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PAVERGTŲJŲ TAUTU ATSTOVAI

ĮSPĖJA LAISVUOSIUS VAKARUS
Savaitės Žinios

ment (Estija).
Diskusijose C. Visolanu (Rumu

nija) siūlė pav. tautų atstovams 
kreiptis netik į vyriausybes, bet 
ir laisvojo pasaulio visuomenę. 
P. Auer (Vengrija) pabrėžė, kad 
padėtis pav. tautoms dabar esan
ti tragiškesnė. negu anksčiau. Ne
laimei, Vakarų valstybių užsienio 
politika dažnai būna diktuojama 
baimės. Bijomasi karo, bet užmir
štama, kad tarptautinis bolševiz
mas turi galvoje ne taiką, o revo
liucijas ir karą. Pasisako prieš 
Rapackio planą ir už Rytų Euro
pos kraštų neutralizavimą bent 

penkiems metams. T. Barev (Bul
garija) apgailestauja, kad nešan- 
tieji atsakomybę už tarpt, padėtį 
per mažai teklauso pavergtųjų 
balso. J. Starževski (Lenkija) pa- 
stebi, kad laisvojo pasaulio poli
tinis nesiorientavimas daba* esąs 
didesnis negu bet kada, už tat 
pav. tautos turi dar labiau savo 
balsą kelti. Ed. Turauskas (Lie
tuva) pažymi, kad dabartinis jė
gų santykis tarp Rytų ir Vakarų 
laisvajam pasauliui sudaro grės
mę. Sovietai, be to, propagandi
niai sugebą mulkinti pasaulio vie
šąją nuomonę.

Antrajame darbo posėdyje, ku
liam pirmininkavo V. Sidzikaus
kas (Lietuva), F. Nagy, Tarptau
tinės ūkininkų unijos atstovas, pa
reiškė, jei sovietai ir toliau lai
kys pavergę eilę kraštų, tarptau
tinė padėtis dar labiau pablogės. 
Deja, laisvasis pasaulis nemoka 
išnaudoti patogias progas savo 
veiklai (kol buvo atominių gink
lų persvara, vėliau po Stalino 
mirties, Vengrijos ir Lenkijos 
įvykių metu ir pan.). V. Venia
min. (Rumunija) siūlo Europos 
Tarybai labiau susidomėti paver
gt. Rytų Europos tautomis. A. 
Prochazka (Krikšč. dem. unija) 
įspėja, kad komunizmas ir toliau 
tebevykdo ofenzyvą visuose pa

saulio kampuose. R. Liepinš (Lat
vija) pataria laisviesiems Vaka
rams galų gale suprasti, kad so
vietai skaitosi tik su jėga. K.R. 
Pusta (Estija) apgaili, kad lais
vasis pasaulis perdaug 'duodasi 
klaidinamas sovietinių taikos 
obalsių. Vakarai bet kokiose de
rybose turėtų iš Sovietų reika
lauti gerbti tautų apsisprendimo 
teisę. V. Banaitis (Lietuva) pri
mena Pabaltijo tautų likimą. Jei 
laisvasis pasaulis savo laiku nesi
teikė iš Pabaltijo įvykių pasimo
kinti,' tai būtų turėjęs bent iš 
1948 -m. (Čekoslovakijos) ir iš 
1956 m. (Vengrijos ir Lenkijos) 
įvykių padaryti sau išvadas.

i SESIJOS DARBAI
vietų imperija plėtėsi ir čia pri
minė Pabaltijo kraštų okupaciją, 
kurią įvykdą susitarusi su nacis
tine Vokietija, šiandien sovietų 
imperija yra tiek išsiplėtusi, kad 
sudaro pavojų viso Vakarų pasau
lio saugumui. Sovietų Sąjunga, 
be to, ūkiškai išnaudoja, eksplo
atuoja pavergtuosius kraštus. Tai 
patvirtino pats Kruščiovas pasi
kalbėjime su anglų parlamento 
nariu darbiečiu Harold Wilson, 
sakydamas, “aš nesuprantu, kam 
reikėtų užimti svetimą kraštą, 
jei iš jo vėliau netraukti nau
dos?” Savaime aišku, kad sveti

Balandžio 25 d. Strasburge, 
Laisvosios Europos Kolegijos pa
talpose, prasidėjo Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimo ketvirtoji spe
ciali sesija. Prieš pradedant posė
džius buvo pusiau stiebo pakeltos 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenki
jos, Čekoslovakijos, Rumunijos, 
Vengrijos, Bulgarijos ir Albani
jos tautinės vėliavos, grojant tų 
kraštų himnus.

Sesijų atidarė PET genarali- 
nio komiteto pirmininkas Dr. V. 
Masens (Latvija). Pavergtųjų 
tautų atstovus jau pačioje pra- 
džoje pasveikino Graff, provin
cijos prefektūros vardu, Strasbur- 
go burmistras Ch. Altorffer (nu
rodydamas į elzasiečių simpatijos 
pavergtiesiams), Strasburgo vys
kupo vardu Msgr. Maurer, Euro
pos Tarybos vardu Golsong, JAV 
konsulas Strasburge Thomson, 
Laisvosios Europos komiteto at
stovai Leich ir Holmes. Prancūzi
jos senato atstovas Renė Radius 
pareiškė savo įsitikinimų, kad so
vietų siekimų atžvilgiu, galų gale, 
ir prancūzai atsižadėsią iliuzijų. 
Pavergtųjų Seimų sveikino raštu 
eilė žymių politikų, jų tarpe: 
Amerikos senato atstovas Hump- 
hert, JAV atstovų rūmų atstovai 
Kelley ir Bentley, atstovų rūmų 
daugumos lyderis J. McCormack 
ii' mažumos lyderis J.Martin jr., 
JAV atstovų rūmų pirmininkas Th. 
E. Morgan, Amerikos jungtinių 
profesinių sąjungų pirmininkas G. 
Meany, Fed. Vokietijos parlamen
to vicepirmininkas prof. Carlo 
Schmidt, Tarptautinio komiteto 
krikščioniškai kultūrai ginti Vokie
tijos sekcijos atstovai Dr. A. Rup
pert, gen. sekr. G. Jaschke ir kt.

Atidarydamas posėdžius, Dr. 
Masens dar pareiškė, kad PET 
veiklos uždavinys yra grąžinti lai
svę ir nepriklausomybę paverg
toms Europos tautoms. Sovietai 
siekią susilpninti laisvojo pasau
lio gynybines pajėgas, išgauti sta
tus quo pripažinimą ir laimėti sa
vo puolimams naujas pozicijas. 
Įtampos atoslūgis galimas pasiekti 
tik pašalinus svarbiausias kliū
tis, būtent gražinus laisvę paver
gtoms Europos. tautoms.

Sesijos darbotvarkėje buvo to
kie punktai: 1) Tarptautinė padė
tis ir pavergtosios tautos. 2) Eu
ropos integracija ir Europos Ta
rybos politika. 3) Sovietų kolo
nializmas. 4) Europinė žmogaus 
teisių charta ir pavergtieji. 5) 
Vengrų klausimas.

Plenariniams posėdžiams pir
mininkavo paeiliui atskirų tautų 
atstovai. Pirmojo plenarinio po - 
sėdžio pirmininkas buvo J. Klės-

SPECIALIOS SEIMI
Svarstant 3-jį darbotvarkės pun

ktą — Sovietų kolonializmas — 
pagrindinę kalbą pasakė PET Lie
tuvos delegacijos ir Lietuvos Lai
svės Komiteto pirmininkas V. Sid
zikauskas. Vaizdžiai skaitmenimis 
ir dokumentais įrodė, kaip nuo 
pirmojo karo pabaigos palaips
niui augo sovietinio tipo konti- 
nentalinis kolonializmas, šiandien 
Sovietų Sąjunga yra pirmos eilės 
kolonialinė imperija,' nesiruošian
ti trauktis iš svetimų teritorijų 
ir suteikti nepriklausomybę jokiai 
tautai, kurią ji pavergė. Prane
šėjas išdėstė, kokiais būdais so-

mu kraštų užgrobimas Sovietams 
turi .taip pat politinę ir karinę 
prasmę. Pranešėjas toliau smul
kiai išdėstė, kokiomis formomis 
sovietų kolonializmas pasireiškia 
pavergtuose kraštuose ir ta pro
ga pateikė daug pavyzdžių ir iš 
Lietuvos. Plačiau palietė taip pat 
socialinius ir kultūrinius klausi
mus. Pabrėžė, kad sovietinis re
žimas nesugebėjo darbo žmonėms 
suteikti žmoniškas darbo ir gyvo- j 
nimo sąlygas. Kultūrinėje srity
je klastojama Lietuvos ir kitų pa
vergtųjų tautų istorija, naikina
mi istoriniai paminklai ir t.t. Vi
sa švietimo sistema pajungta ko
munistinei pasaulėžiūrai. Tau
tiniai įpročiai, tradicijos, taip 
pat sovietinami. Rusiškoji įtaka 
skverbiasi į pavergtųjų tautų kal
bą, literatūrą. Apskritai, sovieti
nis kolonizmas vykdo nuosek
lų tų kraštų rusinimą.

(Komentuodamas V. Sidzikaus
ko pranešimą apie sovietinį kolo
nializmą, “Neue- Zuercher Zeit- 
ung” — bal. 29 d. — t.k. paste
bėjo, kad jo — Sidzikausko — 
pranešimas, paremtas kruopščiai 
surinktais duomenimis, kaip tik 
šiuo metu yra vertas ypatingo 
dėmesio. Laikraštis tą dieną PET 
Seimo sesijai pavedė bemaž išti
są skiltį).

Po diskusijų, kuriose dalyvavo 
Estijos, Vengrijos, Lenkijos, Lat
vijos ir kelių kitų tautų ir orga

PRASIDĖJO BYLA PRIEŠ GESTAPININKUS, 
KALTINAMUS NUŽUDYMU 5,500 

LIETUVOS GYVENTOJU
10 KALTINAMŲJŲ, APIE 200 

LIUDININKŲ. — BYLA TRUKS 
3 MĖNESIUS. — .VYRIAUSIAS 
KALTINAMASIS: BUV. KLAI
PĖDOS GESTAPO VIRŠININ
KAS.

Balandžio 28 d. Ulme (Wuert- 
temberge) prasidėjo didžiulė bau
džiama byla prieš 10 asmenų, ku
rie kaltinami dalyvavę 5.500 Lie
tuvos gyventojų nužudymo 1941 
metais, kai karo pradžioje hitle
rinė kariuomenė įžygiavo į Lietu
vą.

Vyriausias kaltinamasis yra 
buv. Klaipėdos policijos direkto
rius Gerhard Fisher-Schweder 
(54 mt.). Tasai žymus gestapinin
kas po karo buvo pakeitęs savo 
pavardę. Ilgą laiką valdininkavo. 
Kurį laiką buvo pabėgėlių stovyk
los viršininkas Ulme. Niekam iki 
to laiko neatėjo į galvą, kad tai 
galėtų būti “stambi žuvis” kruvi
noje hitlerinėje istorijoje. Kai jį 
iš tų, pareigų Ulme atleido, išsi
davė jis visai nereikšmingu žy
giu: Skundės darbo teisme dėl 
tarnybos ir algos. Valdžios įstai
gos, žiūrėdamos jo skundą, ėmė 
narplioti ir jo tarnybinę praeitį 
ir atsekė siūlą iki jo gestapinių 
pareigų Klaipėdoje (po to, kai 
Hitleris tą kraštą jau buvo pasi
ėmęs). Užvedus tardymą, paaiš
kėjo visa virtinė faktų, kurie jį 
sunkiai apkaltino.

Jis ir jo bendrininkai 1941 m. 
karo pradžioje dalyvavo Hitlerio 
klikos suplanuotoje akcijje “su
tvarkyti žydų ir komunistų klau
simą”. Byloje eina apie maždaug 
5.500 Lietuvos gyventojų, kurie 
buvo “sutvarkyti”, kitaip tariant 

nizacijų atstovai, sovietinio kolo
nializmo klausimu buvo priimta 
plati deklaracija, paremta V. Si
dzikausko patiektuoju pagrindiniu 
raportu.

4-ju darbotvarkės punktu svar
stytas Žmogaus teisių klausimas. 
Pagrindinį pranešimą padarė S. 
Korbonski (Lenkija). Aiškino, 
kaip žiauriai mindžiojamos žmo
gaus teisės sovietų pavergtuose 
kraštuose, nesiskaitant su jokiais 
tarptautiniais susitarimais, ku
riuos dauguma’ valstybių pasira
šė. Pranešėjas siūlė kreiptis su 
rezoliucija į civilizuoto pasaulio 
vyriausybes, kad šios padarytų 
politnį spaudimą į tuos komunis
tinius kraštus, kurie tuo atžvil
giu prasilenkia su tarptautinėmis 
chartomis ir sutartimis.

Vengrijos klausimu (5-ju dar
botvarkės p.) PET Seimas nutarė 
kreiptis į visas laisvojo pasaulio 
vyriausybes, prašant daryti žy
gių, kad Vengrijos klausimas bū
tų įtrauktas į ruošiamos viršūnių 
konferencijos darbotvarkę. Sei
mas priėjo išvados, kad Vengri
jos klausimas negali būti nutylė
tas ir tarptautiniame forume te
bėra neišspręstas. Nežiūrint Jun
gtinių Tautų asamblėjos rezoliu
cijos iš 1957 metų, Sovietų Sąjun
ga iki šiol neatitraukė iš Vengri
jos savo kariuomenės ir tuo bū
du padarė dar vieną tarptautinį 
nusikaltimą. E.

nužudyti. Bet kliuvo netik žy
dams ir komunistams, o ir šiaip 
hitlerininkų nepageidaujamiems 
asmenims, tautiniai nusistačiu- 
siems lietuviams ir net patiems 
vokiečių tautybės žmonėms. Fi- 
scher-Schweder ir jo bendrininkai 
Klaipėdoje, Tilžėje ir* kitur, pa
gal kaltinamąjį aktą, siautėję pla
čiame Lietuvos pasienio ruože. — 
Lietuvos žmonių naikinimo būdai 
buvo žiaurūs: Sauvališkai be tei
smo ir kaltės pasmerktieji mirti 
žmonės patys turėjo išsikasti sau 
duobes, išsivilkti visus savo dra
bužius ir tada buvo prie atvirų 
duobių sušaudomi. Masinės žudy
nės vyko ypač tarp birželio 24 
dienos ir liepos 15 dienos (1941 
metais).

Kartu su Fischeriu-Schwedu 
kaltinamas buv. Tilžės gestapo 
įstaigos vedėjas Hans Joachim 
Boehme, Tilžės saugumo apygar
dos vedėjas Werner Horsmann ir 
septyni kiti buvę pareigūnai, į 
kurių tarpą yra įpainiotas ir vie
nas lietuvis (buv. policijos val
dininkas) .

Bylai ruoštasi labai ilgai. Kal
tinamasis aktas apima keletą šim
tų puslapių. Ir teismo ir proku
rorų sąstatas yra sustiprintas, 
kad vienam kuriam nariui iškri
tus bylos svarstymą nereiktų per
traukti. žinoma, yra ir eilė gynė
jų. Ir kaltinamieji ir kaltintojai 
pristatė šimtus liudininkų. Viso 
iki šiol numatoma teismo eigoje 
apklausinėti apie 200 liudininkų,* 
jų tarpe ir eilę lietuvių. Dalis 
liudininkų gyvena užsienyje. Kai 
kurie parodymai duoti po prie-

★ NATO (15 Atlanto Pakto 
valstybių) konferencija, vykstan
ti Kopenhagoje, visais klausimais 
priėjo* vieningos nuomonės. Ka
dangi Amerika smarkiu greičiu 
gamina tarpkontinentines rake
tas, kurių dalis jau yra atsiųsta 
į kažkurias Europos bazes, tai ir 
NATO valstybės jaučia stipresnę 
apsaugą prieš sovietų agresiją.

Tačiau yra prieita bendro nu
tarimo ir ta prasme, kad būtų da
romi žygiai sušaukti viršūnių 
konferenciją. NATO generalinio 
sekretoriaus Spaako nuomone, 
reikia gi pagaliau išeiti iš politi
nio mirties taško ir rasti naujus 
taikos išlaikymo kelius.

★ Iš Bov. Sąjungos ateina ži
nių, kad Nikitos Kruščiovo padė
tis tolydžio riedanti į pakalnę. 
Politiniai komentatoriai praneša, 
kad So v. Sąjungoje labai stiprė
jančios stalinistų pozicijos ir 
krašte vyraująs netikrumas.
Amerikiečių žurnalas Newsweek 

praneša, kad Molotovas su Malen- 
kovu esą atšaukti iš savo trėmi
mų vietų į Maskvą., Kažkurie va
karų stebėtojai mano, kad jiems 
bus keliama politinė byla. Lau
kiama h* daugiau suėmimų.

★ Amerikos prezidentas Eisen- 
howeris pareiškė spaudai, kad 
“Amerika gyvena subalansuoto 
teroro eroje, kai iš kitos vande
nyno pusės grąso sovietinis im
perializmas”. Komunistai, pagal 
jį, atmeta visas žmoniškąsias mū
sų civilizacijos vertybes.

★ Yra patikimų žinių, kad so
vietai š.m. gegužės pirmosios die
nos proga bandė paleisti sateli
tą, kuris būtų skriejęs apie mė
nulį, tačiau šis bandymas jau iš 
pat pradžių nepavykęs. Savo vi
sas raketas sovietai leidžia iš

POLITINIS ATENTATAS PRIEŠ EGZILINES 
ORGANIZACIJAS MUENCHENE

Balandžio 18 d. Muenchene, 
Zeppelinstrasse 67, kur turi savo 
būstinę viena ukrainiečių organi
zacija, spaustuvės skyriuje įvyko 
sprogimas. Žmonių aukų nebuvo, 
padaryta tik materialinių nuosto- 
lių.

Kaip praneša Muencheno spau
da (“Sueddeutsche Beitung”, 
“Abendzėitung” ir kt.), minėtos 
dienos popietį paštu atėjo knygų 
siunta, adresuota ukrainiečių lai
kraščio vyr. redaktoriui Daniliui 
čaikovskiui (55 m.). Siuntą pri
ėmė jo sekretorius ir ruošės išvy
nioti, bet pastebėjęs, kad siunta 
pasiųsta iš Frankfurto, susilaikė. 
(Savo laiku siuntinys, atėjęs iš 
Frankfurto į Muencheną, nužudė 
slovakų veikėją Matų č.ermaką ir 
dar vieną pašalinį asmenį). Gau
tąjį siuntinį nunešė atsargumo 
dėliai į tų namų rūsį, kur yra 
spaustuvė. Čaikovskis ten atsar
giai atrišo raiščius ir pastebėjo, 
kad viduje yra knyga antrašte: 
“Ukrainiečių emigracija”, išleis
ta 1938 metais Pragoję. Staiga 
jis ir kiti dalyviai pamatė, kad 
knygos viršelis ėmė keistai raity
tis, automatiškai atsiskleisti. Trys 
dalyviai ukrainiečiai, knygos siun
tą palikę, spruko kuo greičiausiai 

saika jau iš anksto, tad tie liudi
ninkai į teismo posėdį nebeatvyks. 
Yra pakviesta ir eilė ekspertų. 
Dalis kaltinamųjų laikomi kalėji
me jau antrus metus. Tai bus 
viena stambiausių bylų pokarinė
je Vokietijoje. 

naujo Sibiro miesto, vadinamo 
Sputnikgradu. Po šio nepasiseki
mo diktatorius Kruščiovas įsakęs 
galimai greičiau daryti naują 
bandymą.

★ Indonezijos sukilimas vyks
ta toliau. Sumatroje sukilėliai, 
drauge su jų vyriausybe, vyriau
sybininkų kariuomenės tapo su
varyti į džiungles, iš kur būriais 
jie užpuldinėja vyriausybininkų 
kariuomenės kolonas ir jų tieki
mo kelius.

Tačiau kitose Indonezijos ar
chipelago salose sukilėliai turi ir 
laimėjimų. Vyriausybininkų ar
mijos vyr. štabo pranešėjas skel
bia, kad sukilėliai okupavo Mo- 
rotai salą šiaurės Moluco sa
lyne. Esą, čia indoneziečiai, par- 
ruošti olandų karališkojo laivy
no jūrininkų, padarė išsikėlimą 
laivais.

Be to, pranešama, kad sukilė
lių aviacija ir toliau vykdo savo 
veiklą, bombarduodama vyriausy
bininkų laivyno judėjimą.

★ Amerikos jūros laivyno ryšių 
admirolas Bruton perspėjo Ameri
kos vyriausybę, kad ji perdaug ne
demonstruotų su savo strateginio 
oro laivyno bombonešiais, nes, 
esą, gali sudaryti svietams baimės 
psichozę ir jie gali staiga pradėti 
“preventyvinį” karą.

Kaip matome, abi priešiškosios 
pusės yra pasiruošusios staigiam 
šuoliui su visa moderniškojo ka
ro jėga. Tereikalinga tik paspaus
ti mygtuką.

★ Sovietai, neva ruošdamiesi 
viršūnių konferencijai, padarė 
naują pasiūlymą, kad toje konfe
rencijoje dalyvautų ir Lenkija su 
Čekoslovakija, kaip lygiateisiai 
nariai, šitokį jų pasiūlymą griež
čiausiai atmetė vakariečiai.

iš rūsio, bet toli nenubėgus įvy
ko sprogimas, tačiau ne labai 
smarkus. Tik mažai suardymų 
padaryta. Spėjama, kad sprogme
nys nebuvo pakankamai gerai už
taisyti. 1955 metais, Č.ermako at
veju, sprogimas buvo toks smar
kus, kad nužudė du žmones ir 
suardė pašto įstaigas įrengimus.

Muencheno policija, žinoma, 
tuoj pradėjo tardymus. Bet ji jo
kių paaiškinimų dar nepaskelbė.

Ukrainiečių laikraščio rędakci- 
ja paskelbė, kad jos nuomone čia 
turima reikalo su bolševikiniij 
agentų žygiais, kurie jau ilgoką 
laiką stengiasi Rytų Europos emi
grantus iš vienos pusės įbauginti, 
o iš kitos pusės juos vilioti. Kai 
kurių vokiečių laikraščių spėji
mą, kad čia turima reikalo su 
emigrantų savitarpine pogrindžio 
kova, laikraščio redakcija laiko 
visai nepagrįstu.

Papildomomis žiniomis, namuo
se, kur įvyko sprogimas, turįs sa
vo būštinę ir “Antibolševikinis 
blokas” (ABN). Tie namai anks
čiau priklausę Banderos grupės 
asmenims. Vėliau jų nuosavybė li
kusi išskirta į atskirų butų nuo
savybes. Be Banderos grupės, čia 
turinčios savo būstines ir kitos 
organizacijos. Rūsyje veikia 
spaustuvė, kuri priklauso bendro
vei “Cicero eGmbH”. Be kitų 
spausdinių čia spausdinamas uk
rainiečių laikraštis “Slach Pere- 
mohy”, kurio savaitinis tiražas 
siekiąs 7.000 egz. Muenchene sa
vo būstines turi 32 svetimšalių 
organizacijos.

1
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LIETUVA PO SOVIETU JUNGU
C

Šiuo pavadinimu šveicarų laik-
raštyje “Neue Zuericher Zeit- tatyta jokios ribos, nors dabartinis 
ung" š.m. kovo piėn. 2 d. tilpo komunistinis diktatorius Kruščio- 
būdingas straipsnis, detaliai pie- vas naudoja kiek kitus, nei Sta
sius šiuolaikinę padėt} Lietu >j. linas, metodus. Jis leidžia laisviau

“Mūsų Pastogės” redakcija de«, pasisakyti lietuviškiesiems kvis-
da ištisą šio straipsnio vertimą, lingams, atseit — pirmajam par-

RED.

“Pranešimai apie So v. Sąjun
gos valdymo metodus Lietuvoje, 
kuri dar prieš šį karą buvo ne
priklausoma valstybė, atidengia 
mums žiauriausi pokarinės istori
jos skirsnį.

Jau Stalino laikais lietuvių tau
ta dėl sistematiškų trėmimų ir 
suiminėjimų neteko didelio žmo
nių skaičiaus. Nors šia prasme 
Maskvos valdovų padarytieji nuos
toliai visai tiksliai ir yra sunku 
apskaičiuoti, tačiau apytikrę sta
tistiką vis dėlto galima išvesti. 
Sovietų diriguojamas dabartinės 
Lietuvos prezidentas J. Paleckis 
tuoj po karo yra paskelbęs, kad 
Lietuvoje yra 3.150.00 gyvento
jų, tačiau jau 1956 metų oficia
liomis So v. Sąjungos statistinė
mis žiniomis Lietuvoje tebuvo tik 
2.700.000 žmonių, šis didžiulis 
gyventojų skaičiaus sumažėjimas 
rodo, kad Sovietų politikos išdavo
je iš Lietuvos buvo depuortuota 
apie i mil. gyventojų.

Prieš karą Lietuvoje buvo tik 
2,3% rusų kilmės žmonių, šian
dieną gi sovietų enciklopedijoje 
paduodama, kad rusų Lietuvoje 
esą 10%, bet iš neoficialių šalti
nių mes turime žinias, jog šian
dieninėje Lietuvoje yra jau per 
15% rusų. Žinant, kad šie rusai 
turi užėmę Lietuvoje beveik visas 
aukščiausias pozicijas jos ūkinia
me ir politiniame gyvenime (par
tijoj, karuomenėj ir kitur), galima 
susidaryti pilną lietuvių tautos 
pavergimo ir išnaudojimo vaizda.

Dar ir šiandien taikant seną ca- 
ristinį įstatymą, Lietuvos vyrai 
siunčiami atlikti savo karinę prie
volę į tolimąsias Sov. Sąjungos 
sritis, kai tuo tarpu į Lietuvoj 
stovinčias įgulas, yra atsiųsti išim
tinai tik rusų kilmės kareiviai. 
Visa aukščiausia sausumos, oro 
ii jūros kariuomenės vadovybė
Lietuvoje yra išimtinai rušų ran
kose.

MASKVOS RUSINIMO 
POLITIKA

Kruščiovas, kaip gyvenimas ro
do, nesiima jokių priemonių, kad 
nors dalinai atitaisytų nusikalti
mus, kuriuos padarė Stalinas. Ir 
tikrai, tik labai nežymi išvežtųjų 
lietuvių dalis buvo paskutiniai
siais metais amnestuota, ir jiems 
buvo leista grįžti iš Sibiro. Labai 
daug lietuvių, atleistų iš priver-
čiamųjų Sibiro stovyklų, ir toliau 
paliekami gyventi kaip “laisvi” 
(neuždaryti) vergai tolimame Si
bire, savo trėmimo vietovėse.

TEMOS ir PROBLEMOS
Akivarą

OI LIA LIA!

Iš visur nelinksmas gandas, 
Liūdnos žinios — iš tiesų! 
Valdžioms vyrų nesurandam, 
O negera be valdžių!

Skundžiasi spaudoj veikėjai:
— Iš ko rinkt valdžios nėra... 
Visur blaškomės, it vėjai, 
Bet Melbourne —> oi lia lia!

Dar negreitai bus rinkimai, 
Nepaskirta dar diena, 
Bet jau darbščiai rankas trina, 
Ten Melbourne vadija.

Kur į kampą susispietę, 
Susikišę galvutes,
Sprendžia, svarsto, suka, riečia:
— Gimdoma nauja valdžia.

Rašo lapelius. Spausdina.
Jr išplatina ramiai.
Mat, apšviesti reikia minią ... 
(turi praktikos vadai!)

Taigi Lietuvai rusinti nėra nus- 

tijos sekretoriui Sniečkui, min. 
pirm, šumauskui ir prezidentui 
Paleckiui, šituo būdu norima ap
dumti pasaulio akys, kad, būk, 
Lietuva turinti savystovų politinį 
gyvenimą, ir neesanti visiška Ru
sijos kolonija.

Tikrumoje gi šie lietuvių kil
mės komunistai yra tik Kremliaus 
diriguojamos marionetės, turin
čios daug mažiau galios, kaip 
jiems prižiūrėti atsiųsti padėjėjai 
— min. pir. pavaduotojas čystia- 
kovas ir antrasis Lietuvos komu
nistų partijos sekretorius šar- 
kovas

Daugiausia rusinama Lietuvos 
dalis yra jos sostinė — Vilnius. 
Kiekvienas vakariečių turistas čia 
tuoj pamato didžiulį pasikeitimą, 
šis senasis Lietuvos valstybės cen
tras jau nuo didž. Lietuvos kuni
gaikščio laikų, vėliau tapęs aplen- 
kintas ir pavirtęs ginčo obuoliu 
tarp Lietuvos, Lenkijos ir Gudijos, 
šiandieną norima galutinai suru
sinti. Nors rusų tuo tarpu čia te- 
priskaitoma tik i visų Vilniaus 
gyventojų, tačiau tie sovietų ko
lonistai dar ir šiandieną nesustoja 
į čia plaukę.

Nūdienė komunistų rusifikaci
jos politika, kuri daroma senai
siais caristiniais pavyzdžiais, yra 
didžiausiu ir nuolatiniu konflilk- 
tu, kylančiu tarp valdančiųjų 
rusų ir lietuvių opozicijos. Pas
kutiniu metu ypač paaštrėjo anti
komunistinės, o tuo pačiu ir anti
rusiškos nuotaikos Lietuvoje. 
Laisvės vėjelio pūstelėjimas at
slinko čia iš Vengrijos ir Lenki
jos laisvės kovų realybės. įvykiai 
šiose valstybėse davė naujo impul
so Lietuvos patriotams. Sovietų 
veidmainiavimas neva ginant ara
biškųjų valstybių laisvės reikalus, 
lietuviuose kelia tik kartų pasipik
tinimą, kadangi žino rusų politi
kos nenuoširdumą.

Visi tokie reiškiniai ypač apsun
kina sovietinių pareigūnų darbą
Lietuvoje, kurie visais būdais 
stengiasi nerealiąją komunistinę 
doktriną įgyvendinti praktikoje. 
Lietuvių emigrantai paskutiniu 
metu ypač suaktyvino antikomu
nistinę veiklą, kas yra gana ryš
kiai jaučiama ir Lietuvoje, ši ap
linkybė Lietuvos patriotams kovo
tojams priduoda stiprybės.

ĮBAUGINIMO POLITIKA 
BESIPRIEŠINANTIEMS

Iš visų šiuo metu daromų Lie
tuvos komunistų vadų pareiškimų
ir jų propogandinių kalbų, galima — Kova su šovinistine, idealis- 
pasidaryti išvadą, kad pradėta,; tine, buržuaziniai — tautine lie- 
pagal Maskvos įsakymą, vykdyti tuvių tautos istorijos koncepcija 
įbauginimo taktika prieš kylančią | ir jos kultūriniu paveldėjimu, čia

Dar apsvarsto. Apgalvoja.
Ir nusprendžia: “Bus tvarka!” 
Ir tada, visi į koją, 
žengia salėn žąsele.

Kai pastato kandidatus,
Net klausytis ten džiugu, 
Ką tik; siūlo, ką tik stato,

• Visi šaukia: “Sutinku!”

Skraido žodžiai, kaip granatos, 
Gieda vyrai, kaip gaidžiai, 
Nora aukų ir nesimato, 
Bet kovojama kietai!

Oras — tartumei prieš liūtį,
Ūžia, blaškosi minia,
Mat, kovojama už būtį!
(— jei suklystum — oi lia lia...)

Kiti klaupias net ant kelių, 
Kad tik būt* sava valdžia, 
Kopijuoja iš lapelių
(— jei suklystom—oi lia lia...) 

lietuvių opoziciją, šią akciją jau 
praėjusių metų vasarą, pradėjo 
Lietuvos komunistų partijos pir
masis sekretorius A. Sniečkus 
savo propagandine kalba, nukreip
ta prieš lietuvius politikus 
tremtyje.

Žymiesiems buv. Neprkl. Lietu
vos diplomatams ir buvusių demo
kratinių partijų vadams jis pri
metė įvairiausias niekšystes. Svar
biausia jo kalbos argumentas buvo 
tas, kai jis kaltino tremties poli
tikus, kurie, girdi, Amerikos ir 
D. Britanijos padedami, ruošia 
lietuvių tautai tą patį likimą, kokį 
kadaise Hitleris ruošęs vokiečių 
tautai.

Tačiau ši antiamerikoniška pro- 
poganda lietuvių sluoksniuose ne
turi mažiausio pasisekimo, nes 
lietuviai jau iš senų laikų puikiai 
pažįsta Ameriką, kur gyvena per 
milijoną jų tautiečių, su kuriais 
iki šiol susirašinėjamu ir gaunami 
iš jų dovaninai siuntiniai. Taigi 
jokia bolševikų proppganda ne
įstengs suteršti Amerikos vaizdo 
ir jos vaidmens Lietuvos gyvento
jų akyse. Vergiškas Sniečkaus 
padlaižiavimas, j padanges keliant 
“brolišką pagelbą didžiosios rusų 
tautos”, lietuviuose teiššaukė dar 
gilesnį pasipiktinimo jausmą. Net 
ir jo pažadai, “greitu laiku Sov. 
Rusijai padedant” pakelti ūkinin
kų ir darbininkų gerbūvį, nė tru
pučio nesujaudino ir nepavyliojo 
lietuvių.

NUO DEFENZYVOS 
I OFENZYVĄ

Šis lietuvių tautos šaltas atka
rumas ne juokais supykino Mas
kvą, kuri nutarė pakeisti savo 
taktiką. 1957m. gruodžio mėh. 
Lietuvos komunistų partijos vadų 
posėdy Vilniuje partijos idealogu 
laikomas rusų kilmės komunistas 
Niunka jo skaitytame referate 
griežtai reikalavo, kad komunistų 
partijos pirmutinis uždavinys bū
tų “beatodairinė kova su impe
rialistine ir buržuazine ideologija, 
kuri plinta Tarybų Lietuvoje”. 
Jokio kompromiso negali būti da
roma, kai nacionalistinės pažiū
ros kliudančios geriems lietuvių 
— rusų santykiams. Partija bud
riai turinti sekti, kad vidurinėse 
ir aukštosiose mokyklose būtų 
komunistinėj dvasioj auklėjamas 
jaunimas, nes iš ten gresiąs didž
iausias pavojus, čia taip pat jis 
reikalavo sustiprinti propogandą 
prieš bažnyčias ir apskritai reli
gijų.

Tuo būdu Čia ir buvo pereita 
iš defenzyvos į naują* ofenzyvą, 
š. m. sausio mėn. vidury buvo 
sušaukta intelektualų, rašytojų ir 
meninkų konferencija Vilniuje, 
kurioje buvo proklamuotas šūkis:

Virpa lūpos. Rankos dreba.
Reikia atiduot balsus.
Skrybėlėn lapelį deda
Ii dabar kaip bus, taip bus!

Rezultatams paaiškėjus, 
Dalies nuotaika liūdna, 
Nes lapeliai nepadėjo 
Ir išėjo oi lia lia...

SENA TEMA
Pagvildenkim seną temą, 
Pažiūrėkim į problemą, 
Bernužėlių dar jaunų, 
Kurie ilgisi žmonų.

Žvalgosi jie kas savaitę, 
Kaip sugauti sau mergaitę, 
Bet neranda jos, oi ne, 
Mat, jie ieško jos bare------

žinom puikiai: jų svajonė
— vest mergaitę pas kleboną; 
Tačiau ieško jie žmonų, 
Sau lenktynėse arklių.

Galime visi suprasti:
— Sunku mergužėlę rasti, 
Lošiant kortom’s per naktis... 
... Tad ir liūdi jų širdis...

Ir taip skuba, bėga dienos, 
O bernelis sensta vienas, 
Skundžiasi: gyvent blogai, 
Tik alutis ir arkliai... ,* 

daugiausia buvo puolama lietuvių 
inteligentija, kuri, esą, dar vis ne- 
nusikrato “klaidingomis praeities 
įtakomis ideologiniuose įsitikini
muose”. Lietuvos kultūros minis- 
teris Banaitis šia proga užpuolė 
vad. “nukrypimus”, pastebėtus 
šiolaikinėje lietuvių literatūroje. 

Priežastimi buvo naujai pastatyta 
opera “Sukilėliai”, kuriai sužetą 
davė rašyt. Mykolaitis — Putinas, 
o muzikalinę dalį tvarkė Juzeliū
nas. čia buvo pavaizduotas lietu
vių tautos sukilimas 1861 — 1863 
m. prieš caristinę Rusiją, kas su
kėlė didelį pasipiktinimą dabarti
nių Maskvos valdovų tarpe. Rusi
jos komunistų partijos centro 
komiteto narys Rusikovas, šia 
proga dalyvavęs kongrese, primi
nė Kruščiovo pamokymus ir 
ideologinius paaišknimus literatū
ros ir meno klausimais, reikalau
damas be kompromisų laikytis tų 
nurodymų. Po šio imta vergiškai 
sekti partijos įsakymu.

Vilniaus miesto partijos sekre
torius Kieniewicz, mokslų akade
mijos prezidentas Matulis ir Vil
niaus universiteto prorektorius 
Meškauskas bendru pareiškimu 
pasmerkė lietuvių mokslininkų, 
intelektualų ir studentų “buržu- 
aziškumą”, kviesdami stoti juos 
į kovą prieš “kapitalistines lieka
nas” inteligentijos galvosenoj.

SNIEČKUS VĖL GRĄSINA
Šių metų komunistų partijos 

suvažiavime Vilniuje visiškai iš
ryškėjo, kad lietuvių tautos na
cionalinis pasipriešinimo proce
sas nėra užgniaužtas, o vyksta 
toliau. Daugiau valandos Snieč
kus dėstė apie idealoginę krizę 
visose politikos ir kultūros sri
tyse. Jis pabrėžė, kad paskuti
niu metu ypač paryškėjęs nacio
nalinio elemento atbudimas, ku
ris keliąs priešrusiškas nuotaikas 
ir reikalaująs tautinio komuniz
mo. Pagal jo nuomonę, Lietuvos 
komunistai turį griežčiausiai pa
sipriešinti, kai šmeižiama “did
žioji rusų tauta” ir kai Lietuvos 
respublikos interesai statomi 
aukščiau už visos Sovietų Sąjun
gos reikalus. Jis ypač aštriai puo
lė Lietuvos inteligentijos tautinės 
idealogijos liekanas, nes, esą, to
lydžio auganti manija, kai lietu
vių tautos istorijoje nieko dau
giau nematoma, kaip tik tauti
nio išsilaisvinimo kovą, šia proga 
Sniečkus užsipuolė Vilniaus uni
versiteto rektorių Bulavą,, to pa
ties universiteto literatūros lek
torę rašytoją Buivydaitę ir lietu
vių grožinės literatūros leidyklos 
vedėją Tornau.

Jis ragino visus komunistus 
ypač sekti jaunimo auklėjimo ke
lius, nes jaunuoliai taip pat esą 
įtraukiami į senosios sistemos 
idealizavimo įtakas. Partijos už
daviniu esą apšviesti jaunuolius 
ir supažindinti juos, su “vietinės 
buržuazijos ir užsienio kapitalis
tų išnaudojimo metodais”.

NAUJŲ PERSEKIOJIMŲ 
ŽENKLAI

Jau kelias savaites prieš minė
tąjį komunistų partijos suvažia
vimą Lietuvos saugumo viršinin
kas Liaudis (pasikeitęs pavardę 
žydas — “M.P.” red.) nedvipras
miškai apkaltino opozicinį judėji
mą, primesdamas jam špionažą ir 
sąmokslą su Vakarais, atseit — 
su Amerika ir Didž. Britanija. 
Savo kalboje jis stengėsi apjuo
dinti visus lietuvius patriotus, 
kurie nori tautinio ir socialinio 
savistovumo, juos išvardindamas 
“svetimųjų naudai dirbančiais 
banditais”, šis pareiškimas davė 
progos suprasti, kad bet koks iš
silaisvinimo žingsnis bus traktuo
jamas kaip išdavimas, o ne kaip 
paprasta politinės opozicijos for
ma.

Kalbos pabaigoje Liaudis pa
reiškė: “Susidarius tokiai padė
čiai, sugumo organų reikšmė vėl 
išaugo. Svarbiausias šio meto 
saugumo uždavinys — tikslios in
formacijos apie slaptas priešo 
pinkles, kad reikalui esant mes 
būtume gerai pasiruošę...”

šitas sūkis baugino Lietuvą 
Stalino laikais, dabar atrodo, kad 
didvyriškoji lietuvių tauta, taip 
daug iškentė jusi iki šiol, vėl sto
vi naujų persekiojimų išvakarė
se.”

Laisvai verta L-V.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
(Iš VILNIAUS RADIJO IR KITŲ ŠALTINIŲ)

tarpu dar tik statybos ir archi
tektūros komiteto patvirtintuose 
tipinių pastatų brėžiniuose.

KLAIPĖDOS ŽVEJŲ MIESTE
LYJE gyvena apie 3.000 žvejų ir 
jų Šeimos narių, neskaitant vaikų. 
Tai paaiškėjo iš paskelbto bal
suotojų skaičiaus per rinkimus į 
Augsč. tarybą.

KALBININKO K. JAUNIAUS 
50 metų sukakties proga Kaune 
buvo surengta literatūrinė paro
da, atvaizduojanti kalbininko lei
dinius lietuvių ir rusų kalbomis.

LIETUVOS KOOPERATYVAI 
PERKASI PREKIŲ UŽSIENYJE.

Apie tai pranešė Vilniaus radijas 
balandžio 15 d., panaudodamas 
pasikalbėjimą su Lietuos vartoto
jų kooperatyvų sąjungos piriųi- 
ninko pavaduotoju Juozu Kviet- 
kum. ryšium su pradėjusiu tą die
ną V-ju Lietuvos kooperatininkų 
suvažiavimu Vilniuje. Praėjusiais 
metais vartotojų kooperacija kai
mo gyventojams pardavusi prekių 
už 2 milijardus ir 700 milijonų 
rublių, tai esą už 873 milijonus 
daugiau, negu 1954 metais. Gy
ventojų aprūpinimui pagerinti 
1957 metais Lietuvos kooperaty
vai iš užsienio įsivežę prekių už 
60 milijonų rublių, šiemet numa
tytos sutartys už 90 mil. rublių. 
Būsią įsivežta vilnonių audinių, 
trikotažo, drabužių, avalynės, šal
dytuvų, siuvamų mašinų, motocik
lų, dyzelinių motorų ir elektri
nių. (Net ir čia paduodamas 2,7 
milijardų skaičius rodo, kad Lie
tuvos kaimo gyventojų perkamoji 
galia, turint galvoje rublio vertę, 
yra palyginamai menka.)

SNIEČKUS SU VOROŠILOVU 
l LENKIJĄ. Balandžio 16 d. iš 
Maskvos į Lenkiją išvyko didžiu
lė sovietinių pareigūnų delegacija 
su augšč. tarybos prezidiumo pir
mininku Vorošilovu priešakyje. 
Delegacijoje dalyvauja ir Lietuvos 
kp centro komiteto pirmasis sek
retorius A. Sniečkus, kuris vyks
ta kaipo sąjunginės tarybos už
sienio reikalų komisijos narys.— 
“Muenchener Merkur”, balanžio 
16 d. skelbdamas delegacijos sąs
tatą, pateikė savo Varšuvos ko
respondento pastabą, kad Snieč
kus ir kiti delegacijos nariai esą 
aiškūs Kruščiovo šalininkai, dėl 
to tos delegacijos vykimui esą 
teikiama ypatinga politinė reikš
mė.

IŠ VILNIAUS I BRIUSELI 
PRO MASKVĄ. Balandžio 13 d. 
iš Vilniaus į Maskvą išvyko gru
pė pareigūnų, kurie iš Maskvos 
vyko į pasaulinę parodą Briusely
je. Grupę sudaro: Kkp ck sekre
torius Maniušis, ministerių tary
bos pirmininko pavaduotojas ir 
valstybinės plano komisijos pir
mininkas Laurinaitis, Lietuvos 
Ūkio tarybos p-ko pavaduotojas 
Mackevičius, Mokslų akademijos 
pirmininkas Matulis, inž. Kupčiū
nas.

KUR LIETUVOS JAUNUOLIUS 
NUVEŽA. Lietuvos komjaunuolių 
sąjungos ck sekretorius balandžio 
15 d. per Vilniaus radiją pasakė, 
kad 2.000 Lietuvos jaunuolių dir
ba plėšininėse žemėse (Kazachs
tane), 1.500 dirba Donbaso kasyk
lose, 2.000 Kazachstano geležinke
lio ir Krasnojarsko vandens jė
gainės statybose.

IŠ GIMNAZIJŲ j KOLŪKIUS. 
Lietuvos komjaunuolių sekreto
rius pranešė įdomų faktą, kad 
1955-57 m. baigusių vidurines mo
kyklas abiturientų 1.442 dirba ko
lūkinėje gamyboje. Be to, 1.300 
komjaunuolių buvę nusiųsti į gy
vulininkystės fermas.

KAS VADOVAUA “ŽALGI
RIUI”. N. Vilnios metalo apdir
bimo fabriko direktorius yra P. 
GonČarenko. konstrukcijos biuro 
vedėjas A. Fastov, vyr. inž. I. 
čiuladin, partinio biuro sekreto
rius Gr. Romanov. “Žalgiris”, ma
tyt, atlieka karinės reikšmės dar
bus, kad vadovaujamas vien ru
sų.

BUTAI — NARVELIAI
Statybos ministerijos projek

tavimo institutas Vilniuje paruo
šė brėžinius 2-5 augštų gyvena
miesiems vienašeimių butų na
mams. Toki dviejų augštų namai 
(po 8 butus) bus serijomis sta
tomi mažesniuosiuose Lietuvos 
miestuose, o 3-5 augštų tokiais 
namais, po 8 butus kiekviename 
augšte, žadama užstatyti Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Pane
vėžys.

Naujajame projekte butai nu
matyti žemesni (2.70 metrų, t.y., 
nepilnų 9 pėdų) ir tik vieno gyve- 
namojo kambario su virtuve ir 
vonia. Iš laiptų bus durys į ketu
ris butus. įėjus pro pirmąsias 
duris bus patenkama į prieškam- 
bariuką, kuriame tilps kabykla su 
veidrodžiu ir bus dvejos durys, 
vienos į vonią, kitos į gyvenamąjį 
kambarį. Virtuvėn durys iš gyve
namojo kambario. Skalbykla vi
siems gyventojams bendra rūsy
je. Pastogės bus žemos ir jose ne
bus nei sandėlių, nei džiovyklų. 
Tokie kuklūs ir maži viengungiš
ki butukai skiriami gyventi šei
moms. Pažanga ta, kad kiekviena 
šeima tokiuose namuose turės sa
vo atskirą virtuvę ir vonią.

Tie namai tuo tarpu dar yra 
projektavimo instituto brėžiniuo
se.

PRIVATI NUOSAVYBĖ 
PATRAUKLESNĖ

Pastaruoju laiku, kalbėdami 
apie pieno gamybą, valdžios pa
reigūnai Lietuvoje rečiau bemini 
kolchozų ar sovehozų gamybą at
skirai, o kalba apie gamybą “vi
same žemės ūkyje”, tai yra, įs
kaito ir privačiai (ant mažų 
sklypukų) laikomų karvių pieną. 
Mat, privačių karvių yra daug 
daugiau kaip “visuomeninių” ir 
jos duoda daugiau pieno. Tuo bū
du pieno gamyba statistikoje iš
eina keleriopai didesnė, negu vien 
“socialistinį” ūkį skaičiuojant, 
nors jis ir yra apėmęs beveik vi
są naudojamą žemę.

Panašiai ir su namų statyba. 
Dėl aštraus gyvenamųjų patalpų 
trūkumo, pradėta skatinti priva
čių namų statyba, ir susilaukia
ma apčiuopiamesnių rezultatų. 
Taip, palyginti, gražiai statosi ne
toli Kauno esančios Sargėnų ply
tinės darbininkų kolonija, kur 
privačiai statybai išskirta 100 
sklypų ir besistatantiems duoda
ma paskolų ir pagalbos iš įmo
nės medžiagomis bei priemonė
mis. Neatsilieka ir Kauno “Pir
mūno” gamyklos darbininkai, ku
rių irgi 50 šeimų yra užsimoję 
pasistatyti po nuosavą namelį.

Yra įstatymas kad net ir na
cionalizuotus (miesto valdžios 
administruojamus) namus galima 
parduoti privačion nuosavybėn. 
Reikia įmokėti penktadalį, kita 
išmokėti per ketverius metus. 
Pirmenybė tokiems namams pirk
ti įstatyme numatyta tiems, ku
rie tuose namuose jau nuomoja 
butus. Bet, pasirodo, atsiranda 
gudruolių, iš neaiškių šaltinių 
turinčių gana pinigo, kurie ir iš 
šalies nuperka, name gyvenan
čius nuomininkus aplenkdami. įs
tatymas apeinamas tuo būdu, kad 
už kyšius miesto knygose tokį 
pirkėją iš anksto įregistruoja, 
kad jis irgi tame name gyvena... 
O kas knygose įregistruota, to 
negi galima ginčyti...

NAUJAUSIA STATYBA 
LIETUVOJE

“Štai gražus mūrinis vieno bu
to namas — trys kambariai, švie
si veranda, sienos gali būti iš ply
tų, plūkto molio arba pjuvenų be
tono. O čia 2-4 kambarių namas 
kolūkiečiui (kolchozinykui). čia 
tokių pačių trijų butų namas, o 
štai dviaukštis keturių butų mū
rinis namas — jie tarybinių ūkių 
(sovehozų) gyvenvietėms, čia 
pastatai, kuriuose numatyta įs
teigti siuvyklos, avalynės ir bui
tinių reikmenų taisymo dirbtu
vės, kirpyklos, 140 vietų restora
nas, 20 lovų viešbutis. Tai rajono 
centrui”.

Visa tai Lietuvoje yra... tuo
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MŪSŲ PASTOGE

AR NEINAME I PAKALNE?

SKAUTŲ BUKLAS
i 

“Džiugo” Tuntas Melbourne jau , 
turi skautų buklų. Lietuvių Na- ( 
mų priežiūros Komisijos pirmi
ninkas sktn. A. Zubras pranešė 
tuntininkui psktn. E. Pankevičiūi, ' 
kad lietuviams skautams užlei
džiamas vienas kambarys naujai 
nupirktame lietuvių name skau
tų buklui. Tai labai džiuginanti 
žinia ir nuo šiol nebereikš basty
tis po svetimus užkampius da- ‘ 
rant sueigas ir kitokius mažes-
nio masto parengimus. Skautai

NAUJAS “MŪSŲ VYTIS”

Skaitytojus pasiekė pavasarinis 
“Mūsų Vyčio” Nr. 2. Su šių metų 
pradžia sutapęs vyr. redaktoriaus 
pasikeitimas ir red. kolektyvo 
pertvarkymas ir vėl pagyvino šio 
žurnalo veidą. Apstu įv. šakų 
straipsnių. “Iš praeities Tavo sū
nūs...” rašo M. Minkus. Pasau
lio skautų globėjui |šv. Jurgiui 
skiriami — J. Raibužio, S.J. — 
“Šventasis” ir Danguolės šepu- 
taitės baladė. “Mūsų Uždaviniai

labai dėkingi Lietuvių Namų Ta
rybai už suteiktą skautams pas
togę, kurioje bus galima tinka
mai įsirengti. Buklo adresas: 12 
Francis Grove, Thornbury, Vic. I

sąveika, Tautinė Stovykla” — v.s, 
L. Čepienė. “Pastabos” — v.s. S. 
Kairys, “Šio sezono vieneto dar
bai” — v.s. A. Saulaitis, “Drau 
govės darbo planas” — s. T. Ža
kienė, tai vis rašiniai vienetų

PASIRUOŠĖ PROFESIJAI
“Džiugo” Tunto Skaučių Drau

govės draugininke vyr. skltn. Bi
rutė Pranaitytė pabaigė Seserų 
Mokyklą ir atliko praktiką ligo
ninėse. Mes džiaugiamės jos mo
kslo užbaigimu, linkėdami daug 

sėkmės ir didelio pasiaukojimo ei
nant kilnias sesers pareigas ligo
ninėse,

BAIGĖ MOKSLĄ
Psktn. Danutė Giedraitytė baigė 
Melbourne Universitetą. Ji studi
javo prancūzų literatūrą ir me
ną. Be to praėjusiais metais ji 
baigė taip pat Bibliotekininkų 
Mokyklą ir dirba Universiteto 
Bibliotekoje. Psktn. D. Giedrai
tytė B.A. nepasitenkina baigto
mis studijomis, bet pasiryžusi 
siekti dar augštesnio mokslo ir 
rašo šiuo metu didesnio mąsto 
mokslo studiją. Linkim sesei sėk
mingai kopti į augštesnius mo
kslo laiptus.

BAIGĖ GIMNAZIJĄ
Sk. vytis Vytautas Krausas, 

savo laiku negalėjęs baigti gim
nazijos, dirbdamas fabrike, vaka
rais lankė Tayloro Mokyklą Mel
bourne, įsigijo brandos atestatą. 
Kiek atsikvėpęs, keta nenuleisti 
rankų ir siekti augštesnio moks
lo. Jo ryžtingumu didžiuojamės 
ir linkime jam gražų ketinimą tę- 
sėti h’ pasiekti augštesnio išsila
vinimo.

NUSISEKUSI IŠKYLA

Balandžio mėn. 26 d. “Džiugo” 
Tunto skautai iškylavo gražiose 

• Healsville apylinkėse. Jie apžiū
rėjo įvairius gyvulius ir paukš
čius čia įrengtame rezervate. Ap
žiūrėjo Maroondah užtvanką pro
tarpiais žaidė skautiškus žaidi
mus. sekė skautiškais kelionės 
ženklais, skambėjo dainos, pasi
šokta ir pasilinksminta akordijo- 
no muzikos garsams skleidžian
tis saulėtą giedrią dieną gamtos 
prieglobsty. Iškylą sumaniai su
organizavo vyr. sktln. K. Kuz- 
mickis ,iškylos programą tinka
mai pravedė jūr. psktn. A. Ga- 
bas. Iškyloje dalyvavo 32 skau
tai ir skautės. 12 valandų išbu
vusius gamtoje iškylautojų auto
busas pargabeno namo visus lin
ksmus ir gerai nusiteikusius. Iš
kyla visi labai patenkinti.

“SKAUTŲ AIDAS

J. Špokevičiaus giedrios pavasa
rio nuotaikos viršeliu pasipuošęs 
“Skautų Aidas” (Nr. 4) neša 
mielas žinias mūšų skautijai pa
saulyje. Šv. Jurgio šventei rašo 
— v.s. Kairys — “Globėjo Die
noje” ir v.s. L., Čepienė — “Ar 
yra slibinų^”, “Mieguisti Prisi
minimai” vardu apie II-ją Tauti
nę Stovyklą 1938 mt. A. Pane
munėje rašo sktn. Vilius Gražė- 
nas. Apie v.s. V. šenbergą rašo
ma “Susitikimas mugėje” repor- 
tažėly. Du puslapiai skautiškų 
“comics” su eiliuotais tekstais. 
Apstu originalių nuotraukų, pa
siskaitymų ir instrukcijų skilti- 
ninkams.

veiklai skatinti ir gyvinti. “Tau
tiškumo reikšmė literatūroje” — 
perspausdinama Kęst. A. Keblio 

i paskaita, skaityta Detroite Stud, 
i S-gos studijų dienos metu. “Pas- 
■ tabos apie skautų ideologiją” — 
j sen j. T. Remeikis naujoje pers

pektyvoje nagrinėja skautybę. 
“Jaunimo organizacijų žygis Wa- 
shingtone ir New Yorke” — Ro
mas Kežys aprašo lietuviškojo 

jaunimo pastangas kovoje dėl Lie
tuvos laisvės š.m. vasario mėn. 
Šiame “MV” Nr. nuotraukos ge
rai ir skoningai parinktos. Kro
nika apima daugelį vietovių, ta
čiau šį kartą ji labai planingai 
surinkta.

KANKLĖS PUNSKO 
LIETUVIAMS

Cleveland© Pilėnų Tunto skautai 
ir vadovai pravedė rinkliavą tun
to narių tarpe ir už surinktus 
pinigus nupirko kankles. Jos jau 
išsiųstos per Punsko Lietuvių 
Kultūros Dr-ją Punsko lietuvių 
jaunimui, lietuviškai dainai , ir 

muzikai palaikyti bei garsinti vie
tos vsuomenėje.

Aukos tebetelkiamos, nes nori
ma dar pasiųsti lietuviškų plokš
telių Punskan, sovietinėn Lenki
jon.

DIDIS PASIRODYMAS
Gegužės 22, 23 ir 24 dienomis 
Clevelando arenoje vietos skau
tai rengia savo didįjį pasirodymą 
— “Scoutings big show”. Šį 
kartą pasirinkta tema — “This 
land we love”. Pasirodymuose da
lyvaus 10.000 vilkiukų ir skautų, 
pavaizduodami istorinius šio kraš
to augimo momentus.

TAUTINĖ STOVYKLA.
Tautinės Stovyklos organizacinė 
komisija Clevelande praneša, kad 
Lietuvos Skautybės 40-mečiui at
žymėti Tautinė Stovykla bus šią 
vasarą rugpjūčio mėn. 15-30 die
nomis. Stovyklai vieta parinkta 

Michigano valstybiniame parke — 
Highland State Rec. Area. Tai 
yra didžiulis — 5200 akrų gerai 
prižiūrimas valstybinis parkas. 
Gamtą puošia ąžuolais apaugu
sios kalvos, jaukūs, skaidriais 
upeliais išraižyti slėniai. Plačio
je apylinkėj 8 įvairaus dydžio 
ežerai. Tas primena gražiausias 
Lietuvos Zarasų apylinkes. Vie
ta ne tik patogi stovyklauti, bet 
i)’ duos progos jūrų skautams iš
bandyti sugebėjimus buriavime. O 
ir Tautinės Stovyklos svečiai ga
lės tikrai maloniai praleisti sa
vaitgalius, stebėdami iš JAV ir 
Kanados suvažiavusių skautų-čių 
darbą ir pasirodymus džiaugda
mies gražia gamta, jodinėdami čia 
nuomojamais arkliais ar meške

riodami žuvinguose ežeruose. Prie 
skautų ir skaučių stovyklų bus 
ir skautų šeimų stovykla, kur ga
lės pabūti skautų bei jų vadovų 
šeimų nariai — neskautai.

S.K.S.

KUR DINGSTA AMBASADO
RIAI IR AMBASADORĖS?

Iš viso pas mus su parengimais 
vis blogiau ir blogiau. “Tėviškės 
žiburių” balius šiemet buvo nei 
taip gausus, kaip pernai, nei to
kios geros nuotaikos. O, štai, ope
retės ‘‘šikšnosparnio” spektaklis 

davė... 200 dolerių gryno... nuo
stolio! Juos padengti reikės iš 
pajamų, kurios bus gautos ruo
šiant paprastą vakarušką su išgė
rimais. Ar gi ne liūdna? Operetė 
buvo itin graži: gerai paruošta 
ir sėkmingai suvaidinta.

O pastangų buvo didelių ir nuo
širdžių, kad spektaklis turėtų pa
sisekimą. Maža to, kad bilietų 
platintojai dirbo atsidėję, bet ir 
abiejų bažnyčių klebonai tikrai 
nuoširdžiai parėmė spektaklio' 
rengimą ir per pamokslus ragino ' 
tautiečius būtinai jame daly-i 
vauti. Spektaklį vedė mu- * 
zikas K. Steponavičius. To- 
ronte jau ne kartą buvęs ir čia ' 
visada palikęs gražiausių įspū
džių. Toks nesisekimas (atsimin
kime ir “Varpo” sukaktuvinį kon
certą, taip pat davusį deficitą)' 
rengėjus galutinai atbaido nuo 
bet kokios iniciatyvos. Atrodo, 
kad vienu dalyku tikrai domimasi 
— išgėrimu... Baisiai liūdną.

Tiesiog tragiškas reiškinys — 
žmonės kažkaip nejučiomis nu
tolsta nuo visuomenės ir kažkur 
dingsta. Dingsta, kaip sakoma, be

<

■ žinios. Ir kas bus toliau, jeigu 
taip eis?

O juk, mes, senieji ateiviai, 
taip džiaugiamės, kad po karo at- 

| važiuoja daug naujų, ypač svar- 
' bu — jaunų žmonių, naujų jėgų, 
| manėme, kalnus nuvers, upes už- 
I tvenks.

Mes atsimename daugelio, o 
ypač Br. Railos, įtaigojimus, kad 
štai jaunimas — tai Lietuvos am-

I basadoriai ir ambasadorės! Jie 
čia stebuklus padarys.

Į Tegul stebuklus daryti yra la
bai sunku, bet vis dėlto mes tikė- 

| jomės, kad tai bus gyvi žmonės.
Kaip gyvi, jie veiks, nesitrauks 
iš lietuviškos veiklos. Kad jie ži
nos pareigas savo tautai ir Tėvy
nei. Kur tau!.. Jie nyksta iš lie
tuvybės padangės, kaip pavasario 
sniegas. Baugu net galvoti apie 
ateitį.

O juk, atrodo, kaip tiktai dabar 
reikėtų ypač būti budriems ir 
akyliems. Dabar, kaip niekad, 
reiktų visiems būti Lietuvos am
basadoriais ir ambasadorėmis. Ne 
gi tada slapstytis į pakrūmes, kai 
gręsia pavojus?

Vienas tiktai pas mus, Toron
te, yra gera. Nenustebkite, kad 
visai iš kitos pusės. Tai mūsų 
bolševikai, arba suklaidinti žmo
nės. Viena, kad jie privačiai gana 
atvirai išsipasakoja. Bet ir iš jų 
laikysenos mes gražiai supranta
me, kad jiems apsilankymas Lie
tuvoje išėjo į didelę naudą. Jie

C

pasidarė visai kiti žmonės. Tą 
į pastebi visi, kas su jais susitin
ka. Pav., seniau nė žodžiu negali 
ma jiems būdavo papeikti rusų 
okupacijos žiaurumo arba paver
gimo. Dabar jie jau neprotestuo
ja! ir negirta. Kelionė į Lietuvą 
išėjo aiškiai į naudą ir jiems, ir 
jų draugams. Kad taip būtų su
ruošta dar daugiau delegacijų ir 
vis naujų žmonių, tai jie visi iš
gytų nuo fanatizmo ir aklo seki
mo propaganda. Ne gi jie buvo 
kvaili, kad nematė gyvenimo Lie
tuvoje. ; Pagaliau, jie gi žmonės, 
kurie nori sužinoti tiesą. Tat ta 
tiesa jiems buvo parodyta, nors 
ir pro grotas^ kurias sudarė viso
kį jų palydovai ir tos sąlygos, 
kuriose iš viso jie buvo atsidūrę, 
bet vis dėlto jie pamatė bent šį 
tą. O tas šis tas jokiu būdu nega
lėjo jų sužavėti. Tat, iš šios pu
sės, yra nemažas pliusas.

Jeigu akivaizdoje šitų /faktų, 
mes būtume aktingesni, nesislap- 
stytume nežiniose, — tai ir susi
artinimas būtų galimas. Bent da
lis jų tai tikrai po ilgesnio ar 
trumpesnio laiko mums sugrįš, 
bet visas tas procesas būtų daug 
sėkmingesnis, jeigu mes būtume 
gyvi žmonės, jeigu, kaip Br. Rai
la rašydavo (dabar jau aptilo), 
mes būtume tikrai ambasadoriai.

Gal kas pasiūlytų kokių pro
jektų?

Rašo “N.L.” Kanadoj.

NAUJA SYDNĖJAUS MOT. SOC. GLOBOS 
DRAUGIJOS VALDYBA

1958 m. balandžio mėn. 20 d., 
Belmorėje, p.p. Cibulskių namuo
se įvyko Sydnėjaus Moterų Soc. 
GI. Draugijos medinis susirinki
mas, kurį atidarė p. Osinienė. Su
sirinkimui pirmininkauti buvo pa
kviesta p. Badauskienė, o sekreto
riauti p. Adomėnienė.

Metinį Dr-jos V-bos pranešimą 
padarė p. Osinienė, pažymėdama, 
kad šios valdybos veikimas prasi
dėjo 1957 m. gegužės mėn. 19 d. 
J šaukiamus visuotinus susirinki
mus atvykdavo labai mažas mote
rų skaičius, kas sunkino valdybos 
veiklą. Visas organizacinis Dr-jos 
darbas buvo tik valdybos dirba
mas. i'ši valdyba per savo kaden
ciją yra suruošusi 3 loterijas ir 
vieną balių drauge su Sydnėjaus 
Apylinkės v-ba. Dr-jos v-ba dau
giausiai rūpinosi suteikti morali
nę bei materialinę pagelbą visiems 
ligoniams, esantiems Sydnėjaus 
apylinkėje. Baigdama savo prane
šimą, p. Osinienė padėkojo visoms 
narėms už nuoširdų prisidėjimą 
aukomis, ruošiant loterijas bei ba
lių ir prašė parodyti ateity dar 
daugiau aktyvumo artimo šalpos 
darbe.

Susirinkimo pirmininkė p. Ba
dauskienė padėkojo visai valdybai 
už praėjusių metų veiklą ir dar
bą sunkiose sąlygose, ypač kad 
visos valdybos narės yra dirban-

padarė p. Badauskienė. š.m. ba
landžio 12 d. buvo padaryta iždo 
revizija, kur patikrinus pajamų ir 
išlaidų knygas, komisija rado, kad 
knygos pavyzdingai tvarkomos ir 
visi pateisinamieji dokumentai 
atatiko knygų įrašams. Revizijos 
komisijos pirmininkė p. Badaus
kienė dar kartą padėkojo visoms 
v-bos narėms už gražų altruistinį 
darbą artimui ir prašė visuotino 
susirinkimo patvirtinti v-bos apy
skaitą.

Naujos V-bos rinkimai praėjo la
bai sklandžiai. Naujoji Valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirminin
ke — p. Kapočienė, vicepirminin
ke — p. V. Osinaitė, sekretore — 
p. Ramanauskienė, iždininke — 
p. Žygienė.

Ligonių reikalams tvarkyti — 
p. Šidlauskienė. Kandidatėmis li
ko: p.p. Kovalskienė ir Cibulskie- 
nė.

I revizijos komisiją tapo išrink
tos: p.p. Badauskienė, Adomėnie
nė ir Simniškienė, o kandidate 
liko p. Virgeninkienė.

Susirinkimo pirmininkė p. Ba
dauskienė padėkojo visoms narėms 
už atsilankymą, o naujai valdybai 
buvo palinkėta geriausios sėkmės 
ateities darbuose.

Po susirinkimo buvo praleistos

čios.
Valdybos iždininkė p. Jarem- 

bauskienė savo pranešime pažy
mėjo, kad per metus v-ba turėjo 
pajamų £ 378.6.8 ir išlaidų — £ 
347.13.9. Kasoje liko £ 80.12.11. 
Visų parengimų ir loterijų pelnas 
buvo panaudotas ligoniams ir 
šiaip į nelaimę patekusiems tau
tiečiams Sydnėjaus apylinkėse su
šelpti. Didžiausia pajamų dalis 
buvo paskirta Vokietijoje pasili- 
kusiems seneliams ligoniams ir Va
sario 16-tos gimnazijai. Visa į Vo
kietiją buvo pasiųsta £ 140.0.0. 
Dr-ja tap pat parėmė visuomeni
nę veiklą, prisidėdama prie š.m. 
Vasario 16-tos Dienos minėjimo 
parengimo ir paskirdama Banks- 
town’o namams £ 29.0.0, iš kurių 
£ 19.0.0 skirta Dr-jos vardu įsta
tyti vieną langą.

Apie ligonių lankymą padarė, 
pranešimą p. Daukienė. Per šiuos 
veiklos metus Dr-jos v-ba globojo 
apie 20 ligonių. Ligonys buvo lan. 
komi nuolat. Kalėdų ir Velykų 
švenčių proga visi ligonys buvo 
apdovanoti dovanėlėmis. Psichiat
rinėse ligoninėse buvo nuolat lan
komi 7 ligonys ir 1 T.B. ligoninėj. 1 kelios jaukios valandos prie ben- 
Dar buvo lankomi ir privačiai gy-' dro vaišių stalo kur linksmai skam- 
veną, vieni sunkiai sergantieji, o bėjo dainos. Užkandžiai buvo su- 
kiti grįžę po" operacijų.

Revizijos komisijos pranešimą;

AR REIKALINGA 
SAVAITGALI MOKYKLA 

IŠEIVIJOJE?

Rašo:

Aldona Lipšytė

Savaitgalio mokykla gali būti ti
kybos, įvairių amatų bei kalbos 
mokykla. Mums lietuviams išeivi
joje savaitgalio kalbos mokykla 
yra svarbiausia iš jų visų, nes ti
kybos kiekvienas savo bažnyčioje 
išmokstame, o amato išmokstame 
australų mokyklose.

Kai kurie žmonės mano, kad sa
vaitgalio mokykla visiškai nerei
kalinga. Iš jos jokios naudos ne
są, ji tiktai varginanti mokytojus 
ir vaikus ir bereikalingai laikas 
bėgąs. Jie sako, kad vaikai per 
visą savaitę mokykloje gana prisi
vargina, be reikalo dar čia juos 
esą, šeštadienį arba sekmadienį 
kankinti. Girdi, tegul vaikai nors 
vieną-kitą dieną pailsi.

Bet ar jie ilsėsis per tas dvi die
nas?, Oi, ne! Jei jie gatvėmis ne
lakstys, tai kur nors kitur nela
bai naudingai bus laiką beleidžią. 
O pagaliau, ar dvi valandos kas 
šeštadienį yra taip labai daug? 
Po pamokų bus dar daug laiko su 
draugais palakstyti ir pažaisti. 
Čia, mokykloje,- vaikai susitinka 

su toliau gyvenančiais lietuviukais 
ir tuo būdu susidraugauja. Savait
galio mokykla mums labai svarbi 
Be jos lietuvių vaikai išeivijoje 
neišmokti? savo gimtosios kalbos, 
nedaug ką žinotų apie Tėvynę. 
Nežinotų: kas buvo Mindaugas, 
Gediminas, Algirdas, Kęstutis, Jo
gaila; kas buvo Vytautas Didy
sis ir, kodėl jie tokie garsūs ir 
gerbiami buvo. Nežinotų taip pat 
kas buvo Kudirka, Maironis, Ba
ranauskas, ir kiti garsieji lietu
viai, ir kodėl jie taip pat labai 
gerbiami. Vienu žodžiu, nežinotų 
mūsų jaunieji, kas yra Lietuva!

Savaitgalio mokykla mums yra 
taip svarbi, kad be jos vargu ar 
lietuvių jaunimas lietuviais ilgai 
išliktų. Nes kaip tu gali lietuviu 
vadintis, jeigu nemoki savo gim
tosios kalbos, nežinai savo Tėvy
nės istorijos, nemoki jos liaudies 
dainų bei tautinių šokių, nepažįs
ti jos literatūros?

Mes turime jaunimą tikrais lie
tuviais užauginti, kurie tarp sa
vęs tik lietuviškai kalbėtų, ir lie
tuvių savaitgalio mokyklą lanky
tų. Nepamirškime taip gražių ir 
mums reikšmingų Sauerveino žo
džių: —

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt!
Tą garbę gavome užgimę,
Jai ir neturim leist pražūt!
P.S. šį straipsnelį parašė uoli 

Geelongo lituanistinių kursų lan
kytoja. “M.P.” redakcija.

Į nešti pačių Dr-jos narių.
DR-JOS V-BA

TEGUL NORS MENKA 
DALIS NUO TAVO GĖRYBIŲ 
STALO TENKA VOKIETIJOJE 
VARGSTANTIEM LIETUVIAM.

KOMUNIZMO ’’TAISYMO” 
ŠMĖKLA

“New York Times” sovietinių 
reikalų žinovas redakcijos štabe 
Harry Schwartz pasakoja:

Trys žymūs Rytų Vokietijos ko
munistai buvo pervaryti per koš
tuvus; tas dar sykį įrodė, kad 
prieš dešimtį metų Jugoslavijoj 
prasidėjęs komunizmo revizioniz- 
mas “uoliniame” pasaulyje tebe- 
žygiuoja, nes už durų išvarytieji 
vokiečiai komisarai, sakoma, norė
ję komunizmą “taisyti”. Žinome, 
kad kiekvienas komunizmo pa
vergtas kraštas, serga savotišku 
noru “pasitaisyti”, bet Maskvai, 
galima sakyti, ypač nepatinka 
trys dalykai:

1) taisytojai nepripažįsta Mask
vos komunistinio pasaulio valdovu 
ir sako, jog kiekvienas kraštas tu
rįs teisę eiti savo keliu į socializ
mą; 2) taisytojai sako, jog mark- 
sizmas-leninizmas atsilikęs nuo 
moderninio pasaulio ir jo savo te
orijomis jau nebeapimąs; 3) tai

sytojai atmeta rusų totalitarinį 
būdą įgyvendinti komunizmą ir 
nori jį pakeisti žmonišku socia
lizmu; jie sako, jog Stalino kri- 
minališkumas kilęs ne iš jo “pik
tos širdies”, bet esąs rusų san
tvarkos neišvengiamas vaisius.

Tokiu būdu Maskva pyksta ir 
susirūpinusi. Taisytojams laimė
jus, ji prarastų gaivinę vietą rau
donajame pasaulyje ir pats ideo
loginis pagrindas žymiai pakistų.

Kaip stiprūs yra revizionistai ? 
Jie pasirodė stiprūs Lenkijoj ir 
Vengrijoj, o kova prieš dešiniuo
sius Kinijoj rodo, kad ir ten jų 
būta stiprių (Londono “Econo
mist” praneša, kad Bulgarijoj pa
šalinta dėl revizionizmo valstybės 
organo redaktorius Stančevas ir 
redakcijos štabo narys Topenčaro- 
vas. Abu, sako, “šaipėsi” iš ko
munizmo.

Maskva siekia atsiliepti lapės 
gudrumu. Ji smerkia stalininį

“dogmatizmą”, bet tuo pačiu žo
džiu pasmerkia ir revizionizmą. 
Kur jos nagai stiprūs, ten taisyto
jams taikoma visos stalininio dog
matizmo priemonės. Lenkams ir 
vengramš, tačiau, leista padaryti 
kaikurių vidaus reformų. Gomul
ka, atsilygindamas, pradėjo spaus
ti revizionistų spaudą. Jugoslavų 

atžvilgiu pasitenkinama stovėti ne
gyvu tašku, nė vienai pusei nenu- 
sileidžiant. Laisvuose kraštuose 
spaudžiama atsikratyti taisytojų. 
Todėl subiro partija Amerikoje; 
šlubuoja italų ir prancūzų parti
jos.

Maskva, kol kas, rodosi, taisy
tojams ragus aplaužė. Bet atsuk
tų propagandinių prieš revizionis- 
tus dūdų stiprumas rodo, kad ko
va nebaigta ir visiškas laimėji
mas neužtikrintas.

įdomių pažiūrų praneša Londo
no katalikų “The Tablet” bendra
darbis iš kelionės Graikijoj ir 

Turkijoj. Jis rašo, kad esama grai
kų, manančių, jog Maskva ruo
šianti jugoslavą Djilą užimti Tito 
vietą. Djilas esą padarytas Mask
vos priešu ir sėdi kalėjime, sie-

PALECKIO STATISTIKA •
Maskvos “Pravdoje” paskelbta

me ir Vilniaus “Tiesoje” kartoja
mame straipsnyje J. Paleckis pra
neša, kad kolchozininkų atlygini
mai 1957 metais padidėję beveik 
dvigubai palyginti su ankstesniais 
metais, ir dabar daugelyje vietų 
už darbadienį “be grūdų ir kitų 
produktų išduodama 8-10 rublių 
pinigais ir daugiau”.

1949 metais išleistoje J. Palec
kio knygelėje “Sovietskaja Litva” 
buvo rašyta, kad Lietuvoje kol
chozai už darbadienius jau tada 
mokėję vidutiniškai nuo 5 iki 8 
kilogramų grūdų, o kaikurie net 
po 10 kilogramų ir iki 5 rublių 
pinigais... Tuo pačiu metu visi 
kiti pareigūnai pavyzdingais kol
chozais vadina tuos,’ kurie dabar 
duoda 2 kilogramus už darbadienį, 
ir pripažįsta, kad yra teduodan
čių po pusę kilogramo ar net ma
žiau.

L.N.A.

kiant jį padaryti priimtinu Vaka
rams ir toliau varyti Tito darbą 
— tiesti Maskvai kelius užvaldyti 
Vakarų pasaulį. Jugoslavai gavo 
įsakymą sutvarkyti Latakijos prie
plauką Sirijoj — ir ten koją tuo
jau įkėlė Maskva. Tito atsilankė 
pas Egipto Nasserį — ir ten pa
sirodė Maskva. Graikas anglui net 
juokais tarė: “Saugokitės: Kruš- 
čevas ir Bulganinas lankėsi Lon
done kaip tik po Tito vaišių..

D.
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įvairu ir idomu
DVIEJŲ PREZIDENTŲ 

PASIKALBĖJIMAS
Buvęs prezidentas Trumanas 

aštriai kaltino Eisenhowerio vy
riausybę, kad ji privedusi prie 
depresijos, sugriovusi Amerikos 
prestižą.

Spauda klausė prezidentą Ei- 
scnhowcrį, kaip jis vertina kriti
ką. Jis atsakė: neklausau žmonių, 
kurie yra silpno tikėjimo ir men
kos dvasios.

Trumanas, klausiamas spaudo^ 
dėl Eisenhowerio atsakymo, vėl 
paaiškino: visi silpno tikėjimo 
žmonės yra jau respublikonų par
tijoje.

LENKUS PUOLA, KAD 
JIEMS PADĖTŲ

Mao-Tse-tungas, komunistinės 
Kinijos galva, neseniai puolė j 
Lenkiją, kad ji su JAV beside
ranti dėl prekybos ir paskolos.' 
Esą kom. blokas tokiom derybom 
nepritariąs. Praėjusį rudenį tam! 
nepritarė nė KrušČiovas. Gi čekų 
komunistiniai laikraščiai dar pri-| 
kišo, kad Lenkijoje naikinami ko]- Į 
chozai ir mokyklose leidžiama i 
dėstyti religija. Lenkijos Gomul
ka esą susirūpinęs dėl tos kriti
kos.

Bet yra ir kita to paveikslo 
pusė. Ta kritika nėra be Maskvos 
paskatinimo. Norima sudaryti įs
pūdis, kad kapitalistų parama 
Lenkijai galinti ją išvesti iš Ma
skvos linijos ir komunistinio blo
ko. Tuo norima padėti Lenkijai 
lengviau gauti paskolą: kapita
listai patikės ir duos, o paskui 
jau pasinaudos ir Maskva. Pra
ėjusiais metais JAV suteikė Len
kijai kreditą 95 mil. dolerių su
mai. Ar duos daugiau?

Nevisada reikia taip suprasti,! 
kaip komunistai sako, nes var
nas varnui akių nelupa.

KIEK ĮVAŽIAVO IR 
IŠVAŽIAVO IŠ SSSR

Viename straipsnyje “Pravda” 
Nr. 49 praneša: 1956 ir 1957 m.'

<
Sovietų Sąjungą aplankė 2,625 
užsienio delegacijos, susidedan
čios iš 25,000 žmonių, atvykusių 
iš 89 kraštų, čia neįskaitoma 
34,000 jaunimo ir studentų iš 131 
krašto, atvykusių į jaunimo fes
tivalį.

Per tą laiką iš Sovietų Sąjun
gos į užsienį buvo išvykusių 2, 
050 delegacijų, susidedančių iš 
22,345 žmonių. Tos delegacijos 
lankėsi 61 užsienio krašte.

144 ADMIROLAI — 85 
LAIVAI

Londono laikraštis “Sunday 
Graphic” paskutiniame numeryje 
skelbia tokias žinias apie Brita
nijos ginkluotas jėgas:

Laivyno sąrašuose yra 144 ad
mirolai, naudojimui tinkamų ka
ro laivų — tik 85;

Armija turi 132 generolus, ar
ba “po dešimtį kiekvienai vairuo
jamai raketai”

Aviacija turi 100 oro maršalų 
ii tik 200 sprausminių V-klasės 
bombonešių.

★

Didžiausia pasauly įstaiga yra' 
JAV gynybos ministerija. Jos ai-Į 
gų sąrašuose yra 1,000,000 civi
lių ir 2,800,000 kariškių. Jos pas-, 
tatų ir raštinių įrengimų vertė 
siekianti 146 mil. dol. Kiekvienas! 
iš trijų — armijos, laivyno ir 
aviacijos — jos departamentų 
yra didesnis už bet kurią kitą fe- 
deralinę JAV įstaigą.

1,300 KANDIDATŲ Į 
ERDVES

Maskvinė “Pravda” išdidžiai 
pasigyrė, kad 1,300 asmenų pra- 
šęsi vietos pirmajame žemės sa
telite su žmogumi. Esą, 91,569 as
menys kreipęsi į Maskvą, prašy
dami daugiau žinių apie sputni- 
kus, jų tarpe 3,425 asmenys iš 
“58 kraštų”.

Vienas žmogus iš Peru klausęs, 
ar jis galėsiąs apsidrausti 50,000 
dol. sumai, prieš išskrisdamas er
dvėm “Pravda” neprižadėjo, ta

KELIONĖ Į PACIFIKO KRAŠTUS (14)

Pas Geelongo lietuvius
JUOZAS J. BACHUNAS, SODUS, MICHIGAN

Gruodžio 26 dieną iš Melbour
ne išvykome į Geelongą. Kelionė 
apie 40 mylių. Automobiliu mus 
vežė p. Drauginis.

Geelongas yra Australijos uos
tas Viktorijos valstybėje, į pietva
karius nuo Melbourno. Turi apie 
70,000 gyventojų. Geelongas yra 
jauniausias Australijos didmiestis 
ir uostas, pradėtas įrengti nuo 
1947 m. Iš čia išvežama daugiau
sia vilna ir kviečiai, šiame mieste 
iš pramonės vyrauja laivų staty
ba, automobilių, traktorių ir že
mės ūkio mašinų pramonė. Dauge
lis lietuvių dirba Fordo ir Inter
national Harvester fabrikuose.

Pirmieji lietuviai Geelonge ap
sigyveno 1948 m. Netrukus čia bu
vo įsisteigęs Australijos Liet. Dr- 
jos skyrius, kuria po trumpo lai
ko persiorganizavo į Australijos 
Liet B-nės Geelongo apylinkę. 
Lietuviams veikti ir savybėje lai
kytis sąlygos gana geros, nes apie 
75 nuošimčius visų lietuvių yra 
apsigyvenę vienoje miesto dalyje. 
Tad čia organizacinė bei kultū
rinė veikla gyva, čia yra skautai, 
ateitininkai, Liet. Atgimimo Są
jūdžio skyrius, Parapijos Taryba, 
Liet Kultūros Fondo skyrius, sa
vaitgalio mokykla ir biblioteka, 
tautinių šokių grupė bei vaidinto
jų ratelis, sporto klubas Neris ir 
LKF Liet spaudos kioskas, čia 
lietuviai patys pirmieji Australi
joje įsigijo saVo namus. Visa tai 
darė ir daro, palyginti, gana ne
didelis čia apsigyvenusių lietuvių 
būrelis — apie 450 žmonių.

XXX
Kelionėje į Geelongą mudu ly

dėjo J. Meiliūnas ir A. Krausas. 
Apžiūrėjo Geelongo paplūdimį, 
nuvykome į Liet. Namus, kur mus 
pasitiko lietuviškų organizacijų 
valdybų nariai ir išsirikiavę lietu
vių savaitgalio mokyklos mokinu
kai. Mano žmonai mažytė graži 
lietuvaitė įteikė gėlių. A. Krau

sas mus pristatė ir arčiau supa
žindino su geelongiečiais. Mus, 
kaip svečius iš tolimo krašto, pa
sveikino Geelongo Apylinkės pir
mininkas p. Šileris.

Savaitgalio mokyklos mokiniai 
pašoko tris tautinius šokius. Po 
šios programos plačiau kalbėjau 
apie Amerikos lietuvių visuome
ninę ir kultūrinę veiklą ir atsa
kinėjau į paklausimus.

Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Centro Valdyba (pirminin
kas inž. E. Bartkus, sūnus Dr. 
Juozo Bartkaus) paaukavo 50 sva
rų (112.50 dol.) Geelongo lietu
vių namui.

Po to, lydimi lietuviškų organi
zacijų atstovų, aplankėme buvusį 
gydytoją, o dabar biznierių Dr. 
Skapinską. Jis turi didelę krautu
vę, kur šiandien po vienu stogu 
veikia jau penki skyriai. Krautu
vė yra perdalinta ir kiekviename 
skyriuje pardavinėjami atskiri 
dalykai, pavydziui — viename tik 
valgomieji gaminiai, kitame daž
ai ir geležys, trečiame daržovės 
bei vaisiai ir t. t. Paklausiau dak
taro, ar jis visam laikui mano ver
stis šiuo amatu. Atsakė, kad kai 
tik biznį išplės, tai kiekvieną krau
tuvę parduos atskirai, nors jos vi
sos dabar dar sujungtos per ben
dras įeinamąsias duris. Daktaras 
visa tai įrengė per ketverius me
tus. Namas pastatytas naujame 
priemiestyje, gatvių kampe, čia 
jis turi ir gyvenamąjį butą, pui
kiai moderniškai įrengtą, su TV 
ir t. t

Iš to vizito įsitikinau, kad Aus
tralijos imigracinė politika ne vi
sur yra pakankamai išmintinga, 
kas liečia iš kitų kraštų atvykusius 
imigrantus gydytojus. Pagal Au
stralijos įstatymus, nepripažįsta
ma praktikos teisių kitur baigu
siems gydytojo mokslą. Toks turi 
stoti į Australijos universitetus iš 
naujo ir mažiausia per 3m. išeiti

čiau kitoje straipsnio vietoje pa
sigyrė, kad kelionė į erdves ko
munistiniu satelitu būsianti pra
našesnė už “kapitalistų”.

“Trud” paskelbė, kad “keturių 
ar penkių” dienų kelionei į Mar
są ar atgal reikalingi atominiai 
reaktoriai, arba, galbūt, energi
jos šaltiniu būsianti panaudota 
šviesa, skrendant “tūkstančius 
mylių per sekundę”. Dabartinė
mis raketomis pasiekti į kitą pla
netą reikėtų “metų arba dvejų”, 
o tai nesą įmanoma, tebeturint 
dabar naudojamą kurą.

NYKSTA ŽYDŲ KALBA 
SOVIETUOSE

Paryžiaus lenkų “Kultūra” 
(metraštis) praneša, kad Mask
voje prof. Nachum Ojslander 
pareiškė per pasitarimą tarp so
vietinių ir užsieninių žydų rašy
tojų, jog nuo 1949 metų Sovietų 
Sąjungoje nebuvo išleista nė vie
nos knygos žydų (idiš) kalboje. 
Rašoma ir leidžiama spausdinti 
rusiškai.

Kalbama, kad sovietų rašyto
jų sąjunga parengė komunistų 
partijai memorandumą žydų kul
tūros reikalais, bet nesigirdi apie 
naujas žydų knygas ir žydų teat
rus, kurių seniau nemaža buvo. 
“Kultūra” primena ta proga N. 
Kruščiovo atsakymą prancūzų so
cialistų delegacijai: Rusijos žy
dai nori tik vieno — kuo grei
čiausia įsavinti rusų kalbą ir tap
ti rusais!

PAMOKA RAŠANTIEMS
“Šluota”, einanti pavergtoj 

Lietuvoj, moko, kaip rašyti: “Rei
kalauti, kad poemoje, romane, 
apsakyme ir pan. būtų augštame 
idėjiniame ir meniniame lygyje 
iliustruoti lozungai (pavyzdžiui, 
“Daugiau žąsų paukščių fermo
je!”, “Daugiau vietinių trąšų!” 
ir 11 Antraštes rašyti kovingas: 
“I naujų uždavinių lygį”, “J nau
jas pergales”, “Kovinis uždavi
nys” ir pan. Tekste rašyti tokius 
rinktinius žodžius, kaip “užkietė
jęs formalistas”, “skaitytojas pik
tinasi”, “skaitytojas pasigenda”,

jų kursą, kad galėtų gauti leidi
mą praktikuoti. Tad dr. Skapins- 
kas nutarė geriau būti biznie
rium, negu eiti vėl į mokyklą ir 
per 3 metus mokytis to, ką jau 
moka. (Panašiai Amerikoje da
roma su svetur mokslą baigu
siais dentistais...).

Yra dabar jau ir Australijoje 
keli lietuviai gydytojai, kurie ry
žosi pakartotinai atlikti tą, kaip 
man juokaujamai sakė, trijų me
tų baudžiavą. Pavyzdžiui: dakta
rė Irena Bagdonavičienė, kuri 
šią baudžiavą atliko Sydnėjaus 
universitete, iš naujo baigė medi
ciną ir jau gavo teisę praktikuo
ti. tą patį yra padarę dar keli 
Australijos lietuviai daktarai, 
man rodos, Dr. Kaunas yra vie
nas iš tų, o, be to, ir daktarė 
Ambrozienė.

Ponų Skapinskų pavaišinti, už
sukome į lietuviško choro repeti
ciją bažnyčioje, kur jaunasis Zen
kevičius mankštino choristus. Po 
to išvykome į Wallington kai
mą, apie 11 mylių nuo Geelongo, 
į p. Vlado Ivaškevičiaus ūkį. Čia 
mums buvo suruoštas tikrai gra
žus priėmimas. Pas Ivaškevičius, 
be mūsų, dar atvyko Geelongo 
Apylinkės pirm. P. Šileris, Liet. 
Kultūros Fondo skyriaus pirm. 
Pr. Zenkevičius su žmona, LKF 
valdybos narys Pr. Saldukas, 
Geelongo sporto klubo pirm, ag
ronomas A. Bladzevičius, šiuo 
metu einantis ūkvedžio pareigas 
viename dideliame australo ūky
je ir ats. mjr. Zdanavičius su po
nia. Visi džiaugėmės ir grožėjo
mės p.p. Ivaškevičių sumaniai 

tvarkomu ūkiu, moderniais trobe
siais ir plačiai naudojomės jų 
lietuvišku vaišingumu. Ūkis ne
didelis, tik 7 akrų, tačiau išlaiko 
3 karves, 50 vištų ir kitokių gy
vūnų. V. Ivaškevičius, šalia ūki
ninkavimo, dar dirba Harvesterio 
įmonės raštinėje.

šis priėmimas — vizitas ir vai
šės praėjo jaukiausioje ir nuo
širdžiausioje nuotaikoje, Tai ne
abejotinai atsiliepė ir į mano 
nuotaiką, kažkaip atsirado iškal
bingumas ir, kiek tik sugebėda- 

“už tai atsakomybė tenka” ir Lt. ( 
ir pan.

Pjesę kolūkine tema galima re- 1 
cenzuoti taip: “-ši pjesė kolūkine ' 
tema yra ryški iliustracija teigi
nio apie tai, kad kolūkis yra or
ganizacijos forma”.

“šluota”, įsijungusi į soclenk- 
tynes, bando iššluoti tai, ką bol- ‘ 
ševikai prišvinkino: bet ji niekad 
neiššluos, kol kompartija gy
vuos.

ATRADO SAVO VAlfcUS 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

“Luebecker Nachrichten” va
sario 8 dienos laidoje aprašo apie 
vieno Liubecko valdininko E. Phi- ' 
llipp atsiradusius vaikus okupuo- 
toje Lietuvoje.

Vaikai šiandien jau yra užaugę 
vyrai: vienas 20, kitas 22 metų. 
Jie su motina buvo prievarta at
vežti Lietuvon iš Karaliaučiaus 
1946 m. Motinai mirus, jie užau
go tarp lietuvių. Dabar vargais 
negalais susirado savo tėvą Liu-' 
beke. Jie vos moka vokiškai, bet! 
gerai moka lietuviškai. Seniau jieI 
vadinosi Manfred ir Dieter, o da-1 
bar jie vadinasi: Marijonas ir Ta-I 
das. Taip jie rašo savo tėvui. Jie* 
pas tėvą vykti negali ir prašo jo’ 
parūpinti jiems dokumentus. Tė
vas nepaprastai džiaugiasi savoj 
vaikus atradęs, bet kartu labai 
sielojasi, kad jo vaikai yra sovie
tų piliečiai ir jis turi didelių sun
kumų įrodyti jų vokišką piliety
bę.

Tačiau jaunuoliai nenusimena. 
Abu jie studijuoja, o vienas ir 
uždarbiauja. Laikraštis yra įdėjęs 
ir abiejų šių komunistų prievarta 
sulietuvintų vokiečių nuotraukas.

EISI, NEISI PER DVARĄ, 
MUŠTI GAUSI

Didelei valstybei didelė politika 
suteikia didelių galvos skaudėji
mų. Juos peržvelgia “NEW YORK 
TIMES” bendradarbis Washingto
ne. Jis sako: “šiandien prieš JAV 
užsienio politiką stovi daugiau 
painesnių galvosūkių,, negu bet 
kada istorijoj. Nėra pasaulyje 
krašto, kurio ši politika neliestų. 
Dėl šaltojo karo kaikurie galvosū
kiai, rodos, neišspręstini.”

Nusiginklavimu Maskva siekia 
gauti mūsų pažadą nebandyti ato
minių ginklų, bet ji atsisako da
lyką pavesti patikimai tarptauti
nei kontrolei. Amerikos parama 
atsilikusiems kraštams stipriai su
rizgusi su karišku jų paruošimu 
gintis, o šis dalykas kenkia jų eko
nominei pažangai. Maskva jiems 
pažibina savo patrauklia propa
gandine “parama”, bet nenori pri
sidėti prie gero tarptautinio pla
no. Atsilikusiuose kraštuose dega 
karšta neapykanta kolonializmui, 
o didžioji JAV talkininkų daugu
ma yra buvę kolonijų valdytojai. 
Arabų pasaulyje JAV norėtų ap
saugoti laisvą kelią gazolinui Eu
ropon, išlaikyti Izraeli ir neįleisti 
Maskvos, bet arabuose dega stip
ri neapykanta Izraeliui ir nepasi
tikėjimas Vakarais.

Maskvos raketų grėsmė priver
tė Atlanto sąjungos narius kie
čiau eiles suglausti. JAV čia nori 
apibendrinti kariškas pajėgas ir 
sukurti mokslo, teihnikos ir poli
tikos bendradarbiavimą. Vokieti
jos atžvilgiu JAV nori kraštą su
jungti laisvais rinkimais, bet to 
nenori Maskva, kuri nori ir At
lanto sąjungą išardyti. Indijai

SPRENDIMAI IR ATSAKYMAI 
feljetonas

Ne mažiau, o gal ir daugiau kaip 
prieš keturis mėnesius Kauno mies
to vykdomasis komitetas priėmė 
sprendimą.

“Mokytojui Eidukaičiui V.J. su 
šeima iš 5 asmenų skirti butą 
Širvintų g. 8-3, 3 kambarių”.

Butas mokytojui Eidukevičiui iš 
tikrųjų labai reikalingas.

Kitą rytą mokytojas susigavo 
sunkvežimį, susikrovė mantą ir 
nuburzgė į Širvintų gatvę. Paten
kintas įkišo raktą į naujo savo 

mas, mėginau nušviesti Amerikos 
lietuvių gyvenimą ir tuos jo bruo
žus, kuriais šeimininkai ir .kiti 
svečiai labiausia domėjosi. Atro
do, kad jie tuo pranešimu buvo 
patenkinti, bent man negailėjo 
daug ir daug komplimentų, už 
kuriuos esu labai dėkingas, nors 
be abejo tie komplimentai, vieto
mis buvo labai sutirštinti.

Tačiau ir čia atėjo laikas atsis
veikinti, ir visi, ištraukėme atgal 
į Melbourną. Ponui Drauginiui, 
kuris vežė mus savo automobiliu, 
didžiai dėkoju už malonią pas
laugą ir jo sutikimą sugaišti su 
mumis tokį ilgą laiką.

Vėl buvo labai gaila, kad nebe
galėjau dalyvauti Geelonge vy
kusioje lietuvių sporto šventėje. 
Mano kelionės programa buvo 
nepakeičiamai nustatyta, nes tuo 
laiku jau turėjau būti Adelaidė
je.

XXX
Gruodžio 26 d. 1 vai. popiet iš 

Melbourno aerodromo išskridome 
į kitą didelę Australijos lietuvių 
koloniją, esančią Adelaidės mies
te. J aerodromą susirinko didelis 
Melbourno lietuvių ir mano nau
jųjų draugų būrys mudu išlydė
ti. Negalėčiau išminėti visų jų pa
vardžių, reikėtų daug vietos, o ir 
atmintis man trukdytų visus pa
eiliui išminėti.

Tačiau šia proga noriu dar kar
tą padėkoti tiems, kurie, rodos, 
daugiausia yra prisidėję prie mū
sų vizito pasisekimo Melbourne, 
jį suplanavę padėję įvykdyti, pa
rodę daug paslaugumo, patys 
mums paaukoję daug savo laiko, 
lydėję mus savo dideliu nuošir
dumu ir lietuviška meile, kaip tai 
— Grigaičiui, Meiliūnui, Krausui, 
Balčiūnui, Valiui, kun. Vaseriui, 
red.- Zumeriui ir daugeliui, dau
geliui kitų.

(Bus daugiau) 

buto duris. Tačiau spynoje jau 
buvo kitas raktas, įkištas... iš 
vidaus.

Už durų sušlepsėjo žingsniai, 
sugirgždėjo grindys, po to mote
riškas balsas suspigo:

— Jeckau! Atvažiavo!
Iš buto gilumos atsiliepė kimus 

baritonas:
— Ar jau? Palauk...
Išgirdusi bruzdesį pro kitas du

ris iškišo galvą kaimynė:
— Pas ką jūs norėjot? — pa

klausė ji mokytoją.
— I savo butą. Aš naujas gy

ventojas.
Kaimynė ten rankomis suplo

jo:
— Dar vienas naujas? šiąnakt 

čia vienas naujas jau susikraustė. 
Dar iš manęs kačergą pasiskoli
no.. .

Mokytojas vėl pasibeldė į du
ris. Baritonas pasiteiravo:

— Ko reikia?
— Aš į savo butą...
— Eik po velnių, — pareiškė 

baritonas visai bosu.
— Čia mano butas.
— Gyvenu aš, vadinasi — ma

no.
— Bet juk aš turiu orderį...
Šis posakis baritonui pasirodė, 

matyt, toks naivus, kad už duru 
sugriaudė kvatojimas.

Buvo aišku — duris atidaryti 
nepavyks.

Mokytojas laikinai pasitraukė. 
Jis skubiai parašė raštą miesto 
vykdomajam komitetui, praneš
damas, kad sprendimo dėl buto 
paskyrimo negalima įvykdyti: kaž
kokia pilietė Skupienė su šeimyna 
naktį okupavo butą ir, užsibari
kadavusi jame, pasiruošė ilgalai
kei gynybai.

Prieš Skupienę tučtuojau buvo 
imtasi energingų ir veiksmingų 
priemonių. Medžiaga apie jos ag
resyvius veiksmus perduota liau
dies teismui. Teismas be vilkini
mo išnagrinėjo bylą ir priteisė — 
iškeldinti Skupienę. Byla atsidū

rė Augščiausiam teisme, bet spren
dimas ir ten buvo tas pats — iš
keldinti.

Beliko viena — atstatyti pažei
stą teisėtumą ir atiduoti butą jo 
tikrajam šeimininkui.

čia reikalas ir įstrigo.
Pasirodo, Skupienė tuo metu 

irgi nesnaudė. Ji kantriai ir ne
pastebimai klibino, judino butų 
paskirstymo mechanizmo ratelius.

reikia paramos, nes visa atsiliku
si Azija žiūri, kaip jos suvakarė- 
jęs brolis demokratiškomis prie
monėmis iškops iš savo vargų. Bet 
parama Indijai pykina talkininką 
Pakistaną. Tolimuosiuose Rytuose 
JAV nepripažįsta raudonosios Ki
nijos ir remia Formozą, Korėją 
ir Japoniją, bet gyvenimas verčia 
rasti šiokių tokių santykių su rau
donąja Kinija, nes tai milžiniškas 
kraštas.

Kokiais principais šitokiose są
lygose JAV politikai vadovautis? 
Aišku: JAV interesų principais. 
Bet kaip geriausia tiems intere
sams patarnauti? čia ir pradeda 
galvos skaudėti. Pasaulis platus, 
kiekvienas kraštas turi savo opių 
žaizdų ir visiems geras negali bū
ti. Pagirsi Tunisijos arabus — su
pyks prancūzai, pagirsi turkus — 
supyks graikai. Jei su Maskva bus 
apsimainoma mokslo vyrais, tech-’ 
nikais ir boksininkais, susirūpins 
Rytų Europa, kuri taip bijo su- 

' gyvenimo-koegzistencijos įsigyve
nimo.

V.

TAPYTOJO R. KALPOKO 50 
metų sukakties proga Vilniuje ati
daryta jubiliejinė jo kūrinių pa
roda. Išstatyta daugiau kaip 250 
R. Kalpoko darbų. Nemaža pavei
kslų dailininkas esąs paskyręs 
Lietuvos kolūkiniam gyvenimui 
pavaizduoti.

• MARTIN BORMAN, Hitle
rio paskutinio pagalbininko sūnus, 
kurio krikšto‘tėvas buvo Hitleris, 
1947 m. priėmęs katalikų tikėji
mą, per šias Velykas Tirolyje bus 
įšvęstas kunigu.

Tuo momentu, kai atrodė, rei
kia tik ištiesti ranką ir bus tvar
ka, staiga viskas apsivertė augš- 
tyn kojomis.

Atsirado antras vykdomojo ko
miteto sprendimas, sutvirtintas 
parašais ir antspaudais, tačiau — 
diametraliai priešingas pirmajam. 
Butą, kuris prieš tris savaites bu
vo paskirtas mokytojui Eidukai
čiui, dabar netikėtai atidavė Sku- 
pienei — tai pačiai Skupienei, ku
rią tas pats vykdomasis komite
tas buvo padavęs į teismą už sa
vavališką buto užgrobimą... Sku- 
pienės įsibrovimas buvo palaimin
tas ir juridiškai įteisintas.

Istorija tuo tarpu neišaiškino, 
kokiu būdu Skupienei visa tai 
pasisekė pasiekti. Bet istorija tuo 
dar nesibaigė.

Buvęs taip arti žadėtojo buto ir 
taip staiga jo netekęs, mokyto
jas Eidukaitis, aišku, nerimauja. 
Jis laikas nuo laiko rašo pareiš
kimus, vykdomajam komitetui ir 
tvarkingai gauna atsakymus. Nuo
stabius atsakymus: “Iškėlus Sku
pienę, butas bus paskirtas Jurna”.

Pareiškimii aplankas storėja, 
bet pasikeitimų nesimato.

Prieš kuių laiką redakcija gavo 
drg. Eidukaičio skundą. Užklau
sus vykdomąjį komitetą, jo atsa
kingieji darbuotojai prižadėjo, 
kad antrasis, neteisėtasis sprendi
mas bus atšauktas, ir teisybė 
triumfuos. Nuo to laiko praėjo 
daugiau kaip mėnuo, o mokyto
jas Eidukaitis vis dar teberašo pa
reiškimus ir tebegauna raminan
čius atsakymus.

Dar įdomesnis “Dubysos” dar
bininkės Verbauskienės susiraši
nėjimas su vykdomuoju komitetu. 
Ji dažnai rašo pareiškimus dėl 
buto ir kiekvieną kartą gauna 
priešingus atsakymus: jei kartą 
gauna “tuojau paskirsime Jums 
butą”, tai sekantį kartą būtinai 
— “jokios galimybės nėra”. Po to 
vėl ateina raminąs “paskirsime” 
ir Lt. Atsakymai — kaip ramunės 
lapeliai “myli-nemyli”.

Butų klausimas — opus ir sun
kus, jį greitai išspręsti vargu 
įmanoma. Tikrai būna atsitikimų, 
kada miesto organai, net ir labai 
norėdami, nedaug tegali padary
ti. Tai suprantama. Tačiau įvesti 
tvarką Kauno miesto vykdomojo 
komiteto skyrių bylose* ir susira
šinėjime, atrodo, gali žymiai grei
čiau. Tai sutaupytų nemaža ner
vų žmonėms.

A. Kadžiulis
Iš ’Tiesos”, 1958.1.7.
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JUNGT. AMERIKOS VALSTYBĖSE
SPORTO ŠVENTĖS

Amerikos lietuviai sportininkai 
savo sportinį veikimą yra suskirs- 
tę į atskiras apygardas, kurios 
skyrium rengia kiekvienais me
tais sporto šventes, ir jų nugalė
tojai kartą metuose susitinka 
bendroje kovoje išaiškinti galuti
nį laimėtoją.

Kovo mėn. pabaigoje į Detroi
tą buvo suvažiavę apie 90 sporti
ninkų iš Vidurinių Vakarų sporto 
apygardos, kurie varžėsi krepši
nio, tinklinio ir stalo teniso šako
se. šiose pirmenybėse dalyvavo 
šeši klubai ir daugiausia pirmų
jų vietų laimėjo Cleveland© žai
bas, nusinešdamas vyrų tinklinį, 
moterų stalo tenisą ir moterų 
tinklinį. Vyrų krepšinį ir vyrų 
stalo tenisą laimėjo šeimininkai 
— Detroito Kovas. Vyrų tinkli
nyje laimėjo Cleveland© Žaibas ir 
jo žaidėjai, atrodo, šiuo metu yra 
patys geriausi š. Amerikoje. Vy
rų komandinėse rungtynėse lai
mėjo Detroito Kovas (J. Soliū- 
nas, Misiūnas ir Gerulaitis). Vy
rų vienetų laimėtoju tapo J. So- 
liūnas, kuris baigmėje laimėjo 
penkių setų kovoje prieš turnyro 
favoritą V. Grybauską. Moterų 
pirmą vietą laimėjo V. Valaitie

Sydnėjuje

KOVAS — NEWTOWN
63:51 (31:24)

Kovo krepšininkai savo laimė
jimų seriją papildė dar viena gra
žia pergale prieš gana stiproką 
australų komandą. Koviečiai šias 
rungtynes sužaidė su dideliu pa
sitikėjimu ir visą laiką pirmavo, 
neleisdami australams taškų san
tykio išlyginti. Taškus pelnė: šu
tas 16, Vasaris 17, Kriaucevičius 
15, Gąsiūnas 10, Baikauskas 5.

KOVAS — KANGAROOS 
34:36 (16:17)

Žiemos pirmenybių rungtynėse 
koviečiai susitiko su viena iš sti
priųjų australų komandų ir, po 
labai gražios kovos, nesėkmingai 
pralaimėjo. Visą pirmąjį puslaikį 
kova vyksta apylygiai, žaidimą 
vedant čia australams, čia kovie- 
čiams. Antrąjį puslaikį koviečiai 
parodo"gražų susižaidimą ir vie
nu metu jau veda net šešiais taš
kais savo naudai. Australai,, žiū
rovų smarkiai raginami ir iš da
lies teisėjų leidžiami per kietai 
žaisti, neduodant' jiems baudų, 
rungtynių pabaigoje taškų santy
kį išlygina ir paskutinėse minu
tėse, koviečiams nelauktai atida
vus sviedinį, daro lemiamą meti
mą, kuris jiems ir atneša pergalę. 
Kovo žaidėjai, nors ir pralaimė
jo šias gražias rungtynes, sužai
dė gerai, tik kažkodėl komandoje 
vis dar jaučiamas nepasitikėjimas 
artimais metimais, kurių didžioji 
dalis nebuvo bandoma išnaudoti. 
Koviečiai savo treniruotėse turė
tų daugiau kreipti dėmesio į tiks
lesnius mėtymus ir sviedinio ge
resniam nuėmimui nuo savo ir 
priešo krepšių. Taškai: Kriauce
vičius 10, Vasaris 7, šutas ir Ga- 
siūnas po 6, Baikauskas 3 ir Lau
kaitis 2.

ŠACHMATININKŲ ŽINIAI

.ėl susidėjusių aplinkybių Syd
nėjaus lietuvių šachmatų žiemos 
turnyras nukeliamas į šių metų 
gegužės mėn. 25 dieną. Turnyras 
vyks Sydnėjaus Centriniuose Lie
tuvių Namuose Botany Rd., Nr. 
20, Redfern. Pradžia 1 vai. 30 
min. p.p.

Visi sydnėjiškiai šachmatų mė
gėjai, norintieji žaisti šiame tur
nyre, prašomi punktualiai atvyk
ti, kadangi daugiau atidėjmų ir 
pakartojimų nebus.

šachmatų Sekcijos Vadovas 

nė, baigmėje laimėdama prieš S. 
Juodvalkytę, šios apygardinės 
varžybos praėjo labai draugiško
je sportinėje nuotaikoje ir buvo 
gerai pravestos.

Balandžio 12-13 t Clevelande 
įvyko šiaurės Amerikos lietuvių 
sportinių žaidynių I-ji dalis ir ba
landžio 19-20 Čikagoje vyko Ame
rikos pabaltieeių sporto pirmeny
bės.

Clevelande vyrų krepšinį lai
mėjo studentų ASK Lituanica ko
manda, kai jaunių grupėje išsi
kovojo pirmą vietą Čikagos LSK 
Neris. Vyrų, moterų ir mergaičių 
tinklinį laimėjo Cleveland© LSK 
Žaibas, o vyrų ir moterų koman
dinėse stalo teniso varžybose pir
mąsias vietas nusinešė Toronto 
(Kanada) LSK Vytis. Vyrų vie
neto varžybas laimėjo P. Gvildys 
iš Toronto, antroje vietoje pali
kęs J. Soliūną, dabar gyvenantį 
Detroite. Moterų krepšinyje pir
moji vieta atiteko Toronto Vy
čiai.

Cleveland© varžybose buvo var
žomasi tik paminėtose sporto ša
kose, kai kitų šakų susitikimai 
bus pravesti New Yorke liepos 
mėnesio pradžioje.

Ed. šulaitis, U.S.A.

FUTBOLO GENIJUS 
SYDNĖJUJE

Gegužės mėnesio pradžioje pir
mą kartą į Australiją atvažiavo 
viena iš geriausių Anglijos ko
mandų “Blackpool” ir savo pir
majame susitikime gegužės 3 die
ną Sydnėjuje gana lengvai įvei
kė Australijos (Association) rink
tinę 5:2. ši anglų komanda Aus
tralijoje turės iš viso 11-ką su
sitikimų. Prieš atvykdami į Aus
traliją, anglai futbolininkai žai
dė Californijoj prieš Amerikos 
rinktinę ir laimėjo 13:2 (Ameri
koje futbolas — soccer yra, pa
lyginti, dar žemo lygio).

“Blackpool” komandos rinktinė
je žaidžia vienas iš pasaulyje ge
riausių futbolininkų, kuris po ka
ro buvo pats geriausias pasaulyje 
centro puolėjas. Tatai 42-jų me
tų amžiaus St. Matthews. Viso 
pasaulio futbolininkų ir futbolo 
mėgėjų akyse jis yra tiesiog le- 
gendarinė figūra, nes dar iki šiol 
nėra pasaulyje atsiradę kito žai
dėjo, kuris sugebėtų taip meist
riškai valdyti sviedinį, išvystyti 
tokį žaidimo greitį su sviediniu, 
u- kiekvieną savo kombinaciją 
žaidime paremti greita orientaci
ja ir nuostabiu protiniu galvoji
mu. Visa anglosaksų spauda šį 
nuostabų žaidėją vadina “Mr. 
Soccer”, ir jis šių metų pradžioje 
iš Anglijos Karalienės gavo pasi
žymėjimo raštą.

Prieš 11-ka metų, kai Stoke 
City, Anglijoje, šį žaidėją parda
vė už 11.500 svarų stlg. Black
pool komandai, to miesto keli di
deli industrijos fabrikai — pra
dėjo 24-rių valandų streiką. Da
bar būdamas jau 42-jų metų am
žiaus, St Matthews kiekvieną 
dieną vykdo tas pačias savo pa
ruošiamąsias treniruotes, kaip ir 
prieš 15-ka metų, kada jis iškilo 
į futbolo viršūnes, šeštadienį, ste
bint 25.000 sydnėjiškių, jis aust
ralų futbolo mėgėjams parodė 
tikrojo futbolo žaidimą ir, nors 
su sužeista koja, jis savo gynėją 
painiojo ir apstatinėjo kiekvieno
je žaidimo minutėje. Po šių rung
tynių Australijos rinktinės kapi
tonas J. Marston, kuriam teko 
žaisti prieš Matthews Anglijoje, 
laikraščių korespondentams pa
reiškė: “Jis yra tas pats ir tik 
vienintėlis Stanley Matthews, 42 
metai amžiaus, tačiau jis dar nė
ra krentantis savo žaidynių kar
jeroje. Tai yra tiesiog nuostabu!”

PRENUMERUOKITE
“MOŠŲ PASTOGĘ”

• PROF. VL. JABUBĖNO 
KŪRINYS PIETŲ AMERIKOJE. 
Radijas “A Gazeta” Sao Paulo 
mieste pasaulinių kompozitorių 
kūrinių transliacijos metu trans
liavo mūsų kompozitoriaus Vlado 
Jakubėno simfoniją “Baladė”, šis 
kūrinys, to radiofono simfoninio
orkestro dalyvio muziko Jono Ka- 
seliūno pateiktas, meno direkto
riui dirigentui Armando Belardi 
padarė didelį įspūdį. Vasario 16 d. 
šis radiofonas vėl pateikė brazi
lų visuomenei lietuviškos muzikos. 
Be to, kaikurie radiofono solistai 
pareiškė norą, dainuoti per radi
ją lietuviškai. “Mes dainuojam 
įvairiomis kalbomis, ko dėl gi mes 
negalim padainuoti lietuviškai, 
juo labiau, kad tos dainos tokios 
gražios?” — pareiškė jis.

• BRAZILIJOJ VILA ANAS
TAZIJOJE sausio 11 d. Dr. Ba
sanavičiaus vardo mokyklos rė
mėjų būrelis, vadovaujamas mok. 
Stasio Kubiliūno, suruošė vakarą 
su vaidinimu. Buvo suvaidinta 
Seirijų Juozo 4 veiksmų komedi
ja “Penkeri kart vienas — bus 
vienas”. Veikalą režisavo ir vaidi
no Stasys Kubiliūnas, pasižymįs 
režisoriškais ir vaidybiniais gabu
mais.

• SAO PAULO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS STEIGIMO 
REIKALAS paskutiniu metu gy
viau iškilo. Varoma propaganda 
susirinkimuose ir per vietinį sa
vaitraštį. “Mūsų Lietuva”, aiški
nant tokios bendruomenės reika
lingumą ir nušviečiant tautiečius,

Gegužės mėn. 18 d. Sydnėjaus lietuviškasis jaunimas: skautai 
vyčiai, jūros skautai, studentai ir sportininkai ruošia pirmą kartą

BANKST0WN0 LIET. NAMUOSE

PIRMĄJĮ KERMOŠIŲ
Programa įvairi ir įdomi seniems ir jauniems:

10.45 pamaldos Bankstown’o bažnyčioje, kurias atlaikys kun. P. 
Butkus; po to visi vyksime į Bankstown’o Lietuvių Namus į EAST 
TERACE, kur: matysim stalo teniso rungtynes; pančių lenktynes 
jauniems ir seniems; virvės tempimą tarp jaunųjų ir senųjų jėgų; 
tinklinio rungtynes; jumoristinės programos ant scenos — liečian
čios lietuvių aktualųjį gyvenimą; obuolių šokis — tai įrodymas ge
riausiai susisukusios poros; bebėgančius ant trijų kojų senius ir 
jaunius; belenktyniaujančius ne jaunesnio amžiaus kaip 40 metų ir 
begalybės; jaunuosius bėgikus; juokdarius; dovanų įteikimus vi
siems pasižymėjusiems Kermošiaus metu.

Be to dar bus ir užkandos: pončkos, pyragaičiai, sumuštiniai, 
dešrelės... O ištroškusiems: limonadas ir alutis.'

Galėsite išbandyti savo laimę ant “laimės rato”, mėtyme rin
kių, svajonių šulinyje, loterijoje ir visokiose kitose prašmatnybėse, 
kurių negali ir apsakyti, nei aprašyti ten nebuvęs ir nematęs. Gera 
proga taip pat ir pamatyti Lietuvių Namus ir juose nuveiktą darbą 
(jei dar nematėte).

Tad, kiekvienas senas ir jaunas lai nelieka tą dieną namuose 
trūnoti, o visi vyksta į JAUNIMO RUOŠIAMĄ KERMOŠIŲ!

Tėvai vedasi vaikus, vaikai — tėvus-
Jei oras būtų nepalankus ir lytų , Kermošius bus atidedamas vė

lesniam laikui.
SAVU ATVYKIMU PAREMSITE LIETUVIŲ NAMŲ STATY

BĄ BANKSTOWNE.Laukiam Jūsų atsilankymo!
RENGĖJAI

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

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

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

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

Ip.. R4MIAXK
kad tokios bendruomenės įsteigi
mas nepakenks esamomis organi
zacijoms ir t. p. Organizaciniam 
komitetui priklauso šie asmenys: 
pirm. prof. A. Stonis, vicepirm. 
agron. A. Bogušlauskas ir kun. J. 
Šeškevičius, sekretoriai rašyt. Ha
lina Mošinskienė ir inž. Z. Bače- 
lis, iždininkė M. Remenčienė, na
riai: klebonas kun. P. Ragažins- 
kas, kap. J. čiuvinskas, St. Van
cevičius, dr. E. Draugelis, inž. V. 
Abraitis ir inž. J. Antanaitis.
• MUZIKAS JONAS KASE- 

LIŪNAS savo atostogų metu mo
ko Rio de Janeiro lietuvių jau
nimą bei senimą lietuviškų dainų 
bei žaidimų. Tautodailininkė Sa
lomėja — Genė Teresevičienė ins
truktuoja Rio de Janeiro lietuvai
tes, kaip išsiuvinėti lietuviškus 
kostiumus.

• RŪTA KILMONYTĖ FIL
ME. Chicagos “United Artists” 
teatre pradėta rodyti puikus fil
mas “Witness for Prosecution”, 
kurio pagrindines roles išpildo pa
sižymėję artistai: Tyrone Power, 
Marlene Dietrich ir Charles Lau
ghton. Jis mums įdomus ir tuomi, 
jog čia matome ir lietuvaitę Rūtą 
Lee (Kilmonytę), vaidinančią Dia
na rolę. Tiesa, jos rolė yra gana 
mažutė ir Rūta ekrane yra mato

ma vos pora minučių, tačiau jos 
vaidinimas yra ryškus ir įtikinan
tis.
• SOLISTĖS A. STEMPUŽIE- 

NĖS LAIMĖJIMAI. Aldonos 
Stempužienės sėkmingas bandy
mas į tarptautinio garso Metropo
litan operos sceną kad ir neatnešė 
pirmosios vietos laimėjimo, vis 
dėlto suteikė dainininkei vertin
gą pripažinimą.

Aldona Stempužienė, neturėda
ma jokio užnugario, vien savo ta
lentu ir darbu pasiekė svarbaus 
muzikų pripažinimo. Plain Dealer 
dienraštis konkurso proga dvie- 
jais atvejais ją pristatė amerikie
čiams skaitytojams, taip pat pa
minėdamas, kad Aldona Stempu
žienė dainuos Chicagoj lietuvių 
statomoj Fausto operoj.

Cafarelli Opera Co.. įvertinda
ma Aldonos Stempužienės meninį 
talentą, įvykusio konkurso proga 
paskyrė vieneriems metams sti
pendiją tolimesnėm dainavimo 
studijom.

• LIET. RAŠYTOJŲ DRAU
GIJA savo narių tarpe slaptu bal
savimu rinko praeitų metų ge
riausią knygą. Balsų tikrinimo ko
misija (J. Vaičiūnienė, St. Taniu- 
laitis ir Alb. Valentinas) vasario 
23 posėdyje patikrino rašytojų 
atsiųstus balsavimo vokus, kurių 
buvo 56. M. Katiliškio — Miškais 
ateina ruduo gavo 22 balsus, Gr. 
Tulauskaitės — Rugsėjo žvaigž
dės 10 balsų, M. Vaitkaus — Mis
tiniame sode 7 balsus, A. Baro
no — Mėnesiena 4 balsus, K. Ba- 
rėno — Karališka diena 4, J. Ais
čio — Kristaliniame karste 3, I. 
Joerg — Taika ateina į slėnį J. 
B. Pavabalio, Vizijos prie televi-
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Siųsdami į Lietuvą ir kitur siuntiniu* per Lithuanian Dept.
P. & B. SUPPLY CENTRE LTD., 

8A THURLOE SQUARE, LONDON S.W. 7,

sutaupysite iki £ 20.-.- ant vieno siuntinio
Siunčiama pagal Jūsų pasirinkimą tik aukštos kokybės: 

medžiagos, gatavi rūbai, aValynė, maistas, vaistai ir kt.

Siuntiniai iki 22 sv. svorio.
GAVĖJUS PASIEKIA PER APIE 4 SAVAITES

Kainoraščius ir visą informaciją galite gauti ir pavyz
džius matyti pas atstovą Australijoje A. LADYGA, 144 ROSE 
ST., YAGOONA, N.S.W. (SYŲNEY). Telef. YJ 4311

$ VENECIŠKOS UŽUOLAIDOS | 
(VENETIAN BLINDS) |

X VOKIŠKI JPILAI, KALDROS, LOVOS SKALBINIAI IR UŽ- | 
Ž VALHALAI EUROPIETIŠKŲ IŠMIERŲ — GALIMA GAUTI X 
Ž 187 MIMOSA RD., GREENACRE TELEFONAS UY 1998 5
| M. KISLINGER t
Y Prekės ir pavyzdžiai pristatomi mašina į namus arba paštu. Y

Mes kalbame: lietuvių, vokiečių, lenkų, rusų, ukrainų ir y 
X anglų kalbomis. y-

S
Gift Parcel Service

ir ii
g 92 Broomfield St., C ABRAM ATT A g 
Ii NEW SOUTH WALES, TELEF. UB 3498 £g ®
S (SAV. J. STATKUS) • g
g DĖMESIO! PIGIAUSIAS IR GREIČIAUSIAS KELIAS ?? 
g YRA TIESIOGINIS g
g Pranešu Gerb. klientams, kad dovaninius siuntinius 
•K siunčiu tiesioginiai per Švediją. Mano firmoj prekių įkainavi- g 
g mas, pagal rusų muitinės kainaraštį, yra žemas. g

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. PAKIBTAI IKI 44 SV. g 
Ši? "ROTA” KRAUTUVĖ YRA PIRMA CABRAMATTOJE PRIE g 
ii? GELEŽINKELIO STOTIES, nuo Sydney važiuojant po kairei. :?:

• :•:•
Atvykite pas mane arba siųskite

£ 3s „ s
g SKYRIAI: įį

?? 1. P. Sakalauskas, 380 SOUTH TERRACE BANKSTOWN, g
Ši n.s.w. g
?? 2. B. Zakarauskas, 30 THIRD ST., BOOLAROO, g
:?: NEWCASTLE, N.S.W. ??
:?: 3. J. Tkaczewski, FIVE ISLAND RD., CRINGILIA, N.S.W. g

zijos — 1, J. Tininkio Sužadėtinė 
— 1; 3 balsai buvo tušti. Kadan
gi nė viena knyga negavo peikia
mos absoliutinės balsų daugumos, 
tai dvi daugiausia balsų gavusios 
knygos skiriamos perbalsuoti: M. 
Katiliškio — Miškais ateina ru
duo ir Gr. Tulauskaitės — Rugsė-
jo žvaigždės.

• ISPANIJOJE TAUTINIS 
RADIJAS MADRIDE 1955 sausio 
2 leido naudotis jo bangomis lie
tuviškajai programai ir antibolše- 
vikinei propagandai.

Per tuos trejus metus kasdien 
kalbėta po 15 minučių, kas sudaro 
apie 11 parų.

Toji lietuviškoji radijo valan
dėlė Madride apžvelgia sovietinę 
politiką, kiek ji liečia Lietuvą, 
duoda žinių iš pasaulio lietuvių 
veiklos ir gyvenimo, informuoja 
apie Lietuvos laisvinimo veiksnių 
darbą, pateikia lietuvių laisvosios 
spaudos apžvalgas.

Programa nuolat vis tobulėja. 
Pagrindines žinias jai duoda du 
informatoriai iš Vokietijos, vienas 
iš Amerikos, vienas, iš Anglijos ir 
vienas iš Ispanijos.

Ligi 1957 rugsėjo 1 d. buvo nau
dotasi trimis bangomis: 31 metro, 
32 ir 42. Tuo tarpu 32 metrų ban
ga negalima pasinaudoti, bet tiki
masi ją atgauti ir daroma dar žy
gių, kad programą galima būtų 
pakartoti. Tada ji būtų girdima 
kasdien rytą ir vakarą.

PATRIA
OVERSEAS PARCEL SERVICE 

131 HAMPSHIRE RD., 
SUNSHINE, VIC.

Pigiausias ir garantuotas siunti
nių persiuntimas. Mokėti nieko 
nereikia kol siuntinys pasiekia ad. 
resatą.
Darbo vai. nuo 9 vai. ryto, iki 9 
vai. vakaro.

Tel. MM 2532
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NOSU pastogė
SYDNfiJUS

ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS
Š.m. balandžio mėn. 27 d. šauk

tas metinis narių susirinkimas dėl 
paduotos skelbime klaidingos da
tos, neįvyko. Valdyba labai ap
gailestauja dėl įvykusios klaidos.

S.m. gegužės mėn. 25 d. sek
madienį, 4 vai. po pietų LIETU
VIŲ NAMUOSE, 20 Botany Rd., 
Redfern, pakartotinai šaukiamas 
ALB Sydnėjaus Apylinkės narių

METINIS SUSIRINKIMAS. 
Darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas, 2. 
Prezidiumo rinkimai, 3. Apylin
kės Valdybos pirmininko prane
šimas, 4. Kontrolės Komisijos pra
nešimas, 5. Garbės Teismo pra
nešimas. 6. Diskusijos dėl prane
šimų ir veiklos tvirtinimas, 7. Bal
sams skaičiuoti komisijos rinki
mai, 8. Apylinkės Valdybos rin
kimai, 9. Kontrolės Komisijos 
rinkimai, 10. Garbės Teismo rin
kimai, 11. Einamieji reikalai ir 
sumanymai ir 12. Susirinkimo už
darymas.

Visi apylinkės lietuviai prašo
mi atlikti savo pareigą bendruo
menei ir skaitlingai dalyvauti su
sirinkime, kuris pirmą kartą įvy
ksta Lietuvių Namuose.

Po susirinkimo veiks bufetas, 
kur draugiškoje nuotaikoje bus 
galima praleisti laiką.
ALB Sydnėjaus Apylinkės V-ba

NAUJA A.L.K. KULTŪROS 
D-JOS VALDYBA

š.m. gegužio mėn. 3 d. visuo
tiname narių susirinkime buvo 
išrinkta nauja A.L.K. Kultūros 
D-jos Valdyba į kurią įeina: A. 
Mauragis, A. Ničajus, Pūkas, M. 
Jūraitienė ir VI. Miniotas.

Po susirinkimo buvo išklausy
ta įdomi Dr. Ivinskio paskaita. 
Po paskaitos draugiškoje nuotai
koje pasikalbėta prie alučio ir 
sumuštinių. A.M.

BANKSTOWNO LIETUVIŲ 
NAMAI

Džiaugiamės galėdami paskelb
ti pilną sąrašą rėmėjų, sutikusių 
paaukoji po vieną salės langą, 
štai šie mūsų lietuviškųjų namų 
mecenatai — rėmėjai:

1. Skautų "Aušros” Tuntas,
2. A.L. Katalikų Kultūros D-ja,
3. Bankstowno Lietuvių Apylin
kės Valdyba, 4. Sydnėjaus Mo
terų Socialinės Globos D-ja, 5. 
A.L. Inžinierių D-ja, 6. Amerikos 
L.T. S-ga, 7. p.p. Vaclovas ir Vy
tenis šliogeriai, 8 p.p. A.K.L. 
K. Ankai, 9. p. Jonas šimboras, 
10. p. Jonas Kelertas ir 11. p. 
Juozas Dočkus.

Langai yra ^vieaos simboliai, 
kurie ilgiems laikams liudys apie 
Jūsų tautinį solidarumo jausmą. 
Mes drauge su visa lietuviška vi
suomene reiškiame gilią padėką.

Langų krikštynas atliksime vė
liau, kai bus įruošta salė.

XXX
Durų mecenatus paskelbsime 

taip pat vėliau, nes jų mums dar 
trūksta iki pilno sąrašo. Suveria
mųjų durų kaina apie £ 25. o pa
prastų — apie £ 12. Prašome 
mielų tautiečių ir organizacijų 
paremti mūsų darbą savo auko
mis.

B.L.N. Valdyba

MOTINOS DIENA 
BRISBANĖJE

Š.m. gegužės mėn. 4 d. Bris- 
banės Apylinkės Valdyba suruo
šė Motinos Dienos minėjimą St. 
Marie’s parapijos salėje, Sth. 
Brisbane jo, kuria mes naudoja
mės lygiai prieš 7-tą metų.

Minėjimą atidarė ir jam vado
vavo Apyl. Valdybos p-kas Stan
kūnas.

Po "Marija, Marija” giesmės 
mūsų mažosios mergytės, p. Stan
kūnui asistuojant, sudėjo gėlių

KUNIGO PETRO BUTKAUS 
20 M. KUNIGYSTĖS SUKAKTIS

Š.m. gegužės mėn. 4 d. A.L.K. 
Kultūros D-ja sušaukė platų pa
rapijiečių pasitarimą, kad -tinka- į 
mai paminėti Sydnėjaus lietuvių 
kapeliono reikšmingą kunigystės 
sukaktį, šiame posėdyje buvo su
darytas komitetas, kuris padarė 
šiuos nutarimus:

1. Minėjimą daryti š.m. bir
želio mėn. 29 d., sekmadienį, ku
ris sutampa su kun. Petro But- ( 
kaus vardadieniu, 2. Kiekvienas, 
parapijietis, norįs dalyvauti mi- Į 
nėjime ir vaišėse, užsirašo pas 
komiteto narius ir sumoka po £ 
1 iki š.m. birželio mėn. 15 d., 3. 
Minėjime galės dalyvauti tik tiek 
žmonių, kiek bus iš anksto užsi
rašiusių, nes tik tokiam skaičiui

bus paruošta vietos ir valgių.
Užsirašoma pas sekančius komi

teto narius: 1. p. M. Juraitienę, 
75a Enmore Rd., Enmore, 2. p. 
A. Ničajų, 98 Hereford St., Fo
rest Lodge, 3. p. B. Genį, 81 Hor
ton St., Yagoona, 4. p. Dryžienę, 
139 Chapel Rd., Bankstown, 5. 
p. E. Veteikienę, 24 Lovoni St., 
Cabramatta, 6. p. O. Osinienę, 24 
Pitt SL, Parramatta, 7. p. V. Mi
niotą, 18 Brussell St., Homebush, 
8. p. A. Mauragį, 18 Crinan St, 
Hurlstone Park ir 9. Parapijos 
kioseke pas p. Stasį kiekvieną 
sekmadienį.

Užsirašyti galima asmeniškai 
arba laišku.

Organizacini* Komitetas

puokštę ant tautinės vėliavos, 
dengusios vienišą stalelį. Tai Si
biro ir Tėvynės kankinei motinai 
pagarbos ir meilės ženklan, o sa
lėje esančiųjų mamyčių krūtines 
papuošė asmeniškai gėlių puokš
telėmis.

A. Vilkinąs skaitė paskaitą, 
jautrią ir mielą, persunktą pagar
bos ir meilės dvasia mielai moti
nėlei pagerbti.

Poezijos patiekė trys mažieji 
deklamatoriai: žukelis, Luckutė ir 
Kviecinskaitė, o taip pat ir suau
gusiųjų moterų atstovė p-nia Ka
činskienė, kuri deklamavo krau
juojančia širdimi, vakarykščiai 
gavusi žinią apie mielosios moti
nos mirtį ten, anoje smurto ir 
neteisės šalyje.

M. Vilkinaitė ir N. Mališaus- 
kaitė nukėlė mus į žavingąjį mu
zikos meno pasaulį, atbkdamos 
kelis piano kūrinius, o jaunutė 
V. Stankūnaitė praskaidrino nuo
taiką dviem baleto šokiais, išpil
dytais jos mokytojai — australei 
akomponuojant.

Stankūno paruoštas moterų ir 
mergaičių Jainos mylėtojų būre
lis, tautiniais apdarais pasipuo
šęs, kėlė aukštyn klausytojų šir
dis išpildant tris daineles moti
nos garbei r šlovei.
Visiems programos vykdytojams 

gausiai plojome.
Minėjime dalyvavęs salės šeimi

ninkas — baltagalvis senelis ku
nigas, išreiškė savo džiaugsmą, 
galįs po 7-rių metų pertraukos 
vėl matyti atpažįstamus lietuvių 
veidus, sugrįžusius po jo stogu.

Minėjimą užbaigę galingai nu
aidėjusiu Lietuvos Himnu, pašne
kesius tęsėme prie kavutės — py
ragaičių stalo, kol apie 7 vai. ne
noriai ėmėme skirstytis.

Prie stalo buvome nudžiuginti 
išgirdę, kad sekantį sekmadienį 
šitoje pat vietoje pradės veikti 
Apylinkės V-bos atgaivinta vargo 
mokyklėlė.

Žinant, kad minėjimo progra
mą išpildė mėgėjai, gyvendami 
išsisklaidę didžiuose Brisbanės 
plotuose, suprasi, mielas lietuv
ninke, kad visa tai padaryta dėka 
tvirtai vadovaujančiai apyl. v-bos 
rankai, o ypatingai tos Vald. p- 
ko Stankūno, to tvirto patrijoto, 
pastangoms lietuvybei išlaikyti.

Mes — eiliniai neturime, nė 
ką pridėti, anei atimti, o tik 
džiaugiamės ir dėkojame.

Dėkui ir Valio!
Corindas Povei*

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS 

ADELAIDĖJE
Kaip ir kiekvienais metais, taip 

ir šiemet Motinos Diena Adelai
dės lietuvių visuomenėje buvo 
švenčiama iškilmingai. Š.m. ge
gužės 4 d. šv. Juozapo bažnyčio
je lietuvių pamaldų metu labai 
prasmingą ir gražų pamokslą Mo
tinos Dienos proga pasakė kape
lionas kun. J. Kungys.

Po pamaldų Lietuvių nuosavų 
namų salėje susirinko keletas 
šimtų suaugusių ir -vaikų Motinos

išrinktas V. Lorinčas, sekretore 
— B. Zakarauskaitė. Apyl. v-bos 
sekr. J. Viskauskas padarė pra
nešimą iš buvusios v-bos veiklos. 
Ižd. B. Liūgą pranešė apie kasos 
stovj. Rev. kom. pirmininkas p. 
Brūzga perskaitė rėv. kom. pro
tokolą, pastebėdamas, kad kasa 
vesta tvarkoje. Visoms išlaidoms
pridėti kvitai ir kiti pateisinami 
dokumentai rasta tvarkoje. į 
naująją valdybą buvo siūlyta 9 
kandidatai, bet keturiems atsisa
kius, liko 5-ki, ty. tiek, iš kiek 
renkama valdyba. Niekam prieš 
nepasisakius, atseit — susirinki
mui sutikus, buvo visų kandida
tūra priimta vienbalsiai.

Naujoji valdyba pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: pirmininku 

— p. P. Brūzga, sekr. J. Viskaus
kas, iždininku P. Leonavičius, 
bendrų reikalų vedėju V. Loren
cas ir meno grupių vadovu J. 
česnaitis. I Rev. komisiją išrink
ti Alf. šernas —> pirmininku, B. 
Liūgą ir A. Talandis nariais.

Toliau buvo svarstoma atsto-

Dienos minėjimui, kurį suorgani
zavo Moterų Sekcija. Minėjimą 
atidarė p. E. Reisonienė, sveikin
dama atsilankiusias motinas. Lie
tuvių savaitgalio mokyklos moki
niai puikiai išpildė gražiai moky
tojų paruoštą programą dainuo
dami, pašokdami tautinius šokius 
ir deklamuodami dienai pritai
kintus eilėraščius. Daugelis mer
gaičių dėvėjo tautinius rūbus. 
Programos pabaigoje motinas 
vaikučiai apdovanojo gėlėmis.

Po programos prie paruoštų 
stalų su užkandžiais, pyragaičiais, 
vaisiais ir arbata visi dalyviai 
pasivaišino, o jaunimas ir pašok
ti galėjo.

Ta proga su džiaugsmu tenka 
sveikinti savų namų įsigijimą, ku
riuose galima taip netrukdomai ir 
laisvai ruošti šventes, minėjimus 
ir kitus parengimus. Moterų Sek
cijos pastangomis jau įsigyta 
daug inventoriaus: staltiesių, in
dų, radiograma ir kt. Visi dėkin
gi Moterų Sekcijai už jos darbą 
ir pasiaukojimą.

J.M.

NEWCASTELIS
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA
ALB Newcastelio Apylinkės me
tinis visuotinas narių susirinki
mas įvyko 13.4.1958 m. Broadme- 
dow parapijos salėje. Dienotvar
kę paskelbė N-lio apyl. sekreto
rius p. Viskauskas, nes apylinkės 
pirmininkas J. Dirginėjus buvo iš
vykęs atostogų.

Dienotvarkė: 1. susirinkimo 
atidarymas, 2. prezidiumo rinki
mas, 3. ’-Udybos ir revizijos ko
misijos pranešimai, 4. naujos val
dybos rinkimai, 5. metraščiui pa
ruoštos medžiagos skaitymas, 6. 
atstovų prie gerųjų kaimynų ir 
prie United! Council of Migrante 
skyrimo reikalai, 7. klausimai bei 
sumanymai ir susirinkimo užda
rymas.

Susirinkimo pirmininku buvo

vų skyrimas prie gerųjų kaimy
nų. Nutarta prašyti pasilikti tuos 
pačius p.p. Rimgaudus ir p. Dr. 
šeškų. Dėl skyrimo atstovų prie 
U.C.M. sukėlė didesnes diskusi
jas, todėl nutarta tą reikalą ati
dėti ir prieš tai pasitarti su estų 
ir latvių valdybomis.

Klausimuos ypatingai dėmesio 
vertas A. šerno pasiūlymas su
daryti iš atitinakmų asmenų or
ganą, kuris išaiškintų galimumą 
įsigijimo sklypo žemės, kur būtų 
galima pasistatyti kokia nors sa
lė savo bendruomenės reikalams. 
Manau, kad šis reikalas neturėtų 
būti nustumtas j salį, nes tokia 
galimybė būtų galima, jei mes 
visi tam rasim pakankamai ryž
tumo, tikrai įgyvendinti. Lietuviš
kas priežodis teisingai sako, kad 
anksčiau atsikėlęs arba jaunas 
vedęs, — nesigailėsi.

“MŪSŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATORIAMS

PAKARTOTINAI PRIMENA
ME JŪSŲ PAREIGĄ. O JI NĖ
RA SUNKU ATLIKTI; TEREI
KIA TIK NUEITI Į PAŠTĄ IR 
IŠSIŲSTI LAIKRAŠČIO PRE
NUMERATĄ UŽ 1957 (KURIE 
DAR NĖRA ATSILYGINĘ) IR 
1958 METUS.

GREITAS PRENUMERATOS 
SUSIMOKĖJIMAS LABAI PA

LENGVINA ADMINISTRACIJOS 
DARBĄ, TODĖL STROPIAI AP
SIMOKANTIEMS SKAITYTO
JAMS ADMINISTRATORIUS 18 
KALNO DĖKOJA.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS, 
SKAMBINTI: UL 4719.

TEGUL NORS MENKA 
DALIS NUO TAVO GĖRYBIŲ 
STALO TENKA VOKIETIJOJE 
VARGSTANTIEM LIETUVIAM.

VISI sydnėjiškiai vyksta i

KERMOŠIŲ
18 gegužės Bankstown’o Lietuvių Namuose

East Terace, Bankstown.
Pradžia 12 vai. Rengėjai

TESĖKIME ĮSIPAREIGOJIMUS
<

MELBOURNO LIET. NAMAMS •
Pagaliau turime Melbourne Lietuvių Namus. Už juos tačiau dar 
turime baigti mokėti, kad pasidarytumėm tikri jų šeimininkai. Jei 
per 3 mėnesius išmokėsimo, nemokame jokių procentų. Pasižadėtą 
namų reikalui paskolą mokame visą sumą ar dalimis kiekviename 
COMMONWEALTH SAVINGS BANK OF AUSTRALIA skyriuje 
sąskaiton "S 2854 — The Lithuanian Club in Melbourne”, 
taip pat
COMMERCIAL BANK OF AUSTRALIA skyriuose sąskaiton 
“The Lithuanian Club in Melbourne”.
Blankuose įrašai turi būti aiškūs, ypač įmokančiojo pavardė. Nariai, 
kurie dar nėra pasirašę paskolos pasižadėjimų Melbourne Lietuvių 
Namų reikalui, kviečiami tai padaryti. Formos lapeliai gaunami pas 
kiekvieną Tarybos narį.

Malbourno Lietuvių Klubo Taryba

Neskubėkime Pasmerkti
"Tėviškės Aidų” 16 nr. kun. P. 

Vaseris, straipsnyje “Netoli nu
važiuosime” grubiai, neužtarnau
tai ir neteisingai užpuola p. A. 
Krausą.

Pagrindą puolimui davė p. 
Krauso dalyvavimas balsams skai
čiuoti komisijoj metiniame ALB 
Melboumo Apylinkės narių susi
rinkime. Dalyvavau ir aš tame 
susirinkime ir buvau liudininkas 
to “kriminalo”.

Išrinkus dienos pirmininką, vie
nas susirinkimo dalyvis pareiškė 
pastebėjęs balsuojant jaunuolį ar 
jaunuolius, neturinčius 18 metų 
ir prašė perbalsuoti. Tuo laiku 
susirinkimą dar vedė p. Grigai
tis (ne p. Mikaila, kaip kad, klai
dinančiai kun. Vaseris rašo, nors 
turėjo gerai matyti pirmoje eilė
je sėdėdamas). P. Grigaitis, ar 
tai abejodamas iškelto klausimo 
tikrumu, ar nenorėdamas gaišin
ti laiko perbalsavimui, paklausė 
p. A. Krausą, ar p. Krausas ne
pastebėjęs balsuojant nepilname
čius. P^ Krausas atsakė, kad ne
pastebėjęs (netiesą rašo kun. Pr. 
Vaseris teigdamas, būk tai p. 
Krausas užtikrinęs, kad salėje 
nesą nepilnamečių). Kiti trys 
mandatų komisijos nariai, drauge 
su p. Krausu skaičiavę balsus, 
skirtingos nuomonės nepareiškė. 
P. Grigaitis pranešė, kad nema
tąs reikalo perbalsuoti ir pakvie
tė susirinkimui pirmininkauti iš
rinktą p. Mikailą užimti pirmi
ninko kėdę.

Man nesuprantama, kad šitas, 
mano nuomone, nereikšmingas 
įvykis galėtų pateisinti kun. Vą
šelio ataką nukreiptą išimtinai 
prieš A. Krauso asmenį. Jis kal
tinamas savo elgesiu mokąs jau
nimą meluoti ir neraudonuoti, 
demoralizuojąs jį ir naudojus jį 
savo naudai. Kaltinimus kun. Pr. 
Vaseris baigia patarimu p. Krau- 
sui "stipriai reviduoti savo vei
kimo metodus”.

Pažįstu p. Krausą jau ne nuo 
šiandien, esu jo kaimynas. Abu 
mano vaikai lankė ir baigė p. A. 
Krauso namuose esančią ir jo pa
ties vadovaujamą lituanistinę sa
vaitgalio mokyklą. Buvau tėvų 
komiteto nariu ir pirmininku ir 
turėjau progos iš arti stebėti ten 
vykstantį mokymo ir auklėjimo 
darbą. Jau eilė metų kaip mano 
vaikai yra skautų organizacijoj. 
Suprantama, kaip tėvas stebiu 
kaip jaunimas ten auklėjamas ir 
kas jam vadovauja. Galiu viešai 
pareikšti, kad mes tėvai neturė
jom ir neturim pagrindo skųstis 
dėl p. Krauso veiklos. Priešingai, 
mes esame dėkingi p. Krausui už 
jo nepailstamą rūpestį švietimu, 
jaunimo mokymu ir skautų orga
nizacijos išlaikymu. Niekad jis 
nemokė jaunimo eiti blogais ke

liate ir savo darbais niekad jo ne
demoralizavo. Mažai mes turime 
žmonių kaip p. Krausas, dirban
čių su tokiu atsidavimu ir ryžtu 
kultūrinio darbo bare. Apie p. A. 
Krausą kaip kultūrininką, peda
gogą ir skautų veikėją žino ne tik 
melbourniškiai. gerai jį ir jo dar
bus žino ir kitų vietų lietuviai, 
kurie seka mūsų kultūrinį gyve
nimą.

Todėl tenka labai stebėtis ir 
apgailestauti, kad kun. Pr. Vase
ris ėmėsi plunksnos taip negai
lestingai apjuodinti p. A. Krausą 
jaunimo ir jų tėvų akyse. Ar kun. 
Pr. Vaseris prieš sėsdamas rašy
ti nepagalvojo, kokią moralinę 
skriaudą jis daro asmeniui ir jo 
šeimai? Ar kaltintojo vartojami 
metodai yra jau taip kilnūs ir be 
priekaišto? Dėlto turiu stiprių 
abejonių. Leisiu sau papasakoti 
vieną atsitikimą.

Neseniai, gal prieš porą savai
čių, buvau vienoj mažoj draugi
joje, kur išėjo kalba apie anks
čiau minimą Melbourno Apylin
kės lietuvių susirinkimą. Mano 
pažįstamas papasakojo tokį įvykį 
(jei kun. Vaseriui būtų įdomu, 
galėsiu ir pavardę pasakyti, nes 
tą pasakojimą be manęs girdėjo 
ir daugiau žmonių): keletą die
nų prieš bendruomenės susirinki
mą pas mano pažįstamą atvažia
vęs kum Pr. Vaseris ir raginęs 
dalyvauti susirinkime, siūlęs pa
imti ir lapelį, kuriame buvę su
rašytos pavardės už ką balsuoti. 
Mano pažįstamam apgailestavus, 
kad negalėsiąs, nes tą sekmadie
nį dirbąs, kun. Pr. Vaseris pasa
kė: “Na, gerai, tai tegul Anta
nas (pažįstamo sūnus) ateina pa
balsuoti”. “Kad Antanas nepil
nametis, dar tik 16 metų suėjo” 
— užsiminė mano pažįstamas, 
Antano tėvas. "Tai visai nesvar
bu, Antanas stambus vyras, atro
do visai užaugęs ir niekas to ne
pastebės” — užtikrinęs kun. Pr. 
Vaseris. Savo straipsnyje kun. 
Pr. Vaseris rašė: “Čia viskas ga
lima. Meluok ir nerausk”. Ar kun. 
Pr. Vaseris, ragindamas nepilna
metį Antaną balsuoti raudo ar 
balo?!

Atpasakojau ką girdėjau, išva
das tegul kiekvienas pasidaro 
pats, pasiskaitęs kun. Pr. Vaserio 
straipsni "T.A.” Nr. 16”.

Taip, kunige Vaseri, kai kam 
tikrai reikėtų stipriai reviduoti 
veikimo metodus.

J. Adomavičių*

★ Paliktas lietpaltis po Skautų 
Kaukių vakaro. Kreiptis 75a John 
St, Cabramatta, I aukštas, 7 
kambarys. Tel. UB 3680.

Ponią O. SIDZIKAUSKAITĘ — ŠALKAUSKIENĘ 
ir daii. H. ŠALKAUSKĄ, *

mylimam vyrui ir tėvui ate. mjr. HENRIKUI ŠALKAUSKUI 
Sibiro tremty mirus, nuoširdžiai užjaučiame

Z. ir S. Kovalskiai

S GREIČIAUSL1S, PIGIAUSIAS IR TIKRIAUSIAS KELIAS į
IJOSŲ SIUNTINIAMS YRA PER >

DUVET TRADING CO. S
(LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ) !j

75A JOHN STREET, CABRAMATTA, N.S.W. S

TELEF.: UB 3680 J

Darbo valandos: 1 p.p. — 6 vai. vak: šeštad. 9 ryto — 12 vak. į 
Po darbo vai. kreipkitės: 24 Lovoni St, Cabramatta. N.S.W. Ji 
SIUNČIAME JOSŲ PAČIŲ SUPIRKTUS SIUNTINIUS į

PER ŠVEDIJĄ, ;JO TAIP PAT JŪSŲ UŽSAKYTUS SIUNTINIUS j!3 MĖN. IŠSIMOKĖJIMUI PER į
S LONDONO TAZAB’O lietuvių skyrių. jį
Ji Turime visų galimų pasiųsti medžiagų pavyzdžius jūsų pasi- 1, 
j' rinkimui. SKAMBINKITE TELEFONU (UB 3680) arba para- «J 
■ J šykite ir mūsų atstovas atvyk* į Jūsų namu* ir paims Jūsų ,■ 
į siuntinį ar jo užsakymą. Ji
i Neužmirškite, kad mes turime didelį pasirinkimą lietuviškų C 

knygų bei atviručių, gramafono plokštelių, puikių rankų dar- «J 
bo vyčių (įvairaus dydžio) pigiomis kainomis. ,■

REIKALAUKITE MŪSŲ KAINORAŠČIŲ IR PAVYZDŽIŲ! !j

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniškis, as President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elisabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W. (TeL MX 2120).

6


	1958-05-12-MUSU-PASTOGE_0001
	1958-05-12-MUSU-PASTOGE_0002
	1958-05-12-MUSU-PASTOGE_0003
	1958-05-12-MUSU-PASTOGE_0004
	1958-05-12-MUSU-PASTOGE_0005
	1958-05-12-MUSU-PASTOGE_0006

