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ANT SLENKSČIO VISUOTINO KARO?
PO IRAKO SUKILIMO, PASAULIO POLITINĖ PADĖTIS KASDIEN 
AŠTRĖJA. CHRUŠČIOVAS REIKALAUJA AMERIKIEČIUS PASI
TRAUKTI IŠ LEBANONO, ANTRU ATVĖJU — GRASINA SOVIETI
NIAIS SAVANORIAIS. AMERIKA VEŽA ATOM. GINKLUS.

Pasaulio politinius sluogsnius 
sukrėtė, kai pasklido žinios, kad 
Irake nuversta monarchija ir 
paskelbta respublika, solidarizuo
janti su Eigipto diktatoriaus Nas- 
serio planais ir pareiškimais.

Sunku šiuo tarpu nusakyti, ko
kia bus tolimesnė šios revoliuci- 
jis eiga, tačiau dabartiniais pra
nešimais iš Irako sostinės Bag
dado perversmas įvyko be didelių 
mūšių, nes jį organizavo kariuo
menė, vadovaujant populiariam 
generolui Abdel Kerim ei Kas- 
sem. įvykę sostinėje keletas su
sirėmimų prie jauno, vos 23 m., 
karaliaus Feisalo II rūmų ir prie 
kaikurių vyriausybės įstaigų. Su
kilimo metu žuvęs Irako min. 
pirm. gen. Nuri Se-said ir sosto 
paveldėtojas princas Abdul Illah. 
Jų lavonai esą minių sudeginti, 
o karalius sėdįs arešte, kitomis 
žiniomis nužudytas.

Bagdado radijas paskelbė šį su- 
sukilimo vadų atsišaukimą į tau
tą: “Jūs turite respubliką! Tatai 
yra jūsų pergalės diena — nacio
nalizmo triumfas! Džiąukitės ir 
linksminkitės! Eikite į gatves ir 
žiūrėkite į tyrono palaikus, ku
ris buvo, priešas Dievo ir tautos, 
kuris spjaudė tautą ir spardė ją.

Grupės jaunų žmonių žygiavo 
gatvėmis, šaukdamos: “Tegyvuo
ja Nasseris! Tegyvuoja vienalytė 
Arabija, viena tauta ir jos vadas 
Nasseris. Mes išsivadavome iš il
gų metų vergijos ir imperializ
mo.”

Toliau Bagdado radijas prašė 
gyventojus laikytis ramumo ir 
ypač saugoti užsieniečius ir jų 
turtą.

Šis smūgis vakariečiams, ypač 
dar Bagdado Pakto valstybių 
konferencijos, kuri vyksta IStam
bule, išvakarėse, jei’ neįvyks ko
kių netikėtumų, yra neatitaiso
mas.

Irakas iki šiol buvo patikimiau
sias Vakarų sąjungininkas, nes 
nuo jo laikysenos priklausė Vid.

KITŲ SIMPATIJOS 
LIETUVIU TAUTAI 

i »
Europos, Amerikos, Australijos 

žemynuose Birželio įvykių sukak
ties proga daugelyje lietuvių ko
lonijų įvyko įspūdingi minėjimai, 
kuriuose daug kur dalyvavo ir 
kitų tautų žmonės, pareikšdami 
lietuviams ir kitoms Pabaltijo 
tautoms netik užuojautą dėl pra
eities skaudžių įvykių — okupa
vimo, trėmimų, tautų naikinimo 
— bet ir reikšdami nuoširdžias 
simpatijas Pabaltijo tautų lais
vinimo pastangoms. Būdingas 
Amerikos vyriausybės pareiški
mas tos sukakties proga:

“Jungt. Amerikos Valstybių 
simpatijos Pabaltijo tautoms yra 
visiems gerai žinomos ir Jūs ga
lite užtikrinti tuos, kurie susi
rinks birželio 15 d., kad mūsų 
vyriausybė rūpinasi ir toliau Pa
baltijo tautų byla. Kaip valsty- 

, bės sekretorius yra š.m. vasario 
16 d. pareiškęs, mes smerkiame 
Sovietų jėgos veiksmus inkorpo- 

Rytų politinė lygsvara ir tam tik
ra garantija, kad Arabijos pa
saulio nafta, kurios esą apie 12 
mil. tonų, tekės ne į Sovietų blo
ko pajėgumo arsenalus, bet juo 
naudosis vakariečių karinis po
tencialas.

Pradedama spėlioti, kad gal 
greitu laiku panašus įvykis atsi
tiks ir Saudi Arabijoj, kurios da
bartinis ministeris pirm, princas 
Feisala's yra Nasserio garbinto
jas, ir jo brolis karalius Saudas 
jau neturi krašte absoliutinės ga
lios.

Irako naftai eksplotuoti yra 
sudaryta vad. Irako Naftos Ben
drovė, kurioje apie 25% turi 
britai, o kita dalis yra olandų, 
prancūzų ir amerikiečių a.kciPkKl— 
kų žinioje. Po šių įvykių, reikia 
laukti Irako naftos šaltinių na
cionalizacijos, kas suteiks didelį 
smūgį vakariečiams.

Daug vakariečių politinių ko
mentatorių dėl šių įvykių gana 
kietai kaltina Amerikos Eisenho- 
verio vyriausybę, kuri 1956 m. 
lapkričio mėn. savo intervencija 
neleido britams ir prancūzams 
vieną kartą ant visados užbaigti 
su Nasseriu...

Pastarųjų dienų įvykiai Vid. 
Rytuose, kai Amerikos jūrų pės
tininkai, prezidento Eisenhoverio 
įsakymu, išsikėlė į Lebanoną, pa
saulio politinę padėtį įtempė iki 
dektuko įžiebimo visuotinam gais
rui.

Vakariečių ryžtas neužleisti 
Arabijos valstybių visiškai Sovie
tų įtakai, o vėliau gal ir kontro
lei, nustebino abejojančius, ku
rie jau eilę metų stebėjosi Ame
rikos nuolaidumu tame regijone.

šį kartą Amerika parodė žes- 
tą, kuris ir tinka stipriajam opo
nentui, nes tik jos jėga gali iš
gelbėti Vakarų kultūrą nuo nenu
malšinamo agresoriaus užmačių.

Britų, prancūzų ir turkų kari
nės pajėgos yra pilnoj paruošty, 
jeigu besirutulioją įvykiai jų pa

moti Pabaltijo valstybes į Sovie
tų Sąjungą ir to niekuomet ne
pripažinime.”

Toks buvo pareiškimas iš Bal- 
tųjų rūmų. O JAV Valstybės de
partamentas savo ruožtu dar t.k. 
pareiškė:

“Mes tikime, kad laisvės meilė, 
kuria visuomet pasižymėdavo Pa
baltijo tautos, yra nepalaužiama 
ir kad joms negalės būti atimta 
neribotam laikui teisė gyventi lai
svėje, išsirinkus sau tinkamas 
valdžias...”

Ne mažiau pažymėtinas Jung
tinių Amerikos profesinių sąjun
gų organizacijos pirmininko G. 
Meany pareiškimas, kuriame pa
brėžiama :

“Amerikiečiai ir laisvę mylin
tieji žmonės visame pasaulyje 
niekad nei vienai valandėlei ne
gali susvyruoti savo nusistatyme 
remti Pabaltijo tautas, siekian
čias savo tautinės nepriklausomy- 

reikalautų. Anglija žada vykdyti 
savo pasižadėjimus jaunam Jor
dano karaliui, jeigu jo vyriausy
bė paprašys paramos prieš Ei- 
giptą, Siriją"ar kitus priešus. Yra 
nepatvirtintų žinių, kad turkų 
kariuomenės daliniai jau įžygia
vo į Jordaną, į kur, keliasi britų 
parašiutininkai.

Irake padėtis vis dar neaiški. 
Jordano radijas praneša, kad 2-ji 
Irako armijos divizija pilnoj su
dėty iš Mosulo žygiuoja į Bag
dadą padėti areštuotajam kara
liui. Pačiame Bagdade dar vyks
ta mūšiai ir tikima, kad karaliui 
ištikima kariuomenė greitai per
eis į akciją visu frontu.

Komunistinio. _fron.tp_radįįą§u. it. 
“opū'ilBa dėl amerikiečių išsikėli- 
mo į Lebanoną kelia didžiulį 
aliarmą. Jie apkaltino Ameriką 
agresorium, šiai muzikai iš da
lies pritaria net Jugoslavijos dik
tatorius marš. Tito, kurio nuo
mone, šis amerikiečių žingsnis 
galįs sukelti visuotinį gaisrą.

Azijos neutralieji, jų tarpe ir 
Indijos Neru, šiuo tarpu tyli. At
rodo, kad jie dar nespėjo susi
orientuoti įvykių eigoje.

šios padėties išryškinimui la
bai svarbi Sovietų Sąjungos lai
kysena. Pasaulio politiniai ko
mentatoriai beveik vieningos nuo
monės, kad sovietams, jei jie jau
čiasi pakankamai stiprūs, šis ame
rikiečių žygis atidaro laisvo pasi
rinkimo galimumus — įsikišti jė
ga į įvykių rutuliojimąsi. Tačiau 
didžiuma politinių stebėtojų vis 
dėlto abejoja komunistinio bloko 
pajėgumu ir taria, kad jau pats 
laikas Vakarams pradėti jėgos ak
ciją ne žodžiais, bet ginklais.

Ateinančios savaitės parodys, 
kuria linkme įvykiai vystysis, 
ypač kad Amerika prez. Eisenho
verio lūpomis pasiliko sau neuž
darytą kelią atgal, kai jis pareiš
kė, kad amerikiečių kariniai da
liniai iš Lebanono ir kitur — tuo
jau pasitrauks, jeigu UNO per
ims šio krašto tvarkos priežiūrą.

bės ir žmogaus teisių atstatymo. 
Pavergtoji Europa yra dėmė ant 
20-jo amžiaus civilizacijos. Sovie
tų kolonializmas yra net aršes
nis savo priespauda ir išnaudiji- 
mo politika, negu senasis, dabar 
jau smunkantis kolonializmas 
Azijoje ir Afrikoje. Jokia viršū
nių konferencija nepatarnaus tai
kos reikalui, jei ji nepagreitins 
tautinės laisvės gražinimo Pabal
tijo tautoms. Jūsų kova už lais
vės atgavimą yra kova už žmo
gaus vertybę ir taiką visur...”

Lietuvių organizacijos yra ga
vusios ta proga pareiškimus iš ei
lės JAV valstybių gubernatorių, 
senatorių ir šiaip žymių asmenų 
ir įstaigų. Panašiai buvo ir Ka
nadoje.

Philadelphijoje įvyko bendras 
lietuvių, latvių, estų, ukrainie- 
cių ir vengrų mitingas Birželio 
įvykiams paminėti, į. kurį buvo 
atsilankęs ir vienas JAV kongre
so atstovas. Lietuvius atstovavo, 
be kitų, VLIKo vicepirmininkas 
Dr. Jonas Stikliorius, kurio kal
ba angliškai padarė į susirinku
siuosius gilų įspūdį. E.

PASAULIO POLITIKOS 
VERPETUOSE

Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas ir kp vadas Chruščio
vas pastaruoju metu parašė Va
karų valstybių galvoms vėl kele
tą ilgų laiškų, kuriuose, be kit
ko, kaltina Vakarus, kad šie, gir
di, trukdą viršūnių konferencijos 
paruošimą. Iš visų Kremliaus 
samprotavimų mums pats įdo
miausias tas, kuris liečia ir oku
puotąjį mūsų kraštą bei kitas pa
vergtas tautas. Chruščiovo teigi
mu, vakariečiai trukdą viršūnių 
konferencijos ruošą tuo, kad sten
giasi į jos dienotvarkę įjungti, 
bet kitko, ir Rytų Europos tautų 
padėties svarstymą.

Maskvos radijas savo komen
taruose taip pat pakartotinai api
barė vakariečius tais pačiais kal
tinimais. Ir Vilniaus radijas ke
letą kartų šitą pranešė. Tokiu 
būdu apię tą reikalą sužinojo ir 

AicLietuvos gyventojai, kurie 
šiaiplai^įtr—pasaulio_ radi j o
transliacijų nesiklauso. Jie is ‘pa
čių sovietų šaltinių sužino, kad 
Vakarai Rytų Europos tautų 
klausimą tebelaiko neišspręstą.

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOS 
SUŠAUKIMO REIKALAS 
TEBELIEKA ĮSTRIGĘS

Teroro veiksmai Vengrijoje to
kios konferencijos ruošimo kli
matą dar labiau pablogino. Tik 
dėl numatytos atominių ekspertų 
konferencijos, kuri prasidėjo lie
pos pradžioje, reiškiama daugiau 
optimizmo.

Mirties sprendimas prieš b u v. 
Vengrijos minister! pirmininką 
Imre Nagy ir generolą Maleter, 
paskelbtas Maskvos radijo naktį 
į birželio 17 d., anksčiau negu 
paties Budapešto, lyg koks siau
bas sujaudino visą pasaulį. Jie 
ir kiti mažesnėmis bausmėmis 
nuteistiem slaptojo teismo buvę 
kaltr* rtdi perversmo ruošimu. Su
kilimas Vengrijoje įvyko užperei- 
tais metais. Sukilimui nepavykus 
(įsikišus savais šarvuočiais sovie
tų kariuomenei), Nagy buvo ga
vęs azilio teisę Jugoslavijos pa
siuntinybėje Budapešte. Jį iš ten 
išviliojo sovietai klastingu paža
du, kad jam suteiks “laisvą ke
lią”. Tačiau Nagy buvo tuoj pat 
suimtas ii’ iki mirties sprendimo 
įvykdymo kalinamas. Generolas 
Maleter buvo pagautas taip pat 
klasta. Jis buvo suimtas beside
rant su sovietų įgulos karininkais 
dėl sovietų dalinių evakuacijos. 
Ryšium su tuo klastingu mirties 
sprendimu ir jo staigiu įvykdymu 
per visą pasaulį perėjo pasipik
tinimo banga. Net Maskvai pa
lankūs sluoksniai, visokie koeg
zistencijos šalininkai ir “neutra- 
listai” negalėjo susilaikyti neiš- 
reiškę savo pasipiktinimą.

DAUGELYJE PASAULIO

VIETOVIŲ

įvyko viešos demonstracijos 
prieš sovietinį terorą. Net Švei
carijoje, Zueriche, pastarosiomis 
dienomis įvyko masinis protesto 
mitingas, kuriame dalyvavo apie 
8.000 asmenų. Zuericho savivaldy
bės pirmininkas Dr. E. Bieri t.k. 
išreiškė švencarų užuojautą ir 
simpatijas tiems milijonams žmo
nių, kurie sovietų pavergtuose 
kraštuose yra netekę laisvės ir 
visas savo viltis mato ateityje. 
Kalbėtojas visų susirinkusiųjų 

vardu pasisako už solidarumą su 
visais pavergtaisiais. Schaffhau- 
seno miesto . pirmininkas ir Švei
carijos socialdemokratų vadas 
Bingolf atvaizdavo, kaip Rytų 
Europos tautos pateko po Mask
vos jungu ir kaip jos iki šiandien 
kenčia. Sekantis kalbėtojas, prof. 
Kaegi, ėmėsi atsakyti į klausimą, 
ką Vakarai turėtų dabar daryti. 
Pirmiausia jis siūlo atsisakyti me
lagingo koegzistencijos o balsio. 
Vakarai turi parodyti dar dides
nį budrumą, nes Kremliuje vie
toje Stalino viešpatauja kiti sta
linizmo vykdytojai, kurių žodžiais 
ar sutarčių parašais negalima ti
kėti. Vakarai turi stiprinti savo 
karinę galią. Kalbėtojas taip pat 
siūlė daugiau paremti pabėgėlius 
iš Rytų Europos.

KREMLIAUS UŽKULISIUOSE 
BRAŠKA

Prie tokios išvados prieina dau- 
g^A .naujausiųjų įvykių komen
tatorių VatelOSiU abejo
nės, kad kruvinas įvykis Vengri
joje gerokai pablogino Kremliaus 
poziciją pasaulio arenoje. Pablo
gino, kaip jau minėta, viršūnių 
konferencijos perspektyvas, ge
rokai nuvertino ir Maskvos perša
mos koegzistencijos galimumus. 
Jei Maskva tuo teroro sprendimu 
Vengrijoje (kuris juk be Chruš
čiovo sutikimo ar net įsakymo 
negalėjo būti vykdomas) rizikavo 
pabloginti savo padėtį užsienio 
politikos plotmėje, tai šita, anot 
vakariečių kai kurių stebėtojų 
nuomonės, aiškiai liudija apie te
berusenančias vidines kovas 
Kremliuje. Stalino laikų metodas 
apsidirbti su savo vidiniais prie
šais šūviu į pakaušį ar kartuvių 
kilpa, — atrodo, ir Chruščiovo 
vėl praktikuojamas. Kas bus to
kių metodų sekančios aukos? Nė
ra negalima, kad paties Chruščio
vo padėtis yra tiek pašlijusi, jog 
ir jį patį gali ištikti panašus li
kimas, jei jis nesigriebs teroris
tinių priemonių prieš savo tik
ruosius ar tariamuosius priešus. 
Staigiai sušauktas visasąjunginės 
kp centro komiteto plenumas, 
tikriausia, nevien tik kolchozi
nių reformų klausimais tarėsi. 
Taip pat krito į akį, kad staigiai 
į Maskvą buvo pašaukti visi žy
mesni sovietų diplomatiniai ats
tovai. Tai, paprastai, daroma 
svarbių reikalų progomis. Paver
gtosios tautos įvykių Maskvoje 
raidą seka dideliu susidomėjimu. 
Vienokia ar kitokia įvykių eiga 
juk gali privesti pri.e netikėtai 
naujos padėties, tuo labiau, kad 
padėtis visoje Rytų Europoje yra 
nenustovėjusi. Nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros — ištisas netik
rumas. Tito naujasis atsimetimas 
nuo Maskvos tą įspūdį dar labiau 
patvirtina. Ties Gomulkos galva 
Varšuvoje taip pat pakibo Da- 
moklio kardas. Ę.B.

PASLAPTINGAS SPROGIMAS 
RUSŲ EMIGRANTŲ BŪSTINĖJ

Birželio 26 d. Sprendlingęne, 
ties Frankfurtu, anksti ryte įvy
ko didžiulis sprogimas, kurio pa
sėkoje sugriauta visa namų da
lis. Tuose namuose buvo rusų so- 
lidaristų (NTS) radijo siųstuvas, 
spaustuvė ir eilės rusų šeimų bu
tai. Dalis rusų, dirba “Possev” 
leidykloje.

Savaitės Žinios
★ SKELBIAMA, KAD SOV. 

RUSIJOJ KOVA DĖL VALDŽIOS 
VYKSTA TOLIAU. Chruščiovas 
dar toli gražu nesąs įsitvirtinęs 
savo poste ir todėl kas vyksią 
Rusijoj trumpu laiku, esą, sunku 
atspėti.

Staiga ir netikėtai Chruščiovas 
išvyko iš Vokietijos komunistų 
partijos kongreso, kuris dar ne
buvo net įpusėjęs. Sklinda gan
dai, kad jis turėjęs paskubėti į 
Maskvą, nes turįs begales “nami
nių rūpesčių”. Jam dar būnant 
Vokietijoje, iš pareigų buvo at
leistas ilgametis Ardzeibeidžano 
respublikos min. pirm., o ši res
publika šiuo metu So v. Sąjungoj 
turi ypatingos reikšmės, nes ru- 
bežiuojasi su Persija, atseit su 
Vid. Rytais.

★ ŠIUO METU RYT. VOKIE
TIJOJ VIEŠI IR SOV. RUSIJOS 
GYNYBOS MINISTERIS MARŠ. 
MALINOVSKIS, kuris, esą, atvy
kęs čia atostogų, nors, neoficia
liomis žiniomis jis vedąs pasita
rimus su sovietų įgulų vadovybe 
ir kom. Vokietijos Vadais dėl Pa
ketinių bazių įrengimo Ryt. Vo- 
kieti'jby.

★ AMERIKOS LAIY-YNO VA
DOVYBĖ BŪGŠTAUJA, kai-SO- 
vietai, esą, nepaprastu greičiu 
gamina atominiais ginklais aprū
pintus povandeninius laivus, kai 
tuo tarpu amerikiečiai nesuspėja 
išvystyti savo gynybos prieš juos. 
Amerika esanti toli pažengusi ga
myboje ginklų, kurie galį sunai
kinti povandeninius laivus, bet 
neturinti dar tinkamų priemonių, 
kaip juos demaskuoti — išaiš
kinti. ši aplinkybė kelianti rim
to nerimo.

★ AMERIKA ŽADA GREITAI 
BAIGTI SAVO ATOMINIŲ GIN
KLŲ BANDYMUS RAMIAJAME 
VANDENYNE, kurie buvę sėk
mingi ir reprezentuoją didelę pa
žangą hidrogeninių ginklų tech
nologijoj.

šiuo metu, kaip žinome, Žene
voj vyksta atominė konferencija, 
kurioj dalyvauja Amerikos, Ang
lijos, Prancūzijos, Kanados, Sov. 
Rusijos, Čekoslovakijos, Lenkijos, 
ir Rumunijos mokslininkai.

Pranešama, kad esą prieita kai- 
kurių neesminių susitarimų.

★ KIPRO SALOJE VĖL PA
SKELBTAS APGULOS STOVIS. 
Uždrausti visi susibūrimai ir nak
tį neleidžiama vietiniams gyven
tojams be specialių leidimų išeiti 
į gatves.

Turkų mažumos vadovybė ir 
Turkijos vyriausybė kaltina Ang
lijos min. pirmininką, kad jis 
esąs kaltas, jog buvę prileista 
prie turkų gyventojų išžudymų, 
kuriuos įvykdė Kipre gyveną 
graikai.

Turkai reikalauja, kad Kipro, 
sala būtų padalyta į dvi dalis ir 
kiekviena tautybė apgyvendinta 
atskirai.

★ PASKUTINĖMIS ŽINIO
MIS, ANGLIJOS KARALIENĖ - 
VIS DAR SERGA ir negali eiti 
savo pareigų. Kaikuriuos valsty
binius reikalus už ją šiuo metu 
atlieka jos vyras princas Pilypas.

★ Įtampa Vid. Rytuose didėja. 
Anglija ir Amerika skubomis iš 
lėktuvų meta savo kariuomenių 
dalinius ir veža atominius ginklus.

1



2 MOŠŲ PASTOM 1958 m. liepos 21 <1.

&®KUPUOTCŪE
tųjų lietuvių skaičių.

Vt+ LIETUUQ7E
IŠ KAUNO TIESOS, VILNIAUS RADIJO IR KITŲ ŠALTINIŲ

ATSIRADO PAVOJINGAS 
KENKĖJAS

Tai ilgakojis uodas, kuris Plun
gės rajono kolūkiuose naikina li
nus. Kai kur jau sunaikinti išti
si linų plotai. Iš čia pavojingas 
kenkėjas persimetė jau ir į Kre
tingos rajono linų laukus. Uodas 
yra apie 16-26 
pora sparnelių 
gomis kojomis, 
linų stiebelius,
savo urvelius. Kai prisiveisia jų 
labai daug, linus visiškai išnai
kina.

tautybės gyventojų būta 2,4 mi
lijonai. To paties tomo 251 pusla
pyje pasakyta, kad lietuviai suda
rą per 80 procentų visų gyvento
jų Lietuvoje, kas irgi reikštų apie 
2,4 mil.

mm ilgio, viena 
ir. nenormaliai il- 
Nukirtęs jaunus 
juos įsitraukia į

KOMPAKTUOS CK AIMANOS 
DĖL NEGEROVIŲ ŽEMĖS 

ORYJE
Lkp centro komiteto plenumo 

nutarime, kuris per Vilniaus ra- 
riją buvo paskelbtas birželio 26 
d., skundžiamasi, kad eilė rajonų 
ignoruoja kukurūzų reikšmę. Ei
lėje kolūkių pasėliai, prižiūrimi 
nepatenkinamai. Centro komite
tas kaltina žemės ūkio ministe
riją, rajonų komitetus, tarybinių 
ūkių ir kolūkių vadovybes, kad 
šienapiūtė nebuvusi kaip reikiant 
pravesta. “Dėl to daugelis kolū
kių ir tarybinių ūkių dar nepra
dėjo šienauti pievų” (įsidėmėti
na, kad čia birželio 26 dienos pra
nešimas. E.). Daugelyje Lietuvos 
MTS, kolūkių ir tarybinių ūkių 
dar nesuremontuotos mašinos 
derliui nuimti. Mažai esą rūpina
masi trąšomis. Mėsos ir pieno ga
mybos temjpai esą‘lėti ir nepa
tenkinami. Paruošų sistemoje esą 
daug rimtų trūkumų. Mažėjąs pie
no riebumas, gyvuliai sublogsta, 
smunka linų kokybė, vis dar ne
išvengiama ž.ū. produktų gedimo. 
Eilėje rajonų niekas nesirjj^inąs 
soclcnktynėmis. Cep&b komite
tas įpareigoįrihinisterijas ir įvai
rius Jęoftitetus pildyti tai, kas ck 

įsakoma.

O KAS SKELBIAMA 
NAUJESNĖJE LAIDOJE?

Ne labai senai išėjo iš spaudos 
Sovietų Didžiosios Enciklopedijos 
50-tas tomas (Maskva 1957 m.). 
To tomo 110 puslapyje nurodoma, 
kad 1940 metais Lietuvoje būta 
jau ne 2.400.000 lietuvių tautybės 
gyventojų, o tik 2.032.000. Tarp 
2 5-j o ir 50-jo tomo išleidimo pra
ėjo tik keleri metai. Sunku tikėti, 
kad per tą laiką būtų paaiškėju- 
sios tokios didžiulės pirmesnių 
statistikų klaidos, kad susidaro net 
apie 400.000 lietuvių tautybės gy
ventojų skirtumas, čia slypi tam 
tikra paslaptis.

Kokiu būdu dingo iš sovietų ofi
cialiosios statistikos per tokį grei
tą laiką apie 400.000 lietuvių tau
tybės žmonių? Kaip jie galėjo būti 
“nurašyti” net nepaaiškinus, dėl 
ko taip padaryta? Ko siekiama to
kiomis manipuliacijomis?

DANCIGE PASTATYTAS - 
LAIVAS LIETUVAI “JULIJA 

ŽEMAITĖ”.
Šiomis dienomis atplaukęs į 

Klaipėdą. Dancige anksčiau buvo 
pastatyti ir laivai “Petras Cvir
ka”, “Marytė Melnikaitė” ir 
“Plaukiojanti žemė”.

KIAULIENOS CENTNERIO 
SAVIKAINA — PER 1000 

RUBLIŲ
Širvintų rajono šešuolėlių ta

rybinio ūkio direktoriaus pasako
jimu Vilniaus radijo valandėlėje 
Žemės ūkio darbuotojams (birž. 
10 d.) vieno centnerio kiaulienos 
pagaminimo savikaina iki šiol bu
vusi 1020 rublių. Dabar siekiama 
savikainą atpiginti iki 850-900 
rublių. (Pastaba: Šitas tarybinis 
ūkis tik pereitais metais buvo 
įsteigtas nusavinus kolūkines že
mes. Nors tarybinis ūkis įsirengė 
automatines šėryklas ir šiaip pa
tobulinimus, gamybos savikaina 
vistiek lieka palyginamai aukš
ta).

NAUJESNIOJI MASKVOS STAT 
ISTIKA ATIDENGIA ALIAR
MUOJANČIUS SKAIČIUS—MA
NIPULIACIJOS RUOŠIANTIS 
GYVENTOJŲ SURAŠINĖJIMUI 
LIETUVOJE?

Dar prieš keletą metų Sovietų 
Didžioji Enciklopedija ir kiti Ma
skvos statistiniai leidiniai skel
bė, jog 1940 metais gyventojų 
Lietuvoje buvo apie 2.900.000, gi 
1954 metais ir vėliau, pvz., 1956 
m. gyventojų skaičius Maskvos 
duomenimis siekęs jau tik apie 
2.700.000.

Tačiau mus šį kartą domina ne 
Lietuvos gyventojų apskritai, o 
lietuvių tautybės žmonių skaičius. 
Palyginus tam tikrus pačių sovietų 
statistikos skaičius, paskelbtus 
naujesniose Sovietų Didžiosios En
ciklopedijos laidose, gaunasi labai 
aliarmuojantis vaizdas.

Tos enciklopedijos 1954 metų 
laidoje (25 t 279 pusi.) parodyta, 
kad 1940 metais Lietuvoje lietuvių

PASTANGOS APSISAUGOTI 
NUO GALIMŲ SIURPRIZŲ
Kaip žinoma, maždaug už pus

mečio, 1959 m. sausio 15 d. Lie
tuvoje (kaip ir kitose Sovietų Są
jungos respublikose) įvyks visuo
tinas gyventojų surašinėjimas. 
Jam vadovaus Lietuvos Statistikos 
valdybos viršininkas Boris Dubas
ov. Kaip ir bebus stengiam^.L-p^ 
kirpti” priereikalų gau
simų^ surašymo duomenis, vis- 
vien turės išryškėti, kiek žymiai 
yra sumažėjęs lietuvių tautybės 
žmonių skaičius Lietuvoje. Yra 
galima prielaida, kad kompartijos 
vadovybės ir sovietiniai pareigū
nai, norėdami apsisaugoti nuo bū
simo gyventojų surašymo sovie
tams nemalonių siurprizų, sumanė 
iš anksto apkarpyti 1940 metų lie
tuvių skaičių. Jei sovietų naujes
niais duomenimis anais 1940 me
tais lietuvių būta tik 2.032.000, o 
surašymas parodys tik panašų 2 
milijonų skaičių, tai sovietinė pro
paganda, gal būt, skelbs, kad karo 
ir vokiečių okupacijos pasėkoje 
lietuvių gyventojų nepriaugo. O 
jeigu bus daugiau negu 2 milijo
nai, tai girsis savo sovietine sant
varka, kuri tariamai leidusi padi
dėti lietuvių skaičiui (o ne suma
žėti, kaip, anot jų, vis skelbia 
“užsienio lietuviai nacionalistai”).

Pačių sovietų duomenimis, kaip 
jau minėta, bendras Lietuvos gy
ventojų skaičius nuo 1940 iki 1956 
metų sumažėjęs maždaug 200.000. 
Paskelbus naujesnius sovietų duo
menis, rodančius lietuvių skaičių 
mažesnį net 400.000, galima lauk
ti, jog busimojo gyventojų suraši
nėjimo duomenys, jei tik jie bus 
teisingai surinkti ir paskelbti, ir 
mums lietuviams gali duoti liūdnų 
siurprizų. Sovietinės manipuliaci
jos, apie kurias čia pranešama, to
kiam pesimizmui duoda rimtą pag
rindą.

Lietuviai laisvajame pasaulyje 
visai tikslių žinių apie tikruosius 
lietuvių tautos nuostolius žmonė
mis iki šiol negalėjo turėti. Buvo 
skelbiami tik spėjamieji skaičiai; 
kartais didesni, kartais mažesni. 
Lietuvių tautos tragedijos apimtis 
dar ir šiasdien negali būti grind
žiama visais tiksliais skaičiais. Jie 
tik su laiku paaiškės. Galimas 
daiktas, kad kitų metų pradžioje, 
kai Lietuvos gyventojų surašinėji
mas jau bus įvykęs, vienu kitu at
žvilgiu gausime naujų statistinių 
duomenų. Tačiau matant, kaip so
vietinės įstaigos jau prieš tą sura
šinėjimą atlieka tam tikras keistas 
manipuliacijas net su praeities 
skaičiais, yra galima prielaida, 
kad tos pačios įstaigos nesivaržys 
atlikti tam tikras manipuliacijas 
ir su hūsimojo gyventojų suraši
nėjimo duomenimis, siekdami pas
lėpti tikrąjį išnaikintųjų ir ištrem-

KOKIA TA NAUJOJI 
KOLŪKIŲ SISTEMOS REFORMA

Kad sovietų kolchozinė sistema 
yra netikusi — tai žino visas pa
saulis, tuo įsitikino ir patys sovie
tų vadai. Chruščiovas suskato kol
chozinę tvarką savaip pertvarkyti. 
Tarp kitko, ėmėsi stambiuosius 
kolchozus smulkinti, panaikino ar
ba sumažino kolūkiečių prievoles 
iš jų privačių sklypų, nesenai pra
dėjo likviduoti MTS (mašinų trak
torių stotis), pradėta pertvarkyti 
ir kolūkiečių atlyginimų būdą, o 
dabar, greitomis sušaukus visasą
junginės kp centro komiteto ple
numą, birželio 17 d. Chruščiovas 
išdėstė vėl naują kolchozų refor
mos planą, kuris jau paskelbtas.

“Pripažinti tikslingu, pradedant 
nuo 1958 metų, panaikinti kolū
kiams žemės ūkio produktų priva
lomuosius pristatymus valstybei 
ir atsilyginimą natūra už mašinų 
traktorių, remonto technikos ir 
specializuotų stočių atliekamus 
darbus kolūkiuose.”

“žemės ūkio produktų valsty
bines paruoštas vykdyti, prade
dant 1958 metais, supirkimo tvar
ka. Siekiant teisingiau nustatyti 
kolūkių dalyvavimo mastą aprū
pinant valstybę žemės ūkio pro
duktais, ir toliau laikytis tokio 
principo, kad pagrindinių produk
tų, konkrečiai: grūdų, bulvių, mė
sos, pieno, vilnos ir kiaušinių val
stybinių paruošų apimtis būtų 
skaičiuojama nuo hektaro, bet dar 
labiau diferencijavus kolūkiams 
šių produktų pardavimo nor
mas. .. ”

Naują paruošų 
ir sąlygas nustato 
rių taryba.

Be to, nutarta 
kolūkių pereitų metų įsiskolini
mą natūra pagal privalomuosius 
pristatymus už MTS darbus^^-—

Nutartą visų paruošų
Jrgahizacijos atpiginimo, dides
nio ūkiškumo. Visos įstaigos ir 
organizacijos įpareigojamos pasi
stengti, kad “besąlygiškai įvyk
dytų valstybinius planus ir 1958 
metams prisiimtus socialistinius 
įsipareigojimus žemės ūkio pro
duktams gaminti ir pristatyti 
valstybei.”

tvarkų, kainas 
ck ir ministe-

nurašyti visų

NAUJOS KNYGOS
RAŠO P. ANDRIUŠIS

BALTA DROBULfi
A. ŠKĖMOS EKSPRESIJONIST1NIS ROMANAS

jokio pateisinimo suvedami F. 
Kafka, O. Wilde, Rimbaud, Bau
delaire, — ir ko ten nėra!). Ką 
jie visi turi bendra su A. Garšva, 
kažkokio viešbučio keltininku? 
Jeigu A. Garšva, nepaisant šios 
tarnybos dar jaučiasi žmogum ir 
poetu, jis nemenkiau gali gėrėtis 
šiais kūrėjais, negu sėdėdamas 
minkštame fotelyje ir rūkydamas 
cigarus arba bevaikštinėdamas su 
savo tėvu Panemunės miškeliuo
se. Kristus, Buda, Nietzsche, Pla
tonas, Sartre, — ir ko čia nėra! 
Tokios skambių vardų infliacijos 
man neteko skaityti nė viename 
V. Europos literatūriniame veika
le, išskyrus enciklopedinius žody
nus.

Tie visi šifrai, hieroglifai, mitai 
anapus realybės neturi reikšmės. 
Net kraštutiniškai šifrinis J. Joy
ce FINNEGANS WAKE savo 
mitologiją remia vaizdais iš Dub
lino, ką jau bekalbėti apie ULYS
SES! Apie absurdišką žmogų ga
lima kalbėti tik tol, kol dar yra 
nuovoka normalaus žmogaus. Nei- 

žmogų, ką nors kritikuojantį, ko girnas savaime atpuola, kai ne
norą siekianti, kieno nors auką? I 

Iš A. Garšvos užrašų sužinom |

Herojus Antanas Garšva patsai 
veikia ir dar veda savo gyvenimo 
užrašus, šie užrašai atkuria A. 
Garšvos praeitį, Lietuvoj ir Vo
kietijoj, 
pirmame puslapyje įvietina New 
-Yorke kaip naktinės pamainos 
keltuvininką didžiausiame šio pa
saulinio didmiesčio viešbutyje. 
Vadinasi, turim reikalo su dviem 
veiksmo plotmėm, šis A. Gide 
pradėtas metodas (jisai naudojo 
net trijų aukštų metodą, kur ir 
pats autorius veda užrašus apie 
savo rašomąjį romaną) savo pa
sekėjų tarpe turi nemaža rašy- ' 
tojų, kaip Aldous Huxley (Point 
Counter Point) ir kiti. Tai lyg' 
skirtinguose kampuose paslėpti 
prožektoriai mestų šviesą į vieną 
objektą, tuo jam suteikiant kuo 
didesnio reljefingumo.

Ar A. Škėmos didvyris pakan
kamai apšviestas, kad galėtumėm 
jame įžvelgti gyvus žmogiškuo
sius bruožus, arba atkaklų nuo
širdžiai išgyvenamų idėjų nešio
toją, arba fanatiškai ieškantį ,

Autorius savo didvyrį

bėra teigimo.
Abidvi A. Garšvosis a. uarsvos užrašų suxuivm i —----  --• ^u<ovvo gyveninio

labai daug dalykų, kas buvo tė- plotmės, newyorkine ir lietuviš-
- .... . j_ romano

PRIEVOLĖS PALIKO, TIK 
DAVĖ JOMS KITĄ VARDĄ
Jau paviršutiniai metus akį į 

tą naują tvarką, aiškėja, jog ko
lūkių prievolės “valstybei” nė iš 
tolo nepanaikinamos ir kolūkiai 
nė iš tolo negaus laisvės gamin
ti, ką norės, parduoti kam ir už 
kiek norės. Kai žemės ūkio ga
minių paruošos valstybei dabar 
vadinsis “supirkimai” — esmėje 
mažai kas pasikeis. Bus ir to
liau nustatyta, kiek nuo hektaro 
reiks parduoti valstybei, kokio
mis kainomis ir sąlygomis. Ck 
paskelbime dargi įsakmiai įspėta, 
kad valstybiniai planai turi būti 
“besąlygiškai vykdomi”. Tokiu 
būdu visa ta reforma gera dali
mi yra vienas tų propagandinių 
blefų, kuriais Kremlius taip vy
kusiai mulkina ir savo šalies ir 
užsienio žmones.

DAR VIENAS ŽINGSNIS l 
SOVCHOZINIMĄ?

Jau ir kai kuriems užsienio 
komentatoriams pasidaro aišku, 
kad naujoji reforma, be kita ko, 
matomai turi tikslą kolchozus 
dar labiau priartinti prie sov- 
chozinės tvarkos. Kai visa bus 
labiau skaičiuojama skaitmeni
mis, o ne svoriniais (natūralinių 
prievv'jų) kiekiais, lengviau duo
sis palyginamos ir gamybinės iš
laidos ir darbininkų uždarbiai 
kolchozuose ir sovehozuose, taip 
pat ir prievolės valstybei. O kai 
kolchozįninkai ims skųstis savo 
bloga padėtim, sovietinė valdžia, 
jiems - patars kolchozus paversti 
į sovehozus... Visoje ilgoje Chru
ščiovo kalboje ir ilgame ck ple
numo pareiškime labai mažai te
kalbama apie kolchozininkų būk
lės pagerinimą (prisimenamas tas 
reikalas tik prabėgomis), o vis 
pabrėžiami valstybės požiūriai. 
Labai linkėtume Lietuvos kolcho- 
zininkams, kad jų sunki padėtis 
tų naujų reformų pasėkoje bent 
kiek pagerėtų, deja iš esamų duo
menų nearodo, kad tikrai taip 
bus.

vas, motina, sužinom, kad patsai koji, yra absurdiškos. Iš romano 
didvyris paskutiniais nepriklauso- neaišku, kur herojui buvo dau- 
mybės laikais buvo net oficialiai Į 8’au ejtfvės pareikšt savo asme

nybę: individualistiškoji Lietuvoj, 
ar komercinėj Amerikoj, keltuvo 
dėžėj? Jis ir ten ir čia susirūpi
nęs moterim, valstybine arba ško- 
tine degtine, o, tarp kit ko, ir 
poezija. Atrodo, labiau — mote
rim.

Knygos faktūra užpildyta plas- 
sintetiniu stilium, ang

liškai apsčiai barbarizuota kalba 
(main floor-lobby, f of fee-shop, 
belimenas ir 1.1.), kurios Lietu
voje, ar Brazilijoj lietuvis jau 
nesupras. Romanas skaitytinas 
visiems kaip naujų tendencijų 
kregždutė mūsų išeivijos 
tūriniame gyvenime.

Antanas Škėma, 
Balta drobulė.
Romanas, Nidos Knygų 

leidinys Nr. 23. 1958 m. 
Press, London, W.10.

pripažintas poetu (akiniuotas kri
tikas pažadėjo išspausdinti jo pir
mąjį eilėraštį). Suvedžiota pro
vincijos mergelė Jonė ir kėkšelė 
žėnia — jo meilės laimikiai. Pa
veldėjimo keliu (iš motinos pu
sės) psichiškai nesveikas. Poezi- 
4aLJeško_ pirminiu _ lietuviškosios
tautosakos versmių, bet konkrev -l’kinip 
tizuodamas savo ieškojimus pasi
tenkina nuvalkiotais vaidilomis, 
žalčiais, kaukais ir žemėpačiais. 
Nepatiko bolševikams, enkavedis
tai sumušo į kotlietą,. gulėjo be
protnamy, po to buvo partizanu, 
nudobė ruselį, pabėgo Vokietijon, 
suniekino visų pripažintą patrijo- 
tinį poetą Vaidilionį (atrodo, 
nuoširdumo vardan), emigravęs 
New-Yorkan pastoja dirbt keltu
vininku didžiausiame viešbutyje, 
laisvalaikiais vilioja svetimą žmo
ną, vilnietę Eleną, kuri jo nesi
baido, ir pabaigoje rengias tik-, 
rint sveikatą pas dr. Igną, kuris 
labai mėgsta lietuvišką tautosa
ką.

Man atrodo, čia per daug to 
viso gero, kad pro tą neatsakingų 
žodžių uždangą pamatytum, kuo 
gi gyvas Antanas Garšva. Jis tiek 
prišneka, tiek prirašo, jog nebe
žinai, ar čia tik protinio ligonio 
kliedėjimai (jie literatūroj taip 
pat turi savo logiką), ar asme
nybinio žmogaus išsisakymai. Ge
rai sumanytą veikalo konstrukci
ją ima skiesti neišgyventi pseudo 
-filozofiniai kratiniai (viešbučio 
kafeterijon prie ponų išėdų, be

litera-

Klubo
Nida

TIKRA DOVANA 
LIETUVIAMS

Pirmosios RINKTINĖS proga
Skirdamies iš Vokietijos, turė

jom panašių sumanymų. Bet Ni
dos Knygų Klubas (europiečiai 
lieka europiečiai!) pigiai ir gerai 
išsprendė reikalą, nors ir 10 me
tų pavėluotai. Ką jis padarė?

Nusižiūrėjęs seną anglosaksų 
paprotį duoti skaitytojams tai, 
kas buvo geriausio spaudoje per 
tam tikrą laikotarpį prieinamu ir 
pigiu būdu, Nidos Ksygų Klubas 
šį paprotį pritaikė lietuviams, ir 
štai turime pirmuosius rezultatus,

kurie yra reikšmingesni, negu ti
kėjomės.

Turėdami visame pasaulyje 
daugybę lietuviškų laikraščių, su
sidarėme įspūdį, kad tuose laik
raščiuose žinios pasikartoją, ke
liais mėnesiais vėluojasi (gyve
nantiems už devynių jūrų-marių), 
be to, tie laikraščiai dažniausiai 
prišiukšlinti partinio balasto, o 
mums vis tiek reikia žinių... ži
nių ne apie tai’, kas vyksta pa
saulyje, apie tai mes -pasiskaitom 
vietinėj spaudoj. Mums reikia ži
nių apie Lietuvą, nenuvalkiotų 
banalybių, o kompetetingų žinių. 
Ir pirmoji RINKTINĖ mums da
vė tokių žinių.

Labai džiugu, kad čia pirmą 
kartą įvertinamas A. Nevardaus-, 
kas, kuris jau kelinti metai kaip 
rašo Laisvojoj Lietuvoj apie 
Klaipėdos kraštą. Jo faktais, as
meniniais stebėjimais, tiksliais 
gamtos apibūdinimais paremti 
straipsniai prašoka publicistinę 
plotmę, išsiliedami grožine lite
ratūra, neturinčia sau lygių mū
sų raštijoje, žvejai, kopininkai, 
pelkininkai, kontrabandininkai, 
šaktarpiai, spalvingi metų laikai, 
— visa tai padvelkia duonelaitiš- 
ka poezija. Turim laukti, kad au
torius savo aprašymus tučtuojau 
išleistų atskira knyga, kuri bus 
vienas iš didžiausių tremties kul
tūrinių įvykių. Antras vertingas 
įnašas tai J. Kaupo apysaka; 
Keistas Sebastijono Barzduko, 
Nusikaltimas. Gaivus, nepreten
zingas, gyvenimiškas pasakojimas 
apie skausmingai pedantišką biu
rokratą. Trečias džiugus rašinys, 
paremtas faktais, įdomiais davi
niais — M.S. biografinis straips
nis apie M.K. Čiurlionį ir jo kū
rybą. Taip pat įdomūs nauji da
viniai iš J. Biliūno gyvenimo, pa
rašyti dr. A. Dargio. Du istoriko 
S. Sužiedėlio straipsniai apie ka
ralių Mindaugą patiekia skaityto
jui naujų minčių. Taip pat ver
tingas T. Šurnos epizodas — 1906 
metai Naujamiestyje. • Maži isto
riniai nesusipratimai (dr. J. Ma- 
tusas) bando nušviesti barzdo
čiaus, 'iškalos ii* palivarko sąvo
kas. B. Babrausko informacinis, 
apžvalginis straipsnis (Mūsų 
knygos) taip pat parankus nesu
sigaudančiam mūsų tremties lite
ratūroje. Iš literatūrinių atsimi
nimų randame P. Andriušio — 
Prie senos fotografijos, kur vaiz
duojama M. Biržiškos pedagogi
niai — h* te ra tūrinė veikla ir Vil
nius. Taip pat randame visą vir
tinę smulkių faktų, įvykių. Tik 
kažin, ar čia ką nauja duoda V. 
Karečkaitės svarstymai — Lietu
vos gamta mūsų rašytojų raštuo
se (neskaitant neskaniai skam
bančio antgalvio), kur sviestas 
bandomas aiškinti sviestiškumū. 
Nidiečiai, varykit darbą toliau! 
Nors ir gaila, kad RINKTINĖ 
težada pasirodyt kas trečias me
nuo.

RINKTINĖ, 
Nr. I, 1958

. Knygų Klubas, 
, Southern Row,

m. Leidžia Nidos
Nida Press, 3 

London W.10.

ŠIEK TIEK APIE LIETUVOS 
FILMŲ REIKALUS

Filmai Lietuvoje pradėti ga
minti Nepriklausomos Lietuvos 
laikais. Lietuviškam filmui nema
ža davė JAV-se gyvenantieji lie
tuviai. Lietuvai pakliuvus sovie
tams, jie į filmą atkreipė didelį 
dėmesį, galbūt kaip į vieną di
džiausių propagandinių galybių. 
Kokia iš to bus nauda lietuvių 
tautai — parodys ateitis Tikėti
na, ten lietuviai, anksčiau ar vė
liau, sugebės atskirti meną nuo 
propagandos, lietuviškus reikalus 
nuo raudonųjų plakatų.

Kaip teko sužinoti, lietuviai fil
mo menui ruošiami Maskvoje ki
nematografijos institute ir Le
ningrado kinoinžinerijos institu
te. Lietuvoje dirba šie buvę Mas
kvos kinematografijos instituto 
auklėtiniai: J. Gricius,-I. Remi- 
sevskis (operatoriai), redaktorė 
I. Seleznovaitė, scenaristas A. 
Vėsulas, V. Mikalauskas (režisie
rius), taip pat režisierius V. Da- 
bašinskas ir kt, Esą, tuose dvie
juose institutuose kino meno rei
kalus studijuoja 26 jaunuoliai-ės 
iš Lietuvos.

(Kaip iš kelių paskelbtų pavar-

džių matome, ne visos skamba lie
tuviškai) .

Lietuvoje leidžiamas mažiukas 
filmų reikalams žurnaliukas “Ki
nas”.

Prie sovietų esą pastatyti šie 
filmai: “Marytė”, “Aušra ties 
Nemunu”, “Tiltas”, “Kol nevėlu”, 
“Auksinės burės”, “Ignotas grįž
ta namo”.

Pagaliau, esą Lietuvoje įsteig
ta kinostudija ir joje gaminamas 
pirmasis filmas “Žydrasis hori
zontas”.

Esą galvojama filmuoti V. My
kolaičio — Putino “Altorių šešė
ly” ir A. Vienuolio — Žukausko 
“Paskenduolė”.

Su nerimu ir viltimi žiūrime 
ir stebime jų darbus. Už Lietuvos 
ribų gyvenantiems lietuviams 
sunkiai sekasi gaminti reprezen
tacinius filmus, taip reikalingus 
lietuviškiems bei informaciniams 
reikalams.

padėtį Baltgudijoje. Lenkai krei
piasi tuo reikalu net į Jungtines 
Tautas, reikalaudami daryti žygių, 
kad sovietinė Baltgudijos vyriau
sybė lenkams duotų daugiau mo
kyklų. Lenkijos valdomose srityse 
esą apie 70 baltgudžių mokyklų. 
Lietuvoje, į kurios ribas įeina ma
žesni lenkų gyvenami plotai, esą 
400 lenkiškų mokyklų (!). Kiek 
keistoka, kad lenkai, keldami blo
gą mokyklų padėtį Baltgudijoje, 
lenkų apgyventais plotais laiko ir 
Ašmenos, Lydos, 
tovių apylinkes.

Braslavos, Pas-

TŪKSTANČIAI
IŠ LIETUVOS

PERSIKELIA 
I LENKIJĄ

LYGINA LENKŲ MOKYKLŲ 
GAUSUMĄ LIETUVOJE SU 
PADĖTIM BALTGUDIJOJE

Londono lenkų laikraštis “Dzie- 
nnik Polski” birželio 6 d. įsidėjo 
ilgu straipsnį apie lenkų mokyklų

Varšuvos radijas nesenai buvo 
pranešęs, kad per pirmąjį šių metų 
ketvirtį einant Lenkijos — Sovie
tų Sąjungos sutartim iš Lietuvos 
ir Ukrainos persikėlė į Lenkiją 
8.000 asmenų, o iš Baltgudijos ir 
kitų sovietų valdomų sričių 12.000 
Londono lenkų laikraštis “Dzie- 
nnik Polski” pateikia tikslesnius 
perkeldintųjų iš Lietuvos ir Balt
gudijos atskirai skaičius. Iš Lie
tuvos į Lenkiją tuo laikotarpiu esą 
persikėlę 3.697 asmenys, iš Balt
gudijos 10.852. E. B.
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SKAUTAI VYČIAI SUKRUTO

SK. vyčių kandidatų būrelio vado
vas A. Talačka šiomis dienomis 
sušaukė net dvi sueigas. Pirmojoj 
sueigoj LSS Australijos Rajono 
Vadas v. s. A. Krausas skaitė apie 
skautų vyčių ideologijų, o kitoj su
eigoj v. s. B. Dainutis skaitė apie 
vyčiavimą. Po paskaitų dalyviai 
gyvai dalyvavo diskusijoje. Būre
lyje šiuo tarpu yra apie 12 kandi
datų. Abi sueigos įvyko Lietuvių 
Namuose, Skautų Būkle.

SKAUTININKŲ RAMOVĖS 
SUEIGA

Birželio mėn. įvyko Lietuvių 
Namuose skautų būkle Melbourne 
Skautininkų Ramovės sueiga, ku-i 
rioje pasitarta organizaciniais 
klausimais. Sktn. A. Bakaitis pra
vedė pašnekesį aktualiais sąjun
gos klausimais. Išrinkta nauja ra- 
movės vadovybė: pirmininku — s. 
A. Bakaitis, sekretorium — psktn. 
G. Žemkalnis. Sueigai pirmininka
vo s» R. Ališauskas.

IR VYR. SKAUTĖS KRUTA
Liepos mėn. 6 d. vyr. skaučių 

kandidačių būrelis taip pat susi
rinko skautų būkle. Būrelio na- 
rėš smarkiai ruošiasi vyr. skau- j 

, tės įžodžiui ir laukia Tautinės 
Stovyklos, kuri įvyks metų gale 
Skautybės 40-mečiui atžymėti.

ŠEIMOS ŽIDININ
Birželio mėn. 28 d. Melbourne 

mūsų mielas brolis Algis šėkas 
susituokė su Irena Zableckyte. 
Vestuvės buvo labai šaunios. Da
lyvavo per 60 asmenų. Brolis Al
girdas yra baigęs preliminarinius 
miško ženklo kursus -Australų 
Gillwelio mokykloje. Jo gyveni
mo draugė Irena Dainos Mylėto
jų Choro pianistė. Sukūrusiems 
naujų šeimos židinį linkime it 
toliau aktyviai reikštis tautinia
me darbe ir nepamiršti skautiško 
sąjūdžio.

SUGRĮŽUS IŠ PACIFIKO (23)

Per San Francisco ir 
Stoktona

I
JUOZAS J. BACHUNAS,

1958 m. vasario 12 dieną, iš
buvę tris savaites Havajuose, po 
puspenktos dienos kelionės van
deniu pasiekėme San Fracisco, 
Kalifornijoje. Kelionė buvo be 
nuotykių, maloni, Ramusis Van
denynas šį kartą, pagal savo var
dą buvo ramus.

Besibaladodami po aną pusę 
pasaulio, net nepajutome, kaip 
mes buvome pasunkėję — ne savo 
svoriu, bet visokiais reikalingais 
ir nereikalingais naujais daiktais 
daikteliais mūsų lagaminuose ir 
maišuose. Krovinys dažnai priau
ga bekeliaujant. Taigi, kad nebū
tumėm per sunkūs tolesnėje ke
lionėje, kad rastume vietos lėk
tuvuose, tuojau pat, dar San 
Francisco uoste, didesnę dalį 
daiktų traukiniu pasiuntėme į 
namus. Po to, nuvykome į vieš
butį, o iš jo netrukus išėjome pa
sidairyti po miestą. Savo gyve
nime dar nebuvome San Francis
co matę. Tai — visai gražus ir 
truputį skirtingas miestas visoje 
vakarinėje Amerikoje. Pastatytas 
pusiausalyje, ant kalnų — kalne
lių. Kur, tik eini, visur eini ne
lygia gatve, bet vis — čia prieš 
kalną, čia — pakalnėn.

Po pietų paskambinau savo ge
ram pažįstamam Jurgiui Victo- 
r’ui, kurio adresą turėjau. Bu
vau girdėjęs, kad lietuvių San 
Francisco, esama nemaža, bet ne
turėjau adresų. Jurgis Victor yra 
tikras ir geras lietuvis, buvęs ka
daise čikagietis, savo laiku dir
bęs a.a. Vanagaičio Margučio ra
diofone. Ir dabar pagamintoje 
Margučio 'sukaktuvinėje filmoje 

ĮSISTEIGĖ VIENETAS 
SUVALKUOSE

Skautų Aido žiniomis Punsko 
vidurinėje mokykloje organizuo
jasi lietuvių skautų vienetas.

IKI PASIMATYMO T.
- STOVYKLOJ

Brolijos Vadija vasariniame Sk. 
Aido Nr 6 — 7 taip rašo apie skau
tiškojo jaunimo pamėgtas stovyk
lines dienas:

Vasarai atėjus prasidėjo mūsų 
skautiškas stovyklų laikotarpis. 
Reikia tikėtis, kad šiais metais ne
liks nė vieno brolio, kuris bent sa
vaitės kitos neišgyvens palapinėje, 
kuris nepažengs skautiškose žinio
se vienu patyrimo laipsniu į prie
kį. Vadovai gi pasistengs, kad sto
vyklos būtų tvarkingos ir turinin
gos, kaip tai pridera Skautų Bro
lijos vienetams, šiais metais šven
čiančios 40 m. sukaktį.

,Su daugeliu brolių teks susitik
ti IV-tojoje Tautinėje Stovykloje 
ir ten dalintis džiaugsmais bei rū
pesčiais. Dėkime todėl visas pas
tangas, kad visi, kas tik gali, nors 
ir dienai, kitai, galėtume įsijungti 
į šią didžiąją stovyklą ir būtume 
dalyviais broliškų laužų, kurių 
nuotaika ir šviesa nusmeigs gai
res mūsų ateities keliui.

Tegu atsišaukia kiekvienas tun
tas ir vietininkija, kiekviena dr-vė 
ir skiltis su visu savo patyrimu, 
išradingumu, nuotykių ir varžybų 
pamėgimu, meile lietuviškam žo
džiui, dainai ir šokiui.

Ruoškimės, budėkime ir ... iki 
pasimatymo TS!”

AKADEMIKŲ SUEIGA
Birž. 21 d. Čiurlionio namuose 

Clevelando akad." skautų iniciaty
va buvo sukviestas studijuojančio 
ir besirengiančio studijuoti jauni
mo susirinkimas. Jame akad. lie
tuviškų organizacijų atstovai kal
bėjo apie savo organizacijų pasau- 
lėžiūras, ideologiją bei veikimo 
būdus. Apie stud, ateitininkus 

SODUS, MIHIGAN
yra panaudota viena jo suharmo
nizuota daina “Beržas”, kurią 
gražiai ten sudainuoja mūsų Vaz- 
nelis. Jurgis anuo metu orkest
ruose grojo trimitu, jis žinomas 
muzikas.

Jurgis dabar yra vedęs lietu
vaitę iš Čikagos, irgi muzikę — 
Onutę Pažemytę. Ji gimusi Čika
goje. Savo laiku pirmuoju hobo 
ji grojo Čikagos operos orkestre, 
paskui Houston, Texas simfoni
niuose orkestruose. Kada Jurgis 
tarnavo prekybos laivyne, tai jis 
nuėjo pasiklausyti simfonijos or
kestro duoto koncerto ir čia neti
kėtai susitiko savo seną pažįsta
mą Onutę. Susitikimas buvo “fa
tališkas”: jiedu netrukus vedė ir 
dabar San Francisco turi biznį, 
ir sako, kad dabar viskas, ir ve
dybos ir biznis, labai gerai eina. 
Abu dar kalba gerai lietuviškai. 
Onutė yra lankiusi "Čikagos šv. 
Kazimiero kolegiją.

XXX
Tą patį vakarą Jurgis ir Onutė 

atvyko į mūsų viešbutį, ir visi 
keturi išsiruošėme pažiūrėti, kaip 
San Francisco atrodo naktį. Už- 
vežė mus ant augstų kalnų, iš 
kur tikrai nuostabūs vaizdai, ypač 
jei naktis graži, neūkanota. Ap
žiūrėjome naktinį gyvenimą ki
niečių rajone, žvejų prieplauką. 
Viskas buvo įdomu. Paskui dar 
vienoje gražioje vietoje sustojo
me išgerti kavutės.

Kitą rytą jau vienu du mes 
išmokova apžiūrėti tas pačias vie
tas. Važiavo va pagarsėjusiu, čia 
specialiai paliktu senovės tramva
jumi, kuris yra užsilikęs nuo pa

kalbėjo D. Staniškis, Korp! Neo-
— Lithuania — adv. J. Smetona, 
Lietuvių Stud. Santara — R. Ba
bickas ir č. Melsbakas, Akad. 
Skautų Sąj. — A. Malcanaitė ir 
V. Kamantas. Po pranešimų buvo 
diskusijos kalbėtojų mintims pa
ryškinti. Susirinkimui pirmininka
vo inž. ps. R. Bajoraitis. Malonu 
pabrėžti, kad šiame susirinkime 
akad. jaunimas su deramu rimtu
mu išklausė skirtingų srovių pra
nešimus, kurių visų bendras bruo
žas buvo lietuvybės skatinimas ir 
kova už Lietuvos laisvę. Vėliau 
buvo padainuota ir pasišokta. 
Akad. skautės maloniai visus pa
vaišino kepsniais ir saldumynais.

SPORTO ŠVENTĖ

Birž. 21-22 d. Worcestery, Mass, 
kovingoje nuotaikoje praėjo At
lanto rajono skautiškoji sporto 
šventė, kuri sutraukė per 80 da
lyvių iš rytinio JAV pakraščio. 
Šventės šeimininkai — Worces- 
terio Nevėžio tuntas su tuntinin- 
ku psktn. P. Moliu puikiai suor
ganizavo varžybų eigą. Skautų 
Tėvų K-tas su pirm. Prapuoleniu 
nuoširdžiai rūpinosi svečių pri
ėmimu.

Šventėn buvo -atvykę — LSS 
Pirmijos pirm. V.s. dr. V. Čepas, 
Seserijos Vyriausioji Skautininke 
v.s. L. Čepienė, Brolijos VS Pa
vaduotojas v.s. A. Matonis, Bro
lijos užsienio sk. vedėjas sktn. A. 
Banevičius ir kt.

Suskaičiavus laimėtus taškus, 
paaiškėjo, kad worcesteriskiai 
šiemet paveržė iš New Yorko 
Tauro tunto Atlanto rajono per
einamąją dovaną.

Pagal šakas Iailllėtojais buv„. 
krepsiny — 1) w ... . ..
vėžis, 2) Bostono Žalgiris ir 3) 
New Yorko Tauras; tinkliny — 
1) Bostono. Žalgiris, 2) Worces- 
terio Nevėžis ir 3) New Yorko 
Tauras. Skaučių buvo tik dvi ko
mandos. Draugiškose tinklinio 
rungtynėse worcesterietes nuga
lėjo newyorkietes.

Lengvoje atletikoje laimėtojais 
buvo šie skautai: šuoly į aukšti
— 1) A. Garsys, 2) H. Strolia ir 
3) R. Jakubauskas; šuoly į tolį
— A. Garsys, 2) R. židžiūnas ir 
3) R. žičkus; ratulio stūmimo
— 1) V. Virbickas, 2) S. Sirusas 
ir 3) A. Garsys; 100 m. bėgime
— 1) R. Jakubauskas, 2) R. žič- 

mųjų tramvajaus dienų. Linija 
tebėra pačiame miesto centre, ir 
daug žmonių dar tebesinaudoja 
tuo tramvajumi. Jis teikia mies
tui savotišką koloritą.

Žvejų rinkoje matėme, kaip 
verda gyvus vėžius — lobšterius. 
žvejų restoranai nelabai patrau
klūs savo išore, bet viduje val
giai visai puikūs ir švara gera ar 
bent patenkinama. Sugrįžome dar 
ir į China Town, kur ta proga 
žmona pasipirko visokių menk
niekių. Nereikia važiuoti nei į 
Kiniją, kad pamatytum tikrą ki- 
nietišką gyvenimą, — jį gali at
rasti ir San Franciško. Kiniečių 
maži vaikiukai žaidžia gatvėse ar 
tam tikrose vietose, ir visi suo
kia kinietiškai. Kaip patyriau, vi
si jie jau trečios ar ketvirtos ge
neracijos, jau gimę Amerikoj, bet 
tarpusavyje kalba dar senosios 
tėvynės kalba. Taip kalba ir vy
resnio amžiaus kiniečiai. Krautu
vėse daugelis pavadinimų ir iš
kabų irgi kinietiški. Pagalvojau: 
... tai žmonės ir tauta, kuri turi 
savigarbos, kurie nori išlikti visa
da tokiais, kokiais yra. Jeigu tarp 
lietuvių viešumoje taip būtų var
tojama lietuvių kalba, jeigu tre
cios ir ketvirtos generacijos lie
tuviukai taip pat tebekalbėtų lie
tuviškai, tai atrodytų, kad daug 
lietuvių yra Amerikoje. Bet mes 
perdaug minkštakauliai ir gal 
minkštadvasiai, o daugelis ir 
minkštasmegenių: mes negerbia
me savo kilmės, savo tautos ir 
savo kalbos užtenkamai. Azija
tai kiniečiai čia mums nušluosto 
nosį ir duoda pavyzdį, kaip gar
bingas ir sveikai galvojantis žmo
gus laikosi savo kilmės, tautos ir 
kalbos.

Tą vakarą atsilyginome Victor- 
’ams savo vizitu, nuvykę pas juos 
praleisti vakarą. Pasikalbėjome 
apie išgyventus Čikagoje laikus, 
kada ten buvo ruošiami grandio
ziniai Margučio vakarai, radijo

Masinių Lietuvos gyventojų 
žudymų byloje Ulme, kuri tęsis 
apie tris mėnesius, liudininkais iš
šaukta ir eilė lietuvių. Jų tarpe 
yra ir buv. VLIKo pirmininkas 
prel. M. Krupavičius, gyv. JAV- 
bėse. Jo paliudijimai buvo laiko
mi tiek svarbiais, kad teismas 
nevengė nė didelių išlaidų, no
rėdamas apklausinėti šį liudinin
ką. “Eltos Informacijų” redakci
ja paprašė prel. Krupavičių pa
sisakyti kai kuriais su šia byla 
susietais ir kitais klausimais.

Kokie Jūsų įspūdžiai dalyva
vus Prisiekusiųjų teisino posėd
žiuose, kur nagrinėjami Lietuvos 
gyventojų šaudymai?

“Bendras įspūdis, kad teismas 
savo uždavinį — kaip atrodo pa
vyzdžiui iš statomų klausimų — 
atlieka objektyviai. Kitų liudinin
kų parodymų negirdėjau. Ten
dencingumų mano apklausinėjimo 
metu pasireiškė tik iš kai kurių 
kaltinamųjų gynėjų — advokatų 
pusės.”

Sekant ikšiolinę bylos eigą, bu
vo pastebėtas kai kieno noras 
kaltę suversti ant lietuvių.

kus ir 3) Vizgirda; 200 m. bė
gime — 1) R. židžiūnas, 2) S. 
Sirusas ir 3) R. J.akubauskas.

Jaunių lengv. atletikos varžy
bose geriausiai pasireiškė — V. 
Bitėnas, S. Garsys, R. Dėdinas, 
A. Jakubauskas ir kt.

Visiems laimėtojams šventės 
uždarymo metu įteiktos dovanos.

šešt. vakare Worcesterio skau
tai ir skautės surengė įspūdingą 
Joninių laužą. Per 400 svečių iš 
Worcesterio ir apylinkių gėrėjosi 
muzikos, žodžio ir dainos pyne — 
“Prie Nemunėlio”. Vaizdelį paruo
šė ir režisavo Jakubauskas. Po lau
žo pasišokta.

šventės metu skautų vadovai 
turėjo pasitarimus veiklos, reika
lais. Kitais metais nutarta ir vėl 
Worcestery rengti sporto šventę 
Joninių išvakarėse.
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transliacijos į Lietuvą, visai Ame
rikai ir, žinoma, pačiai Čikagai. 
Tada Jurgis gražiai talkininkavo 
Antanui Vanagaičiui ir Antanui 
Oliui, harmonizuodamas įvairias 
lietuvių dainas, paruošdamas mu
zikinę programą, kaip dabar ne 
kartą tame darbe pagelbsti prof. 
Vladas Jakūbėnas ir kiti.

Po vidurnakčio mudu šeiminin
kai parvežė į viešbutį. Sekančią 
dieną, mano “generolas” dar pir
kinė josi,- o aš tinginiavau. Kitą 
rytą, mat, turėjome patraukti į 
Stocktoną, už 75 mylių nuo San 
Franciško.

XXX
Atvažiavo, mūsų parsivežti se

nas pažįstamas, per dešimtį me
tų pas mus dirbęs japonas Tom 
Itaya. Buvau pasižadėjęs jį ap
lankyti, jei kada arčiau pasisuk
siu dabartinėje’ jo apylinkėje. 
Taigi jis pats su visa šeima da
bar atvyko mus pavėžinti. Pa
matėme daugiau gamtos tarp San 
Franciško ir Stocktono. Jis mums 
ii’ kambarį savo miesto viešbutyje 
jau buvo parūpinęs.

Bevažiuojant ėmė klausinėti 
apie vieną Stocktone apsigyve
nusį lietuvį, apie kurį kiek anks
čiau buvau jį teiravęsis, nes tu
rėjau reikalą, — bet dabar v$6ai 
buvau pamiršęs pavardę. Itaya 
mus apvežiojo po visą Stockto
ną, uostą ir kitas įdomesnes vie
tas. Taipgi vizitavau jo tėvus ir 
kitas gimines, taip pat ir jo žmo
nos gimines, tai man vis buvo se
ni pažįstami, nes daugelis jų pra
ėjusio karo metu pas mane ilgiau 
ar trumpiau buvo dirbę.

Sekmadienį išvykome į kalnus 
pažiūrėti garsiųjų Kalifornijos 
raudonmedžių. Tatai didingi med
žiai, kaikurie turi apie 25 pėdas 
diametre. Buvo graži ir saulėta 
diena, bet kalnuose radome daug 
sniego. Tai Kalifornijos įdomybė. 
Ir žiemos metu apačioje jiilta ir 
gražu, kaip vasarą, bet pasikelk

PASIKALBĖJIMAS SU PREL 
M. KRUPAVIČIUM

. “Taip, girdėjau iš dažniau be
silankančių bylos posėdžiuose, 
kad kaltę už žydų šaudymus no
rima suversti ant lietuvių, kon
krečiai minint šaulius ir partiza
nus. Mane teisme apklausinėj ant, 
vienas iš advokatų savo klausi
mus panašia kryptimi formulavo: 
“Jūs liudininke, savo parodymuo
se teigėte, kad Lietuvos žydai 
buvo žudomi vokiečių — gestapi
ninkų ir tik kai kas iš lietuvių 
prie to prisidėjęs. Tuo tarpu ma
no byloje yra dokumentiniai įro
dymai, kad žydų pogromai buvo 
rengiami lietuvių. Pavyzdžiui 
Kaune tuos pogromus rengė 
K 1 i m a i t i s ir vienu atveju 
buvę nužudyta žydų 1.800, kitu 
atveju 2.500. Žydų šaudyme da
lyvavo ištisi lietuvių policijos 
pulkai’ ”.

Ką jam į tai atsakėte?
“Atsakiau: ‘Turiu Tamstą ko

reguoti. žodis ‘pogromas’ yra ru
siškos kilmės ir nusako plataus 
masto naikinimą ir žudymą. Tuo 
tarpu Kaune, jei ir buvo iš 
lietuvių pusės pasireiškimų kaip 
reakcija į kai kuriuos žydų nusi
kaltimus lietuvių tautai, gal bu
vo iš lietuvių pusės ir išsišokimų, 
bet tai buvo tik pavieniai atsiti
kimai. Dėl to Tamstos žodis ‘po
gromas’ yra netinkamas. Daugiau 
čia tiktų terminas ‘ekscesas’. Mi
nimas advokatas po to jau ir 
pats vartojo tą terminą, nebe
kalbėdamas apie ‘pogromą’. Dėl 
‘lietuvių policijos pulkų’ pareiš
kiau, kad, pirmiausia, sovietų 
okupacijos metu jokių lietuviškų 
policijos pulkų nebuvo, o antra, 
ir buvusioji vadinamoji lietuviš
koji policija buvo pilnoje vokie
čių okupacinės valdžios žinioje 
ir vykdė tai, ką jai toji valdžia 
įsakė. Kadangi iš pirmiau žino
jau, kad yra tendencingų užuo
minų apie lietuvių dalyvavimą 
panašiuose įvykiuose, aš progai 
pasitaikius paliečiau tą klausimą 
pareikšdamas, kad pirmosios/oku
pacijos metu Lietuvos kariuome
nė ir šauliai buvo sovietų likvi
duoti, dėl to nei vieni nei kiti 
tokiose akcijose dalyvauti nė ne
galėjo. Tuo metu nė partizanai 
dar. nepasireiškė tokiu būdu, kaip 
pasireiškė antrosios bolševikų 
okupacijos metu. Jeigu vokiečių 
okupacijos metu buvo reakcija 
prieš gestapo veiklą, tai toji vei
kla žydų klausimo nelietė, o ant
ra, lietuvių tauta amžių bėgyje 
su žydais sugyveno kaip ir su ki
tomis mažumomis ir tie santykiai 
suiro tik bolševikų okupacijos 
metu, kada tam tikri žydų sluo
ksniai aktyviai įsijungė į bendra
darbiavimą su bolševikais, savo 
kai kuriais veiksmais ne mažai 
nusikalsdami lietuvių tautai.”

Buvote, be abejo, klausinėja
ma# ir dėl vermachto (vok. ka
riuomenės) vaidmens?

“Taip. Atsakiau, kad mes la
bai aiškiai skirdavome reguliari- 
nės kariuomenės narius nuo kitų 
uniformuotų vokiečių. Bolševikų 
iškankinta tauta įžygiuojančius 
vokiečių karius sutiko palankiai. 
Kitų (ne kariuomenės) unifor
muotų vyrų veikla buvo kitokia 
ir kitaip Lietuvos gyventojai į 
tai žiūrėjo”.

Jus apklausinėjant ilgėliau bu
vo apsistota prie masinių žudy
mų Kalvarijoje, kur tada klebo
navote?

į čia pat esamus kalnus, rasi 
sniegą ir gali pagyventi žiemos 
gyvenimu. Panašiai yra ir aplink 
Los Angeles.

Grįžę vakarop į Stocktoną, la
bai nuoširdžiai atsisveikinom ir 
išsiskyrėm. Sekančią dieną iš ry
to ruošėmės išskristi į Los Ange
les, kur mums dar norėjosi pra
leisti keletą dienų ir patenkinti 
vieną kitą prašymą, kurio nesu
spėjome atlikti per mūsų pirmą 
apsilankymą. Be to, laikraščiai 
rašė apie pūgas ir šalčius Miči
gane, tai dar taip skubiai nesino
rėjo grįžti namo.

(Bus daugiau)

“Tie žudymai buvo suorgani
zuoti vokiečių okupacijos pačioje 
pradžioje, čia žuvo apie 150 žmo
nių, iš kurių žydų būta apie 36. 
Iš kai kurių statomų klausimų 
gavosi įspūdis, kad norima išaiš
kinti, ar čia galėjo būti lietuvių 
organizuota akcija. Teisme aiški
nau, kad tie suiminėjimai, jei’ir 
buvo atlikti nuovados viršininko 
(kurio pavardės nebeatmenu), tai 
ir to viršininko teigimu ir mano 
nuomone suėmimai buvo vykdomi 
Suvalkų vokiečių gestapo įsaky
mu.‘Suvaryti į vieną viešbutį su
imtieji čia buvo mušapii, nors to 
pats ir nemačiau, uniformuotų 
vokiečių ir vėliau tų pačių uni
formuotų pribaigiami — tokia 
buvo anuomet bendra nuomonė.”

INCIDENTAS SU KALT.
BOEHME DĖL KALINIMO 

TILŽĖS VIEŠBUTYJE
Kai liudininkas, klausinėjamas, 

pasisakė buvęs gestapo kalina-^ 
ntas Tilžėje, kaltinamasis Boeh- 
me, buv. Tilžės gestapo įstaigos 
vedėjas, lyg nekaltas avinėlis pa
reiškė: Kalinamieji buvo mano 
žinioje, bet aš tokio svečio (su
prask: Prel. Krupavičiaus) tada 
nepažinau”. I tai liudininkas pa
reiškė, kad jis (kartu su suim
tuoju buv. žemės ūkio ministeriu 
Aleksa) buvęs laikomas viešbu
tyje, kurį tilžiškiai tada vadinda
vę “Geatapo — Bierituben”. Čia 
kaltinamasis Boehme vėl nudavė 
nieko nežinąs apie tokią “alinę”. 
Tuomet vienas advokatų paaiški
no, jog tais laikais žmonės taip 
vadindavę Tilžės viešbutį “Reichs
hof” (Aukštoje gatvėje), kuris 
buvo gestapo žinioje. Ryšium su 
tuo teismo pirmininkas, nusikrei
pęs į kaltinamąjį Boehme, paste
bėjo: “Jūs ten girtuokliavote, o 
dabar nuduodate nė neatmeną, 
kad tai buvo toje “Bierstubėje’ ”.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
GYVENIMO TEMOMIS

Baigus Ulmo bylos klausimus, 
prel. Krupavičius, “Eltos Infor
macijų” redakcijos prašomas, pa
sisakė dar ir bendromis Ameri
kos lietuvių gyvenimo temomis:

“Politinių klausimų nenoriu 
liesti. Iš politinio gyvenimo iš
ėjau, politikoje nedalyvauju ir 
nemanau dalyvauti. Kviečiamas 
neatsisakau kartais dalyvauti pa
rengimuose su paskaitomis ar kal
bomis, kaip štai Vasario 16 die
nos proga Bostone, 'Brocktone, 
New Havene ir Hartforde. Kai 
kur iš organizatorių sužinojau, 
kad lankytojų tarpe naujųjų 
ateivių skaičius mažėja, o senie
ji lankosi gana gausiai, nors or
ganizatoriai dažniausiai yra nau
jieji ateiviai, o senieji vienur ki
tur talkininkauja. Geriau suor
ganizuotose vietovėse, turint ge
rų kalbėtojų, žmonės šiais metais 
lietuviškiems reikalams ’ aukojo 
daugiau negu pereitais metais. 
Vienur kitur pastebimas senųjų 
ateivių izoliavimasi nuo naujųjų 
ateivių. Santykiai 1 tarp vienų ir 
kitų kai kur yra atšalę. Mano as
menišku įspūdžiu, toks santykių 
atšalimas įvyksta dažniausia dėl 
naujųjų ateivių kaltės.”

KAI KURIUO ATŽVILGIU 
PADĖTIS LABAI LIŪDNA

Toliau prel. Krupavičius pareiš
kė: “Lietuvybės reikalai ir domė
jimasis opiais politiniais klausi
mais atsidūrė liūdnoje būklėje. 
Ypatingai skaudu, kad tuo atžvil
giu sustingimą rodo netik ir ne
tiek senieji, kiek naujieji atei
viai. Bet jei iš vienos pusės pa
stebimas nerūpestingumas, ne
veiklumas, tai iš kitos pusės tų 
pačių naujųjų ativių tarpe mato
me daug pasišventimo ir darbo ir 
tik toji tautiečių dalis neša dar
bų naštą ant savo pečių.”

“Žinoma, yra didelis pavojus 
nutausti”, tęsė toliau prel. Kru
pavičius. “Tas pavojus graso vai
kams net tų tėvų, kurie lietuvy
bės išlaikymą laiko savo šven
čiausiu uždaviniu. Mokyklų dva
sia ir aplinka dažnai nugali ir 
geriausius tėvų norus išlaikyti 
savo šeimą lietuvišką.
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INDIJOS PENKMEČIO PLANAS
Azijos kontinente pirmauja dvi 

valstybės — Kinija ir Indija. Jų 
santvarkos skirtingos. Pirmoji turi 
komunistinę santvarką, antroji — 
demokratinę. Kas supranta komu
nistinės santvarkos dėsni, tam aiš
ku, jog joje žmogus laikomas val
džios vergu. Dėl to Kinijoje ne 
tiek kreipiamas dėmesys j paskiro 
individo gerovę, pragyvenimo lygi, 
kiek j komunizmo siekiamą tikslą. 
Kinijos komunizmo vadų tikslas 
— ekonominėmis priemonėmis pa
siekti pirmavimo Azijoje, patrauk
ti savo pusėn Azijos žmonių mases, 
sužlugdyti esančių laisvų valstybių 
laisvą ir savarankišką gyvenimą 
bei tvarkymąsi. Pirmasis smūgi % 
taikomas didžiulei laisvai Indijos 
valstybei. Indija šį tikslą supran
ta ir pastangas mato. Iš savo pusės 
stengiasi kelti pramonę, žemės ūki, 
gerinti darbo žmonių gyvenimą. 
Kinijoje visas turtas suvalstybin
tas, Indijoje laikomasi liberališko 
socializmo; jei ką valstybė paėmė, 
už turtą sumokama jo vertė. Indi
jos vyriausybė leidžia veikti pri
vačiai iniciatyviai ir ji pati stato 
naujas įmones, fabrikus. Antrasis 
Indijos penkmečio planas bus baig
tas 1961 m. kovo 31 d. Jo metu 
vyriausybė užplanavusi pastatyti 
tris plieno pramonės centrus, kurie 
pagamina plieno per metus iki 4,6 
mil. tonų kiekvienas.

STATYBA VYKDOMA
Primityvus Indijos žmonių gyve

nimas dabar per metus reikalauja 
iki 11 svarų plieno žmogui. Tuo 
tarpu Japonijoje vienam gyven
tojui metams reikia 350 sv., Vaka
rų Europoje — 650, Amerikoje — 
1,200 svarų. Penkmečio planas 
nori išvystyti kiekvienam Indijos 
gyventojui (384,000,000) nors iki 
150 svarų. Tariamoji maža statyba 
jau vykdoma. Tik prie vienos plie
no pramonės dirbtuvės Rourkela 
vietovėje dirba per 15,000 žmonių. 
Statybos darbai bus baigti 1960 
metais. Darbus vykdo viena V 
Vokietijos firma, kurios 150 in
žinierių ir meistrų vykdo statybą 
ir moko vietinius valdyti moder
niškas mašinas. Vyriausybei Kour- 
kelos įmonė "kainuos 290 mil. do
lerių. Kitą statybą vykdo Rusijos 
inžinieriai. Jie stato Bhilai džiung
lių vietovėje plieno įmonę, kuri 
kainuos 270 mil. Trečią įmonę sta
to britai Durgapur vietovėje. Ji 
kainuos 276 mil. Prie kiekvienos 
vietovės {ruošiamos patalpos 100, 
000 žmonių. Tą skaičių sudarys 
darbininkai ir jų šeimos. Moder
niausių mašinų ir įrankių panau
dojimas turi sunkumų išmokyti 
indus juos valdyti. Bet indai sten

ATOMINIAI RUSŲ MIESTAI
Kas dedasi Vakaruose, kur ir 

kokiose vietose gaminami ginklai 
bei statomi atominiai miestai, ne
sant nė šnipam, galima pasakyti. 
Ar tai gerai, ar blogai — kitas 
klausimas, bet- vakariečiai tų pa
slapčių nemoka išlaikyti.

Kitaip yra Rusijoj. Ten viskas 
slepiama ne tik nuo užsieniečių, 
bet ir nuo saviškių, nes komunis
tas nepasitiki komunistu/ Visi į 
bauginti, visi vienas kito bijo. 
Ypač slepiamos karinės paslap
tys.

Bet niekur nėra ir tiek priešin
gų komunizmui žmonių pačių pik
čiausių jų priešų, kaip pačioj Ru
sijoj dėl to, kad ir kaip paslaptys 
saugojamos, kad ir neišeina gyvi 
darbininkai iš atominių miestų, 
nei mirę neišnešami (užkasami 
ten pat bendrose duobėse), vis 
dėlto tos žinios pasaulį pasiekia. 
Žinias paleidžia vienu ar kitu bū
du susitikdami kaliniai, katorgi
ninkai bei kiti pasmerktieji. Kad 
ir kaip juos saugoja, kad iš dau
gelio tūkstančių tik vienas, kitas 
tegali pasprukti, jų pastebėti da
lykai negali išdilti nei iš atmin
ties, nei iš iškentėtų sąnarių.

Apie rusų atominius miestus 
žinios imtos iš daugelio, bet dau
giausiai yra pasitarnavusi 
slaugė lenkė Wilma Witkowska, 

atbuvusi 10 metų Kotlas sto
vykloj ir ten ėjusi slaugės parei

giasi išmokti ir be svetimų pagal
bos valdyti pastatytas įmones ir 
pritaikinti moderniausius įrankius. 
Ypatingai labai moderni ir augšto 
technikos lygio yra Vokietijos 
statoma įmonė. Dėl to Vokietijos 
žmonės, kurie moko indus, sako, 
kad išmokymas indų yra sunko
kas. Rusai sako, kad indai išmo
ksta labai greitai. Tas yra dėl 
to, kad rusų mašinos ir įrankiai 
nėra sudėtingi ir tokios augštos 
technikos kokybės. Amerikos 100 
technikų atnaujina plieno įmonę 
Jamshedpur. Iki 1960 metų tos 
įmonės plieno produkcija bus pa
kelta 3 kartus. Tai arčiausiai 
Kalkutos esantis plieno pramonės 
centras. Jis nuo Kalkutos yra tik 
125 mylios.

Visi vyriausybės statomi plie
no fabrikai gamins skirtingos rū
šies plieno išdirbinius. įmonės 
statomos arti tokių vietų, kurio
se randama geležies rūdos dides
ni klodai." Geologai apskaičiavo, 
kad Indijoje yra virš 3 bil. tonii 
geležies anglių, 10 bil. tonų ge
ležies rūdos, labai didelis kiekis 
akmens anglių, kurios turi 50% 
geležies ar plieno elementų. Tai
gi žaliavų atsargos milžiniškos. 
Darbo jėgų netrūksta. Pati darbo 
jėga pigi. Prie sunkių darbų, kaip 
plytų nešimas, cemento maišy
mas, už 8 vai. darbo dieną vyras 
gauna 60 amerikietiškų centų, 
moteris — 25. Neatsiliekama ir 
kitose srityse. Gerinamas ir ple
čiamas geležinkelių tinklas, pagal 
galimybes mechanizuojamas ir 
žemės ūkis, ypatingai stengiasi tą 
daryti didieji žemės magnatai, 
kuriems priklauso didžiausi žemės 
plotai. Vyrausybė yra nusistačiusi 
žmonėms, kurie dirba žemės ūky
je, duoti žemės. Jie mano atpirk
ti žemę iš savininkų ir ją išdalin
ti bežemiams. Bet tas pareika
laus ilgesnio laiko. Ypatingai tuo 
rūpinasi Nehru sesuo Pandit 
Nehru, kuri yra toji ašis/ apie 
kurią sukasi visas Indijos ekono
minės gerovės pakilimas ir visų 
darbų vykdymas. Nehru yra ne
rangus, bet sesers spaudžiamas, 
jos įrodinėjamas Kinijos agresi
jos pavojum išjudina Nehru, jo 
vyriausybę ir prakilniuosius indų 
magnatus. Kada komunistai įsiga
lėjo vienoje Indijai priklausan
čioje Kėrala valstybėje, centrinė 
vyriausybė susirūpino ir atitinka
mai derina savo veiklą, darbus, 
pastangas. Nehru, girdėdamas 
Kearlos min. pirm. E.M. Sanka
ra n Nafnboodiripad kalbant apie 
“visos Indijos decentralizavimą 
jų pavyzdžiu”, be juokų pajuto 
komunizmo pavojų Indijai
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gas tarp pasmerktųjų. Ji akylai 
domėjosi ir pasiklausinėdavo iš 
gydomųjų, dirbusių tuos darbus. 
Reikia priminti, kad pasmerktie
ji neturi jau nieko ko prarasti, 
todėl yra žymiai atviresni ir ple
pesni nei “komunistinėj laisvėj” 
esantieji.

Rusų atominiai miestai, arba 
tos vietovės, kuriose sukoncent
ruota visa atominė gamyba ir la* 
boratorijos, skirstomos j tris sri
tis.

Pirmoji ir pati svarbiausia vie
ta mažu kyleliu atsiremia į

Archangelsko uostą ir tęsiasi 
Pauraliu, apimdama Kotlas — Ke
ras — U.t — Zilma — Mesen 
miestus, upių Pinega, Mesen ir 
Vaska slėnius.

Minėti miestai ir atskiros vie
tovės sujungtos slaptomis gele
žinkelių linijomis, statytomis tarp 
1945 — 1950. m.

Netikėtai kas ten atsidūręs, 
kad ir akylas užsieniečių šnipas,, 
iš lauko nieko įtartino negalėtų 
pastebėti. Visi pastatai ir dirb
tuvės įrengtos giliai po žeme, 
plieno ir cemento storų sienų rū
siuose. Iš lauko tegalėtų pastebė
ti tik didžiulius aerodromuš, ku
riuose parengties stovy išrikiuo
tos Migų gretos. Ten 1951-52

įvyko keli dideli sprogimai pa
laidoją tūkstančius eilinių ir spe
cializuotų technikų kalinių, su-

PASAULIS SKAITLINĖSE
RAŠO SALOMĖJA NARKELIONAITĖ

Speciali “Draugo’’ korespondentė Jungtinėse Tautose
Ką tik išėjo iš spaudos Jungti

nių Tautų 1957 metų Statistikos 
Metraštis, kurio 674 puslapiuose 
anglų ir prancūzų kalbomis pa
tiekta medžiagos apie pasaulio 
padėtį demografinėje, ekonomi
nėje, finansų, socialinėje ir kul
tūrinėje srityje.

— x —
Tai jau devintas iš eilės JT į 

metraštis ir jis bendrai apžvelgia 
pastarųjų dvidešimties metų pa- j 
dėtį baigiant 1956 ar '1957 vidų- i 
riu. Metraštį, kaip ir kitais me
tais, parengė JT statistikos biu
ras, talkinant statistikos specia
listams daugiau kaip iš 150 kraš
tų ir padedant JT specialinėms 
agentūroms. •

Pagal tą statistiką, pavyzdžiui, 
195G~roetų ekonominė veikla buvo 
didžiausia nei kuriais kitais po
kario metais. Tada, 1956 m., pa
saulio (čia neįtraukta Sovietų 
Sąjunga, Rytų Europa ir kom. 
Kinija) fabrikai ir kasyklos pa
gamino dviem ir vienu ketvirta- ■ 
daliu kartų daugiau nei II Pas. 
karo išvakarėse, pasaulio geležin
keliai, laivai ir oro linijos perve
žė du su puse kartų daugiau nei 
1938 m., pasaulio keliais riedėjo 
dukart daugiau automašinų, pa
saulio eksportas buvo padidėjęs 
80 procentų ir 1956 m. viduryje 
pasaulis turėjo vienu penktada
liu daugiau gyventojų nei 1940.

GYVENTOJAI SKAIČIAIS
} Skaičiais imant, tų 1956 m. vi

duryje pasaulyje buvę apie du 
tūkstančius ir septynis šimtus 
trisdešimt septynis milionus gy
ventojų, kai tuo tarpu 1940 m. 
buvę apie 2,246 milionus ir J920 
m. apie 1,810 milionus. Azija yra 
laikoma gausingiausiai apgyven
dintu kontinentu, turinčiu dau
giau kaip pusę pasaulio gyvento
jų, kai tuo tarpu Europa yra lai
koma tirščiausiai apgyvendinta, 
o Okeanija — rečiausiai, čia ži
noma, irgi neįeina statistika iš 
So v. Sąjungos.

Per pastarųjų šešerių metų lai
kotarpį gyventojų skaičius kas
met didėjo maždaug pusantro 

gaudytų ii viaų pavergtų kraštų.
Apie tai pasakojo gyvas liu

dininkas, kuris buvo atsiųstas 
malšinti vengrų ir pats pasirin
ko kelią į Vakarų laisvę.

Antrasis “atomgradas”, apie 
kurj teturima mažiau davinių iš
mėtytas

tarp Jeni««ei ir Lena opių.
Ten taip pat slaptos traukinių 
linijos jungia Cangatovsk — Tu
rą — Daniškoje — Osernoje — 
Chatangskoje — Sustar. Tą vietą 
taip rusai saugoja, kad į ją ne
leidžia įvažiuoti jokiam laisvam 
geležinkeliečiui. Traukiniams at
važiavus ligi pakraštinių stočių, 

visa* personalas pakeičiamas 
kaliniais, kurie, lydimi stiprių 
sargybų, toliau veža atgabentą 
žaliavą.

Trečioji zona sukoncentruota 
šiaurės rytų Sibire.

pagal upę Kolymą ir jos inta
kus.

Ši vieta skiriasi nuo kitų tuo, 
kad yra labai kalnuota. Kiek, ne
patogi keliam, tiek gera po kal
nais iškastuose tuneliuose slėpti 
atominę bei kitokią karinę pra
monę, kurią iš ten iškrapštyti 
nelengva būtų nė pačiom stip
riausiom amerikiečių atominėm. 
Ten yra

liūdnai garsios Magadan, Ta- 
lo, Jagodnoy, Elgen, Balaganoje 
ir kitos stovyklos.

Apie trečią zoną apčiuopiamų 
davinių yra patiekę du rusai, 
kuriems yra pavykę sunkiai tikė
tinu būdu pasprukti. Tuodu vy
rai — Michael Romanenko, tech
nikas ir Jannady Rhomyakov, in- 
žhi.ciius, — pasakoja, kad "atom- 
grado” kūrimas ten prasidėjo nuo 
1947 ir baigėsi 1954. Po kalnais 
išaugo ištisi fabrikai ir miestai, 
kuriuose vergai gamina laisvo pa
saulio užkariavimui pragaro gin
klus. #

Žiniomis iš Lenkijos, lenkų vi
suomenės ir šviesuomenės susido
mėjimas lietuviškais reikalais au
ga.

štai Varšuvos “Tribūna Ludu” 
(154 nr.), pranešdama apie Var
šuvoje atidarytą tautinių mažumu 
liaudies meno parodą, su simpa
tija aprašo lietuvių eksponatus 
(lietuviškus rankdarbius, tautinius 
drabužius ir kt.).

Tos mažumų savaitės metu Var
šuvoje įvyko ir kitokie vieši pasi
rodymai. Tas pats laikraštis (155 
nr.) apie lietuvių parengimą Var
šuvoje t. k. rašo: “Ypattingai 
pagirtini Punsko lietuviai, kurie 
gyvena, kaip galima pasakyti, la
bai tolimame užkampyje, toli nuo 
kultūrinių centrų — ir vis dėlto 
labai užimponavo klausytojus var
šuviečius savo gražiomis lietuviš
komis dainomis”.

LITUANISTINIŲ STUDIJŲ 
CENTRAS IR LIETUVOS 

BIČIULIŲ RATELIS

Jau anksčiau buvo pranešta, kad 
Poznanėje veikia lituanistinių 
studijų centras, kuriame pasižy
mėję mokslininkai tyrinėja Lietu
vos istoriją, lietuvių kalbą ir kul
tūrinius reiškinius. Poznanėje taip 
pat numatyta suruošti kultūros 
parodą.

Dabar “Gazeta Robotnicza” 
(Wroclava — Breslau) praneša, 
kad prie Lenkijos — Sovietų Są
jungos susiartinimo draugijos esą 
sukurtas Lietuvos bičiulių ratelis, 
kuris puoselėsiąs kultūrinius sai
tus su Lietuva, supažindindamas 
lenkų visuomenę su lietuvišku me
nu, organizuodamas lietuviškus 
koncertus, lietuviškos dailės ir 
tautodailės parodas ir kitokius

procento. Augščiausias betgi pro
centas buvo Okeanijoje — 2.3, o 
mažiausias Europoje — 0.8 pro
cento. Ypatingas sumažėjimas bu
vęs pastebėtas Rytų Vokietijoje, 
Rytų Berlyne ir Airijoje.

Kontinentais gyventojų pa
skirstymas yra maždaug toks: iš 
viso 2,737 milionų Afrikoje gy
vena 220 milionų, Siaurės ir Pie
tų Amerikoje — 374, Azijoje — 
1,514 milionų, Europoje — 412 
milionų, Okeanijoje 15 milionų ir 
Sov. Sąjungoje, manoma, kad yra 
apie 200 mik

PRAMONĖ, Ž. OKIS, PREKYBA
Pramonės gaminių statistika 

įtraukia ir Sov. Sąjungos bei Ry
tų Europos šalių duomenis, bet, 
nurodyta, kad tie duomenys pa
imti iš tų kraštų oficialių statis
tikų. Vis dėlto įdomu pastebėti, 
kad ir pagal jų pačių suteiktas 
žinias, pavyzdžiui, matyti, kad 
Vengrijos sukilimas turėjęs įta
kos į to krašto gamybą, kuri kri
tusi dešimčia procentų, bet nuro
doma, kad ta gamyba vistiek bu
vusi 80 proc. didesnė nei 1950 m.

žemės ūkio srityje pasaulis ne
pasiekė tiek, kiek pramonės, bot 
vistiek neatsiliko. Beveik penkta
daliu daugiau surinkta kviečių 
derliaus, ketvirtadaliu — kuku
rūzų, trečdaliu daugiau medvil
nės ir tabako. Nurodoma, kad 
Rytų Europos kraštuose padidė
jęs bulvių auginimas.

Tuo tarpu prekyboje 1956 me
tai pasiekę rekordo. Buvo 11 pro
centų daugiau už 1955 m. ir net 
74 proc. daugiau už 1948 m. Do
lerio kraštai sudarė nepilną pa
saulinio eksporto sumos trečdalį, 
importe betgi jų dalis sudaro tik 
25-26 proc., lyginant su 16 proc. 
1938 m. Sterlingo kraštai pasau
lio eksporte sudarė 23 proc., n 
importe 24 proc.

čia būdinga, kad pokariniu lai
kotarpiu JAV išstūmė D. Britani
ją iš pirmaujančios vietos pasau
lio rinkose. Po britų trečioji vie
ta tenka Vakarų Vokietijai, to 
liau eina Kanada ir Prancūzija. 
Tarp daugiausia eksportuojančių 

LIETUVIAI LENKIJOJE GRAŽIAI 
PASIREIŠKIA

kraštų 1938 m. Japonija užėmė 
ketvirtą vietą, bet 1956 m. tik aš
tuntą.

KAIP ŽMONĖS VALGĖ, 
GYVENO?

Statistika rodo, kad beveik vi
sur, išskyrus Aziją, žmonės turė
ję tarp trijų tūkstančių ir 2,800 
kalorijų dienai. Burmoje, Ceilo- 
ne, Indijoje, Pakistane ir Filipi
nuose gyventojams tetekę nepil
ni du tūkstančiai.

Negeriau buvę ir su gyvena
mais butais Azijoje ir kituose ci
vilizacijoje atsilikusiuose kraš
tuose. Vieno kambario (ar dviejų, 
bet retai) ir virtuvės butu pasi
tenkinama didžiumoje ne tik Cei- 
lone ir britų Guianoj, bet Para
gvajuje, Panamoje, Haiti, Guate- 
maloje ir kt. Tuo tarpu Austra
lijoje, N. Zelandijoje, Olandijoje, 
D. Britanijoje, Kanadoje ir JAV 
augštą procentą sudarė 5-6 kam
barių butai.

Blogai dar yra ir su gydytojų 
bei medicinos personalu civiliza
cijoje atsilikusiuose kraštuose, 
nors pabrėžiama, kad reikalai ge
rėja. Statistika vistiek liūdna: 
tokiose šalyse, kaip Austrija, 
Vengrija, N. 'Zelandija, Šveica
rija ir kt., septyniems šimtams 
gyventojų tenka vienas gydyto
jas, o tūkstančiui gyventojų vie
nas gydytojas tenka didžiumoje 
kitų Europos kraštų, bet tuo tar
pu Indonezijoje vienas gydytojas 
tenka 71,000 gyventojų, 58,000 
gyventojų Nigerijoje, 29,000 — 
Ghanoje ir 20,000 Liberijoje.
AUTOMOBILIAIS PIRMAUJA 

AMERIKA
Automobilių pasaulyje, pagal 

Metraštį, 1956 m. buvę per 77 
milionus, kas sudaro šešis su pu
se proc. daugiau nei 1955 m. ir 
84 proc. daugiau nei 1948 m. ar
ba daugiau nei dvigubai, lyginant 
su 1938 m.

Šiaurės Amerikoje yra apie 75 
procentai tų visų automobilių, 
žinoma, JAV turi 70 proc. Euro
poje esama apie 18 procentų, li
kusieji — Okeanijoje, Afrikoje, 
Pietų Amerikoje ir Azijoje.

kultūrinius lietuvių pasireiškimus. 
Lietuvos bičiulių ratelis taip pat 
palaikysiąs ryšius su lietuviais 
mokslininkais. Ratelio nariai susi
rinksią kas mėnuo kartą savo 
klube.

ĮSTEIGTAS 
“ŽALGIRIO FONDAS”

"Glos Olsztynski” (buv. Allen- 
steine leidžiamas lenkų laikraštis) 
birželio 9 d. paskelbė didžiulį atsi
šaukimą į lenkų visuomenę ir ypač 
jaunimą, ruoštis jau dabar prie 
Žalgirio mūšio 550 metų sukakties 
1960 m. liepos mėnesį. Pažymima, 
kad pergalė prieš kryžiuočius buvo 
pasiekta jungtinėmis lietuvių ir 
lenkų pajėgomis, "padedant ir ru
sams bei čekams”. Esąs įsteigtas 
“Žalgirio fondas”, kuris ir šiais h 
kitais metais liepos 15 — 22 die
nomis ruošia rinkliavą, pardavi
nėdamas “Žalgirio plyteles”.

Dar pažymima, kad Žalgirio 
pergalei atminti paminklas Kroku
voje Hitlerio okupacijos metu bu
vęs sunaikintas.

Lenkų emigrantų laikraštis 
"Dziennik Polski” (Londone) 131 
nr. plačiai rašo apie kryžiuočių or
diną. Straipsnio autorius Alfred 
Bzowiecki atvaizduoja kryžiuočių 
ordino istoriją nuo įsisteigimo lai
kų iki dabar (Ordinas, nors kiek 
pakitusia forma, tebegyvuoja). 
Pažymima, kad tik kilę lietuvių 
lenkų savitarpiai ginčai sutrukdę 
padaryti iš Žalgirio mūšio perga
lės pilnas išvadas. Kitaip tariam, 
lenkai ir lietuviai tos pergalės pil
nai neišnaudoję.

PAMINKLAS 
RAŠYTOJUI

JONUI BILIŪNUI
pastatytas prie Anykščių, 

piliakalnyje. Paminklas monumen- 
talinio obelisko formos, pastatytas 
iŠ Lietuvos laukų granito. Pamin- - 
klo statybai sunaudota 700 t ak
mens. Paminklo viduje įrengta 
krypta, kuri skirta Biliūno palai
kams. Rašytojo barjelefas atlietas 
pagal skulptoriaus Broniaus Viš- 
niausko sukurtą projektą. Pamin
klą statė mokslinės restauracinės 
gamybos dirbtuvė. Paminklo ar
chitektas — Gabriūnas, kuris pa
naudojo lietuviškas architektūri
nes formas. Aplink paminklą su
tvarkytas piliakalnio viršukalnis. 
Paminklas visoje apylinkėje jau iš 
tolo matomas.

TAUTINIŲ 
GRUPIŲ ĮTAKA

MAŽĖJA
Amerikos mokslininkų teigimu, 

tautinių grupių įtaka ir reikšmė 
Amerikoje nyksta. Per paskutinių
jų kelioliką metų tautinių grupių 
laikraščių skaičius sumažėjo bent 
pora šimtų. Labai sumažėjo ir ra
dijo stočių skaičius, kurios trans
liacijas atlieka ne anglų kalba. 
Priešingai, Amerikos politikai tau
tinėm grupėm skiria vis didesnę 
reikšmę. Ir demokratai ir respub
likonai nesilaiko minėto moksli
ninkų teigimo ir siekia vis didesnio 
tautinių grupių palankumo. Pre
legentas mano, jog tautinių gru
pių politinis svoris padidėjo todėl 
, kad tautinės grupės labiau įsi
jungia į Amerikos gyvenimą ir 
kyla į viršų per partijas.

Amerikos tautinių grupių ne
galima lyginti su Europos kraš
tų tautinėm mažumom. Europos 
tautinės mažumos daugumoje ne
ištikimos tiems kraštams, kuriuose 
gyvena. Sudėtų siekimas atsiskirti 
nuo Čekoslovakijos ir prisijungti 
prie Vokietijos yra būdingas ir ne 
vienintelis pavyzdys. Amerikos 
tautinės grupės Amerikai yra iš
tikimos. Jos siekia turėti savo 
mokyklas, savo spaudą, išlaiky
ti savitą kultūrinį gyvenimą, už 
imti reikšmingesnius postus, pa
dėti savo_ gimtajam kraštui, bet 
ir rodyti visišką lojalumą Ameri
kai. Tarp tautinių grupių vyksta 
didelė konkurencija dėl augėles
nių postų ir didesnės įtakos Ame
rikos gyvenime. Vienos tautinės 
grupės įgavo didesnį svorį Ame
rikos gyvenime, jog jos anksčiau 
čia įsikūrė, kitas riša bendra 
kalba ir papročiai, trečios savo 
dalį išsikovojo dideliu žmonių 
skaičiumi.

Lietuvių tautinė grupė nėra 
gausi žmonių skaičium, bet ji nėra 
bereikšmė, su ja skaitomasi. Va
sario 16 d. proga valstybių guber
natoriai skelbia lietuvių dienas, 
Altas iškovojo teises didesniam 
lietuvių tremtinių skaičiui atvykti 
j JAV, įgalino sudaryti Kersteno 
komitetą Pabaltijo užgrobimo ty
rinėjimams, iškovojo veterinarijos 
gydytojams diplomų pripažinimą 
ir tt. Tai vis dideli darbai ir lai
mėjimai. Amerikoje bet ką reikia 
išsikovoti. Tautinės grupės orga
nizuotumas, vieningumas ir susi
klausymas turi didelės reikšmės. 
Taigi pasiektais laimėjimais reikia 
džiaugtis, reikia siekti ir daugiau, 
bet nereikia senatorių pareiškimų 
ar komitetų atliktų tyrinėjimų 
pervertinti. Kersteno, Katyno ir 
kitų komitetų atlikti tyrinėjimai 
negali pavergtų kraštų išlaisvinti. 
Jie turi daugiau moralinės reikš
mės. Jei kuri tautinė grupė įsten
gia išreikalauti kongrese tokius 
komitetus sudaryti, tai reiškia, 
jog su ja skaitomasi, jog į jos no
rus atsižvelgiama.

Tačiau vis dėlto Amerikos užsie
nio politikai tautinės grupės di
desnės reikšmės nevaidina. Di
džiausi laimėjimą pasiekė žydai, 
kurių pastangų dėka buvo sukur
ta Izraelio valstybė, išgautas pri
pažinimas ir apsauga nuo piktų 
kaimynų.
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Sydnėjuje
Šių metų gruodžio mėn. 27 d. 

įvyks didžiausios australų šach
matų istorijoje žaidynės. Tatai 
bus kombinacija Australijos šach
matų pirmenybių su tautiniu tur
nyru, kuris bus pravestas Sydnė
juje.

Tik išlaidoms padengti reika
linga surinkti nemažiau £ 1000. 
Šiam vajui palengvinti yra stei
giama loterija “ART UNION”. 
Bilietų kaina 2 šil. Galima bus 
gauti pas šachmatininkus, “Ko
vo” valdybos narius, arba adre
su: G. KOSHNITSKY, 3 Castle- 
reagh St., Sydney (President of 
N.S.W. Chess Association).

I premija PHILIPS 9 lempų 
radiograma,

II premija moteriškas laikro
dis,

III premija “RONSON” skuti
mosi mašinėlė,

IV premija auskarai ir kaklo 
papuošalai ir
V premija kelionės šachmatų se
tas.

Pats šachmatininkų skaičius 
nėra perdidelis, kad galėtų finan
sinius sunkumus nugalėti. Tad 
čia kreipiamasi j visus: ir šach
matų mėgėjus ir visus norinčius 
padėti, kad pirktų nors po vienų 
bilietėlj.

Lietuvių vardas reikėtų išlai
kyti vienoje lygmėje su kitų tau
tybių šachmatų klubais. Kadangi 
nors ir maža parama, stengiama
si išryškinti ir pagarsinti savo 
tautybės vardų.

A. Dargužis

Adelaidėje
VYTIS I — NORTH BDELAIDE 

44:57 (16:25)
Vytiečiai šias rungtynes pra

laimėjo pirmame puslaikyje. 
Nors priešininkas labai gerai mė
tė, tačiau reikalinga pasakyti, 
kad vytiečiai nepergeriausiai nau
dojo šoninį gynimų. Priešininkui 
darant sėkmingus ilgus metimus, 
reikėjo pereiti prie individualaus 
gynimo. Puolimui reikėjo daugiau 
spartos ir “ugnies”. Antras pus
lankis sukovota daug geriau, nors 
buvo labai daug blogų kamuolio 
perdavimų.

Taškai: Ignatavičius 24, Kie
maitis 8, Jaciunskis 6, Petkūnas 
4 ir Gurskis 2. Į šių komandą 
grižo žaisti V. Klimaitis dėl stu
dijų nekurį laikų nežaidęs.

VYTIS II-JI — TORENS 
52:33 (22:5)

Laimėjimas buvo atsiektas ne
sunkiai, bet antras puslaikis bu
vo žaidžiamas labai blogai. Gy
nimas antrame puslaikyje buvo 
visiškai netikęs, be to, bereika
lingas skubėjimas ir karščiavima 
sis. Taškai: Lapšys 19, Gumbys 
14, Merūnas 13, R. Urmonas 6.

VYTIS JAUNIAI — SWANS 
22:53 (5:31)

žaisdami nepilname sąstate, 
mūsų jauniai gavo gerokai pylos. 
Piramme puslaikyje komanda tie
siog nesusigaudė aikštėje, ir, at
rodė, jog žaidžia pirmą sykį 
krepšinį savo gyvenime. Antras 
puslaikis sužaista geriau, nors 
taip pat neapsieita be klaidų. 
Taškai: Gudelis su Andriušiu po 
8, G. Statnickas 4, Kalibatas 2.

VYTIS I (MERGINOS) — 
STURT 24:23 (14:7)

Priešininkės galvodamos leng
vai nugalėti vytietes labai nuste
bo sutikusios smarkų pasiprieši
nimų ir skaudžiai pralaimėjo pir
mąjį puslaikį. Antrame puslaiky
je priešininkės dėjo visas, kar
tais net per žiaurias, pastangas 
laimėti, bet vistik nepajėgė. Vy- 
tietės žaidė labai kovingai ir ge
rai komandiniai pirmų puslaikį. 
Antram puslaikyje vytiečių tar
pe pradėjo reikštis nuovargis ir, 

rezultatui artėjant, nervuotumas. 
Priešininkių komanda užima ant
rų vietų pirmenybių lentelėje, 
taigi sis laimėjimas vytietėms 
buvo labai svarbus. Bendrai mer
ginos parodė dideles pastangas 
ir užsispyrimų laimėti. Taškai: O. 
Kelertaitė 7, M. Kelertaitė 6, Pe
čiulytė 5, Ignatavičienė, Kitienė 
ir šiukšterytė po 2.

VYTIS JAUNĖS — PAYNEHAM
Jaunių porai žaidėjų apsirikus 

dėl rungtynių pradžios — laiko 
rungtynės buvo pralaimėtos, nois 
buvo sužaistos draugiškos rung
tynės, papildant komandą sveti
ma žaidėja.

A. SNARSKYTĖ P. AUSTRALI
JOS STALO TENISO ČEMPIONĖ

Ir šiais metais Aldona neapvy
lė tautiečių ir be pralaimėjimų 
eidama iškovojo pirmųjų vietų ir 
čempionės vardų P. Australijos 
stalo teniso pirmenybėse. Vytie
čiai sveikina Aldonų su laimėji
mu ir linki sėkmės ateityje.

JONINIŲ VAKARAS
Birželio 28 d. Lietuvių Namuo

se “Vyties” Sp. Klubas, J. Strau- 
kauskui piniginiai parėmus, su
rengė Joninių vakarų. Vakaras 
buvo uždaras.

Sportininkai J. Straukauskui 
taria ačiū už sudarytas sąlygas 
linksmai ir draugiškai praleisti 
vakarą savųjų tarpe.

VERTINGA LOTERIJA
S.K. “Vytis” rengia loterijų ir 

platina bilietukus. Laimėjimui 
yra skirta vyriškas ir moteriškas 
rankiniai nauji laikrodžiai. Trau
kimas greičiausiai įvyks per ren
giamą balių š.m. liepos 26 d.

B.N.

ĮVAIRUMAI

• Čekoslovakijos batų fabrike, 
kur dirbo E. Zatopek, turėjo jį 
prašyte prašyti, kad jis dalyvau
tų savo bėgimo pirmose rungty
nėse, per kurias jis atbėgo ant
ruoju ir per sekančias savo kar- 
ros metus išsivystė ir tapo vienas 
iš didžiausių ilgųjų distancijų 
pasaulio bėgikas, kokį iki Šiol 
pasaulis žinojo.

• 1773 metais anglas F. Po
well susilažino, kad jis per pen
kias dienas ir 18 valandų nueis 
200 mylių iš Londono į Yorkų, ką 
ir įvykdė, laimėdamas 5 aukso 
svarus.

• Pasaulio dviratininkas čem
pionas anglas R. Harris išmoko 
važiuoti ant seno dviračio, tekai
navusio jam tik 6 šilingus, kas 
vėliau, tapus profesionalu, jam 
gerai atlygino ir šį dviratį jis 
laikė savo didžiausioje pagarboje.

• 1957 metais prancūzų karo 
parašiutininkas J. Coupe iššoko iš 
lėktuvo ir krito 22.965 pėdas 143 
sekundes, kol jis patraukė para
šiuto išsiskleidimo raikštį, tuo 
atsiekdamas laisvo kritimo pasau
linį rekordų, -šis rekordininkas 
buvo savo karinių viršininkų pa
sveikintas ir tuoj pat suimtas ir 
pasodintas astuonioms dienoms 
daboklėn, nes Prancūzijos avieci- 
jos karinės taisyklės draudžia 
šokti iš aukštesnio kaip 9842 pė
dos aukščio be specialių deguo
nies aparatų.

SPAUDOS 
BALIUS

MŪSŲ PASTOGĖS spaudos ba
lių* šiemet įvyk* rugpjūčio mėn. 
30 d., šeštadienį, Cabramatto* 
miesto savivaldybė* salėje.

Yra padarytos pirmosios saulės 
nuotraukos už žemės atmosferos. 
Jas padarė iš Princetono univer
siteto observatorijos dr. Martin 
Schwalzchild ir dr. John B. Ro-
gerson ir Sacramento Park obser
vatorijos direktorius. Nuotraukos 
buvo išstatytos mokslų draugijos 
parodoje Indianapolyje ir visos 
laimėjo premijas.

Nuotraukos buvo padarytos to
kiu būdu. Prie baliono pritvirti
no 12 colių teleskopų su foto 
aparatu ir iškėlė į 80.000 pėdų 
aukštį, kur jau nekliudo žemės 
atmosfera. Nuotraukos užfiksavo 
įvairius saulės reiškinius.

Astronomai dabar planuoja pa
siųsti į erdvę televizijos kamerą 
su teleskopu. Taip per televizijų 
bus saulės vaizdai perduodami j 
žemės observatorijas. 1960 metų 
gale ar 1961 pradžioje planuoja
ma, išsiųsti 36 teleskopą viršum 
atmosferos. Juo bus galima stu
dijuoti saulę, mėnelį, planetas. Ti
kimasi, kad tuo būdu bus išaiškin
ti ir vadinami Marso kanalai.

ATOMO LIEKANOS IR ATOMO 
“KALĖJIMAS”

Nemaža sunkumo Amerikai su
daro atomo liekanos. Jos yra ra
dioaktyvios ir žmonėm pavojin
gos. Dabar norima tas liekanas 
nuskandinti keliuose giliuose eže
ruose, kurių apatinieji vandens 
sluoksniai visai nesimaišo su vir
šutiniais. Tikimasi, kad liekanos 
tada neiškils į paviršių.

Be to, sudaro problemą, kaip 
radioaktyvias medžiagas pakuoti. 
Ligi šiol tam buvo vartojami 
švininiai tankai (dėžės, kubilai). 
Dabar dr. Donald W. Rhodes, 
chemikas, dirbąs General Electric 
bendrovėje, išrado tokią “košę”,

įvairu ir idomu
KLAIDA UŽ 2,500 DDL.

PRANCŪZIJOJE naujai pagar
sėjusi rašytoja Francise Sagan 
savo romaną “Dans un mois” 
perrašinėdama padarė klaidą vie
no romano veikėjo varde: manė 
parašyti Jolivet, o parašė Jolyet. 
Pasirodė, kad visoje Paryžiaus te
lefonų knygoje buvo tik vienas 
toks vardas ir dar biauriau, kad 
jo savininko amžius sutapo su 
romano herojaus amžium — abu
du po 50 metų. O bjauriausia, 
kad tas Jolyet atvaizduotas ne
simpatingai. Gyvasis Jolyet per 
teismą pareikalavo iš autorės 
2,500 dol. atlyginimo už “išnie
kinimą”.

POPULIARIAUSIA KNYGA
ŠVEDIJOJE kasmet išleidžiama 

knyga, kurioje sudėtos pavardės 
visų, turinčių mokėti mokesčius; 
nurodyta taip pat suma, kiek 
kiekvienas turi mokėti. Knyga 
yra 500 puslapių. Jos pareikala
vimas pasirodo didesnis nei bet 
kurios kitos knygos, nes firmom 
ta knyga parodo, kiek piniginiu 
atžvilgiu yra patikimi klientai, o 
ir privačiam piliečiui smalsu pa
sidairyti, kiek pinigingi jo kai
mynai.

• AUSTRIJOJE TAIP PAT
TIKRINAMAS ŠOFERIŲ 

KRAUJAS,

jei yra įtarimo, kad jie nusigėrę. 
Tačiau šoferių nebado ir kraujo 
iš jų netraukia. Yra sugalvotas 
tam tikras aparatas — maišelis 
su ampulėm, į kurį šoferis turi 
tik gerai pripūsti oro. Nuo jo 
kvėpavime esančio alkoholio nusi
dažo skystis, esąs ampulėse. Tas 
skystis parodo, ar alkoholio visai 
nėra, ar jo yra mažas kiekis, sa
kysim, 0.3 proc. ar didesnis. Kai 
yra 0.8 tūkstantinės, šoferis iš
girsta baisųjį: “Prašau atiduoti 
leidimą”.

• KELI GRĮŽO Į LIETUVĄ. 
“Aušros vartų” (Hamburgo lie
tuvių informacinio lapelio) žinio
mis, į Lietuvą sugrįžo “dvasiniai 
pavargę”: Barbora Rojutė, Al
girdas Bainarauskas su šeima, 
Uršulė Klimienė, Adelė Klimaitė.

lyg kokių želetiną, kuri nepralei
džia radioaktyvių spindulių. Sa
koma, kad ton košėn galima bus 
radioaktyvias medžiagas uždaryti 
lyg į kokį kalėjimą. Tai žymiai
pigiau apsieina negu švininiai 
šarvai.

ATMOSFEROS TYRINĖJIMAI 
šaudant raketas į aukštį, buvo 

prie jų pritaisyti įvairūs signa
lai. Vieni pranešė temperatūrą, 
kiti vėjų stiprumus bei įvairius 
atmosferos reiškinius. Signalai 
buvo girdimi žemėje ir užrašomi 
į juostas. Dabar atlikti visi sig
nalų tyrinėjimai, kurie duoda pil
ną vaizdą apie temperatūrą ir 
vėjus. Temperatūra buvusi 100 
laipsnių žemiau nulio, vėjai gi 
nebuvę itin dideli. Tyrinėjimus 
atliko kariuomenės Signal Engi
neering laboratorijos.

RADIJO TELESKOPAS
Dangaus kūnų tyrinėjimui jau 

seniai vartojami radijo telesko
pai, kurie pagauna įvairius sau
lės, žvaigždžių ir planetų radijo 
signalus. Dabar Peach Mountain 
universitetas Michigane pasistatė 
naują didelį radijo teleskopą, ku
ris atsiėjo 300.000 dolerių. Te
leskopas pagauna tik kelių centi
metrų ilgumo radijo bangas.

Be saulės signalų jis girdės mė
nulio ir planetų kuždesius, gir
dės ir kitus begalinius žvaigždy
nus, rūkus, kurie nuo mūsų že
mės yra nutolę per šimtus šviesos 
metų. Teleskopas turi dedelį lėkš
tės formos reflektorių, 85 pėdų 
diametro. Jis gali lankstytis į vi
sas puses. Per dieną bus galima 
sekti saulę, o naktį žvaigždes. 
Netrukdys net 120 mylių greičio 
vėjai.

Tomis pačiomis žiniomis, dar ren
giasi grįžti į Lietuvą Pijus Bajo
raitis, Albertas Jokūbaitis, Juo
zas Rizauskas. Ryšium su grįži
mais į Lietuvą “Aušros vartai” 
deda dar tokią pastabą: “Kas yra 
susipykęs su savo protu, kam ne
miela gyventi laisvėje, tvarkoje ir 
materialiniame gerbūvyje — te
gul nesižudo, bet geriau grįžta 
pas savuosius, kurie, gyvenime 
nepalūžo, kovose ištvėrė, užsigrū
dino ir su viltimi žiūri į savo bei 
mūsų tautos ateitį.”

IŠSPROGDINO MINAS PO 
14 METŲ

Ties Dusetų miesteliu, besiren
giant sausinti pievą, rasta 10 
prieštankinių minų, kurios buvo 
padėtos 1944 metais besitraukian
čių vokiečių. Visos tebeveikė ir 
nuo jų sprogdinimo virpėjo lan
gai net už dviejų kilometrų.

KUKURŪZŲ SĖJOS 
STATISTIKA

Palyginus birželio 10 ir birže
lio 15 dienos kukuruzų sėjos sta
tistikas, nepaprastai išryškėja tos 
statistikos chaosas. Pagal birže
lio statistiką (apsėtus hektarus 
ir įvykdytą plano procentą) bu
vo matyti, kad kukurūzų sėjos 
planas yra 32.882 hektarai. Po 
penkių dienų jau skaičiuojama,
jog apsėta 34.481 ha, tačiau dar 
iki plano įvykdymo trūksta 1.655 
ha, arba nepilnų 2%. Atrodo, kad 
ypač Vilniaus jrupės rajonai per 
tas penkias dAnas gerokai padi
dino savo planus. Bet tikrinant 
atskirų rajonų birželio 10 ir 15 
dienos duomenis, sumos ir įvyk
dyto plano procentai nesueina. 
Taigi statistikoje arba skaičiai ne
tikri, arba lentelių • sudarytojai 
klysta procentų apskaičiavimuo
se. Tai rodo, kad apskritai sovie
tines statistikas tenka priimfl^u 
dideliais rezervais. Chaosas ap^ 
kaičiavimuose sudaro pagrindo 
spėti, jog statistika tyčia taip 
skelbiama, kad joje nebūtų- ma
tyti tiesos.

Statistikos reikalus Lietuvoje 
tvarko nuo Maskvos centrinės 
statistikos valdybos priklausanti 
respublikinė statistikos valdyba, 
kurios viršininkas yra Borisas 
Dubasovas.

• ARGENTINOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS, įvykęs birže
lio 1 d. Lietuvių svetainėje Bue
nos Airese, buvo išrinkkęs komi
siją tarybos nariams rinkti iš J. 
Kanapinsko, M. Povilaičio ir K. 
Černiausko. Balsų dauguma į 
ALB tarybą buvo išrinkti ir .pasi
skirstė pareigomis: Pirmininkas 
St. Mikelionis, I vicepirm. K. 
Norkus, II vicepirm. J. Kanapins- 
kas, I sekretorius J. Vedegys, 
II sekretorius kun. A. Lubickas, 
tarybos nariais ir kandidatais: V. 
Diminskis, kun. A. Kleiva, V. Ba
ronienė, L. Stašaitis, A. Paršai- 
tis, Jonas Jankauskas, B. Plata- 
kis, J. Nakutis, M. Povilaitis, J. 
Gasinūnas, J. Ramanauskas, S. 
Sadžius, B. Blumbergas, J. Čins- 
kis, J. Sadauskas, J. Vilimas. ALB 
centro valdybą sudaro pirminin
kas i. Padvalskis, I vicep-kas St. 
Paliulionis, II vicep-kas H. Bag
donas, I sekretorius St. Babro- 
nis, II sekretorius P. Budelevi- 
čius, kasininkas VI. Cibavičius, 
narys P. Sakalauskas. Revizijos 
ir nesusipratimams spręsti komi- 
sijon išrinkti: M. Galeckas (p- 
kas), K. Černiauskas (sekr.) ir 
A. Baltrušaitis. — I PLB Seimą, 
įvyksiantį rugpiūčio 27-31 dieno
mis New Yorke, Argentinos Lie
tuvių Bendruomenei atstovauti iš
rinkti: I. Padvalskis, generolas 
T. Daukantas, kun. P. Garšva, 
agr. A. šantaras, inž. L. Stašai
tis, inž. J. Ramanauskas, J. Glio- 
sa ii’ VI. Cibavičius. Tie išrink
tieji delegatai, kurie patys nega
lės vykti į Seimą, galės įgalioti 
kitą ALB narį.

• MIRĖ PULK. ADOLFAS 
BIRONTAS, EIDAMAS 74 ME
TUS. Buvo gimęs 1885 m. gegu
žės 16 d. Kretingoje. 1918 m. grį
žęs iš Rusijos stojo Lietuvos ka
riuomenėn ir dalyvavo kovose 
prieš bermontininkus, apie kurias 
yra ir knygą parašęs. Buvo Šiau

S DOVANŲ SIUNTŲ REIKALE GERIAUSIAI IR PIGIAUSIAI į 
I; PATARNAUS į

■: Lithuanian Department ?
į P.&B. SUPPLY CENTRE LTD. į

I
8A, TOURLOE PLACE, LONDON, S.W.7 <

Siuntos apdraudžiamos pilnoje vertėje. Garantuotas prista- £ 
tymas. Tiktai aukštos kokybės siunčiama audiniai, avalynė, į 
gatavi rūbai, maistas, vaistai ir kt. Siuntos pasiekia gavėjus S 
per 4 savaites. £

Kainoraščiu* galite gauti ir pavyzdžiu* matyti pa* atstovą lį
Australijoje A. Ladyga, 144 Rose Street, Yagoona, N.S.W. 5(Sydney), Tolef. YJ 4311. £
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

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

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. CJ. Telef. 

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819

lių nuėsto ir apskr. komendan
tas, vėliau Lietuvos geležinkelių 
karo viršininkas, II pasienio pul
ko vadas. 1923 metais paleistas į 
atsargą dirbo Klaipėdos muitinė
je, dalyvaudamas ir lietuvių vi
suomeniniame gyvenime. 1928-34 
buvo Lietuvos kariuomenės vy
riausiojo štabo rikiuotės skyriaus 
viršinihkas. 1934 metais išėjo į 
pensiją. Po karo pęr Vokietiją 
emigravo į Ameriką, kur mirė 
birželio 8 d. Tai buvo vienas iš 
lietuvių karininkų, kuris domėjo
si ir bendrais lietuvių tautos po
litikos reikalais ir aktyviai reiš
kėsi.

• PLB VOKIETIJOS KRAŠ
TO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 
įvyks liepos 26-27 dienomis Lietu
vių gimnazijos patalpose Huet- 
tenfelde. Tarp kitko, bus renka
ma nauja krašto valdyba, nes da
bartinės valdybos kadencija bai
giasi birželio ,30 'd. Dabartinę 
krašto valdybą sudaro pirminin
kas E. Simonaitis, vicepirm. K. 
Drunga, sekretorius V. Sutkus, 
iždininkas J. Stankaitis, narys 
kun. A. Buriga. — Krašto valdy
ba ragina bendruomenės narius 
uoliau pildyti savo pareigas soli
darumo mokesčio atžvilgiu.

• LIETUVIŲ GIMNAZIJA 
PASIDARĖ GRAŽESNĖ. Atlikus 
gimnazijos rūmų išorinį remontą, 
rūmų atvaizdas, bent iš fasadinės 
pusės, žymiai pagerėjo. Remon
tą parėmė Badeno Wuerttember- 
go krašto Pabėgėlių ministerija. 
Tikimasi, kad susidarys galimy
bė atremontuoti ir antrąją rūmų 
pusę. — Gimnazijoje ir bendra
butyje yra šiais mokslo metais 
130 mokinių, iš jų 66 berniukai ir 
64 mergaitės. Katalikų tikybos 
yra 71, evangelikų 59 mokiniai. 
Šiuo metu gimnazija turi 14 mo
kytojų. Gimnazijos direktoriaus 
pareigas laikinai tebeina mok. T. 
Gailius.
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MOŠŲ BįSTOCt
SIDNĖJUS

25 M. JUBILĖJUS
Kun. Leonardo Paltanavičiaus

25 metų kunigystės sukakties pa
minėjimas savo parapijoj ir vie
nuolyne įvyko š.m. liepos mėn. 
1 dienų.

7,30 vai. vak. iškilmingos — 
giedotos pamaldos asistuojant 
vietos kunigams ir giedant cho
rui, kuris užbaigė pamaldas iš
kilmingu Handelio Allellūja.

Antroji dalis parapijos salėje: 
dalyvaujant vienuolyno kunigams 
ir broliams, be to trims kuni
gams svečiams iš Tasmanijos ii 
lietuvių kapelionui (kun. P. But
kui), o taip pat visai parapijai, 
mokyklų ir jaunimo atstovams.

Pradžioj meninė programa: mo
kyklos choras, mergaičių plastika, 
akrobatų mokyklos mergaičių gru
pė, deklamacijos, moterų kvarte
tas ir vyrų kowbojiikos dainos.

Po to, jubilijatas ir vyresnieji 
kunigai buvo pakviesti scenon, 
kur buvo oficialios kalbos — svei
kinimai ir jubilljato žodis — (Pa
rapijiečių dovana — rašomojo 
stalo kėdė).

Po to sekė bendra arbatėlė su 
saldžiais tortais ir sumuštiniais, 
bei laisvas pasikalbėjimas — as
meniškas pasveikinimas jubilija- 
to.

PAMALDOS

Liepos 27 d. pamaldos Went- 
worthville karmelitų bažnyčioje 
10 vai. 45 min.

Liepos 27 d. Wollongong lietu
viams pamaldos W. katedroj 5 
vai. p. pietų.

Rugpjūčio 1 d. — pirmasis 
penktadienis. Išpažintys Bass — 
Hills parapijos bažn. nuo 7 vai. 
vak.

Rugpjūčio 3 d. pamaldos Banke
to wn e St Brendan’s bažnyčioje 
10 vai. 45 min.

K.P.B.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
MOTERŲ SOC GLOBOS D-JA 

DIRBA DIDELI ŠALPOS DARBĄ
Mūsų Ii gonys, ypač lietuviai 

viengungiai, visose ligoninėse, ne
išskiriant ir psichijatrinių, yra 
intensyviai lankomi ir, kiek lėšos 
leidžia, sušelpiami.

Lietuvių visuomenė todėl turė
tų visais galimais būdais šios 
itin svarbios organizacijos veiklų 
paremti. Ypač moterys, kurios 
dar šiai draugijai nepriklauso, 
turėtų susirūpinti, kad ši našta 
gultų ne tik ant pavienių idealis- 
čių pečių, bet turėtų su jomis 
šiuo darbu dalytis.

štai ir progos: 1., š.m. liepos
26 d., šeštadieni 7 vai. vak., Syd
nėjaus Moterų Soc. Globos D-ja 
ruošia POBŪVĮ — PASILINKS
MINIMĄ, kuris įvyks Lietuviu 
Namuose Redfeme (20 Botany 
Rd./ Bus bufetas ir šokiai. Vi- 
sa*/pelnas skiriamas šalpos rei
kimams.

2., Gi š-m. rugpjūčio mėn. 10 
d. (sekmadieni) 4 vai.vak. įvyks 
Draugijos narių ir prijaučiančių 
susirinkimas tuose pačiuose na
muose. Sydnėjaus ir priemiesčių 
lietuvės moterys prašomos juo 
gausiau dalyvauti.

Soc. Globos D-jos Valdyba

PADĖKA
Soc. Globos Moterų D-jos Mel

bourne Komitetas nuoširdžiai dė
koja visiems prisidėjusiems pini
gine auka, fantais, darbu bei ban- 
džiusiem savo laimę prie sėkmin
go Loterijos pravedimo, birželio 
22 d. Gryno pelno Loterija davė 
per £ 50.0.0, kas bus sunaudota 
nelaimėn bei ligon patekusiems 
tautiečiams paremti.

Soc. Globos Moterų D-jos K-tas

ATSISKYRĖ' 
ĘARBŠTUS 
TAUTIETIS

š.m: liepos mėn. 5 d. Melbour
ne Alfredo ligoninėje mirė mūsų 
tautietis Petras Garbenis, sulau
kęs 59 metų. Jis yra kilimo iš 
žemaičių krašto, Ylakių valsčiaus, 
Mažeikių apskrities. Visų savo 
gyvenimų buvo labai darbštus ir 
judrus žemaitis. Iki šiol jautėsi 
sveikas ir niekuomet sveikata ne
siskundė. Paskutiniuoju laiku 
pradėjo nesveikuoti ir po dviejų 
savaičių ligos vėžys pakirto jo 
gyvybę. Visus tremties vargus iš
vargęs pirmuoju įsikūrė Morning
tone Viktorijos valstybėje, šian
dien toje kolonijoje yra susibū
ręs gražus būrelis tautiečių, ku
rie drauge su mirusiuoju dirbo 
Dowd firmoje. Visų bendradar
bių velionis Petras buvo labai 
mylimas. Jam mirus bendradar
biai sušelpė nelaimės ištiktų naš
lę ir moraliai jų parėmė.

Liepos mėn. 8 d. įvyko laidotu
vės, kuriose skaitlingai dalyvavo 
tautiečiai. Mišias ir pamokslų pa
sakė kun. dr. P. Bučinskas. J Faw- 
kner kapines palydovai vyko 15 
mašinomis. Kun. dr. Bačinskas at- 
sisfveikinirrio pamoksle prilygino 
žmogaus gyvenimų lauko gėlei, 
kuri išauga, pražysta, žydi ir nu
vysta. Velionis troškęs dar kartų 
parvykti namo, į savo Tėviškę, bet 
to jam nebuvo lemta sulaukti. Jis 
grįžo į amžinuosius namus, pas 
Augščiausįjį. Po giesmės uAngelas 
Dievo apreiškė” buvo supiltas nau
jas kapas ir pridengtas skaitlingų 
vainikų, atvežtų giminių ir arti
mųjų bičiulių. Laidotuvėse dalyva
vo ir Melbourne kapelionas kun. 
Pr. Vaseris.

Liko našlė žmona ir aštuoni mi
rusiojo vaikai. a. k.

VACLOVAS LIŪGĄ, BA.

Po trijų metų studijų (pirmuo
sius dvejus metus — Newcastle 
University College ir paskutinius
— University of New England, 
A rm id ale) Vaclovas Liūgą gavo 
Bachelor of Arts diplomų (laips
nį.) Jo pagrindinė studijų šaka
— ekonominiai mokslai ir šaluti
nė — vokiečių kalba ir geogra
fija. (šešius kursus V.L. baigė 
su “Credit” ir tris su “pass”.)

šiuo metu V. Liūgą toliau stu
dijuoja University of New Eng
land ir tikisi metų pabaigoje gau
ti Diplomų in Education — ir ta
da pradės mokytojauti gimnazi
joj (High School).

šalia Diploma in Education 
kurso, V.L. dar ruošiasi Master 
of Arts laipsniui iš ekonominių 
mokslų srities, šio laipsnio įsigi
jimas užtruks apie 3 metus.

V. Liūgą yra Department of 
Education stipendininkas.

Mes sveikiname jaunų j į akade
mikų, bežengiantį mokslo keliu 
ir drauge su juo pačiu džiaugia
mės jo atsiektais rezultatais. Pra
džioje jis buvo fabriko darbinin
kas ir tik savo pasiryžimo ir ga
bumų dėka prasiveržė į šviesesnį 
gyvenimų. Tai pavyzdys nė vie
nam Australijos lietuviui.

V. Liūgą, begyvendamas New
castle, buvo lietuviškas savaitga
lio mokyklos vedėju bei mokyto
ju, vienus metus — Apylinkės 
Valdybos sekretorium, kitus me
tus — iždininku, ALB Tarybos 
nariu, “Mūsų Pastogj^ korespon
dentu (1955-56 metais) ir akty
viu Diskusijų Klubo nariu.

Mes neabejojam, jog V.L. ne
tolimoj ateityj, vėl aktyviai įsi
jungs į ALB kultūrinį gyvenimų. 
Juk sąmoningas lietuvis kultūri
ninkas negali pasitenkinti vien 
tik moksliniai — akademiniu dar
bu, kai lietuvių tauta dar vis te
bestovi ant būti ar nebūti slen
ksčio. Kiekvienas lietuvis švie
suolis, yra labai reikalingas 
ne vien tik Australijai bet ir A.L. 
Bendruomenei. K.

NEI KALBOS, NEI 
TAUTYBĖS 

NEKEISKIM I TURTĄ 
< <

Apgailėtina nūdienė tikrovė pa
sireiškia jau ir čia. Pasirodo, kad 
nebe reikalo M. Pastogė nuolatos 
įspėja: “Pasijuoks ir tavo vaikas 
tavęs nesuprasdamas lietuviA- 
kai...” štai ir faktai: Prieš sa
vaitę iš didmiesčio į provincijos 
miestų atvyko valdininko parei
goms studentas lietuvis. Pirma 
svajonė — susirasti savųjų. Abo
nentų knygoj suradęs grynų lie
tuviškų paardę ir šaknimi ir ga
lūne, labai apsidžiaugė. Nuvykus 
į tautiečio namus, nepaprastai te
ko nusivilti, kai nė vienas iš šei
mos jaunųjų vyrų nebepajėgė iš
tarti nė žodžio lietuviškai. Lai
mei atsirado ir tėvas, kuris šiojo 
labai nemalonaus fakto akivaizdo
je su ašaromis akyse, susijaudi
nęs, apgailestavo, nes jisai anks
čiau vis pabrėždavo, kad jaunieji 
turį taikintis prie aplinkybių.

Taip, “besitaikydami prie ap
linkybių” jie nepasidarė nei iš- 
mintingesniais, nei turtingesniais 
už buvusius draugus, kurie ir 
nepraradę tėvų kalbos ne tik dva
siškai, bet ir medžiagiškai juos 
pralenkė.

Inteligentiški australų sluogs- 
niai taipogi didesnėj pagarboj 
laiko asmenis, savęs nepraradu
sius. Kokių gražių faktų pasitai
ko, kai humanitarinių mokslų pro
fesorius, aiškindamas sanskrito 
kalbos senumų, vienintelius tik 
lietuvius pamini išlikusiais gyvais 
atstovais. Prie progos ir šis fak
tas. Vienas profesorius sakė: 
“Gal būt neapsiriksiu, jog hund
red ir sanskritiškai ir lietuviškai 
reiškia šimtas... ” Pakyla ranka 
jaunos studentės ir išdidžiai ji 
kartoja: “Taip, mano kalboje tai 
yra — šimtas”. Apsidžiaugė ir 
studentė ir profesorius.

Kiek žinoma, nė vienam lietu
viui motinos kalba iki šiol nėra 
dar buvus kliuviniu nei mokslo 
siekti, nei tarnybai gauti. Kailio 
nekeičiųs ir nelengvabūdis, šiais 
raudonųjų veržlumo laikais, daž
nai pasitaiko net — geriau verti-

SVARSTO MOKYKLŲ 

REFORMOS KLAUSIMĄ

Spaudoje ir švietimo ministe
rijoje plačiai svarstomas Lietu
vos mokyklų reformos klausimas. 
Daugumoje pasiūlymų vyrauja 
nuomonės, kad bendrojo lavinimo 
mokyklų laikas turi būti pailgin
tas iki mažiausia 12 (ar net try
likos) metų ir vyresnėse klasėse 
mokslo metai turi būti pailginti 
bent dviem savaitėm. Atsisakoma 
nuo minties įvesti visos vidurinės 
(dabar 11 metų) privalomų lan
kymų, o numatoma pasitenkinti 
aštuonerių metų privalomu mo
kymu. Dabar teorijoje yra 7 metų 
privalomas mokymas, o dides- 
niuoseiuose miestuose — 10-11 
metų privalomas mokymas, nors 
šįmet apie tų 10-11 metų privalo
mąjį mokymų nebeužsimenama.

Be to, iškeltas reikalavimas, 
kai visos, taip pat ir aukštosios 
mokyklos būtų vienos, būtent, 
švietimo ministerijos žinioje. Da
bar specialiosios mokyklos yra 
įvairių vietinių ar net maskvinių 
ministerijų žinioje, o aukštosios 
mokyklos priklauso Aukštojo mo
kslo ministerijai Maskvoje, ši 
ministerija numatyta perorgani
zuoti į sųjunginę-respublikinę mi
nisterijų, bet Lietuvoje tuo tar
pu nėra tos ministerijos respub
likinės šakos. Bene laukiama, kai 
gal aukštosios mokyklos bus per
duotos grynai respublikinei švie
timo ministerijai.

PAJIEŠKOJIMAI
* Giminės Lietuvoje pajieško 

Simo Rudoko, anksčiau gyvenu
sio Melbourne. Rašyti: Mr. A. 
Dainius, 19 Wachusett Str., Wor- 
chester 9, Mass, USA. arba — 
Miss J. Matejauskas, c/6 Child
ren Hospital, North Adelaide, 
S.A.

* Juozo Bačkaičio, gim. Kau
ne ir atvykusio Australijon, pa
jieško Australian Red Cross So
ciety, National Tracing Bureau, 
Red Cross House, 27 Jamison 
Street, Sydney. Turima informa- 
cijų apie jo gimines, gyvenančius 
Rusų Zonoj, Vokietijoj.

* J. Kazakevičius, gyv. Fitzroy, 
Vic., pajieško jo motina, gyv. 
Šiauliuose, Rygos gatvėj Nr. 426.

LIE TU VII
Nelik paskutiniuoju, o pasku

bėk į savo pastą su £. 1.10.0 Aus
tralijos Lietuvių Metraščiui min
kštai* viršeliais, arba £ 2.0.0. — 
kietais.

Metraščio prenumeratą prašo
me siųsti “Mūsų Pastogės” Admi
nistracijos adresu — Box 4558, 
G.P.O., N.S.W. — pažymint, kad 
pinigai siunčiami metraščiui.

A.L. B-nės Krašto Valdyba — 
Metraščio Leidėjas

★ Šakalinį Leonardą, gim. 1929 
m. kovo 20 d. 1940-41 buvęs Pa
langoje.

Kas žino apie jį prašome pra
nešti: V. Fledžinskui, 3 Manfull 
St, Edwardstown, Adelaide, S.A. 
Pajieško tėveliai iš Lietuvos.

namas.
O arkivyskupas, kardinolas J.F. 

Mclnture štai kų sako: “Tautos 
kalba yra bendras meilės ryšys, 
vienybės motina, pilietiškumo tė
vas, ištikimiausias valstybės sar
gas. Sunaikink kalbų, sunaikinsi 
tautos gyvybę, pačių tautą, jos 
santaiką, vienybę ir dorovę, žmc- 
guę, gaudamas iŠ Dievo buvimų, 
gauna taip pat ir įvairias prigim
ties ypatybes, tarp kurių ir tau
tybę. Todėl tautybės paniekini
mas yra aiškus Dievo valios pa
niekinimas. ..

S. čė.

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balaton St., St. Kild*. Vie. 

Tel. LB 4083.

LEWISHAM GERAS PIRKINYS £ 2575
2 aukštų mūrinis namas. 6 kambariai, virtuvė. Dviguba* garažas. 
LABAI GERAME STOVYJE. Norint išnuomoti galima gauti JO-12 
svarų į savaitę. 2 min. stotis, mokykla ir bažnyčia.- TURIME IR 
DAUGIAU NAMŲ NUO £ 1500 IKI 15000. Parūpiname paskolas.

A. & A. BAUZE, 72 Canterbury Rd., Canterbury. 
Tel. LL 5965, priv. LX 2608.

S.m. rugpjūčio men. 8 d. (penktadieni).

RICHMOND TOWN HALL rengiamas TRADICINIS, 
METINIS MELBOURNO LIETUVIŲ

SPORTO KLUBO VARPAS

ŠOKIŲ BALIUS
Visi, norintieji smagiai ir nuotaikingai praleisti vakarų spor
tininku globoje, nuoširdžiai kviečiami atsilankyti.

GERA ŠOKIŲ MUZIKA. SOTUS BUFETAS.

Pakvietimai gaunami pas p. červinskų ir pas p. Baltrušaitį 
ir prie įėjimo.

“RŪTA“
Gift Parcel Service

92 BROOMFIELD STREET, CABRAMATTA, N.S.W. 
TEL.: UB 3498

Gerbiamiems pakietų siuntėjams pranešu, kad aš ir toliau 
siunčiu pakietus iki 44 sv. svorio.

LAIVAS IŠPLAUKIA 24.7.58.

A. A. JURGIUI KALAKONIUI MIRUS
Man sunku patikėti pasiekus žiniai š.m. liepos 12 d., kad 

redaktorius Jurgis Kalakonis jau miręs ir palaidotas Austra
lijos žemėja.

Su Jurgiu teko ilgokai bendradarbiauti ir kiek artimiau 
draugauti, tarti* Australijos Lietuvių Bendruomenė* organi
zaciniai* reikalais, o ypač “Mūsų Pastogės” leidimo ir reda
gavimo klausimais. Buvo momentų, kada redakcijoj ar admi
nistracijoj dirbą asmenys atrodė jau tikrai keistini, Jurgio 
kantrybė sakydavo dar palaukti. Jis nesiveržė į tą darbą, o jį 
gavęs pilnai dirbo, su tikru nuoširdumu. Aš, kaip ir dauguma 
Australijos lietuvių esame giliai paveikti jo mirties, nes Jis 
buvo daugumos mėgiamas ir mylimas. Jis visus vienodai trak
tavo, nors ir matė, kad kaikurie nėra Jo prieteliai.

Jis įdėjo visą savo sielą ir jėgas į “Mūsų Pastogės” pakė
limą, į bendruomeninį bendradarbiavimą, o ar daug kas Jį 
suprato? Galbūt, ne! Jo mirtis ne vienam išspaudė ašarą, 
o tuo pačiu ir privertė pagalvoti, ar pilnai prisidėjo prie Ją 
dirbto darbo baro.

Jis mokėjo, sugebėjo ir galėjo jungti kitus savo tauria 
asmenybe, savo taktu, supratimu ir išmintingumu.

Dabar mes esame sukrėsti ir nuliūdę, bet su Juo negalime . 
atsisveikinti. Jo dvasinis ryšys mumyse turi likti gyvas, arti
mas.

Tegul bendriems darbams ir lietuviškam ryžtui Ji* jun
gia mus dar stipriau dirbti ir tęsti Jo veiklą.

Liūdna man, kad Jis per anksti paliko mus, paliko nebaig
tu* .užsimotus darbus ir siekius. Bendradarbiavimas su Jurgiu 
man visada paliks gyvas ir mielas atsiminimas.

Mano gili užuojauta Jo giminėms, “Mūsų Pastogės” ben
dradarbiams ir skaitytojams.

JUSTINAS VAIČAITIS,
Buvęs Australijos Lietuvių B-nės Krašto V-bos

P-kas ir “Mūsų Pastogės” Ai*. Leidėja*.

Maloniam plunksnos kolegai

JURGIUI KALAKAUSKUI,
“Mūsų Pastogės” redaktoriui, išsilaisvinu* iš žemė* varžtų, 
giminaitį, mielą bičiulį Vladą Kulboką ir artimuosius, netekus 
brangaus mūsų tautiečio ir bendruomenės darbuotojo, giliai 
užjaučia

Antanas Krausas.

Morningtono bendruomenės nariui

PETRUI GARBENIUI
mirus, jo žmonai, giminėms ir artimiesiems reiškiame 
gilių užuojautą

Anelė ir Antanas Krausai.

UŽUOJAUTA

DEL NETIKĖTOS “MOŠŲ PASTOGĖS” REDAKTORIAUS

JURGIO KALAKAUSKO — KALAKONIO

mirties, liūdi

A.L. B-NĖS CANBERROS 
APYLINKĖS VALDYBA

“Mūsų Pastogės” redaktoriui JURGIUI KALAKAUSKUI — 
KALAKONIUI mirus,

LIŪDI

Australijos Lietuvių Inžinierių 
Sąjungos Valdyba

Dėl “Mūsų Pastogės” redaktoriaus

JURGIO KALAKAUSKO — KALAKONIO

netikėtos mirties, giliam skausme liūdi
Sydnėjaus Sportininkai ir Liet. Sporto

Klubo “Kovas” Valdyba

Printed by Mintis Pty. LtcL, Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniskis, as President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland, 
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