, Prienuose ir vienas ba
talionas Gaižiūnų poligone. Avia
cija — Gaižiūnų poligone ir Aly
tuje. Taigi matome, kad 1939 m. 
lapkričio 10 d. pietų-rytų Lietuvos 
teritorijos plote įsikūrė svetima 
kariuomenė. Jos skaičius neprašo
ko 20.000.

Santykiams bei ryšiams palaiky
ti su sovietų įgulomis, kylančius 
nesusipratimus tyrinėti bei rūpin
tis visais kitais su įgulomis suriš
tais reikalais, kaip aerodromų tink
lo steigimas, prie mūsų Krašto

Vokietijos ir Rytų Europos kraš
tų, kuriuos Sovietai okupavo?

Ar Sovietų Sąjunga sutinka ap
sisprendimo teisę suteikti ir Ry
tų Vokietijos žmonėms ir ai- su
tinka Sovietų valdomų Rytų Eu
ropos valstybių tautoms leisti pa
čioms spręsti savo likimą?”

Tokie pareiškimai įgauna dides
nį svorį tuo, kai juos ištaria ofi
cialūs, atsakingi asmens. Juo daž
niau tokie klausimai Maskvai bus 
keliami, juo didesni susidarys ga
limumai Pabaltijo ir kitų paverg
tųjų tautų klausimą perkelti į 
tarptautinę plotmę.

Dar pažymėtini Dillono žodžiai: 
“Mes privalome ir ateityje skleis
ti laisvės palaimą ir perteikti nu
skriaustoms tautoms. Jei tos tau
tos nebeturės ateities vilties, jos 
iš desperacijos galėtų būti suve
džiotos komunistų. Reikia siekti, 
kad visos tautos laisvės išsiilgtų”. 
Visiems esą žinoma, ko siekia ko
munistai savo “koegzistencijos” 
obalsiais. Jie atvirai skelbią, kad 
siekia visų kitų visuomeninių sis
temų panaikinimo komunizmo 
įkurdinimo naudai. Jų agentai 
knisasi visuose kraštuose po po
litiniais ir ūkiniais kraštų pagrin
dais, o tinkamai padėčiai susidė
jus jie nevengtų ir naujų kari
nių agresijų, pareiškė 'Dillonas.

R. Berlynas šventę praleidžia ka
riuomenės paradų ženkle.

Šventėje Vak. Berlyne dalyva
vo 750.000 berlyniečių.

Bundestago pirmininkas dr. 
Gerstenmaieris savo kalboj pa
brėžė, kad be reikalo komuniz
mas puoselėja viltį įsigalėti Vo
kietijoje. Jeigu Rytų zonoje yra 
pasiekta kokių materialinių lai
mėjimų, tai šie laimėjimai yra ap
mokėti laisvės atsisakymo kaina, 
šitokios kainos Vokietija nieka
dos nemokės.

Savo metu Chruščiovas pasakė: 
“Kiekviena daržovė turi savo met- 
laikį.” Į tai Bundestago pirminin
kas Gerstenmaieris atsakė: “Po
nas Chruščiovas, jūsų daržovės 
Vokietijoje neprinoks”.

Kiek tai liečia nervų karą, kurį 
rusai veda dėl Berlyno pajungi
mo, dr. Gerstenmaieris pasakė, 
kad visiems yra gerai žinomas se
nas Lenino receptas, pagal kurį 
pirmoj eilėj reikia sudarinėti su
tartis, gi vėliau jas laužyti. Tai 
per daug senas receptas, kad šiuo 

I metu galėtų būti efektyvvus.

Apsaugos Ministerijos buvo įsteig
tas specialusis skyrius, kuris prie 
kiekvienos sovietų įgulos turėjo 
savo ryšių karininką.

Įgulose sovietų kariai laikėsi 
santūriai, gyveno uždarai. Karei
vinėse gyvenimas virė ištisą parą, 
drausmė kieta ir žiauri, kareiviai 
visai nebuvo išleidžiami iš karei
vinių rajono. Laisviausia jautėsi 
poltiniai komisarai bei politrukai. 
Reikia pasakyti, kad oficialūs san- 
tykai kaip su Kr. Ap. M-ja, taip 
ir su vietos gyventojais, neskai
tant vieno kito išsišokimo, buvo 
visai korektiški. Nekurie jų polit
rukai ir komandirai gyveno pri
vačiuose butuose, nekurie su šei
momis. Šie turėjo daugiausia pro
gų laisvai išsikalbėti su vietos gy
ventojais. Ypatingai buvo atviri 
kalbantis ant keturių akių ir dar 
prie stiklelio. Bet didžiausios mė
gėjos plepėti buvo jų šeimos. Čia 
tenka pabrėžti vieną bendrą so
vietų kariams ir šeimoms sovietiš
ką ypatybę: viešai prie kiekvie
nos progos girti savą ir peikti sve
timą. Bet intymiuose pasikalbėji
muose jau pagyrimų sovietiškai 
tvarkai turbūt niekas negirdėjo, 
nes tada kalbėjo ne bolševikas, 
bet bolševikų vergijos iškankin
tas rusas. Iš tų pasikalbėjimų ir 
galima buvo susidaryti tikrąjį so
vietiško gyvenimo vaizdą.

Kuriam laikui prabėgus, iš N. 
Vilnios įgulos, pradžioje N. Vil
nioj, vėliau ir Vilniuje pradėjo ro
dytis sovietų karys, kaip vėliau 
išaiškinta, tatai būta Butajevo. Jo 
nesivaržymas lankytis policijos įs
taigose, siūlymasis su paslaugomis, 
vertė spėti, kad jis gali būti ages 
tas provokatorius. Policija gin 
įsakymą jį suimti. 1940 m. gep- 
žės 12 d. jis buvo užtiktas viena
me privačiame name N. Vilnios 
miestelio pakrašty. Policijai ban
danti jį suimti, jis mėgino pabėgti, 
bet matydamas neištrūksiąs, nusi
šovė. Šį faktą konstatavo bendra 
lietuvių ir sovietų komisija ir su
rašė atitinkamą aktą, kurį sovie
tų atstovai tačiau pasirašyti atsi
sakė. Tuo Butajevo byla buvo lyg 
ir baigta.

Viskas nurimo. Ir niekas nenu
matė naujosios didžiosios audros, 
kurios pirmieji vėjai papūtė 1940 
m. gegužio 26 d. Kaune. Tą dieną 
Kaune atsirado Sovietų Sąjungos 
karo komisaro padėjėjas Loktio
novas ir iškėlė Lietuvai kaltinimus 
dėl Savitarpinės Pagelbos sutar
ties nesilaikymo, leidžiant ir Lie
tuvos valstybės organams prita
riant ir globojant, grobti sovietų 
karius, juos tardyti ir kankinti. 
Ir kaip faktai buvo nurodytos dvi 
pavardės, būtent Pisarevo ir Smor- 
goneco, kurie buktai buvo pagrob
ti iš kareivinių rajono, laikyti ku
riame tai tamsiame rūsy be mais
to ir vandens kelias dienas, tardo
mi ir kankinami tikslu išgauti ži
nių apie sovietų ginkluotas pajė
gas. Girdi, tiems kareiviams pavy
ko pabėgti iš rūsio vandentiekio 
vamzdžiais. Grįžę iškankinti ir 
gydomi ligoninėje. Gegužio mėn. 
pabaigoje Tasso žinių agentūra 
Maskvoje tuo reikalu paskelbė 
Maskvos oficialų komunikatą, pa
našiai nupasakojant sovietų karių 
pagrobimus Lietuvoje, jų fantas
tinį pabėgimą ir kaltinimus Lie
tuvos vyriausybei.

šitoks sovietų vyriausybės pa
sielgimas mums nieko gero neža
dėjo. Lietuvos vyriausybei buvo 
aišku, kad jai mesti kaltinimai yra 
fantazijos padaras ir visiškai ne
pagrįsti. Tuos kaltinimus patikrin
ti ir įtikinti Sosietų Sąjungos vy
riausybę, kad Lietuvoje jokių so
vietų karių grobimų nebuvo, Lie
tuvos vyriausybė paskyrė specia
lią tam įvykiui tirti komisiją ir 
kvietė sovietus paskirti savo at
stovus ir reikalą ištirti bendromis 
jėgomis. Bet sovietai atsisakė da
lyvauti komisijoje ir neleido bent 
pamatyti tariamus išsigelbėjuosius 
Pisarevą ir Smorginecą. Iš tikrų
jų, negi patys sovietai galėjo pri
sidėti prie savo šlykščios provo
kacijos išaiškinimo? Komisijos 
darbų pesėkos spaudoje buvo pla
čiai nupasakotos, todėl čia nekar
tosiu. (Bus daugiau)
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Iš Embassy Hotel, kuriame teko 
dvi dienas gyventi, mus paėmė 
aerodromo autobusas. Su džiugia 
širdimi atvykome į aerodromą. Ja
me matėsi daug lėktuvų, nes Sin
gapūras yra didžiųjų oro linijų su
sikirtime, o taip pat ir laivininkys
tės linijų iš Europos į Rytų Aziją 
ir Australiją. Pagaliau atėjo va
landa apleisti liūtų miestą (sans
kritiška Singapūro reikšmė). Mū
sų sulopytoji “dėžė” laimingai at
siplėšė nuo žemės, po kojomis ma
tome kokoso palmes ir ananasų 
laukus. Ten toliau tyso geležinke
lio pylimas, jungiąs Singapūro ko
loniją su žemynu. Paskutinį kar
tą sužvilgo saulės šviesoj bažny
čių, mečečių ir šventyklų bokštai. 
Ten prie didžiosios Katalikų Ka
tedros arkivyskupo rezidencija, o 
prie anos kitos anglikonų vysku
po rezidencija. Netoli jų Augė
lesnioji Amatų Mokykla ir Uni
versitetas (1949). Ten toliau bo
tanikos sodas skendėja žiedų ke
kėse, Už jo cinko, kaučuko, teks
tilės, odos, konservų pramonės 
centras ir laivų statybos dirbtu
vės. Jau po mūsų kojų Pulo Bram 
sala, kurioje yra didžiausios cin
ko liejyklos pasaulyje. Mūsų lėk
tuvas, kildamas vis augštyn, pra
siskverbia pro debesų duknas ir 
smarkiai nešasi, namų link, iki 
kurių vis dar yra 4.000 mylių. 
Ant saulės nušviestų debesų kal
bių paskridus 549 mylias, vėl ne
riame žemėn. Per garsiakalbį pa
sigirsta įsakymas: “diržais prisi- 

, veržti, nerūkyti. Leidžiamės į 
Džakartos (Djakartos) aerodro
mą”. Džakarta yra Indonezijos 
Respublikos sostinė Javos saloje. 
Indonezai yra salų tauta Azijos 
pietryčiuose, daugiausia malajii 
rasės. Žodis “indonezija” graikų 
kilmės ir reiškia indos (ryt. in
dai) ,nesos (sala). Indonezijos 
salynas tęsiasi 3.000 mylių abiejo-. 
se ekvatoriaus pusėse. Ją sudaro 
3.000 salų su 735.000 kv. m. Iš šių 
salų didžiausios šios: Sumatra, 
Borneo, Java, Celebes, Bali, Flo
res, Timor ir Halmaheira. Indo
nezijos Respublika turi 82 mili
jonus gyventojų ir bendrą Indo
nezijos kalbą, apjungiančią visus 
gyventojus. Be bendros kalbos 
čia vartojama 200 srities skirtin
gų kalbų plačiame salyne. čia 
vyrauja islamų religija. Krikščio
nių yra 3 milijonai, ir 2 milijo
nai Bali-Hindų religijos. Kraštas 
kalnuotas, turįs 400 ugnikalnių, iš 
jų 100 veikiančių. Javos ir Bali 
salos daugiausia apgyventos ir 
kultivuotos. Pagrindinis gyven
tojų maistas ryžiai, šiek tiek ži
nių turima apie žmones, čia gy
venusius jau 1000 metų pr. Kr. 
Taigi Indonezijos istorijos lapas 
yra margas. Pirmame šimtmetyje 
po Kr. pradėjo lankyti indų ir 
kiniečių pirkliai salas. Nemaža in
dų apsigyveno Sumatroj, Javoj ir 
Borneo, atnešdami savo kultūrą 
ir religiją ir nuo 5-jo šimtmečio 
indai čia buvo įsteigę įvairių sa
vo karalysčių. Daug gražių re
likvijų iš indų periodo užtinkama 
Sumatroj, Javoj r Bali salose, ku
rios liūdyja augštą civilizacijos 
laipsnį. Žymiausias to laiko pa
minklas — stupa (šventykla), pa
statyta 8-me šimtmetyje Borobo- 
udre, Javoje. Šios įvairios indų 
karalystės gyvavo apie 1000 metų. 
13-mc šimtmetyje pirkliai iš Ara
bijos, Persijos ir Hindustano at
nešė islamo religiją ir nuo šiol 
pradeda indų įtaka silpnėti, kur 
jų paskutinis karalius nusižudė 
1478 m., o jo sūnus, lydimas savo 
artimųjų kunigų, menininkų ir 
dvariškių, pabėgo į Bali salą, kur 
ir šiandien Bali-Hindų kultūra 
bujoja. Kitose salose islamų įtaka 
užvaldė. Nuo 1610 iki 1945 metų 
rugpjūčio mėn. 17 dienos valdė 
šias salas olandai su trijų metų 
(1811 — 1814) pertrauka, kurios 
metu valdė anglai. 1945 metais 
rugpjūčio mėn. 17 dieną buvo 
paskelbta savaranki Indonezijos 
Respublika. Po to apie keturis 
metus tęsėsi neramumai ir parti
zaninis karas ,bet olandams ne
bepasisekė atgauti valdžios ir bu
vo priversti 1949 metais gruodžio 

mėn. formaliai pripažinti Indone
zijos valdžią visoje teritorijoje, 
žinomoj kaip Olandų Indija.

Indonezijos sostinė Džakarta 
turi 3 milijonus gyventojų. Olan
dų valdymo metais Džakarta bu
vo vadinama Batavia. Džakartos 
miestas labai ištįsęs ir tęsiasi per 
10 mylių. Populiariausia susisie
kimo priemonė yra triratis, varo
mas vežėjo jėga ir vartojamas 
trumpesnėm distancijom. Toli
mesnėm distancijom naudojamasi 
tramvajais ir autais. Bet koja 
minamų triračių yra daugiausia 
— apie 40.000. Džakartoj stebė
tinai mažai pasitaiko eismo nelai
mių.

Kiekvienas, apsilankęs Džakar
toj, neturėtų aplenkti muzėjaus, 
kuris yra vienas įdomiausių Piet
ryčių Azijoje. Jame yra sukaup
ta meno ir įvairių išdirbinių 
nuostabus rinkinys iš visų salų ir 
skirtingų žmonių, sukurtų Indo
nezijoje. Šiame muzėjuje taip 
pat užtinkamas senoviškų kinie
čių porcelanų prašmatnus rinki
nys. 33 mylios į pietus nuo Dža
kartos yra nuostabiai gražioj pa- 
raidoj prezidento rezidencijos 
miestas Bogor (oland. Buiten- 
zorg) su 150.000 gyventojų, gu
lįs 850 pėdų virš jūros paviršiaus. 
Klimatas ten yra malonus. Jis bu
vo įkurtas 1745 mt. olandų vy
riausiojo gubernatoriaus, kur ir 
buvo olandų gubernatorių oficia
lioji rezidencija iki 1942 m. kovo 
mėn. — iki japonų okupacijos. 
Šiandieną jame gyvena Indonezi
jos prezidentas. Prie Bogoro mies
to šliejasi garsus botanikos so
das (1817), užimąs 275 akrus. Jis 
yra nuostabiai gražus ir reikšmin
gas botanikos mokslui, atstovau
jąs tropikų augmeniją: per 10.000 
medžių rūšių ir 500.000 augalų 
rūšių.

Nežiūrint į augmenijos įvairu

GED. ANDRIUŠIS

ŽMOGĖDRA SU PYPKE 
(Kelionės įspūdžiai iš Naujųjų Hebridu salos)

Visą dieną plaukėm džiunglių 
pakrantėmis, kartkartėmis lyg ir 
girdėdąvom žmogėdrų būbnus. 
Apie saulėleidį įsukom palmių įlan- 
kon, kur laivas prisirišo Espiritu 
Santo krantinėje.

Kur tik bežiūrėsi, visur kokosi
nių palmių, dabar drebančių ir 
ošiančių vėsiame vakarą vėjelyje, 
plantacijos. Sutemus, atidarė du
ris du vieninteliai barai turistų 
malonumui ir netrukus jie prisi
pildė juodų ir baltų svečių, štai 
šoka turistas, gražiai pasipuošęs, 
net gi su kaklaraiščiu, o jo part
nerė — basa juoduke; toliau kam
pe sėdi australas su juoduku ir 
su savo rankų ir beveik kojų pa- 
gelba mėgina išaiškinti, koks pras
tas šios salos alus ir koks jis ge
ras Australijoj.

Kitą rytą, vos saulei patekėjus 
išėjom pėsti pasižvalgyti po salą. 
Tik ką išsukus iš miestelio, po 
dešinei ir po kairei džiunglės mėgi
na pasiglemžti sau į glėbį siaurą 
kelelį. Kartais senmiškio proper
šose pamatai vieną kitą namuką 
palmių pavėsyje prie baltai mir
gančio jūros kranto.

Beeidami šiuo “vieškeliu”, vos 
nenumirėm iš baimės, pamatę 
priešais mus beveik nuogą juodu
ką, kurio nosis buvo perdurta kau
lu, o ant vieno peties jisai nešėsi 
lanką bei strėles... Tik pypkė 
dantyse buvo vienintelis civiliza
cijos ženklas. Jau buvom pasiruo
šę bėgti atgal į laivą, nes girdė
jom, jog dar ir šiomis dienomis 
čia tebėra žmogėdrų, kurie viens 
kitą valgo, kai atsibosta kokosi
niai riešutai. Tačiau viens kitą 
įsidrąsinę prasilenkėm su karingu 
čiabuviu, pasikeisdami su juo tik
tai... linkėjimais.

Toliau džiunglės praretėjo ir 
vienoj pusėj kelio matėsi tiktai 

mą ir gamtos grožį, į Džakartos 
ir Bogoro įdomius pastatus ir eg
zotišką gyvenmią, vakariečių ke
leiviui čia šiandien nejauku. Ta
ve seka iš paskos lyg sekliai. Iš 
valdžios pareigūnų elgesio, o ypač 
iš policininkų, supranti, atsidūręs 
nemažos komunistinės įtakos kraš
te. Neveltui Chruščipvas lankėsi 
Indonezijoje, kuriai pažadėjo ūki
nę ir techninę sovietų pagalbą, 
nemažą rusiškų rublių paskolą. 
Sovietai čia nutiesė Kalimantan 
saloje 663 klm. ilgio kelią, mecha
nizavo dvi ryžių plantacijas po 10. 
000 ha. Įrengė jie ir vieną didelę 
metalurgijos įmonę. Džakartoj 
sovietų pagalba bus pastatytas di
delis stadionas, Ambon mieste 
įrengtas technologijos fakultetas. 
Ir tokiu ūkinės pagelbos būdu 
stiprinama Kremliaus įtaka prie 
Australijos vartų. Tiesa, nemaža 
Indonezijos jaunimo pagal Colom
bo planą studijuoja Australijos 
universitetuose, bet iš jų nemaža 
yra komunistuojančių.

Prieš pat lėktuvui pakylant, iš 
Džakartos atskubėjo įpykęs kelei
vis, kuris skundėsi, kad visą laiką 
Džakartoje jį persekiojęs seklys 
ir neatleidęs nei vieno žingsnio, o 
skubant į aerodromą, net pastojęs 
jam kelią ir atkalbinėjęs vykti į 
Australiją. Keleivis jam atsakęs, 
kad jis esąs laisvas pilietis ir ga
lįs vykti, kur jam patinką. Jam 
negalį uždrausti nei jisai, nei ša
lia jo atsiradęs policininkas. Nu
džiugome, kai mūsų lėktuvas .iš 
Kemajorano (Džiakartos aerodro
mo) pakilo ir atsipalaidavome nuo 
nejaukaus jausmo, kuris buvo mus 
užvaldęs Džakartoje. Prisiminė 
indonezų pasisveikinimas: “Sela- 
mat Datang!”, atvykus Indonezi- 
jon. Jis labai nubluko ją aplei
džiant, nes nejauku buvo Indo
nezijoj.

(b.d.)

palmės ir baltas pajūris, vietomis 
priterštas geležies laužo, likusio 
nuo amerikiečių okupacijos laikų 
per paskutinį karą.

Saulei įkaitinus viršugalvį, už
sukom į krautuvę atsigerti. Su
knista prancūzų kalba (Naujieji 
Hebridai valdomi prancūzų ir 
anglų gubernatorių, sumokėjus už 
ką prancūziškais frankais gauni 
grąžą angliškais šilingais!) užsi
sakiau gaivinamo gėrimo, o savi
ninkas australišku akcentu pa
klausė, ar nebūsiu anglas. Atrodo, 
niekur nuo jų nepabėgsi!

Apie vidurdienį pasukom atgal 
į laivą, nes skilvis bei kojos lyg 
susitarę ėmė protestuoti. Grįžtant 
atgal, kažkas taip triukšmingai 
trenkė sunkiu daiktu žemėn neto
li manęs, jog net keletą pėdų pa
šokau į orą. Apsidairęs, ar tai tik 
nebus negrų užpuolimas, pamačiau 
ant kelio tik ką nukritusį perno
kusį kokosą.

Santo pajūryje malonu vaikš
čioti basam ir stebėti tarp koralų 
beplaukiojančias žuvis, štai, plau
kia sau žuvelė su geltonais bei 
juodais dryžiais, visas jos kūnelis 
primena taisyklingą trikampį. Ana 
kur, pro šalį prasiuva kaip koks 
kalėdinės eglutės blizgutis, dar ki
ta atrodo lyg muzikanto klarine- 
tas su geltonais spaustukais. Ne
pakaktų visos dienos stebėti šias 
tropines gražuoles, jei tik saulė 
taip nesvilintų pakaušio.

šiuose vandenyse rykliai yra 
gana civilizuoti, nes jie randa pa
kankamai žuvų pietums ir vakarie
nei, ir, tur būt, tai yra daug nau
dingiau virškinimui, negu kieta ir 
gyslėta žmogiena. Mums besimau
dant, du vidutinio ūgio rykliai 
kramtė jūron įmestą kepalą duo
nos, o plaukikai sau ramiausiai 
puškenosi bangose.

Įvairenybės
ZDRAVSTVUI, TOVARIŠČ

Yra toks Amerikoje Amerikos 
nekenčiąs laikraštis, tarnaujantis 
Maskvai — Vilnis. Nesvarbu, kad 
jis skelbia, jog reikia džiaugtis 
Lietuvos laimėjimais, bet Vilnis 
džiaugiasi sovietų laimėjimais. 
Vilnis net siūlo pradėti kalbėti 
rusiškai, nes ir Mizara labai džiau
giasi rusais, kurie jam buvo pa
vedę pasikalbėti Lietuvoje su ku
nigais ir aplankyti kunigų semi
nariją. Mizara spyrėsi, nes esą 
ir Amerikoje jis galįs daug kuni
gų sutikti, bet politrukai pagei
davo, nes esą Mizarai, kaip sve
čiui iš Amerikos daug geriau šni
pinėti, negu kokiam kacapui iš 
Maskvos. Taigi bolševikiniai gar
bintojai, didieji Amerikos niekin
tojai, Vilnyje siūlo pradėti kal
bėti rusiškai. Štai kaip Vilnis ra
šo:

“Chicagietis verslininkas Pau
lius Leonas nesigėdijo šnekėti ru
siškai — ir laimėjo. Sako, spe
cialiai nuvykęs pas Iowa farmerį, 
kada ten svečiavosi premjeras 
Chruščiovas, pasveikinęs jį — 
Zdrastvui, Tovarišč!

Grižęs namo Chruščiovas atsiun
tė į Chicagą Leonų vaikus.”

žodžiu Lietuva laisva, tik reikia 
kalbėti rusiškai ir reikia ne ko
kio Paleckio leidimo prašyti no
rint išvykti iš Lietuvos, bet rei
kia burliokui, kruvinajam skerdi
kui Chruščiovui sakyti “Zdravst- 
vui, tovarišč”. Taigi, pagal Vilnį 
Lietuvą nebereikalinga vaduoti, o 
reikia tik Maskvos burliokus gar
binti, kaip ji anksčiau garbino 
Staliną ir Beriją, kurių pirmąjį 
Chruščiovas žmogžudžiu išvadino, 
o antrąjį pakorė.

Drv. Inf.

PIRMIEJI RINKIMAI
Maroke įvyko pirmieji demokra

tiniai rinkimai. Buvo renkami sa
vivaldybių pareigūnai. Kad pa
lengvintų dideliam beraščių skai
čiui, kiekvienas kandidatas .turė
jo spalvą ir skaičių, vietoje pavar
dės. —ab—

Pasivaikščiojimams tinka čia 
tiktai ankstyvi, vėsūs rytmečiai. 
Retai kur sutiksi žmogų. O jeigu 
ir sutiksi, tai dažniausiai — seną 
kinietį, kuris sėdi greta kalno ko
kosinių riešutų ir orientaliniu 
kantrumu juos vienas po kito lu
kštena. Dar kartais pamatysi mik
lų juoduką, kuris su virvės pagel- 
ba šmaikščiai užlipa palmės viršų- 
nėn, nukrečia prinokusius riešutus 
žemėn, kur nelengvo svorio žmona 
surenka vaisius ir deda krūvon.

Kaikur dar matyti apmaskuoti 
barakai, kur dabar gyvena vieti
niai juodukai, dėkodami dėdės 
Šamo kareiviams, kurie anuos pa
statė praeito karo metu. Šen ir 
ten žaliuoja medžiai su nematy
tais vaisiais, kurių pavėsyje ramiai 
sau ganosi karvės.

Kaip gražu ir maloiu bebūtų 
šioj saloj, bet mūsų laivas turi 
savo tvarkaraštį, ir vieną tamsų 
vakarą atpalaidavom pririšamas 
virves ir išplaukėm į Ramųjį Van
denyną, o mėnulio nušviestos 
blizgančios palmės, atrodė, mosi
kavo mums “au revoir”.

VĖL SAVO 
PROFESIJON

šių metų gegužio 12 dieną mū
sų tautietis Stasys Statkus išlaikė 
egzaminus ir gavo medicinos gy
dytojo praktikos teises. Džiaugda
miesi mūsų tautiečio laimėjimu 
susipažinkime su jo, kaip gydyto
jo, nueitu keliu.

Stasys Statkus baigęs 1943 me
tais Vytauto Didžiojo Universite
te medicinos fakultetą, dirbo Ma
žeikių apskrities ligoninės chirur
giniame bei ginekologijos — aku
šerijos skyriuje. Vokietijoje karo 
metu buvo geležinkelio stovykloj 
gydytoju. Po karo dirbo Hanau 
ligoninėj chirurginiame skyriuje. 
Australijoje, po eilės metų, leidus 
laikyti egzaminus, teko pakarto
ti medicinos kursą, ne savo, bet 
jau anglų kalba, lankyti ligoninę, 
susipažinti su australų tyrimo ir 
gydymo metodais, kas jiems at
rodo labai svarbu žinoti. Per egza
minus, sako gydytojas Stasys Stat
kus, australai yra džentelmeniški, 
bet reikalauja žinių: tikslių — 
aiškių atsakymų į paklausimus. 
Duoda nemaža ligonių, pav. apie 
10, kurių diagnozes daugiausia 
tenka nustatyti per trumpą laiką, 
čia pat stovint egzaminatoriams 
ir stebint, kaip tyrinėji pacientą.LANKĖSI LIETUVOJ

J. STUKO ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS

Amerikos Lietuvos Atsiminimų 
radijo programos direktorius Jo
kūbas Stukas, keliaudamas' su 
Amerikos prekybininkų misijos at
stovais po Afriką, Vid. Rytus ir 
Europą aplankė ir Lietuvą.

J. Stukas, Amerikoje gimęs ir 
augęs lietuvis, turėjo progos pa
matyti ne tik Vilnių, bet ir Kau
ną. Savo kelionės po Lietuvą įspū
džius J, Stukas yra paskelbęs Dir
voje, kur rašoma: “jo, Stuko, 
bendrakeleivis E. Krueger, pa
klaustas, kokį įspūdį padarė Lie
tuva, per radiją atsakė: “Jei aš 
komunizmo nemėgau anksčiau, tai 
dabar dvigubai kovosiu prieš jį. 
Aš pasakysiu Amerikos žmonėms,

LIUKSUSINIAI TRAUKINIAI
Sekančiais metais, kai bus baig

tas įrengti bendras bėgių plotis, 
tarp Sydnėjaus ir Melburno kur
suos naujas liuksusinis traukinys. 
Jis jau yra užsakytas ir darbai 
jau dirbami. Viktorijos ir N.S.W. 
geležinkelis šį planą vykdo ben
drai ir tatai jiems kainuos po £ 
300.000.

14 vagonų traukinyje bus: val
gomasis, talpinąs 48 žmones; dvi- 
lovės kupė su atskiru dušu; spe
cialus vagonas, aprūpinąs elekt
ra, virimą šildymą ir ventiliaci
ją; klubo vagonas su salionu 40- 
čiai žmonių ir likerio baru. Be to, 
bus ir kiti modernūs patogumai.

Manoma, kad patobulinus trau
kiniuose patogų keliavimą, rasis 
ir keleivių.

DEŠIMTAINĖ SISTEMA
Australijos vyriausybė sudarė 

komisiją, kuri tirtų dešimtainės 
sistemos įvedimą. Tikimasi, kad 
komisija patieks savo radinius 
parlamentui trijų mėnesių laiko
tarpyje.

Iš jų elgesio dažniausia negalima 
spręsti, ar jie atsakymais yra pa
tenkinti, ar ne, tai sužinoma tik 
po visų egzaminų, pranešant laiš
ku.

Mes linkime medicinos gydyto
jui S. Statkui, sėkmingai išlai
kiusiam nustatytus egzaminus ir 
atgavusiam vėl gydytojo prakti
kos teises, geriausios sėkmės sa
vo atgautoj profesijoj. A.K.

kokį vargą ir skurdą kenčia jo 
pavergtos tautos. Žmonių veidai 
Lietuvoj prislėgti, nelaimingi, blo
gai apsirengę, ten labai daug ru
sų kariuomenės, ko nė vienam ki
tam krašte nesimatė”...

Juodu abu atidavė žmonėms sa
vo kostiumus, baltinius, batus ir 
pinigus. Apvažiavusiems apie 20 
kraštų, Lietuva atrodė vargingiau
sias kraštas, išskyrus Indiją. J. 
Stukas, važiuodamas iš Vilniaus į 
Kauną, jieškojo dainose apdainuo
tų, iš pasakojimų girdėtų lietu
viškų koplytėlių, deja, tematė pa
keliui tik vieną ir tai be Rūpinto
jėlio.

Jis Kruegeriui buvo pasakojęs, 
koks Kaunas gražus miestas, kurį 
jis tiek kartų matė iš nepriklau
somos Lietuvos nuotraukų. O da-
bar baisu buvę žiūrėti. Valgė Met
ropolio viešbutyje, kuris viduj ir 
iš lauko per eilę metų nedažy
tas, aptriušęs.. Važiavo pro Prisi
kėlimo bažnyčią, kurioj dabar yra 
radijo aparatų fabrikas. Mat, 
jiems, Amerikos prekybininkų mi
sijos atstovams, buvo leista ap
žiūrėti statomą elektros jėgainę 
ir laisviau pavaikščioti.

Kaune, prie vadinamosios Kau
no jūros, tą dieną buvo didelės iš
kilmės — oficialusis elektrinės 

' atidarymas. Buvo suvežti ansamb
liai, šokama ii* dainuojama, sako
mos kalbos. Visame krašte tą die
ną buvo paskelbta nedarbo die
na. Iškilmės dėl perkrautos propa
gandos amerikiečiams padarė slė- 
giantį įspūdį.

Tėvynėj gyvenantieji kaltina 
laisvojo pasaulio lietuvius, kad 
jie, klaidindami per radiją, jog 
greit ateisim, išvaduosim, sunai
kino apie šimtą tūkstančių parti
zanų, pačias gražiausias Lietuvos 
jaunąsias intelektualines jėgas, nes 
jie, tais žodžiais tikėdami, bėgo į 
miškus, kovojo, laukė ir... tragiš
kai, žiauriai buvo išžudyti. Ir jie 
pageidauja, kad vietoj trėmimų 
dienų laisvas pasaulis minėtų di
dvyriška kankinių mirtim žuvu
sius paritzanus.

Vilniuje J. Stukas bandė klau
syti Amerikos Balso, bet negalėjo 
girdėti, nes už Gedimino kalno 
yra specialiai įruošti 4 didžiuliai 
trukdymo stulpai.

Per Vilniaus radiją ameri
kietis E. Krueger pasakė ang
liškai: telaimina jus Dievas, o 
J. Sutkus palinkėjo lietuvių tau
tai ištvermingai sulaukti tos die
nos, kada laisvai galėsim vieni pas 
kitus keliauti. .

Jo giminės Aluntoje, gavę ži
nią, ruošėsi, laukė, takus išbarstė 
smėliu ir išvažiuojant verkė, kad, 
atvažiavęs iki namų slenksčio, ne
galėjo jų aplankyti. Nedraudžia
ma, sakė jo palydovai, bet nepata
riama, nesaugu, nes esate jūs pir
mieji turistai, be to, ir Amerikoj 
mūsų diplomatams neleidžiate vi
sur važinėti. E.L.I.
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J. AKINIS

JĖGŲ LYGSVARA AR
PERSVARA? Lictuuiai —■

Vakarų gynybos žnyplės. Keturių gynybos sparnų pajėgumas. Kas sulai
ko sovietus nuo ginkluotosios revoliucijos antpuolio.

Suirus vad. Viršūnių Konferen
cijai ir pasaulinėj spaudoj pasipy
lus straipsnių serijoms, svarstan
čioms ateities galimumus, pravar
tu peržvelgti dviejų pasaulių ko
vos pozicijas ir jų pajėgumų.

Nemaža neapdairių stebėtojų, 
o iš dalies ir šiaip gyvenimo pesi
mistų mėgsta kaltinti vakariečius, 
dažniau gal Ameriką, kad jie užsi- 
liūliavę sovietų peršamos koeg
zistencijos nirvanoje ir esą jau 
atsilikę nuo komunistinio bloko 
karinės parengties požiūriu.

Nūdienos faktai tačiau kalba 
ką kita. Peržvelgus Amerikos va
dovaujamą vakariečių strategiją, 
susidaro vaizdas, kalbąs vakarie
čių naudai.

Jau senai girdime Sov. Sąjun
gos ir Raud. Kinijos šauksmą, 
kad amerikiečiai, girdi, rengią 
agresiją, intensyviai stiprindamie- 
si savo bazėse, lengvai Sovietus 
pasiekiamuose pasaulio taškuose. 
Bolševikams itin nepatiko ir ne
patinka keturi Amerikos gynybos 
taškai: P. Korėja (jos užnugary
je Japonija), Formozą valdantie
ji Kinijos nacionalistai, Turkija 
ir V. Vokietija.

Ryškinant šio sovietų nepasiten
kinimo priežastis, trumpai per
žvelkime šių Amerikos gynybos 
taškų karinį ir strateginį potencia
lą, kad galėtume pasidaryti rei
kiamų sau išvadų.

PIETŲ KORĖJA — 
AVANGARDAS SOVIETUOS 

ŽEMYNE
Pietų Korėjos reikšmė Vakarų 

gynybai yra neabejotina ir nepa
keičiama. Ji turi per 25 mil. gy
ventojų, kurie yra ganėtinai ap
sišvietę ir susipratę. Jie dar pui
kiausiai atsimena neperseniau
siai pasibaigusi Korėjos karą, ku
ris įkvėpė jiems gilaus patriotiz
mo jausmą ir neapykantą komu
nistiniam rėžimui. Be to, Ameri
kos militarinė pagalba išugdė iki 
šiol galingą ir puikiausiai gink
luotą P. Korėjos armiją, kurią su
daro per pusę milijono vyrų. Ka
dangi šioji armija yra instruktuo
jama amerikiečių, jų aprengta ir 
apginkluota, tai niekas neabejo
ja jos patikimumu ir kovingumu.

Pati P. Korėjos pozicija, kaip 
jau parodė ir praeitasis karas, so
vietiniams kraštams (Sov. Rusi
jai ir Raud. Kinijai) yra labai pa
vojinga, nes tatai gi yra galingas 
prietiltis, galįs pulti priešą iš už
nugario. Sovietinėms gi pajėgoms 
susidoroti su P. Korėja (taip pat 
parodė praeitasis karas) yra la
bai sunku ir neparanku dėl kele
to priežasčių: pirmiausia P. Ko
rėją nuo Kinijos ir Mandžiūrijos 
skiria natūrali siena — plati Yalu 
upė ir aukštų, neperžengiamų 
kalnų grandis, o be to, Amerikos 
pagalba ir arsenalai gali būti la
bai greitai atplukdyti ar atskrai
dinti iš Japonijos, Formozos ar 
Filipinų karinių bazių. Rusai ir 
komunistiniai kinečiai iki šiol pa
lyginti labai silpni jūrose ir ame- 
rikietinės invazijos gal net kitose 
šių kraštų vietovėse jie nesitiki 
atlaikyti.

FORMOZOS STRATEGINĖ 
PADĖTIS

Gal dar svarbesnis veiksnys Tol. 
Rytuose, lemiąs ikišiolinę gink
lų tylą, yra nacionalistinė Formo- 
za. Nors šioje, palyginti, nedide
lėje saloje, dar nėra nė 10 pilnų 
milijonų gyventojų, nors šį stra
teginį postą Kinijos raudonieji 
dažnai mėgsta pašiepti, vadinami 
“siaura mirštančiųjų buržujų ki
šenė”, tačiau, kaip praktika ro
do, šios “kišenės” nedrįsta pulti 
600 mil. gyv. skaičiaus raudonie
ji. Prieš tūlą laiką jie atkakliai 
ir ilgai bombardavo tik mažutę 
Formozos salelę, pačioje Raud. 
Kinijos pašonėje ir negalėjo iš
krapštyti iš jos nacionalistų gar
nizono. Paskutinėmis dienomis, 
besiruošiant Formozą lankyti 
Amerikos prez. Eisenhoveriui, ki
niečiai vėl bando atnaujinti Matsu 
salos bombardavimą, tačiau šis

įprastinis komunistinio teroro var- išmušti bent vieną ašį iš šio ketur-
tojimas jau negąsdina vakariečių 
gynybos vadų, nes jie pilnai įsi
tikinę, kad tatai tėra tik papras
tas nerimtų vadovų iššokis. Inva
zinio gi puolimo visiškai net ne
laukiama, kadangi tatai sukeltų 
visuotinį karą, kurio raudonieji 
daugiau bijosi, nei visi kiti.

Kaip minėjau, nors Formozą ir 
nėra gausi gyventojų skaičiumi, 
tačiau amerikinės pagalbos dėka 
ji laiko per pusę milijono puikiai 
paruoštos ir ginkluotos kariuome
nės. šioje saloje, kuri yra dėkin
ga ginti dėl gamtinių sąlygų (ją 
saugo platus vandenyno ruožas ir 
strateginiu požiūriu sutvirtintų 
salelių bei kalnų grhndys) dar ir 
amerikiečiai yra įsteigę savo kari
nes bazes ir laiko atominių ginklų 
bei tolimojo šaudymo raketas. Be 
to, Amerikos laivyno galinga 7- 
toji flotilija nuolat Ųudi Formo
zos sąsiauryje.

SVARBIAUSIAS POSTAS — 
— TURKIJA

Du minėtieji kraštai — P. Korė
ja ir Formozą —, neminint jau 
Japonijos ir jose esančių stiprių 
amerikiečių karinių bazių, supran
tama, daugiausia pavojaus sudaro 
Raud. Kinijai ir Sov. Rusijos to
limiesiems rytams. Tačiau pačia 
svarbiausia Vakarų gynybos stra
tegine pozicija yra laikoma Tur
kija.

Iš Turkijos vakariečių pajėgos 
gali labai lengvai pažeisti Sov. Ru
sijos svarbiausias karinės pramo
nės sritis, kurios esančios sukon
centruotos Uralo kalnų grandyje. 
Turkija gi šiuo laiku yra laikoma 
NATO dešiniuoju gynybos sparnu 
prieš sovietus. Ji turi per 25 mil. 
pernelyg karingų gyventojų, senų 
Rusijos priešų. Neskaitant Ame
rikos įgulų ir bazių Turkijoje, pa
ti Turkija turi gerokai per pusę 
milijono kariuomenės, amerikonų 
rengiamos ir ginkluojamos. Perei
tų metų gruodžio mėn. Sovietai 
viešai kaltino Turkiją, kuri, esą 
besirengianti agresijai, tačiau 
greitai sovietai parodė malonų 
veidą, pasikviesdami jos min. pir- 
min. Menderes į Rusiją ir kalbė-
damiesi gražiuoju, tačiau nieko iš 
jos nepešdami. Pasirodė, kad Tur
kijos vyriausybė net nepriėmė so
vietų siūlomos materialinės para
mos savo pramonei kelti. Ameri
ka, rašoma, po antrojo pasaulinio 
karo yra investavusi Turkijon ke
leto milijardų dolerių sumą.

VOKIETIJOS POZICIJA
Pajėgiausias tačiau V. Pasaulio 

partneris yra susicementavusi ir 
atkutusi Vakarų Vokietija. Jos ar
mija NATO gynybos schemoje yra 
pati didžiausia, o ir jos pramonės 
galingumas yra nepalyginamas. 
Gerai dar pamename, kad prieš 
porą mėnesių net vakariečių spau
doje buvo Adenauerio Vokietija 
sukėlusi audrą, kai ji panorėjo 
susirasti karinių bazių Ispanijoj. 
Politiniai komentatoriai paskuti
niu laiku skelbia, kad V. Vokieti
jos karinis pasirengimas esąs visu 
pajėgumu stumiamas į priekį. Ka
rinė dvasia esanti pakili, nes vo
kiečiai suprantą, kad ir. jie turį 
visomis priemonėmis prisidėti prie 
kultūringojo pasaulio gynybos pa
stangų.

Net kaikurie vakariečiai, ypač 
anglai, prisibijo perdaug didelio V. 
Vokietijos atsiginklavimo, kai pri
simena laikus, kada Vokietija 
triuškino beveik viso pasaulio ka
riuomenes.

BENDRI SVARSTYMAI
Trumpai peržvelgę šiuos ketu- 

rius Vakarų gynybos postus, tu
rėtume konstatuoti, ‘ kad jie yra 
pakankamai solidūs ir stiprūs. Rei
kia suprasti, kad vadinamuoju tai
kos metu tik šie atsparos punktai 
laiko virš 2 mil. armijas, nežiū
rint to, kad jomis rūpinasi iš už
nugario galingoji ir turtingoji 
Amerika.

šitai suprasdami, komunistiniai 
kraštai deda milžiniškų pastangų 

račio gynybos vežimo. Bandymai 
užpulti P. Korėją nepavyko, For
mozos nedrįstama pulti, Turkija ir 
Vokietija yra perkieti riešutai. 
Puldami vieną ar kitą šių bastijo- 
nų, komunistai susidurtų ne tik su 
jais visais iš karto, bet susilauktų 
pasipriešinimo ir trijų, galingųjų 
— Amerikos, D. Britanijos bei 
Prancūzijos. Gal tik dėlto jie ban
do diversyvinę taktiką, norėdami 
bent vieną šių kraštų perstumti 
į neutraliųjų poziciją. Užsienio 
spaudos pranešimais, paskutinieji 
įvykiai P. Korėjoje, Turkijoje, o 
dabar ir Japonijoje yra Maskvos 
ir Pekino diriguojami ir inspiruo
jami. Kairiųjų pažiūrų studentų 
demonstracijos, lydimos ir veda
mos komunistinių gaivalų, norėtų 
įstumti į šių kraštų vyriausybes 
tokius asmenis, kurie ilgainiui at
sisakytų nuo nepuolimo sutarčių 
su Vakarais į neutraliųjų frontą.

Kyla klausimas, ar jiems tatai 
pavyko?

Paskutiniais pranešimais iš P. 
Korėjos, dabartinis valstybės gal
va dr. John Chang esąs linkęs dar 
labiau sustiprinti ryšius su Ame
rika. Jis intensyviai keliąs klausi
mą sudaryti su Japonija, Filipi
nais ir Formozą antikomunistinę 
sąjungą. Turkijos karinis diktato
rius gen. Cemal Gursel esąs žy
miai griežtesnis antikomunistas už 
buv. min. pirm. Menderes. Jis ypač 
esąs pasipiktinęs nusodintojo 
premjero flirtu su Sov. Sąjunga 
jo kelionės metu į Rusiją.

Čia neteko išminėti visų vaka
rietiškųjų gynybos pajėgų poten
cialo. Tačiau jau tik šių keturių 
gynybos postų pavaizduotieji 
skaitmenys rodo, kad vakariečiai 
(įjungus į jų aliansą Ameriką, 
Angliją, Prancūziją ir dešimtis 
mažesniųjų) ne tik atsveria komu
nistinio bloko karinį potencialą, 
bet ryškiai jį perviršija. Tatai ir 
yra priežastis, kad sovietai nesi
ima ginklų, o tegrasina tik tuš
čiais žodžiais.

ŠVEDIJOS LIETUVIŲ VEIKLA
Švedijos lietuvių susirinkime 

ŠLB valdybos vardu ataskaitinį 
pranešimą padarė jos ilgametis 
pirmininkas arch. J. Pajaujis. Jis 
priminė, jog šio krašto lietuvių 
bendruomenė yra susiorganizavu
si *viena pirmųjų (1950 m.) ir jos 
įstatai savo metu buvo laikomi pa
vyzdiniais. Per savo gyvavimo de
šimtmetį, dėl emigracijos neteku
si maždaug dviejų trečdalių na
rių, ŠLB-nė turėjo atsisakyti sa
vo ankstesnių organizacijos for
mų. Dėl tos pačios priežasties ne
vienodai sugebėta aprėpti tris 
pagrindines veiklos sritis, būtent, 
apjungti visus šiame krašte gyve
nančius lietuvius į vieną organi
zacinį vienetą, dalyvauti PLB-nės 
veikloje ir rūpintis lietuviškaisiais 
reikalais kitų tautybių tarpe. Per 
pastaruosius metus pagal turimas 
pajėgas bene geriausiai pavykę 
atlikti pastarąjį uždavinį, nors ir 
tai ne visada bendruomenės, kiek 
pavienių asmenų veiklos dėka.

Nuo Lietuvos okupacijos pra
džios Švedijoje veikiančiame Pa- 
baltiečių komitete lietuvių atsto
vais, mirus rašytojui ir visuome
nininkui I. šeiniui, liko dr. J. Lin- 
gis ir arch. J. Pajaujis. Šio komi
teto asmenų iniciatyva pernai va
sarą buvo sudarytas, garsusis 
“Rugpjūčio” komitetas, kurio ak
cija švedų visuomenėje ir spaudo- 
je sukliudė Chruščiovo kelionę
Skandinavijon. Pastarajame komi-
tete dr. Lingį pavadavo A. Jover- 
tas.

šeiniaus mirtis paliko spragą ir 
PET atstovybėje, kuri sudaryta 
skyrimo keliu iš centro New Yor
ke. Lankydamasis Stockholme 
Sidzikauskas tarėsi su ŠLB val
dybos pirmininku dėl naujų at
stovų paskyrimo.

Bendradarbiavimas su estų ir 
latvių bendruimenėmis vyksta 
sėkmingai. Prie žymesnių šios rū-

★ Lietuvaitė studijuos indėnus. 
Danguolė Variakojytė gavo iš 
“American Association of Uni
versity Women” 2,000 dol. stipen
diją studijuoti indėnų papročiams, 
kalbai, muzikai, dainoms ir kt. ap
raiškoms.

Danguolė yra baigusi Rosevelto 
un-tą Čikagoje ir rengiasi dokto
ratui Indianos universitete Bloo
mingtone.

★ Koncertas mokyklos naudai. 
Čikagos Augėlesniosios Lituanisti
kos Mokyklos Motinų Klubas su
rengė koncertą, kuriame progra
mą išpildė 4 solistės: P. Bičkienė, 
A. Kalvaitytė, I. Motekaitienė ir 
R. Mastienė, akomp. prof. VI. Ja- 
kubėnas.

Koncertas buvo rengtas tikslu 
sukelti lėšų vadovėliams. Po kon
certo įvykusiame pobūvy 2 stam
besni rėmėjai VI. ir O. Jakubė- 
nai ir B.A. Bendoraičiai padova
nojo po 500 dol.

★ Vladas Šlaitas, kurio poezijos 
rinkinys buvo atžymėtas Rašyto
jų Draugijos premija, iš Anglijos 
išvyko į Vokietiją, kur dirba prie 
Eltos informacijų.

★ Velionio gen. T. Daukanto 
draugai renka medžiagų jo mono
grafijai.

★ Mirė muzikė Elena Laumen- 
skienė. “Tiesa” įdėjo E. Laumcn- 
skienės trumpą nekrologą, pasira
šytą “grupės draugų”. Čia skel
biama:

"Š.m. kovo 24 d. po sunkios li
gos mirė viena iš senesniosios kar
tos lietuvių muzikų, Lietuvos 
TSR nusipelniusi meno veikėja, 
profesorė E. Laumenskienė.”

E. Laumenskienė buvo gal vie
nintelė Lietuvos moteris — kom
pozitorė, o ne tiktai rimta muzi
kos mokytoja.

1930 m. E. Laumanskienė įstei
gė Kaune Liaudies konservatori
ją, kurios direktoriumi ir pedago
gu ji išbuvo iki 1940 m.

E. Laumanskienė buvo senų tra
dicijų asmenybė. Sunku jai buvo 
pritapti prie ‘/tarybinio” gyveni
mo, kuris ją gerokai paspaudė ir 
paterorizavo.

★ Poetai Henrikai Radauikai, 
gyvenąs Washingtone, sulaukė 50 
m. amžiaus. Yra gimęs 1910 m. 
bal. 23 d. Krokuvoje. 1929 metais 
baigė Panevėžio mokytojų semina
riją, o 1935 m. — Vytauto D. 
Universiteto Humanitarinį Fakul- 

šies įvykių priskirtina pernai prieš 
Kalėdas įvykusi pabaltiečių audi
encija pas Švedijos karalių Gus
tavą VI, kuriam buvo įteiktas pa
dėkos adresas, paminint išeivijos 
15-kos metų sukaktį. Taipgi ben
dromis pastangomis buvo padary
tas pareiškimas prješ užs. reik, 
ministerį Unden. Tas pareiškimas 
sulaukė gyvo atbalsio šio krašto 
didžiojoje spaudoje.

Lietuviai dalyvauja taipgi Bal
tų humanistinės dr-jos ir BHD 
šalpos organizacijos veikime. Pra
nešime apie pasruoju metu pasi
taikiusius nesklandumus dalyvių 
susirūpinimą, kuris buvo išreikš
tas vienbalsiai, priimta atitinka
ma rezoliucija. Tuo pačiu išreikš
ta padėka ligšioliniams atstovams, 
kurie įgalioti toliau atstovauti su
tinkamai su bendruomenės nusis
tatymu. Ryšium su tuo vienbalsiai 
priimtas ir kitas bendro pobūdžio 
nutarimas principiniam bendra
darbiavimui su kitomis organiza
cijoms nustatyti.

Naujoji ŠLB valdyba išrinkta 
beveik iš tų pačių asmenų, lei
džiant kooptuoti specialioms pa
reigoms. dar du asmenis. Pirminin
ku perrinktas arch. J. Pajaujis.

Susirinkimas baigtas Tautos 
himnu; Jam pirmininkavo inž. J. 
Krikšščiūnas iš Vesteros, sekreto
riavo dr. K. Čeginskas iš Uppsa- 
los. Revizijos pranešimą padarė 
inž. Gūmauskas. Suvažiavusius te-
legrama iš Lundo pasveikino Lie
tuvos kariuomenės savanoris-kū- 
rėjas pik. Itn. Menauskas. Po ofi
cialiosios dalies susirinkimo daly
viai bendrai pasivaišino dailinin
kų E. ir F. Budrių erdvioje atel
jė. Dalyvių tarpe buvo ir velio
nio šeiniaus našlė.

Ta pačia proga įvyko Baltų hu
manistinės dr-jos šalpos organiza
cijos liet, sekcijos posėdis.

(E.L.I.) 

tetą. 1937 metais buvo Klaipėdos 
radiofono redaktorius, vėliau dir
bo Švietimo Ministerijos Knygų 
Leidimo Komisijoje, karo metu 
buvo Valstybinės leidyklos vyr. 
redaktorius. Nuo 1950 m. gyveno 
Čikagoje, o dabar persikėlė į Va
šingtoną dirbti Kongreso biblio
tekoje.

Iš spaudos išėjo jo poezijos rin
kiniai “Fontanas” (1935), “Strė
lė danguje” (1950), “Žiemos dai
na” 1955, susilaukusi Liet. Rašy
tojų Draugijos premijos. Skaity
tojai grožisi jo eilėraščių forma, 
minčių žaismingumu, originalia te
matika. H. Radauskas taipgi yra 
davęs daug vertimų iš rusų, len
kų, vokiečių, prancūzų poetų ir 
beletristų.

★ Mirė Rachel Portela-Audeni*. 
Balandžio 7 d. mirė Rio de Janei-' 
re nuoširdi Lietuvos bičiulė, .po
etė, visuomenininke Rachel Por- 
tela.

Buvo gimusi 1908 m. Brazilijos 
šiaurėje, kur jos tėvas turėjo cuk
rinių švendrių plantacijas. Leis
dama jaunystę tėvo dvare, turėjo 
progos gerai pažinti pilną priešgi- 
nybių, feodalinės atmosferos su
pamą darbininkų gyvenimą, kas 
vėliau atsispindėjo jos raštuose. 
Iš prigimties idealiste, ji nuolat 
jieškojo socialinio teisingumo, ta
čiau jo nerado net persikėlusi į 
Rio de Janeiro, kur virė kultūri
nis krašto gyvenimas.

Rachel daug rašė, tačiau atski
ru leidiniu nieko neišspausdino. 
Ji paliko dviejų stambių romanų 
rankraščius: “Os Desgracados” — 
(Nelaimingieji) ir “As Vitimas da 
Lei” — (įstatymų aukos), kuriuo
se vaizduoja savo gimtojo krašto 
žmonių gyvenimą.

Prieš 26 metus ištekėjusi už inž. 
K. Audenio, Rachael visą laiką bu
vo neatjungiama Rio lietuvių ko
lonijos veikėja, visa siela atsida
vusi lietuviškiems reikalams. Ji 
mylėjo Lietuvą, kaip savo antrą 
tėvynę, rašė jos garbei eilėraščius, 
straipsnius, sakė prakalbas, kurio
se nuolat pabrėžė tautos
garbę, kalbos gražumą ir kilnumą.

Mirė Rachael nuo vėžio.
Gausus draugų būrys palydėjo 

Rachael į kapus. Apie 100 vaini
kų, jų tarpe ir Rio lietuvių kolo
nijos, pagerbė Rachel paskutinio 
poilsio vietą. Dalyvavo ir Lietu
vos įgaliotas ministeris Mejeris su 
ponia.

★ Lietuvi* inžinierius Afrikoje. 
Inžinierius Vyt. J. Šliūpas, Dr. 
Jono ir Grasildos Šliūpų sūnus, at
lieka inžinieriaus darbus Liberi
joj, Vakarų Afrikoj. Jį ten yra pa
siuntus dvejiems metams Čikagos 
Stanley Engineering Co.

★ Žalgirio mūšio 550 m. sukak
čiai paminėti Čikagoje sudarytas

JUODOJI RINKA SOVIETUOSE PLINTA
Nežiūrint oficialių suvaržymų, 

Sov. Sąjungos piliečiai, negalėda
mi apsirūpinti reikmenimis viešo
se parduotuvėse, randa kelius į 
slaptus šaltinius. Tai buvo vi
suomet daugiau ar mažiau prakti
kuojama, bet pastaruoju metu 
slapti mainai ėmė labai įsigalėti. 
Maskvos spauda praneša, kad ties 
didžiosiomis sostinės parduotu
vėmis susirenka būriai žmonių ir 
ten parduoda bei perka įvairius 
gaminius, kurie staiga išlenda iš 
portfelių, krepšių, kišenių. Tokie 
pardavėjai esą greit dingsta ir jų 
nesuskumba pagauti pareigūnai 
įstaigos kovai su spekuliacija. 
Ypač plačiai einą vilnoniai gami
niai — megztiniai, marškiniai, 
skarelės, kakliniai, pirštinės. So
vietų įmonės pradėjusios gamin
ti daugiau tos rūšies gaminių, bet 
jų kokybė menka, ir todėl atsira
dę privačių gamintojų. Pasak 
“Krokodilo”, Maskvoj yra daug 
slaptų mezgyklų, veikiančių mi
licijos panosėje. Nesenai kovos 
su spekuliacija pareigūnai suėmę 
Oną Lazarevą, turėjusią slaptą 
parduotuvę. Joje buvę rasta siū
lų $9.250 vertės, 150 megztinių 
ir $7.500 vertės. Kitoje vie
toje rasta siuvykla, pagami
nanti kasdien 100 palaidinių. Pa
sak to paties “Krokodilo”, to
kioms įmonėms netrūksta žaliavų, 
nes valstybinių įmonių tarnauto
jai parūpina didelius kiekius vil
nų ir parduoda jas slaptojoj rin
koj su šiokiu tokiu uždarbiu.

Panaši būklė esanti su automo
biliais. Pagal vyriausybės potvar

specialus komitetas, kuris kartu 
praves ir Dariaus ir Girėno skri
dimo sukaktuvini minėjimą. Ko
mitetą sudaro ats. pulk. A. Rėk- 
laitis — karių ramovės atst., A. 
Gintneris — bendruomenės, P. 
Grincevičius — istorijos d-jos, dr. 
S. Biežis — buv. Dariaus ir Girė
no komiteto atst. Paprašytas dar 
paskirti savo atstovą Dariaus-Gi
rėno veteranų pastas.

★ Vienas Čikagos lietuvis, bu
vęs policijos valdininkas, gavo vi
zą ir aplankė Lietuvą. Vilniuje jis 
išbuvęs 7 d., gyvendamas pas bro
lį, grįžusį iš Sibiro. Vilniuje iš 
augštesnio saugumo pareigūno jis 
gavęs leidimą nuvykti į savo tė
viškę. Kad būtų buvęs sekamas, 
nejautęs. Vilniuje jis turėjęs kas
dien išsikeisti pragyvenimui po 
$16 ir gaudavęs po 10 rublių už 
dolerį. Viso viešnagė, įskaitant do
vanas, jam kainavusi apie $1800.

★ Jaunimo kursu* Vok. Kr. Val
dyba yra numačiusi suruošti lie
pos 17-27 d.d., Huettenfelde, gim
nazijos patalpose. Apylinkių pir
mininkai ir seniūnai yra paprašyti 
išaiškinti ir pranešti valdybai, 
kiek jaunimo iš apylinkių galėtų 
į kursus atvykti. Kursuose galės 
dalyvauti jaunuoliai-ės 16-25 m. 
amž.

★ Birutė Jakubauskaitė, gimusi 
Argentinoje, ištekėjusi už genera
linio Urugvajaus konsulo Indijo
je,, Bombėjuje pasireiškia ne tik I 
baleto mene, bet ir moderniojoje 
tapyboje. Kaip rašo“ ALB”, diplo- ' 
matų pobūviuose ir pasimatymuo
se su Indijos premjeru Nehru Bi
rutė visuomet su pasididžiavimu 
mini savo lietuvišką kilmę.

A Argentinietis lietuvis pramo
nininkas remia lietuvišką muzilų. 
Stambus Argentinos lietuvių pn- 
monininkas ir visuomenininbi 
Kaz. Deveikis-Pipiras savo lėšoms 
išleido kompozitoriaus Vytauto 
Kerbelio gaidų albumą, o tų gai
dų klišes vėliau perdavė “Arg. 
Lietuvių Balso” leidyklai.

★ Šia vasarą Čikagoje yra ren
giama aiitroji Tarptautinė Preky
bos ir Pramonės paroda. Joje Lie
tuva vėl turės savo skyrių, kuriuo 
rūpinsis LB Čikagos apygardos 
valdyba. Parodos vietos nuomavi
mui bei kita reikia daug lėšų, ku
rių rengėjai neturi. Todėl yra 
kreipiamasi tuo reikalu į geros 
valios lietuvius.

★ šį rudenį, lapkričio 24-27 d.d. 
įvyks sukaktuvinis Balfo seimai, 
skirtas 15 metų šios šalpos organi
zacijos sukakčiai paminėti. Jo ren
gimo komitetą sudaro V. Šimkus 
(pirmininkas), S. Semėnienė, J. 
Arštikys, Ig. Daukus, K. Bružas, 
Ig. Petrauskas.

kį, visi valstybės pareigūnai turi 
perduoti naudojamus automobi
lius specialiai įstaigai — “kopera- 
tyvui” ir prireikus jų kreiptis į 
ją. Daugelis pareigūnų tai pada
rė labai nenoriai, o kaikurie ir 
dabar tebesinaudoja turėtais au
tomobiliais. Pvz. vienas alaus da
ryklos direktorius pasilaiko au
tomobilį, teisindamasis, kad jis 
reikalingas alui išvežioti. Kepyk
los vedėjas buvo sulaikytas Mas
kvos milicijos nedideliame sunk
vežimyje, ant kurio užrašyta: 
“Bandelių ir riestainių išvežioji- 
mas”. Sunkvežimyje nerasta jo
kių riestainių, o tik pats vedėjas, 
vežamas geležinkelio stotin pasi
tikti giminių. “Komsomolskaja 
Pravda” skundžiasi, kad Alma 
Atta valstyb. gyvulių ūkio vedė
jas vežiojąsis automobilyje dide
lį kiekį vatos, kad parodytų, jog 
tai veterinarinė ambulatorija. Ka
zachstano mokslų akademija, tu
rinti tuziną automobilių, neper- 
davusi jų koperatyvui dar nė vie
no. Kai reporteris paklausęs raš
tinę, ar prokuroras neįsikišo, bu
vę atsakyta, kad ir pats prokuro
ras nenorįs perduoti savo įstaigos 
automobilių kooperatyvui.

Tokie reiškiniai atsiranda kraš
tuose, kur žmonės verčiami laiky
tis visokiausių suvaržymų, kaip 
kalėjime. Užtat nieko nuosta
baus, kad Sov. Sąjungos piliečiai 
turi griebtis laisvų mainų, kad 
apsirūpintų reikmenimis, ir geres
nės kokybės ir pigiau nei valdžios 
parduotuvėse. ‘
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Canberroje
NUTARĖ DALYVAUTI

Canberros lietuvių sporto 
bas “Lithuanians” nutarė akty
viai dalyvauti Lietuvių Sporto 
šventėje Sydnėjuje, kam jau pra
dėjo ruoštis. Žada dalyvauti ke
liose sporto šakose, pasirodyti 
naujose uniformose ir ketina įsi
gyti klubo vėliavų.

Kaip vienintelis klubas, turįs 
žiemos sporto sekcijų, šiais metais 
numato padaryti keletu iškylų j 
Snieguotuosius Kalnus, šiuo metu 
Canberros liet, krepšininkai run
giasi žiemos turnyre “A” klasėje. 
Kiekvienose rungtynėse pastebi
ma vis darnesnis susižaidimas ir 
geresnis kamuolio valdymas, kas 
teikia vilčių laimėti taurę, kurių 
lietuviai buvo išlaikę net septyne
rius metus. p.

klu-

daugiau laiko šachmatams ir pa
sieks daugiau laimėjimų. Su 
Greenwich Klubu rungtynės pasi
baigė lygiomis 2i : 2į. Taškai V. 
Patašius 1, V. Koženiauskas 0, V. 
Venclovas i, V. Liūgą 1, P. Gro
sas 0.

STALO TĖN1SAS
Kovo stalo tenisininkai šiais me

tais, žaisdami A rezerve, dalyvau
ja kartu su moterimis ir paskuti
nėse savo rungtynėse nugalėjo 
Petersham Academy 7:4.' žaidžia: 
J. Kenders, N. Gilienė, V. Binkis 
ir R. Liniauskas.

šio tokiam jaunam žaidėjui, kuris 
jau dabar kitų žaidėjų yra vadina
mas “šachmatų wunderkindu”. 
šių metų pradžioje įvykusiame 
Latvijoje tarptautiniame turnyre 
mūsų šachmatų tarptautinis meis
tras V. Mikėnas, vienintelis iš vi
sų žaidėjų, buvo atsiekęs pergalę 
prieš naujųjį pasaulio čempionų. 
Buv. pasaulio čempionas M. Bot
vinik turi teisę sekanačiais metais 
iškviesti M. Tali revanšui.

★ Rusijoje gyvenanti latvė E. 
Ozolina šį pavasarį sumušė lietu
vaitės B. Zalagaitytės — Kalėdie- 
nės turėtų pasaulio ieties metimo 
rekordų, atsiekdama 190 pėdų ket
virtį colio ribų. Senasis lietuvai
tės rekordas, atsiektas pereitais 
metais, buvo 188 pėdos 7 ir ket
virtis colio.

k Brazilijos policija suėmė vie
nų vyrų, kuris pardavinėjo gana 
aukštomis kainomis futbolo marš
kinėlius, sakydamas, kad tų porų 
dėvėjo geriausias žaidėjas Pele of

Santos. Jis pardavė net 42 poras, 
gražiai pelnydamas.

k Jaunas (19 m.) lengvaatletes 
V. Jaras pasiekia puikius rezulta
tus disko metime. Jo paskutinis 
rezultatas yra 53.80 m. V. Jaras 
turi gerus rezultatus ir rutulio 
stūmime.

k I960 metų Lietuvos krepšinio 
nugalėtojais tapo: vyrų Ž.Ū.A. ko
manda ir moterų K.P.I. komanda. 
Geriausių žaidėjų prizus gavo 
Šiaulių V.Ū.V. žaidėjas R. Imana- 
vičius ir Kauno Medicinos Insti
tuto krepšininkė I. Cedrauskaitė.

k A. Varnauskas nustūmė rutu
lį 18.13 m. šis rezultatas patenka 
į pasaulio geriausiųjų dešimtuką.

k Per studentų spartakiadą A. 
Zablovskis numetė ietį 76.00 m. 
Tatai pasaulio 17 vieta (pasaulio 
rekordas 86.02 m.). A. Vaupšas 
į tolį nušoko 7.36 m. ir J. Trei- 
gienė į aukštį 1.61 m.

* B.N.

MAŽIAU PINIGŲ UŽ PREKES — DAUGIAU 
PREKIŲ UŽ PINIGUS —

SPECIALI VASARINE
5% NUOLAIDA

mums malonu pranešti, kad duodame SPECIALIA VASARI
NĘ 5% NUOLAIDĄ visiems, kurie per mus užsako siuntinius i 
LIETUVĄ.

SPECIALI VASARINĖ 5% NUOLAIDA pradeda veikti 
birželio 1 d. ir galioja iki šių metų liepos 31 d. Ta nuolaida tai
koma visiems tuo užsakomiems per mus KATALOGINIAMS 
ir STANDARTINIAMS SIUNTINIAMS.

Prašykite nemokamų katalogų ir nemokamų medžiagų pa
vyzdžių.

Mums būtų reikalingi lietuviai atstovai įvairiose Austra- 
vietovėse.lijos

LITHUANIAN TRADING CO. k
341, Ladbroke Grove ’ 

London; W. 10

Adelaidėje
VYTIS I — Y.M.C.A. 

62-51 ’(29-25)
Vytiečiai žaidė šias rungtynes 

gana gerai, nors vienu metu prie
šas buvo rezultatą pavojingai iš
lyginęs ir, Gumbiui apleidus aikš
tę su penkiomis baudomis, padė
tis atrodė labai kritiška. Petkū- 
nas, užėmęs Gumbio poziciją, cen
tre sužaidė labai gerai ir padėtį 
išgelbėjo gerais prasiveržimais. 
Taškai: Pctkūnas 24, Gumbys 22, 
Statnickas 12 ir Lapšys su Visoc
kiu po 2.

Sekančias rungtynes vytiečiai 
turės garbės žaisti su Australijos 
Olimpine rinktine.

VYTIS III — A.T.C. 54-58 (22-19)
Susitikę su vadovaujančia ko

manda, mūsų jaunuoliai, gal būt, 
perdaug buvo įsibaiminę, kas la
bai varžė jų žaidimą. Blogai buvo 
dengiami priešo žaidėjai. Ruzins- 
kas pajėgė rungtynes užbaigti ly
giomis, įmesdamas 2 baudas. Per 
pratęsimą priešui pavyko laimėti 
trijų taškų skirtumu. Taškai: Dau
gaila su Ruzinsku po 21, Kapo- 
Čiūnas 8 ir Rudzenskas 4. Gynime 
gerai kovojo Morkūnas, bet mes
ti neišdrįso.

VYTIS I (mergaičių) — NORTH 
32-50 (17-20)

Žaista buvo kovingai ir apyly
giai. Lūžimas mūsų nenaudai atė
jo prieš pat rungtynių galą. Taš
kai: M. Kelertaitė su R. Andriušy- 
te po 11, Pečiulytė 4, L. Radzevi
čiūtė 3, D. Radzevičiūtė 
tienė 1.

2 ir Ki-

Kito tė- 
Einant

Žinomo sportininko A. 
vą ištiko eismo nelaimė, 
skersai gatvę buvo partrenktas 
motociklo ir sulaužytos abidvi ko
jos. šiuo metu jis guli ligoninėje.

Esant geram orui, šeštadienių 
popietėtnis bus pradėtos Lietuvių 
Namų sporto aikštelėje tinklinio 
treniruotės. Nuo 1 v p.p. iki 2 va
landos bus treniruotės krepšinin
kams ir vėliau seks tinklinio tre
niruotės.

★
Liepos 9 d. Lietuvių Namuose 

Sporto Klubas ruošia šokių vaka
rų. Per šį vakarų bus stengiamasi 
sudaryti sųlygas kiek galima dau
giau tautiečiams pasilinksminti, 
nevarginant jų įvairiomis loterijo
mis ir panašiai.

B.N.

Sydnėjuje

KREPŠINIS
Krepšinio treniruotės greitu lai-, 

ku bus pravedamos sekmadienių 
rytais. Vyrus sutiko treniruoti V. 
Daudaras, o moteris — V. Binkis.

' V.A.

SPORTO NAUJIENOS
X-JI J.A.V. LIET. SPORTO 

ŠVENTĖ
* Vasaros pradžioje Niujorke 

vyko Amerikos lietuvių X-sios 
Šventės I-ji dalis: krepšinis, tink
linis, stalo tenisas ir šachmatai, 
kai II-ji dalis įvyks Čikagoje rug
sėjo mėn. 3-4 dienomis. Čia bus 
rungtyniaujama lengv. atletikoje, 
futbole, plaukime ir lauko tenise.

Niujorke vyrų krepšinyje I-mą 
vietą laimėjo Waterburio koman
da, kuri baigmėje įveikė Niujor
ką. Tose komandose žaidžia be
veik visi čia gimę lietuviai, taip, 
kad su jais žaisti yra ne lengva, 
nes jie turi gerų žaidimo prakti
kų amerikonų mokyklose. Čikagos 
lietuviai užėmė III-čių vietų, kai 
Čikagos Neris — IV-tų.

* Prieš kelias savaites Čikagoje 
buvo pravesta 1960 metų S. Ame
rikos Pabaltiečių Žaidynių I-ji da
lis. Lietuvių rinktinė čia laimėjo 
vyrų krepšinį, moterų tinklinį ir 
vyrų stalo tenisų. Lietuvis J? Na- 
svytis laimėjo I-jų vietų individua
linėse stalo teniso varžybose. Lat
viai pelnė laimėjimus jaunių krep- 
šinyje ir vyrų tinklinyje.

* Birželio mėn. 18-19 dienomis 
Čikagoje bus pabaltiečių lengv. at
letika, o kiek vėliau — ir kitų ša
kų varžybos.

A J. Valaitis, buv. JAV lietuvių 
krepšinio rinktinės dalyvis išvy
koje j P. Ameriką, žaidžia Lewis 
kolegijos rinktinėje ir yra jos ge
riausias taškų rinkėjas. Jis taip 
pat žaidžia ir už Čikagos Neries 
rinktinę Marquette Park pirme
nybėse ir iš 11 žaistų rungtynių 
neturi dar pralaimėjimo, būdamas 
I-je vietoje.

k Amerikoje žinomojo- žurnalis
to, gyvenančio saulėtoje Kalifor
nijoje ir dažnai turinčio įdomius 
pasikalbėjimus su garsiausiomis 
Hollywoodo kino “žvaigždėmis” 
Alg. Gustaičio iškeltoji spaudoje 
mintis, jog reikia pradėti leisti 
“Lietuvių Sporto Enciklopedijų”, 
randa rimtų atgarsių ir, kiek gir
disi, JAV Lietuvių Fizinio Auklė
jimo ir Sporto Valdyba pradėjo 
jieškoti enciklopedijos vyr. redak
toriaus.

Edv. S., Čikaga

KULTŪRINĖ KRONIKA AR JAU IŠSIUNTEI U‘MŪSŲ PASTOGES” 
PRENUMERATĄ?

V. PATAŠIUS NUGALI PURDY
Sydnėjaus Kovo šachmatininkai 

Žaidė 4-me žiemos turnyro rate 
prieš Greenwich Chess Club. 1-je 
lentoje žaidęs V. Patašius nugalė
jo buvusį korespondencinj pasau
lio šachmatų čempionų C. Purdy. 
Gaila, kad šis mūsų stiprus žaidė
jas negali dalyvauti N.S.W. pir
menybėse, kur turėtų didelį gali
mumų išsikovoti meisterio vardų. 
Tikime, kad baigęs studijas, turės

* M. Tali, jaunasis Latvijos žy
dų tautybės šachmatų žaidėjas, 
pabaigė šachmatų 24-rių partijų 
mačų dėl pasaulio meisterio var
do su buv. pasaulio čempionu ru
su M. Botvinik. M. Tali, laimėda
mas 121 taško prieš Botviniko 81 
taškus, gavo naujojo pasaulio čem
piono titulų, pirmų kartų atiteku-

★ “Tarp dviejų gyvenimų” —
— Vytauto Alanto romanas jau 
išėjo iš spaudos. Veikalas stambus
— turi net 462 puslapių. Romane 
vaizduojamas lietuvių partizanų 
gyvenimas, laisvės kovos, miško 
brolių pilnos įtampos dienos. Au
torius rūpestingai stengiasi psi- 
choligiškai pagrįsti savo persona
žų išgyvenimus, šalia žmogiškos 
kasdienybės, spindi tėvynės meilė 
ir ryžtas, ir tas viskas išsidėsto į 
intriguojančią įvykių pynę.

★ “Praeities pabiros” — Vaclo
vo Biržiškos straipsnių rinkinys 
iš kultūros istorijos — jau iš
spausdintas. Leidžia “Karys”. 
Knyga iliustruota.

k Jonas Aistis spaudai paruošė 
naują sonetų rinkinį. Sudarys apie 
60 sonetų. Jono Aisčio kūryba vi
sada susilaukia susidomėjimo skai
tytojuose.

k Čiurlionio Meno Galerijoje, 
Jaunimo Centre, Chicagoje, vyk
sta Freiburgo meno mokyklą — 
Ecole des Arts et Metiers — bai
gusių bei lankiusių lietuvių daili
ninkų meno paroda.

Parodoje dalyvauja 11 jaunes
nės kartos menininkų: J. Aksti
nas, V. Balukienė, V. Ignas, A. 
Kurauskas, R. Mozaliauskas, J. 
Mieliulis, M. Nasvytis, J. šapkus, 
J. šapkuvienė, V. Remeika ir R. 
Viesulas.

★ Gen. V. Grigaliūno — Glo
vackio atsiminimus ruošiasi išleisti 
Lietuvių Dienų leidykla Los Ange
les, Calif. Knyga, numatoma, pa
sirodys šių metų gale.

★ Vaižganto “Rimus ir Neri
mus” į anglų kalbą išvertė Stepas 
Zobarskas su Clark Mills. Tas 
Vaižganto kūrinys angliškai neblo
gai skambąs. Numatoma rasti bū
dų prie progos jį spaudoje pa
skelbti.

k Prof. Stp. Kairio Atsiminimų 
II t. jo paties yra ruošiamas spau
dai. Jo paruošimą smarkiai sutruk
dė autoriaus liga. Tuo tarpu esan
ti sutvarkyta tik medžiaga iki 
1907 m. Lietuvos socialdemokratų 
konferencijos Krokuvoje. Toliau 
seks atsiminimai iš I Pasaulinio 
karo laikų, Valstybės Tarybos iki 
Steigiamojo Seimo sušaukimo.

★ “Etimologinio lietuvių kalbos 
žodyno” redagavimą, mirus prof. 
E. Fraenkeliui, toliau tvarkys 
kalbininkas prof. Erichas Hof
mann, buvęs Kielio Universiteto 
rektorius.

k Baltų Draugijos įsteigtas Mo
kslinis Baltų Teisės studijų rate
lis nutarė leisti žurnalą “Baltų 
Teisė”, kuriame bus spausdinama 
įvairių kalbų veikalų apie baltų 
teisę bibliografija. Būsimame po
sėdyje bus aptariami Baltijos so
vietinių kraštų teisės klausimai. 
Ratelio valdybon išrinkti: prof. 
N. Valter (Viena), pirm., dr. A. 
Gerutis (Bernas), A. Gruenbaum, 
dr. D. Loeber ir Poom (Stock
holm).

★ Kun. P. Brazauskas, dailinin
kas, gyvenąs JAV, Oregone, ir 
dirbąs ligoninėj kaip kapelionas, 
susilaukė dėmesio amerikiečių 
spaudoje. “Catholic Sentinelle” 
paskelbė M. Ricciardeli straipsnį 
apie jo kūrybą su keliom iliustra
cijom. Autorius sakosi radęs kun. 
P. Brazausko pavardę ispaniškoj 
E. Goštauto knygoj bei jo kūrybos

apibūdinimų. Kun. P. B. piešiųs 
religinius paveikslus. Jo technika 
primenanti dailininkus El Greco 
ir Van Gogh. Originaliausias jo 
kūrinys esąs “Lietuva po raudo
nąja žvaigžde”, kur vaizduojamas 
sunkus kryžius, slėgius Kristų, o 
aplink Jį išblaškytos knygos ir ties 
jomis pjautuvas su kūju. Visa jo 
kūryba dvelkianti mistine kančia 
bei graudumu ir simbolizmu.

* Vinco J. Budriko pirmasis po
mirtinis raštų rinkinys “Poezija 
prozoje’’ jau išspausdintas ir ne
trukus pasirodys rinkoje. Knygą 
galima užsisakyti per “Vienybę” 
Amerikoj.
k Baltų kabotyros straipsnių rin

kinys. žymiam latvių kalbininkui 
prof. dr. Janiui Endzelinui pa
gerbti (jam suėjo 85 metai am
žiaus ir 65 m. mokslinės veiklos). 
Latvijoje išleistas 39 autorių 
straipsnių rinkinys kalbotyros 
klausimais. Yra ir lietuvių auto
rių straipsniai. A Sabaliauskas ra
šo apie Endzelino indėlį į litua
nistikų, A. Vosyliūtė apie jo povei
kį lietuvių kalbos žodynui, J. Bal
čikonis, V. Mažiulis kitais kalbo
tyros klausimais. Yra straipsnių 
apie baltų-slavų kalbinių ryšių 
tyrinėjimą, lietuvių ir latvių žo
dynų palyginimus ir kt. Daug savo 
rašt Endzelinas yra tiesiogiai pa
skyręs lietuvių kalbos bei raštijos 
klausimams. Rinkinio gale pridėta 
Endzelino darbų bibliografija.

★ Lėlių teatras be vietos. Lie
tuvoje lėlių teatras nesuranda vie
tos. Anksčiau jis buvo įsteigtas 
Vilniuje, vėliau perkeltas Mariam- 
polėn, o, dabar, kaip praneša L. 
ir M., jau kurdinamas Kaune.

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai. 
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THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS

Tel: Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius.
Geriausios sųlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau* 
šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 
Centre,

Tarifas

Del

Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

įskaitant butų, maistų ir patarnavimų £ 7.7.0 savaitei. 
Vaikams nuolaida.

smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.

K K H 
B H 
H H B

EUROPIETIS SPECIALISTAS

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. (Priešai* Melburno Town Halt) 

Tel. 62-2231

f. 
s
::

:.::.::.::.:

* Z MODERNIAUSI SPYRUOKLINIAI
ČIUŽINIAI (MATRACAI)

“SLEEPMAKER”
ČIUŽINIAI YRA:

88 John Str., 
Cabramatta, N.S.W.

Tel. UB 2899

galima gauti pas 

lietuvius prekybininkus:
CABRA-VALE HOME

FURNISHING,

PATVARŪS

PATOGŪS

PUIKIOS IŠVAIZDOS

nes yra prikimšti solidžiu sluogtniu specia
lios fibro medžiagos.

net abi pūtėt įvilktos i minkite medvilnės 
pamušalą, kat leidžia maloniai išsimiegoti.

nes aptraukti gražiu Damasko šilko apval
kalu su apvaliais kampais.

Įvairių spalvų pasirinkimas, geriausios išsimokėjimo 
sąlygos, tautiečiams žymi nuolaida. Užsisakius pri
statoma visur, kur pageidaujama.
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NOSU pastogė
ADELAIDĖ

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Pietų Australijos Baltų Tary

ba, atstovaujanti lietuvių, latvių 
ir estų bendruomenes, š.m. birže
lio 12 d. Adelaidės miesto salėje 
surengė birželio trėmimų minėji
mą. Į minėjimą atsilankė visa eilė 
žymių Adelaidės australų visuome
nės atstovų (teisėjų, parlamenta
rų ir t.t.), daug latvių, daug estų 
ir saujelė lietuvių.

Jungtiniam lietuvių ir latvių 
chorui sugiedojus Anglijos himną 
ir C. Sasnausko “Requiem”, kal
bėjo Pietų Australijos parlamen
to narys K.C. Wilson. Per visą 
eilę metų Baltų Taryba, rengda
ma šiuos minėjimus, kviečia žy
mesnius australus pagrindinei mi
nėjimo kalbai. Praeityje keli iš 
jų šią progą panaudodavo pamo
kymams, kaip mes galime tapt* 
gerais australais. K.C. Wilson nuo 
šių pamokymų atsisakė ir, apžvel
gęs Pabaltijo kraštų smurtu įvyk
dytą okupaciją bei trėmimus (de
ja, rengėjai jam suteikė klaidin
gas informacijas), kalbėjo apie 
komunizmo pavojų Vakarų pasau
liui ir apie gyvą reikalą nuolatos 
budėti, — niekada neišleidžiant 
šio pavojaus iš akių.

Po šios kalbos G. Krums var
gonais pagrojo Griego Azos mir
tį.

Antroji minėjimo dalis — kon
certas taip pat buvo pradėtas 
Krumso vargonų solo, šį kartą jis 
grojo Handelio minuetą iš “Be
renice”. Po to “Lituania” choras, 
vadovaujamas V. Šimkaus, gražiai 
padainavo St. šimkauss “Motule 
brangi”, A. Vaičiūno “žuvusiems” 
ir A. Vanagaičio “Malda”.

Estų tenorui Lembit Harm su
dainavus dvi estiškas dainas, estų 
vyrų choras (40 vyrų!) pasirodė 
su trim dainom. Juos pakeitė ži
noma lietuvė solistė G. Vasiliaus
kienė (birželio mėnesį pakviesta 
dainuoti per TV), padainuodama 
N. Naukalio “Maldą” ir A. Stra- 
dellos “Pieta Signore”. Jai akom- 
ponavo jauna lietuvaitė Rūta 
švambarytė. Būtų tikrai malonu, 
jei Rūta pasirengtų ir dažniau 
ateitų mūsų solistams talkon.

Trim atskirais dalykėliais (H. 
Pavasars “96-toji Dovido psalmė”, 
H. Abele “Daina” ir J. Novilio 
“Meditacija”) koncertą užbaigė 
tikrai skaitlingas mišrus latvių 
choras (apie 100 dainininkų).

Scenon suėję visi trys chorai su
giedojo estų, latvių ir lietuvių him
nus. Deja, mūsiškis himnas skam
bėjo nekaip — krūvelė krašte su
spaustų mūsų dainininkų kažkaip 
nepagavo gaidos.

Per visą koncertą lengva buvo 
jausti, kad tiek mūsų choristai, 
tiek ir solistė buvo be reikiamo 
dvasinio pakilimo. Jie ruošėsi, jie 
vargo, o kai koncertas įvyko, ne
buvo lietuvių, kurie klausytų. Ta 
atsilankiusių saujelė sutirpo lat
vių ir estų minioje. Jų gausūs, pa
jėgūs chorai, jų gausi auditorija 
negalėjo nepadaryti įtakos mūsiš
kiams. Ir tai kaltė pačių lietuvių, 
kurie lengvai pamiršta savo tauti
nes pareigas ir į lietuviškus rei
kalus numoja ranka.

gia Sydnėjaus Centr. Namuose 
Redferne pobūvį su šokiais.

Informuojama, kad minėtame 
pobūvyje bus geras orkestras, lo
terija ir bufetas su įvairiais gėri
mais.

Pelnas, kaip žinome, skiriamas 
lietuvių šalpos reikalams, taigi 
tautiečiai ir ypač mūsų jaunimas 
nuoširdžiai raginami juo skaitlin- 
giau tame pobūvyje dalyvauti.

M.P.I.
PAMALDOS

Birželio 26 d. pamaldos Went- 
worthville lietuviams Karmelitų' 
bažn. 10 vai. 45 min. Išpažintys 
nuo 10 vai. 30 min.

Birželio 26 d. Wollongong lietu
viams pamaldos W. Katedroj 5 
vai. po pietų.

Liepos 1 d. — pirmas penkta
dienis — išpažintys Bass Hill baž
nyčioje nuo 7 v. vak.

Liepos 3 d. pamaldos Bankstow- 
ne St. Brendan’s bažn. 10 
45 min.

PARUOŠIMAS PIRMAI 
KOMUNIJAI

Kaip kiekvienais metais, lietu
viai vaikučiai bus ruošiami ir šie
met išpažinčiai ir pirmai Komuni
jai. Gali iš naujo dar lietuviškai 
pasiruošti ir tie, kurie jau tai mo
ka angliškai. Labai prašau nedel
siant užsirašyti pas mane, kad ir 
laišku ar telefonu, nes reikia nu
matyti visiems artimesnę vietovę 
pamokoms ir jas pradėti.

Galite užsirašyti ir toliau gy
venantieji — apie parengimo ga
limybes susitarsime.

Pirmoji Komunija numatoma 
spalio mėn. 9 d.

niai perpinti poezijos ištraukomis 
ir maldos žodžiais, visus jaudino 
ir kėlė ateities veiklos ryžtą jų 
širdyse.

Pradėjęs Pranašo Jeremėjaus 
žodžiais: “O Jūs, visi, kurie eina
te keliu, sustokite ir pažvelkite: 
ar yra skausmas, kaip mano skaus
mas”, — kun. P. Butkus labai vy
kusiomis įtarpomis deklamavo 
vysk. Baranausko, kun. Vienažin
džio, Maironio, Bern. Brazdžionio 
ir Sibire lietuvių sukurtų eilėraš
čių ištraukas.

Pamokslininko žodžiais, per šį 
okupacijos laikotarpį lietuvių tau-

ta neteko apie 1 mil. geriausių 
savo tautos dukterų ir sūnų, jų 
tarpe 4 vyskupų ir apie 800 kuni
gų-Salėn susirinko apie 200 tautie
čių. Minėjimą neilgu, bet jautriu 
žodžiu pradėjo Sydnėjaus apylin
kės pirm. V. Augustinavičius, api
budindamas sovietų padarytąją 
lietuvių tautai skriaudą ir išryš
kindamas keletą vaizdų iš skau
džiui ų birželio mėn. trėmimų tra
gedijos.

Po p. A. Gasiūno deklamavimo, 
pagrindinį pranešimą padarė iš 
Brisbanės atvykęs p. Urmonas, 
kuris pats 1941 metais birželio 
mėn. buvęs išvežtas į Sibiro ver
gų stovyklas ir tik 1948 iš ten lai
mingai pasprukęs ir per Tol. Ry
tus išsimušęs į laisvąjį pasaulį. 
Jis davė žiaurios tikrovės apy
braižą Sibiro vergų stovyklose, 
kuriose yra žuvę ir dešimtys tūks
tančių mūsų tautos sūnų.

Pasiklausę paskaitininko minčių 
ir po apyl. pirmininko padėkos už 
atsilankymą, susikaupę klausyto
jai skirstėsi į namus.

JONINĖS MELBURNE

L-s

MŪŠI 
valdyba, 

talkininkaujant* karių Ramovei š. 
m. liepos 17 d. Lietuvių namuose 
rengia Žalgirio mūšio 550 metų 
sukakties minėjimą. Programoje 
numatyta paskaita ir meninė da
lis.

vai.

K.P.B.

BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ IR 
LIETUVOS OKUPACIJOS 

MINĖJIMAS
ALB-nės Sydnėjaus apylinkė 

kasmet suruošia liūdnosios birže
linių sukakties minėjimą.

Šiais metais toks minėjimas bu
vo rengtas St. Benedicts (Broad
way) parapijos salėje, prieš tai 
kun. P. Butkui atlaikius pamal
das to paties vardo bažnyčioje.

Pamaldos buvo gražios ir iškil
mingos. Visus jautriai nuteikė 
Sydnėjaus “Dainos” choro, vado
vaujamo muz. K. Kavaliausko 
specialiai dienai pritaikytos lietu
viškos giesmės.

Kaip visada, taip ir šį kartą, bu
vo ypač įspūdingas Sydnėjaus lie
tuvių kapeliono kun. P. Butkaus 
pamokslas.

Žiaurios realybės faktai, dar-
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Augštos kokybės 
T.V. PATAISYMAI

T.V. SERVICE
LABORATORY

Tel. WM 4085
Mes esame taip pat 

T.V. Draudimo įstaiga.
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LITU ANUS ŽURNALO REIKALU

MINĖS ŽALGIRIO
Adelaidės Apylinkės^ 
Ikininkaujant K:

VIENAM AR DVIEM 
LIETUVIAMS SIŪLOMA 

dalytis puikiai mebliuotu, su pilnu 
išlaikymu, kambariu už 6 gns. sa
vaitei.

Teirautis adresu: 149 West Str., 
Crows Nest.

Iš žilos senovės yra daug užsi
likusių padavimų, kad vieną kar
tą per šimtą metų, Joninių naktį, 
pražysta paparčio žiedas. Niekas 
nežino, kada tas šimtas metų su
eina ir niekas nenumano vietos, 
kur žydės nuostabus paparčio žie
das.

Paparčio žiedas turi stebuklin
gą galią: žiedą nuskynęs tampa 
visa žinančiu, viską matančiu, iš
mintingu, garbingu ir turtingu 
žmogumi. Daugelis jaunuolių, no
rėdami šių galių įsigyti, ryždavo
si budėti Joninių naktį miško glū
dumoje ir laukti žiedo pražystant. 
Pražydusį žiedą nuskinti nėra taip 
paprasta ir lengva, nes jį saugo 
laumės ir įvairios miškų dvasios. 
Jos bando nukreipti jauno drąsuo
lio dėmesį šnekomis, šposais, pa
laužti jo drąsą grasinimais ir gąss 
dinimais, pasiversdamos bjaurio
mis pabaisomis, plėšriais žvėrimis, 
gyvatėmis, kad tik paparčio žie
das liktųsi nepaliestas. Drąsuolis 
žino būdą, kaip atsirubežiuoti nuo 
pabaisų gnaibymų, kutenimų, slo
pinimų: žvake arba šermukšnine 
laizda reikia apibrėžti ratą ir to 
rato vidury, susikūrus laužą, lauk
ti vidurnakčio, kada pražysta pa
partis. Visos biaurios pabaisos, ko
kio pavidalo jos bebūtų, negali 
peržengti apibrėžto rato ir, susto
jusios aplinkui, visokiais garsais 
šnypščia, kvatoja, gąsdina vienišą 
drąsuolį. Kartais ir labai budriam 
drąsuoliui nepavyksta nuskinti 
žiedo, kai jis ištvermės nustoja ar 
neatskiria tikrovės nuo vilionių.

Tamsią naktį atšlama šieno ve
žimas namo dydžio, ant vežimo 
dar kelios dešimtys juokdarių kre
čia įvairius pokštus, kad praju
kintų drąsuolį, o vežiman įkinky
tas zuikutis. Traukia jis vežimą 
kazokėlį šokdamas, nusiima kepu
rytę ir maloniai prašo parodyti 
jam kelią, nes jis paklydęs ir esąs 
labai pavargęs. Žiedo saugotojas 
tik kilsteli galva, kad pažvelgtų 
į prašytoją — nagi, vežimas ir vi
sa kita dingsta. Būta aiškios ap
gavystės, piktųjų dvasių sugalvo
tos. Ir drąsuolio pralaimėta.

Daug yra padavimų apie papar
čio žiedą. Jau žymiai vėlesniais 
laikais Joninių nakties apeigos pa
sikeitė į bendruomeninį susibūri
mą su visokiomis pramogomis, su 
šokiais, dainomis ir tai dienai pri
taikintais vaidinimais. Lietuvoje 
labai gražiai buvo švenčiama Jo
ninių naktis Rambyno kalne, kur 
žmonių susirinkdavo iš plačių apy
linkių. Nors Joninių laiku ir buvo 
darbymetis — šienapiūtė, bet 
žmonės nejautė nuovargio ir ne- 
pabūgdavo tolimos kelionės. Iš 
įvairių kaimų traukė-su daina pės
ti ir važiuoti, ir jauni ir seni, kad

drauge praleistų laiką, sušoktų ra
telį, padainuotų. Ypač jaunimas 
prasimanydavo visokių linksmy
bių bei pokštų, žaidimų ir būri
mų. Įsimylėjusios poros, norėda
mos sužinoti savo pasirinktojo ar 
pasirinktosios prielankumą, pinda
vo ąžuolo lapų vainikus ir juos 
plukdydavo Nemunu, plaukiančiu 
Rambyno papėdėje. Jei vainikai 
plaukia greta vienas kito, reiškia, 
kad jų gyvenimo kelio niekas ne- 
išskirs. Gi jei vainikai išsiskiria ir 
plaukia kiekvienas kita linkme, 
reiškia — nėra pasitikėjimo vie
nas antru. Kita pora ridena nuo 
kalno du akmenuku ii- stebi, kuris 
iš jų toliau nuriedės — ilgiau gy
vens. Neįmanoma išminėti visų iš
daigų ir pramogų, kurios vykda
vo per Jonines Rambyno kalne. 
Visa jo aplinka yra pasakiškai gra
ži, o paties kalno viršūnėje stati
nės, pripiltos dervos, augštai iš
keltos ant stulpų, plieska savo 
šviesą į tolį, atsispindintį ir di
dingo Nemuno bangose.

Gražu ir miela buvo Lietuvoj 
Joninių naktį Rambyno kalne. 
Šiemet norėtume nors dalelę Ram
byno pramogų perkelti į Lietuvių 
Namus, Thornbury, 12 Francis 
Grove, Melburne.

Vieną gūdžią naktį teko išgirsti 
paslapčiomis besikalbančias lau
mes, kad šiais metais, birželio 25 
d. vakarą tikrai pražydėsiąs lai
mės paparčio žiedas Lietuvių Na
muose, Thornbury. Prityrę ir drą
sūs laužų saugotojai ir pramogų 
vedėjai p. A. Gabas ir p. S. čižaus- 
kas, talkininkaujant jaunimui ir 
skautams, apgins mus nuo piktųjų 
dvasių ir laumių, trukdančių nu
skinti paparčio žiedą. Kad būtume 
pakankamai stiprūs kovoti su pa
baisomis, galėsime gauti šaltų ir 
šiltų užkandžių Socialinės Globos 
Moterų Draugijos laikomame bu
fete. Netarnaujančiam jaunimui 
ir visiems skautams nemokamai 
vaišes parūpins Draugija.

Tad nepraleiskime progos, ban
dykime kiekvienas — ir jaunas ir 
senas — savo laimę. Kas gali ži
noti, kam pavyks nuskinti papar
čio žiedą? O palikti nenuskintąjį 
žiedą laumėms ir visokioms dva
sioms ir neįgyti stebuklingųjų ga
lių per šias Jonines ir vėl laukti 
šimtą metų, kol jis pražys, argi 
apsimoka? — Tad, visi Melburno 
lietuviai — ir jaunimas ir senimas 
— renkamės šiais metais birželio 
mėn. 25 dieną, 5 vai. p.p. Lietu
vių Namuose. Įėjimas visiems lais
vas.

Iki pasimatymo!
Socialinės Globos Moterų 

Draugijos Valdyba

Mūsų Tėvynės laisvinimo reika
lai paskutiniu laiku tarsi aprimo. 
Tremties lietuviai perdaug pasinė
rė į savo asmeninius reikalus ir 
reikaliukus, pamiršdami savo pa
skirtį ir ranka modami į veiksnių 
keliamus klausimus bei užsimoji
mus.

“M.P.” redakcija gauna daug 
laiškų, kuriuose aktyvieji mūsų 
veikėjai, o ir pačios Lietuvos lais
vinimo institucijos skundžiasi vi
suomenės abejingumu ir nerūpes
tingumu.

Čia verta priminti tik vieną na
relį iš plačios Lietuvos laisvinimo 
akcijos grandies, būtent — pami
nėti Amerikos Liet. Studentų Są
jungos leidžiamą gražiai iliustruo
tą perijodinį žurnalą Lituanus. Šis 
žurnalas specialiai skiriamas mus 
globojančių tautų ir valstybių vir
šūnėms. Jis veltui siuntinėjamas 
Vakarų pasaulio vyriausybių na
riams, politikams, visuomenės vei
kėjams ir mokslo vyrams. Jis siun
tinėjamas laikraščių redakcijoms, 
bibliotekoms, viešosioms skaityk
loms ir t.t.

Lituanus žurnale anglų kalba 
keliama Lietuvos okupacijos tra
gedija, apsčiai pateikiama Lietu
vą liečianti medžiaga, duodama 
žinių iš mūsų literatūros, meno is
torijos, išryškinant Nepr. Lietu
vos atsiekimus.

Kadangi žurnalas leidžiamas 
laisvojo pasaulio lietuvių aukomis, 
tai ypač svarbu jį visomis galimo
mis priemonėmis remti, kad jis ne
sustotų.

Šių metų kovo mėnuo buvo ski
riamas Amerikoj Lituanus žurnalo 
vajaus mėnesiu. Norėta Amerikoj 
surinkti žymesnes sumas aukų, 
kad žurnalas nesustodamas vyk
dytų savo misiją svetimtaučių tar
pe.

Tačiau su apgailestavimu tenka 
čia priminti, kad vajus nepasiekė 
reikiamų ir pageidautų rezultatų: 
kaip skelbia Amerikos lietuvių 
spauda, tebuvę surinkta tik apie 
400-500 dol. Tatai yra apverktini 
rezultatai.

Nesenai gautame laiške iš N. 
Zelandijos, jaunas lietuvis akade
mikas, pasirašęs Humanitarikus, 
su šišrdgėla apgailestauja vajaus 
nesėkmę ir, tarp kita ko, rašo:

“Lituanus laidimas nėra vien tik 
J.A.V. lietuvių reikalas. Mes visi 
esame tos pačios tautos vaikai ir 
lygiai dalinamės jos garbe, nelai
me ir pareigomis jai. Štai, ir yra 
dabar puikiausia proga lietuvių 
studentams Australijoje parodyti, 
kad jie gali ne tik šaunius suva
žiavimus gale metų surengti ar 
karts nuo karto “Studentų Žodį” 
išleisti. O ir lietuvių visuomenei

Australijoje, kartais per spaudą 
klausinėjančiai, ką daro mūsų stu
dentai, reikėtų paremti studentų 
pastangas, nes studentų kišenėse 
dažniausiai švilpauja vėjai. Aus
tralijoje yra apie dešimt tūkstan
čių lietuvių ir per šimtą studen
tų. Gražiai bendradarbiaujant — 
mūsų iniciatyva ir ryžtas, o visuo
menės parama — būtų galima ge
rokai surinkti aukų Lituanus žur
nalui, ypač žinant, kad Lituanus 
reikalas yra labai svarbus ir rem
tinas.

Praeitais metais keturi lietuviai 
studentai kaimyninėje valstybėje, 
kur gyvena nepilni trys šimtai lie
tuvių, Lituanus žurnalui surinko 
apie šimtuką dolerių.

Kadangi šiais laikais yra ne
madinga paslaptis laikyti, tai pra
sitarsiu, kad kolegos kaimynystė
je vartojo “asmenišką rinkimo me
todą”, su aukų lapu užsukę į na
mus mandagiai išdėstydavo esamą 
reikalą ir laukdavo. Dažniausiai 
žmogus, supratęs, kad tatai rim
tas reikalas, be jokių ceremonijų 
atsiskirdavo su svariuku.

Tačiau, jei mūsų šaunieji stu
dentai ir dar puikesnės studentės 
būtų perkrauti darbais (kavos 
sriūbčiojimui kurioje egzotiškoje 
kavinėje ar mastymu apie būsimą 
suvažiavimą Sydnėjuje) ir to iš
davoje nerastų laiko ar reikalo 
pravesti pinigų telkimą Lituanus 
žurnalui Australijoje, tai, gerbia
mieji tautiečiai, malonėkite pagal 
išgales savo paramą betarpiškai 
pasiųsti adresu: Lituanus, 916 Wil
loughby Ave., Brooklyn 21, N.Y., 
U.S.A. Kolegos iš redakcijos rašo, 
kad jie gali iškeisti bet kokią va
liutą ir pinigus panaudoti tik Li
tuanus reikalams.

Lituanus žurnalas atlieka dide
lį ir svarbų darbą, jo sustojimu 
reikštų didelę žalą Lietuvos mi- 
kalams. Supraskime reikalo seat- 
bumą, paremkime jį savo aukomis 
ar pastangomis. Papurtinkime sa
vo kaimyną-ę, kolegą-ę, draugą-ę 
ar pažįstamą, pažadinkime apsnū
dusius iš miego, sakydami: žmo
gau, jei tu lietuvis, užteks miego
ti, mes turime daug darbo ir tavo 
parama yra reikalinga Lietuvai!”

Manytume, kad Išioms laiško min
tims tikrai pritars Australijos lie
tuviai studentai, kurie pasišaus 
parinkti pinigų pas savo krašto 
lietuvius, o tieji, suprasdami lie- 
tuviškisios kovos tikrąją prasmę, 
negailės pakratyti savo kišenes, 
kad Amerikos lietuvių studentų 
gražiosios pastangos pasitarnauti 
Lietuvos laisvinimo reikalui nenu
eitų veltui.

M.P.I.

SYDNĖJUS
STUDENTŲ DĖMESIUI!

Šiais metais tradicinis Pabaltie- 
čių Studentų Balius įvyks liepos 
9 d. Latvjų Namuose Strathfielde.

Smulkesnės informacijos bus 
skelbiamos vėliau.

AUSTRALIJOS GRAFIKOS 
MENO PARODA

Š.m. birželio 20 d. (pirmadienį) 
bus atidaryta pirmoji Australijos 
Grafikos Meno Paroda David Jo
nes Art Gallery, Elizabeth Street, 
Sydney. Ji tęsis iki penktadienio 
— liepos 1 d.

Paroda oficialiai atidaroma 1 v. 
p.p. Ją asmeniniai atidarys “My 
Fair Lady” žvaigždė — p. Robin 
Bailey.

Teko patirti, kad paroda savo 
eksponatais bus labai turtinga ir 
įdomi. Iš lietuvių dailininkų joje 
dalyvauja p.p. V. Ratas, H. Šal
kauskas, V. Simankevičius (iš 
Melburno) ir Eva Kubos.

Parodą galima aplankyti kas
dien krautuvių atidarymo laiku.

M.P.I.
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Š.M. RUGPJŪČIO 13 D. 7 V.V.

GRACE BROS. SALĖJE, Sydnėjuje 
visai arti centrinės geležinkelio stoties

rengiamas TRADICINIS “MŪSŲ PASTOGĖS”

SPAUDOS BALIUS

PAREMKITE ŠALPOS 
ORGANIZACIJĄ

Sydnėjaus Liet. Mot. Soc. Glo
bos Draugija š.m. liepos 2 d. (šeš
tadienį) 7 vai. 30 min. vakaro ren- S

• Šių metų Spaudos Baliaus salė nepaprastai puiki ir erdvi;
• Svečių automobilius saugos specialūs prižiūrėtojai;
• Parkavimo vieta saugi ir pakankama;
• Turtingąjį bufetą ir šiemet rengia
• Baliuje bus ypatinga ir nepaprasta
• Gros dešimties žmonių muzikos
• M. Petronis aprūpins svečius geriausių
• Balius tęsis iki antros valandos ryto

IR VISI BALIAUS MALONUMAI TERASTUOS TIK VIENĄ SVARĄ.

Kadangi jau yra žinių, kad į š.m. Spaudos Balių rengiasi atvykti net tolimųjų Australi
jos apylinkių lietuviai, tai jau dabar Baliaus 
sakiusieji, gaus geriausius ir patogiausius

Vietos užsisakomos telefonais: Inž. Iz.
Vyt. Simniškis — MX 2120, B. Stašionis — 
kis — UB 3680.

Sydnėjaus Mot. Soc. Globos Draugija; 
programa;
kapela;

rūšių gėrimais;

rengėjai prašo užsisakyti vietas. Pirmiau užsi- 
staliukus.

Jonaitis — UL 6453, inž. Adomėnas — 86 5431, 
YX 9062, M. Petronis — UJ 5727 ir J. Vetei-
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| Š.M. BIRŽELIO 25 D. (ŠEŠTADIENĮ)

| ALB BANKSTOWNO APYL. VALDYBA DRAUGE SU 
DAINAVOS VALDYBA , Į

X <>A < >
y ruošia didelį

į VAKARA — BALIU
I ' ' I

DAINAVOS SALĖJE, BANKSTOWNE.

X Gros geras orkestras ir .veiks puikus bufetas su išgėrimais. , >

J[ Kviečiame visus .Sydnėjaus lietuvius atsilankyti į gražią JJ 
Jį* Dainavą ir jaukiai praleisti vakarą lietuviškoj aplinkumoj. r 
A Įėjimas: Vyrams — 10 šil., moterims — 8 šil.’, moksle!- $ 
X viams — 5 šil. J
Y Rengėjai X

I NUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus mažą depozitą, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIA1. 

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

X IŠRŪPINAME PASKOLAS.
X Tek: YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272.
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