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MASKVOS IR BELGRADO KOVA
Sovietinio režimo vidaus ir už

sienio politikoje vėl pučia žvarbūs 
ideologiniai vėjai. Kitaip būtų 
beveik neįm(anoma suprasti stai
gaus ir aštrėjančio santykių pablo
gėjimo tarp Kremliaus ir Jugos
lavijos režimo. Tas pablogėjimas 
reiškiasi ne tik santykiuose tarp 
kompartijų, bet palietė ir valsty
bių plotmę (Vorošilovo vizito “ati
dėjimas”, grąsinimas nutraukti 
sovietų ūkinę paramą Belgradu!) 
ir tpo pačiu meta šešėlį Kremliaus 
propaguojamam šūkiui dėl galimo 
“taikaus sambūvio” tarp skirtin
gas santvarkas turinčių valsty
bių. Santykių pablogėjimas regi
mai sutapo su Sovietų premje
ro ir kompartijos sekretoriaus 
pareigų sutelkimu Chruščiovo 
rankose ir, atrodytų, grįžimu į 
stalinizmą.

Atidesni sovietinių reiškinių 
stebėtojai jau pernai matė aiš
kių griežtėjimo ženklų, kilusių 
ryšium su vykusiu ideologiniu 
bruzdėjimu (pig. EL. 1957.X.31). 
Beatodairiškas Vengrijos laisvės 
sukilimo nuslopinimas akivaizdo
je daugiau negu neryžtingos va
dinamo laisvojo pasaulio, laikyse
nos neabejotinai galėjo bent lai
kinai sustiprinti nenuosaikiuosius 
Kremliaus vadovus.

MASKVOS ŠVYTUOKLĖ
PRIEŠ REVIZIONIZMĄ

Stalinas savo taktiką grindė 
kova dviem frontais. Savotiškas 
svyravimas tarp jų ir sudaro gar
siąją sovietų “dialektinę švytuo
klę”. Ir Stalinui mirus dviejų 
frontų kovos taktikos neatsisa
kyta. šiuo metu sovietinės ideo
logijos srityje tie du frontai va
dinasi — dogmatizmas ir revizio- 
nizmas. Pradžioje švytuoklė buvo 
nukrypusi daugiau prieš dogma
tizmą. Nepabrėžiant šio žodžio, 
dogmatizmas buvo griežtai pa
smerktas Sov. kp. XX-me suva
žiavime, kuriame buvo duota pra
džia vadinamajam “nustalinimui”. 
Dar pernai birželio mėnesį su 
dideliu triukšmu buvo pašalinta 
Malenkovo, Molotovo, Kaganovi- 
čiaus ir šepilovo “antipartinė” 
grupė, jai tarp kitko prikišant 
dogmatizmą. Tačiau tuo pačiu 
jau buvo įsakmiai reiškiamas įs
pėjimas ir vadinamiesiems revi- 
zionistams. Po to švytuoklė visiš
kai pakrypo prieš revizionizmą. 
Pernai lapkričio viduryje Mask
voje įvykęs kompartijų suvažia
vimas pagrindiniu pavojum pa
skelbė revizionizmą, o dogmatiz
mo šalininkus pasmerkė tik to
dėl, kad jie savo laikysena neva 
padeda plisti revizionistinėms 
mintims. Jugoslavijos komunistai 
tos deklaracijos nepasirašė, nors 
joje ir buvo įterpta pastaba, jog 
kai kuriomis ypatingomis sąlygo
mis dogmatizmas galįs būti pa
vojingesnis už revizionizmą. Tai 
būta tik kepurės kilstelėjimas 
Gomulkai.

Paskelbus Maskvos deklaraciją, 
Sovietų Sąjungoje ir jos kontro
liuojamuose kraštuose pradėta 
plati propagandos akcija prieš 
revizionizmą. Sprendžiant iš jos 
apimties, tai turėtų būti nepap
rastai grėsmingas pavojus komu
nistinės ideologijos grynumui, nes 
kova vedama visais frontais, vi
sur plėšiant kaukes “revizionis- 
tams”. Jų pikčiausi esą tie, kurie 
neigia “istorinį Sovietų Sąjungos 
vadovaujantį vaidmenį”, I

BELGRADAS TOLIAU 
PRIEŠ DOGMATIZMĄ

Ideologiniai ginčai dėl revizio- 
nizmo ypač paaštrėjo ryšium su 
jugoslavų kp naujos programos 
projektu, kurį svarstė ir priėmė 
balandžio antrojoje pusėje įvy
kęs kompartijos suvažiavimas. 
Atsižvelgiant į smarkią prieitai 
pareikštą kritiką, Belgradas mė
gino programos projektą kiek pa
taisyti ir pakeitė savo pažiūrą į 
Varšuvos paktą, tačiau tuo nepa
tenkino Maskvos, kuri atsakė su
važiavimo boikotu.

Jugoslavų komunistų dokumen
tas pasižymi smarkia ir tvirtai 
pagrįsta stalininio laikotarpio 
kritika. Jame nurodoma, kad 
Stalinas politinėmis ir ideologi

nėmis priemonėmis sustiprino biu
rokratiją ir valstybės visagaly
bę. Ryšium su tuo politinėje 
plotmėje pasireiškęs stiprus val
džios sukoncentravimas valstybės 
aparato naudai, valstybės ir kom
partijos funkcijų suliejinias ir 
vienašališkas centralizmas. Ideo
loginėje srityje jugoslavų komu
nistai įžiūri nukrypimą nuo “pa
grindinių mokslinių marksistinių 
-leninistinių pažiūrų”, ypač kiek 
tai liečia valstybės paskirtį, kom
partijos sampratą, filosofiją, po
litinę ekonomiją ir apskritai vi
suomenės mokslus. Stalinas iš
kreipęs proletariato diktatūros 
teoriją, nes stiprinama valstybė 
negali išnykti, kaip skelbia mark- 
sizmas-leninizmas. Vis daugiau 
reikšmės skiriant valstybei visose 
gyvenimo srityse, kenkiama so
cialistinei ūkio bei visuomenės 
raidai.

Maskvai ypatingai turėjo nepa
tikti ta jugoslavų komunistų pro
gramos dalis, kurioje kalbama 
apie stalininio laikotarpio pada
rinius. O tie padariniai — tai 
mėginimai keisti marksistinę min
tį, jos tolesnio vystymosi sustab
dymas ir savinimasis ideologinio 
monopolio. Jugoslavų komunis
tams pagrindinis nukrypimas 
“dogmatizmas”, kyląs iš valsty
bės (reikia suprasti: Sov. S-gos) 
ir momento naudos ieškojimo. 
Toks esminis nukrypimas nuo va
dinamojo marksizmo-leninizmo 
apšaukiąs “revizionizmu” bet ko
kią pastangą veiksmingai vystyti 
marksistinę mintį šiuolaikinėmis 
visuomenės sąlygomis. Marksisti
nė mintis sustingo ir atsiliko nuo 
įvykių raidos ir dėl to, kad Sta
linas ilgai be prieštaravimų ver
tino visus šiuolaikinius vyksmus. 
Kai kurie jo vertinimai pasitvir
tino, tačiau praktika paneigusi 
visą eilę jo teorinių prielaidų. 
Trečioji yda, susijusi su stalini
niu palikimu, tai — ideologinio 
monopolio polinkiai, kurie veda į 
hegemoniją — norą užsitikrinti 
besąlyginį vadovavimą.

Stalininio laikotarpio ir jo pa
darinių kritiką jugoslavų komu
nistų programa baigia pozityviu 
raginimu pagrįsti kompartijų 
santykius lygybe. Ryšium su tuo 
rašoma: “Kovoje už socializmo 
pergalę vieno ar kito krašto kom
partija gali būti kurį laiką ko
vos vėliavnešys; gali būti prieša
kinėse eilėse arba turėti žymiai 
pranašesnes jėgas, bet visa tai 
nereiškia, kad tuo įgyjamos mo
nopolio teisės, ir tik ne ideolo
ginėje srityje”. 1948 m. lūžis tarp 
Jugoslavijos ir kominformo bu
vęs grubus socialistinių ii' demo
kratinių principų pažeidimas. I 

Praktika parodžiusi, jog vie
nas “socialistinis kraštas” ga
li įvairiais būdais palaikyti ne
lygybe paremtus santykius su ki
tais “socialistiniais kraštais”. 
Daugeliu atvejų ir įvairiopai pa
sireiškęs' pasipriešinimas tokiai 
nelygybei atspindįs tų kraštų 
žmonių “pažangius troškimus sta
tyti socializmą su tinkamai su jų 
specifinėmis sąlygomis ir socia
lizmo interesais visumoje”. To
dėl pakartotinai programoje ke
liamas reikalavimas remti santy
kius nepriklausomybės, visiškos 
lygybės ir kiekvieno krašto ypa
tumų gerbimu. Jeigu tokia poli
tika apšaukiama “tautiniu komu
nizmu”, toks elgesys arba atitin
ka “didelės valstybės dogmati
nius arba egoistinius nusiteiki
mus”, arba yra “buržuazinės ide
ologijos įtakos bei intrigų pada
rinys”.

“ABU LABU TOKIU”...
Kaip matome, Kremliui yra ko 

rūstauti už tokią jugoslavų ko
munistų sąskaitą, pateiktą taip 
pat “dviejų frontų” taisyklinga 
išvada. Po stalininio režimo kri
tikos skraiste ir tarp eilučių čia 
daug priekaištų Sov. Sąjungai. 
Kai kurie tų priekaištų įdomūs 
ir nekomunistams, tačiau pagrin
diniai reikalavimai Maskvai nedi
deli. Bendrų komunizmo intere
sų vardan reikalaujama ideolo
ginio grynumo, neaukoti ideolo
gijos valstybės ir praktiškos nau
dos reikalams, pripažinti kiekvie
nam kraštui savitą kelią, atsisa
kyti ideologinio monopolio ir he
gemonijos, vienu žodžiu, atsisa
kyti “dogmatizmo”, kuris ir su
daro “revizionizmą”. Nekreipiant 
daug dėmesio ginčui dėl žodžių, 
reikia pasakyti, jog lygybės san
tykių ir atsižvelgimo į esamas 
krašto specifines sąlygas reikalą-, 
vo ir Gomulka. Pernai “Pravdo- 
je” jis rašė, kad specifinių tau
tinių bruožų nevertinimas ar nei
gimas prilygsta nihilistiniam dog
matizmui, su kuriuo reikia kovo
ti, nes jis vėliau ir net nuo tikslo 
nukreipia kovą už socializmą ir 
kelia darbo masių nepasitenkini
mą.

Aštrėjant Maskvos kurstomą
ją! polemikai prieš Jugoslavijos 
komunistinį režimą, verta pami
nėti Belgrado atsikirtimą kinų 
komunistams dėl jų smarkaus įsi
kišimo. Girdi, ne jiems būti tei
sėjais; jų kritika ne konstrukty
vi ir yra naujas ideologinis kry
žiaus žygis prieš Jugoslavijos re
žimą su nepramatomais padari
niais... “Yra tik dvi galimybės”, 
rašo Belgrado “Komunistas”: 
“Arba tie, kurie mus šiandien 
puola, nebuvo nuoširdūs ir slėpė 
užkulisines mintis; arba pakeitė 
nusistatymą ir sugrįžo prie me
todų, kuriuos patys kritikavo ir 
buvo atmetę”. Tai, be abejo, la
biausiai* Chruščiovui taikomas 
priekaištas, nes jo vardas susie
tas su Sov. kp. XX-jo suvažiavi
mo pradėtu nustalinimu ir laiki
niu santykių su Jugoslaivja page
rinimu. Panašus klausimas kyla 
ne tik jugoslaų komunistams, ta
čiau tai dar nereiškia nuotolio 
mažėjimą tarp laisvojo pasaulio 
ir Jugoslavijos režimo.

Minėtajam suvažiavime vienas 
artimųjų Tito bendradarbių Po
povic aiškiai pareiškė, kad vis 
tiek Jugoslavijos režimui Rytai 
artimesni negu Vakarai. Tai pa-

LEBANONO KRIZĖ GILĖJA
BIJOMASI, KAD LEBANONO ĮVYKIAI GALI IŠSIVYSTYTI 

Į GINKLŲ IŠBANDYMO KONFLIKTĄ AR NET PASAULINĮ 
GAISRĄ.

Lebanono strateginė pozicija 
yra nepaprastai svarbi Vid. Ry
tuose. Tatai yra raktas į visą 
Arabų .pasaulį ir ypač jautri vie
ta Izraeliui. Jeigu Lebanonas įsi
jungtų į Arabų Respubliką, tai 
Izraelis būtų apsuptas priešų iš 
visų pusių. O Amerika ir Angli
ja ypačiai kietai gina Izraelio 
suverenumą, kadangi jo uostai 
yra vienintelė saugi prieplauka 
Vid. Rytuose. Be to, Amerikoj ir 
Anglijoj žydai turi labai įtakin
gų valstybinių, visuomeninių ir 
ypač ekonominių — komercinių 
pozicijų, dėl ko šios dvi valstybės 
tiek daug sentimentų turi žydų 
reikalams iš viso.

Dažnai, suprantama, vakarie
čiai ir be didelio pagrindo apkal
tina Eigiptą bei kitas jo šalinin
kes Arabijos valstybes. Ypač ne
teisingai Eigiptui primetamas ko
munistinis atspalvis. Pulk. Nase- 
ris komunistinių valstybių bloko 
pagalbos prašo tik užsienio poli
tikos reikalams patvarkyti. Vidu
je gi jis veda grynai antikomu
nistinę liniją, auklėdamas savo 

■ tautą nacionalistine linkme. Ko
munistų propaganda ten neturi 
vietos, kadangi partija yra nele
gali.

Pastarąją savaitę Lebanono pa
dėtis kelia visiškai rimto susirū
pinimo. Atrodo, kad vakarietiškų 
nuotaikų Lebanono vyriausybė, 
kuriai vadovauja prancūzų dva-

RAUDONIEJI SKYLA TOLIAU
Po Vengrijos teismų, kurių bu

vo nužudyti pereito sukilimo va
dai su min. pirm. Imre Nagy prie
šakyje, pasaulio komunistų tarpe 
vėl vyksta skylimas. Visa eilė už
sienio komunistų ir net jų vadų 
dėl šio įvykio išstojo iš oficialio
sios komunistų partijos eilių.

Ypač griežtai dėl to pasisakė 
Jugoslavijos prezidentas marš. 
Tito, kuris tvirtina, kad bolševi
kai buvo tikrai žadėję Imre Na
gy neliečiamybę, kai jis geruoju 
apleido Jugoslavijos ambasadą 
Budapešte.

Lenkijoje dėl šių žudynių kilo

“Amerikos Balsas” 
PRIPAŽĮSTA PADARĘS 

KLAIDĄ
Pasikalbėjime ĄLTOS Vykd. 

Komiteto narių su George Allan, 
JAV Informacijos Agentūros di
rektorium, kuris tvarko ir “Ame
rikos Balsą”, JAV pareigūnai 
pripažino, kad pabaltiečių radijo 
programų sujaukimas su Sov. 
Sąjungos tautų programomis “A 
B” radijo programų brošiūroje- 
buvus klaida. Klaida būsianti iš
taisyta. JAV-ės nė nemanančios 
keisti savo nusistatymo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atžvilgiu ir 
tuos kraštus nepripažįsta teisėta 
Sov. S-gos dalimi.

tvirtino tarp kitko ir aštri Džilo 
kritika bei “klasių kovos” liaup
sinimas. Ką reiškia tas pastarasis 
dalykas, kokie baisūs nusikalti
mai komunistų slepiami “klasių 
kovos” žodžiu, mums lengviausia 
suprasti iš to, kad nežmonišką 
Lietuvos pasipriešinimo slopini
mą pokario metais bolševikai 
taipgi vadina “aštria klasių ko
va”. ELI 

•šioj išauklėtas prez. Chamoun, 
negali ilgiau tvarkyti krašto be 
užsienių pagalbos. Sukilę krašto 
gyventojai, padedami Sirijos gin
klais ir iš dalies žmonėmis, suki
limą išplėtė visame krašte ir gra
so pačiai sostinei.

Amerika ir Anglija turi su da
bartine Lebanono vyriausybe su
dariusi savitarpinės pagalbos pak
tą. Atseit, jeigu krašto vyriausy
bė prašys karinės intervencijos, 
tai sutarties signitarai turės pa
dėti. šiuo tikslu Amerika ir Ang
lija sutraukė rytinėje Viduržemio 
jūroje milžiniškus karo laivyno 
vienetus, per 80 įvairaus tipo lai
vų, kurių tarpe nemaža lėktuv
nešių su šimtais bombonešių. Pa
ruošti taip pat amerikiečių jūros 
pėstininkai ir britų parašiutinin
kai.

UNO generalinis sekretorius 
Hammarskjold labai energingai 
tarpininkauja tarp susikivirčiju
sių šalių, tačiau jo pastangos, at
rodo, neduoda jokių teigiamų re
zultatų.

Vakar prabilo ir Sov. Sąjunga, 
perspėdama vakariečius, kad jų 
arba net UNO intervenciją Leba- 
none jie laikysią agresijos aktu 
ir reaguosią.

Taigi ši įtampa ir paskutinysis 
sovietų perspėjimas rodo, kad pa
dėtis Lebanone yra visiškai rim
ta.

tikro pasipiktinimo net ir valdan
čių komunistų sluogsniuose. Skel
biama, kad Lenkijos komunistų 
vadas Gomulka dėl šių įvykių 
esąs ypatingai nustebęs, o komu
nistų partijos centro komitetas 
išsiuntinėjęs skyriams aplinkraš
čius. aiškindamas, kad šios žudy
nės nesančios suderinamos su so
cializmo ideologija.

Yra nepatvirtintų žinių, kad 
net Vengrijos komunistai bando 
prieš savo visuomenę teisintis, 
įrodinėdami, kad šias žudynes su
rengė ne jie, o maskviniai komu
nistai.

ALŽYRE RAMIAU

Jau ilgesnį laiką Alžyre* buvo 
ramiau. Sukilėliai nesiveržė į at
virus mūšius ir užpuldinėjo pran
cūzų kariuomenę tik partizaniniu 
'būdm Tačiau1 prancūzų .armija 
krašte daro valymo akciją, jieš- 
kodama pasislėpusių nacionalistų, 
šios akcijos išdavoje paskutinę 
savaitę, esą, žuvęs 521 sukilėlis 
ir paimta nelaisvėn 120 žmonių.

SUKILĖLIAI KIETINA
GYNYBĄ

Indonezijos sukilėliai gina pas
kutines savo pozicijas. Mūšiai ei
na Menado mieste, šiaurinėj Ce
lebes saloje.

Vyriausybininkai praneša, kad 
sukilėlių pasipriešininmas čia yra 
ypatingai kietas. Miestą jie gina 
visomis priemonėmis, kaudamiesi 
dėl kiekvieno namo. Tačiau, eks
pertų nuomone, dabar jau vyksta 
paskutinieji mūšiai, nes sukilimas 
laikomas baigiamu numalšinti.

Skaudi 
REALYBĖ

BIRŽELIO TRĖMIMŲ SUKAK
TIS—NE ISTORINIS PRISIMI
NIMAS, BET SKAUDI REALY
BĖ, KURI DAR IR -ŠIANDIEN 
ŽALOJA LIETUVIŲ TAUTOS
KŪNĄ.

Žmogus teturi tik vieną gimtąjį 
kraštą. Kai jis jėga pašalinamas 
iš savo tėvynės ir nugabenamas į 
tolimas svetimas tundras, kai iš
draskomos šeimos, kai daug tūks
tančių nekaltų žmonių to pasėko
je žūna — argi tai neturi likti vi
sos tautos atmintyje?

Taip ir yra. Lietuvis, kur jis, 
gyvas išlikęs, ir begyventų, jis ne
gali ir negalės užmiršti anų baisių 
1941 m. birželio dienų ir naktų, 
kada nekalti žmonės buvo gaudomi 
vien dėl savo kilmės, dėl savo tau
tinio nusistatymo, ir gyvuliniuose 
vagonuose vežami toli į Rytus. 
Kiek iš anų.tremtinių išliko gyvų? 
Vienos Sibiro taigos težino.

Ir taip lietuviai kasmet birželio 
mėnesį mini trėmimų sukaktį. Mi
ni ją ir latviai, estai. Kilęs karas 
ir jo pasėkos dar labiau išvargino 
tris Pabaltijo tautas. Jos ėjo iš 
vieno okupanto į kito okupanto 
rankas. Okuacija dar ir šiandien 
nepasibaigė. Kas žino, kada baig
sis

žmogaus prigimtyje yra palin- , 
kimas praeities nuoskaudas kiek 
galint pamiršti. Būtų gerai, jei ir 
lietuvių tauta per kelioliką metų 
būtų galėjusi užgydyti savo žaiz
das.

Deja, žodis “trėmimai” lietuvių 
tautai vis dar tebėra skaudi realy
bė. Nors pastarais keliais metais 
masinių trėmimų iš Lietuvos jau 
nebūta (žmonių išravimas iš tau
tos kamieną ir perkeldinimas vyks
ta kiek kitokiu būdu), bet anų pir
mykščių 1941 metų ir pokarinių 
masinių trėmimų žaizdos dar nėra 
užgijusios. Labai daug tūkstančių 
mūsų tautiečių tremtinių dar ir 
šiandien tebėra atskirti nuo savo 
gimtojo krašto, o kai grįžta, yra 
laikomi savo pačių tėviškėje lyg 
posūniais, kuriems nėra jau nei 
kur gyventi, nei iš ko pragyventi. 
Visa sutvarkyta taip, kad jie iš 
Sibiro grįžę savo pačių krašte 
jaustųsi svetimi.

Laisvojo pasaulio lietuviams 
Birželio trėmimų sukaktis netu
rėtų būti tik taip sau istorinis pri
siminimas. Reiktų stiprinti viso 
pasaulio lietuvių solidarumą ir ne
siliauti skelbus pasauliui, jog lie
tuvių tauta niekad nenustos kovo
jusi už žmogaus teises kiek vienam 
pavergtam lietuviui ir už tautoj 
išlaisvinimą.

Nuo Murmansko ir Vorkutos, 
nuo Karagandos ir iš Kazachsta
no stepių per visas geležines už
dangas prasiskverbia į laisvąjį pa
saulį šimtų tūkstančių lietuvių 
šauksmas:

NEUŽMIRŠKITE MŪSŲ! (E.)

BULGANINAS NUSTUMTAS
United Press ^praneša, kad So

vietų marš. Bulganinas paskirtas 
regionalinės ekonominės tarybos 
pirmininku viename nežymiame 
miestely šiaurės Kaukaze. Tatai 
rodo, kad Chruščiovas savo poli
tinių priešų nemėgsta laikyti Mas
kvoje.

1
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IŠ KAUNO TIESOS, VILNIAUS RADIJO IR KITŲ ŠALTINIŲ

SUVARŽOMAS PRIĖMIMAS 
i UNIVERSITETĄ

Sovietijos augštojo mokslo mi
nisterija nustatė naują tvarka 
studentams j augštąsias mokyk
las priimti. Ta tvarka taikoma ir 
Lietuvoje. Nuo šiol pirmenybė 
Įstoti j augštąją mokyklą bus 
tiems, kurie po vidurinės mokyk
los baigimo bus dirbę ne mažiau 
kaip dvejus metus pramonėje, že
mės ūkyje ar kitose ūkio ar kul
tūros šakose ir gerai tame darbe 
užsirekomendavę. Ligšiolinė pri
vilegija be konkurso stoti i augš
tąsias mokyklas baigusiems vidu
rines mokyklas su aukso ar si
dabro medaliais panaikinama. 
Stojamieji egzaminai paliekami. 
Be to, prie augstosios mokyklos 
direktoriaus (ar rektoriaus) su
daromos studentams priimti ko
misijos, kuriose turės būti atitin
kamo miesto partijos ir komso- 
molo atstovai, o taip pat ir tos 
mokyklos partijos, komsomolo ir 
profsąjungos atstovai. — LNA —

SUVARŽOMAS AUTOMOBILIŲ 
PARDAVIMAS

Nuo gegužės mėnesio pabaigos 
Lietuvoje automobilius teisėtai 
bus galima pirkti tik specialioje 
parduotuvėje Vilniuje, ir pirkti 
galės tik tie, kurie turės specia
lų leidimą, išduotą vietos vykdo
mojo komiteto drauge su prof
sąjungų komitetu. Tie komitetai 
tačiau galės išduoti tik ribotą 
leidimų kieki, pagal nustatytą 
kontingentą. Negalės naujo au
tomobilio pirkti tas, kas jau yra 
pirkęs “Moskvičių” pastarųjų 
penkerių metų laikotarpyje, arba 
“Pobiedą” ar “Volgą” pastarųjų 
aštuo'nerių metų laikotarpyje.

Parduoti turimą automobili ir
gi bus galima tik per tą pačių 
parduotuvę Vilniuje, komiso pa
grindais. Parduos tik tiems, ku
rie turės iš vykdomųjų komitetų 
leidimus. Kitaip įsigyti automobi
liai negalės gauti registracijos 
numerio. — LNA —

KAUNE UŽDRAUDĖ STATYTIS 
MAŽUS NAMUS

Nuo šių metų balandžio 30 die
nos Kaune nebeleidžiama statyti 
mažų individualinių namų (per 
brangu juos aprūpinti vandentie
kiu, elektra ir ateity numatomo
mis dujomis). Miesto ribose, ku
rios dabar yra išplėstos tiek, kad 
apima ir visus aplinkinius kaimus 
bus leidžiama statyti tik 2-4 
augštų daugiabučius namus koo
peratiniais pagrindais. Kas norės 
vienas sau statyti privatų namą, 
galės jį statytis tik už miesto ri
bų, gavęs atitinkamus leidimus 
iš Kauno rajono valdžios.

— LNA —
— 179 MEDIKAI IR PROVI

ZORIAI šiemet laikė baigiamuo
sius (valstybinius) egzaminus 
Medicinos institute Kaune. Tasai 
institutas po karo esąs paruošęs 
1.180 kvalifikuotų medicinos dar
buotojų.

PABALTIEČIŲ PEDAGOGŲ 
KONFERENCIJA

Gegužės 29-31 d. Vilniuje bu
vo’ susirinkę Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos pedagogai istorikai. 
Tarp eilės referatų apie tų kraš
tų pedagogikos istoriją, ypatingo 
susidomėjimo sukėlė Klaipėdos 
pedagoginio kabineto vedėjo Nau- 
sėdo referatas apie 1872-1914 me
tų vykusį lietuviškų mokyklų vo
kietinimą Mažojoje Lietuvoje. 
Netiesioginiai iškilo to krašto 
buvusio lietuviškumo faktas, ta
čiau nebuvo minima dabartino 
rusiška kolonizacija tame “Kali
ningrado sritimi” pavadintame 
krašte. *

— PETRO IR POVILO BAŽ
NYČIA VILNIUJE bus restau
ruojama valstybinėmis lėšomis. 
Tokį nutarimą priėmė ministerių 
taryba. Visus mokslinio tyrimo, 
projektavimo ir atstatymo darbus

pavesta atlikti Valstybiniam sta
tybos ir architektūros reikalų ko
mitetui. Kultūros ministerijai pa
siūlyta bažnyčios vidų nufilmuo
ti prieš ir po restauravimo. Dar
bai būsią pradėti šiais metais ir 
baigti 1961 metais.

PABALTIEČIŲ VEIKLA 
MASKVOJE

Lietuviai, latviai ir estai, apie 
27-nių Maskvos augštųjų mokyk
lų studentai, sudarė bendrą savo 
dainų ir šokių ansamblį, kurį pa
vadino “BALTICUM” vardu. 
Chorui vadovauja muzikos peda
gogikos studentė Vilija Gurecky- 
tė, o šokiams — teatro meno stu
dentas (Lietuvoje jau pelnęs nu
sipelniusio artisto titulą) Juozas 
Gudavičius. Režisuoja estas, ki
nematografijos instituto studen
tas.

STATYS ŽEMĖS OKIO 
AKADEMIJĄ

Gegužės 31 dieną ties Aleksotu 
prie Kauno, Noreikiškių (P. Kar
velio) ūkio ribose iškilmingai pra
dėta Lietuvos žemės Ūkio Aka
demijos statyba. Yra suplanuotas 
“Akademijos miestelis”, t.y., 
centrinis pastatas, eilė laborato
rijų, bendrabučių ir kt. pastatų. 
Planas buvo rengiamas apie pen
kerius metus. Kiek laiko truks 
statyba — dar nežinoma.

Sustiprinimas

LIETUVIŠKOJO RADUO 
ŽODIS

(E). Lietuviškas žodis radijo 
bangomis į okupuotąją tėvynę pa
staruoju metu dar sustiprėjo. 
Lietuviškoji programa per Madri
do radiją, kuri perduodama va
karais ir yra girdima Lietuvoje 
ir šiaip jau plačiuose Europos 
plotuose, nuo š.m. gegužės 31 
dienos kartojama dar ir kitos 
dienos rytą, 8,30 vai. Lietuvos 
laiku, 6,30 vai. Vidurio Europos 
laiku (42 m. banga).

Lietuviškoji radijo programa 
per Madrido radiją veikia dabar 
jau ketvirtus metus. Iš pradžių 
buvo gauta 10 minučių laikas, vė
liau 15 min. Kai lietuviškoji pro
grama dabar perduodama du kar
tus į diesą (rytais ir vakarais) 
ji, be abejo, pasieks dar didesnį 
skaičių klausytojų, negu iki šiol.

V-SIS VISUOTINIS JAV LIET.
KRIKŠČ. DEMOKRATŲ 
SUVAŽIAVIMAS JVYKO 

ČIKAGOJE

Išrinktas naujas centro komi
tetas. Pirmininkas — dr. Kr. Šid
lauskas, vicepirmininkas — Pr. 
Vainauskas, sekretorius — P. 
Maldeikis, iždininkas — dr. V. 
Litas, nariai — dr. Danilevičius, 
K. Pabedinskas, kan. V. Zaka
rauskas, A. Gražiūnas ir St Dzi- 
kas. J revizijos komisiją išrinkti: 
Stan iškis, Alšėnas, Klioris. Gar
bės teisinas paliktas senas. Pri
imtoje rezoliucijoje visiems lietu
viams priminta .šventa pareiga 
kovoti už Lietuvos išlaisvinimą.

DOVANA
Kada sovietai pirmieji palei

do “mėnulius” į erdvę, įvairūs 
žinovai pradėjo aiškinti aplinky
bes, kurios jiems padėjusios pa
siekti pirmavimą raketų gamybo
je. Tačiau pačius autentiškuosius 
duomenis apie šį reikalą atsklei
dė 1947 metais iš Rusijos į Vaka
rus pabėgęs pik. Vladimir šabin- 
sky, kuris šiuo metu dirba Ame
rikoje.

šis buvęs augštas sovietų pa
reigūnas "Look" žurnale tilpusia- 
me straipsnyje pasakoja apie 
amerikiečių armijos užimtas ir 
vėliau sovietams perduotas Nord- 
hauseno V-2 dirbtuves, kurios 
i ūsams padėjusios paleisti savo 
“sputnikus” į erdves.

Pik. Vladimir šabinsky pri
klausė 1944 m. įsteigtam specia
laus komiteto štabui gabenusiam 
iš Rytų Europos ir iš Vokietijos 
įvairius gaminius, žaliavas, že
mės ūkio mašinas, laboratorijas 
ir kt.

Kapituliavus Vokietijos kariuo
menei ir amerikiečių armijai at
sitraukus iš jų užimtų Tiuringijos 
ir Saksonijos, šis specialus komi
tetas šabinskį pasiuntė apžiūrėti 
cemento fabriko Nordhausene. 
čia, bežiūrinėjant grobį, buvo 
pastebėtas tunelis, vedantis į 
Harco kalnus. Toliau betiriant, 
šabinskis su savo padėjėjais čia 
užtiko jr nelauktų dalykų — 45 
pėdų ilgio prietaisus, kurie buvo 
niekas kita, kaip vokiečių paga
mintos raketos V-2.

Paaiškėjo, jog 1,000 pėdų gi
lume po Harzo kalnais buvo vie
nintelis V-2 raketų montavimo 
fabrikas, apie kurį amerikiečiai 
bei anglai žinojo, nes jų lakūnai 
nuolat tą vietą bombardavo, ta
čiau, žinoma, nieko jam negalė
jo padaryti, šiame fabrike karo 
metu darbavosi koncentracijos 
stovyklos kaliniai, kurių daugu
ma vokiečiams kapituliuojant bu
vo sušaudyti, nenorint, kad jie 
išduotų raketų gaminimo paslap
tis beartėjantiems amerikiečiams.

šabinsky su savo sėbrais, radę, 
tokį didelį laimikį, negalėjo atsi
stebėti tokiu amerikiečių “drau
giškumu”, iš savo rankų išlei
džiant gyvybinės svarbos grobį. 
Tačiau ncvisada ir amerikiečiai 
buvę toki geraširdžiai: jie prieš 
pasitraukiant į orą paleido gre
timame mieste esantį nereikšmin
gą sportinių ginklų bei medžiok-

RUSAMS
linių šautuvų fabriką, kuriame 
karo metu tebedirbo tik kariškus 
revolverius.

Vienas sovietų pareigūnas tą 
nesuprantamą amerikiečių elgesį 
taip išaiškino: amerikiečiai su
sprogdino šį fabrikėli, nes jis ga
mina pagarsėjusius medžioklinius 
šautuvus, kurie pasaulinėje rin
koje konkuruoja su amerikiečiais 
ir anglais. V-2 raketų pasaulinėje 
rinkoje jug nepardavinėti, tad 
jie tą bereikšmį fabriką atidavė 
be jokio gailesčio.

Kaip šabinsky pasakoja, sugrį
žus į Berlyną, po šio V-2 raketų 
fabriko užėmimo raudonoji ar
mija suruošusi didelį pobūvį, ku
riuo norėta atžymėti šį svarbų 
laimėjimą, čia vienas sovietų 
pulkininkas taip charakterizavo 
tokį amerikiečių dosnumą: “Na, 
ir kvaili tie amerikiečiai.”

šabinsky “Look” žurnale rašo, 
jog, radus tą grobį, neužilgo at
vyko NKVD daliniai, kurie visas 
rastas raketoms gaminti mašinas, 
raketas, jų dalis ir žaliavas išve
žė į Volgos-Dono dirbtuves. Taip 
pat ten išsiuntė ir nespėjusius 
pabėgti vokiečius prie raketų dir
busius inžinierius, technikus ir 
darbininkus. Be to, šabinskio 
duomenimis, amerikiečiai ten pa
liko sovietams ne tik V-2 raketas, 
bet ir kitų galingesnių ginklų 
braižinius.

Spvietai tada negalėjo atsigė
rėti savo radiniu, o vienas augš
tas pareigūnas nusijuokė ir tarė: 
“Mums tai atidavė amerikiečiai. 
Bet, matysite, už 5 ar 10 metų jie 
veiks. Galite įsivaizduoti tik, ka
da mūsų raketos pradės skristi 
per vandenyną”.

D.

TRUMPAS SAPNAS... nepraranda vilties

ATSKIRŲ SOVIETINIŲ RES
PUBLIKŲ SVAJONĖ, SAVISTO
VIAU TVARKYTI SAVO KRAŠ
TŲ OKI, BUVO TIK TRUMPAS 
SAPNAS.

(Elta) Kai Chruščiovas paskelbė 
Sovietų Sąjungos pramonės per
tvarkymo planą, Lietuvos ir ktų 
respublikų ūkinių įstaigų ir įmo
nių vadovai šiek tiek atsiduso, ti
kėdamiesi, kad naujoji tvarka at- 
skiliems ūkiniams venetams su
teiks daugiau laisvės. Lietuvos so
vietinis ministeris pirmininkas M. 
šumauskas ir kiti sovietinės vald
žios pareigūnai ištisas savaites ir 
mėnesius gėrėjosi “suvereninių tei
sių sustiprėjimu”. Bet nedaug lai
ko praėjo, ir jau pasirodė, kad' 
Maskva visai nė nemano atskiroms 
respublikoms duoti tiek ūkinio, 
tvarkymo laisvės, kiek šios pagei- j 
dautų. Centrinės planavimo ir! 
tvarkymo įstaigos Maskvoje, nors 
dalinai ir kitais vardais, ir toliau I 
nustatinėjo, ką ir kaip atskiros res
publikos turi gaminti, kiek kurių ' 
gaminių išsiųsti j “broliškas res
publikas”.

Atskirų respublikų ūkio tarybos, 
kaip štai Lietuvos liaudies ūkio ta
ryba, atskiros ministerijos ir įmo
nės pirmuoju reformos laiku ban
dė kiek savistoviau tvarkytis. Bet, 
greit pasirodė, kad nėra tikros sąs-

KĄ REIŠKIA MUMS 
PERMAINOS PRANCŪZIJOJE

Prancūzijoje generolas de Gau
le perėmė valdžią. Parlamentas 
jam davė visuotinius įgaliavimus 
ir pats pasitraukė atostogų. Ge
nerolas, naujasis vyriausybės 
premjeras, yra ypatinga figūra 
Europos politikų tarpe. Jis buvo 
tas, kuris karo metu vadovavo 
prancūzų rezistencijai prieš na
cistinę Vokietiją. Po karo jis ku
rį laiką buvo premjeras ir tuo 
laiku sudarė draugiškumo paktą 
su Sovietų Sąjunga. Pavergto
sios tautos stato sau ir jam klau
simą, kaip bus dabar ir ateityje. 
Jam artimi sluoksniai tikina, kad, 
kas buvo prieš kelioliką metų, 
neprivalo būti dabar. Jei genero
las de Gaulle pasisakytų už de 
rybas su Rytais, tai juk jis ne 
vienas būtų už tokias derybas. 
Ir kiti Vakarų valstybių vyrai 
ruošiasi tokioms deryboms. De 
Gaulle nemanąs išeiti iš NATO 
valstybių šeimos, žodžiu, jo arti
miausi draugai tikiną, kad tuo 
atžvilgiu esą galima būti ra
miems. Jis, nešdamas valstybės 
vairo atsakomybę, nesileisiąs į 
pavojingus eksperimentus. Vis 
dėlto, tokios permainos, kaip 
Prancūzijoje, pavergtųjų tautų 
žmonėms rodo, kaip nepastovi 
yra padėtis netik Rytuose, bet ir 
Vakaruose. Tai skatina paverg
tųjų tautų žmones prie dar di
desnio budrumo, ir, kur tik gali
ma, prie dar didesnio veiklumo.

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOS
GALI ŠIEMET IR NEBŪTI
Viršūnių konferencijos ruoša 

vyksta tiek sunkiai, kad jau ima
ma abejoti, ar ji artimu laiku iš 
viso galės įvykti. JAV užsienio 
reikalų ministeris Dullesas birže
lio 6 d. senato užs. komisijos 
posėdyje pareiškė, kad jo nuo
mone viršūnių konferencija šie
met vargu ar dar įvyks. Iki šiol 
dar nesusidarė tikro pagrindo to
kiai konferencijai. Tuo tarpu tuo 
klausimu tariamasi “slaptosios 
diplomatijos” metodais.

kambos nei tarp atskirų tos pačios 
respublikos ūkio šakų, nei tarp at
skirų respublikų. Ir Vilniaus “Tie
soje” pasirodė keliais atvejais nu
siskundimai kai kuriais tokių ūki
nių santykių nenormalumais. Gir
di, kai kurios Lietuvos įmonės ne- 
begaunančios iš kitų respublikų

Iš Budapešto pasiekė žinia apie 
kardinolo Mindszenty gyvenimą 
komunistų apsupime. Kardinolas, 
kurio vardas eilę metų, o ypač 
Vengrijos tautinės revoliucijos me
tu (1956 m.) buvo visų lūpose, 
šiandien pasaulio yra beveik už
mirštas.

anksčiau gautų žaliavų ar pusiau-
fabrikačią. Be abejo, bus buvę ir J Jis K>'vena Budapešte, JAV-biy 
atvirkščių atvejų, kai Lietuvos pasiuntinybės namuose. Kiekvie- 
jmonės apsisprendė savo gaminius | na savaitė vieną kartą jj aplanko 
ar jų dalį paskleisti pačiame kraš- scnutė motina. Dažniausiai jie pra
te o ne išvežti. i leidžia popietę besikalbėdami, o

Maskvos kieta ranka reikalą “su- j kartais išeina pasivaikščioti j pa
tvarkė”. Sutvarkė jėga, pagra- s’untinybės kiemą.
sindama griežtomis bausmėmis Kardinolas Mindszehty kelerius 
tiems atskirų respublikų ministe- | metu3 komunistų buvo laikomas 
rijų ar šiaip įstaigų ir Įmonių pa- kalėjime ir buvo išlaisvintas ven- 
reigūnams, kurie dels išleisti iš grą revoliucijos metu. Bet vengrų 
savo krašto gaminius j kitas res- : tautos išsilaisvinimo kovą užsmau- 
publikas ar (Maskvos naudai ei- gį rusą tankai. Tada kardinolas, 
nančiam) eksportui į užsienį. Vii- knHs yy, katalikų bažnyčios galva 
niaus "Tiesoje” (gegužės 20 d. nu- komunistų valdomoje Vengrijoje, 
meryje) paskelbtas tuo reikalu 1 paprašė azylio pas amerikiečius. 
Sovietų Sąjungos Augščiausios jr tajp jj, pasiuntinybėje gyvena 
tarybos prezidiumo įsakas. Pro. nu0 jggg mety galo.
dukcijos tiekimų į kitas respub
likas arba šiaip bondrasąjunginių I Vengrijos komunistinė vyriausy- 
planų nevykdymas esąs “grubus 1 siūlo išvykti užsienin ir 
valstybinės drausmės pažeidi- į žada laisvą kelią iki Austrijos sie- 
mas”, už kurį pareigūnams ten- j nos- ®et kardinolas šį pasiūlymą 
kanti “drausminė, materialinė kadangi Mki, jog jo
arba baudžiamoji atsakomybė”. Į 63112133 gimtojoj žemėj padeda iš. 
Išvadoje tokie baudžiamieji nuo- . si^kyti katalikybei Vengrijoje, 
statai vėl išsklaidė sapną. į Kardinolas jau 65 metų amžiaus.

SOVIETINES BAZES

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.
Laivas išplaukia: 25-to birželio 
ir 9-to liepos.

TEL-: MM 2791.
■ Į J. j: 1 -IJĮ- - —n

SUTARTLS SU LENKIJA
DĖL PILIETYBĖS

Gegužės 8 dieną įsigaliojo su
tartis tarp Sovietijos ir Lenkijos 
dėl “dvigubos pilietybės” sutvar
kymo. Esama asmenų, gyvenan
čių Sovietijoj (turbūt ir Lietu
voj), kurie laikomi tuo pačiu me
tu ir sovietų ir Lenkijos pilie
čiais. Tokių pačių esą ir Lenkijo
je. Dabar jie patys turės pasi
rinkti pilietybę, nors, pasirinkę 
pilietybę ne to krašto, kuriame 
gyvena, galės ir toliau ten pasi
likti, tačiau tik svetimšalių tei
sėmis. — LNA —

ĮDOMŪS DUOMENYS APIE 
RAKETŲ BAZES

KARALIAUČIAUS SRITYJE
(Elta) Turimais duomenimis, 

Kaliningrado (Karaliaučiaus j Šti
lyje yra kelios svarbios sovietų ' 
raketinės bazės, kurios yra saugo
jamos specialių dalinių (jų tarpe 
pirmosios ir trečiosios tolimo vei
kimo ginklų divizijų). Sovietinių 
raketinių bazių vienas centrų esąs 
Vėliavos miestelio aerodrome. Ten 
yra daug gerai užmaskuotų ir sau
gojamų bunkerių, iš kurių diriguo
jamas raketų šaudymas.

Esamais duomenimis, Karaliau
čiaus srityje sovietai turi tokių 
raketų bazes:

1) Kometos raketa Nr. 2,13,2 m. 
ilgio. Skersmuo 1,30 m. Siekia 1. 
000 km. Skrenda 9.000 km. valan
doje.

2) Raketa J 2. Tai viena nau
jausių tipų raketa, kuri siekia taip 
pat 1.000 km. ir savo tikslą pasie
kia apytaikliai, Ilgis 11 m, greitis 
1.200 km. valandoje.

3) Tapjavos bazėje pastebėta 
tolimų distancijų raketos “T 3”. ' 
Ilgis 33,20 m, greitis 24.000 km. ' 
valandoje. Ji gali nuskristi 8.000 
km.

4) Toje pačioje bazėje esą ir vi
dutinio nuotolio raketų “T 4", kuri 
skrenda iki 1.600 km.

5) Trumpų distancijų rakėtos 
“Golem” tipo. Skrenda iki 650 km 
8.000 km. greičiu į valandą, šitas 
raketas galima iššauti ir iš povan
deninių laivų.

Radaro stotys esančios Palmni- 
kuose ir kitur Baltijos pajūryje. 
Molėnuose ir kitose vietovėse dar 
pastarais laikais buvo statoma 
naujos paslaptingos bazės.

Daugelis sovietinių raketų yra 
pagamintos taip, kad gali būti pa
naudojamos ir atominiams sprog
menims. Atominių kapsulų ir bom
bų sandėliai, žinoma, laikomi ypa
tingoje apsaugoje ir paslaptyje. 
Bet spėjama, kad tie sandėliai yra 
kai kuriose aklinai uždarytose Ir 
labai griežtai saugojamose zonose 
ne labai toli nuo Karaliaučiaus. 
Kaip sovietai ir nesistengtų tas 
zonas ir bazes paslaptyje laikyti, 
atitinkamos vakariečių įstaigos 
vistiek yra tas bazes išaiškinusios, 
šiaip juk neprasiskverbtų tokie 
smulkūs duomenys į viešumą.

Čia peršasi ir viena politinio po
būdžio pastaba. Pagal Rapackio 
planą, kurį iki paskutinio remia 
Maskva, į siūlomą “beatominę ir 
berakėtinę zoną” įeitų Vokietija, 
Čekoslovakija ir Lenkija. Apie Ka
raliaučiaus sritį, esančią visai čia- 
pat pašonėje, nieko nesakoma. Rei
kia manyti, kad vakariečiai supras 
šitą klastą. Jei į beatominę ir be- 
raketinę zoną neįjungiama Kara

liaučiaus sritis ir Lietuvos, Latvi
jos, Estijos pajūriai, tokios zonos 
iškilmingas įkurdinimas būtų tik
ras akių dūmimas.

ELTOS BIULETENIS ITALŲ 
KALBA PRADĖJO 

PENKTUOSIUS METUS

VLIKo Vykd. Tarybos leidžia
mas Eltos biuletenis italų kalba, 
“ELTA-PRESS”, pradėjo savo 
penktuosius metus. Pradėtas leis
ti 1954 metais. Dėl lėšų stokos 
dabar išleidžiamas kas antras mė
nuo.

“Elta-Press” savo gyvavimo 
metu yra davusi dauž žinių iš 
pavergtos Lietuvos ir lietuvių 
veiklos laisvajame pasaulyje (po
litinių, kultūrinių, religinių, eko
nominių, bibliografinių ir kitokių 
žinių). Sudėjus visus išėjusius 
biuletenius, gautųsi 806 puslapių 
tomas. Biuletenis leidžiamas 700 
egz. tiražu. Jis reguliariai siun
čiamas Italijos vyriausybės na
riams, žymesniems senatoriams ir 
parlamentarams, įvairioms sveti
mų valstybių pasiuntinybėms 
prie Kvirinalo ir Vatikano, val
džios įstaigoms, bibliotekoms, ita
lų ir užsienio agentūroms, laik
raščiams ir kt.
— (E) “Pabaltijo valstybių taikos 
savaitė”, kaip jau anksčiau trum
pai pranešta, įvyksta liepos 5-13 d. 
Rostocke, Vokietijos sovietinėje 
zonoje. Kaip pranešė Vilniaus ra
dijas birželio 6 d., toji savaitė pa- 
dėsinti “toliau vystyti Pabaltijo 
valstybių ekonominius ir kultūri
nius ryšius”. Savaitės metu įvyks 
Pabaltijo darbininkų “atstovų”, 
moterų ir jaunimo “delegatų” pa
sitarimai. Politinė to parengimo 
kryptis aiškėja jau vien iš to, kad 
būsią “telkiamasi kovai prieš agre
singus Vakarų Vokietijos sluoks
nius, jų karinius planus”. Kaip 
pasisakė savaitės rengimo komi
teto nariai komunistinėje vokiečių 
spaudoje, parengimas turįs tikslą 
sustiprinti sąjūdį, kurio uždavinys 
Baltijos jūrą padaryti “taikos erd
ve”. “Taikos savaitė” ruošiama ir 
Lietuvoje.
—(E) Sovietinė spauda ir radijas 
apie gen. Raštikio atsiminimus už
siminė jau ne kartą, panaudodami 
sau tai, kas jiems atrodo propa
gandiniai naudinga. Vilniaus radi
jas ir “Tiesa” birželio 6 d. cituoja 
Br. Railos kai kuriuos pasisakymus 
apie gen. Raštikį ir jo atsiminimus.

— Marijampolės ir Pavenčių 
cukraus fabrikai pradėjo papildo
mą darbo sezoną. Dabar jie bai
gia gaminti cukrų iš jau pusiau 
pagamintos cukrašvendrių masės. 
Maso pirkta Kuboje.
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BRIUSELIO PARODOJ
VACLOVO SIDZIKAUSKO, LIE TUVOS LAISVĖS KOMITETO IR 
LIETUVOS DELEGACIJOS PAVERGTOSE EUROPOS TAUTOSE 
PIRMININKO ŽODIS OKUPUOTAI LIETUVAI PER LAISVĄ 
RADIJĄ.

š.m. balandžio 18 d. Belgijos 
karalius iškilmingai atidarė Briu
selio universalinę ir tarptautinę 
parodą. Parodos obalsis — pasau
lio atsiekimai kuriant žmoniškes
nį pasaulį. Taigi, paroda nėra 
komercinė, o greičiau mokslinė ir 
kultūrinė. Parodoje pavaizduoti ir 
materialiniai įvairių kraštų laimė
jimai, kiek jie tarnauja ir gali 
tarnauti žmoniškesnio pasaulio 
kūrimui. Briuselio parodoje ats
tovaujamos beveik visos laisvo
sios Europos valstybės. Paverg
toji Europos dalis parodoje (be 
Sovietų Sąjungos) atstovaujama 
atskirai tik Čekoslovakijos, Veng
rijos ir Tito valdomos Jugoslavi
jos.

Paroda vyko prasidedant ato
minei erai, kuri dar nežinia ką 
duos žmonijai — palaimą ar pra
žūtį. Todėl įdomus atomiumo pa
statas, vaizduojantis geležies 
branduolį, yra kaip ir visos pa
rodos simbolis;

Pasaulinės Briuselio parodos 
dėmesio centre — Amerikos,1 
Anglijos, Prancūzijos ir Sovietų 
Sąjungos pavilionai. Apsčiai lan
komas taip pat ir Civitas Dei — 
Vatikano pavilionas, kuriame 
specialus skyrius yra pašvęstas 
Tyliajai Bažnyčiai, taigi bažny
čios būklei Lietuvoje ir kituose 
Sovietų pavergtuose kraštuose. 
Jame yra atvaizduoti komunistų 
nukankintų ir nuo jų nukentėju
sių augštųjų Romos Katalikų 
Bažnyčios hierarchų.

Prieš* išvykdamas iš Europos, 
aš buvau užsukęs į Briuselį ir 
porą dienų su pulk. Juozu Lans- 
koronskiu lankiau parodą. Jieško- 
jau joje Lietuvos. Deja, Lietuvos 
joje neradau. Sovietų pavilone, 
įvairiuose jo skyriuose yra šiek 
tiek eksponatų iš Lietuvos. Yra 
pora lėlių tautiniais lietuvių rū
bais, vienas kitas dalykėlis iš mū
sų liaudies meno, rodoma lietu
viškoji birbynė, ir skudučiai, yra 
lango dydžio plakatas, vaizduo
jantis Gedimino kalną Vilniaus 
miesto fone su užrašu “Vilnius”.

KELIONĖ Į PACIFIKO KRAŠTUS (20)

FIDŽI IR SAMOA SALOSE
JUOZAS J. BACHUNAS, SODUS, MIHIGAN

Iš N. Zelandijos plaukiame į 
Fidži (Fiji) salyną, kuris guli 
Pacifike už 1148 mylių nuo N.Z., 
ir kelionė laivu į čia trunka pus
trečios dienos.

Fidži salos buvo atrastos Abe
lio Tasmano 1643 m., ir vienas jų 
vadas perleido jas britams 1874 
m. Salynas susideda iš 322 ma
žų salų, gulinčių į pietus nuo ek
vatoriaus. Didžiausia iš salų va
dinasi Viti Levu su Suva miestu, 
kuris yra uostas ir viso salyno 
sostinė. Viti Levu sala yra visų 
laivų ir lėktuvų susisiekimo Pa- 
ficike kryžkelė (kaip Amerikoje 
— Čikaga.) čia atvyksta laivai 
ir lėktuvai iš JAV, Kanados, Aus
tralijos, N. Zelandijos, Tahiti, 
Tongo, Samoa ir N. Kaledonijos 
salų. Tai pietinio Paficiko ašis.

Seniau šią salą vadino “kani
balų sala”, bet jau praėjo daug 
laiko, kai vietiniai gyventojai 
mėgavosi malonumais vieni ki
tus medžioti ir užsikąsti žmogiš
komis šlaunimis. Miestas Suva 
turi 30,000 gyventojų. Tikrieji 
Fidži salų gyventojai yra mela- 
nėzai, bet gatvėse matyti indų, 
sikų, kiniečių, tonganų ir viso
kių pietinio Pacifiko rasių, o 
taipgi ir baltais drabužiais euro
piečių. Ypač akin krenta mela- 
nėzai savo juodais, garbanotais, 
pasišiaušusiais plaukais, kokių 
dar niekur nemačiau. Žiūrint į 
jų veidus, neatskirsi vyro nuo 
moters, jie visai vienodai išrodo.

Salose yra‘apie 150.000 “fid- 
žiečių” ir apie 170,000 indų, viso 
apie 345,00 gyventojų. Gyvena 
jie ramiai ir linksmai, nesirūpin
dami rytojumi ir nesirgdami ci
vilizuoto pasaulio ligomis. Val
giai gaminami ir namai statomi 

Panašiai pavaizduota Ryga bei 
Talinas greta kitų sovietinių res
publikų sostinių. Rusiškųjų gėra
lų skyriuje yra keletas trejų de- 
vynerių bonkučių. Yra ir buv. ne- 
prieklausomos Lietuvos Užsienių 
reikalų ministerijos rūmų atvaiz
das, — juose dabar yra įsikūręs 
Kauno Politechnikos institutas. 
Visa tai yra išmėtyta po įvairius 
rusų paviliono skyrius, su aiškia 
tendencija pabrėžti, kad Lietuvos, 
kaipo valstybės, kaipo savito po
litinio, ekonominio ii’ kultūrinio 
vieneto nėra, o yra tik viena ir 
nedaloma Rusija su eile jos įna
mių, kurių tarpe yra ir lietuviai. 
Jūs suprasite todėl, sesės ir bro
liai, kaip skaudu lietuviui, gyvai 
atsimenančiam Nepriklausomos 
Lietuvos dalyvavimą 1937 m. Pa
ryžiaus ir 1939 m. New Yorko 
pasaulinėse parodose, lankyti šių 
metų Briuselio parodą, stebėti 
Lietuvos pažeminimą, mūsų tau
tinės savigarbos brutalų pažeidi
mą. Vargas tautai, kad ir kiek ji 
būtų kūrybinga, be nepriklauso
mybės ir be laisvės!

Sovietų paviliono pastato išorė 
yra įspūdinga. Tačiau įėjus į vi- 
dųų įspūdis mažėja. Perdaug pri
krauta, dvelkia bazaru. Vyrauja 
propaganda. Milžiniška Lenino 
statula, propagandiniai šūkiai už 
taiką ir už taikingą tautų sambū
rį. Prisigrobę svetimų žemių ir 
turtų, pavergę devynias prieš 
Antrąjį Pasaulinį karą buvusias 
nepriklausomas valstybes, jų tar
pe ir Lietuvą, Maskvos valdovai 
dedasi esą taikos apaštalai, kai 
tikrumoje jie tik nori įteisinti 
smurtą ir įamžinti tautų paver
gimą. Gražiai pavaizduoti Kauka
zo ir Krimo kurortai, tariamai 
poilsio vietos dirbantiesiems. Jūs 
geriau žinote, kas ten vasaroja ir 
gydosi. Tik ne Lietuvos nuteisin
ti darbininkai, ne nuskurdinti 
Lietuvos kolchozininkai. Veržte 
veržiasi noras surikti: gana mul
kinti vakariečius rodant ištaigin
gus kilimus, šilkus, valgius ir gė
ralus, apie kuriuos eilinis sovie- 

čia panašiai, kaip Tahiti saloje. 
Auginama čia daugiausia cukri
nės nendrės, ananasai, ryžiai ir 
galvijai, esama taip pat aukso 
kasyklų, bananų, riešutų planta
cijų ir t.t.

Tačiau jų šokiai skiriasi nuo 
tahitiečių. Karo šokis, vadinamas 
“meki-wesi”, — tikrai žvėriškas 
šokis, už kurį, matyt, jų salą ka
daise ir pavadino kanibalų sala. 
Šokėjai turi ilgus durtuvus, da
rytus iš medžio, su dideliu akme
niu, pririštu kitame gale. O jau 
staugimas, kriokimas ir kojomis 
trypimas, tai tikrai siaubūs! Vaiz
das svečiui baisiai nemalonus, 
bet nieko nepadarysi, reikia ro
dyti gražią miną, nes tai juk 
tautinis šokis...

Vyrai čia daugiausia nešioja si
jonus iki kelių, moterys — iki 
žemės: vieną ilgą, kitą — trum
pesnį. Policininkai pasirėdę ne
paprastai spalvingai: baltas sijo
nas, apačia iškarpyta zigzagais, 
raudoni marškiniai, be kojinių, 
apsiavė vyžomis. Visi kiti tikrie
ji salos piliečiai — basi...

Indusai vaikšto pasidabinę tur
banais, jų moterys ilgą drabužį 
persimetusios per petį, ant kak
tos užlipytas apskritas juodas ar
ba raudonas, žirnio didumo, ru
tuliukas. Kai kurių vyrų barzdos 
apsususios.

Rinka įvairi ir marga. Prie 
vieno prekių stendo pastalėje 
miega stora moteris, kitur maži 
vaikai žaidžia ar snaudžia, dar 
kitur vėl motina iš krūties maiti
na savo naujagimį. Triukšmas 
didžiausias, nes žmonės kalba vi
sokiomis kalbomis ir labai gar
siai. Pardavinėjamos daržovės, 
vaisiai, žuvys, švara nebloga.

Vis po du
Retais atvejais vienam kitam 

visai ištikimam Lietuvos komuni
stui leidžiama važinėti užsieniuo
se ne grupėmis. Bet ir tuomet 
išleidžiama dažniausia tik — dvie
se. Net ir pačioje Sovietų Są
jungoj tos taisyklės laikomasi. 
Štai Vilniaus “Tiesos” bendra
darbiai S. Bistrickas ir V. Minio
tas kuris laikas keliauja aplink 
Sovietų Sąjungą — lankydami vis 
pasienius. Dabar “Tiesoje” rašo 
jau iš Tolimųjų Rytų. Bet, kaip 

• minėta, ir čia jie yra — dviese. 
Vienam Bistrickui ir vienam Mi
niotui vargu ar būtų leidę taip 
pasieniais važinėti. Tokia jau so
vietinė tvarka — vienas turi 
“saugoti” kitą.

Vis dėlto, taip užsikarstyti ge
ležinėmis užuolaidomis kaip Sta
lino laikais, Sovietų Sąjunga da
bar ir. ateityje jau nebegali ir ne
begalės. Patsai gyvenimas pri
vers Maskvą turistinius varžtus 
ateityje dar labiau atleisti.

★ Prasidėjus vasarai, Kaune 
kasdien pagaminama 40.000 por
cijų ledų. Išeina po porciją kas 
penktam gyventojui, nes Kaune 
dabar skaičiuojama apie 200.000 
gyventojų.

★ Kauno pieninės įsigyja pie
no homogenizavimo įtaisus ir ža
da visą miestą aprūpinti homo- 
genizuotu (nuo greito rūgimo ap
saugotu) pienu.

tų tautų kalėjimo žmogus gali tik 
svajoti. Parodykit tikrąjį sovie
tiškojo rojaus vaizdą — kolcho
zus, valstybės tvarkomus fabri
kus ir dirbtuves, prievartinio dar
bo stovyklas, Sibiro taigas ir Ka
zachstano dykumas, kur tiek 
ašarų, vargo, skurdo ir kančių 
patyrė ir šimtai tūkstančių nie
kuo ir niekam nenusikaltusių lie
tuvių.

Gražių ir kilnių tikslų Briuse
lio pasaulinę parodą Maskvos val
dovai panaudojo savo politikai, 
kuri yra visiškai priešinga- paro
dos šūkiui — kurti žmoniškesnį 
pasaulį.

Miestas Suva ir visos Fidži sa
los turizmo dar neištvirkintos. 
Galima gana pigiai pragyventi. 
Anglai labai skatina, kad jų pi
liečiai atostogautų N. Zelandijo
je ir Australijoje, tad turistų 
pertekliaus čia nematyti. Kainos 
vidutinės: scotch stiklelį galima 
gauti už 15 centų, kvorta alaus 
už 45., (aš tų “trunku” nevar
toju), viešbutis su valgiu apie 6 
dolerius dienai. Sala turi savo 
pinigą, bet faktinai tai yra ang
lų svaras.

Klimatas nuo 60 ligi 90 laips
nių — geras. Tik vidudienį prieš 
saulę pasidaro per karšta, šal
čiausi mėnesiai nuo balandžio li
gi spalio. Dažnai lyja — purškia. 
Ūkiai apdirbami jaučiais ir savo
tiškomis žagrėmis.

Nupeikęs vyrus šokėjus, turiu 
pridėti, kad Fidži moterų šokiai 
yra švelnesni, nors ne tokie mik
lūs ir vikrūs, kaip Tahiti mergi
nų. Maloniausia tačiau, kad gy
ventojai čia neatrodo pikti, nesu
siraukę, beveik visuomet juokia
si Aplink salą nevažinėjome. Ap
skritai, Pacifiko salos panašios, 
nėra reikalo ir būtų neįmanoma 
kiekvieną atskirai .apžiūrėti. Jos 
skiriasi kartais tik gyventojų iš
vaizda ir jų būdu.

X X X
Iš Fidži salyno išplaukėme į 

JAV kontroliuojamą Samoa sa
lą, kuri yra už 688 mylių ir pa
siekiama per pusantros dienos. -

Perplaukus “tarptautinę dienos 
liniją” iš vakarų į rytus, viena 
diena, vadinama “meridijaninė 
diena”, priauga. Sausio 10 d. ją 
peplaukėme, ir mums antra die
na vėl buvo sausio dešimtoji. Sa
moa uostas ir Pago Pago miestas 
labai puikus: aplink augšti kal
nai, pakalnės apgyventos, matyti' 
vienas kitąs fabrikas. Vienoje pu
sėje didelis kalnas, vardu “Lie
taus gamintojas”, per 2,000 pėdų 
augščio. Debesys atsiremia į kai-

LAIŠKAI
Gerb. p. Redaktoriau, .
“Tėviškės Aiduose” Nr. 22 

(11.5.58) paskaičiau p. J. širvio 
straipsnį “Diktatūros daigai Mel
bourne”. Jame ir vėl koneveikia
mas Melbourne Lietuvių Klubas 
ir jo narių išsirinkta Taryba. Į 
polemiką su p. J. širviu leistis 
neverta, bet norisi sustoti prie 
jo straipsnio minčių ir pažiūrėti, 
kas čia, Melbourne, taip negerai.

1. Senoji Taryba, pagal J. šir
vį, "buvusi “lepšiška” — ji sutel
kė pinigus Namams, bet jų nu
pirkti jai nebepavyko. .

Tad senoji Taryba negera, ne
gera. ..

2. Prieš namą perkant, kaip vi
suomeninį turtą, reikėjo užregis
truoti valdžios įstaigoje Australo 
advokato pataisytus ir papildytus 
įstatus, kurie dabar atatinka Vik
torijos valst. draugijų įstaty
mams, užregistravę.

čia tai jau visai negerai. Jei 
advokatas būtų buvęs armėnas, 
ar bent turkas, o įstatymai grai
kiški — gal net ir p. J.Š. būtų 
gerai...

3-. Pagal įstaigų patvirtintas 
taisykles, renkant M.L.K. Tary
bą, rinkėjams balsavimui turi bū
ti duodama bent dvi savaitės lai 
ko. Tad balsuojama per paštu 
siunčiamus “Balsavimo lapus”. J. 
Š. tai visai negirdėtas ir “origi
nalus” šis balsavimo būdas. Jis, 
lyg mėnulyje gyventų — negirdė
jo nei apie australiškų organiza
cijų, nei mūsų išeivijos organi
zacijų, kaip pav. skautų, kores- 
pondencinius balsavimus.

Ne, ne, Čia tai dar blogiau.
4. Dabartinė Taryba “kažkaip 

paslaptingai ir greitai,, neskel
biant nei spaudoje nei jokiuose 
susirinkimuose” (J.š.) nupirko 
Lietuvių Namus Melbourne. O 
namų pardavėjai ir jų agentai, 
žinoma, tik ir laukia išsižioję, ki
tus klijentus į šalį pastūmę, kad 
Taryba susirinkimus šauktų, per 
spaudą, pirkimą diskutuotų ir 
jiems laiką gaišintų.

Negerai, negerai taip “skubėti”. 
Negera, negera dabartinė Tary
ba.

5. J.š. sako, kad, girdi, Taryba 
nenorinti šaukti visuotino narių 

ną ir gana dažnai pradeda pur
kšti, bet nėra drėgna.

Uoste prikrauta daug cementi
nių plytų: pasirodo, jos čia at
vežtos iš N. Zelandijos mormonų 
bažnyčiai statyti. Sala vulkani
nė, gyventojai polanėzai. Ji anks
čiau buvo administruojama ka
riuomenės, dabar U.S. Depart
ment of Interior. Septyniose sa
lose gyvena apie 21.500 gyvento
jų. Samoanai yra čiabuviai gry
nakraujai, bet dabar esama ir 
maišytų su baltaisiais amerikie
čiais.

Yra valdžios išlaikomas vienas 
viešbutis “Rainmaker”, kuris ga
li apnakvydinti 10 žmonių... Pą- 
go Pago miesto gyvenimas labai 
paprastas. Didžiausia miesto gy
veninio permaina — tai naujo 
laivo atplaukimas, kurio visi lau
kia ir eina pasitikti. Laivas at
plaukia kas 4 savaitės, lėktuvas 
atskrenda kas 2 savaitės.

Gana keistas vaizdas, matant 
maudantis vietines moteris prie 
purkšlių. Nuo kalno nubėgantis 
lietaus vanduo vamzdžiais pri
vestas žemyn, ir tai maudymosi 
vieta, nes šiaip saloje nėra ga
limybių vietiniams nusiprausti, 
visur tik sustingusios lavos ak
menys. žmonės ir jų vaikučiai 
guvūs, linksmi, nei radijas, nei 
televizija negadina jų natūralių 
aplinkos vaizdų. Samoa sala — 
svarbus JAV saugumo postas Pa
cifike. Daug čia ęsama Amerikos 
valdžios pareigūnų ir darbinin
kų.

Amerikiečių Van Camp (jos 
centras — Los Angeles) konser
vuoto maisto ir kitokių; valgių 
bendrovė čia turi didelį fabriką, 
kur konservuojama žuvis, čia 
pagaminama daugumas tūnos 
produktų, žinomu vardu “Chicken 
of the Sea”. Dirba čia apie 300 
darbininkų, laivais produktus ve
ža į San Francisco ir platina po 
Ameriką. (Būnant Los Angeles,

REDAKCIJAI
susirinkimo, todėl, kad “kai kas 
gali plačiai išsižioti, pradėti ta
rybos veiklą kritikuoti ir t.t. 
Pagailėjo p. J.Š. vieno šilingo įs
tatų vertimui įsigyti. Jų 22 pa
ragrafas sako, kad “Metinis vi
suotinis susirinkimas šauktinas 
kiekvienais metais liepos mėnesy
je.”

Negerai, negerai — šilingo pa
gailėta, o išsižiota tikrai plačiai.

6. “Tiesa namai jau nupirkti, 
tačiau nepilnai apmokėti. Būtų 
labai liūdna, jei dėl “vadų” kal
tės tas skolų mokėjimas nusitęstų 
visą dešimtmetį” (J.š.)

Jei namų mokėjimas nusitęstų, 
tai būtų labai negerai. Bet ar 
nebus p. J.š. “negerai”, jei Lie
tuvių Namai bendromis pastan-LAIKAS

Laikas šuoliais bėga. Rodos, 
tik kelios savaitės prabėgo nuo 
gausių pasikalbėjimų spaudoje: 
“buvo” “nebuvo”, “sakė” — “ne
sakė”, “nutarė” — “taip turėjo 
nutarti”, kurie ištisai mirgėjo 
visą pusmetį po praeito Australi
jos Lietuvių Bendruomenės Ta
rybos atstovų suvažiavimo. Vie
nus nelygumus laiko dulkės už
lygino, kiti— užmirštin nuriedė
jo, kaip nebeturį reikšmės.

Pasikalbėti po suvažiavimo rei
kėjo. Tačiau daugiau išsikalbėti 
reikėtų prieš ateinantį Tarybos 
atstovų suvažiavimą, kuris įvyks 
šių metų pabaigoj, o tatai jau ne
be už kalnų, tik 6 mėn. beliko.

Ką daro A.L.B-nės Krašto Val
dyba, kokius projektus, pasiūly
mus, pageidavimus patieks suva
žiavimui svarstyti — tuo tarpu 
nei spaudoje, nei aplinkraščiuo
se neteko matyti. Mano manymu, 
būtų geriau, jei viską iš anksto 
patiektų viešumai. Visus tuos rei
kalus galėtų bendruomenės apy
linkėse nuodugniau apsvarstyti ne 
tik apylinkių valdybos, bet ir ak
tyvesnieji, kurie tuo domisi, ben
druomenės nariai.

Iš buvusių suvažiavimų turi
me jau patirties, kad labai daug 

p. Br. Raila man pasakojo, kad 
Reynolds aliuminijaus įmonėje,, 
kur jis dirba, kaip tik gamina
mos ir spausdinamos visos etike
tės ir užrašai, kuriuos Van Camp 
bendrovė vartoja savo Chicken of 
the Sea ir daugeliui kitų konser
vuotų produktų).

čia- ir japonai turi 12 laivų, 
kurie verčiasi žuvų gaudymu. 
Pagautas žuvis jie parduoda tam 
fabrikui, žvejai su savo šeimomis 
gyvena laivuose.

Laivui stovint uoste, buvo atė
jęs vienas katalikų kunigas, ku
ris čia klebonauja per 20 m. Su 
juo daug išsikalbėjome apie Sa
moa salą, jos gyventojus ir t.t. 
Jis pasakojo, kad anksčiau sau
gumo sumetimais čia stovėjo per 
20,000 amerikiečių kariuomenės, 
laivyno ir aviacijos. Amerikos 
vyriausybė dabar išleidžianti per 
pusantro milionų dolerių išlaiky
ti gyventojų sveikatingumui, mo
kykloms ir panašiems reikalams. 
Aplankiau krautuves, jų išvaizda 
labai primityvi, bet pačios prekės 
geros. Mėsos ir valgomų dalykų 
pristatoma laivais.

Paklausiau kunigą, kodėl salos 
moterys daugiausia tokios druč
kės? Asakė, kad jos nieko ne
dirba, o pavalgo gerai, tai ir sto
re ja. Be to, čia vyrai gražuolė
mis laiko tik storas ponias ir pa
neles. .. Ach, galėtume iųes iš 
Amerikos nemažai čia prisiųsti 
tokių gražuolių. Būtų čia jos lai
mingos, nereikėtų joms čia skųs
tis storumu, nes gi vyrams čia 
patinka tik dručkės. Saloje ma
tyti labai apsčiai vaikų. Matyt, 
kad salos gražuolės, neturėdamos 
ko veikti, rūpestingai atlieka tą 
Viešpaties skiriamą pareigą.

Pabuvojome čia tik 8 valandas, 
kol laivas krovėsi. Mūsų vėlia
vos pakilo naujai kelionei į Ho
nolulu ir Havajų salas.

(Bus daugiau) 

gomis bus greitu laiku išmokėti?
7. Lietuvių Namai Melbourne 

veikia. Juose jaunuomenė moko
si lituanistikos, mažiukai — lie
tuviškos abėcėlės. Per pertraukas 
žaidžia stalo tenisą. Skautai ruo
šia sau būklą. Sportininkai tvar
ko esamą sporto aikštę, ruošia ją 
tradiciniam lietuvių sportui — 
krepšiniui. Moterų Socialinės Glo
bos Draugija stengiasi prisidėti 
prie Namų jaukumo. Tikimasi, 
kad pradės veikti lietuviška skai
tykla.

Negerai, negerai — šis Lietu
vių Namas visiems Melbourne lie
tuviams atviras.

Gerbiamas p. Redaktoriau, ne
noriu daugiau nei savo, nei Tams
tos redaguojamo laikraščio popie
riaus gadinti. Jau ir taip aišku, 
kad Melbourne negerai.

Jūsų P. UosenisPRADĖTI
bereikalingų kalbų kalbėta, daug 
“vandenėlio” palieta ir vien tik 
dėl to, kad patiekti klausimai ne
buvo iš anksto apsvarstyti.

Ne tik Krašto Valdybai laikas 
suvažiavimui ruoštis, bet ir pa
čioms apylinkėms bei jų valdy
boms. Juk visas lietuviškas ben
druomeninis veikimas — gyveni
mas vyksta tik apylinkėse, todėl 
pasiūlymai, projektai, mano gal
va, turėtų čia iškilti. Tada jie 
turės pagrįstą — realų užnugarį, 
o ne vien akademinį ar teoreti
nį samprotavimą.

Taip sakydamas, nenoriu teig
ti, kad bendruomenės gyvenimo 
įeikalai nebūtų teoretiškai na
grinėjami. Priešingai, ir teoreti
niai samprotavimai reikalingi, nes 
iš jų taip pat kyla vertingų su
manymų, kurie, jei būna įgyven
dinti praktikoje, atneša gražių 
rezultatų.

Tuo pačiu metu, kai vyks Ta
rybos atstovų, suvažiavimas, bus 
Melbourne ir Australijos lietuvių 
sporto šventė, o taip pat netoli 
Melbourne (rodos, Mt. Martha) 
visos Australijos lietuvių skautų 
tautinė stovykla, Lietuvos Nepri
klausomybės 40 metų paskelbimo 
sukakčiai atžymėti, čia dar di
desnis skaičius, negu Tarybos ats-
tovų, dvasia ir kūnu sveikų jau
nuolių suplauks, kad išmėgintų 
dvasines ir fizines jėgas, kad at
naujintų pažintis ar naujas už
megztų ir pasisemtų dvasinių jė
gų ateities tautinei veiklai,

Kokius kultūrinius parengimus 
suruoš savo Svečiams pagerbti 
Melbournas? Turint galvoje su
važiuojančių skaičių ir šių metų 
sukaktuvinę reikšmę, turėtų būti 
tinkamai tam ir pasiruošta. Gal 
kas ką nors ir dirba — ruošiasi, 
bet tuo tarpu viešumai nežinoma, 
o nežinant kas ką daro, sunku, 
daryti ir kurias nors sugestijas.

Taigi pats laikas išeiti į viešu
mą per spaudą su projektais, pa
siūlymais ir pasisiūlymais talkon, 
kad šių metų' suvažiavimai pra
eitų tikrai pakilia dvasia ir at
neštų naudą mūsų tautiniam ir 
bendruomeniniam gyvenimui.

Ignas Alekna.

J. STRAUTIN8 f
’ T’5-th Floor, 306 The Causeway X

XMelbourne
X SIUNTINIAI Į LIETUVA |
X IR USSR
X

Mes siunčiame jūsų pačių pa-
X ruoštus siuntinius iš Austrą- 
jį lijos iki 44 Ibs. bendro svorio.

Mes taip pat priimame užsa-
Ij* kymus ir įmokėjimus už pre- 

kės, siunčiamas per
•I* DAUGAVA — PARCELS
£ SERVICE,

Stockholm, Sweden: tekstilės -į.
X avalynės, vaistų, maisto ir kt.

XReikalaukite mūsų £ 
kainarasčių!

X XMūsų įstaiga ' yra uždaryta
X pirmadieniais.

S
X
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MASINIŲ LIETUVOS 
GYVENTOJŲ ŠAUDYMŲ 

UŽKULISIAI
Tolesnė stambios bylos eiga. — 

Baigtas kaltinamųjų ir pradėtas 
liudininkų apklausinėjimas. — L 
iudininkai sugriauna kaltinamų
jų teigimus. — Generalinių štabų 
karininkai apie armijos vaidmenį.

(Elta) Masinių Lietuvos gyven
tojų žudymų byloje Prisiekusių
jų teismei Ulme buvo baigti kal
tinamųjų ir pradėti liudininkų 
apklausinėjimai. Liudininkų bus 
keli gimtai.

KIENO ĮSAKYMU BUVO 
“APVALYTA” KRETINGA

Kaltinamasis Pranas L u k y s 
(anksčiau buvęs policijos parei
gūnas Kretingoje), ilgas valan
das apklausinėjimas, liko prie to, 
kad žydų šaudymai buvę įsakomi 
Tilžės gestapo. Per vienų, pasita
rimą Kretingos apskrities valdy
boje kaltinamasis Behrendt (pa
sienio komisariato pareigūnas) 
Tilžės vardu reikalavęs, kad žy
dų moterys h* vaikai “kaip berei
kalingi valgytojai” būtų likviduo
ti. Ir vokiečių gebietskomisaro 
atstovas pasisakęs už tai, kad 
“Kretingos apskritis būtų apva
lyta nuo žydų”, šaudymai vėliau 
ir įvykę — dalyvaujant gestapi
ninkams. Kai kuriais atvejais, Lu- 
kio parodymu, žudymuose daly
vavę ir vokiečių kareiviai, šau
dymuose, kurie įvyko tuoj po vo
kiečių įžygiavimo, Lukys jau vien 
dėl to negalėjęs dalyvauti, ka
dangi jis į Kretingą grįžęs kiek 
vėliau ir buvęs paskirtas ne sau
gumo, bet viešosios policijos vir
šininku. Priešingus tam Boehmės 
ir Hersmano parodymus Lukys 
vadina melu. Ir Lukys patvirtino, 
kad tarp Tilžės gestapo ir Kaune 
rezidavusio esesininkų vado Jae
ger kilę aštrių “konkurencinių” 
kivirčų. Ginčas pribrendęs iki to, 
kad Kauno SS įstaigos pavedimu 
Šiaulių gestapo įstaiga jam įsakiu
si visas suimtųjų bylas ir suim
tuosius pervesti į Šiaulius, moty
vuojant, kad Tilžės gestapas netu
rįs teisės kištis į Lietuvos teritori
jos apvalymą nuo žydų ir komu
nistų. Bet tą parėdymą nebuvę ga
lima įvykdyti, nes Tilžės gestapi
ninkų komandos “visus suėmimus 
ir sušaudymus įvykdė greitai”. 
Šiauliams jau nieko nebelikę. Jo 
nuomone, Kauno gestapininkai bu
vę žmoniškesni, negu Tilžės gesta
pininkai.

BE JOKIO SĄŽINĖS 
GRAUŽIMO

Dar kartą buvo apklausinėjamas 
ir vienas žymesnių kaltinamųjų, 
buv. Klaipėdos policijos direkto
rius Fischer-Schweder. Jis tiesiai 
prisipažino, kad tų masinių šaudy
mų metu neturėjęs jokio sąžinės 
graužimo. Jis net nežinąs, ar jis 
šiandien kitaip pasielgtų, jei susi
darytų panaši padėtis. Savo to
kiam sąžinės atbukimui pateisinti 
jis mėgino įvykių eigą atvaizduoti 
taip, lyg ne jis, o kiti daugiau kal
ti. Girdi, vienas vermachto kari
ninkas jam pristatęs asmenis, su
imtus už tai, kad jie pasipriešinę 
kariuomenei. Vėliau atėjęs tele
grafinis įsakymas iš Karaliaučiaus 
sudaryti egzekucijos komandą, ku
riai kiti vadovavę, ne jis. Bet klau
sinėjamas jis prisipažino egzekuci
jose vistiek dalyvavęs ir net pats 
kai kuriuos suimtuosius nušovęs. 
Kaipo paskutinė auka Gargžduose 
į sušaudymo vietą buvusi atvaryta 
jauna, geltonplaukė, mėlynakė 
mergaitė, tariama partizanė. _Jf 
basa išdidžiai stovėjusi prieš savo 
sušaudytojus ir atsisakiusi nors 
žodį tarti.

Kai dėl šaudymų Kretingoje, Fi
scher-Schweder mėgino teisme 
pinti pasaką, dėl kurios patsai tei
smo pirmininkas pastebėjo: “Tai 
galite kam nors kitam pasakoti, 
ne mums”. Kaltinamasis būtent 
tvirtino, kad Kretingoje sušaudy
ta tik tie, kurie buvę lietuvių 
karo lauko teismo mirčiai nuteis
ti, o vokiečių egzekucijos koman
dos tik tuos sprendimus įvykdę. 
(Visiems žinoma, kad tada jokių 
lietuviškų karo lauko teismų ne
buvo ir negalėjo būti).

ULMO PRISIEKUSIŲJŲ TEISME 
I I

“JEI STALINAS ŽUDĖ 
INTELIGENTUS, IR MES 
TURĖJOM TEISĘ JUOS 

NAIKINTI”.
Ir kaltinamajam Boehme, pa

čiam sunkiausiai apkaltintam, 
teismas davė progos duoti papil
domus parodymus. Bet ir jis — 
kaip Fischer-Schweder — neparo
dė jokio gailesčio žymės, jokio 
sąžinės graužimo. Jis buvę^ savo 
sąmonėje giliai įsikalęs, kad vo
kiečių valstybės interesai reika
laują žydus išnaikinti. Teismo 
pirmininko klausiamas, ar jis 
nejautė jokios sąžinės, jokios at
sakomybės prieš Dievą ir žmo
nes, Boehme šaltai atsakė, kad 
nejautęs. Girdi, gestapininkų tar
pe nebuvę madoje sąžinės balso 
klausytis. Dar ir dabar Boehme 
pateisina fiurerio ir jo įvairių 
padėjėjų suplanuotus ir įvykdy
tus masinius okupuotųjų kraštų 
gyventojų šaudymus. Girdi, ir 
Stalinas naikinęs atskirų tautų 
inteligentiją. Teismo pirmininkas 
į tai astebėjo, tai esąs iš tikro 
moraliniai nusmukusiųjų argu
mentas. “šitaip elgiantis, išvado
je jau nebūtų galima nieko nu
bausti, nes kiekvienas eilinis 
žmogžudys galėtų gintis: Jūs ne
galite manęs pasmerkti, kai kiti 
žmogžudžiai dar nėra pagauti”. 
Kai vyko šaudymai, jis, Boehme, 
nė negalėjęs atskirti, kas žydas, 
kas nežydas. Nuneigė, kad žydai 
buvę naikinami tik dėl to, kad 
jie žydai. Jie buvę naikinami 
kaip “potenciniai priešai”. Teis
mo pirmininkas pastebėjo: “Tai 
tik tuščias žaismas žodžiais”. Į 
klausimą, ar jis iš tikro buvo įsi
tikinęs, kad visi tie sušaudytieji 
5.108 buvo “potenciniai priešai”, 
Boehme atsiliepė: “Tai sunku iš
spręsti”.

Kaltinamasis Sakuth taip pat 
dar kartą pareiškė, kad jis tuos 
Lietuvos gyventojų šaudymus 
anuo metu laikęs teisėtais. Ki
taip tariant: Įsakymai atėjo ir 
jie buvo aklai pildomi, kokie ne
žmoniški jie būtų.

LIETUVOS GYVENTOJŲ 
ŽUDYMAS BUVO IŠ ANKSTO

BERLYNE SUPLANUOTAS
Vienas pirmųjų liudininkų bu

vo dr. Sandberger, buvęs specia
lios komandos vadas, kuris už sa
vo veiksmus, ypač Estijoje, po 
karo amerikiečių karinio teismo 
buvo nubaustas mirties bausme. 
Vėliau bausmė buvo pakeista s. 
d. kalėjimu ir tik prieš porą sa
vaičių jis malonės keliu buvo pa
leistas į laisvę. Jis patvirtino, 
kad jau prieš karo žygį į Sovietų 
Sąjungą buvę ruošiami būsimų 
“specialių komandų” vadams kur
sai. Slaptomis, iš anksto paruoš
tomis instrukcijomis turėję būti 
naikinami visi komunistiniai dar
buotojai ir — be jokios išimties 
— visi žydai. Jis asmeniškai to
kius žygius laikęs beprotybe ir 
stengęsis tos rūšies parėdymus 
kiek galint apeiti ių jų vykdymą 
nudelsti. Tai jam Estijoje šiek 
tiek pavykę, žydai ten buvo su
šaudomi tuo laiku, kai jis buvęs 
išvykęs.

10 PATRICK ST., MELBOURNE
iš Lonsdale St., prieš Myers

Warehouse and Parceling Service

HANSA TcT

SVARAI 
kv. pėd. I 
kv. pėd. I 
kv. pėd. I 
5 svarai

MEDŽIAGAS IR ODĄ IŠSIRINKITE PATYS.
UŽ JŪSŲ SIUNTINIO PERSIUNTIMĄ KOMISIJOS NEIMAME
^A^AW.W.W.VAW

AUGŠTA KOKYBĖ — ŽEMOS KAINOS
Didelis pasirinkimas geros rūšies vyriškų ir moteriškų kostiu
minių ir paltinių medžiagų. Įvairių rūšių odos ir avikailiai.

Jums pageidaujant sudaromi mišrūs odų ir medžiagų 
siuntiniai nuo 11 iki 44 svarų svorio.

Mums daug palengvinsite, jeigu rašydami nurodysite 
pageidaujamos medžiagos vertę ir jos spalvą. . 
LIETUVIŠKA FIRMA J- SAV. A.V. ANIULIS

VISKĄ PARDUODAME ŽYMIAI PIGIAU URMO KAINŲ

HANSA TAIP PAT SIUNČIA STANDARTINIUS MEDŽIAGŲ IR 0DU 
SIUNTINIUS LIETUVON IR SIBIRAN.

NURODYTOSE KAINOSE ĮSKAIČIUOTA PREKIŲ VERTĖ IR 
VISOS PERSIUNTIMO IŠLAIDOS

• SIUNTINYS HMZA KAINA £ 28.15.0 11 SVARŲ
Trys labai geros vyriškos kostiuminės medžiagos. Kiekviena po 3 -metrus. :

• SIUNTINYS HOI KAINA £ 29.15.0 . 22
Viršutinė oda ilgam, žemiau kelių paltui 42
Juoda arba ruda oda trim porom aulinių batų 20
Pamušalinė oda 20
3 poros padų ir 3 poros vitpadžių

Kitas liudininkas, buvęs “spe
cialios komandos” viduriniame 
fronte vadas, parodė, kad “nai
kinimo įsakymas” pradžioje lie
tęs tik nedarbingus žydus, bet 
vėliau Himmleris įsakęs naikinti 
ir žydų moteris ir vaikus, “kad 
neatsirastų keršytojų”. Jam tie 
naikinimai jau tada pasirodę ne
girdėti pasaulyje. Jis kreipęsis į 
savo tarnybinį centrą Berlyne ir 
prašęsis jį perkelti atgal į Berly
ną, kas ir įvykę.

Apklausinėjant kai kuriuos kri
minalinės policijos valdininkus 
paaiškėjo, kad kaltinamasis Bo
ehme, po to kai buvo suimtas, 
pakartotinai mėginęs nusižudyti. 
Pirmą kartą bandęs pro langą iš
šokti, antrą kartą šokęs nuo sta
lo ir smarkiai susitrenkęs galvą.

KLAIPĖDOS POLICIJOS VADAS
GALĖJO ATSISAKYTI

EGZEKUCIJAS VYKDYTI
Toliau klausinėjant liudininkus 

paaiškėjo, kad Klaipėdos polici
jos vadas Fischer-Schweder, uo
liai pildydamas Tilžės gestapo 
įstaigos pageidavimus ir sudari
nėdamas iš savo vyrų šaudymų 
komandas, tarnybiniai “persisten
gė”, peržengė- savo kompetenci
jas. Buvo užprotokoluoti buv. 
gestapo šefo (dabar jau mirusio) • 
Diehls parodymai, kuris Fischer- 
Schweder apibudino kaip “tipin
gą SA-mušeiką’.’. Jis priklausęs 
tiems nacių mušeikų sluoksniams, 
kurie vėliau buvę perimti į poli
cijos tarnybą (tokiu būdu ir Fi
scher-Schweder tapo Klaipėdos 
policijos viršininku), šiuo šaudy
mų atveju Fischer-Schweder bū
tų turėjęs atsiklausti savo tarny
binės vyresnybės, o ne sauvališ- 
kai pildyti Tilžės gestapo užgai
das. Gavęs pageidavimus iš Til
žės sudarinėti šaudymų koman
das, jis būtų turėjęs kreiptis į 
Gumbinę (Regierungspraesidium) 
ir gauti iš ten sutikimą. Trečia
me Reiche, anot Diehls, ne kartą 
atsitikdavę, kad atskiri pareigū
nai nemalonius neteisėtus įsaky
mus apeina arba nudelsia, arba 
jiems tiesiai pasipriešina, ir pa
prastai tokiems pareigūnams nie
kas blogo neatsitikdavo, juos ne
bent perkeldavo į kitą tarnybą. 
Kaltinamajam Fischer-Schweder 
tie parodymai buvo laibai nema
lonūs. Jis buvusį gestapo šefą 
Diehls pavadino melagiu, kuris, 
girdi, Goeringo įsakymu pats sa
vo rankomis tris komunistus su
šaudęs. Prokuroras pavadino 
skandalingu dalyku, kad kaltina
masis čia puola mirusį žmogų, 
kuris jau nebegali gintis.

Sugriovė Fischer-Schwederio 
argumentus ir kitas liudininkas, 
buv. Gumbinės regierungsprezi- 
dentas. Jis apie tą kaltinamąjį 
iki Šiol nieko teigiamo negirdė
jęs. Apie Klaipėdos policijos spe
cialias komandas jam niekas ne
pranešęs. Kitas liudininkas, bu
vęs augštas policijos pareigūnas 
centre, patvirtino, kad Fischer 
— Schweder Tilžės gestapo įsa
kymo sudarinėti šaudymų koman
das galėjęs nepaisyti. Jis būti} 
turėjęs pirma kreiptis į Gumbi

nę ir atsiklausti augštesnių val
džios įstaigų.

Kaip parodė buv. Rytprūsių 
tvarkos policijos viršininkas Ka
raliaučiuje, Klaipėdos • policijos 
direktorius Fischer-Schweder bū
tų turėjęs atsiklausti ir jo, nes 
Klaipėdos policija įėjo į jo tvar
komos srities kompetenciją. Bet 
jei jis būtų kreipęsis į Karaliau
čiaus įstaigą, jis tokio sutikimo 
nebūtų gavęs, nes tvarkos polici
jos centro įsakymų tos policijos 
daliniai negalėjo būti panaudoja
mi jokiems šaudymams. Tai ne 
tvarkos policijos reikalas. Bet Fi
scher-Schweder, anot to liudinin
ko, čia pasireiškęs kaip būdingas 
partietis, kuris norėjęs įrodyti sa
vo uolumą.

Buvo paskaityti mirusio Klai
pėdos policijos majoro Guenther 
parodymai. Fischer-Schweder jam 
telefonu buvo įsakęs sudaryti 
šaudymų komandą, neminėdamas 
jokių motyvų. Jam tada nė į gal
vą neatėję įsakymui pasipriešin
ti. “Bet dabar aš tai apgailes
tauju”, pareiškė Guenther prieš 
savo „mirtį. Jo parodymu, Fischer 
-Schweder, Klaipėdos policijos di
rektoriaus pareigas eidamas, bu
vęs labai įsitikinęs nacis, kuris 
tai visomis progomis viešai ro
dęs. Ypač jis reikalavęs, kad 
Klaipėdoje visur būtų sveikina
masi hitleriniu sveikinimu “Heil 
Hitler”. Niekas jo nemėgęs. Visi 
jį mieliau matę nueinant, hegu 
ateinant. Iš viso Fischer-Schwe
der teisme iki Šiol paliko tik nei
giamą įspūdį.

LIUDININKAI SUGRIAUNA 
KALTINAMŲJŲ TVIRTINIMUS, 
KAD LIETUVOS GYVENTOJAI

GINKLU PRIEŠINOSI
VOKIEČIŲ KARIUOMENEI
Kaltinamieji gestapininkai ir 

esesininkai ir tardyme ir teisme 
įvykius mėgino atvaizduoti taip, 
*lyg sušaudytieji Lietuvos gyven
tojai buvę ir partizanai, ar šiaip 
pagauti besipriešinant ginklu įžy
giuojančiai vokiečių kariuomenei. 
Tačiau Ulmo teisme dabar . eilė 
kompetentingų liudininkų tokius 
teigimus visiškai sugriovė, štai 
Lietuvoje kariavusios vokiečių 
18-sios armijos štabo Ic-karinin- 
kas ats. pik. Richter, teismo klau
sinėjamas, t.k. pareiškė: “Anuo 
metu Lietuvoje dar nebuvo jokio 
partizaninio judėjimo prieš vo
kiečių kariuomenę. Partizanai at
sirado tik į 1941 m. rudenį, kada 
kariuomenė pasiekė senosios Ru
sijos sritį”. Lietuvos gyventoto- 
jai, vokiečių kariuomenę sutikę 
perėm draugiškai ir sveikino ją 
kaip išvaduotoją. Šiauliuose ir 
kitur, kur peržygiavo jo armija, 
gyventojai namus papuošę net 
vėliavomis. Ir žydai nerodę jokio 
priešiško nusistatymo. (Ryšium 
su tuo ir kiti liudininkai pareiš
kė, kad Lietuvos žydai tuo metu 
buvę, labiau baimingi, hegu agre
singi). Klausiamas, ar vokiečių 
vermąchtas suiminėjęs' gyvento
jus ir juos perdavęs vadinamoms 
“specialioms komandoms”, pulk. 
Richter atsakė, kad jis negalįs 
įsivaizduoti jokio kario, kuris im

tinius (belaisvius) perduotų civi
linėms įstaigoms. Jei kariuomenė 
būtų įvykdžiusi platesnio masto 
suėmimus, tai apie šitą būtų bu
vę sužinota ir armijos štabe. Bet 
nieko panašaus armijos štabe iš 
tų Lietuvos pasienio miestelių ne
girdėjęs. Jis asmeniškai tokią is
toriją laikąs gerokai nepatikima.

GARGŽDUOSE PASIPRIEŠINO 
ENKAVEDISTŲ DALINYS, NE

CIVILIAI GYVENTOJAI
Teismas apklausinėj o vieną 

liudininką, dalyvavusį žygyje už
imant Gargždus. Tai vadas vie
nos vokiečių kuopos, dalyvavusios 
tame žygyje. Iš tikrųjų ties Gar
gždais buvęs sutiktas tam tikras 
pasipriešinimas, nes čia veikęs 
enkavedistų pasieniečių dalinys. 
Apie vieno kito civilinio gyven
tojo dalyvavimą girdėjęs tik gan
dus, o apie kokius nors suėmi
mus (apie kuriuos teigė kaltina
mieji) jis nieko negirdėjęs. Anot 
liudininko, paprastai būna taip, 
kad civilis asmuo, sutiktas priešo 
krašte su ginklu rankose, yra 
pačios kariuomenės sušaudomas, 
gi beginkliais asmenimis kariuo
menė nesidomi. Keli ties Gargž
dais kariavusių vokiečių dalinių 
karininkai taip pat paliudijo, kad 
čia būta aštraus susišaudymo su 
nuostoliais, tačiau nei pulko, nei 
batalijono štabuose tuomet ne
buvę jokių žinių apie tai, kad pa
sipriešinime dalyvavę gargždiš
kiai civiliniai gyventojai. Jei pa
ti kariuomenė būtų suiminėjusi 
gyventojus, liudininkai (anuomet 
atsakingi štabų pareigūnai) apie 
tai būtinai būtų sužinoję.

Apskritai, kai kurių buvusių 
karininkų paliudijimu, reguliari- 
nės kariuomlnės štabai nevykdę 
arba labai delsdami vykdė kokius 
nors “specialius” įsakymus. Net 
į nelaisvę paimtus sovietinius po- 
litrukus kariuomenė dažnai ne
šaudydavo (kaip buvo slaptai įsa
kyta), o tik nuplėšdavo nuo jų 
rankovių bolševikinę žvaigždę ir 
įjungdavo į eilinių belaisvių ma
sę.

LIUDININKUI NEDUODA 
PRISIEKTI, ĮTARIA PATJ 

ESANT DALYVIU

Liudininkų tarpe Ulme atsira
do asmuo, kuris beliudydamas 
pats save į bylos įvykius įpainio
jo. Teismas, įtardamas jį patį 
esant dalyviu, nepriėmė nė jo 
priesaikos. Tai buvęs Klaipėdos 
policijos batalijono komendanto 
adjutantas. Jis patvirtino, kad 
įsakymą sudaryti šaudymų ko
mandą davęs policijos direktorius 
Fischer-Schweder. Jis pats šaudy
muose nedalyvavęs. Klausinėja
mas jis pasisako buvęs įsitikinęs 
nacionalsocialistas, bet 1941 me
tais dar nieko negirdėjęs apie 
koncentracijos stovyklas... Visa, 
kas įvykę, jam atrodę teisėta, 
tuo labiau, kad net Klaipėdos 
krašto vyskupas viešai meldęsis 
už “karštai mylimą fiurerį”. Liu
dininkas teisme pasirodė kaip 
šimtaprocentinis “įsakymų vyk
dytojas”.

GENEROLŲ PARODYMAI

Keli atsargos generolai taip 
pat paliudijo, kad vokiečių ka
riuomenė, su retomis išimtimis, 
civilių nesuiminėjusi, o jau kad 
perduotų gestapui, to niekad ne
buvę. Ats. generolas Wodrig, 26- 
jo korpuso vadas, t.k. pareiškė, 
kad nebuvę nė reikalo civilių su
iminėti, nes gyventojai (Lietuvo
je) kariuomenę sutikę džiaugs
mingai, o pasipriešinimo nesutik
ta nė iš žydų pusės.

Buv. vieno korpuso generalinio 
štabo karininkas, ats. generolas 
maj. Gittner, paliudijo, kad už
imant Rygos miestą tuoj pat nak
tį pasigirdę šaudymai. Vokiečių 
SD saugumo tarnybos daliniai 
šaudę sugautus Rygos žydus. Re- 
guliarinė kariuomenė su tuo nie
ko bendra neturėjusi. Generolas 
apie SD vyrus išsitarė su tam tik
ra panieka, šitas įvykis Ryoje su 
įvykiais Lietuvos pasienyje nieko 
bendro neturėjo, bet teismui jis 
buvo reikšmingas dėl to, kad dar 
kartą patvirtino, jog kaltinamų
jų pastangos suversti bent dalį

Rojus Mizara ’’šviečia“
Rojus Mizara, vienas iš A. Bim

bos pagalbininkų probolševikinės 
“Laisvės” redakcijoje Brooklyne, 
per Vilniaus leidžiamą ‘^š vyturį” 
(š.m. gegužės mėn. nr. 9) pasa
koja apie lietuvius Amerikoje. 
Visuomeninio Amerikos lietuvių 
gyvenimo istorija R. Mizaros at
pasakojime gali lygintis su nese
niai Lietuvoje išleistu neva Lie
tuvos istorijos vadovėliu. R. Mi
zara Amerikos lietuvių išeivijo
je pastebi tik 1879 bandytą leisti 
lenkuojančią “Gazetą Lietuviš
ką”, vėliau J. Šliūpo “Lietuvių 
Balsą”, paskui “Kovą”, “Laisvę” 
ir “Vilnį”. Nepastebėjo R. Miza
ra 1886 metais pradėdėjusios eiti 
“Vienybės Lietuvninkų”, nedaug 
jaunesnės ir taip pat tebeeinan
čios “Tėvynės” ir nei vieno kito 
vėliau pradėjusio eiti laikraščio, 
šalia spekuliacijos būdu pralobu- 
sios lietuviškos buržuazijos, R. 
Mizara dar pastebi ir po pasta
rojo karo atsiradusius “įvairius 
liaudies priešus”, kurie, esą “mul
kina tuos, kurie jiems dar vis kol 
kas tiki”. Vidutinis Amerikos lie
tuvis negalįs gauti iš Tarybų Lie
tuvos nei laikraščių, nei knygių 
Daug Amerikos lietuvių, esą, 
trokštų grįžti į Lietuvą ir ten gy
venti, bet dabartinėmis sąlygomis 
jie galį tik svajoti apie tai.

Lietuvoje žmonės apie Ameri
kos - lietuvių gyvenimą, žinoma, 
žino keleriopai daugiau, negu R. 
Mizara jiems bando papasakoti. 
Tačiau jie su pasitenkinimu pas
tebi, kad ir Mizara, tyčia ar ne
tyčia, jiems patvirtino jų jau nu
manomą faktą, būtent, kad lietu
viai Amerikoje mažai tesidomi 
propagandine spauda iš Tarybų 
Lietuvos, bet mielai grįžtų į Lie
tuvą, jei tik būtų kitokios sąly
gos.

REIKALAUJA UŽSIENINĖS 
LITERATŪROS

Mokslų akademijos Biologijos 
instituto bendradarbiai viešai rei
kalauja, kad būtų įsteigtas spe
cialus knygynas (kaip Rygoj, Ta
line ir kitur), kur būtų galima 
gauti mokslinės literatūros iš už
sienių, svetimomis kalbomis. Tuo 
tarpu Vilniuje yra tik vienas 
knygynas, kuriame galima gauti 
užsieninės literatūros, bet ir tai 
tik iš “demokratinių šalių”, ir 
daugiausia tik grožinės literatū
ros.

Biologijos instituto bendradar
biai tačiau nurodo, kad diena iš 
dienos gaunama daugiau užsie
ninės mokslinės literatūros (už
sienio leidyklų iniciatyva siun
čiami pavyzdžiai) ir susidomėji
mas ta literatūra labai padidėjęs.

— LNA —

kaltėj ant vermachto neturi pa
grindo.

KALTINAMASIS TEISME , 
SUGRIUVO

-Birželio 3 d. posėdyje kaltina
masis Werner iSchmidt-Hammer 
teisme apalpo, kai liudininkai at
vaizdavo Lietuvos gyventojų 
šaudymus Gargžduose, Kretingo
je, kur Schmidt-Hammer 1941 m. 
vadovavo šaudymų komandai. Dėl 
širdies priepuolio kaltinamasis 
toliau teismo posėdžiuose nebe
galėjo dalyvauti, tad teismo nu
tarimu byla prieš jį atskirta nuo 
bendrosios bylos. Šchmidt-Ham- 
mer anuo metu buvo Klaipėdos 
polięįjos. vyr. leitenantas. Polici
ninkai, įjungti į egzekucijos ko
mandas, tik atvežti į šaudymų 
vietą sužinodavę koks baisus už
davinys jų laukia, pareiškė liūdi-, 
ninkai. Vieno policininko nervai 
Kretingoje neišlaikę ir jis šaudy
mų aikštėje sugriuvęs. Jį nunešę, 
,o šaudymai vėliau vykę toliau. 
Policininkai jau tuomet buvę įsi
tikinę, kad šaudomieji žmonės 
yra nekalti.

Kitaip apie tai galvojo buvęs 
Klaipėdos kreisleiteris. Jam visa 
atrodę “teisėta”. Bet apie polici
jos direktorių Fischer-Schweder 
ir tas pats kreisleiteris pareiškė 
labai neigiamą nuomonę. Fischer 
-Schweder buvęs labai išdidus ir 
Schw., iš savo pusės, ir į klaipė
diečius savotiškai žiūrėjęs, juos 
laikęs lyg kokiais “Beutegerma- 
nen” (užgrobtais germanais).

Klaipėdiečiai jo nemėgę.
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Adelaidėje
VYTIS — Y.M.C.A. 62:52 (35:23)

Šių rungtynių pirmajame pus
lankyje vytiečiai žaidė labai ge
rai, nors antrajame buvo nevy
kęs gynimas ir labai blogi svie
dinio perdavimai. Taškai: Igna
tavičius 27, Petkūnas 10, Jaciuns- 
kis ir Gurskis po 6, Visockis su 
Rakausku po 4, Pyragius 3, Pet- 
ruška 2 ir Kitas 0.

VYTIS II — POSTAL 
51:38 (34:14)

Antroji vytiečių komanda, ly
giai kaip ir pirmoji, rungtynių 
pradžioje labai gerai, bet vėliau 
buvo nevykusios pasuotės ir gy
nimas blaškėsi be reikalo ir be 
naudos. Taškai: Merūnas 20, Lap- 
šys 12, L. Urmonas 6, Gumbys 8, 
Pocius 4 ir R. Urmonas 1.

JAUNIAI — TORRENS 
36:24 (27:11)

Jauniai susitiko su labai verž
lia ir kovinga australų komanda, 
kuri sudarė mūsiškiams daug ne
malonumų, ypatingai antrajame 
puslankyje. Jaunių puolimas turė
tų neskubėti ir paieškoti daugiau 
spragų priešo gynime. Per dide
lis skubėjimas atneša netikslumus 
mėtymuose ir sviedinio perdavi
me. Taškai: M. Statnickas 24, 
Kalibatas, G. Statnickas ir Sin
kevičius po 4. Gynime vykusiai 
žaidė Rudzenskas. Centro puolė
jui Gudeliui buvo labai nelaimin
ga diena ir kamuolys niekaip ne
galėjo surasti krepšio.

MERGINOS — GLENELG 
39:15 (19:11)

OJP0PTAW
Redaguoja Antanas Laukaitis

Adresas: 4 Chisholm Ave., Belmore, N.S.W. Tel.: UW 4948

šį laimėjimų mūsų merginos 
pasiekė be didėlių pastangų. La
bai gerai puolime sužaidė M. Ke- 
lertaitė. šiose rungtynėse kraš
to puolėja M. šiukšterytė buvo 
pamėginta gynime, kur labai ge
rai pasirodė: Taškai: M. Keler- 
taitė 26, O. Kelertaitė 6, Kitienė 
4, Gumbytė 2, Ignatavičienė 1.

JAUNĖS — STURT 29:19 (20:15)
Jaunės žaidė labai gerai ir ko

vingai. J. Jaunutytė labai gerai 
žaidė gynime, uždengdama ge
riausią priešo žaidėją. 1. Dovida- 
vičiūtė žaidė pirmą kartą ir su- 
kovojo labai ryžtingai. Puolimus 
taip pat žaidė gerai. Taškai: 
Andriusevičiūtė 12, D. Radzevi
čiūtė 8, Bartminaitė 6 ir L. Rad
zevičiūtė 3. B.N.

Geelonge
VYTIS — LA.M.A. 42:31 (16:4)

Melbourno pirmenybėse, pir
majam ratui artėjant prie pabai
gos, Vytis be didelio vargo įvei
kė greitus italus. Pirmajame pus- 
laikyje, abiem komandom labai 
atsargiai žaidžiant, taškų santy
kis buvo apylygis, tačiau antra
me, nors mūsiškiai ir leido žaisti 
pakaitams — jauniesiems krep
šininkams, italai negalėjo atsi
laikyti prieš vytiečių tikslius me
timus ir greitus sviedinio perda
vimus. Iš jaunųjų krepšininkų 
gerai pasirodė D. Kairaitis, žai
dęs gynime. Taškai: Šimkus 12, 
Bacevičius 11, Zenkevičius 10, 
Bertašius ir Kaladė po 4, Lip- 
sys 1.

VYTIS — Y.M.C.A. 52:16 (28:8)
Geelongo pirmenybėse vytie

čiai, darniai žaisdami, augštu re
zultatu nugalėjo savo priešinin
kus. Visi komandos nariai šiose 
rungtynėse žaidė gerai. Taškai: 
Jonušas 16, šutas 16, Jomantas
5, Kisielius 10, ipšys 1 ir Eber
le 3.

MERGINOS — FLEM. KEN. 
13:7 (15:20)

Paskutinėse pirmojo rato rung
tynėse mūsų merginos, atydžiai 
dengdamos ir gana taikliai mėty- 
damos (gražiai pasirodė D. Ber- 
tašiūtė) laimėjo pirmąjį puslaikį. 
Antrajame puslaikyje pavargu
sios vytietės negalėjo atsilaikyti 
prieš daugiau patyrimo turinčias 
priešininkes ir rungtynes pralai
mėjo Taškus įmetė: Bertašiūtė
6, Jonušaitė 6, Šimkutė 3.

— Dalyvis —

NAUJA STLMA MELBOURNE
Birželio mėn. 28 dieną Mel

bourne naują šeimos židinį su
kūrė plačiai melbourniškiams lie
tuviams žinomi: Irena Zablecky- 
tė ir Algirdas šėkas. Povestuvi
nės vaišės, dalyvaujant per 60 
žmonių, įvyko puikiuose jaunojo 
tėvų namuose Cheltenham’o prie
miestyje.

Irena, būdama Melbourno Lie
tuvių Choro pianistė, gražiai reiš
kiasi Melbourno lietuvių muziki
niame ir kultūriniame gyvenime 
ir drauge su choru ji yra aplan
kiusi kitas lietuvių kolonijas Aus
tralijoje. Algis, vienas iš iškiliau
sių lietuvių sportininkų čia, yra 
žaidęs ir atstovavęs Adelaidės ir 
Melbourno lietuvių sporto klu
bus įvairiose australų ir lietuvių 
sporto pirmenybėse krepšinio ir 
stalo teniso varžybose. Be savo 
sėkmingų pasirodymų sporte, Al
gis ilgą laiką buvo Melbourno 
Tautinių šokių Grupės, kuri pasi
rodė ir Olimpiados dalyviams, 
akordeonistas ir nuo pat pirmų
jų Sporto Skyriaus dienų yra ak
tyvus šio skyriaus bendradarbis.

žengiant į naują, lietuviškosios 
šeimos gyvenimą, jaunavedžiams 
linkiu busimąjį šeimyninės laimės 
jaukumą tampriai jungti su tau
tine pareiga.

Sp. Skyriaus Redaktorius

SPORTO NAUJIENOS
KETVIRČIO FINALAI 

ŠVEDIJOJ
Švedijoje, vykstančiose pasau

lio futbolo pirmenybėse, iš ketv. 
finalų varžybų, nepatekdamos į 
baigmę, iškrito visos komunisti
nės valstybės ir Anglijos Domi
nijų komandos. Švedijos rinktinė, 
kuri savo krašte jau per tris me
tus nėra pralaimėjusi futbolo 
rungtynių, nugalėjo paskutinio
sios Melbourno Olimpiados futbo
lo laimėtoją — Rusijos rinktinę 
2-0. šios rungtynės vyko Švedi
jos sostinėje Stokholme ir jomis 
buvo nepaprastas susidomėjimas. 
Kitose rungtynėse Prancūzija nu
galėjo Airiją 4-0, Brazilija lai
mėjo prieš Valiją 1-0 ir V. Vo
kietija prieš Jugoslaviją 1-0. Bir
želio 24 dieną prasideda pusiau- 
finalinės varžybos, kuriose V. 
Vokietija susitinka su Švedija ir 
Prancūzija su Brazilija.

TAUTINĖS OLIMPIADOS 
20-TIS

Šių metų spalio mėn. 25 dieną 
Chicagoje bus iškilmingai pami
nėta pirmosios Tautinės Olimpia
dos, kuri įvyko 1938 metais Kau
ne, dvidešimtmetis. Minėjimas 
bus pravestas labai iškilmingai ir 
jis įvyks didžiajame Chicagos 
priemiesčio Cicero stadione.

Ta pačia proga bus paminėta ir 
buv. sunkaus svorio pasaulio 
meisterio J. Sharkey — Žukaus
ko laimėjimas.

FUTBOLAS (SOCCER) 
AMERIKOJE

Nors Amerikoje futbolas yra 
daug mažiau populiarus kaip 
krepšinis, beisbolas, rugby ir ki
tos sporto šakos, tačiau, kaip ir 
Australijoje, atvažiavus nemažam 
skaičiui pokario emigrantų, jis 
vis labiau prigyja ir populiarėja. 
Naujajam sezonui prasidedant, 
vien tik Detroite, buvo padaryta 
milžiniškų propogandinių pastan
gų futbolo išpopuliarinimui. Bu
vo išsiųsta tūkstančiai propogan
dinių laiškų, atspausdinta did
žiausi plakatai, išleista gražios 
rungtynių programos ir visam se
zonui išrinkta miesto “Futbolo 
Karalienė”, kuria, tapo ten gyve
nanti graži paryžietė. Be šių pa
stangų, stengiamasi dar sudaryti 
kontraktas su televizijos, radio 
ir kino firmomis, kurios perduo
tų per savo stotis visas futbolo 
rungtynes ir, atrodo, tai jau pa
vyko atsiekti. Sezono pradžioje 
numatomos miesto rinktinės

rungtynės su vokiečių Offenbach 
Kickers ir anglų Manchester ko
mandomis. Prieš šias rungtynes 
numatomi didžiuliai visų tauty
bių, tarp jų ir lietuvių, su tauti
niais drabužiais ir vėliavomis pa
radai. Detroite prie futbolo iš
populiarinimo daug prisideda ir 
vietinis lietuvių sporto klubas 
LSK Kovas.

FUTBOLAS VOKIETIJOJE

Priešingai Amerikai ir Austra
lijai, Vokietijoje futbolas yra 
pati populiariausia sporto šaka, 
šiuo metu vokiečių rinktinė Šve
dijoje gina savo buvusį pasaulio 
čempiono vardą ir kol kas jiems 
sekasi gerai.
Pačioje Vokietijoje šiais metais 
lygų pirmenybes laimėjo šie klu
bai: Hamburger Sport (šiaurė
je) Shalke 0 4 (vakaruose), 
Karlsruer SC (pietuose), ir FK 
Pirmasens (pietvakariuose). Did
žiausia sensacija buvo tai, kad 
Karlsruher FC, viena iš garsiųjų 
V. Vokietijos futbolo komandų, 
nelaimėjo savo lygos varžybų. 
Baigminėse Vokietijos varžybose 
dalyvauja 8-nios komandos, ku
rių tarpe ir Berlyno meisteris 
Tennis Borussia.

Nesenai buvo baigtos Europos 
jaunių futbolo pirmenybės, ku
riose dalyvavo beveik visų Euro
pos kraštų jaunių komandos. Bu
vo sudarytos keturios grupės po 
keturias komandas. Grupių nuga
lėtojais tapo: prancūzai, italai, 
rumunai ir anglai. Pačioje baig
mėje italams nugalėjus anglus, 
jų jauniai tapo šių metų Europos 
jaunių meisteriais.

AMERIKIEČIAI RUSIJOJE

Amerikos mėgėjų krepšinio vy
rų ir moterų rinktinės viešėjo 
Rusijoje, kur žaidė eilę krepšinio 
rungtynių. Vyrai laimėjo visus 6 
susitikimus, iš kurių paskutinią
sias prieš Rygos latvių rinktinę 
101:58. Amerikietės moterys iš 
šešių žaistų rungtynių laimėjo 4 
ir pralaimėjo 2.

PAN-AMERIKOS 
SPORTO ŠVENTĖ

Visos Amerikos sporto žaidy
nės, kur bus rungiamasi įvairio
se sporto šakose įvyks 1959 me
tais nuo rugpjūčio mėn. 27 d. 
iki rugsėjo 7 dienos Chicagos 
mieste, šiai šventei jau dabar 
pradėta intensyviai rengtis ir jo
sios laimėtojai bus pirmieji kan
didatai į 1960 metų Olimpiadą, 
įvykstančią Romoje, Italijoje.

BOKSAS

Pasaulio profesionalų pussun- 
kio svorio bokso čempionas ame
rikietis Archie Moore sutiko gin
ti savo titulą Hamburge (Vokie
tijoje) birželio mėn. 1 dieną prieš 
naują Vokietijos meisterį E. 
Schoejymer. Rungtynių rengėjas 
W. Knoerrer garantuoja 75.000 
dol. pajamų, iš kurių Moore 
gaus 40%.

WWWVV1WWWWWWWM

SPAUDOS 
BALIUS

MŪSŲ PASTOGĖS spaudos ba
lius šiemet įvyks rugpjūčio mėn. 
30 d., šeštadienį, Cabramattos 
miesto savivaldybės salėje.
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ALB Cabramattos Apylinkės Valdyba ir SLS Klubas Kovas
Š.M. LIEPOS MĖN. 5 D.,

GRAŽIOJE CABRAMATTOS CIVIC TOWN HALL SALĖJE, 
RUOŠIA LINKSMĄ IR ĮDOMŲ

Baliaus programoje melbumietė p-lė J. Valytė pašoks baletą, 
akpn. B. Kiveris.

Bus Klubo narės gražuolės rinkimai. Turtinga loterija.
Gros nauja sidnejiškiams 6 žmonių kapela.
Bus įvairiausių patiekalų bufetas, o taip pat dar neragautų 

gėrimų.
įėjimas prieinamomis kainomis: moterims 8 šil. — vyrams 12 šil., 

sportininkėms ir sportininkams, kurie dar neturi 16 metų mokėti 
nereikia.

Pradžia 7 v.v., pabaiga 2 v.r.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥•

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE

SAV. L. VACBERGAS
36 WALPOLE ST., KEW, VIC.

TEL. WM 6032
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

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

I
 EUROPIETIS SPECIALISTAS

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

(Priešais Melbourno Town Hali.)
3 Centr. 1819
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KULTŪRINĖS
V. MYKOLAITIS-PUTINAS 

RAŠO ANTRĄ “SUKILĖLIŲ” 
TOMĄ

Tūlas 1. Jasilionis “L. ir M.” 
laikraštyje rašo, kad jis aplan
kęs rašytoją jo bute ir radęs jį 
berašant antrąjį “Sukilėlių” to
mą. Autorius apsikrovęs archy
vine medžiaga, senoviniais leidi
niais, paaiškinęs: “Visa tai — 
naujam “Sukilėlių” tomui. Mato
te, istorinio romano autoriaus 
darbas nelengvas. Kartais, kol 
parašai puslapį teksto, turi per- 
/ersti nemaža aprašomąją epocha 
liečiančios medžiagos. Pirmaja
me “Sukilėlių” tome buvo dau
giausia vaizduojamas pasiruoši
mas sukilimui ir liaudies buitis. 
Antrasis ton^as jau apima įvy
kius nuo 1862 m. rudens iki 1864 
m. pavasario, žodžiu, visą sukili
mo laikotarpį. Jame žymiai dau
giau istorinių faktų, įvedami nau
ji istoriniai personažai — Siera
kauskas, Kalinauskas ir eilė kitų. 
Noriu duoti, kiek tai pavyks, ryš
kų savo, žiaurumu išgarsėjusio su
kilimo malšintojo, Vilniaus genc- 
ral-gubernatoriaus Muravjovo ir 
jo veiklos paveikslą. Naujojo to
mo puslapiuose parodomos Vil
niaus Lukiškio aikštės egzekuci
jų scenos (Sierakausko ir Kali
nausko ir kt. žuvimas) ir Kaune 
įvykdytas A. Mackevičiaus nužu
dymas”.

V. Mykolaitis-Putinas toliau aiš
kina: “šiandien dar negaliu pasa
kyti, ar gausią tų metų liaudies 
žygdarbių medžiagą sutalpinsiu 
viename antrajame tome. Gali
mas dalykas, kad “Sukilėliai” iš
augs iki trijų tomų... Didelį 
džiaugsmą ir, reikia pripažinti, 
konkrečią paramą man suteikia 
romano I tomo skaitytojų laiš
kai. Iki šiol dar nebuvau sulau
kęs to kio gyvo ir dalykiško skai
tytojų reagavimo. Tai didelė pa
rama mano tolimesniam darbui. 
Aš rašau liaudžiai ir jaučiu, kad 
liaudis ateina man į talką. Vi
siems šiems talkininkams — ma
no nuoširdžiausia padėka?” — 
baigia “Sukilėlių” autorius.

RUSIJOS ARCHYVAI APIE 
V. KUDIRKĄ

Okupacinė Lietuvos spauda 
praneša, kad Rusijos archyvuose 
apie Vincą Kudirką yra rasta 
daug naujos medžiagos. Rastoji 
medžiaga leidžianti spręsti apie 
daugelį V. Kudirkos gyvenimo 
momentų, apie kuriuos anksčiau 
arba visai žinių nebuvo, arba tos 
žinios buvusios iškraipytos. Be

NAUJIENOS
ko kita, esą rasta medžiagos ypač 
daug apie Kudirkos gyvenimą ir 
veiklą Varšuvoje, kurios universi
tete V. Kudirka studijavo medici
ną. Suprantama, kad okupantinė 
skauda nutyli kas jai nepalanku 
ir dirbtinai iškelia tai, kas jai 
naudinga.

Ryšium su rastąja medžiaga, 
specialiame Liet, kalbos ir litera
tūros Instituto posėdyje, kurį 
stebėjo Kompartijos atstovas V. 
Kadaitis, buvo aptartas V. Kudir
kos literatūrinis palikimas. Po
sėdžio pasekmės nepaskelbtos — 
matyt laukiama kompartijos cen
tro nuomonės, kurią padiktuos 
Maskvos pojitrukas.

NAUJA LIETUVIŲ 
EVANGELIKŲ GIESMYNO 

LAIDA

Lietuvos Evangelikų Liutero
nų Konsistorija ir Evangelikų Re
formatų Kolegija 1942 m. Kaune 
išleido bendrą evangelikų gies
myną, apimantį 388 giesmes, mal
das ir kitus priedus. Giesmyne 
šalia senų lietuvių sukurtų gies
mių tilpo didžiausia dalimi vers
tos giesmės iš vokiečių, lenkų, 
prancūzų, latvių ir kitų kalbų. 
Jame randame visame pasaulyje 
žinomų giesmininkų sukurtų gies
mių.

Lietuvoje leidžiant giesmyną 
pagrindan buvo imti mūsų nau
dojami giesmynai, būtent: Evan
gelikų Liuteronų Pagerintos Gies
mių knygos Lietuvininkams, ku
rios buvo naudojamos Didžiosios 
ir Mažosios Lietuvos evangelikų 
liuteronų parapijose ir Evange
likų Feformatų Giesmynas. Tų 
giesmynų kalba buvo pataisyta, 
sugryninta, svetimi žodžiai išmes
ti ir pačiose giesmėse gramatikos 
kirčiai suderinti su muzikos kir
čiais. Tas giesmynas buvo ski
riamas visai lietuviškąjai evange
likų visuomenei.

Deja, šis giesmynas liko Lietu
voje. Tremtyje buvo tūkstančiai 
mūsų žmonių, bet nebuvo gies
myno. Todėl pradžioj kunigai 
spausdino paskiras giesmes ar 
mažus giesmių rinkinėlius. Di
desnis giesmynas, susidedąs iš 
dviejų dalių su 300 giesmių, pa
imtų iš viršminėto giesmyno, pa
sirodė 1948 metais. Kai šventa
dienio naudojimui buvo šis gies
mynas per mažas, o be to jis iš
sibaigė. Lietuvių Evangelikų Liu
teronų Bažnyčios Vyriausioji Ta
ryba nutarė išleisti 1942 m. Gies
myno naują laidą, papildant jį 
daugelio mėgiamomis giesmėmis.

£ MURRAY’S HEALTH FOOD STORES į
£ 91 Darlinghurst Road., Hings Cross, <
I; Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195 į
!■ VELYKINIUS SIUNTINIUS SIŲSKITE JAU DABAR £
■ Į Vienintelė autorizuota firma Australijoje galinti siųsti siunti- ■'
■ J nius tiesiog Jūsų giminėms į Lietuvą, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. I1 
į Supirkę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais. Ji

I
SUPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JOSŲ į 

GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JOS PASIŲSITE. į
Vilnoniai siūlai taip pat siunčiami — 50% muito. į 

Siuntinio svoris 11 ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūs Ji 
galite vienu metu išsiųsti neribotą skaičių siuntinių. Ji 

Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius JŪSŲ GIMINĖMS TIESIOG į 
j U.S.SJL BE PERPAKAVIMO IR VISOS PAŠTO IŠLAIDOS į 

TIK £ 1.2.3, plus kitos išlaidos. IJ

Jūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GREl- '■ 
CIAU IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per JI 
2-2J mėnesio. JI

Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORO PAŠTU. ■ [

ORO PAŠTO PRIMOKĖJIMAI TIK 14 ŠIL. UŽ* LBS., PLUS į 
KITOS IŠLAIDOS. į

Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu, j! 
MES GARANTUOJAME JOSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ į 
ARTIMIESIEMS J U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO į 
MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys. į 
JOSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes į 
ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas). Ji

Ji Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne J, 
•i LAIVAIS. Mes neturime ryšio nei su Londonu nei su Švedija. 
į Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIASI!! !j 
■ J Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. p.p. IJ
■ J šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vai.
į AGENTAI: Į’
£ SYDNEY: M. & N. PEKIC. 143 CABRAMATTA RD., CAB- į 
;! RAM ATTA, N.S.W. TEL. ŪB 2082 į
■I NEWCASTLE: FRY’S DELICATESSEN, 557 RUNSER ST., ■[ 
į NEWCASTLE, N.S.W. TEL. B 3596 IĮ
į PERTH: S. & L. FURNISHERS, 553 HAY ST., PERTH, W.A. > 
;! TEL. BF 3717 £
■W.V.V.VAWZA'.WAV.VAV.WAV.V.VAW.V.'.V.W
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MOsų PASTOGĖ
PINIGAI GAUTI ■ 

MELBOURNO LIETUVIAI PER SOC. GLOBOS MOTERŲ DRAU
GIJĄ AUKOJO VOKIETIJOS TA UTIEČIAMS.

SIDNĖJUS
KAS NORI TAPTI 

SKAUTE?
Norėdamas papildyti skaučių 

eiles naujomis jėgomis, Sydnė- 
jaus skaučių skyrius nusprendė 
kreiptis į mergaites, ne jaunesnes 
7 metų amžiaus, kviesdamas jas 
Įsijungti į lietuvių skaučių eiles.

Maloniai prašome visas skau
tiško amžiaus lietuvaites vieno 
mėnesio laikotarpy, tarp liepos 
mėn. 6 d. ir rugpjūčio mėn. 3 d., 
tuoj po pamaldų Camperdowno 
ir Bankstowno bažnyčiose užsira
šyti pas budinčias uniformuotas 
skautes. Sekmadieniais, kuriuose 
nėra lietuviškų pamaldų Banks- 
towne, uniformuotos skautės bu
dės Bankstowno lietuvių namuo
se nuo 1 vai. 30 min. po savait
galio mokyklos pamokų ir taip 
pat užrašinės mergaites, norin
čias stoti i skautų organizacijų.

■šia proga maloniai prašomo 
tėvų paramos ir pritarimo!

Leisdami savo vaikus j skautų 
organizacijų, tėvai gali būti tik
ri, kad skaučių vadovybė negailės 
savo laisvalaikių, pastangų ir pa
tyrimo, ugdant Jūsų vaikų gerą
sias būdo savybes ir jų meilę vy
resniesiems ir savajam kraštui.

Be to, kiekviena mergaitė, sto
dama j skaučių eiles, turi būti 
pasiruošusi atlikti visas gerai 
skautei ir lietuvaitei privalomas, 
skaučių vadovių nurodomas, pa
reigas.

Sydnėjaus skaučių skyrius

SIDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

Sidnėjaus Lietuvių Klubo na
muose vykdomi būtiniausi remon
to darbai. Patalpų naudojimo ga
limumai ir švara yra be priekaiš
to. Tačiau negalima praeiti tylo
mis pro papuošimus.

Iš senų patalpų be pagrindinio 
remonto, daug reikalauti negali
ma. Bet nežiūrint, kaip mažai 
skiriama pinigų remontui, gali
ma jį atlikti skoningai. Galima 
pasirinkti vienokias ar kitokias 
spalvas, nes visos spalvos vieno
dai kainuoja. Už tuos pačius pi
nigus galima vienaip ir kitaip de
koruoti sienas.

Patalpos yra išdažytos nesideri
nančiomis, akiai nemaloniomis 
spalvon^is, svetimomis lietuvio 
meniniam skoniui, šios nesideri
nančios spalvos ir gėlės, dekoruo
jančios sienas, (kurių lietuviško
mis tulpėmis pavadinti negali
ma), kainavo pinigą ir padarė 
patalpas neskoningas, pigias, ne
patrauklias.

Jei nepasirūpinta nusimanančio 
dekoravime asmens, kodėl neiš
dažyta paprastai baltai, kaip mū
sų kaime buvo dažomos sekly
čios? Jos papuoštos lininiais au
diniais, juostomis ir paveiksląis 
tiekė tiek kuklaus grožio ir jau
kumo!

Jeigu sienos būtų tinkamai iš
dažytas, Sidnėjuje gyvenantieji 
lietuviai dailininkai, tikriausiai 
papuoštų tas siena* savo paveiks
lais, kuriais galėtų pasigėrėti žiū
rovas.

Taip, kaip dabar yra, tų patal
pų puošti negalima. Jos pasipuo
šė margomis spalvomis ir puokš
tėmis gėlių, kurios galėtų būti 
paimtos iš bet kurio National 
Park.

Darbų gali atlikti kiekvienas, 
bet sudaryti projektą ir prižiū
rėti jo vykdymą gali asmuo tik 
su profesionaliniu pasiruošimu ir 
įgimtu meniniu pajutimu. Tai nė
ra privatūs namai, kur kiekvie
nas asmeniškai gali jį vienaip ar 
kitaip tvarkyti. Dalį bendruome
nės reprezentuojantieji namai, tu
ri būti rūpestingai, atatinkamų 
asmenų tvarkomi.

Rūta

(Tęsinys iš “M.P.”
Po 1 svarą aukojo:

V. Savickienė S. Saulaičiai Si- 
mankevičienė D. Simutis J. Skim- 
birauskas J. Stankevičius Stepo
navičius R. Stanaitis S. Strunga 
K. Šemėnas P. šemienė G. šeme- 
tienė V. šlikienė G. Šumskas 
Šniras šnirienė Tamašauskas A. 
Tamašauskas S. Tamašauskas V. 
Tamošaitis E. Tamošiūnai B.J. 
Tinteris J. Urbonas P. Urbona
vičius J. Vaičaitis P. Vaitiekū
nas A. Vaitekūnas J. Vaitkus B: 
Valaitis J. Valys J; Valys S. Va
nagas B. Varškys J. Vedeika A. 
Verbyla A. Verbylienė M. Vena- 
pnickas A. Vasaris V. Veremčiu- 
kas J. Viliūnai J:A. Vingis A. 
Zdanavičius B. Zubras A. Šal
kauskienė J. Šalkauskas Šalys H. 
šižmaraitė E. šižys S. šemkalnis 
V. Žiedas B. Žilinskas A.

15 šil. — Plečkauskienė, 14 
šil. Buškauskas, Markonis.

10 šil. — Austys J. Antanai
tytė B. Bačiūnas J.J. Bajoras 
Bračiūnas Braniškienė L. Bartke
vičius F. Budreckas K. Buškaus
kas Butkūnas N. Bužinskas lapas 
V. čižauskas V. Deremčius M. 
G rikšas A. Jasulaitis J. Juškienė 
M. Katinas P. Lakickas V Lu-

GUBERNATORIENĖS 
DOVANA

Kiekvienas iš mūsų kai kada 
yra gavęs kokią nors dovaną. 
Dažnas stengiasi ją išsaugoti, ka
dangi tai galėjo būti pagarbos 
arba kokių nors nuopelnų atžy- 
mėjimas. Tai galėjo būti tėvų, 
draugų ir mylimo (sios) dovana. 
Netgi kokių nors įvykių ar progų 
atsiminimo ženklai malonu palai
kyti, kol dulkės juos užkloja, su
dega ar neprašyti svečiai nusavi
na.

Gal būt, tatai sentimentalių 
prasčiokėlių galvosena. Augšto 
luomo atstovai yra greičiausia ki
tos nuomonės, štai, aš galėjau 
įsigyti vieno asmens dovaną už 
penkis šilingus.

Užeinu vieną pietmetį pažiop- 
linėti į didesnę Hobarto knygų 
parduotuvę ir, bežiūrinėjant pi
gaus išpardavim’o knygas, mano 
akis užkliuvo kažkas labai pažįs
tamo. Ir kaipgi! Tatai juk “Li
thuania Through the Ages”. Na, 
galvoju, kuris gi čia iš mūsų su
galvojęs išsiparduoti? Atverčiau 
ir skaitau: “To Lady Cross sou
venir of Your visit of Lithuanian 
Section of the New Australian 
Art and Craft Exhibition at Ho
bart. Hobart, 23rd of October, 
1957. J. Bistrickas, Manager of 
Lithuanian Section”.

Kelias dienas žingeidumas taip 
ir traukė užeiti į knygynus. Da
bar gi kaklas tysta senienų par
davyklos link. Manau, — ko gero 
imsiu ir užklupsiu parduodant 
lietuvišką kryžių, kadaise skirtą 
(dovanos gavimas tik pažadėta 
patvirtinti) vienam augštam dva
siškiui.

Tiesa, nereikėtų užmiršti, kad 
ne kiekvieno dovana yra pagei
dautina. Tatai, gal būt, tinka ir 
šiam atvėjui.

A. Munčeli*

NAUJOS KNYGOS 
LIETUVOJE

Išleista J. Simonaitytės raštų 
4 tomas, VI. Dautarto “Panemu
nės apsakymai”, V. Giedros ei
lėraščiai “Nelinksta vėtroj ąžuo
lai”, iš prancūzų kalbos verstas 
D. Didro “Ramosūnėnas”, B. 
■Pranskaus-žalionio “Spalio revo
liucija ir liet, literatūra”, V. Ma
žulio “Pasaulio kalbos”, V. Ka- 
tajevo romanas “Vienkiemis ste
pėje”, T. Zalteno "Membls”, Sluc- 
kio rusų kolba “Geri namai”.

25 (379) Nr. 5 pusi.)
kauskas V. Marsha H. Mašanaus- 
kas V. Mieldažys K. Mikola j ūnas 
Noreika S. Pleškūnas Ramanaus
kas G. Ramanauskas Ramanaus
kaitė Rašinskas K. Raudonikis R. 
Sackus K. Savickas A. Skirka V. 
Stumbras O. Šukevičius V Tamu- 
levičienė S.Uk nevičienė Uščinas 
F. Vaitkus J. Verbyla J. Z.... 
Petraitis J. Babk....

5 šil. — Kaplį ūnas Lukauskas 
Markonienė Nagulevičius F. Pad- 
gurskis Petraitienė Vaitonis 
X&Y; 4 šil. Budienė, Maribyr- 
nongo savaitgalio mokykla 2/6 
Kvietelaitis 2 šil. Jankevičius, 
Neišskaitoma, Padgurskis P. Sut- 
kevičienė K. Sutkevičius P. Vai
dutis S.; 1 šil: Zutelis.

Iš viso £ 294.17.6, kurie pasiųs
ti Vokietijos Krašto valdybai pa
skirstymui gegužės 2 d. per Com
monwealth Bankų Melbourne.

Soc. GI: Mot: D-ja Melbourne 
dar kartų reiškia padėkų rinkė
jams ir Melbourne tautiečiams, 
taip nuoširdžiai prisidėjusiems 
prie vajaus sėkmingo pravedimo.

PS. Taip pat išsiųsta pundas 
rūbų ir avalynės.

Soc. GI. Moterų D-jos 
Komitetas

Skubiai reikalinga sekretorė, 
mokanti anglų kalbą ir rašanti 
mašinėle (pageidaujama nuo 17 
iki 25 m. amž.) Real Estate 
Agents įstaigai

“B. WHIPE” PTY. LTD.
50 Andersen Ave., Panania, NSW.

SKAMBINTI TELEFONU
UU 0734 

penktadienį arba šeštadienį
MR. PAUL vardu.

ATRASTI DARIAUS IR GIRĖNO PALAIKAI
Oficialus pranešimas iš Kauno 

sako, kad atrasti karstai su Da
riaus ir Girėno palaikais, kurie 
buvo dingę nuo 1944 m. pavasa
rio, kai vokiečiai, uždarę uni
versitetų, ėmė gabenti į Vokieti
jų vertingesnius įrengimus. Pra
nešime sakoma, kad “Didvyrių 
kūnai tuo metu buvo medicinos 
fakultete. Kovo 18 d. (1944 m.) 
prie patalpos, kur buvo laikomi 
karstai su lakūnų palaikais, bu
vo pastatyta sargyba. Hitlerinin
kai paskubomis vežė medicinos 
fakulteto inventorių ir ruošėsi 
pagrobti karstus, kurie buvo iš 
spalvoto metalo, o jame esančius 
balsamuotus kūnus sudeginti kre-

P. p. ŽIŽIAMS,
brangiam tėvui ir uošviui mirus Lietuvoje, 
širdingą užuojautą reiškiam^

ESKIRTAI

P. JUOZUI SESTAKAUSKUI,

buv. A.L.B. Melbourno Apyl. Valdybos Nariui, 
jo brangiai žmonai MONIKAI mirus, 

nuoširdžiausių užuojautą reiškia

A.L.B. MELBOURNO 
APYL. VALDYBA

gainmiiuiuiuuiiiiuuiHiiniiininiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniHnmiiinnuiiJnimniiHiiniiiiiiiiniuiHiiiiiiiiiiiiiuiiHiiiiiimiiiiiiiiimiHiniiiiHniH
Ponus NIJOLĘ ir VINCĄ GILIUS, susilaukus sūnaus, 

sveikina ir laimingos ateities linki
Sporto Klubo Kovac Valdyba
ir sekcijų vadovai

Paremkime "Lituanus” 
žurnalą

Naujoje Zelandijoje studijuo
jančių lietuvių studentų pastan
gomis suruoštas vajus Lietuvių 
Studentų Sąjungos J.A.V-se lei
džiamam žurnalui “Lituanus” 
remti iki šiol yra pasiekęs £ 
13.10.0. Tai aukos Aucklando 
apylinkėje gyvenančių lietuvių, 
nors kiti dar neaplankyti. Tiki
masi dar daugiau aukų iš kitų 
apylinkių ir atskirai gyvenančių 
tautiečių, į kuriuos bus kreiptasi 
laiškais. Vajui pasibaigus, auko
tojų sąrašas bus patiektas lietu
vių spaudai.

“Lituanus” žurnalas yra ver
tas kiekvieno sųmonipgo lietuvio- 
ės paramos. Jis yra leidžiamas 
anglų kalboje ir stengiasi pasiek
ti kiekvieną žymesnį akademinį, 
kultūrinį ir politinį centrą ar 
įtakingą asmenį anglo-saksų pa
saulyje. “Lituanus” žurnalas na
grinėja lietuvių tautos kultūri
nius praeities, dabarties ir atei
ties klausimus.

šiuo metu “Lituanus” yra lei
džiamas 5,000 tiražu, padėkime 
tą skaičių dar labiau pakelti ir 
Lietuvos vardų plačiau paskleisti 
pasaulyje! G.P.

ŽURNALISTŲ LAIKRAŠTIS 
pradėtas leisti New Yorke ir va
dinamas “Lietuvių Žurnalistų Są
jungos žinios”. Adresas: P.O. 
Box 153, Brooklyn 1, N.Y., USA.

— Pirmieji pašto ženklai pa
saulyje, kuriuose buvo atvaizduo
tas krepšinio žaidimas, buvo iš
leisti 1938 metais Lietuvoje, pa
minėjimui II-jų Europos krepši
nio pirmenybių. Po to įvairios 
valstybės pašto ženkluose dažnai 
mini krepšinį.

— Sovietų S-gos šachmatų 
rinktinėje, žaidusioje tarptauti
niame šachmatų turnyre, žaidė 
lietuvis R. Cholmovas iškovoda
mas antrąją vietą, šuoliuose į 
vandenį Sovietų S-gos rinktinėje 
yra lietuvaitė A. Kareckaitė.

LIETUVIS — DIEVDIRBYS
Vokietijoj likęs lietuvis P. Gren- 

da plačiai garsėja dirbdamas Lie
tuvos vytis, kryžius ir koplytė
les. Jis rašo Amerikos, Kanados 
ir Australijos lietuviams laiškus, 
kad šituos drožinius galima, esą, 
užsisakyti adresu: P. Grenda, 
Kirchheim, Postfach 58, L.S. 10, 
4200. R. Pfalz, Germany.

matoriume. Grupė Kauno patrio
tų, padedant medicinos fakulte
to sargams, prasiskverbė į vidų 
ir, negalėdami karstų išgabenti, 
juos nunešė į rūsį. Per naktį sie
noje buvo paruošta slėptuvė ir 
joje karstai buvo aklinai užmū
ryti. Ilgų laikų nebuvo žinoma, 
koks likimas ištiko juos ir kur 
yra didvyrių kūnai”.

Tik šių metų birželio pradžio
je paslėpti karstai buvę surasti. 
Skubiai j ieškoma prideramai gar
bingos vietos lakūnų kapui, ku
riame numatoma juos iškilmingai 
palaidoti, minint 25-rių metų su
kaktį nuo didvyriškojo Dariaus 
ir Girėno žygio ir jų žuvimo.

NEAIŠKU, NES ATSAKYMO DAR NĖRA
Melbourno apyl. visuotinas na

rių susirinkimas išrinko valdybą 
iš penkių narių. Viskas aišku, 
reikalas tuo atrodo ir buvo baig
tas. Laikraščiai parašė, kad val
dyba susideda iš šešių narių. Pa
sidarė neaišku: kaip tai atsitiko? 
Viešai paklausta Melbourno apyl. 
valdyba, kokiu pagrindu ir kieno 
pakviestas atėjo į valdybą šeš
tasis. Paklausimas aiškus. Reika
las pastatomas teisingai.

Dar nepaskelbtas Melbourno 
apyl. valdybos atsakymas, o B. 
Klevas su J. Janušoniu “T.A.” 
Nr. 19 jau aiškina, kaip valdyba 
galvoja. Tur būt žino, ką daro. 
Gal išsiaiškino vietoje, juk Mel
bourno apyl. valdyba yra čia pat, 
Melbourne.

Klevas aiškina, kad valdybos 
sprendimas yra ’’tikslus ir teisin
gas”, jei jau kartą susirinkime 
nubalsuoto klausimo neleista per-

Pajieškojimai
★ Felikso Skabeiko* j ieško Vy

tautas Kaunas, Pearcedale, Vic.
★ Antanas Mieleška, sūnus Če- 

liaus, Vladas Aglinskas gimęs 
1915 m. Yra laiškų iš Lietuvos, 
žinantieji malonėkite rašyti šiuo 
adresu: A. Martišius, 98 Summer 
St., Perth, W.A.

★ Pajieškomas Eduardas La
pinskas, kilęs iš Dusetų V. Zara
sų apskr. Rašyti adresu: Izido
rius Urbonas, čaixa Postai 239, 
Jupa Painia, Estado de Sao Pau
lo, Brazil.

★ Juozo Stasevičiaus, kilusio iŠ 
Vidugirių kaimo, Siesikų valse. 
Jieško B. šarkenis, gyv. 189J New 
York Ave., Newark 5, New Jer- 
sey, U.S.A.

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

|.. GIFT PARCELS SERVICE||
SAV. S. NARUŠIS |

36 BERRILLE RD., BEVERLY HILLS, NAW.

(3 min. nuo Narwee stotie.) g;
Priėmimo vai.: trečiad., ketvirt. ir sekmadieniais nuo 8-3 p.p. g

Pranešu gerb. dovaninių pakietų siuntėjams, kad esu ga- 
vęs iš Inturist’o naujas instrukcijas, kad iki atskiro parėdy- g: 
mo pakietus tepriimti tik iki š.m. liepos mėn. 10 d. Kaip g;

§: bus toliau, nežinoma. Patariu tautiečiams paskubėti išsiųsti 
•g iki to laiko. -g

Skyriai. g
g: CABRAMATTA: 75A John St., Annabelle House (už pašto) g 
■g antras augštas, 7 kamb. Valandos 12-5 p.p. Seštad. 8.30-1 v.p-p.
:g Tel.: UB 3680 gĮ
g NTWCASTLE: A. šernas, 115 Janet Str., Merewether, Tel: ig 
g: MF 1653. Priėmimas nuo 7-9 p.p. kitu laiku susitarus. g: 
jg ENFIELD: M. Petronis, 152 Liverpool Rd. Valandos: kasdien ig 
g: nuo 9 iki 6 vai. vak., šeštadieniais 9 iki 12.30 vai. p.p.. Tel.: g: 
:g UJ 5727. Susitarus paima ir iš namų. :g

DĖMESIO MOTERIMS!
Specialios moterims žiemos sezonui plaukų pusmetinės sukuo- :•:> 

g senos — FRANK’S SPECIAL. §
•:•: Tiktai vienam liepos mėnesiui! g:
:g Mūsų populiarūs MAĘIGNY šalti pusmetiniai sušukavimai, g:

Sumažintos kainos nuo 4 ginių iki 2 svarų 10 šilingų.

g; Nepraleiskite progos!
Susidedančios pusmetines bus nemokamai pavaišintos kavute g« 

ir gaus N.S.W. State loterijos bilietą.
g: Šį patarnavimų Jūs gausite atsilankę į ' * g:

Frank’s Hairdresser Salon, Bankstowne
(SAV. PRANAS SAKALAUSKAS) g:

•g Jus aptarnaus prityrę darbininkai turį Londono ir Europos g: 
praktiką. $•

g PLAUKŲ DAŽYMAI IR STILIAUS KIRPIMAI PAGAL g
PASKUTINIUS PARYŽIAUS MODELIUS. g
Priimami užsakymai ir telefonu UY 6644. •:•:

| Frank’s Hairdresser Salon |
380 South Terrace, Bankstown (Arkadoje) |

g: (4 durys nuo Woolworth’o o sekančios durys nuo Palmers g:
:g vyriškų drabužių krautuvės. Įėjimas iš arkados II-me augšte, g: 
g: o vyrų salonas I-me augšte.) gi

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).

balsuoti. Nuo tokio aiškinimo ne- 
sidaro aiškiau. Dėl to netenka 
džiaugtis, nes vistiek lieka neaiš
ku, koks yra tasai “teisingas 
sprendimas”.

Janušonis aiškina šeštojo atsi
radimą kitaip. Esą valdyba pase
kė 1954 m. Melbourno apyb. val
dybos pavyzdžiu.

Du aiškintojai ir dvi nuomo
nės. Vienas kaž ką neaiškaus kal
ba apie susirinkimą. Antras jau 
aiškiau kalba apie precedentą. 
Tačiau, jei kyla nuomonių skir
tumas, tai jau pats faktas rodo, 
kad tie aiškinimai nepriimtini.

Galima būtų suprasti, jei tokius 
aiškinimus rašytų asmenys, ku
rie visuotiname susirinkime ne
buvo ar jį anksčiau apleido. Keis
tai nuaidėjo Klevo ir Janušonio 
neaiškūs aiškinimai. Matyti, kad 
aiškiai nesusigaudo esamoje pa
dėtyje. Visai aišku, kad Klevo ir 
Janušonio neaiškūs spėliojimai 
neatstoja Melbourno apyl. valdy
bos atsakymo.

Klevas ir Janušonis aiškiai lau
kia Melbourno apyl. valdybos at
sakymo į viešą paklausimą: kokiu 
pagrindu atsirado valdyboje šeš
tas? Jei nelauktų, tai neturėtų 
noro neaiškiais ir prieštaraujan
čiais aiškinimais sukelti “erzelį” 
ten, kur teisingai reikalas yra 
pastatomas.

Klevuioni*

J.H. ABROMAS —
Elektros reikmenų pardavimo 

atstovas. Lietuviams — nuolaida 
Kreiptis: 51 John St., Anandale, 
N.S.W. Telef.: MW 3607.
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