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AR ĮSKILS KARALIAUČIAUS KLAUSIMAS?
Ženevoj vykstanti Didž. Vals

tybių užs. reik, ministerių konfe
rencija šiuo tarpu sukiojasi tik 
apie Vokietijos sujungimo ir Ber
lyno klausimus.

Tačiau užsienio spaudoje vis 
daugiau randasi užuominų, kad 
šių pasitarimų — pasikalbėjimų 
komplekse bus paliestos platesnės 
Rytų Europos sritys, švedų spau
doj buvo pakartotinai minimas 
Karaliaučiaus srities priklausomu
mo klausimas, nes Skandinavams 
ne vistiek, kas valdys šį svarbų 
Baltijos pajūrį.

Ateina žinių, kad dabartinė Lie- 
tuvos komunistinė vyriausybė lyg 
ir daugiau ima domėtis šia sritim. 
Esu, renkama medžiaga Karaliau
čiaus srities lieutviškumui istori
niai pagrįsti, be to, įsakyta moks
lininkams surinkti tautosakos ir 
iškasenų liekanos, kurios bylojan
čios apie lietuviškų šio krašto cha
rakterį.
UŽSIENIO LIETUVIŲ SPAUDOS 

BALSAI ŠIUO KLAUSIMU
Be kitų Amerikos lietuvių spau

dos straipsnių, keliančių Kara
liaučiaus klausimo aktualumų, 
prof. Kazys Pakštas “Drauge” pa
tiekia žiupsnį geografiniai — is
torinių duomenų:

‘.‘Labai sena sembų gyvenvietė 
Tvankstė, Skaros arba Priegliaus 
žiotyse pastatytas miestelis, iki 
13-to amžiaus vidurio buvo beveik 
vidury lietuviškų prūsų srities. 
Vokiški užkariautojai Tvankstėje 
pasistatė savo pilį, kurių pavadino 
Koenigsberg, Čekijos karaliaus 
garbei.

Bet iki pat septyniolikto am
žiaus mokytiems žmonėms dar vis 
buvo žinomas senasai Tvankstės 
vardas. Jį vartojo savo žemėlapy 
net Casper Hennenberger (apie 
1595 m.), pramintas Prūsijos ge
ografijos ir istorijos tėvu. Bet pa
lengva atneštinis vokiškas vardas 
visgi prilipo ir išstūmė Tvankstę. 
Tik Koenigsbergų lietuviai, vietos 
gyventojai, sulietuvino ir perdir
bo į savų Karaliaučių.

Iki 18-to amžiaus pradžios sve
timi istorikai (lenkai ir kiti) ir 
keliauninkai Karaliaučių laikė tik
ra Mažosios Lietuvos sostine ir 
centru. Tik vėlesnė vokiečių kolo
nizacija ir priverstinis vokietini
mas išstūmė iš Karaliaučiaus lie
tuvybę, kurios kultūriniu centru

VATIKANO PASIUNTINYBĖS 
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Ryšium su gausiais paklausi
mais, kurie yra gaunami iš įvai
rių kraštų, Lietuvos Pasiuntinybė 
prie šv. Sosto praneša visuomenės 
žiniai sekantį:

Naujai išleistame “Annuario 
Pontificio” kuris yra orientacinio 
pobūdžio leidinys liečiantis Kata
likų Bažnyčios organizaciją, Lie
tuvos Pasiuntinybė yra įrašyta 
šiuo būdu:
LIETUVA

Nepaprastas Pasiuntinys ir įga- 
* liotas Ministeris

Dr Stasys Girdvainis, Pasiunti- 
_nybės Reikalų Vedėjas

Pasiuntinybės personalas į šių 
laidų nebuvo įrašytas. Taip pat 
buvo padaryta su Lenkijos Amba
sados personalu. Atnb. K. Papėe 
irgi figūruoja kaip Ambasados 
Reikalų Vedėjas. 

pasidarė Tilžė. Bet visdėlto Ka
raliaučiuje iki pat vėlesnių laikų 
išsilaikė vienas lietuviškas dievna- 
mis, lietuviškos liuteroniškos pa
rapijos centras.

Besiruošdami Potsdamo konfe
rencijai, rusai pasinaudojo lietu
vio komunisto P. Pakarklio raštais 
apie šiaurinių Rytprūsių lietuviš
kumų. Jo ilgi straipsniai 1945 m. 
buvo perleisti per Amerikos lietu
vių komunistų dienraščius. Bet 
Potsdamo konferencijoj rusams 
neteko įrodinėti Karaliaučiaus 
srities lietuviškumo, nes Vakarų 
valstybės atidavė jį rusams laiki
nai valdyti be jokių ginčų ir be 
sųlygų. Pradžioje kaikurie Rusijos 
ir kitų kraštų raštai Karaliaučiaus 
sritį vis dar laikė okupuotos Lie
tuvos dalimi, bet jau 1947 m. įsi
galėjo Rusijos imperialistinis parė
dymas laikyti tų kraštų Rusijos 
dalimi. Rusijos sovietiniai moks
lininkai, kaip Knyšev, tų kraštų 
laikė sena lietuviška sritimi. Bet 
Sovietskaja Enciklopedija gavo 
politikų parėdymų užskaityti “Ka
liningrado” sritį seniausiu rusiš
ku kraštu, gerai žinant, kad tame 
krašte nebuvo nei vieno rusiško, 
nei lenkiško valsčiaus iki naujos 
rusų kolonizacijos 1945 metais.

Iki rusų okupacijos Karaliau
čiaus sritis turėjo apie 1,100,000 
gyventojų, kurių apie pusę buvo 
lietuvių kilmės, gerokai apvokie- 
tinta.

Rusai be jokių ceremonijų iš
dangino iš to krašto visus gyven
tojus, kaip vokiečius, taip ir lietu
vius. Jie greit ten prigabeno apie 
600,000 rusų ir visus lietuviškus 
ir vokiškus -vietovardžius pakeitė 
rusiškais. Pasaulis, rodos,'dar ne
žino tokios greitos kolonizacijos, 
visiškai išnaikinant vietinius gy
ventojus ir juos pakeičiant rusais 
kolonizatoriais. Tačau kairiajame 
Nemuno krante visdėlto dar liko 
ar vėliau įsifiltravo ir truputis 
lietuvių, senųjų krašto savininkų.

Tai dabar Lietuva apsupta rusų 
ir iš vakarų šono ir tai sudaro 
Lietuvai ne tiktai .labai didelę 
skriaudų, bet ir mirtinų pavojų. 
Kai mažų tautų iš kelių šonų ap
supa didelė kolonialinė tauta, tai 
toks apsupimas labai panašus į 
boa constrictor apsivyniojimų ant 
gėriuko sprando. Kai boa panorės, 
tai jį ir pasmaugs. Maža tauta vi
sų laikų gyvens didžiausiame mir
ties pavojuje.

Šiuo metu yra daromi visi žings
niai, kad netrukus turinčiam pasi
rodyti Diplomatiniame sąraše Pa
siuntinybės personalas būtų įra
šytas kaip ir praeityje. Pasiunti
nybė reikiamu laiku painformuos 
visuomenę apie tolimesnę dalykų 
eigų.
Roma, 1959 m. balandžio 29 d.

SOVIETU 
STRATEGINIAI 

KELIAI
Iš Vienos pranešama, kad so

vietai Rumunijoje ir Vengrijoje 
pradėjo statyti naujus ir prapla
tinti esamus geležinkelius, vedan
čius į Graikiją, Jugoslaviją ir 
centro Europą. Sovietų vagonų 
ašys yra platesnės, tad Rumuni
jos ir, Vengrijos geležinkeliams

BUVO IR KITŲ PROJEKTŲ 
MAŽAJAI LIETUVAI

1919 m. garsus kalbininkas prof. 
Antoine Meillet rašė Prancūzijos 
valdžiai, jos ir paskirtas, projek
tų, pagal kurį Mažoji Lietuva iki 
Labguvos, kaip dar turinti dauge
lį lietuvybės žymių, turėtų būti 
sujungta su nauja Lietuvos res
publika. Amerikos delegacija, be
siruošianti Paryžiaus konferenci- 
jon, irgi turėjo ekspertus Lietu
vos klausimu, ir tie savo projekte, 
kurį užbaigė ruošti 1919 m. sau
sio mėn. 21 d., pasiūlė Lietuvai 
prijungti Klaipėdų ir Tilžę pagal 
linijų, kuri apimtų Rasytę, Tovę, 
Jurgaičius, Būdviečius ir širvin- 
tus; ogi rytų šone Amerikos eks
pertai skyrė Lietuvai Seinus, Gar
dinu, Naugarduku, Nesvyžių ir 
Dysnų, palikdami Vilnių pačiame 
Lietuvos vidury.

Į pabaigų antrojo pasaulinio 
karo, man teko tuom pačiu klau
simu vesti pasikalbėjimus su Len
kijos premjieru generolu Sikors
kio ir ministerių Kaczynskiu. Si
korskis pareiškė, kad abu krantai 
žemutinio Nemuno turi priklausy
ti Lietuvai ir lietuvybė turi su
grįžti į tas Mažosios Lietuvos vie
tas, iš kurių ji buvo vokiečių iš
stumta paskutiniais amžiais.

švietimo ministeris prel. Ka
czynski norėjo Lietuvos ir Lenki
jos siena laikyti žemutinį Prie
glių, taip kad Karaliaučiaus mies
to didžiuma liktų Lietuvai, bet jo 
uosto baseinai kairiajame upės 
krante pasiliktų Lenkijoj.

Dabar vėl šnekama apie Kara
liaučiaus likimų. Dabartinė kon
junktūra būtų gal linkusi Štetino 
uostų sugrųžinti rytų Vokietijai, 
ogi Lenkijų kompensuoti Karaliau
čiaus uostu. Karaliaučiaus mies- 
stas su visa Semba galėtų grįžti 
lietuviams, jeigu Lietuvos komu
nistų vadai turėtų bent kiek svo
rio Maskvoje. Tuomet okupuota 
Lietuva gautų ir Mažųjų Lietuvų 
iki Priegliaus ir Ilmės upių. Ta
čiau labai abejotina, kad Lietuvos 
kdmunistai būtų lygiomis traktuo
jami su Lenkijos ir Vokietijos ko
munistais. Grąžinant lietuviams 
Mažųjų Lietuvų, reiktų taipgi at
siimti ir rusų kolonistus. O tai 
jau būtų nelengvas dalykas mora
liniu požiūriu, nors fiziniai sunku
mo nesudarytų.” 

pridedama po trečią bėgį, kuris 
kartu su vienu esamu leis važinė
ti ten rusiškiems traukiniams. To
kie tretieji bėgiai jau nutiesti Ru
munijoje nuo Moldavijos pasienio 
Ungendi stoties iki Jassų, o dar 
anksčiau iki Darmanesti, taip pat 
tarp padūnojo Galati ir Reni.

Tiesiant trečią bėgį nuo Vengri
jos Zahony stoties iki Karpatų 
Ukrainos dirba net 1.000 darbinin
kų. Daugybė vengrų jaunuolių 
yra pasiųsti į geležinkelininkų mo
kyklas į Rusiją. Dėl to net vengrų 
profsąjungos pareiškė protestų 
Vykdomi taip pat darbai tarp Mis- 
kole ir Debrečin. Kad darbai bū
tų pagreitinti, pasiųsta net kali
nių. Taip Hegyalia dirba 800 ka
linių, Tarcal 300, Tokai taip pat 
300, Mad 250.

Statomi taip pat įrengimai au
tomatiško perkrovimo iš vienos 
sistemos vagonų į kitos sistemos 
vagonus. Visiems darbams vado
vauja inžinieriai rusai. Vengrai tik 
jų padėjėjai.

Nesėkminga konferencijos pradžia
RADIKALIAI PRIEŠINGI ABONENTŲ PLANAI. VIENI IR KITI KIETAI LAIKOSI SAVOJO 

NUSISTATYMO. PALAIPSNIUI — I PROBLEMŲ SPRENDIMUS AR l NUOLAIDAS? MASKVOS 
NUSTATYTOSIOS GAIRĖS. AR ČIA BRITŲ VYRIAUSYBĖS PAŽIŪRA?

Jau baigiasi antroji savaitė, kai 
vyksta Ženevoje vadinamoji užsie
nių reikalų konferencija. Vakarie
čiai ir sovietai patiekė dalis savų
jų planų, tačiau nei vieni, nei ki
ti nenori savo priešininko nuomo
nei pritarti. Kalbamasi posėdžiuo
se ir privačiai, apsišaudoma net 
ir aštriais žodžiais. Gromyko, so
vietų užs. reik, min., vėl gąsdina, 
kad neišsprendus Berlyno klausi
mo, esą, galįs kilti visuotinas ka
ras.

Kelioms dienoms pasitarimai jau 
buvo visai nutrūkę, tačiau dabar 
jie vėl atnaujinti, tik būsią “slap
ti”.

Mūsų tremties politiniai veiks
niai Ženevos pasitarimus seka ir 
stebi. Jau prieš jiems praside
dant, buvo įteikta visa eilė memo
randumų, prašant, kad šį kartų 
būtų keliamas klausimas ir dėl 
Rytų Europos išlaisvinimo.

“Eltos Informacijos”, tarp kita 
ko, rašo, kad “Vakarai į Ženevos 
konferencijų (prasidėjusią gegu
žės 11 d.) ėjo ne visai vieningi. 
Ypač Didž. Britanija išsiskyrė sa
vo nuolaidumu Maskvai. Paruošia
masis pasitarimas Paryžiuje turė
jo tuos nelygumus kiek galint iš
taisyk Nors baigiamasis pasitari
mų komunikatas ir teigė, kad vie
ningumas, bent pagrindiniuose 
principuose, buvo pasiekta, Vaka
rų viešoji opinija tuo vieningumu 
ne labai tiki. Diplomatinių komen
tatorių nuomone, susitarta tik dėl 
gairių pačioje derybų su Rytais 
pradžioje, o kokia bus taktika vė
liau, kai ims aiškėti Maskvos ėji
mų kryptis — tai lieka paslapty
je. Iš viso tie vakariečių pasita
rimai buvo apsupti tam tikru pa
slaptingumu. Vis dėlto kai kas išė
jo į viešumą.

čia sužymėti kai kurie dėsniai, 
kurie išryškėję Vakarų užs. reik, 
ministerių pasitarimuose Paryžiu
je ir kurių esą laikomasi derybose 
su Rytais Ženevos konferencijoje:

SUMAŽĖJO LIETUVOS 
GYVENTOJU SKAIČIUS 

t

Pagal pirmutinius oficialius šių 
metų sausio 15 d. surašymo duo
menis, dabartinėse Lietuvai pri
skirtose ribose yra 2,713,000 gy
ventojų. Sovietinė statistikos val
dyba teigia, kad 1939 metais Lie
tuvoje gyventojų buvę 2,880,000. 
Sumažėjimas — 167,000. Bet iš 
tikrųjų 1939 m. pabaigoj Lietuvo
je, su Vilnium, bet be Klaipėdos, 
gyventojų buvo skaičiuojama 
2,925,000. O dabartinėse ribose 
yra ir Klaipėdos kraštas, ir Šven
čionių, Dieveniškio, Druskininkų 
priedai, priskirti 1940 metų pabai
goje. Priskaičius ir tas vietas, da
bartinėse ribose 1939 metais bu
vo gyventojų apie 3,125,000. Tai
gi tikrasis gyvenotjų sumažėjimas 
per 20 metų yra apie 412,000. Be 
to, Lietuvoje yra daug "imigran
tų” iš Rusijos. Jų skaičius tuo tar
pu neaiškus (paaiškės, kai bus pa
skelbtas gyventojų susiskirstymas 
tautybėmis), bet spėjama, kad tų 
atėjūnų yra apie 400,000. Tokiu 
būdu, originaliųjų krašto gyven
tojų sumažėjimas gali būti skai
čiuojamas apie 800,000.

Lietuvoje normaliai natūralinis

1) Berlyno ir Vokietijos klausi
mai jungiasi su bendrais Europos 
saugumo ir nusiginklavimo klau
simais.

2) Vokietijos klausimai turį bū
ti sprendžiami trimis etapais:

a) Pirmuoju etapu būtų suda
romos dvi komisijos: alijantų ko
misija ir bendra Eed. Vokietijoj 
ir Vokietijos sovietinės zonos ko
misija, kurios narių santykis bū
tų 3:1, atsižvelgiant į skirtingą 
gyventojų skaičių. Komisija atlik
tų paruošiamuosius palaipsnio Vo
kietijos apjungimo veiksmus.

b) Antruoju etapu Vokietijoje 
būtų ruošiamasi laisviems rinki
mams, o Rytų ir Vakarų alijantai 
paruoštų kariniai praretintų zonų, 
besitęsiančių nuo Atlanto iki Ura
lo.

c) Trečiuoju etapu, lygiagrečiai 
su kontroliuoto nusiginklavimo 
pasiekimais, turėtų įvykti laisvi 
balsavimai abiejose Vokietijos da
lyse, ko pasėkoje sudaryta bendra 
Vokietijos vyria tįsy bė, kuri būtų 
įgalinta pasirašyti taikos sutartį, 
su būsimomis Vokietijos sienomis 
ir pan.

3) Į Berlyno valdymo kontrolę 
iki tol galėtų būti įjungta ir Jung
tinių Tautų organizacija, tačiau 
nesiaurinant Vakariečių teisių.

4) Po visų sėkmingų susitarimų 
Vakarai pasižadėtų nebandyti kei
sti Rytų sienų jėgos būdu.

5) Tokių sėkmingų susitarimų 
atveju Vakarai net sutiktų sudary
ti su Rytais nepuolimo sutartį.

Nesunku pramatyti, kad tuose 
punktuose yra daug nuolaidų ele
mentų. Susitarus su Maskva to
kiais ar panašiais pagrindais, lyg 
automatiškai būtų pripažintas Ry
tų Europos status quo (esamoji 
padėtis), nors į sutartis ir būtų 
įrašyti kurie nors Vakariečių re
zervai dėl tokio pripažinimo.

Bet Maskva tuoj po Paryžiaus 
pasitarimų pasiskubino paskelbti, 

gyventojų prieauglis būdavo apie 
1% kasmet. Per 20 metų prieaug
lis turėtų būti apie 22%. Nuo 
3,125,000 prieauglis būtų apie 688, 
000. Tad, normaliomis sąlygomis, 
dabartinėse sovietų nustatytose 
Lietuvos ribose gyventojų turėtų 
būti maždaug 3,813,000, tai yra, 
1,100,000 daugiau, negu dabar yra, 
įskaitant ir apie 400,000 atėjūnų 
-kolonistų...

Iš dabar gaunamų duomenų, se
nieji gyventojai Lietuvoje, kurie 
pasiliko, beveik nepakeitė savo 
gyvenamųjų vietų iš kaimų į mies
tus ar atvirkščiai. Tačiau miestų- 
kaimų gyventojų santykis pasikei
tęs nepaprastai. Jei pirma ir mies
tuose buvo apie 23% gyventojų, 
tai dabar miestuose gyvena jau 
29%. Būtent: pirma dabartinėj 
teritorijoj kaimuose buvo apie 
2,400,000 ir miestuose apie 725,000 
(įskaitant ir Vilnių ir Klaipėdų), 
tai dabar kaimuose esą tik 1,688, 
000 (sumažėjimas apie 732,000), 
o miestuose 1,045,000 (padidėji
mas 370,000). Kadangi okupacijų 
ir karo pasėkoje miestuose, ypač 
didžiuosiuose, tik maža dalis sc-

kad ji ir su tokiais sąlygojimais 
nesutiksianti.

Maždaug tuo pačiu metu Varšu
voje įvyko Rytų bloko užsienio 
reikalų ministerių konferencija, 
kuri tariamai turėjo susitarti, ko
kios taktikos laikytis derybose su 
Vakarais Ženevoje. Žinoma, čia 
gaires nustatė Maskva, o ne sa
telitai. Komunikate buvo skelbia
ma, kad

1) Ženevos konferencija priva
lanti tartis tik Berlyno ir Vokie. 
tijos taikos sutarties klausimais. 
Kiti klausimai, grdi, konferencijos 
eigų tik pasunkinsią.

2) Berlyno klausimas negalįs 
būti jungiamas su saugumo klau
simais.

3) Vokietijos apjungimas esąs 
pačių vokiečių reikalas, j kurį ali- 
jantams nesą ko kištis.

4) Kad būtų panaikintas “oku
pacinis režimas” Vakarų Berlyne, 
Rytai sutinka su Jungt. Tautų or
ganizacijos įjungimu į Berlyno 
valdymo kontrolę.

Vokiečių radijo “Sqdwestfunk” 
komentatorius Gerdės gegužio 3 
d. atpasakojo kai kurių britų vy
riausybės sluoksnių pažiūras aktu
aliais klausimais. Girdi, Londonas 
esąs priėjęs įsitikinimo, kad Chru
ščiovas sutiksiąs Berlyno reikalų 
palikti ramybėje, arba ir šiaip ko
kių nors nuolaidų padarysiąs, jei 
Vakarai iš savo pusės sutiks pri
pažinti esamąją padėtį Rytų ir Vi
durio Europoje. Britų vyriausybės 
sluoksniuose esą manoma, kad Ry
tų Europos tautos kol kas visvien 
negali būti išlaisvintos, tad reikią 
siekti nors palaipsnio įtampos at
slūgimo. — Verta pažymėti, kad, 
paties komentatoriaus Gerdes nuo
mone, tokios britų pažiūros esan
čios vanduo ant Maskvos malūno. 
Bet Londonas neigia, kad jis jau 
būtų apsisprendęs minima krypti
mi”.

MARCELINUI ŠIKŠNIUI 
85 METAI

Marcelinui šikšniui, buvusiam 
Vilniaus Vytauto Didžiojo Gimna
zijos direktoriui, gegužės 2 dieną 
suėjo 85 metai amžiaus. M. šikš
nys dabar yra pensininkas, yra 
priimtas į dabartinę rašytojų są
jungą Lietuvoje, tebeapsilanko 
valdžios žmonių rengiamose pas
kaitose rašytojams.

nųjų gyventojų teliko, iš to gali
ma spręsti, kiek “naujoji imigra
cija" yra turėjusi įtakos tokiam 
miestų gyventojų skaičiaus išsipū
timui.

Vilnius, matyt, turi daugiausia 
nuostolių senųjų gyventojų kate
gorijoj, nes, nors atėjūnų čia di
džiausias skaičius, bendro gyven
tojų skaičiaus prieauglis palyginti 
nedidelis, tik apie 11.5%. Buvo 
209,000, o dabar 235,000 ( plus 
24,000). Kauno reliatyvus paaugi
ntas žymiai smarkesnis — 40%.
Buvo 152,000, o dabar 214,000 
(plus 62,000). žinoma, ir Kauno 
ir Vilniaus ribos yra praplėstos. 
I Kauną įjungti ne tik aplinkiniai 
kaimeliai, bet ir Petrašiūnai, o į 
Vilnių neseniai įjungta Naujoji 
Vilnia.

1
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BRITU HONDURAS
Atsarginė* tėvynė* įkūrimo idėja žavi ne vien* lietuvį. Pla
čiame pasauly iiblaikyti lietuviai ilgiai laisvo kampelio, kur 
galėtų vartoti savo kalbų mokyklose, kur galėtų ugdyti savų 
kultūrų. Ar tinkamas tai idėjai įgyvendinti prof. Pakito pa 
atrinktas Britų Honduras? Koks tai kraštas? Su kuo reiktų 
dalintis naująja tėvyne?

GEOGRAFINĖ PADĖTIS
Britų Honduras yra Centrinėj 

Amerikoj, maždaug tarp 16 ir 20 
šiaurės lygiagretės. Artimiausi 
kaimynai yra Meksika šiaurėje, 
Gvatamala vakaruose ir pietuose, 
Karibų jūra rytuose. Yra tai siau
ras — 68 mylių, pajūrio ruožas, 
174 mylių ilgio, kuris dydžiu pri
lygsta dabartinei Palestinai.

Karibų jūra čia labai negili, 
pilna salų ir rifų. Vanduo visada 
ramus kaip nendrėm apaugusioj 
baloj. Tik pačiuose pietuose yra 
gilių įlankų ir kanalų, tinkamų 
didiesiems laivams priplaukti.

Visas kraštas natūralia gamtos 
juosta — Stann creek — padalin
tas j dvi, beveik lygias dalis, skir
tingas tereno ir gamtos atžvilgiu. 
Siaurinė dalis yra žema, daug kur 
vos kelias pėdas pakilusi nuo van
denyno lygio. Beveik sunku pasa
kyti, kur jūra baigiasi ir kur pra
sideda žemė. Tai upių ir jų išsi
šakojimų, pelkių ir klampių ne
pereinamų džiunglių plotai, tan
kiai apaugę brangiais medžiais. 
Mahogony, cedar, Santa Maria, 
sapodilla ir kiti medžiai, turtingi 
raudonais dažais, nuo seno sudarė 
brangų export© objektų. Dėl to 
neišsemiamo turto, nežiūrint klam
pių džiunglių ir blogo klimato, čia 
kūrėsi pirmieji kolonistai.

Pietinė dalis, išskiriant siaurų 
pajūrio ruožų, yra kalnuota. Aukš
toki, sunkiai prieinami Maya kal
nai yra mažai kam žinomi. Geolo
gų manymu, šie smiltainio, kvarco 
ir skalyno kalnagūbriai, gal būt, 
slepia savyje auksų bei kitus bran
gius metalus ir mineralus.

Kiek geriau yra žinoma pietinė 
tų kalnų dalis — Toledo rajonas, 
t.y. visas pietinis Hondūro galas. 
Čia apie Lubantum yra buvęs 
Maya indėnų kultūros centras, 
kurį jie prieš tūkstantį metų, dėl 
neaiškios priežasties apleido. Šios 
žuvusios kultūros liekanos, šven
tyklos, sieniniai paveikslai, dirbti
nos uolų terasos šių dienų archeo
logų atkasamos ir rūpestingai ti
riamos.

Imponuojantis kalnuotu grožiu 
ir puikiu klimatu yra vadinamas 
Pušų rajonas (Mountain Pine Rid
ge), kuris vakaruose ribojasi su 
Gvatamala. Yra tai apie 125 kv. 
km. kalnynų plotas, kurio aukš
čiausi kalnagūbriai pakilę iki 3000 
pėdų nuo vandenyno lygio. Kalnai 
tankiai apaugę puikiomis pušimis, 
o plokštumos — tai žaliuojančios 
turtingos pievos. Klimato atžvilgiu 
yra tai geriausias ir sveikiausias 
rajonas Hondūre.

Visas Honduras turtingas upė
mis ir upeliais. Didžiosios upės su 
daugybe mažesnių intakų suplau
kia į Karibų jūrų. Daugumas jų 
naudojamos susisiekimui, nes kito
kių kelių mažai tėra. Didžiausios 
upės Belize žiotyse įsikūrę pir
mieji baltieji, davė pradžių šiai 
kolonijai ir jos sostinei. Nors tai 
klampi, žema vieta, laivų nepasie
kiama, dėl centrinės padėties ir 
dėl daugybės vandenę kelių, iš vi
so krašto sueinančių į šios upės 
žiotis, yra viena iš tinkamiausių 
vietų sostinei.

KLIMATAS
Hondūro klimatas yra sub-tro- 

pikinis. Vidutinė temperatūra 50 
iki 96 laipsnių F. šiaurinėje daly
je, žemose vietose, upių pakraš
čiuose ir jų žiotyse yra labai karš
ta ir drėgna. Aukštesnėse vietose 
yra sausa, dienomis karšta, bet 
naktimis vėsoka.

Lietingas laikotarpis tęsiasi nuo 
birželio iki sausio mėn. Tuo laiku 
lietaus iškrinta laba daug, tačiau 
daugiau yra saulėtų dienų, negu 
lietingų. Del kritulių gausybės 
augmenija yra labai turtinga.

Žemės drebėjimų, nežiūrint kad 
H. randasi žemės drebėjimų juos
toje, iki šiol nebūta. Bet 1931 ra. 
Hondūre siautė uraganas, kuris 
trijų valandų bėgyje sunaikino vi
sų kolonijų, pareikalavęs daugu
mos gyventojų gyvybių.

Apskritai, nežiūrint žalingų in- 
sektų, malarijų nešiojančių uodų 
ir nuodingų šliužų, Honduras kli
mato atžvilgiu laikomas tinkamu 
kraštu europiečiams gyventi.

GYVŪNIJA
Honduras turtingas ne tik aug

menija, bet ir gyvūnija. Ten vei
siasi ir gyvena mažesnio tipo med
žiojamieji žvėrys, kaip Hondūro 
tigras, braziliškas tapiras, šernas, 
elnias, gibunt, warree, ocelot, ar
madillos, pūna ir kiti. Medžiuose 
pilna beždžionių, o pelkėse aliga
torių. Plėšriųjų žvėrių nėra. Iš 
paukščių, neskaitant įvairiaspal
vių papūgų, čia gyvena daugybė 
medžiojamųjų, kaip — balandžiai, 
laukiniai kalakutai, kurapkos, put
pelės, antys ir kiti vandens paukš
čiai. Upės ir jūros vandenys tur
tingi įvairiomis žuvumis, vėžliais 
ir austrėmis.

GYVENTOJAI
1952 m. surašinėjimo daviniais 

Hondūre gyveno 73,171 žmonės, 
šiuo laiku gyventojų skaičius bus 
kiek didesnis. Yra tai įvairių rasių 
mišinys. Europiečiai, Maya indė
nai, ispaniški indėnai, karibai, sy- 
riečiai, kiniečiai, negrai, kroalai 
ir kiti, kurie sudaro šio krašto • 
gyventojų margumų.

Europiečių yra tik apie 2000. 
Tatai anglai, prancūzai, portuga
lai, danai, amerikiečiai. Jie yra 
valdininkai, dvasiškiai, mokytojai, 
tchnikiniai ekspertai ir biznieriai.

Spalvuotieji retai pakyla aukš
čiau darbininko lygio.

Skaitlingiausi yra Maya indėnai, 
kurie 19 šm., bėgdami nuo žiau
rių gyvenimo sųlygų Ispanų Hon
dūre, grįžo atgal į savo protėvių 
žemę.

Tie aukštos kultūros palikuonys 
šiandienų yra neskaitlingi ir gyve
na primityvų gyvenimų. Nekulti
vuotoj žemėj jie augina kukurū
zus ir juodąsias pupas tol, kol ji 
duoda pakenčiamų derlių, o vėliau 
keliasi į kitų vietų. Vesdami kla
jokliškų gyvenimų, jie nesukūrė 
sau pastovių pastogių ir nesuėjo 
į glaudesnį ryšį su baltaisiais. Bri
tams sunku su jais susikalbėti, nes 
jie kalba tik primityvia ispanų ir 
savo gimtąja Maya kalba. Daugu
mas yra neraštingi. Nežiūrint mo
kyklų ir religinių organizacijų 
pastangų, Mayai dar ir dabar slap
ta laikosi senos tikybos ritualo, 
garbindami savo dievus. Tačiau, 
susidūrę su baltaisiais, Mayai greit 
asimiliuojasi, lengvai pasiduodami 
visokems civilizacjos blogumams.

Darbininkai, daugiausiai dirban
tieji sezoninį darbų medžio apdir
bimo plantacijose, yra neraštingi 
ir žemos moralės. Nedarbo sezo
no metu, atvykę į Belizę, pralei
džia visų savo laikų ir uždarbį 
girtuokliaudami, kortuodami ir 
kitų pramogų ieškodami. Dėl tos 
priežasties ir dėl trūkumo kasdie
niško reikalingumo prekių, darbi
ninkų šeimų gyvenimo štandartas 
yra labai žemas. Baltųjų padėtis 
kiek geresnė. Tačiau ir jie kenčia 
nedateklių ir gyvenamųjų patalpų 
štokų.

ŪKIS
Hondūro ūkis dar yra tikrai pri

mityviškoj stadijoj, žemos pajūrio 
vietos ir paupiai labai derlingi ir 
tinkami daržų ir sodų ūkiui. Augu
mo potencialas toks didelis, kad 
net, sakoma, telefono stulpai iš
leidžia šaknis ir sužaliuoja. Bei, 
dėja, ūkis yra tokiame stovy, kad 
net savo reikalams kolonija turi 
importuoti daržoves.

Bandymai parodė, kad čia pro- 
duktinga auginti visokios daržo
vės, įvairūs tropikiniai vaisiai, 
cukrinės nendrės, kokoa, medvil
nė, ryžiai, kapok, abaca — kana
pių pakaitalas ir daugybė kitų, 
brangių augalų.

Kalnuose, o ypač pušų rajone, 
yra puikios ganyklos, kur tuo tar
pu ganosi labai mažas skaičius 
galvijų, ir panašiai kaip su daržo
vėmis, Honduras importuoja mė
sos ir pieno produktus, kas pragy
venimų daro nepaprastai brangų.

Viso to priežastis — mažas gy
ventojų skaičius ir kelių trūku
mas. Upėmis susisiekimas komer
ciniu atžvilgiu yra per lėtas, o ge
ležinkelių nėra. Dėl tos priežasties 
augintojas, negalėdamas prista

tyti savo prekių į rinkų, turi nuos
tolius, kurių negalėdamas pakelti 
atsisako nuo kitu atžvilgiu pelnin
go ūkio. Paskutiniam dešimtme
ty anglų valdžia, tatai suprasdama, 
susirūpino keliais, norėdama pa
kelti krašto produkcijų ir, iš kitos 
pusės, norėdama sudaryti rinkų 
savo automašinoms. Didesnieji 
centrai jau sujungti meksfaltuo- 
tais keliais, kurių, dėja, yra kol 
kas tik apie 300 mylių. Kelių 
pravedimų apsunkina daugybė 
upių, pelkių ir nepereinamų džiun
glių-

žuvų ūkis gana produktingas, 
kadangi čia palankūs vandenys 
tai ūkio šakai.

Kalnų pramonė visiškai neeg
zistuoja, nes iki šiol kalnai neiš
tirti. Meksikos pakraščiuose, ma
noma, gali būti naftos šaltinių, 
bet jų niekas iki šiol neieškojo. 
Smulkiosios pramonės taip pat H. 
nėra. Beveik viskas importuojama.

ADMINISTRACIJA
Kolonija valdoma Anglijos ski

riamo gubernatoriaus su Legisla
tive Council, kurio 4 nariai guber
natoriaus skiriami ir 6 piliečių 
renkami. Beraščiai teisių balsuoti 
neturi, tat rinkimuose aktyviai da
lyvauja beveik vieni baltieji.

Galioja Anglijos įstatymai. As
meniški mokesčiai labai maži. 
Ūkiui reikalingoms mašinoms mui
tų nėra.

Eksportas ir importas didele 
dalimi vyksta su USA ir Kanada.

Kultūrinis gyvenimas labai men
kas. Mokyklos tvarkomos religi
nių organizacijų ir yra žemo lygio. 
Tik nesenai pradėjusi veikti Augšt. 
Technikos Mokykla (vienintelė 
aukštesnioji mokykla) yra vald
žios žinioje. Siekiantieji aukštojo 
mokslo, studijoms turi vykti į USA 
Kanadą ar kitus kraštus.

Hondūru pirmieji kolonizavo 
ispanai, bet, jiems pasitraukus į 
pietus, čia pradėjo kurtis ir kraš
tų eksploatuoti anglai, 19 šm. pas
kelbdami H. savo kolonija.

Anglai, žinodami, kad H. natū
raliems turtams eksploatuoti rei
kalinga darbo jėga, pasibaigus ant
rajam pasauliniam karui, mėgino 
sudaryti imigracijos planus. Su 
UNRA, vėliau IRO, buvo planuota 
ten įkurti dalį Europos D.P. šie 
projektai, nežiūrint anglų tvirti
nimo, kad Honduras gali priimti 
100.000 emigrantų per 10 metų, 
liko neįgyvendinti, nes šis primity
vus kraštas su tropikiniu klimatu, 
malarija ir žemu gyvenimo Stan
dartu nedaugelį vyliojo.

Pastaba. Smulkių statistinių in
formacijų galima rasti “Colonial 
Reports, British Honduras”.

Rūta

PflSIRUOSIMflS PRIEŠ SOVIETŲ KARINI SMŪGĮ
APSISAUGOJIMAS NUO SUNAIKINIMO 
IŠAIŠKINTI, KOKIUS GINKLUS. KAIP

LABAI DAUG PRIKLAUSO NUO PAJĖGUMO LAIKU 
IR KADA PANAUDOS SOVIETAI.

AMERIKOS KOMUNISTAI
KEIČIA VEIKIMO TAKTIKĄ
Priešamerikinei veiklai tirt? ko

mitetas pranešė, kad Amerikos ko
munistų partijai įsakyta pakeisti 
išviršinį veidų. Pirmų kartų kom
partijos istorijoj komunistai da
bar yra raginami būti lojaliais 
Amerikos piliečiais, skelbti žmo
niškumų ir taikų, harmoningai 
dirbti su socialistais, liberalais, 
lygiai kaip ir su kapitalistais, 
Amerikos gerovei.

ši nauja programa, 120 psl. pra
nešimas, buvo taikytas pietų Kali
fornijos komunistiniam aktyvui. 
Kadangi ši sritis, kaip Antiameri- 
kinei veiklai tirti komitetas skel
bia, dabar yra naujas raudonųjų 
taikinys.

Tyrinėtojai skelbia, kad nauja 
komunisstų taktika yra prieš mo
nopolius. Norima suvienyti dar
bininkus ir kitus asmenis kovai 
prieš privačių iniciatyvų. Komite
tas taip pat liepia atkreipti dė
mesį į negrus, padėti jiems pa
siekti jų užsibrėžtų tikslų ir pa
dėti jiems pasidaryti stipriais 
Amerikos gyvenime. Kompartija 
bando įsigalėti negruose ir pada
ryti, kad negrai daugiau turėtų 
įtakos visuomenėje.

*
PERSPĖTI LENKIJOS 

RAŠYTOJAI
Lenkijos rašytojus komunistinė 

vyriausybė perspėjo, kad prieš 
pasirašydami sutartis su užsienio 
firmom dėl savo veikalų spausdi
nimo, pirma gautų kultūros mi- 
nisterlo sutikimų.

Vakarai pirmieji karo nepradės 
prieš Sovietų Rusiją. Jie laukia 
pirmojo smūgio iš sovietų, kurie 
nežinia kada ir kur smogs.

Pirmieji didieji smūgiai gali ati
tekti Jungtinėm Amerkos Valsty
bėm, kaip pagrindiniam ir pavo
jingiausiam sovietų priešui. Ta
čiau sovietams pradėjus puolimų, 
Vakarai iš gynymosi padėties gali 
tuojau pereiti į priešpuolį staigiu 
atsikeršijimu. Jei sovietų puolimas 
būtų sėkmingas, tai JAV labiau
siai nukentėtų. Apsisaugojimui 
nuo netikėtų smūgių Vakarai, ypač 
JAV, vykdo įvairius pasiruošimus 
ir daro bandymus. Sovietų kari
niam sekimui ir stebėjimui išlei
džiami bilionai dolerių, nes komp 
likuoti sekimo įrengimai ir prie
monės — elektroninės “akys ir 
ausys”, iš visų pusių nukreiptos 
į Sov. Rusijų, daug kainuoja. Kaip 
saugojamas! pirmo sovietų smū
gio, mes sužinome kiek daugiau 
iš žurnalo U.S. News ir World 
Report, kuris pateikia įdomesnių 
žinių.

— x —
Apsisaugojimas nuo sunaikini

mo labai daug priklauso nuo pa
jėgumo laiku išalkinti, kokius 
ginklus, kaip ir kada panaudos so
vietai. Pavojingiausi sovietiniai 
ginklai, kurių bijo Vakarai, yra 
tarpkontinentiniai sviediniai su 
atominiais užtaisais, kurie gali 
būti paleisti iš sovietinių bazių. 
I šių ginklų sekimą, išaiškinimų 
ir bendrai sovietų kariuomenės 
pasiruošimą, pajudėjimų pulti Va
karus, vis daugiau kreipiama dė
mesio ir daroma daug kainuojan
čių pastangų. Greitas ir tikslus 
yakarų išėjimas į priešpuolį su 
turimais ginklais, gali turėti le
miančių pasekmių, užtikrinančių 
žūtbūtinės kovos laimėjimų. JAV 
siekia savo oro patruliais, jautriais 
radarais, radijo sekimo įrengimais, 
dabar apsupančiais Sovietų Rusi
jų, duoti perspėjimų, neilgiau, 
kaip per 20 min. apie betkokių 
raketinių sviedinių paleidimų į 
JAV ar jos sųjungininkus. Aps
kaičiuojamas laikas, kurio užtek
tų į orų pakilti JAV bombone
šiams ir paruošti atominių svie
dinių paleidimų į Sov. Rusijų iš 
JAV bazių.

Šiuo metu jau veikia JAV seki
mo sistema. Jų sudaro radio klau
symo punktai, apsupantys Sov. 
Rusijų ir veikiantys dienų, naktį. 
Tos "ausys” ne tik užrekorduoja, 
ką kalba išaiškintos stotys, bet 
radijo pagalba sugauna nedideliuo
se atstumuose susižinojimą judan
čios raud. armijos dalinių tūkstan
čių mylių nuotoly nuo Vakarų. 
Milžiniško pajėgumo radarai, pa- 
gaunaniteji daiktus, judančius iki 
3,500 mylių atstume, nuolat rū
pestingai apžiūri Sov. Rusijų iš 
JAV ir sąjungininkų bazių. JAV 
patruliniai lėktuvai, aprūpinti 
klausymo ir stebėjimo įrengimais, 
nuolat yra ore keliose srityse ar
ti sovietų pasienių.

Vienas iš tokių JAV aviacijos 
lėktuvų buvo įviliotas į Sov. Ar
mėniją, užpultas sovietų spraus- 
minių lėktuvų ir numuštas. Visų 
rūšių elektroninės “ausys” ore ir 
ant žemės įvairiose pasaulio vieto
se stebi Krasny Yar sovietų rake
tų bandymų stotį (panašių kaip 
Cape Caneveral, Floridoje) ir ki
tose srityse veikiančias ar naujai 
statomas tarpkontinentinių sviedi
nių paleidimo bazes. Be to, dabar 
skubiai vykdoma statyba vadina
ma B-MEWS (Ballistic Missile 
Early Warning System) ankstyvo 
perspėjimo sistema, apsisaugoji
mui nuo netikėtų atominių sviedi
nių. Ji kainuos 250 mil. dol. ir bus 
tobulesnė, negu prieš dvejus me
tus pradėjusi veikti, bet jau pa
senusi arktyje vad. DEW (Dis
tant Early Warning) linija, kurios 
įrengimas kainavo 600 mil. dol. 
Dew linija, susidedanti iš 58 sto
čių, gali informuoti tik apie lėk
tuvų pasirodymų, bet ne apie tarp
kontinentinių raketinių sviedinių, 
vad. ICBM. Naujoji sekimo ir per
spėjimo sistema bus trijų komp
lektų, vienas nuo kito per 1,000 
mylių trijose vietose: Clear, Alias
koje, Thule, Grenlandijoje ir šiau
rinėje Škotijoje, ši stebėjimo ir 
perspėjimo sistema galės sviedi
nius susekti 3,500 mylių atstume.

J. DAUJĖNIETIS, (D.I.)

Radaro įrengimai įtaisyti 16 augš- 
tų plieniniuose bokštuose, iš ku
rių automatiškai bus pranešama 
Vakarų bazėms apie pasirodančias 
sovietų raketas bei sviedinius. Vi
soms trims stotims plieno bokštai 
ir pastatai kainuos 189 mil. dol., 
neskaitant elektroninių įrengimų.

JAV turi ir daugiau sekimui 
elektroninių priemonių, kurios lai
komos griežtoje paslaptyje. Iš jų 
minima “missile watchers”. Tam 
pačiam tikslui bandomi vis naujes
ni ir tobulesni išradimai.

Oksfordo studentai buvo areštuoti 
ir pasodinti kalėjiman po 3 mėn., 
kaip pažeidę paslaptį. Nuo to. lai
ko JAV valdžia pasidarė atviresnė 
ir duoda daugiau informacijų apie 
sąjungininkų pastangas įsiskverbti 
į sovietų teritoriją su elektrom- 
nėmis "akimis ir ausimis”, kad ap
sisaugotų prieš sovietų tykojimą 
užpulti Vakarus.

Turkija yra svarbus langas, pro 
kurį amerikiečiai ir turkai gali 
stebėti visus ženklus sovietų pasi
ruošimo pulti Vakarus. Sovietai, 
žinodami, kad juos budriai seka 
ir stebi, taip pat atitinkamai ruo
šiasi ir stengiasi sukliudyti JAV 
pastangas. Kaip prisimename, pra
ėjusių metų rugsėjo 2 d. vienas 
JAV aviacijos transportinis ne
ginkluotas lėktuvas, skraidydamas 
Turkijos — Sov. Rusijos pasienyje 
su specialia misija, pateko į so
vietų spųstus. Lėktuvas buvo ap
rūpintas elektroninės žvalgybos 
priemonėmis ir buvo įsakyta ne- 
perskristi teritorijos ribų. Bet 
lėktuvas buvo įviliotas į Sov. Ru
sijos teritoriją, ten užpultas 5 
sovietinių sprausminių lėktuvų ir 
numuštas su 17 amerikiečių įgu
la. Išaiškinimui, kaip atsitiko su 
pirmuoju lėktuvu, JAV aviacija, 
po savaitės pasiuntė kitų lėktuvą 
tuo pačiu keliu. Sekantis lėktu
vas nustatė, kad sovietų nurody
mu tuojau pradėjo veikti iš Sov. 
Armėnijos to paties dažnumo siųs
tuvas, kaip iš Trabazono aviacijos 
bazės Turkijoje. Tuomet paaiš
kėjo, kaip JAV pirmasis lėktuvas 
pateko į spąstus ir paskum sunai
kintas, Dabar amerikiečiai bando 
naują bepilotinj lėktuvą, vad. 
“snooper”, kuris kontroliuojamas 
nuo žemės padės išvengti panašių 
viliojimų bei suklaidinimų.

Gal iki šiol viešai dar nebūtų 
žinoma apie Vakarų atsargumo 
priemones prieš netikėtą sovietų 
puolimą, jei vienas anglų žurna
las nebūtų išdavęs paslapties. 
Prieš metus žurnalas Isis paskel
bė, kad išilgai Rytų — Vakarų 
ribos, geriau sakant geležinės už
dangos, nuo Irako iki Baltijos, gal 
ir toliau, yra sekimo stotys, val
domos tarnybų,,mokančių Morzės 
ar rusų kalbą ir kurios užrekor
duoja mažiausių sucypintų rusų 
laivų, tankų, lėktuvų, sausumos 
kariuomenės siųstuvų ir kontro
liuojamų stočių. Už tokį prane
šimą elektroninio “špionažo” du

SOVIETAI PIRMIEJI SULAUŽĖ 
SUTARTI

Nikita Chruščiovas savo reika
lavime išvesti iš Berlyno Vakarų 
kariuomenes ir tų miestų padaryti 
"laisvu” ir neutralizuotu, sąjungi
ninkus kaltina, kad jie, girdi, leis
dami apsiginkluoti vakarų Vokie
tijai, sulaužę Potsdamo sutartį.

Bet faktai rodo, kad rusai pir
miau pradėjo ginkluoti vokiečius.

Jau 1948 m. sovietų okupacinė 
kariuomenė rytinėje Vokietijoje 
pradėjo organizuoti taip vadina
mų 60.000 vyrų “liaudies policijų", 
iš pradžios apmokamą prisilaikant 
vokiečių armijos taisyklių, kurios 
vėliau buvo pakeistos panašiomis 
rusų armijos.

Vakarų Vokietijoje pirmieji 
10.000 pasienio policininkų buvo 
suorganizuoti tik po trijų metų.

1952 m. kariškoji rytų Vokieti
jos “liaudies” policija buvo peror
ganizuota į reguliarios armijos di
vizijas — viso 110.000 vyrų. Vokiš
ki ginklai buvo pakeisti rusiškais.

1956 m. tie rytų Vokietijos da
liniai oficialiai buvo pavadinti tau
tinė liaudies armija. Joje buvo 
keturios grupės — kiekvienoje po 
vienų korpusų iš trijų divizijų.^

Rytų komunistinio Berlyno val
dovai pareiškė, kad jie savo gink
luotas pajėgas sumažins iki 90.000, 
bet kolkas dar jos nebuvo ma
žesnės kaip 110.000.

Tais pačiais metais vakarų Vo
kietija išleido įstatymų pašaukti 
į kariuomenę 150.000 savanorių 
apsigynimui. J 1956 m. pabaigų jau 
70.000 vyrų buvo uniformose. Tuo
met vakarų Vokietijos apsiginkla
vimas, jai įsijungus į Siaurės At
lanto organizacijų (Nato), pralen
kė rytinę Vokietijų, kuri yra Ru
sijos — Varšuvos pakto organi
zacijos narys.

Dabar vakarų Vokietija turi 
180.000 vyrų armiją, pusę jai nu
matytos 350.000, iš kurių 45.000 
paimti 12 mėnesių apmokymui. 
Aviacijoje yra 39.000 vyrų ir 
laivyne 18.500.

Manoma, kad rytų Vokietija 
turi apytikriai 90.000 sausumos 
armijų, 11.000 oro ir 10.000 lai
vyno vyrų, plius 120.000 
atsarginių.

Yra žinių, jog rytų Vokietijos 
sausumos kariuomenė yra aprū
pinta 1.700 rusiškų tankų. Lakū
nai turį apie 150 kovos lėktuvų 
ir 100 apmokymui.

SUŠALDYTAS ŽMOGUS KELIAUS 
DANGAUS ERDVĖMIS

Daromi dideli bandymai ir pasi
ruošimai žmogui nuskristi ne tik 
į mėnulį, bet ir į kitas planetas, 
į kitas saulių sistemas. Tarp tų 
bandymų pažymėtinas Los Ange
les universiteto mėginimas sušal
dyti žmogų, kad jis lengviau galė
tų keliauti erdvėmis.

Dr. John Lyman, biotechnologi
jos laboratorijos vedėjas, Kalifor
nijos universiteto Los Angelėje 
daro bandymus su beždžionėmis, 
pelėmis,, jas visai užsaldydamas. 
Jis mano, kad šitaip galima sušal
dyti ir žmogų.

Dabar jau nebėra sunku iškelti 
žmogų j erdvę kelionei. Tai bus 
greitai padaryta. Tačiau dar neži
nia, kaip jam seksis keliauti. Ke
lionė bus ilga, net keletą metų. 
Tai kaip jis jausis nenormaliose 
sąlygose?

Sukuriant normalias sąlygas 
tokioje erdvės raketoje, reiktų pa
siimti labai daug deguonie, mais
to. Tokiam žmogui skristi metų 
metus nusibos. Jis turi turėti ir 
kokį užsiėmimų. Visi tie reikalai 
labai apsunkintų ir padidintų ra
ketų.

Todėl Ir manoma, kad geriau
siai žmogų užšaldyti tokiai ilgai 
ir sunkiai kelionei. Jam nereikės

nei deguonies, nei maisto, nė ko
kių užsiėmimų ar kelionės drau
go. Jo raketa būtų valdoma elekt
roninių smegenų. Artėjant į tiks
lų, automatiškai žmogų atšildytų.

Kas įdomiausia, toks užšaldytas 
žmogus visai nesentų. Ir tolimiau
sią žvaigždę, prie kurios reikia 
skristi metų metus, jis pasiektų 
toks pat jaunas, kaip ir paliko že
mę. Taip pat užšaldytas jis grįž
tų ir j namus. Kelionėje taip jis 
išbus daugel metų, gal net šimt
mečius, o pasens tik tiek, kiek 
bus atšildytas.

Žmogaus užšaldymo idėja nėra 
nauja. Jau ir seniau galvota apie 
tokius daiktus. Dr. John Lyman 
daro tyrinėjimus su beždžionėmis, 
pelėmis. Jo manymu, dar vykstąs 
bio-cheminis procesas ląstelės ir 
tada, kai nuo šalčio sustoja plaku
si širdis. Jis tikisi sustabdyti ir 
šį procesą, sėkmingai užšaldyti ir 
vėl atšildyti savo beždžionėles. 
Tada eksperimentuos su žmogumi.
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KAS LIETUVIŲ GRĄŽINIMĄ 
ORGANIZUOJA?

Jau prieš keletą metų Maskvos 
Kremliaus valdovai Rytiniame 
Berlyno sektoriuje įsteigė MVD 
(saugumo policijos) agentų vado
vaujamų biurų, kuriam pavedė or
ganizuoti taip vadinamų “Sovietų 
S-gos piliečių” grąžinimų į jų tė
vynes. Kadangi šiam komitetui 
vadovauja rusų gen. Michailovas, 
todėl daugelis jį ir vadina Michai- 
lovo vardu, nors bolševikai oficia
liu terminu jį vadina “Grįžimo i 
Tėvynę Komitetu”. Jame dirba 
beveik visų pavergtų tautų atsto
vai — agentai, kurie įvairiomis 
kalbomis leidžia “Tėvynės Balsą”.

Lietuvių kalba šis laikraštėlis 
taip pat išeina, ir jis siuntinėja
mas veltui, visai neprašant, kai 
tik bolševikiniai agentai kokį nors 
mūsų tautiečio adresą pasigauna. 
"Tėvynės Balsas” stengiasi varyti 
nepaprastą propogandą apie pa
vergtos Tėvynės Lietuvos tariamą 
"ūkinį atsistatymą”, "gerovės ki
limą”, “švietimo ir mokslo sukles
tėjimą” ir apie mūsų tautos 
“džiaugsmą gyvenant bendrystėje 
su broliškomis tautomis”...

LAISVĖN ATSIDŪRUSIŲ 
JUODINIMAS

Šis bolševikinių agentų leidžia
mas laikraštukas itin daug vietos 
skiria tremtyje gyvenančių tautie
čių šmeižimai ir jų tarpusaviam 
kiršinimui. “Tėvynės Balsas” ypač 
stengiasi “atsiskaitinėti” su lais
vame pasauly išeinančia lietuviš
kąją spauda, o taip pat su lietuvių 
kultūrinėmis organizacijomis, ir 
ypatingai su jų vadais ir valdy
bomis. Jau keletą kartų ir Aust
ralijoj veikiančios organizacijos, o 
ypač Sydnėjaus, Melburno ir Ade
laidės visuomenininkai buvo pra
manytais dalykais šmeižiami ir 
juodinami.

tą patį “Tėvynės Balsą”, kur, at
rodo, tarsi netyčia kartais vis dėl 
to prasprunka žinutės, kad ir šian
dieną neva “savanoriškai” mūsų 
broliai vis dar siunčiami į plėšini- 
nes Kazachstano žemes ar į kitas 
tolimas Sibiro sritis, čia perma
nentiniai kartojami trėmimai, tik 
po savanoriškumo priedanga. Tai
gi visi į Lietuvą grįžtantieji turi 
aiškiai žinoti, kad nufotografavus 
juos prie Gedimino Kalno Vilniu
je ar prie Puntuko akmens Anyk
ščiuose, jie gali būti pakrauti į 
gyvulinius vagonus ir be valgio bei 
vandens lašelio išvežti į vergų 
stovyklas.

Grįžimas, kai kviečia giminės, 
dar aiškesnis. Visi laiškai, dedami 
į “Tėvynės Balsų”, ir daugelis laiš
kų, rašomų privačiai, tikslu grą
žinti savo gimines, yra tų pačių 
MVD agentų prievartos rezultatas. 
Juk tik Sovietijoj statomi pamink
lai vaikams, kurie išduoda savo 
tėvus ir atvirkščiai. Todėl joks 
logiškai galvojąs žmogus negali 
tikėti tiems laiškams ir kvietima
ms, kas tik bent kiek pažįsta be
teisę, savavališkų, be moralės ir 
žmoniškumo komunistinę santvar
kų ir beatodairinius jos vykdy
tojus.

"BOLŠEVIKINIS ROJUS”
Tikėti, kad bolševikai šiandieni

nėje Lietuvoje sukūrė "rojų”, į 
kurį verta būtų grįžti, gali tik tas, 
kas jau neteko sveiko protavimo 
galimybės. Jeigu bolševikams pa
vyko paleisti j erdves pirmąjį sput- 
niką keliais mėnesiais anksčiau, 
nei amerikonams, tai šitai dar nė
ra įrodymas, kad Sovietijoj ir Lie
tuvoj gyvenimas jau būtų pakilęs 
ūkiškai, o ypač pagerėjęs indivi
dualinės ir dvasinės laisvės požiū
riais. Iš spaudos ir asmeninių su
sirašinėjimų su giminėmis mes pui
kiausiai žinome, kaip Kremlius lu
pa nuo vargšų kolchozninkų ir fab-

bolševikinei propogandai!
Be jau paminėto psichinio ne

sveikumo, dar yra vad. politinis 
suraudonėjima* ir politini* neišma
nymai. Pirmuoju atveju bolševikų 
agentams pasiseka įtraukti vienų 
kitą pradedantį jų rėžimui simpa
tizuoti į savo gudrų tinklą. Jei 
pasirašomas koks pažadų raštelis, 
ar pasikalbama ta prasme prie liu
dininkų, tai paskui moralinio tero
ro būdu jau be atodairos įsakoma 
grįžti, nes priešingu atveju grąsi- 
nama jo santykius su raudonaisiais 
paskelbti viešumai, žmogelis, bi
jodamas kompramitacijos, pasiren
ka, jo nuomone, lengvinusį, tačiau 
esmėje sunkiausi grįžimo kelių.

Politinių neišmanėlių iš lietuvių 
atsiranda senojoj mūsų emigraci
joj, ypač Pietų Amerikoj, kur gy
venimas yra žemesnio lygio. Tie 
mūsų išeiviai dažniausia būna že
mo išsilavinimo, nematę bolševi
kinės tikrovės, ir mūsų pareiga 
būtų juos apšviesti, išaiškinant 
tikrąsias Lietuvos okupacijos prie
žastis ir tenykščio gyvenimo nepa- 
kenčiamumą.

Baigiant šį ilgoką straipsnį dar 
norisi pabrėžti: grįžimų organizuo
ja bolševikų agentai, propogandą 
dėl tariamai gerėjančio Lietuvos 
ekonominio gyvenimo veda tie pa
tys agentai, grįžusius verčia ra
šyti laiškus irgi tas pats saugu
mas, kuris daro trėmimus, žudy
mus ir kitus okupanto pavestus 
darbus.

Išvadoje manyčiau, kad yra pa
aiškėję, jog apie grįžimą okupuo- 
ton Lietuvon galvoti gali tik psi
chiniai ligonys, bolševikų parsida
vėliai ar politiniai neišmanėliai.

J.P.K.

PRENUMERUOKITE 
“MŪSŲ PASTOGĘ” 
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IŠKILMINGOS LIETUVIŠKOS 
VESTUVĖS

Š.m.' balandžio 25 d. Sv. Patriko 
bažnyčioje Adelaidėje kun. Juo
zas Kungys sutuokė Gražiną Ma
riją Binkevičiūtę ir Gintarų Joną 
Kalvaitį. Jaunosios tėvai — Juo
zas ir Stefanija Binkevičiai ir jau
nojo — Jonas ir Paulina Kalvai
čiai. Pažymėtina, kad jaunavedžių 
tėvai buvo teisininkai. Juozas Bin- 
kevičius buvo Zarasų notaru, o 
Jonas Kalvaitis prokuroro padėjė
ju. Pamergėmis ir pajauniais bu
vo: Nijolė Lėlytė su Rimantu Bin- 
kevičium, Regina Jasiūnaitė su 
Ramūnu Kalvaičiu, Kristina Var
naitė su Donatu Dunda ir Daina 
Maželytė su Sigitu Martinkum. 
Jaunoji dėvėjo 14 jardų ilgumo 
šifon nailono baltą suknelę, pa
mergės dėvėjo dilaste medžiagos 
dangiškos spalvos sukneles. Laike 
sutuoktuvių bažnyčioje solo gie
dojo Antanina Binkevičiūtė — Gu-

čiuvienė: Avė Maria — Gounod 
ir Beathoveno — Sandus. Cere
monial meisteriu buvo jaunosios 
dėdė aktorius Juozas Gučius.

Namuose jaunavedžius sutiko 
tėvai su duona ir druska, midaus 
taurėmis ir tradicinę laimę reiš
kiančiom dovanom — lietuviškais 
sidabriniais litais.

Jaunosios tėvų namuose vyko 
vaišės prie apkrautų stalų tortais, 
paukštiena, visokiausiais lietuviš
kais ir užsienietiškais valgiais, 
šampanu, prancūzišku konjaku ir 
begalėmis kitų kilniųjų gėrimų.

Dovanoms sukrauti reikėjo ats
kiro kambario. Jaunoji taip pat 
gavo iš savo krikšto motinos ir 
tetos, muzikos pedagogės solistės 
Antaninos Binkevičiūtės-Gučiuvie- 
nės, tradicinę dovanų — deiman
tinį žiedą virš vieno karato. Tas 
žiedas buvo dovanotas jaunosios

senelės jos tetai sutuoktuvių pro
ga. Dabar tą žiedą vėl gavo jau
noji Binkevičiūtė ir jį perduos ki
toms kartoms.

Svečių dalyvavo apie 100.
Daugumoje sudarė buv. teisinin

kų šeimos ir akademinis jaunimas. 
Visų naktį jaunimas šoko ir daina
vo vien tik lietuviškas dainas. 
Tenka stebėtis, iš kur tiek daug 
naujų dainų dainavo, kurių ir se
nesnieji nežinojo. Ponų Binkevičių 
šeima yra darbštumo pavyzdys vi
siems. Jų dideli namai iškilmingai 
lenktom fasado linijom ir specia
liai įrengtu kokteilio baru pastaty
ti-savom rankom ir nuo darbo at
liekamu laiku. Nežiūrint, kad Lie
tuvos Šveicarijoj — Zarasuose p. 
Binkevičiai paliko gražią vilą, jie 
čia ne tik atsigavo, bet ir jauna
vedžiams prie savo namų pristatė 
naują pastatą. Dar vienas lietu
viškos šeimos židinys susikūrė Aus
tralijoj.

Lamingų ir vaisingų metų linki
me.. .

Lai šie dainos linkėjimų žodžiai 
jaunavedžius lydi visą gyvenimą.

P.

Vaizde prie stalo: Kun.
J. Kungys, Gražina M. 
Binkevičiūtė ir Gintaras 
J. Kalvaitis.
I* kairė* pirmoj eilėj: 
R. Kalvaitis, K. Varnai
tė, R. Januškaitė, D. Ma
želytė, R. Binkevičius ir 
N. Lėlytė.
Antroj eilėj: D. Dunda 
ir S. Martinkus.

LIESI VEIKLOS REZULTATAI
Nežiūrint labai daug įdedamo 

darbo ir lėšų, šio bolševikinio ko
miteto veiklos rezultatai yra labai 
liesi. Per keletą savo veiklos me
tų iš kelių šimtų tūkstančių lais
vajame pasauly gyvenančių lietu
vių tepasisekė bolševikiniams a- 
gentėliams suklaidinti ir jsivylioti 
už geležinės uždangos tik apie 20 
— 30 mūsų tautiečių, šių grįžu
siųjų skaičiuj buvo pora iš Ame
rikos ir Kanados, keletas iš Ang
lijos ir Vokietijos, ir keliolika iš 
Pietų Amerikos, daugiausia iš se
nųjų emigrantų tarpo, kurie buvo 
išvykę iš Lietuvos tarpe 1926 — 
1939 metų. Tiesa, prieš keletą 
savaičių išvyko bolševikinėn Lie
tuvon vienas ir iš Australijos 
(Melburno) nepriklausomybės lai
kais daug titulų turėjęs Landsber
gis — Žemkalnis.

GRĮŽIMO MOTYVAI 
BOLŠEVIKINIU IR 

GRĮŽTANČIŲJŲ POŽIŪRIAIS
Pagal bolševikinę liniją visi grį

žusieji skelbia, kad jie grįžta dėl 
sekančių motyvų: a) Tėvynės — 
gimtojo krašto ar miesto — pasi
ilgimas, b) šeimos kvietimas (žmo
na kviečia vyrą, vaikai tėvus ir 
atvirkščiai), c) dėl bolševizmo pa
darytos "pažangos” Lietuvoje ir 
jo tariamos “galybės” tarptautinė
je politikoje ir d) dėl nusivylimo 
tremties gyvenimu.

Tėvynės ar gimtojo sodžiaus bei 
miesto pasiilgimas yra visai natū
ralus ir suprantamas dalykas. Ta
čiau argi grįžtantieji, kurie vie
nus metus turėjo progos Stalino 
konstitucijos šėšėlyje pagyventi ir 
Kremliaus “saulės” spinduliuose 
pasišildyti jau suspėjo pamiršti, 
ka* yra Tėvynė pagal bolševikinę 
sovietinę santvarką? Juk 1940 m. 
liepos mėn. raudonasis okupantas 
vadinamojo "liaudies seimo” lūpo
mis savo rezoliucijoje su džiaug
smu prabilo: "... mūsų tėvynė pra
sideda Baltija ir baigiasi Vladivos
toku”... arba kai 1941 m. birže
lio 14 — 15 d. d. bolševikai pra
dėjo vykdyti baisiausius masinius 
trėmimus, tai jie prieš pasaulį pa
siaiškino, esą, tie gyventojai ne į 
koncentracijos stovyklas vežami, 
bet į saugesnes “plačiosios tėvy
nės” sritis, kad karo veiksmų ei
goj nenukentėtų...

Jeigu jau kuris tremtinių galė
jo pamiršti tuos baisiuosius įvy
kius, tai tegul gerai įsiskaitė į

rikų darbininkų paskutinį rublį, 
kad tik laimėtų lenktynes erdvėje 
su Vakarais, kai tuo tarpu Vaka
rai tas lėšas skiria tik biudžeto 
rėmuose, neskriaudžiant gyvenimo 
Standarto sąskaitos. Apie materia
linį "gerėjimą” mes puikiai žino
me siųsdami Lietuvon siuntinius, 
kur net paprasčiausi Bex milteliai 
yra laikomi geriausiu vaistu, o 
penecilinas ir kiti geri vaistai ten 
tėra tik svajonė...

NUSIVYLIMAS IR TIKROVĖ
Suprantama, kad politiniam emi

grantui gyvenimas svetimame 
krašte nėra malonus. Tačiau kiek
vienas turėjo suprasti, kad ap
leidžiant Lietuvą ir peržengus Ky
bartus, atsidūrėme jau svetimame 
krašte ir tenka gyventi svetimoje 
aplinkoje. Australijos lietuviai tu
rėtų savo mintyse palyginti šio 
krašto gyvenimą su Sibiro trem
ties, koncentracijos stovyklų ir 
Lietuvos kolchozininkų bei fabrikų 
darbininkų buitim ir susidaryti 
realesnį savo padėties vaizdą, ži
noma, jeigu atsirado mūsų tarpe 
tokių, kurie už "nuopelnus” bol
ševikams įsigijo kompartijos bilie
tą ir gavo pažadų dėl gerų vietų 
bolševikinėj herarchijoj, tai tokie 
turėtų tučtuojau iš laisvojo pa
saulio išsinešdinti, kad neardytų 
ir nedrumstų padorių žmonių gy
venimo.

TIKRIEJI GRĮŽIMO MOTYVAI
Kaip matome, bolševikinės pro- 

pogandos skelbiami ir grįžusiųjų 
kartojami grįžimo į Lietuvą mo
tyvai yra visai neįtikinami. Svar
biausioji gi šių negausių grįžtan- 
čiųjų grįžimo priežastis yra psi
chini* ligotumas. Ir ištlkrųjų, ku
ris gi protingas žmogus norėtų 
grįžti į kraštą, kur dar šiandieną 
80 proc. visų gyventojų (kolcho- 
zininkai) atlyginimą už darbą gau
na rugiais, avižomis, bulvėmis ir 
t. L Tatai juk priešvytautinių lai
kų ūkinė sistema Lietuvoj, o ką 
jau kalbėti apie modernius atomi
nio amžiaus laikus. Keista būtų, 
jei kuris nors mūsiškis panorėtų 
grįžti į kraštą, kur už savaitės dar
bą penktadienio vakare gautų apie 
5 — 6 klg. kviečių ir 2 — 3 šil. 
piniginio atlyginimo. Štai koks at
lyginimas už darbą Sovietijoj, kuri 
savo propogandoje yra pasišovusi 
1965 metais pralenkti Jungt. Ame
rikos Valstybes. Išvada aiški — 
tik psichiniai ligonys gali patikėti

NUO TEMZĖS KRANTŲ
S. Laucius, Anglija (D.I.)

Lietuvių judėjimas
Anglijos lietuvių eilės tolydžio 

retėja. Daug laimės jieškotojų 
jau išvyko, o ir tie, kurie anksčiau 
buvo nusistatę pamėginti ilgiau 
pagyventi šiame krašte, šiandien 
jau judina sparnus skristi per At
lantą. Susipokavo anglišką vilną 
net ir tie, kurie visą laiką įkalbi
nėjo kitus nekeisti žvirblio 
saujoje...

Judėjimo priežasčių netenka toli 
jieškoti. Vieni nemato tremties 
galo, ir nori materialiai tvirčiau 
atsistoti ant kojų; kiti nūsta pa
siilgę saviškių ir apskritai, gau
sesnės savo visuomenės; dar kitus 
tiesiog blaško tėvynės netekimo 
nerimas, ir jie tikisi, kad naujoje 
vietoje galbūt kiek atsipalaiduos 
jų širdys ir nervai. Reikia pasa
kyti, kad Anglijoje atsidūrusius 
lietuvius nepalankiai nuteikė pir
mųjų trejų metų darbo suvaržy
mai ir keisti darboviečių papro
čiai, mūsų manymu, nesuderina
mi su paskatų ir pažanga.

Kalbant apie Anglijos lietuvių 
koloniją, jos kultūrinė veikla to
kiu būdu savaime siaurėja. Atei
tyje ji turės apsiriboti kuklesniais 
užsimojimais ir mažesniu skaičiu
mi pasiryžėlių. Ką gi, bėgome iš 
gimtojo krašto, buvo graudu; 
tuštėjo DP stovyklos, buvo liūdna; 
dabar trupa kaikurios kolonijos, 
irgi nelinksma. Antra vertus, es
minio nuostolio juk nėra, o yra 
tik išeivijos persigrupavimas. Pa
galiau, vien tik atstovauti kokia
me krašte lietuvius nebūtinai rei
kalingi jų legionai.

. ; : d ■ i
Kultūriniai vienetai

Veiklesni kultūriniai vienetai 
Anglijoje dabar yra: Londono 
Vaidila, V. Mamaičio vadovauja
mas choras ir Bradfordo Atžaly
nas, kuris dainuoja, vaidina ir šo
ka. Negauna to, ir kitų vietovių 
mėgėjų grupės pasirodo su įvai
riomis programomis. Šį kartą ap
lenksime veikiančių organizacijų 
medžiaginę padėtį. Jų turto vertė 
nors ir prašoka keturis skaitme
nis, tačiau einamosios sąskaitos 
bankuose kuklios, o tokia Lietu
vių Namų Bendrovė savo metinę 
buhalteriją skelbia viešai.

Londono kvėpavimas
Nors pasaulio gyventojų skai

čius žymiai daugėja, tačiau geni
jai ne taip jau dažnai gimsta. 
Todėl imti ir k‘ą nors išskirti net 
iš tokio didmiesčio, kaip Londo
nas, kultūrinio gyvenimo šiandien 
nėra progos, čia iš karto vyksta 
daug meno parodų, paskaitų, kon
certų, suvažiavimų, ir jų visų nė 
vietinė spauda nespėja apžvelgti. 
Tiesa, buvo atkreiptas dėmesys į 
Jankelio Adlerio paveikslus, o ru
sų meno paroda, apimanti laiko
tarpi nuo 13-jo amž. iki šių dienų, 
liaupsinimo nesusilaukė. Ypač 
silpnus pažymius gavo bolševikme
čio menininkai.

Knygų rinkoje nieko nei nuo
stabaus, nei sensacingo 1958 me
tais nepasirodė. Teatruose, kaip 
paprastai, vieni veikalai išsilaiko 
scenoje po keleris metus, kaip, pa
vyzdžiui, kriminalinio pobūdžio 
pjesė “Mousetrap”, neseniai pami
nėjusi savo šešerių prožektorinių 
metų sukaktį, o kitiems pakanka 
kelių savaičių, kad nubildėtų nuo 
scenos, rėmėjams ir direktoriams 
keikiant likimą. Pasirodo, kad iš
pranašauti veikalo išsilaikymo sce
noje amžių labai sunku, o surasti 
pinigingus rizikuojančius rėmėjus, 
kurie čia vadinami “angelais” dar 
sunkiau. Net toks Rex Harrison, 
norėdamas pabūti “angelu” Kay 
Kendal naudai, nudegė pirštus.

Kaip ir Amerikoje čia gana po- 
pularūs vadinamieji “pop singe- 
riai”, kurie, bruzgindami gitara, 
dusliais balsais šūkaudami apie 
aistringą meilę, patogius daiktus, 
gardžius vaisius, daržoves, ir dre
bindami kinkas, tiesiog krausto iš 
proto fabrikų merginas ir kala pi
nigą. Tos iš Soho (linksmosios, 
bet policijos budriai sekamos Lon
dono miesto dalies) kavinių ir nak
tinių klubų iškilusios “žvaigždės” 
ilgainiui išblėsta, nusibosta, kaip 
ir jų dainos, tačiau jų vietoje pa
sirodo kitos, dar keisčiau prunkš- 
čiančios, dar šlykščiau virpinan
čios kinkas. Tiesa, tas “žvaigždes” 
kartais labai vykusiai pajuokia, 
pašaržuoja, tačiau tai neprablaivi
na geltonsnapių garbintojų masės. 
Ir kaip keista atrodo, kad net me
todistų misijų namų valdovai mie
lai pasikviečia tokius, atsiprašant, 
dainininkus, kad tik patrauktų

įvairu ir įdomu
< <

SOVIETU KARIAI LENKIJOJE
Lenkas, pabėgęs į vakarų Ber

lyną, vokiečių spaudai papasakojo 
apie sovietų karinių dalinių Len
kijoje santykius su lenkais.

Sovietų kariuomenės bazės va
karų Lenkijoje aptvertos spyg
liuotomis vielomis; į tas bazes 
negali įeiti joks Lenkijos pilietis, 
ir rusai labai retai tepasirodo už 
savo bazių ribų. Rusų karinin
kams, jei jie yra susituokę, lei
džiama iškviesti savo šeimas į 
bazes. Rusų karininkų susituoki
mas su lenkėmis neleidžiamas. 
Jei kuris sovietinis; kprinjnkasĮ 
užmezga romaną su lenke, jis ne
delsiant iškeliamas į kitą bazę.

Eiliniai sovietų kareiviai labai 
retais atvejais teišleidžiami iš ba
zių teritorijos ir tik grupėmis vy
resniųjų priežiūroje. Jei kuris 
kareivis užgauna lenkę ar apsi- 
skandalina mieste, tas drakoniškai 
nubaudžiamas. Bazių komendan
tai turi įsakymą neduoti lenkams 
jokios progos priešsovietiniams 
veiksmams ar protestams.

Jei sovietų įgulai reikia pagal
binių darbininkų ir jei jų apylin-

jaunimą savo pastogėn. Dėl vilio
jimo priemonių jie, matyti, nesi
varžo, ką nors kilnesnio pakišti 
nesugeba, o dėl tokios praktikos 
pasekmių nekvaršina sau galvos. 
O kam kvaršinti, jei pasitaiko ir 
visiškai idiotiškų dalykų. Tai, be
je, ne “raudonasis dekanas”, o ki
tas jų dvasiškis ir ne Londone 
prie nukryžiuoto Kristaus vienos 
rankos pritaisė pjautuvą, o prie 
antros kūjį, patį kūną pridengęs 
sportinėmis kelnaitėmis. Laisvai 
važiuojama į lankas, ar ne?

O štai visiškai skirtingas atve
jis. Neseniai Londono ir Paryžiaus 
lenkai pradėjo skelbti, kad jie tu
ri savo tautietę dainininkę Bogną 
Sokorską, kuri, girdi, pralenksian
ti net Maria Callas. Tos naujos, 
jaunos dainininkės pirmasis prasi
veržimas į viešumą įvyko vasario 
12 d. per Britų televiziją (ITV). 
Jis, kaip tvirtinama, būsiąs le
miamas. Taip, ji turi skambų, ge
rą balsą ir gana laisvai dainuoja, 
tačiau sunku būtų dabar pasakyti, 
ar ji pasieks kada Callas dainavi
mo meniškumą ir kultūrą.

kėje dar yra vokiečių, tai vokie
čiam teikiama pirmenybė ir pro
ga užsidirbti pragyvenimą. Rusų 
santykiai su vakarinėje Lenkijoje 
likusiais vokiečiais esą daug “ge
resni”, negu su lenkais. Tai duo
da lenkų viršininkams progos net 
pasiskųsti, kad “nekvalifikuoti ele
mentai mūsų rusiškų draugų įgu
lose skleidžia gandus tarp neten
ku tautybės darbininkų, kad So
vietų Sąjunga grąžinsianti Vokie
tijai sritį į rytus nuo Oderio — 
Neissės linijos”.

Sovietų bazės Lenkijoje aprū
pinamos ne Lenkijos, o sovietijos 
prekėmis. Atsižvelgdama į lenkų 
visuomenjs nepalankų nusistaty
mą rusų atžvilgiu, sovietų kariuo
menės vadovybė stengiasi pagal 
galimybę daryti manevrus tik nak
timis. Sovietų karių susidrauga
vimas su lenkais civiliais yra re
tenybė.

Sovietų įgulos stipriai saugo
mos, nes jei to nebūtų, lenkų vi
suomenė imtųsi antirusiškų veik
smų.

Lenkų pabėgėlis pasakė, jog jo 
tautiečiai kaip tik dėl ateities ne
pasitiki sovietų įgulomis; įtaria, 
kad jos ateityje gali būti panau
dojamos prieš Lenkijos interesus.

LENKIJOS ARMIJA
Vakarų Berlyne išeinąs žurna

las Karo Mokslo Apžvalga prane
ša, kad po Vengrijos 1956 m. su
kilimo ir ryšium su nepalankiais 
sovietam reiškiniais pačioje Len
kijoje buvę žymiai sumažintos len
kų karinės jėgos, ypatingai buvęs 
susilpnintas Lenkijoje kariuome
nės apginklavimas. Pvz. iš Lenki
jos buvę atimta net 90 proc. visų 
sprausminių'lėktuvų. Jie buvę per
kelti į Sovietų Sąjungos bazes. 
Naikintuvų esą likę nedaug. Len
kijos aviacija, beto, dar turinti 
12 junginių lengvųjų bombonešių, 
du junginius transportinių lėktu
vų ir žvalgybinių.

Lenkijos liaudies armija turin
ti 20 divizijų pėstininkų, iš kurių 
vos 3 — 4 tesą motorizuotos. 8 
šarvuočių divizijų tesanti tik sche
ma, nes šarvuočiai iš jų atimti. 
Be to, dar esą 4 mechanizuotos 
ir 3 arklių artil. divizijos.
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BENDRUOMENĖS NAMU 
ATIDARYMAS GEELONGE

Lietuviškas paprotys reikalauja, 
kad naujieji — gyvenamieji ar 
bendram kuriam tikslui naudotini 
— namai, būtų pašventinti ir įkur
dinti. Geelongo Liet, namai buvo 
pašventinti J.E. vyskupo Brizgio, 
jam šia apsilankius, bet įkurtuvių 
ligi šiam laikui taip ir nebuvo. 
Kaip gi tatai — namai pastatyti, 
pašventinti, o kur gi įkurtuvės? 
Jeigu jau bendruomenei įstengė 
namus pastatyti, tai įkurtuvės pa
daryti tikrai galės ir š.m. gegu
žės m. 9 d. padarė.

Surengti įkurtuves tikrai leng
viau, negu namus pastatyti, ypač 
atsižvelgiant mažų bendruomenę. 
O statyti pradėta, kada jos nariai 
patys pradėjo tik ką kurtis sveti
mame krašte, kada tūlas neturėjo 
net savo gyvenamo namo, gyveno 
sukaltuose iš dėžių barakuose bei 
karavanuose. Pačių namų staty
bos idėja kilo 1951 m., bendruo
menės valdybos pirmininkas buvo 
tuo laiku p. Grigaitis, vienas iš 
iniciatorių. Planų sudarė p. Pele- 
nauskas. Pradžia buvo sunki, pa- 1 
baiga taip pat nelengva, o tai kas 
pasiekta, yra visos bendruomenės 
nuopelnas. Buvo asmenų, kurie su 
didžiausiu pasišventimu, nesudė- 
dami rankų, dirbo prie namų sta
tybos, niekad nenustodami vilties 
pasiekti tikslo. Savo pavyzdžiu 
jie patraukdavo- ir kitus, pakelda
vo nuotaikų ir pasiryžimų. Kaip 
ir kiekviename darbe bendruome
nės valdyboms ir statybos komi
tetams teko nugalėti organizaci
nius rūpesčius, nuolatinį pinigų 
nedateklių, savanoriškų darbo jė
gos organizavimų bei jos panaudo
jimų.

Pirktuose sklypuose pradžioje 
negauta leidimo statyti, motyvuo
jant, kad gyvenamame rajone bus 
trukdomas poilsis. Teko pirkti 
sklypus kitoje vietoje (Daura St. 
14). Teko pakelti ir politinį spau
dimų, nes nenorėta, kad tokie na
mai atsirastų. Namai galutinai 
baigti 1959 m., bendruomenės val-

Adelaidė
Adelaidės apylinkės valdyba šio

mis dienomis pradėjo platų vajų 
surinkti drabužių ir kitų aukų var
gingai gyvenantiems Punsko‘apy
linkių lietuviams sušelpti.

Ši reta ir tikrai didelio dėmesio 
verta, akcija yra pirmas realus 
žingsnis, kurį iššaukė kelios dešim
tys Punsko lietuvių laiškų, atsiųs
tų į Adelaidę čia gyvenančio ir 
šalpos srity ypač plačiai veikian
čio adelaidiškio B. Jurgelionio 
vardu.

Nėra abejonės, kad kiekvienas 
adelaidiškis, kiek rūpestingiau ap
sidairęs aplinkui, galės efektingai 
šį Apylinkės Valdybos žygį parem
ti. Pas visus gali atsirasti vienas 
ar kitas atliekamas drabužis, kuris 
jam pačiam jau nereikalingas. 
Ypač mūsų ponios galėtų pakra
tyt savo spintas ir atrinkti "iš ma
dos išėjusias" sukneles, paltus, 
batukus ir t.t.

Visi šie daiktai, persiuntus juos 
Punskan, suteiktų tikrai didelės 
paramos ten sunkiai vargstantiems 
lietuviams. Punske be vietos lietu
vių, kaip dabar pasirodo, prisiglau
dė ir visa eilė pabėgėlių iš 
Lietuvos.

Kadangi drabužio įsigijimas šiuo 
laiku mums didelės problemos 
nesudaro, mes gal ir nepajėgiame 
suprasti, kų drabužio trūkumas 
reiškia kiekvienam, o ypač jaunam 
žmogui. Tačiau pabandykim pri
siminti stovyklavimo laikus Vokie
tijoj, kada drabužio klausimas bu
vo aktualus kiekvienam iš mūsų.

Kad galėtume šiek tiek arčiau 
susipažinti su padėtim tų lietuvių, 
kuriems aukos yra renkamos, pas
kaitykime kai kurias ištraukas iš 
jų laiškų:

— Gyvenu aš kaip ir daugumas 
lietuvių Punsko apylinkėj. Mano 
tėvelis mirė, kai aš buvau penkių 
metų. Mama viena išaugino mane 
ir sesutę. Jos ir mūsų gyvenimas 
buvo sunkus ankščiau, bet dabar 
visai nepakeliamas. Karo metu 
sudegė trobos. Nėra kur gyventi, 
nėra ir kam parsisamdyti. Priėjo 
prie to, kad neturiu jokio drabužio 

"VIENAS VYRAS NE TALKA” — 

dybai, kuriai pirmininkauja p. 
Ivaškevičius, teko galutinai su
tvarkyti ir teisinę namų padėtį.

Namai yra mūriniai betoninių 
plytų, išmūryti tarp gelžbetoninių 
stulpų, stogas skardos. Namai iš 
vidaus ištinkuoti, lubos pakaltos 
storu popierių. Vidus gana skonin
gai išdažytas. Namo gale padary
tas paaukštinimas scenai. Namai 
negausiai ir vis mažėjančiai Gee
longo lietuvių kolonijai yra pa
kankamo dydžio, kur vyks susirin
kimai, iškilmės, pokyliai, galės 
būti panaudoti šeimyninėms šven
tėms ir t.t. Prie namų prikalta pa
minklinė lenta su įrašu: “Tėvynei 
prisiminti, tėvų kalbai ir papro
čiams palaikyti šie namai Geelon
go letuvių aukomis pastatyti ir J. 
E. vyskupo Brizgio 15.3.1959 pa
šventinti.”

Atidarymo iškilmės prasidėjo 
2.45 vai. po pietų. Susirinko gau
sus būrys tautiečių, atvyko svečiai 
australai. Namai buvo papuošti 
tautine ir Australijos vėliavomis. 
Atidarymo iškilmės, valdybos pir
mininkui pakvietus, pradėjo Fede
ralinio Parlamento Corio apygar
dos narys Mr. Opperman, perkop
damas juostų. Visiems susirinkus 
į salę, valdybos pirmininkas p. 
Ivaškevičius pasveikino susirinku
sius trumpa kalba, pabrėždamas 
du momentu — kodėl mes čia atsi
radome ir kuriam tikslui pastaty
ti namai, būtent: atvykome čia dėl 
maskoliškai — komunistinio impe
rializmo, pavergusio gimtąjį kraš
tų, kas ir dabar vyksta Tibete. 
Namai gi pastatyti tam, kad palai
kytų tampresnį ryšį tarp vyresnio 
amžiaus žmonių ir jaunuomenės, 
kuri greičiau australėja. Taigi čia 
galima bus pabendrauti, pasidaly
ti įspūdžiais ir čia galima bus pa
kviesti australus prietelius. Užtik
rino, kad reikalui ištikus, mes 
drauge ginsime šį kraštų, nes šis 
kraštas mus priglaudė ir mes jį 
pamilome todėl, kad čia gerai gy
venti.

šelpia Punsko 
iš namų išeiti. O aš esu jauna, 
vos aštuoniolikos metų.

Tai ištrauka iš Punsko lietuvai
tės laiško, kuriame yra daugiau 
skausmo, negu žodžių. O iš iš
trėmimų grįžęs lietuvis šitaip savo 
vargus klosto:

— Neperseniai grįžau iš ištrė
mimo. Bandau kurtis savo ūkely
je, bet nežinau tiesiog iš kurio 
galo ir kaip pradėti. Turiu žmonų 
ir trejetų vaikų — gyventi ir ap
sirengti reikia, arklys nusipirkti 
reikia, namai sugriuvę — statyti 
taip pat reikia. Jei galite, padė
kite kiek ir kuo galite. Esu iš 
kalno dėkingas ir jungiu karštus 
savo lietuviškus sveikinimus.

Šis trumpas laiškas komentarų 
nereikalingas. Jis kalba už save 
ir už šimtus kitų, esančių pana
šioj padėty. Kitas Punsko lietuvis 
šitaip rašo:

— Pavergėjai negailestingai ke
deno mano ir žmonos kailį, kad 
abu net sveikatos nustojom, o vais
tų gydytis visai nėra. Ypač reikė
tų vaistų nuo skilvio, kepenų ligų 
ir reumatizmo.

Moteris, praleidus ilgų Paikų li
goninėj, tarp kita ko, šitaip rašo:

— Dabar esu kaip elgeta; vyras 
ir dukra viską sudėjo mano gydy
mui, bet aš vistiek likau palie- 
gus, o jie — beturčiai. Padėkit 
mums drabužiais arba šiaip kuo 
nors.

33-jų metų lietuvė, kurios iš 
Kauno atbėgęs vyras šiuo metu 
yra kalėjime, savo vargus taip 
dėsto:

i— Per vienuolika vedybinių 
metų čia negalėjome prasigyventi, 
o dabar likau viena su dviem vai
kais (ll-kos ir 9-nių metų), kurie 
lanko lietuviškų mokyklų. Neturiu 
kuo jų aprengti, netgi neturiu ka
peikos sąsiuviniams ir duonos kąs
niui. Kasdien ieškau darbo, bet jo 
negaunu.

Kita vietos lietuvaitė, ištekė
jusi už pabėgėlio iš Lietuvos, 
nusiskundžia:

— Vyras atbėgo čia besislapsty
damas nuo perskiojimų. Ir čia

Pranešimų statybos komiteto 
vardu padarė p. Kymantas. Pradė
tas 1954 m. statybos darbas nebu
vo niekad sustabdytas, dėta plyta 
po plytos, dirbta, kol pasiektas 
tikslas. Namų statybai išleista £ 
3304 — ir dirbta apie 8000 darbo 
valandų.

Mr. Opperman savo kalboje iš
kėlė atvykusiųjų į Australiją ne 
tik materialinį, bet ir kultūrini 
įnašų šiam kraštui. Pažymėjo, kad 
jam buvo ypač malonu dalyvauti 
iškilmėse ir oficialiai namus ati
daryti.

Corio Shire prezidentas Mr. 
Wood, iškeldamas lietuvių darbš
tumų ir pasiryžimų, pabrėžė, kad 
jam ypač malonu dalyvauti iškil
mėse ir kad namai pastatyti Corio 
Shire, rajone, kuris ypatingai grei
tai plečiasi.

Vietos parapijos katalikų kle
bonas pažymėjo, kad jam kaip 
turinčiam tamprius ryšius su lie
tuviais, yra gerai žinoma darbų 
eiga ir net ligi tikslumo išleistų 
pinigų suma.

Meninė dalis buvo pradėta Any
kščių Šilelio deklamacija anglų 
klaba. Geelongo moterų choras pa
dainavo keletu dainelių. Dvi mel- 
burniškės lietuvaitės gražiai pašo
ko tautinių šokių pynę, Melburno 
vyrų oktetas puikiai padainavo 
kelias daineles.

Po arbatėlės, per kurių dalyviai 
buvo pavaišinti Geelongo šeiminin
kių skanumynais, pirmoji atida- 
ryjno dalis ir buvo baigta. Reikia 
pažymėti, kad gerai paruošta ati 
darymo programa praėjo labai 
sklandžiai.

Tos pat dienos vakare atidary
mo iškilmės buvo toliau tęsiamos. 
Sudarytas prezidiumas, į kurį pa
kviesta namų statymo iniciatoriai, 
asmenys reliatyviai daugiausia pa
aukavusieji, daugiausiai dirbusie
ji pre namų statybos, buvę staty
bos komitetų pirmininkai. Kalbėjo 
keli asmenys — valdybos pirmi
ninkas p. Ivaškevičius, vienas sta
tybos iniciatorius p. Grigaitis ir 
kiti. Pasidžiaugta pasiektais rezul
tatais ir palinkėta sėkmės, čia 
pat buvo pasirašyta namų atida
rymo aktas.

Šokiai, paįvairinti menine pro
grama ir vaišėmis, užsitęsė ligi vė
los ankties. Zd.

lietuvius
daug vargo bei kankinimų abu 
patiriam, bet lietuviškumo neiš- 
sižadėjom ir neišsižadėsim. Gyve
name be turto, be žemės ir be 
savo pastogės. Auginam sūnų 
(4m.) ir dukterį (1 metų). Prieš 
pusmetį vyrų atleido iš darbo. 
Trūksta duonos kąsnio, o apie ap
sirengimų nėra kas ir rašyti.

Aštuoniolikametė lietuvaitė, ku
rios šeimoj yra dar dvi seserys 
ir penki broliai, šitaip nusiskun
džia:

— Visi esame jauni, bet nė vie
nas neturime kuo apsirengti. Ma
ma serga vėžiu, o tėtis jau nieko 
dirbti negalų Iš to gabalėlio že
mės, kurį mes savo rankom [dir
bam, vos vos prasimaitinant, nes 
valdžiai reikia atiduoti daug, o 
mums mažai belieka.

Mokslo trokštus jaunuolis:
— Sveikinu Jus broliai ir sesės 

lietuviai ir linkiu Jums Viešpaties 
Dievo palaimos. Man jau suėjo 
15-ka metų, baigiau Vidugirių pra
džios mokyklų (7skyriai), na ir 
norėčiau toliau mokytis, bet nėra 
iš ko. Pas tėvelį esame aštuoni 
vaikai; jauniausias tik trijų mė
nesių, o vyriausia sesuo 17-kos 
metų. Tėvelis turi tik 5ha žemės. 
Iš jos mums reikia maitintis ir val
džiai — prievolė atiduoti ir mo
kesčiai mokėti. Dėl to atrodo, kad 
nuo Punsko lietuvių gimnazijos 
taip ir teks atsisakyti, o labai, 
norėčiau toliau mokytis.

Argi Australijoj neatsiras žmo
gaus, kuris pasiimtų šį jaunuolį 
globoti? Jo adresų, o taip pat 
adresus visos eilės kitų lietuvių 
galima gauti iš Adelaidės apylin
kės valdybos.

Tikrai norėtųsi, kad ši giliai 
žmoniška ir tautinė akcija rastų 
plačiausių atgarsį. V. R.

NORSTAD SOVIETAI VADINA 
ŽUDIKU

Sovietų Sąjungos laikraštis 
Raudonoji žvaigždė Nato vyriau
sią vadų gen. Norstad išvadino 
žmogžudžiu. Esu Norstad mėgsta 
patiekalų “Atominis grybas”.

★ Leopoldas Dymia, buvęs Lie
tuvos gen. konsulas Karaliaučiu
je, kovo 25 d. mirė Stamforde.

.Velionis buvo gimęs 1893 vasa
rio 15. Nuo 1919 stojo karininku 
į Lietuvos kariuomenę — buvo 
ryšio karininkas prie Niesselio ko
misijos, paskui attache prie Pran
cūzų okupacinės valdžios Klaipė
doje. Nuo 1929 perėjo j užsieniu 
reikalų ministerijų, buvo paskir
tas Berlyne pirmuoju sekretorium, 
paskui patarėju, 1935 perkeltas pa
tarėju j Rygą, o 1936, iš Karaliau
čiaus išvykus gen. kons. J. Budriui 
į Ameriką, Dymša buvo perkel
tas į tas pareigas.

Tremtyje anglų zonoje buvo ry
šininkas tarp lietuvių ir anglų 
okupacinės valdžios. Atvykęs į 
Ameriką dirbo Care organizaci
joje.

★ Literatūros Lankų redakcijos 
suvažiavimas įvyko balandžio 4 ir 
5 dienomis Baltimorėje, Md. Pasi
tarimuose dalyvavo K. Bradūnas 
(Baltimore), dr. J. Girnius (Bos
tonas), dr. H. Nagys (Montrealis) 
ir A. Nyka-Niliūnas (Baltimore). 
Norima žurnalų leisti reguliariai, 
gal tris kartus per metus.

š- Prof. Z. Ivinskis atvyko į 
Bonnų vadovauti Baltų Mokslo* 
Institutui. Netikėtai mirus prof. 
Šturmui, mūsų prof. Z. Ivinskis 
buvo skubiai iškviestas į augščiau 
minėtas pareigas. Per keletą mė
nesių aptvarkęs būtiniausius rei
kalus, planuoja vėl grįžti į Romų.

★ Dr. A. Šapokos knyga “Vil
nius Lietuvos gyvenime” (anglų 
kalba) jau surinkta. Š.m. kovo 13 
d. dr. A. Šapokos bute įvyko 
VKLS-gos Kanados Krašto V-bos 
ir Toronto skyriaus vajaus komi
teto atstovų pasitarimas. Jame 
dalyvavo knygos autorius dr. Ša
poka ir vilniečiai. Pasitarime bu

KANADOS LIET. MOKYKLOS
Š.m. kovo mėn. pabaigoje Mon

realyje, Kanadoje, vyko dviejų 
dienų savaitgalio lietuviškųjų mo
kyklų mokytojų konferencija.

Iš pranešimų paaiškėjo:
Montrealyje veikia dvi lietuviš

kos šeštadieninės mokyklos su apie 
150 mokinių. Hamiltone yra nieki
nių 192, mokytojų 8. Toronto šeš
tadieninėje veikia 11 skyrių su 17 
mokytojų, St. Catharines veikia 
mokykla su 25 mokiniais ir vienu 
mokytoju, o Wellando šeštadieni
nėje mokykloje yra 17 mokinių, 
gal būtų ir daugiau mokinių, bet 
neatsirado mokytojo. Dr. H. Na
gys apibūdino Monrealio lituanis
tinius kursus ir jiems pratęsti kas
mėnesines paskaitas. Arčiausia 
prie mokyklų turinio ir esmės pri
eita, kai apie vaikų darželius pra
nešė Toronto vaikų darželio ve
dėja seselė vienuolė, paskaičiusi 
ir Montrealio vaikų darželio ve
dėjos raštišką pranešimų.

Pasirodė, kad Toronte į vaikų 
darželį pradeda ateiti mišrių šei
mų vaikai, kurie nemoka lietu
viškai kalbėti ir i vaikų darželis 
juos išmokina kalbėti. Tokie, per 
vaikų darželį praėję, vaikai ir 
anglų mokyklose pasirodo pirmie
ji, geriausi mokiniai. Deja, trūks
ta vadovėlių; trūksta kai kurioms 
šeimoms lėšų apmokėti kuklų, vie
no dolerio, savaitinį mokestį. Bet 
dar paprastesnis reiškinys, kad 
darželio kaimynystėje gyvena lie
tuviai savo vaikus atiduoda į ki
tataučių vaikų darželius, bet ne 
į čia pat esanti savąjį vaikų dar
želį.

Ryšium su iškeltais mokyklinio 
darbo sunkumais, PW pirm. J. 
Matulionis paklausė mokytojus: 
Koks dabar yra vaikų kalbos mo
kėjimo stovis — kyla, smunka, ar 
laikosi tame pačiame lygyje? Dau
gumo atsakymas buvo — sunkėja. 
Mišrios šeimos, vaikų atitrūkimas 
nuo tėvų, ar tėvų negalėjimas, 
nepajėgumas ar nesidomėjimas, o 
kartais ir sąmoningas ignoravimas 
savo prigimties ir tautinių parei

vo išsiaiškinti knygos išleidimo 
baigiamieji darbai.

Knyga netrukus išeis iš spau
dos ir bus atiduota skaitytojams.

* Dr. Justinas Pikūnas, Detroi
to universiteto psichologijos pro
fesorius, išleido antrąjį savo moks
linį veikalų — “Development 
Psychology”. Pirmasis — “Child 
Psychology” pasirodė prieš metus 
ir turėjo didelį pasisekimą. “De
velopment Psychology” išleido uni
versitetas, tuo tarpu tik knygos
— sąsiuvinio formoj (240 psl.), 
kur nuosekliai išnagrinėta žmo
gaus psichologinis vystymasis nuo 
kūdikio iki suaugusio amžiaus. 
Netrukus tas pats veikalas bus 
paleistas į plačių rinkų. Veikalas
— anglų kalba.

Dr. J. Pikūnas, be nuolatinio 
darbo universitete, nemažai reiš
kiasi lietuvių ir amerikiečių visuo
menėj, skaitydamas paskaitas psi
chologinėmis ir auklėjimo temo
mis.

Yra žinių, kad dr. J. Pikūnas 
ruošia psichologinį — pedagoginį 
veikalų lietuvių kalba.

* Dr. Martynas Anyta* baigė 
spaudai ruošti “Senprūsiškų gimi
nių kovos su vokiečių riterių or
dinu ir lietuvių giminių gyvena
mieji plotai buvusioje Prūsijoje”. 
Veikalas turi 400 psl. rankraščio. 
Panaudotos senovės kronikos, ar
chyvų medžiaga, daug žemėlapių. 
Dabar rašo antrų šios studijos da
lį — “Vokiečių ordino kovos su 
Lietuva” (iki Kęstučio mirties). 
Taipgi beveik baigta trečia šios 
serijos knyga “Vytautas Aleksan
dras — Didysis Lietuvos kunigai
kštis”. Rankrašty šios knygos 300 
psl.

* Mirė dr. Jurgi* Brožaiti*. 
Kovo 21 d. širdies smūgiu mirė 
ekonomistas dr. Jurgis Brožaitis, 

gų, veda prie to, kad atsiranda 
daugiau lietuvybei žūstančių arba 
apsilpstančių. Tai yra vienas iš 
svarbiausių klausimų, kurį moky
tojai pakartotinai gvildeno.

Baigiant buvo priimtos šios re
zoliucijos: į visus lietuvius kvie
čiant susirūpinti lietuvybės išlai
kymu; dėl programų, kad jos bū
tų vienos visiems lietuviams ir bū
tų patiektos PLB autoritetu, ir 
dėl vaikų darželių, augštai verti
nant jų darbą, raginant tėvus leis
ti į juos vaikus ir bendruomenę 
siūlant susirūpinti jų išlaikymu ir 
parama neturtingiems vaikams.

CHRUŠČIOVAS NENUSILEIDO 
DĖL MOKYKLŲ

Vilniun sušauktas respublikinis 
sovietas šį kartą turėjo patvirtin
ti ir naują mokyklų reformos įs
tatymą. Referavo Gedvilas ir Drob
nys. Gedvilas kalbėjo tik apie 
pradines ir vidurines mokyklas, 
kurios yra švietimo ministerijos 
žinioj, o Drobnys kalbėjo apie 
aukštąsias ir specialias mokyklas, 
kurios yra arba Maskvos aukštojo 
mokslo ministerijos arba įvairių 
kitų ministerijų žinioj. Drobnys 
tiesioginio ryšio su švietimo rei
kalų tvarkymu neturi, jis yra res
publikinės plano komisijos pirmi
ninkas, bet mokyklų reikalus tu
rėjo referuoti turbūt todėl, kad 
tas mokyklas tvarkantieji minist
rai daugiausia yra Maskvoj... Tų 
įvairioms ministerijoms priklau
sančių mokyklų, anot Drobnio, 
dabar Lietuvoj yra 2 aukštųjų ir 
61 speciali vidurinė.

Iš tų pranešimų paaiškėjo, kad 
ir Lietuvoj mokyklos bus tvarko
mos lygiai taip kaip ir Rusijoj, 
griežtai pagal Chruščiovo nurody
mus. Niunkos, Gedvilo ir kitų pe
reitą rudenį keltas reikalavimas, 
kad Lietuvoje reikia vieneriais 
metais ilgesnės pirmojo laipsnio 
mokyklos (jei Rusijoj 8 metai, tai 
Lietuvoj 9) nuėjo niekais.

Vienerių metų daugiau buvo 

buvęs Vilniaus Universiteto Eko
nomikos mokslų fakulteto docen
tas. Velionis gimė 1906 m. birže
lio 8 d. Slengių vienkiemyje, 
Klaipėdos krašte-

Jurgis Brožaitis baigė Frank
furte universiteto ekonomikos 
mokslus ir studijas gilino Londo
no universitete. Vilniaus universi
tete dėstė jmoninę ekonomikų. 
Taipgi jis dirbo kainų tvarkymo 
įstaigoje.

Atvykęs 1949 metais į JAV, 
Jurgis Brožaitis dėstė Buena Vista 
kolegijoje. Pastaruoju metu gyve
no Čikagoje.

* Pr. Bičkienė, žymioji mūsų 
solistė, gavo kvietimų dainuoti 
Maženkos rolę "Parduotoje nuota
koje”. Operų stato Amerikos sim
foninis orkestras Čikagoje gegu
žės mėn. pradžioje.

-k V. T*mai»u*k**, gyvenus 
Anglijoje, turi pilnų rinkinį Lie
tuvos pašto ženklų. Buvo suruo
šus jų parodų Londone, lietuvių 
namuose, minint Vasario 16.

A Pulk. C. Mal*>e, buvęs Dillin- 
geno lietuvių tremtinių stovyklos 
direktorius ir didelis lietuvių ge
radaris, nori pasikeisti laiškais su 
lietuviais, kurie gyveno jo admi
nistruojamose tremtinių stovyklo
se. šiuo metu pulk. C. Malsie yra 
paralyžuotas ir gyvena su šeima 
Los Angeles priemiestyje, Nor
walk, Cal. Jo adresas: Mr. C. Mal- 
sit, 11414 McClaren, Norwalk, Cal. 
USA.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ

DAMAS ATSIMINK VARGSTAN

ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

norėta todėl, kad šalia kitų daly
kų, lietuviškose mokyklose būtų 
laiko ir rusų kalbos tinkamai iš
mokyti. Pagal Chruščiovo projek
tą, lietuviškose mokyklose rusų 
kalba bus neprivaloma (t), o ru
siškose neprivaloma bus lietuvių 
kalba. Devynerių metų pirmojo 
laipsnio mokyklos reikalautojai 
norėjo, kad bent jau lietuviškose 
mokyklose rusų kalba būtų pri
valoma ir būtų gerai išmokoma. 
Mat, jeigu rusų kalba lietuviško
se mokyklose bus neprivaloma ir 
jai nebus skiriama pakankamai 
laiko, tai mokiniai jos gerai neiš
moks ir dėl to jiems paskui susi
darys sunkumų (nes, nors sovieti
nėj santvarkoj kalbos ir lygios, 
bet rusų kalba visur “lygesnė”, 
be jos nepateksi į jokius geres
nius darbus, į jokias atsakinges- 
nes pareigas).

Nauji reikalavimai aštuonerių 
metų programą labai apkrauna vi
sokiais dalykais (politechninis mo
kymas), tad Littuvoje reiks labai 
spaustis, jei bus norima per aš
tuonerius metus taip pat ir rusų 
kalbą išmokyti tiek, kad lietuvių 
jaunimas (kol sovietinė valdžia 
bus) nebūtų blogesnėje padėtyje. 
Ta sistema sudaro rusų jaunimui 
atviresnį kelią į geresnius dar
bus. Arba, ta padėtis sudarys pa
gundos ir lietuviams tėvams leis
ti vaikus j rusiškas mokyklas. 
Jei tai pagundai būtų pasiduoda
ma, tai rusiškų skaičius Lietuvo
je augtų, o lietuviškų mažėtų. 
Bet tuo tarpu atrodo, kad yra pa
siryžimas iš lietuviškų mokyklų 
nesitraukti, o verčiau pasispausti 
ir rusų kalbos, kiek jos dabar bū
tinai reikia, išmokti kad ir nepri
valoma tvarka. LNA

GYVENTOJAI LENKIJOJE

1958 m. gruodžio 31 d. Lenki
joje buvo 29 mil. gyventojų — 
14 mil. vyrų ir 15 mil. moterų. 
Varšuvoj yra 1.096.000 gyv. Se
kantis pagal didumą miestas Lo
dzė turi 693.000 gyventojus.
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ŠIMTINĖ PERŽENGTA
Nors skelbtasis Vasario 16 Gim

nazijos moksleiviams sportinin
kams piniginis vajus yra jau baig
tas, tačiau aukos vis dar plaukia 
ir jau šiuo metu yra surinkta £ 
129.13.0 ir viena pora bėgimo ba
tukų. Oficialiai yra susirišta su 
gimnazijos direktoriumi Dr. J. 
Grinium ir pirmieji 90 svarų jau 
yra pasiųsti.

P. MARTIŠIUS, Canberros L. 
B. Apylinkės pirmininkas, atsiųs
damas surinktus £ 15.10.0, rašo: 
"Nors mūsų narių skaičius yra 
neperdidžiausias ir pinigų surink
ti pavyko neperdaugiausiai, tačiau 
labai malonu, kad ir mes savo 
centais galime nors kiek tam kil
niam tikslui padėti”.

Canberroje aukojo: 2 svarus — 
Pr. Balčaitis,, 1 sv. 10 šil. — Br. 
Žilinskienė po 1 svarų — Pr. Mar
tišius, A. čeičys, J. Žilinskas, P. 
Velioniškis, K. Labutis, Pr. Ka- 
tauskas, Pr. Gružauskas, Z. Sipa
vičius, A. Alyta ir V. Genys, po 
10 šil. — F. Gružas, B. Jarašius, 
L. Čepas ir E, Narbutas.

V. BALTUTIS, Melburno Spor
to Klubo "Varpas" pirmininkas, 
padaręs rinkliavų melburniškių 

tarpe, atsiuntė £ 18.7.0.
Melburne aukojo: 1 sv. 10 šil. 

S. Stravinskas, po 10 šil. — A. 
Vingis, Rasinskas, A. Janauskas, 
J. Varškys, J. Sustakauskas, V. 
Bosikis, po 5 šil. — P. Dranginis, 
S. Valys, P. Vaičaitis, A. Krausas, 
čiuris; po 4 šil. — R. Steponavi
čius, J. Valys, L Alekna, Z. Marėn- 
golcas, P. Baltutis, E. Gurinskai- 
tė, Baltutytė, A. Baltutis, L. Balt
rūnas, V. Savaitis, M. Gasėnas, 
L. Meiliūnas, V. Kalvaitis, Bace
vičius, J. Plukaitis, P. Augaitis, 
A. Raudys, V. Prašmutas, B. La- 
biela, A. čelna, R. Urbonas, Gy
lys, Kuzmickas, J. Seliokas, B. 
Vingys, S. čižauskas, A. Milvydas, 

’P.B., B. Naujokaitienė, A. Zubis,
J. Kalpokas; po 2 šil. — šėkas, 
Laisvėnaitis, Zdanevičius, Kaspe- 
raitis, šilvienė. Visų kitų melbur
niškių aukotojų pavardės iš aukų 
lapo yra neišskaitomos.

Sydnėjuje žinomasis mūsų šach
matininkas, dabartinis Kovo šach
matų vadovas A. Dargužis 1 sva
rų ir buv. Kovo valdybos narys
K. Adickas — 10 šil.

Visiems rinkėjams ir aukoto
jams nuoširdus sportiškas ačiū.

Adelaidėje
A. SNARSKYTĖ 

TRIGUBA ČEMPIONĖ

A. Snarskytė, Pietų Australijos 
čempionė, lengvai laimėjo Adelai
dės miesto čempionės titulų. Taip 
pat ji atsiekė laimėjimus dveje
tuose ir mišriam dvejete. Kaip 
puolime, taip ir gynime A. Snars
kytė žaidė užtikrintai ir turėjo 
visiškų rungtynių kontrolę. Re
zultatai: A. Snarskytė — V. Cox 
9, 14, 12. A. Snarskytė — G. Mo
seley — L. White — M. Emanuel
io 15, 17, 18. A. Snarskytė — H. 
Merrit — R. Lim — G. Moseley 
(mišrus dvejetas) 19, 20, 19.

V. Leipus pralaimėjo pusfinaly
je prieš R. Hodge, kuris vėliau 
nugalėjo Pietų Australijos čem
pionų J. Brakovskį. šiose pirme
nybėse dar dalyvavo trečias lietu
vis S. Zablovskis, jaunas ir daug 
žadųs stalo teniso žaidėjas. Jis vi
sus susitikimus pralaimėjo, bet 
gavo daug patirties, žaisdamas su 
geriausiais Pietų Australijos stalo 
teniso žaidėjais.

DĖMESIO!

Artėjant X-čio Sporto Šventei, 
visi* tautiečiai, kurie galvoja at
vykti j. Adelaidę ir yra ne sporti
ninkai bei neturi pažįstamų, turė
tų jau dabar užsisakyti nakvynės. 
Geriausia yra kreiptis į vietos Tu
ristų Ęiurus, kurie su malonumu 
patarnauja ir duoda informacijas 
bei patarimus veltui.

B.N.

VYTIS III (jauniai) — WEST 
52:34 (20:14)

Už jaunius laikinai, pakol jie 
įstos į vėžes, padėdami žaidžia 
Jaciunskis (jaunių treneris) ir Py
ragius. Pirmų kartų žaisdami gerai 
pasirodė A. Ružinskas su J. Mor
kūnu. Taškai: Pyragius 20, Ja
ciunskis 14, Ružinskas 10 ir Kali- 
batas 8.

VYTIS MERGAIČIŲ I —
TORRENS 31:66 (16:33)

Priešininkės, turėdamos aukštų 
centro puolėjų, buvo visapusiškai 
geresnės už vytietes. šį žiemos se
zonų į I-mų mergaičių komandų 
yra priimta viena estukė. Tai pa
daryta nenorint perkelti iš Il-ros 
komandos žaidėjų, gal būt, jau ir 
verta perkelti į aukštesnę klasę. 
Nenorėta buvo išardyti jau gana 
darniai susižaidusi vienetų, be to, 
pirmoje komandoje žaidžiant at
keltoms žaidėjoms būtų tekę dau
giau sėdėti ant suolo, kas tikrai 
būtų buvę mažai naudos. Antroji 
komanda rungtynių dar neturėjo.

SPORTO NAUJIENOS
* ANTANAS TĖVELIS, žino

mas lietuvis sportininkas, šiuo 
metu gyvenus Hamiltone, Kana
doje, laimėjo Grand National lo
terijoje 140.000 dolerių. A. Tėve
lis yra buvęs Lietuvos aviacijos 
lakūnas ir Lietuvoje bei tremtyje 
buvo vienas iš iškiliausių mūsų 
futbolininkų. 

ter Times-Union" dienraštį, kur 
įdėta jo nuotrauka su sūnumi ir 
ilgas straipsnis — “V. Grybaus
kas has a busy Weekend”. Jis per 
savaitę laimėjo Monroe apskrities 
stalo teniso čempionatų ir žaidė 
vartininku garsioje "Ukrainian- 
American” futbolo komandoje dėl 
J.A.V-bių Amateur Soccer Cup. 
Straipsnyje aprašoma, kaip jis 
nuo gimtųjų Telšių per Vokietijų, 
vėliau 1949-53 m. Prancūzijų, pa
teko j Amerikų ir čia yra geras 
aktyvus sportininkas net trijose 
sporto šakose.

★ VYT. SIRJATAVIČ1US, bu
vęs ilgalaikis Australijos lietuvių 
ir Viktorijos stalo teniso meiste
ris, taip pat ir geras krepšininkas, 
po turėtos katastrofos kelius me
tus nežaidė stalo teniso, šiuo me
tu jis vėl intensyviai treniruojasi 
ir dalyvauja pirmenybėse. Adelai
dės dienraštis "News” balandžio 
21 dienų įsidėjo didelę jo žaidimo 
nuotraukų, pavadinęs-jį specifiniai 
įdomiu žaidėju iš Lietuvos. Laik
raštis ir daugumas australų spor
tininkų Sirjatavičių (Negrų) dėl 
jo ilgos pavardės vadina "Sir 
Jack’. Atgavęs savo buvusių gerų 
žaidimo formų, Sirjatavičius, kaip 
australų spauda mini, tikisi vėl pa
sidaryti vienas iš pirmųjų žaidėjų 
ne 'tik Viktorijoje, bet ir Austra
lijoje. Tad sėkmės jam!

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

* ALDONA SNARSKYTĖ, kita 
mūsų žymioji stalo tenisininkė, la
bai gražiai reiškiasi Adelaidės vy
rų stalo teniso pirmenybėse, kur 
ji žaidžia. Dienraštis “Advertiser”, 
įdėdamas didelę nuotraukų, balan
džio 28 dienų plačiai aprašė jos 
žaidimų. Laimėjusi pirmuosius 6 
susitikimus, Aldona patyrė pirmų- 
jį pralaimėjimų prieš P.A. rinkti
nės žaidėjų J. Hibell.

* V. LEIPUS diena iš dienos 
vis aukščiau kyla P. Australijos 
stalo tenise. Po keturių susitiki
mų žiemos turnyre jis liko vienin
telis žaidėjas, neturįs pralaimėji
mo. Šiuo metu Leipus yra skaito
mas 4-ju žaidėju visoj P. Austra
lijoj.

* ŠIAIS METAIS BIRŽUOSE 
įvyko didelė sporto šventė. Daly
vavo geriausi visų apskričių krep- 
šininkai-kės, žaisdami visų savaitę 
nuo ryto iki vakaro. Rungtynės 
vyko gražiame Radvilų piliakalny
je prie ežero. Vyrų pirmų vietų 
laimėjo Ukmergė, baigmėje nuga
lėję Priekulę. Moterų laimėtojos 
tapo telšiškės, baigmėje laimėju
sios prieš Biržus. Biržuose yra 
įsteigta speciali sporto mokykla. 
Prie piliakalnio buv. ligoninėje 
yra įrengti sporto rūmai. Biržuo
se šiuo metu yra 8 sporto moky
tojai.

Melburne
DĖMESIO! —- DĖMESIO!

š.m. gegužio mėn. 30 dienų 5 
vai. vak. Lietuvių Namuose, Spor
to Klubas “Varpas” rengia kavu
tę. Visas Melburno lietuvių jau
nimas yra kviečiamas atsilankyti. 
Po kavutės bus šokiai ir, jeigu 
pavyks, duosime mažų programė
lę. Turėsime dvi muzikas: plokš
telių ir akordeono, todėl, mėgė
jams pasišokti proga geriausia.

Sporto klubas “Varpas" ir toliau 
ragina jaunuolius-es jungtis į ak- 
tyviuss klubo narius. Krepšinio 
treniruotės vyksta kiekvienų sek
madienį nuo 1 vai. p.p. iki 5 vai. 
p.p. naujame krepšinio stadione 
Albert Park. Treniruoja senieji 
mūsų krepšininkai. Norinti smul
kesnių informacijų, kreipiasi į val
dybos narį O. Baltrušaitį—

Sp. Klubai "Varpai”

Sydnėjuje
JAUNIAI KOVOJA

Žiemos krepšinio turnyre Kovas 
II susitiko su gana silpna “Hor
nets” komanda, su kuria pirmųjį 
puslaikj sužaidė lygiomis po 13, 
tačiau antrajame puslaikyje ko
viečiai pasimetė ir pralaimėjo 
33:24. Taškai: Daniškevičius 15, 
Grudzinskas 8 ir Daudaras 1.

Rungtynėse prieš australų “St. 
Cuthberts” komandų, kuri buvo 
gana silpnoka, koviečiams teko 
gerokai susiimti, šiose rungtynėse, 
nors jos ir buvo laimėtos santy
kiu 34:20 (17:10), koviečiai per 
daug vedžiojos: sviedinį ir žaidė 
gana blogai, Taškai: Daniškevi
čius 15, A. Grudzinskas 8, Protas 
6 ir Daudaras 5.

Prieš stiprių “Dodgers” austra
lų komandų koviečiai, nors ir pra
laimėjo 34:32 (15:15), labai gra
žiai ir kovingai sužaidė, gerai nau
dodami sviedinio, perdavimus iš gy
nimo į puolimų, taip pat ir kietai 
dengdami. Taškai: Daniškevičius 
13, A. Grudzinskas 6, Daudaras 
4, T. Gauba 4, G. Grudzinskas 3 
ir Stasiūnaitis 2.

KOVAS — PIRATES 
44:24 (19:12)

Žaisdami prieš stiprių australų 
komandų koviečiai parodė gražų 
tarpusavio susižaidimą, paremtų 
puikiais deriniais, kas jiems atnešė 
pelnytų laimėjimų. Gynimas, per
duodamas greitai ir tiksliai puoli
mui sviedinį, įgalino jį daryti stai
gius praėjimus ir kelti taškų san
tykį savo naudai. A. Vasaris, A. 
Grudzinskas ir Stasiūnaitis gerai 
sužaidė gynime, kai Protas, Da- 
niškeyičius ir Lukoševičius buvo 
nepamainomi puolime. Šios rung
tynės buvo labai gražios ir po jų 
jaunasis kovietis A. Daniškevičius 
buvo pakviestas žaisti už "City of 
Sydney” jaunių rinktinę, kuri

žais N.S.W. jaunių pirmenybėse. 
Taškai: Vasaris 12, A. Grudzins
kas 11, Daniškevičius 8, Protas 7, 
Lukoševičius 5 ir G. Grudzins
kas 1.

MALONŪS SKAITYTOJAI!
Nepamirškite savo pareigos: 

Postal notomis, čekiais ar money 
orderiais paskubėkite atsiųsti 
“Mūsų Pastogės” prenumeratų 
šiems metama ir atsilyginti (kas 
dar skolingas) už praeituosius.

PINIGUS SIŲSTI ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, 
N.S.W.

VYTIS II — KINGSTON
47:43 (28:22)

Antroji komanda susitiko su 
žiemos ir vasaros “A” grupės nu
galėtoju ir turėjo kietas rungty-
nes. Visi Vyties žaidėjai žaidė ko
vingai ir gerai ir pelnytai laimėjo. 
Kartais tik būdavo perdaug susi
grodama į centrų, kas palengvin
davo priešui gynybų. Taškai: Mo
rfinas su Visockiu po 16, Alkevi- 
čius 8, Rakauskas 5 ir Kitas 2.

* VYT.aGRYBAUSKAS, buvęs 
garsiosios Scheinfeld’o “Kovo” 
krepšinio komandos vadovas, šiuo 
metu gyvenus Amerikoje, akty
vaus sportinio gyvenimo nepalie
ka, jame intensyviai dalyvauda
mas. Jis yra pakviestas treniruoti
Amerikos lietuvių krepšinio rink
tinę, kuri greitu laiku išvyks gas
trolėms po Pietų Amerikos vals
tybes.

Be krepšinio, V. Grybauskas da
lyvauja ir kitose sporto šakose. 
Štai, nesenai jis pateko ’ "Roches-

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

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

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

F rniminiiniiiiiiimiiiiiiiiimi

J. Strautins
5-TH FLOOR

306 The Causeway 
MELBOURNE

XXX
SIUNTINIAI I LIETUVA į

S

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

OVERSEAS, PARCEL SERVICE
SAV. L. VACBERGAS

36 WALPOLE ST., KEW, VIC.
TEL. WM 6032

JONAS ELECTRICS
146 CATHERINE STREET, LEICHHARDT 

SYDNEY
LIETUVIAI!
Maloniai siūlau Jums savo patarnavimų. Jei turite rūpes

čių, kreipkitės pas mane, ir aš Jus aplankysiu. Gal sugedo dulk- 
siurblis, gal reikalingas patarimas dėl televizijos, skalbimo ma
šinos ar šaldytuvo? Kreipkitės laiškeliu arba telefonu: LM 2753.

SUTAUPYSITE
SVARŲ SVARUS,

jei pirkaite LIETUVIŲ ĮMONĖJE:
pūkines kaldras, patalus, pagalves, paklodes, staltieses ir užval
kalus.

čia gausite vokiškų damaskų ir inpilus.

Adresas: S. PRIŽGINTIENĖ,
187 MIMOSA ROAD, GREENACRE (East Bankstown), N.S..W. 

Telef. UY 1998 — nuo 9 v. ryto iki 8 v. vakaro.

§ COSMOS TRADING CO.|
SEKANČIAI SIUNTAI I LIETUVĄ SIUNTINIUS PRIIMAME >• 

i IKI 4-TO BIRŽELIO. SIUNTINIAI PASIEKS ADRESATUS :♦! 
;J; RUGSĖJO MĖN. PRADŽIOJE. ;♦!
-*■ Pasinaudokite mūsų nauja siuntinių draudimo sistema. 
ŠJį Jūsų siuntinys gali būti apdraustas iki £ 100.- vertės!

Pigiausias būdas yra siųsti 44 Ibs svorio siuntinius.
J SKELBIAME £ 5- “BONUSĄ”! KLIJENTAMS, SIUNTU- į 
>: SIEMS 4 SIUNTINIUS PO 44 LBS AR 7 SIUNTINIUS PO 22 H 
5 LBS 1959 METAIS, IŠMOKAME £ 5.-. >:>J< X
>; Pas mus galite gauti gerų ir pigių medžiagų kostiumams, 
J; paltams, suknelėms, taip pat odų, megztinių, kojinių ir kt.
■J Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin- J 
>; kelio stotį prekine važta: J
S SKYRIAI: S

Sydnėjuje: A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W. >; 
* Tel. LL 5549. $
•♦į Adelaidėje: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. ’ 
įsį Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
J Brisbanėje: C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld. į 
*; Tel. 7 5827.
>• Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm.

Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St.# South Geelong, Vic. >

3 EUROPIETIS SPECIALISTAS «
S OPTIKAS
g Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
g akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
“] šeštad. 9-13 vai.
M 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
B (Priešais Melbourne Town Hall.)
B Centr. 1819

®ara5BSa525asaS2525aSa5252SZ52Sa525a5a5a525a5H5H52525B5a5a52Sasi'

“Savi pas savus”
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU
VIŠKA IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA ĮSTAIGA, PER KURIĄ JOS GALI- 
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS | LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR. 
O TOKIA IŠTAIGA YRA: RAŠYKITE - BALTIC STORES LTD.,
421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND, teiraukitės,
IR JUMS TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PAŠTU.

UŽSAKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS JO 
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS.

Užsakę ramia sužino laukite pakvitavimo iš savo artimųjų, nes už siuntini atsako 
BALTIC STORES BENDROVĖ.

Nesibaidyk!te, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų sumos, 
nes Baltic Stores skuba pirma pasiųsti kas užsakyta, o tik paskui suveda suskaites. 
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti 
netik visokius siuntiniui, bet taipogi ir maisto siuntinius!

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažų mokestį (informacijos sutei
kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainaraščių, tik pa
prašykite parašydami. PRAŠYKITE MOŠŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS YRA ŠALPOS DARBAS, todėl Baltic Stores būda
mos grynai lietuvių nuosavybe stengiasi ne pasipelnyti, bet kiek galint daugiau pa
dėti savo tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siuntinius. Nes tai gyvybinis reikalas tiek 
siuntėjui tiek gavėjui

NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrinių" prie
maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND
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JANINA GRINCEVIČIENĖ

ADELAIDĖ
METINIS VAJUS 

LIETUVIŲ NAMAMS
Adelaidės Lietuvių Sąjungos val

dyba, kuri administruoja Lietuvių 
Namus, gegužės 31 d. kviečia vi
sas lietuviškas vietos organizacijas 
aptarti aukų telkimų Lietuvių Na
mų skoloms apmokėti. Sąjungos 
valdyba šiam susirinkimui pateiks 
apsvarstyti planus rengiamam au
kų telkimo vajui. Valdyba nori to
kį aukų telkimo vajų pravesti lie- 
pos-rugpiūčio mėnesiais.

Kadangi aukų telkimas įmano
mas tik apsilankant pas vietos lie
tuvius, šiam vajui reikalingas di
desnis skaičius talkininkų, kurių 
kiekvienas aplankytų jų apylinkėj 
(priemiesty) gyvenančius tautie
čius. Be šių talkininkų pats vajus 
būtų visai neįmanoma pravesti. 
Dėl to ALS-gos Valdybos nariai 
jau senokai ieško susipratusių ir 
veiklių lietuvių, kurie nesigailėtų 
laiko ir prisijungtų prią šio vajaus 
pravedimo.

Lietuvių Namus pirko visa Ade
laidės Lietuvių Bendruomenė. Jie 
yra visų ir kiekvieno lietuvio nuo
savybė. Dėl to kiekvienas pagal 
savo išgales privalo jungtis prie 
tų namų išpirkimo. Ligšiol į Lie
tuvių Namus jau yra sudėta per 
6000 svarų. Lieka išmokėti dar 
3000 svarų. Ir juo greičiau ta sko
la bus išmokėta, tuo bus lengviau 
visai bendruomenei, kuri jau da
bar įsitikino, kad be savų lietu
viškų namų bendruomeninis gyve-
nimas neįmanomas. Ar pagalvo- 
jam, kas atsitiktų, jei tų namų 
netektume? O pavojus jų netekti 
bus tol, kol galutinai užsimokėsim 
už tuos namus užtrauktas pasko
las. Netenka dėl to nė aiškinti, 
kad mūsų visų pareigos Lietuvių 
Namų atžvilgiu stovi pirmoje vie
toje.

Numatomo vajaus pasisekimas 
yra mūsų visų rankose. Nėra abe
jonės, kad talkininkų, kurie Lie
tuvių Namams yra paskyrę tiek 
daug laiko ir energijos, eilės va
jaus metu padidės. Padidinus tal
kininkų eiles, bus įmanoma aplan
kyti visus lietuvius ir surinkti jų 
aukas Lietuvių Namų skoloms iš
mokėti. Visoje eilėje susirinkimų 
buvo išreikšta nusistatymas, kad 
dirbantieji kasmet moka nema
žiau kaip po 5 svarus tol, kol už
trauktoji paskola bus galutinai iš
mokėta. Jeigu šis bendruomenės 
nusistatymas bus nuoširdžiai vyk
domas, skolą galima būtų išmokėti 
anksčiau, negu numatyta.

V.R.

CANBERRA
“ŠVIESOS” SAMBŪRIO 

PASKAITA
Š.m. gegužio 30 d. (šeštadienį) 

7.30 v.v. “šviesos” sambūris CWA 
(Country Woomen Assc.) salėje, 
Turner, rengia A. Genio paskaitą 
“Erdvės apvaldymo aktualijos ir 
perspektyvos".

Visi Canberros lietuviai malo
niai kviečiami atsilankyti.

Valdyba

BANKETO WN AS
PRANEŠIMAS

š.m. birželio mėn. 7 d. 12 vai., 
tuoj po lietuviškų pamaldų Banks- 
towne, Bankstowno Lietuvių salė
je šaukiamas B.L. Namų-Klubo 
narių metinis — visuotinis susi
rinkimas, kuriame dienotvarkė nu
statyta sekanti:

1) Susirinkimo atidarymas,
2) Prezidiumo sudarymas,
3) Valdybos ir revizijos k-jos 

pranešimai,
4) Valdybos rinkimai,
5) Revizijos k-jos rinkimai,
6) Einamieji reikalai,
7) Susirinkimo uždarymas.
Nustatytu laiku nesusirinkus 

reikiamam skaičiui narių, po va
landos šaukiamas antras susirinki
mas, kuris skaitysis teisėtu, nežiū
rint kiek į jį narių atsilankys.

Bankstowno Lietuvių
Namų Valdyba

Š.m. gegužio 15 d. 8.30 ryto, po 
ilgos ir sunkios ligos, atsiskyrė su 
šiuo pasauliu dantų gydytoja Ja
nina Grincevičienė.

Velionė Janina gimė 1904 m. 
Kaune. 1925 m. baigusi gimnazi
ją, įstojo į Vyt. Didž. universitetą, 
kur studijavo odontologiją. Uni
versitetą baigė 1932 m. su aukš
čiausiais pažymėjimais ir dirbo sa
vo srityje iki 1944 m. Kaune. Ar
tėjant raudonajai bangai, ji su 
savo šeima pasitraukė į Vokietiją. 
Pradžioje gyveno Berlyne, paskui 
persikėlė į Oberleningo stovyklą, 
dar vėliau apsigyveno Felbache 
prie Štutgarto.

1949 m. atvažiavo į Australiją 
ir su "visa šeima apsigyveno Cow- 
ros šeimų stovykloje, kur dirbo 
apie 3 metus, padėdama savo vy
rui stovyklos administracijos dar
be. 1952 m. persikėlė iš stovyklos 
j savo nuosavus namus Mittagon- 
ge. Ten išbuvo iki šio laiko. 1957 
m. velionė turėjo pirmą sunkią 
operaciją ir po to pradėjo vis ne
galuoti, važinėdama pas įvairius 
daktarus ir jieškodama pagalbos. 
Tačiau jos liga nebuvo atspėta. 
1958 m. rugsėjo mėn. velionei bu
vo padaryta antra operacija ir 
daktarų konstatuota, kad kasoje

SYDNĖJUS
REPREZENTUOSIME 

LIETUVĄ
Iškilmingoji Dievo Kūno proce

sija Manly prie St. Patrick’s Col
lege <— tai vėl graži proga ne tik 
pasimelsti, bet ir dešimtims tūks
tančių šio krašto tikinčiųjų pri
minti kenčiančią Lietuvą: Jos kry
žiumi, įrašais, vėliavomis, o ypač 
tautiniais rūbais ir gražiu, orga
nizuotu dalyvavimu — o gal net 
plačiau, jei pavyktų atkreipti dė
mesį filmos ir korespondentų.

Tad jau šį sekmadienį — gegu
žės 31 d. — nepalikim snūduriau- 
ti namuose, o vieni kitus raginda
mi ir talkaudami, pasiūlydami vie
tą mašinoj, rinkimės j Camper
down (12 vai.), į pamaldas už 
kenčiančią Bažnyčią (Lietuvoj), 
o apie 1 vai. visi kartu vyksime i 
Manly. Rikiuosimos 2 vai. Semina
rijos kieme: pro didžiuosius var
tus įėjus, kairėj pusėj — prie 
Liurdo koplytėlės.

Eisena prasidės 2,30 vai. p.p. ir 
užtruks apie 2 valandas.

Pajuskime savo pareigą ir atsa
komybę, ypač kad tai bus ir lenk
tynės su kitomis tautybėmis.

Esant blogam orui, procesijos 
atšaukimas bus paskelbtas per ra
diją.
. Sydnėjaus Liet. Kapelionas 

PAMALDOS
Gegužės 31 d. — po Dievo Kū

no procesijos Manly — gegužinių 
pamaldų užbaigimas Bass-Hills lie
tuvių kolonijoj 7 vai vak. Kviečia
mi ir kitų apylinkių tautiečiai.

Birželis — mėnuo pamaldumo į 
šv. Jėzaus širdį.

Birželio 5 d. — pirmasis penk
tadienis. Išpažintys Bass-Hills baž
nyčioje 7 vai. vakare.

Birželio 7 d. pamaldos Banks- 
towne St. Brendan’s bažn. 10 vai. 
45 min.

K.P.B.

KELIAUJA PO PASAULI
Buvusi nuolatinė “Mūsų Pasto

gės” bendradarbė ir išvertusi iš 
anglų kalbos Sydnėjaus Liet. Te
atrui "Atžala” veikalą, “Pavojin
gas Posūkis”, p. Vanda Narušienė 
š.m. gegužio 22 d. išplaukė kelio
nėms po pasaulį.

Aplankys Kanadą, Jungt. Ame
rikos valstybes, Pacific salas, o 
grįždama — Filipinus, Malajus, 
Japoniją ir t.t.

“Mūsų Pastogės” redakcija lin
ki p. Vandai laimingos kelionės, 
tikėdamasi susilaukti įdomių re
portažų. 

yra vėžys. Po pastarosios operaci
jos velionė suprato, kuo ji serga, 
nors niekas jai nieko nesakė ir 
daktarai nutylėjo ligos pobūdį.

Po to ir prasidėjo velionės kry
žiaus keliai. Paskutinius savo gy
venimo mėnesius ligonė ruošėsi 
kitam gyvenimui, susitaikindama 
su savo likimu. Jos laimei, ji bu
vo giliai religinga, kas jai padėjo 
pernešti sunkiąsias kančias. Kar
tais ji pati savim suabejodavo ir 
savo artimiesiems skųsdavosi, bau- 
gindamosi išeiti iš proto. Prašė 
Dievo atleidimo ne tik sau, bet ir 
artimui savo. Ir taip, po ilgų ir 
sunkių kentėjimų gegužio 15 d. ši 
kilni siela apleido šią žemelę ty
liai, ramiai...

Gegužio 18 d. Camperdown baž
nyčioje už velionę buvo atlaikytos 
gėdulingos mišios ir gausaus bū
rio artimų, draugų bei pažįstamų 
buvo palydėta į amžiną poilsio 
vietą — Rockwoodo kapines. Prie 
velionės kapo Sydn. kapelionas 
kun. P. Butkus tarė «ražų atsi
sveikinimo žodį, o po to buvo su
giedota Viešpaties Angelas ir Ma
rija Marija. Kapas buvo užpildy
tas gražiu geltonu smėliu (pačios 
velionės pageidavimas) ir apdėtas 
gausiais vainikais bei gėlių puo

INŽINIERIŲ SUSIRINKIMAS
P.L. Inžinierių ir Architektų 

S-gos Sydnėjaus skyriaus metinis 
susirinkimas įvyks š.m. gegužio 
31 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. 265 
River Ave., Carramara (p.p. Vaz- 
gelevičių namuose).

Darbotvarkėje: Valdybos ir Re
vizijos komisijos ataskaitiniai pra
nešimai ir naujos V-bos rinkimai.

Narių dalyvavimas būtinas.
Kviečiame svečių teisėmis ir ki

tus kolegas, gyv. Sydnėjuje, nors 
dar ir neįstojusius į mūsų organi
zaciją.

P.L.I.A.S. Sydnėjaus 
Skyriaus Valdyba

PRATURTINO BIBLIOTEKĄ
žinomas visuomenės veikėjas ir 

buvęs L. B. Krašto V-bos narys p. 
H. Kmitas, išvykdamas į Ameriką, 
paaukojo Sydnėjaus Lietuvių Apy
linkei savo nemažą biblioteką.

P. H. Kmitas š.m. gegužės mėn. 
22 d. išplaukia nuolatiniam apsi
gyvenimui į U.S.A.

Sydnėjaus apylinkės v-ba p. H. 
Kmitui už taip vertingą pratur
tinimą apylinkės bibliotekos nuo
širdžiai dėkoja ir linki visokerio
pos sėkmės įsikuriant naujame 
krašte.

A.L.B. Sydnėjaus 
Apylinkės V-ba

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

•♦Į GEELONGO SPORTO KLUBAS “VYTIS” $
i Š.M. GEGUŽIO 30 DIENĄ *■

* GEELONGO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NAMUOSE >;

>; rengiaĮ ŠOKIŲ VAKARĄ - BALIŲ |
>• Geras orkestras. Veiks bufetas su gėrimais.
y Pradžia 7 vai. vak. Prašome visus atsilankyti. >•
i VYTIES SPORTO KLUBO VALDYBA

kštėmis. Velionė paliko liūdintį 
vyrą, sūnų, dukterį, brolį ir arti
mus draugus, kurių ji ilgai ilgai 
nebus pamiršta.

Velionė buvo žinoma dantų gy
dytoja ir daug patarnavo žmonėms 
savo sugebėjimais ir nuoširdumu. 
Buvo gera ir puiki žmona, moti
na ir pirmos rūšies šeimininkė. 
Mylėjo be galo savo šeimą ir ar
timuosius draugus. Jos skaisti šir 
dis ir siela buvo prisirišusi ne tik 
prie žmonių, bet ir prie gėlių. 
Mittagonge, savame sklype, ji au
gino daug puikių ir gražių gėlių 
ir rūpinosi kiekviena menkiausia 
gėlyte. Savo rankose ji tartum 
stebuklą laikydavo: ką tik paso
dindavo, viskas puikiai ir greitai 
augdavo.

Velionė mylima ir gerbiama sa
vo kaimynų australų, kurie ją 
nuoširdžiai lankė ir žiūrėjo ligoje.

Tegul būna Viešpats gailestin
gas tai skaisčiai ir tauriai sielai.

A.A.

JANINA GRINCEVIČIENĖ

DIDELIS BIBLIOGRAFINIS 
UŽSIMOJIMAS

Vilniuje veikiančios bibliografi
nės įstaigos — Knygų Rūmų (Ra
šytojų g. 6) — direktorius A.- Ui- 
pis teigia, kad jo įstaiga esanti 
užsimojusi sudaryti pilną 1547- 
1940 metų lietuviškos knygos bib
liografiją ir taip pat pilną 1832- 
1940 metų lietuviškos periodikos 
bibliografiją. Kitaip sakant, užsi
mota suregistruoti visos lietuviš
kos knygos, pasirodžiusios beveik 
per 400 metų laikotarpį ir visi lie
tuviški laikraščiai-žurnalai, pasi
rodę per 100 su viršum metų lai
kotarpį. Trečias užsimojimas prie 
šių dviejų — suregistruoti 1918- 
1940 m. komunistinės pogrindinės 
spaudos leidinius lietuvių kalba.

Tie užsimojimai liečia laikotar
pius iki 1940 metų todėl, kad ši 
įstaiga jau yra suregistravusi, kas 
Lietuvoje buvo išleista nuo tų me
tų, tai yra, nuo sovietinės okupa
cijos pradžios. Toji bibliografinė 
medžiaga jau ir išspausdinta arba 
spausdinama.

Dar vienas labai įdomus užsimo
jimas yra, kad minėtuosius tris 
užsimojimus užbaigus, norima su
registruoti taip pat ir visus lietu
viškus bei lituanistinius (Lietuvą 
liečiančius svetimomis kalbomis 
parašytus) išleistus už Lietu
vos ribų leidinius ir suda
ryti tų leidinių ir straipsnių bib
liografiją. Jei toks užsimojimas 
tikrai būtų kada vykdomas, Kny
gų Rūmams tektų jieškoti ir ne- 
probolševikinių leidyklų, bibliogra
fų bei knygos mėgėjų bendradar
biavimo, ir reiktų gauti sovietinės 
cenzūros leidimą įsileisti bent po 
vieną egzempliorių visokio turinio 
leidinių... LNA

1969 m. gegužio 22 d.

J.A.V. Aktualijos
★ Amerikoje yra 140 milionų 

radijo aparatų ir 47 milionai tele
vizijos priimtuvų, tuo tarpu So
vietų Sąjungoje radijo aparatų tė
ra 8 milionai, televizijos priimtu
vų apie 2 milionus, bet užtai ten 
yra 23 milionai radijo trukdyto
jų-

.★ JA Vautomobiliai Maskvoj.
Apie 100 Amerikos bendrovių, 

kolegijų ir kultūrinių įstaigų pa
dės įrengti Maskvoje parodą, kur 
Amerika pademonstruos savo pa
žangą. Ten bus įšstatyti automo
biliai, šaldytuvai, technikos ir kul
tūros pasiekimai ir kt. Paroda 
įvyks liepos mėnesį šiais metais, 
netoli Maskvos esančiame Sokol
niki parke. Paroda tęsis 6 savai
tes ir amerikiečiai joje pavaizduos 
savo gyvenimo standartą ir tech
niką. Parodą manoma aplankys 
apie trys su puse milionų žmo
nių.

A- Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse bedarbių skaičius praėjusį 
mėnesį pakilo 26,000 ir iš viso be
darbių buvo 4,749,000. Vasario 
mėnesį dirbančiųjų skaičius siekė 

ė . " ■

VISI RUOŠIAMĖS

:: J “M O S Ų P A S T O G Ė S” "

SPAUDOS BALIU - -
S.M. RUGPIŪCIO 22 D. . . ’ ■
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62,706,000. Vienok bedarbių skai
čius buvo pusantro miliono dides
nis negu 1957 metų vasario mėn. 
prieš pramonės nuosmūkio pra
džią.

Darbui sumažėjus praėjusiais 
metais, pramonė pradėjo atsigau
ti tik paskutiniame pusmetyje, 
šiuo metu pramonėse darbo va
landų vidurkis kas savaitę siekia 
39.8 valandas, o fabrikų darbinin
kų bendras atlyginimas yra 2.19 
dol. per valandą.

Vyriausybės pareigūnai laiko 
šiuos pasikeitimus mažmožiais ir 
nurodo; kad tai yra normalus 
reiškinys. Tai ženklina žiemos me
tu darbingumo sumažėjimo galą, 
pavasario pradžioje labiau atsi- 
gaunant ekonomijai.

* Jungtinėse Ameriko. Valsty
bėle tarp bedarbių 60 procentų 
šeimų, kuriose dirba tik šeimos 
galva; kai jis neteko darbo, nie
kas kitas šeimoje nedirba; yra 32 
proc. šeimų, kur vyras neteko dar
bo, bet žmona dirba; 8 procentai, 
kur dirba kitas kuris šeimos na
rys.

įmokėjus mažą depozitą, 
GREITAI, TVARKINGAI 

IR GRAŽIAI 
PASTATO JUMS

CO.
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