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GALVOSŪKIS DEL KINIJOS
_ LONDONAS. A.A.P.—Iš Pary

žiaus pranešama, kad pagal vieno 
atsakingo JAV diplomato pareiš
kimus, JAV vyriausybe pakvietė 
visas nekomunistines valstybes susi
jungti i viena diplomatini frontą 
Kinijos komunistu atžvilgiu. Tokia 
JAV nota yra pasiusta 12 valstybių, 
kuriu tarpe ir Australijai, Anglijai, 
Naujajai Zelandijai, Indijai, Ceilo- 
nui, Pakistanui, Pietų Afrikai ir 
Prancūzijai. Tai esą padaryta ryši
um su gautais pranešimais apie tai, 
kad Indija ruošiasi pripažinti komu
nistu formuojama nauja Kinijos 
vyriausybe. Reuterio koresponden
tas Vašingtone mano, kad JAV tuo 
reikalu sušauks konferencija, ku
rioje demokratines valstybes parei
kalaus tam tiktru garantijų, prieš 
pripažindamos komunistines Kinijos 
vyriausybe. Tokios garantijos liestu 
Britu suverenumą Hong Konge, iš
laikymą atviru duru politikos ir tvi
rtu sienų tarp Kinijos ir Indijos 
nustatyma.

LIAUDIES KONGRESAS
LONDONAS. A.A.P .—Gegužes 

29 d. Berlyne susirinko Liaudies 
Kongresas, kuriamo dalyvauja ir 
kai kurie Vakaru Vokietijos atsto
vai. Šis komunistu dominuojamas 
Kongresas priims Vokietijos kons
titucija, kuri bus priešinga jau 
isiteisejusiai Federalines Vokietijos 
konstitucijai. Liaudies Kongresas 
ruošia Keturiu Didžiųjų Konferen
cijai atitinkama mauifesta.

NAUJAS BIOLOGINIO KARO 
GINKLAS.

NEW YORKAS. I.N.S.—JAV bio
loginio karo specialistas dr. T. 
Rosebury pranešė, kad JAV bio
loginio karo priemonių mokslininkai 
kristalizavo botulinus toxin, kurio 
viena uncija gali nužudyti apie 200 
milijonu žmonių. Išrastos ir kitos 
biologinio karo priremones, kurios 
savo veikimo galia toli praneša ato
mines bombos veikimo rezultatus.

TARIASI KARINIAI BRITU 
VADAI.

LONDONAS. A.A.P.—Per. sa
vaite penkias dienas užtrukusiame 
posėdyje apie du šimtu aukštuju 
Britu karininku tarėsi gynybos 
klausimais. Posėdis buvo ypatingai 
slapto pobūdžio h- jame nedaly
davo žemesnio rango karininkas, 
kaip generolas-majoras.

NEDARBAS VOKIETIJOJE.
Jungtiniu Vokietijos zonų darbo 

direktorius pranešė, kad po valiutos 
reformos Vokietijoje 730.000 žmonių 
neteko darbo. Pokarinis bedarbiu 
skaičius pakilo iki 1.200.000.

ĮSTATYMAS VISIEMS VIENO
DAS.

CANNES.—Indu princas Ali 
Khan, kurio tėvas yra laikomas tur
tingiausiu pasaulyj žmogum, vede 
pagarsėjusia Hollywood© žvaigžde 
Rita Hayworth. Pasakiškai turtingo 
princo noras, kad jis butu sutuok
tas jo pilyje Chateau de l’Horison 
buvo atmestas, nes atitinkamos 
prancūzu ištaigos pareiškė, kad 
sutuoktuves pagal Prancūzijos įs
tatymus atliekamos miesto burmis
tro ištaigoje.

PARYŽIUJE NIEKO NAUJO
KIETA VAKARU LAIKYSENA. — VIŠINSKIS PASKUTINIO ŽOD

ŽIO DAR NEPASAKO
LONDONAS. A.A.P. — Keturiu

Didžiųjų užsieii. reikalu miuisteriu 
konferencijoje Paryžiuje po 2į vai. 
trukusio slapto posėdžio nustatyta 
tokia dienotvarke: 1. Vokietijos 
vienybes problema, iškaitant politi
nius ir ekonominius principus, 2. 
Berlynas ir pinigu reforma. 3. Pa
ruošimas taikos sutarties su Vokie
tija. 4. Paruošimas Austrijos ne
priklausomybes sutarties. Austrijos 
reikalus nutarta svarstyti ir tuo at
veju, jei nebotu pasiektas susitari
mas del Vokietijos. Didž. Britanija, 
Prancūzija ir Amerika atmete So
vietu pasiulyma svarstyti Japonijos 
taikos sutarti dalyvaujant Kinijai. 
Taip pat pasipriešinta Sovietu pas
tangoms svarstyti Vakaru valstybių 
jau išspręsta Ruhro srities kontroles 
klausima.

PARYŽIUS. A.A.P. — Keturiu 
Konferencijoje JAV, Anglija ir 
Prancūzija du kartu atmete primy
gtinus Sovietu užs. reik ministėrio 
Višinskio reikalavimus atstatyti 
senąją keturiu okupaciniu pajėgu 
Vokietijos valdymo sistema. JAV 
užsieniu reikalu ministeris D. Ache- 
son’as perspėjo Višinskį, kad liau
tųsi su savo reikalavimais, kai Vo
kietijos vienybe Vakaru jau įgyve
ndinta. JAV Anglija ir Prancūzija 
tvirtai laikosi Federalines Vokieti
jos Respublikos įsteigimo fakto. 
Vakarams nenusileidžiant, Višinskis 
liko prie savo nuomones.

PARYŽIUS. A.A.P.—Po to, kai 
Sovietu užs. reikalu ministeris Vi- 

BERLYNAS VĖL BLOKUOJAMAS
VAKARU ORO TILTUI ŠI KARTA KLIUDO SOVIETU MANEVRAI

LONDONAS. B.U.P.—Per. treeia-
dieni Britai apkaltino Sovietus su
laužius New. Yorko susitarimą del 
Berlyno blokados nuėmimo. Sovietai 
vėl ivede varžymus traukiniu susi
siekime tarp Berlyno ir Vakaru 
Vokietijos zonų. Oficialiame Britu 
komunikate teigiama, kad Sovietai 
praktiškai vėl iveda Berlyno blo
kada.

LONDONAS. A.A.P.—Ryšium su 
naujai įvestais Sovietu varžymais, 
prekiniu traukiniu susigrūdimais 
Berlyno priemiesčiuose ir vis tebe
sitęsiančiu geležinkeliečiu streiku, 
JAV ir Britams teko taip pat su
laikyti susisiekimą su Berlynu trau
kiniais. Vos 16 dienu tepraslinkus

nuo Berlyno blokados nuėmimo, 
orinis tiltas vėl beliko vienintele 
Berlyno aprūpinimo priemone. Iš 
Sovietu puses ligi šiol nepastebima 
jokio nusileidimo del naujai įvesto 
tarpzoninio susisiekimo suvaržymo. 
Atitinkamos Sovietu ištaigos pra
nešė Vakarams apie prasidedančius 
Sovietu kariuomenes ir oro laivyno 
vasaros manevrus ir dar perspėjo, 
kad bus šaudoma i oro taikinius 
viename oro tilto ruože. JAV ir Bri
tai protestavo prieš tai, tvirtindami, 
kad toksai šaudymas ivelia pavojui! 
sąjungininku oro tilto pajėgas. Va
karu stebėtojai teigia, kad šis pers
pėjimas yra vienas rimčiausiu ir 
pavojingiausiu Sovietu poelgiu vaka
riečiu oro tilto atžvilgiu.

ŠANGHAJUS. A.A.P.—Komunis
tu kariuomene galutinai užėmė visa 
Šaiighajaus miestą ir jo priemies
čius. Pranešama apie ypatingas kinu 
komunistu kariuomenes pastangas 
sudaryti drausmes, mandagumo ir 
švelnumo isoudi Šaiighajaus gyven
tojams. Komunistu kareiviai pri
mygtinai atsilygina pinigais už 
gaunamas dovanas ir miega gatvėse 
užuot reikalavę butu. Komunistu 
kariuomene žygiudpa toliau i Kini
jos pietus. Pavojus gresia šiuo metu- 
Kantonui, kuris jau evakuojamas

KOMUNISTAI UŽĖMĖ ŠANGHAJU
KINIJOS STALINGRADAS BE ŠUVIU. — KOMUNISTU PASTANGOS 

LAIMĖTI SIMPATIJAS. — TOLIAU KANTONO EILE
ŠANGHAJUS. — Telegrafiniame

Daily Mirror pranešime teigiama, 
kad kinu komunistu kariuomene 
be šūviu užėmė pietinius Šangha- 
jaus priemiesčius ir visa miesto cen
tra. Tačiau šiaurinėje miesto dalyje 
komunistai susidūrė su atkakliu 
nacionalistu kariuomenes dalinio 
pasipriešinimu. Komunistai vykdo 
ypatingai stipru Woosungo tvirto
ves puolimą, kad tuo visiškai už
kirstu nuo šiauries puses naciona
listu kariuomenei pasitraukimo ke
lia.

šiokis pareiškė, kad Sovietai atmes 
bet kokius Vakaru pasiūlymus pri
jungti Rytu Vokietijos zona prie 
Federalines Vakaru Vokietijos, 
Keturiu Konferencijoje Vakaru de- 
legatatai mano, kad Višinskis už
dare visas duris del pasiekimo bet 
kokio susitarimo. Višinskio užsispy
rimas naudoti veto teise del kiek
vieno Vokietija liečiančio klausimo 
sunaikina dauguma vilčių. Savo 
Įtalpoje Višinskis įrodinėjo, kad 
JAV zonos Acheson’o pateikti skai
čiai nėra tikras JAV zonos padė
ties vaizdas del kylančio nedarbo ir 
pragyvenimo išlaidu. Pagal Višin
skio pateiktus vaizdus, JAV užsie
nin reikalu patarėjas J. F. Dulles 
susidarė apie Rytu Vokietija rojaus 
vaizdu, gi apie Vakaru Vokietija 
pragaro vaizdą, tačiau čia pat pas
tebėjo, kad “dauguma vokiečiu vis 
dello pasirenka pragara vietoj ro
jaus.”

LONDONAS A.A.P.—Gegužes
29 dienos posėdyje Britu užsieniu 
reikalu ministeris Bevinas konkre
čiai pašilde Konferencijai bendra 
Vakaru plana del Vokietijos vie
numo, pagal kuri Rytu Vokietija 
turėtu prisijungti prie Vakaru Vo
kietijos pagal nesenai priimta Fe
deralines Vokietijos konstitucija. 
Višinskis tuojau apibudino ši pasiu- 
lima kaip vienašališka ir nepriim
tina Keturiu pasitarimams. Po dvie
ju valandų ginču posėdis buvo ati
dėtas kitai dienai. Teigiama, kad 
Višinskis galutino savo žodžio del 
šio Vakaru pasiūlymo dar nepasake.

GELEŽINKELIEČIU STREIKAS 
BERLYNE.

LONLONAS. A.A.P.—Sovietą ms 
atmetus vakariniu zonų geležinke
liečiu reikalavima mokėti D. markė
mis, prasidėjo visuotinis geležinke
liečiu streikas vakarinėse Berlyno 
sektoriuose. Komunistiniams streiko 
laužytojams ir Sovietines Berlyno 
zonos geležinkeliu policijai užėmus 1 
visas stotis, prasidėjo ginkluoti susi
dūrimai. Iki šiol 2 asmens užmušti 
ir apie 1000 žmonių sužeista. Britai 
i tai iš pradžių žiurėjo kaip i. grynai 
'‘vokiška reikalą,” bet. po keliu die
nu laikysena pakeitė. Vakariečiams, 
isakius, komunistai turėjo apleisti 
vakaru sektoriaus stotis; kai kurias 
atsikovojo patys streikininkai.

BRITAI NEKLAUSO JAV
VAŠINGTONAS. A.A.P.—Britai 

atsisakė išduoti Amerikos komu
nistu vada Gerhard Eisler, kuris 
JAV prašymu buvo suimtas South
ampton uoste, o vėliau Londono 
teismo sprendimu paleistas. J. A. 
Valstybėse Eisler buvo pakaltintas 
už Kongreso šmeižimą ir suteikimą 
neteisingu žinių prašant vizos. Pa
leistas už užstatą, Eisleris nelegaliai 
Lenkijos laivu apleido JAV. JAV 
Kongresas puolė Britu valdžios* 
sprendimą, kaip demonstracija" ir 
nedėkingumą už gera JAV laiky
sena Britu atžvilgiu.

FEDERALINE VOKIETIJOS 
RESPUBLIKA.

LONDONAS. S.M.H. — Gegužes 
23 d. Bonnoje buvo paskelbta Fede
ralines Vakaru Vokietijos Respubli
kos konstitucija. Konstitucija priėmė 
ir pasirašė 10 Federaliniu Vokietijos 
valstijų. Tik viena Bavarija šios 
konstitucijos nepriėmė, kartu pareišk- 
dama jai nesipriešinsianti, kai kitos 
Vokietijos valstijos ta konstitucija 
priims.

NUSIŽUDĖ JAV MINISTERIS.
VAŠINGTONAS. A.A.P.—Po tri

jų bandymu nusižudyti JAV gyny
bos ministeris Forrestal iššokę iš 16 
aukšto ir- užsimušė. Prezidentas 
Trumanas paskelbė gedulą ir laiko 
ji kaip žuvusi kovos lauke. Forres
tal’is neseniai turėjo apleisti mini- 
sterio postą, kai nuo persidirbimo ‘ 
susirgo nervu pakrikimu.

PRIEŠINGAS VOKIETIJOS 
GINKLAVIMUI.

NEW YORKAS. B.U.P.—Thomas 
Mann, garsusis vokiečiu rašytojas ir 
Nobelio premijos laureatas, apleidęs 
Vokietija 1933 metais, atvyksta i ja 
kelioms savaitėms. Paklaustas apie 
Vokietijos ateiti pasakė: “Ji yra 
tarp dvieju milžinu ir nežino kam. 
priklauso. Reiškiamas būtinas rei
kalas ja apginkluoti prieš Sovietus, 
ko aš nenorėčiau. Aš apgailestau- ' 
čiau nauja Vokietjos nacionalizma ir 
militarizma. Tai nėra priimtina de
mokratiniam auklėjimui. ’ ’

NAUJAS JAV MINISTERIS
VAŠINGTONAS. T.S.H. — JAV 

karo laivyno miuisteriu paskirtas 62 
m. amžiaus Nebraskos advokatas, ma
žai teturejes reikalu su karo laivynu.

VIŠINSKIS ATMETE.
PARYŽIUS. A.A.P. 1.5.—Vfšiu- 

kis griežtai atmete vakar dienos 
posėdyje Vakaru pasiūlyta plana 
del Vokietijos. Laukiama Keturiu 
Kon f er en ei jos iši rim o.
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Vytautas Žemkalnis.

ARCHITEKTAS STUOKA GUCEVIČIUS IR
JO KŪRYBA

Praeitais metais gruodžio m. 23 d. 
sukako 150 metu nuo LAURYNO 
STUOKOS-GUCEVIČIAUS mirties. 
Daug kam musu tautiečiu šis vardas 
nedaug ka pasako, o tačiau tai butą 
didelio lietuvio, kultūrininko, kurio 
gyvenimą ir darbus kiekvienam pra
vartu žinoti. Neteko nei matyti, nei 
girdėti, kad ši data musu spaudoje 
butu buvus atžymėta. Areli. T. 
Vizgirdos knygoje “VILNIUS” 
(1949m.) apie Stuoka duota vos kele
tas eilučių (anglu kalba) žinių ir tai 
ne visai tiksliu. Eiehstaetto Lietu
viu Gimnazijoje nuo IV-VII1 kla
ses imtinai buvo suruoštos (šio 
straipsnio aut.) paskaitos ir semina
ras. Ir tai viskas. Likimo nublok
štas i tolima Australija noriu su Ju
mis, brangus tautiečiai, mintimis 
apie Stuoka pasidalinti ir, tuo budo, 
atžymėti musu kultūrai reikšminga 
data. Prieš 150 metu užgeso jaunas, 
vos 44 metu, konstruktyvus, skaud
žiai išgyvenęs Lietuvos Valstybes 
žlugimą, Lietuvos didysis statytojas 
Stuoka-Gucevičius.

Architektas LAURYNAS STUO
KA-GUCEVIČIUS, Simo Stnokos 
sūnūs, gimė lietuvio baudžiauninko 
šeimoje 1753 m. rugpiučio 5 d. Migo- 
niu sodžiuje, Kupiškio valsčiaus, 
Ukmergės apskrities. (Petras Galau
ne, Vilniaus Meno Mokykla, 1793- 
1831. Jos istorija, profesoriai ir 
mokiniai. L. U. Hum. M. Fak. leid., 
Kaunas, 1928 m.) Jonas Sniadeckis 
.(1810 m. Viln. Univ. Observatorijos 

direktorius ir aukštosios matematikos 
ir astronomijos profesorius), rašyda
mas • apie Gucevičių, šitaip rašo: 
“vidutinis ir neaukštas luomas daž
nai buna didžiųjų, žymiųjų žmonių 
lizdas ir lopšys” (I. Sniadecki, Žycie 
ministrą Zawodowskiego, II t- 140 
psl,;!—w.

Kupiškio pradinėje mokykloje 
Stuoka pramoksta lenku kalbos. Vė
liau penkeris metus mokosi Panevė
žio kunigu pijant apskrities moky
kloje. 1773 m. nusmunka jėzuitu 
ordinas ir įsikuria Edukacine Komi
sija, kuri reorganizuoja ir Vilniaus 
Jėzuitu Akademija i Vyriausia Lie
tuvos Mokyklą (Vilniaus Universite
tas). Atvykęs i Vilnių ir neturėda
mas iš ko gyventi, Gucevičius stoja i 
misionierių vienuolyną ir ruošiasi 
dvasininku luomui. Edukacines Ko
misijos pirmininkas vysk. Masalskis 
1775 m. atkreipia ypatinga dėmėsi i 
Gucevičiaus gabumus ir perkelia ji i 
diacezijos seminarija. Pats besimo
kydamas, Gucevičius ten pat dėsto 
matematika. Akademijoje jis klauso 
taip pat pritaikomos matematikos. 
Pas Knakfusa su didžiausiu pamė
gimu niokosi architektūros. Vysk. 
Masalskis, labai pameges Gueevičiu, 
pritarė jo išstojimui iš dvasines semi
narijos ir sudarė palankias aplin
kybes jo architektūriniams gabumams 
pasireikšti. 1778 m. Vilniaus kate
dros perstatymo reikalais, važiuoda
mas i užsieni, Masalskis pasiėmė ir 
Gueevičiu. Pakeliui vyskupas Masal
skis kaž kodėl palieka ji Hamburge 
su labai mažais materialiniais ište
kliais. Iš Hamburgo Gucevičius vyk
sta i Kopenhaga. Kelyje, 'laive 
Gucevičius susipažįsta su Danijos 
pasiuntiniu Varšuvoje. Ištikus aud
rai ir sugedus laivo navigacijos prie
taisams, Gucevičius juos pataiso. 
Pasiuntinys kviečia Gueevičiu mokyti 
jo sunu. Gucevičius sutinka, apsi
gyvena Kopenhagoj ir iš ten lanko 
Stokholmą. Po kiek laiko vėl sulau
kia Masalskio paramos ir vyksta 
Paryžiun.’ Nuo to laiko Masalskis 
laiko Gueevičiu rinktiniame šviesuo
menės būrelyje.

Gucevičius lavinasi architektūroje, 
padedamas garsiųjų prancūzu archi
tektu Lapatte, Ledoux, Soufflet, Ron- 
delet. Be to mokosi Karališkoje 
Dailės Akademijoje ir Jacques Fran
cois Blondel mokykloje.

Barokas jokios įtakos Gucevičiui 
nepadarė. Tiesa, kad jau tuo laiku 
barokas visiškai eme išsiginitį i roco
co. Europoje pasiilgstamą ramumo, 
paprastumo, rimtumo ir iškilmingo 
monumentąlunto. Arehitektnra ima 
atsipalaidoti nuo primestos jai deko
racijos. Neoklasikinis menas formos 
atžvilgiu nepasiekia grynojo klasi
cizmo tobulumo, tačiau yra pakanka
mai drąsus ir kūrybingas.

XVI a. dvieju meno milžinu Pal
ladio ir Michelangelo asmenybėse 
vyko kova tarp konservatiškumo-pa- 
ladiškumo is revoliuciškumo-miche- 
langeliškumo. Michelangelo nugali 
Palladio. Tačiau tas nugalėjimas 
buvo tik laikinis — XVIII a. jau ir 
vėl kovojama su įnirtimu kaip ir 
XVI a., tik kovos laukas dabar per
sikelia i Prancūzija. Ši karta laimi 
Palladio.

Toji palladine koncepcija Gucevi
čiui yra visai prie širdies ir jo giliai 
suprasta. Barokuojantis Vilnius Gu
cevičiui visai svetimas. Tokiu išgy
venimu kupinas Gucevičius grižta 
Lietuvon ir, dalyvaudamas Vilniaus 
katedros remonto konkurse, laimi ji. 
Gucevičius su katedros projektu 
vyskupo Masalskio siunčiamas pas 
garsųjį anuomet Lenkijoje dailės mė
gėja ir gera jos žinovą karalių Sta
nislova Augusta, kuris projektu buvo 
sužavėtas ir apdovanojo Gueevičiu 
medaliu su užrašu “MERENTI- 
BUS.”

Gucevičius labai atsargiai sprendė 
katedros architektūra: vidaus archi
tektūros jis beveik nekeite. Tik vis- 
a-vis šv. Kazimiero koplyčios pastate 
kita, tokios pačios formos koplyčia, 
kurios apačioje patalpino zakristija, 
o viršuje kapitulos posėdžiu sale, 
šiandiena katedros bažnytinio turto 
saugykla.

Gucevičiaus katedra didingai grie
žta, kaip Traku murai. Savo pro
porcijomis, nepašiepta mase, o tik 
paryškinta toskanos kolonada su do- 
renišku frizu, katedra vytautiškai 
monumentali ir konstruktyvi. Figū
ros virš timpano (skydo), nesideri
nančios su pastato klasiškumu, taip 
ir varpine, užstatyta ant žemutines 
pilies apsaugos muro bastijono, Gu
cevičiaus nei projektuotos, nei staty
tos. Jos atsirado jam mirus. (Arch. 
Šulco darbas).

Bastijonas (apatipe (Įalis dab. var
pines), tas vieniateljs didžiosios 
epoclios liudininkas, it saugo daugia- 
yerte savo istorijos aĮžąla. Tuo pa
čiu laiku Gucevičius prablaivina ir 
nuramina barokuoįąnti Vilnių dar 
ir savo klasiškai perdirbtų Rotušes 
pastatu.

1770 m. vysk. Masalskis paveda 
Gucevičiui planuoti ir statyti Verkiu 
rumus su visais pagelbiniais pasta
tais. Gucevičiaus suprojektuotas ir 
statytas puikus erdvus pastatu kom
pleksas ant kalno, nuo kurio puikus 
reginys i Neri ii' apjinkes, nebuvo 
pabaigtas. Daug kas vėliau XIX a. 
pradžioje buvo apgadinta. Ir vis 
dėlto iš užsilikusio vieno fligelio, kad 
ir apgadinto, matosi subrendęs Guce
vičiaus architektūrinis skonis.
Gucevičius ne tiktai buvo architek- 
torius kūrėjas, statytojas, bet ir archi
tektūros profesorius Vyriausioje 
Lietuvos Mokykloje ir Inžinerijos 
Korpuso Mokykloje. Paskutiniuose 
pasipriešinimuose Valstybes padali
nimui šis didis Lietuvis dalyvaują 
Jasinskio sukilime, vadovaudamas 
1600 žmonių Vilniaus miesto gvardi
jai. Konoje, ties Voronava, sužei
stas.

1796 m. dar grižta profesoriauti, 
bet jau po dvejų metu pasitraukia ir, 
nuolatiniu sunkiu darbu ir kovu nu
vargintas, nusiminęs ir nusivylęs, ba
daudamas, 1798 m. gruodžio men. 10 
d. vos 44 metu, miršta. Palaidotas 
šv. Stepono bažnyčios kapuose Vil
niuje.

AMSTERDAMO PARODOJE 
DALYVAVO LIETUVIAI.

DP Dailės Parodoje Amsterdame, 
kuri buvo atidaryta vasario 10 d., 
dalyvavo su savo kuriniais 8 lietuviai 
dailininkai: P. Augius, A. Galdikas, 
V. K. Jonynas, V. Petravičius, V. 
Ratas, A. Valeška, T. Valius ir V. 
Vizgirda. Paroda susilaukė olandu 
spaudos susidomėjimo ir gero Įverti
nimo.

ŠVEDU PROFESORIUS BIRGER 
NERMAN APIE LIETUVA.

Didelis Stokholmo laikraštis 
“Svenska Dagbladet” atspaude 
prof. Birger Neuman straipsni 
“Jungtines Valstybes ir Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybe,” kuri
ame ypač palankiai .atsiliepiama 
apie Lietuva ir kitas Pabaltijo val
stybes ir skatinama švedus baigti 
tylos politika.

Pasibaigus mokslo metams su bro
liu išvykome i kaima, netoli Merkines. 
■Čia mus sutiko dede Gailius, malo
niai šypsodamasis ir džiaugdamasis 
musu atsilankymu. Aš ji nuo kūdi
kystes mėgdavau.. Visuomet judru, 
linksma, geraširdišku veidu. Mane 
dar mažiuką pakeldavo paemes už 
pažastų iki obels šakų, liepdamas pri
siskinti obuoliu.

—-Na, dabar jau nepakelčiau, — 
apžiūrėjęs mane, juokdamasis kalbėjo.

— Eikit vidun, tegu ir Mortule 
pasjdžjaugią justi apąjlaųkyrau, — 
kviėt’e i kambarį.

Mortule, dėdės Gailiaus žmona, 
senyva moteris, nors ir dede jau 
penktam kryželiui leidosi truputi 
sulenkti visuomet tiesu sprandą, nu
sišluosčiusi rankas i priejuoste, kviete 
toliau.

—< Sveteliai nebuvėliai, prašom i 
seklyčia. Ka jus čia dūminėje tuk
site.

Nespėjus dedei pasiteirauti apie 
teveliu sveikata, įvairius reikalus, ant 
stalo Mortule atneše garuojančia 
vakariene.

— Pasistiprihkit, toli keliavote. 
Nors ir kaimiškai . . .

Nespėjome tetulei padėkoti, ir jos, 
platus sijonai dingo virtuves duryse. 
Dede suprato musu minti:

— Nors jau ir ketvirta dešimti 
baigia krautis, bet vis dar vikri mano 
Mortule. Ji tokia ir jauna buvo, — 
patenkintas šypsojo.

— mi"sa. — padejes šaukštą ša’ia 
gražiai gėlėmis išmarginto dubenio,

SIELJAI
— gal norite po vakarienes išeiti prie 
Nemuno, pažiūrėti, kaip sieliai plau
kia?

— Norime dede! — beveik vienu 
balsu sušukome ir skubėjome valgyti, 
kad tik gročiau išspruktume iš pir
kios, nes per mokslo metus nusibodo 
sėdėti kambaryje.

Pavalgė, skubėjome prie Nemuno. 
Dede juokėsi žiūrėdamas, kaip šoki
nėdami per griovelius, apsukdami 
tankiai suaugusius krūmokšnius, vie
nas kita lenkeme. Pasibaigus krū
mokšniams, prieš mušti akis atsivėrė 
plati pieva, tolumoje atitverta tamsia 
miško juosta. Viduryje pievos, lyg 
gyvatė susirangęs, žvilgėjo Nemunas. 
Kvėpuodami gaivu vasaros vakaro 
orą, sustojome prie jo. Saule, atsi
rėmusi miško krašto, rausvais spin
duliais glostė mažomis Vilnelėmis 
pasipuošusi Nemuno paviršiu. Ana
pus, pačiam pagiryj, lyg palindęs po 
saule, skendo prietemoje kaimas. I 
mus sklido karvių bliovimas ir pie
menų šukavimai.

— Gražu, — pratarė dede.
— Tikrai, dede, pirma karta taip 

gražiai atrodo Nemunas. Gal todėl, 
kad ilgai jo nematome? Nusibodo 
Marijampolės gatves, kur vejas ne
šiojas dulkes ir medžiai tokie dulkini, 
suvargę.

čia viskas dvelkc šviežumu ir oras 
toks lengvas, švelnus buvo.

— Žiūrėkit, ana va, sieliai plaukia.

Viktoras Baltutis.

PLAUKIA
Už plataus Nemuno vingio juodavo 

tamsus lopai, lyg tulpes tvenkinyje 
nakti.

— Ak, — atsiduso dede, — links
mas sielininko gyvenimas. Plauki, 
aplinkui žaliuojančiais miškais, seno
mis pilimis ir gražiomis sodybomis 
pasipuošęs Nemunas. Gera būdavo 
stebėti vandens gilumoje nardančias 
žuvis ir plaukti, plaukti . . .

— Dede, — nutraukiau jo kalba, 
— ar ir jus plaukėte sieliais?

— Plaukiau. Aštuonerius metus 
išvažinėjau nuo Liškiavos iki Petro
šiumi. Linksmai būdavo praslenka 
dienos, o.vakarai . . . ak, juk ir Mor- 
tuTe susiradau Kampiškėse, sieliais 
plaukdamas. Atsimenu, sustojome 
prie Kampiškiu, o buvo subatvakaris. 
Išlipome i krauta ir nuėjome i vaka
ruškas. Radau ten Mortule jaunime 
žolele betrypiančia. Tuoj man ji 
akin krito. Paskui susipažinome ir 
matai . . .

Juodi lopai — sieliai vis artėjo.
— Kaireeen . . . smarkiauuu . . . 

suskambo Nemuno paviršiumi, pakilo, 
atsimušė i miško juosta ir nuliūliavo 
Šimtais aidu medžiu viršūnėmis. 
Ant sieliu švystelėjo ugnis ir pasi
girdo balsas:

— Ar tu, dede 1!
— Aš! — atsiliepe dede, — tai 

Venckų Adomiukas! . . . Padainuo
kit, ka čia plaukiat, kaip gudai pelu 
vogti.

Nuo sieliu pasigirdo armonika ir 
vos girdima daina, bet pamažu ji vis 
augo, lipo krantais, skrido ir nyko 
vakaro prietemose. Susižaveje nuo
stabiu saulėlydžiu, sklindančia daina, 
lyg suakmeneje stebėjome žavu regi
ni. Gražiai skambėjo sutartine; tokia 
artima, sava. Jos garsai plauke gy
slomis, gaivino kūną. Supratau, 
kodėl senovės lietuviai rasdavo dai
noje suraminima, ir vargas lengves
nis būdavo. Nuplaudavo rūpesčius, 
su dainos garsais išplaukdavo ir užsi
miršdavo sunki baudžiauninko dalia.

—Myli lietuvis daina. Viską iš 
jo atimk, bet dainos neįšpleši iš jo 
krutinės, nes visa joje sudėta, — pri
siminiau kažkada sakytus mokytojo 
žodžius.

— Mote! Eikit namo! Po kelio
nes ponaičiai norės miego, o jis vis 
senu ipročiu laiko prie Nemuno, — 
nutraukė mano mintis balsas iš sodv- 
bos. ■*

— Tai Mortule, — lyg nepaten
kintas pratarė dede, — tai gal 
einam, paskui pyks Mortule . . .

Kažkas pliukšterejp Nemuno pa
krantėj ir vėl tylu. Taip dar norė
josi pabūti prie Nemuno ir paklau
syti tolstančios dainos ir virkdomos 
armonikos.

— Sieliai plaukia, — atsiduso dede 
ir paėmė mus už parankiu, sukdamas 
sodybos link.

Mortule musu lauke ir apibarė de- 
. de, kam taip ilgai mus laike.

— Tu negali. Mote, be tu sieliu 
nei vieno vakaro pabūti.

— Ak tie sieliai, sieliai, kad ne jie, 
tai ir tu Mortul kažin . . .
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A PERSECUTED MOTHER OF A JUDAS
Mrs. Marijona Sniečkus passed 

away, in voluntary exile, at a DP 
Camp in Hanau, Germany, on 27 
January, 1948.

Born 24 April 1863 and an exem
plary wife of a self-respecting far
mer, she had borne four sons and 
three daughters. With the excep
tion of her youngest son, Antanas, 
the rest of her children grew up 
as decent and respected members 
of the society. 17-year old Antanas 
Sniečkus was implicated in subver
sive activities and fled to Russia. 
Having graduated from the NKVD 
"academy” training foreign com
munist leaders, Sniečkus returned 
to Lithuania illegally. He was de
tained—and exchanged for Bishop 
Matulionis.

When the Russians in 1940 invad
ed Lithuania, Antanas Sniečkus re
appeared as “The Little Stalin”— 
Secretary General of the Communist 
Party.

His poor mother cried much. She 
prayed night and day that her off
spring should see the light. As he 
made no effort to see her, she fin
ally decided to call on him.

She arrived at Kaunas and found 
her son closely guarded by massed 
police. Her son reverently kissed 
her hand and told her that the Rus
sians were bringing happiness and 
prosperity. “What happiness — 
when they take away the beloved 
soil soaked in the sweat of genera
tions, all our savings and liberty?’’ 
The mother departed in tears: she 
no longer wanted to see him again 
—but she continued to pray for 
him . . .

Antanas Sniečkus avoided meet
ing his brothers and sisters — and 
the latter- feared and despised him.

When mass deportations began 
in June 1941—Sniečkus included his 
own relatives among “the people’s 
enemies”; his unele, one brother, a

The older man was silent for a 
while, then continued:

“Lad, there is no cause for rejoic
ing: the world has learned nothing 
, . . Take the Poles, for instance. All 
of them—the lackeys of Russia and 
the patriots—insist on the Oder- 
Neisse line in the West. The lackeys 
are reconciled to the present frontier 
in the East but the rest of them in
sist on the return of Lvov and Vil
nius. Only the other day a Polish 
clandestine radio calling itself 
‘Poland in Fight’ came to life, an
nouncing a renewal of the under
ground struggle for a true indepen
dence, for the ‘restoration of the 
cities of Lwow and Wilno and the 
remaining eastern lands.’ . . . And 
this at a time when we and the 
Ukrainians are the only effective re
sistance elements left this side of the 
Iron Curtain . . . Yes, few Poles are 
left on this side, apart from those, in 
Siberia . . . What do they propose to 
do—fight us again after years of 
comradeship in an anti-Russian com- 
hat? Ha! . . . Will the transfers of 
population go on indefinitely'? What 
are they going to do' with the mil
lions of Germans expelled from East 
Prussia, Silesia and Pomerania? . . . 
You remember the story of the frog 
which swelled in pride until it ex
ploded . . . The Poles are likeable 
fellows but . . . And the Americans: 
do you know that an American gene
ral arrived in Greece over a year ago 
and. boldly predicted that the com
munists would be wiped out within 
the. next 90 days . . . Later he 
advanced his prediction to the spring 
of 1948. Well, there are more armed 
communist bands in Greece than 
there had been a year and a half 
ago. That’s how much the Ameri
cans evaluate guerrilla warfare . . . 
But the Russians know well that 
their partisans completely disrupted 
the German supply service behind 
the lines, and they appreciate the 
Ukrainian and, our situation—they 
don’t brag as they did in 1914, when 
they boasted ‘shapkami zakidayem,’ 
that they would bwry the Germans 
under the caps of the Russian mil
lions . . . And, yes: do yoii know that 

cousin, and their families. When 
these people wer already locked 
in the eattle cars, the surviving 
brothers and sisters appealed to 
Antanas bnt could not reach him. 
Finally "his secretary arranged a 
meeting.

Antanas Sniečkus arrived in an 
official ear under heavy guard but 
entered his brother’s quarters alone. 
He seemed in excellent mood. When 
he saw his sister crying, he joked 
and admonished her for the un
necessary sentimentalism. His kin 
asked him—was he blind to the 
mass terror? Sniečkus joked— 
“only the prostitutes of Kaunas” 
were being transported to labor- 
camps. His family reminded him 
of his own kin being exiled. Snieč
kus answered: there was no need 
to get excited — they were estate 
owners and exploiters, and they 
must learn to earn their daily bread. 
He refused to help any of his re
latives and walked out.

When the Russians were return
ing in 1944—all of the close rela
tives of Antanas Sniečkus, includ
ing the then 81 year old mother, 
fled. The aged mother finally 
found shelter in the American zone 
of Germany.

American newspapermen once 
called on her: why was she not go
ing home, where her sou was a 
powerful official? The old lady 
answered simply that God had not 
listened to her prayers and had not 
taken her errant son from this evil 
world; just the same, she no longer 
had a son and did not want to see 
either him or the crying, enslaved 
and dtortured homeland—she would 
rather die in an foreign country. “I 
had cursed the day when I had giv
en birth to a traitor who is tortur
ing his own country, and the 
bridges back are burned forever.”

A FREEDOM FIGHTER’S DEATH
Reconstrued by R. Spalis, a Friend

II.
American troops escort Russian ‘re
patriation officers’ to Baltic refugee 
camps in Germany, that they carry 
loads of Russian propaganda printed 
in Vilnius for that special purpose 
and that they force this propaganda 
down the.throats of our people in 
Germany? .... ‘The Voice of Ame
rica’:—‘The Truman Doctrine!’ . . . 
And look at the trucks, jeeps, auto
matic weapons used by the MVD 
against us—all marked ‘Made in 
U.S1A.’ or ‘Gift of the UNRRA’ . . . 
What irony!”

THE ABAKUMOV ORDER
The sentinel wilted. Finally he 

interrupted tre speaker;
“What about ourselves?”
The bearded man lowered his 

head. Then raising it quickly again 
he peered at the youth intensely:

“Bad!”
The youth’s face fell "but his eyes 

remained serious, unwavering. He 
had grown accustomed to all sorts of 
difficulties during the past few 
months. The older man continued.

“We lack cartridges—there are no 
assured sources of supply except 
what we seize from the enemy. The 
orders are to conserve. Only the 
encircled—-understand, the doomed—■ 
men have the right to fire. Other
wise, it's the cold weapons-. . .”

“What else?”
“Deportations began again. The 

prisons are being hurriedly emptied 
since July, but it is not known 
whether they are removing the living 
or the dead. Everything takes place 
at night, under heavy guard, includ
ing tanks. Furthermore, the, inhabi
tants were ordered to sleep only at 
home and mobilization tests are con
ducted.

“Is that all?”—inquired the youth.
“Farmers are evicted and armed 

Russians are installed. They even 
give them Lithuanian names—of the 
liquidated former owners . . . More

800,000 DEPORTED FROM VOLHYNIA
Fugitives from Volhynia in Wes

tern Ukraine state:
In the night of October 20/21, 

1947, the Bolsheviks staged an unpre
cedented deportation in Volhynia. 
Between 500,000 and 800,000, or one- 
fifth to one-fourth of the population 
of that province were deported in 
one night. A month before the ac
tion, the MVD collected barred 
cattle waggons, on all the stations 
and units of the MVD forces, “des
truction battalions” and units of the 
Soviet army were billeted all over 
the countryside under the pretext of 
operations against the resistance 
movement. The majority of locally 
prominent people were entered on 
deportation lists under the charges 
of contact with the resistance move-

THE UNDERGROUND FIGHTERS
The magazine SOVIETSKAIA 

LITVA (Soviet Lithuania) recently 
published an article by one A. S. 
Trofimov on the rural revolts in 
Lithuania. The article says: “The 
bourgeois nationalists have chosen 
the road of moral terror and assasi- 
nation to hinder the Soviet people in 
its work of reconstruction and step
ping up production.” Trofimov, who 
is the secretary of the Central Com
mittee of the Lithuanian Communist 

DEPRIVED OF HIS MOTHERLAND
But no death produced such an 

impression in the “Fifth Division” 
as that of a Lithuanian who had 
been with us for four months. 
Lithuanian convicts were numerous 
in the camp. Two waves of mass 
deportation from that country had 
met here :one came in 1941 and 
1944 . . . after . . . Lithuania was 
re-occupied by the Soviets. The 
Lithuanians were now dying in 
every ward of the Kotlas camp hos
pital. This one was a railway work- 

1 er from the vicinity of Kaunas, a

and more trees are decorated with 
guerrillas ’ bodies. ’ ’

‘ ‘ More! ’ ’
The bearded man once more fixed 

his eyes on the youth. Then he drew 
from his pocket a sheaf of papers.

“Another secret enemy order fell 
into our hands. In view of the ris
ing tension in Europe, all the guer
rillas and their families are to be 
destroyed as soon as possible. The 
liquidating forces are on the way to 
our homeland. What do you think 
of that?”

“We’ll hold on!”—declared the 
boy emphatically.

“Without cartridges?”
“You are the Commander—why 

scare me?”
The man called the Commander 

relapsed into brooding silence. 
After fingering the papers he held 
in his hand, he went on.

“Lad, you were not quite nine 
years old and too young tq under
stand what happened during the 
week of 14th June, 1941, when the 
Serov Order was put into opera
tion, but you heard of it! Now, in 
July of the current year the Polit
buro issued a se.eret directive which 
was transmitted as an executive 
order by Abakumov, Minister of 
State Security, the MGB, of the 
U.S.S.R. It was originally transmit
ted in code to the Branch IV of 
the Northern Front of the Soviet 
Army, for execution tentatively 
scheduled for November and De
cember this year but pending the 
personal signal by Abakumov. The 
order- applies to Karelo-Fiunish, Es
tonian, Latvian and Lithuanian 
areas but it also contains some 
guarded references to Scandinavia. 
Here, I’ll read the part called to my 
attention by our Supreme Com
mand.

“a/ Political prisoners under in
vestigations or arrest are to be 
evacuated. Preparations for the eva- 

ment, of having relatives abroad, of 
having “collaborated” with the Ger
mans, etc. After these preparations, 
the villages were surrounded and 
the deportees arrested. The whole 
action took 24 hours. The deportees 
were allowed to take with them the 
luggage they were able to carry and 
no information was vouchsafed on 
their destination. Later it transpired 
that the majority were taken to 
Kazakhstan. Those who managed to 
weather the fatal 24 hours in hiding 
have not been troubled subsequently 
and are probably safe until the next 
deportation. Colonists from the dis
trict of Moscow and evicted Bielo- 
russians have been setlted in the 
farms of the deportees.

N.B.I.C.

Party, goes on to say that “the 
Lithuanian nationalists have em
barked upon a great struggle against 
collectivization in Lithuania. Aš 
soon as this resistance will be liqui
dated, the Communist Party will be 
faced with the necessity to obliterate 
the underground relies of the organi
zation.”

Trofimov’s article is the first offi
cial admission of the existence of a 
liberation movement in Lithuania.

middle-aged, sedate man. He was 
still strong, and he volunteered to 
wash weak patients. He was ex
tremely reticent, and carried him
self with dignity. At night; he 
would sometimes awaken, sit up on 
his cot, and for hours look straight 
forward with a stony gaze, then he 
would walk over to the stove for a 
smoke (in daytime smoking was 
strictly prohibited to him), and 
would return to his bed without 
saying a word. This man died quite 
unexpected. His body swelled 
swiftly, and death came within a 
few days. He died in great agony 
and without dignity: he shrieked 
in a high-pitched voice, which no
body had expected to hear from 
him. Others grew quiet before 
death, but his was a reverse case. 
During his last day he was delirious 
and shouted and sang until he was 
gone. His 'cries still sound in my 
ears:

“Lietuvata- mana! Lietuvata 
mana!” (Lietuva Tu mano!)

My Lithuanian fellow-prisoners 
told me that this meant “My Lithu
ania!” We were deeply impressed 
by this man’s longing, in the hour 
of his death, for his motherland. 
And many of us thought of our own 
motherlands, which we were per
haps destined never to see again.

J. MARGOLIN.

euation must be completed by the 
eud of August 1948. Families of the 
persons accused of spying, partici
pation in the underground move
ment and contacts with foreign 
countries, are to be included in the 
evacuation plan.

“b/ Native prison warden per
sonnel, with the exception of mem
bers of the KP/b (Communist 
Party-bolshevik), are to be evacu
ated, with their families, together 
with the prisoners.

“e/ Central MVD and MGB 
authorities in the aforesaid repub
lics must, by the end of August 
1948, provide complete statistical 
data regarding persons of the fol
lowing categories:

‘ ‘—former professional soldiers, 
N.C.O.’s and officers, and families.

“—former state officials;
“■—former teachers and profes

sors, of all grades, and families;
“—priests and members of re

ligious associations;
“—members of the free profes

sions—lawyers, engineers, etc.— 
and their families.

“The data must indicate the poli
tical opinions of such persons and 
their present occupation. The data 
must be compiled in mixed groups, 
according to the place of residence.

(To be continued.)
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TAUTIEČIAI HEYFIELDE.
Jau šeštas menuo, kaip mes 6 lie

tuviai ir dar ivairiu tautybių emi
grantai, kartu su keliasdešimt aus
tralu, dirbame Valstybinėje upiu ir 
vandens realizavimo komisijoje. Esa
me Viktorijoje, mažame miestelyje 
Heyfield. Iki Melbourne 129 ml., 
mažesni miesteliai 9 — 30 myliu. 
Miestelio gatves negrįstos, be šaly- 
gatviu. Keletas krautuvių, vaistine, 
bankas, kinas. Gyvename po tris 
barakiniuose kambarėliuose; yra elek
tra, dušai, skalbykla, bendra valgy
kla. Atvykome vasara. Pradžioje 
nuotaika buvo ne linksma. Gamta 
sausros išdeginta. Kasėme griovius. 
Po menesio kai kurie buvo paskirti i 
sandeli, kiti šoferiais. Už dvi savai
tes, atskaičius maista ir mokesčius, 
gauname 11 sv. su šil, Laisavalaikiu 
skaitome visa išeinančia Australijoje 
ir Vokietijoje lietuviška spauda, lo
šiame stalo tenisą, šeštadieniais lan
kome kiną. Du kart i savaite lan
kome anglu kalbos pamokas. Nese
nai ve! atvyko 33 imigrantai, ju 
tarpe 3 lietuviai: netrukus vėl atvyks 
100. Tikimės daugiau lietuviu. 
Tada įsijungsime i A.L.D-jos sky
riaus eiles. —J. Rimas.

PASIRODĖ “UŽUOVĖJA” NR. 2.
Sv. Kazimiero D-jos leidžiamas 

Australijos lietuviu žurnalas “Užuo
vėja” antruoju savo numeriu teikia 
gera ispudi. Žurnalas, dar vis rota
torium spausdinamas, jau papuoštas 
keliais, spaustuvėj atliktais, iliustra
cijos puslapiais. Turinys rimtas, 
kultūringas. Dėmesio vertas straips
nis “Genys margas — svietas dar 
margesnis,” kuriame abjektyviai pa
sisakoma del esamos Australijoje 
spaudos ir jos perspektyvu, žk.
MELBOURNO KREPŠININKAI— 

BE PRALAIMĖJIMO.
Prisijungus mieste gyvenantiems 

lietuviams krepšininkams prie Broad
meadows krepšininku, sudaryta ko
manda, kuri dalyvauja Melbourne 
Y.C.W. (Jaun. Kat. Dash.) pirmeny
bėse. Iki šiol musu krepšininkai lai
mėjo prieš Balaclava 24:19 (14:14), 
prieš Richmond 38:8 (16:5) ir prieš 
Cathedral 26:8 (7:5). Pirmenybėse 
dalyvauja 13 komandų, kuriu kelias 
iškiliausios dalyvaus Victorijos krep
šinio pirmenybėse. Rungtynes vyk
sta puikiuose Exibitiou rūmuose. J.Z.
PULGIS ANDRIUŠIS SYDNEJUJE

Rašytojas Pulgis Andriušis iš Bone- 
gillos šiomis dienomis atvyko prievo
liniam darbui i Sydneju. Paskirtas 
Centrinei! geležinkelio stotin.

IMPERIJOS DIENA.
Gegužes 24 d. Australijoje buvo 

švenčiama Imperijos Diena. Ši die
na ypačiai buvo atžymėta Australijos 
vaiku, kurie degino laužus, laide 
rakietas ir kt. sprogstamus žaislus. 
Prekybininkai apskaičiuoja, kad vien 
Sydnejuje £50.000 buvo paleista du
rnais. Sydnejuje, vaikams su sprog
stamu medžiagų žaislais besiautejant, 
lengvai sužeisti 42 žmones.

I
KAIP ĮSIGYTI NAMA?

Jei nori pirkti arba pasistatyti narna, kreipkis i NEW SOUTH 
WALES CO-OPERATIVE’ BUILDING & INVESTMENT 
SOCIETY (garantuota New South Wales valdžios).

Čia taip pat galima investuoti atliekamus pinigus depozitams arba 
akcijoms. 5% palūkanų mokama investuotoms akcijoms.

Smulkiau teiraukitės:

W. G. POOLEY (Sekretorius), 
5th Floor, Federation House,

166 PHILLIP STREET, SYDNEY.

100.000 DP GALI SUKELTI DAUG 
TRIUKŠMO.

Daily Telegraph korespondentas 
lankėsi gelžkelio darbininku sto
vykloje Chulloroje, del jos gyven
toju, išvietintu asmenų, nusiskun- 
djrnu turimomis gyvenimo sąlygomis. 
Plačiame reportaže bandoma įrodi
nėti, kad šios vietoves gyvenimas 
palapinėse yra lygiai toks, kaip ir 
kitur Australijoje, ir kad austra
lai, žinodami butu trukumą, buna 
patenkinti ir taip gyvena po 20 me
tu. Girdi, DP nebuvo tinkamai pain
formuoti apie gyveninio sąlygas 
prieš atvykstant i Australija. Gelž- 
keliu departamentas atsakęs, kad 
jie DP apgyvendino kaip galėdami 
arčiau darboviečių ir suteikdami to
kias pat gyvenimo sąlygas, kaip 
ir australams, tačiau, stengiasi ir 
stengsis gerinti tas sąlygas. Repor
tažo pradžioje korespondentas rašo, 
kad i DP nusiskundimus verta at
kreipti dėmėsi. Primines, kad minis- 
teris Cahvell planuoja atgabenti 
per 18 menesiu 100.000 DP, kores
pondentas pabrėžia, kad tas 100.000 
nepatenkintu žmonių gali sukelti 
•Australijoje daug triukšmo.

IŠVYKTI IŠ AUSTRALIJOS 
NEBUS TRUKDOMA.

Emigracijos Ministerijos biulete
nyje “New Australian” atsakyme i 
J.M. iš Bondi Junction N.S.W. pak
lausima, ar bus galima po 2 metu 
apleisti Australija, teigiama, kad 
varžymu del išvykimo iš Australi
jos nebus daroma, tačiau reikes pa
čiam apsimokėti kelione ir gauti 
įvažiavimo leidimą iš to krašto, i 
kuri norima vykti.
LAIVAI PAKELIUS I AUSTRA

LIJA.
Pranešama, kad iš Europos su išv. 

asmenimis atplaukia šie laivai: i 
Melbourna: SKAUGUM su 1.700 
emigrantu gegužes 28, FAIR SEA 
su 1850 em. birželio 6. NELLY su 
1.300 em. birž. 30. 1. Sydneju at
plauks: PROTEA su 885 em. birž. 
6 d., ANNA SELM su 1.300 em. birž. 
10 d., LANGF1TT su 826 em. birž. 
22 d., HELLENIC PRINCE su 1.000 
em. birž. 25,GENERAL BLACK su 
826 em. birž. 26 d. ir SVALBARD 
su 900 em. birželio 30 d.

AUSTRALIŠKAS SIUNTINYS 
GRĮŽTA IŠ "ROJAUS.”

1948 m. vasara lenkas X, gyv. 
Pietų Ausįralijoje, pasiuntė savo 
namiškiams siuntini, gyvenantiems 
“laisvoje” Lenkijoje. Siuntinio 
turini sudarė Irubai, avalyne ir 
maistas. Praėjus daugiau kaip pu
sei .‘metu laiko, minėtas lenkas 
gauna siuntini ir, žinoma, ta pati, 
kuri buvo pasiuntęs savo namiški
ams prieš puse metu. Antroje siun
tinio pusėje jis rado rusu kalboj 
užraša: "Pas mus, Sovietu Sąjun
goje ir kitose kaimyninėse respub
likose, rubu ir maisto nestinga; 
šis angliškas šlamštas mitins nerei
kalingas.”—T.L.

1200 DIRBS PLIENO PRAMONĖJE
CANBERRA.—Emigracijos minis- 

teris Mr. Calwell pranešė, kad ligi 
šių metu pabaigos 1200 išvietintu 
asmenų bus ijungta darbams New
castle ir Port Kembla plieno pra
monei!. Jis pranešė, kad Geležies 
Darbininku Unija nustatė del šio 
susitarimo atitinkamas sąlygas, ku
rios apsaugos Unijos nariu-austr^lu 
interesus. Atitinkamos ištaigos pri
žiuręs, kad išvietintieji asmenys 
“neilystu i tokius darbus, kurie yra 
rezervuoti australams.” Toliau min- 
isteris dar pranešė, kad iš 25000 
atvykusiu Australijosn išvietintu 
asmenų tik apie 60 kelia nerimasti. 
Jis dar perspėjo, kad išvietintieji 
asmenys, kurie prieštaraus nustaty
tiems nuostatams, bns taip pat de
portuoti, kaip tai buvo padaryti 
gegužes 20 d. su lenkais Prnzynski 
ir Storek.

DEL NAMU STATYMO.
Atvykusieji išv. asmenys Austra

lijoje gali laisvai pirkti sklypus ir 
statytis namus pagal čia veikian
čius nuostatus. Namu statybos įsta
tymai kiekvienoje Australijos val
stijoje yra skirtingi. Tik Tasmani- 
joje nereikia jokio leidimo, o visur 
kitur namams statyti iš atitinkamos 
statybos ištaigos reikia gauti leidi
mas. Ten pat gaunami įvairus kiti 
nurodymai. Patartina kiekvienam 
norinčiam namus statydintis kreip
tis del leidimo ir informacijų kiek
vienoj valstijoj šiuo adresu:

N.S.W.—The Director, Depart
ment of Building Materials, Oeean 
House, 34 Martin Place, Sydney.

Victorijoj.—The Director, Per
mits Section, Building Directorate, 
232 Flinders Lane. Melbourne.

Queenslande.—The Officer in 
Charge, Building Control Division. 
Bureau of Industry, City Mutual 
Building, 309 Queen Street, Bris
bane.

Pietų Australijoj.—The Director. 
Building Materials Office. State 
Bank’ Building, Pirie Street, Ade
laide.

Vakaru Australijoj. — State 
Housing Commission, corner Plain 
Street and Hay Street, East Perth.

Namus besiruošiant statyti, stin
gant pinigu, galima gauti ir kreditu 
iš banku, draudimo ištaigu ar ko- 
operatyviniu statybos d-ju. Nor
maliai iš skolintojo reikalaujama 
turėti ir rtžtikrinti 10% sklypo ir 
namo vertes. Išsimokejimas duoda
mas 20—10 metu už 3, 5—4% palū
kanų.

PERSPĖJIMAS PERKANTIEMS 
SKLYPUS.

Kai kurie emigrantai, pirkdami 
sklypus, pasitenkina paprastu popie- 
rio hipelyje atžymėtu imoketu pinigu 
pakvitavimu. Emigracijos įstaigos 
perspėja tokius asmenis ir pataria 
jiems pirkimo reikalus tvarkyti advo
katu ar turto agenturn pagalba. Pa
starųjų pasitarnavimas, atliekamas 
už maža atlyginimą, užtikrins pirkė
jus, kad jie nėra apgaunami.

Pranešimas.
AID OVERSEAS, INC. at

stovybe Australijoje praneša:
Nuo 1949. V. 20 d. iki at

skiro pranešimo prašom ne
siusti siuntiniu užsakymu.

Ta pačia tvarka prašoma 
užsisakyti betarpiai per B-ves 
centra: “AID OVERSEAS, 
INC. 4851 So. Ashland Avė., 
CHICAGO, 9, 111. U.S.A.,” 
siunčiant mažesne pinigu suma 
“Money Order.”

Siuntiniu pilno sąrašo ir in
formacijų prašom kreiptis B- 
ves Atstovybėje: Mr. Sig. Ado
maitis, Maffra, P.O., Vie.

TAUTOS VARGDIENIAI
Karta kreipiausi; i viena lietuvi, 

kviesdamas ji įsirašyti i A.L.D-ja. 
Iš karto, be jokiu svyravimu, buvo 
išgirstas dabar kai kieno vartojamas 
‘‘lietuviškas’’ posakis:— “Aš neno“ 
riu nieko bendro turėti su lietu
viais.” Užklaustas kodėl, papasa
kojo toki “graudu*’ atsitikima.— 
Vienas Lietuvoj kapitonas turi la
bai daug giminiu Amerikoje ir tie 
jo gimines labai daug paaukojo 
BALF’ui. Lietuviu bendruomenes- 
komitetas BALF'o dovanu šiam ka
pitonui neskyrė, nors jis ir labai 
stengėsi irodineti, kad daug šių do
vanu yra paaukoję jo gimines. Ne
patenkintas BALF’o gerybių pas
kirstymu, tautietis nutarė su lietu
viais reikalu daugiau neturėti. “Aš 
palaikau kapitono puse ir aš taip 
pat nenoriu nieko bendro turėti su 
lietuviais,” — baigė savo “graudu” 
pasakojima. Kiek palaukes, sunkiai 
atsiduso, pažvelgė pro Įauga. “Ma
tai, lauke lyja. Rytoj kris lašai ant 
galvos, sunku bus dirbti ...” At
siprašiau už sutrukdymą ir išėjau.

K. Mieldažys.
★

Manome, kad tokiu musu tautos 
dvasios vargdieniu yra labai nežy
mus skaičius. Panašus asmenys neat
stovauja jokiu platesniu musu tautos 
sluogsniu, ir jie tėra apgailėtinos 
stovyklinio gyvenimo Vokietijoj mi
krobu aukos. Alės manome, kad 
sveikoje Australijos lietuviu ben
druomenėje jie pagys ir vėl įsiterps 
i normaliai protaujančiu lietuviu 
mase.

Red.

įžūlūs studentu
STRAIPSNIS

Sydnejaus universiteto studentu 
atstovybes laikraštis HONI SOTT 
Nr. 9 atspaude šiomis dienomis di
deli įžangini straipsni, pavadinta, 
“Kas yra tie Baltai.” Straipsnyje 
Baltijos tautu išvidini iems asme
nims ir, apskritai, DP metami negir
dėtai ižulus kaltinimai. Eileje ne
rimtai pagristu ir įžeidžiančiu kalti
nimu straipsnyje be kita ko teigi
ama. kad Baltijos tautos kovojo 
kartu su vokiečiais, bet ne prieš 
juos, kad baltiečiu tarpe, išskyrus 
žydus ir komunistus, nėra asmenų, 
kalintu naciu koncentraciniuose 
lageriuose, kad baltiečiu pasako
jimai apie Sovietu Rusija yra Goeb- 
belso gamybines markes, kad skry
ningu motu jie klastojo dokumentus 
ii- Lt. Baltiečiu šmeižtas ir įžeidi
mas pasiekia aukščiausio laipsnio, 
kai Australijos visuomenei baltiečiai 
rekomenduojami straipsnyje tokia 
atestacija: “Jei jus turite baltieti 
dranga, tai pažiūrėkit i jo pažastį.”

Tokio turinio straipsniu DP at
žvilgiu ligi šiol mums teko girdėti 
iš Maskvos tribūnu ir nacines dva
sios Vokietijos spaudos prasiverži
muose. Sklindanti iš tu šaltiniu nea
pykanta DP atžvilgiu mums yra 
visiškaijsuprantama ir pateisinama— 
mes kovojome ir kovojame prieš 
juos, tad ir jie naudoja prieš mus 
įvairias kovos .priemones. Tačiau, 
ko siekia tokiu straipsniu Sydne- 
jans austrai ai-studentai? Nemo- 
nome, kad tai butu ju pykčio prasi
veržimas del to fakto, kad keliolika 
baltiečiu akademiku — gydytoju, 
inžinierių ar advokatu, pasidėję la
gaminu dugnan savo Vakaru Euro
pos universitetu diplomus, atlie
kamu nuo sunkaus fizinio darbo 
ligoninėse ar kanalizacijos darbovie
tėse laiku pradėjo iš naujo Austra
lijos universitetuose savo stidijas. 
Tikslai, be abejo, yra kiti. Toksai 
straipsnis neabejotinai apsunkina 
mums kelia bendrauti su Australi
jos visuomene ir paskatina musu 
bendruomene užimti tam tikras po
zicijas.—J. Žukauskas.

Ats. Redaktorius ANTANAS BAUZE 
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