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RAKETINES BAZES ISZVALGYTOS PALECKIS GYNĖ CHRUSCIOVO POLITIKA 
t

JOS VISOS IŠŽVALGYTOS IR 
DABAR SKUBOMIS 
PERKELDINAMOS

Mažai kam iš mūsų buvo žino
ma, kad, pačių britų žiniomis, ne
tik amerikiečių žvalgybiniai lėk
tuvai eilę metų skraidė virš pla
čiosios Sovietų Sąjungos teritori
jos, bet ir britų tokie pat lėktu
vai yra ne kartą perskridę Pabal
tijo kraštus, Gudiją ir kitas sovie
tų valdomas sritis. Įvykis su ame
rikiečių žvalgybiniu lėktuvu “U 
2” ties Sverdlovsku ryškiai pa
tiems sovietams ir visam pasau
liui parodė, kaip sunku sovietinei 
karinei gynybai buvo ir yra pa
gauti tokius ypatingai dideliam 
aukštyje skrendančius lėktuvus. 
Giriasi savo raketomis pasiekią 
mėnulį ir saulę, bet vakariečių 
lėktuvų, skrendančių 20.000 met
rų aukštyje, per keturis metus 
negalėjo pagauti.

BE MOTORO IŠ GUDIJOS PER 
LIETUVĄ IKI BAVARIJOS

Iš vakariečių skraidymo Balti- 
jos jūros ir Pabaltijo srityje pra
nešama toks jdomus atsitikimas: 
Aukšto pilotažo žvalgybinis lėktu
vas tokio pat tipo, kaip “U 2” 
(kaip žinoma tai yra pusiau sklan
dytuvas, pusiau didelio greičio 
variklių lėktuvas), prieš kurį lai
ką skraidė Rytų Europoje, virš 
sovietų valdomų sričių. Gudijoje 
sugedo lėktuvo varikliai. Tuomet 
lėktuvas, pasikliovęs vien tik 
sklandymu, per Lietuvą, Lenkiją 
ir Vidurio Vokietiją laimingai pa
siekė Bavariją ir čia nusileido. Iš 
to galma spręsti, kokie yra šie 
amerikiečių žvalgybiniai lėktuvai. 
Nenuostabu, kad jie pasiekdavo 
Sovietų Sąjungos gilumą.

LIETUVOS, LATVIJOS IR 
KARALIAUČIAUS BAZĖS 

VISOS IŠŽVALGYTOS

Jau vien iš tų duomenų galima 
spręsti, kad Lietuvos ir kitų Pa
baltijo kraštų bei Karaliaučiaus 
srities sovietinės raketų bazės va
kariečių lėktuvų yra jau seniai 
išžvalgytos ir kruopščiai suregis
truotos.

Vakariečiai pastarais keliais 
metais galėjo' pasinaudoti ir dar 
kitais sovietinių bazių išaiškinimo 
būdais. Kokia stora “geležinė už
danga” ir būtų, visvien pro ją pra
siskverbia žinios apie faktus, ku
riuos sovietai laiko paslaptimi, 
ypač kai eina reikalas apie tokias 
artimas Vakarams sritis, kaip Pa
baltijo kraštai.

Iš kitos pusės žiūrint, sovietai 
yra ne mažiau veiklūs, siųsdami 
savo agentus į Vakarus. Anot JAV 
uža. reik. min. Herterio, tų agen
tų skaičius siekiąs net 300.000.

žodžiu, sovietų raketinės ba
sės Pabaltijyje ir Karaliaučiaus 
srityje yra vakariečiams tiek pat 
gerai žinimos, kaip ir eilė bazių 
ties Uralu ir kitur Sovietų Sąjun
gos gilumoje.

SĄMYŠIS SOVIETŲ ŠTABUOSE: 
REIKALAS BAZES 

PERKELDINTI

Iš pagautų ties Sverdlovsku 
amerikiečių žvalgybinio lėktuvo 
nuotraukų tikslumo sovietinės įs
taigos įsitikino, kad vakariečiai 
tokiais metodais pereitais keliais 
metais galėjo išžvalgyti ir nufo
tografuoti visas sovietų raketines 

bazes Sovietų Sąjungoje nuo Bal
tijos jūros iki Vladivostoko. Iste
riškas Chruščiovo ir kitų sovieti
nio bloko vadų karščiavimasis ry
šium su Sverdlovsko įvykiu buvo 
iššauktas fakto, kad sovietų rake
tiniai įrengimai didžia dalimi liko 
nuvertinti. Ko tos bazės bevertos, 
jei vakariečiai žino jų dislokaci
ją?

Vakarų kariniai sluoksniai pas
taruoju metu yra paskelbę ištisus 
tokių bazių sąrašus. (Be1 bazių 
Karaliaučiaus apylinkėje, buvo 
minimos raketinės bazės ties Til
že, Jelgava ir Ryga).

Vakariečių informacijomis, Mas-

MOKYKLŲ REFORMOS LIETUVOJE 
t

Leokadija Diržinskaitė respub 
likiniam sovietui Vilniuje pranešė, 
kad dieninės mokyklos (mokyklos 
turinčios iki vienuolikos klasių, 
tai yra, pradinė mokykla sudėta 
su gimnazija) nuo ateinančių mo
kslo metų bus pradedamos per
tvarkyti į “vidurines bendrojo la
vinimo politechnines darbo mo
kyklas su gamybiniu mokymu”. 
Ateinančiais mokslo metais tokį 
ilgą apibūdinimą atitinkančiomis 
mokyklomis būsią paversta 40% 
esamų vidurinių mokyklų. Toliau 
kas metai būsią perorganizuoja
ma dar po 20%, taip, kad 1964 me
tais perorganizavimas būtų baig
tas. Dabar pilnai perorganizuotų 
mokyklų dar nėra, o yra tik 75 
klasės su gamybiniu mokymu, ir 
tose klasėse mokosi dar tik ąpie 
1500 mokinių.

Mokyklų perorganizavimas reiš
kia, kaip sako Diržinskaitė, kad 
“į įmones, kolūkius, tarybinius 
ūkius, statybas ir kitas gamybines 
organizacijas ateis tūkstančiai vai
kinų ir merginų, kurie, besimo
kydami mokykloje, kartu pradės 
įsisavinti ir darbininko profesi
ją”. Kitaip sakant, moksleiviai, ša
lia literatūros, kalbų, trigonomet
rijos, diferencinio skaičiavimo, fi
zikos ir chemijos, mokysis maišy
ti cementą, nešioti plytas, megzti 
kojines, štampuoti aulelius, arba 
šerti kiaules, melžti karves, lesin
ti vištas ir t.t. Įmonėse ir tvar
tuose dirbantieji skeptiškai žiūri 
į tą mokinių sumaišymą (many
dami, kad prie kiaulių šėrimo tri
gonometrijos mokėti nebūtinai 
reikia...) ir nerodo uolumo jau
nuolius praktinio darbo pamoky
ti. Sako Diržinskaitė: “...gamy
binė praktika atliekama forma
liai, mokiniai vaidina tik stebėto
jų vaidmenį. Yra cechų meistrų 
bei darbininkų, kurie panaudoja 
mokinius tik pagalbinėms operaci
joms atlikti ir nemoko jų specia
lybės. Nemaža trūkumų yra orga
nizuojant moksleivių gamybinę 
praktiką žemės ūkyje. Darbas ne
retai organizuojamas be ryšio su 
teoriniais užsiėmimais, mokiniai 
tepanaudojami kaip darbo jėga. 
Respublikos Žemės ūkio ministeri
ja nesidomi mokinių praktika ko
lūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose 
ir prisimena moksleivius tik tuo
met, kai reikalingas jų talkinin
kavimas”.

Esama ir kitokio j sabotažą pa
našaus nerangumo: “Kai žinoma, 
įmonės ir kitos gamybinės organi
zacijos yra įpareigotos nemokamai 
perduoti mokykloms gamyboje ne
naudojamas, bet sutvarkytas stak
les. Tačiau praktikoje dažnai mo
kykla vietoj staklių iš savo šefų 

kva dabar skubotai vykdo savo ra
ketinių bazių perkeldinimą. Kari
nių žinovų nuomone, tokie per- 
keldinėjimai labai sunkiai įvykdo
mi. Naujų bazių įrengimas trunka 
ilgoką laiką. Politiniai padariniai 
būsią tokie, kad Maskva ateityje 
bus priversta vaidinti dviprasmį 
vaidmenį ir koezgistencijos ir nu
siginklavimo klausimais. Sovietams 
reiksią daug laiko, kol jie atsi
kvošėsią nuo fakto, kad jų terito
rija buvo ir yra tiek “pažeidžia
ma”. Kad tokioje atmosferoje ga
lėtų įvykti sėkmingi nusiginklavi
mo susitarimai, — šito laukti ne
tenka.

(Reiškia, iš įmonės, apsiėmusios 
globoti kurią paskirą mokyklą. 
Red.) gauna krūvą metalo laužo 
arba darbui visiškai netinkamus 
įrengimus”.

Ligšiolinių septynmečių mokyk
lų perorganizavimas į aštuonmetes 
irgi pradedamas tik ateinančiais 
mokslo metais, ir šį rudenį aštun
tosios klasės atsiras tik kas penk
toje septynmetėje mokykloje. Aš- 
tuonių klasių steigimą septynme
tėse irgi numatoma baigti 1964 
metų rudenį. Tam tikslui reiks 
įrengti apie 800 papildomų kam
barių klasėms. Mokyklų skaičius 
bus mažinamas, nes dabar jis yra 
dirbtinai išpūstas: yra vidurinių 
mokyklų, turinčių klasėse po 7 ar 
10 mokinių. Bus mažinamas ir 
vienkomplektinių (tokių, kur dir
ba tik vienas mokytojas) pradi
nių mokyklų skaičius, jas sujun
giant ar prijungiant prie septyn
mečių (Pradinė mokykla — pir
mos keturios klasės, arba, kaip 
anksčiau buvo vadinama, pirmi 
keturi skyriai).

Septynerių metų mokymasis 
privalomas (vėliau bus privalo
mas aštuonerių metų mokymasis), 
bet praktikoje privalomumas ne
pilnai įvykdytas. Tik trys rajonai 
— Akmenės, Pasvalio ir Mariam- 
polės — nurodomi, kaip rajonai, 
kuriuose septynmečio mokymo 
privalomumas esąs visiškai įvyk
dytas. Oficialiai nurodoma, kad 
Lietuvoje šįmet 4300 vaikų (nuo 
7 iki 15 metų amžiaus) nelankė 
septynmečių mokyklų, nors priva
lėjo. Palyginti tai nėra didelis nuo
šimtis (apie 1.2). Bet į tą skaičių 
neįskaityti, kurie mokyklose pasi
rodė, bet “nubirėjo”, tai yra, nu
stojo lankyti. Maitinimo ir ypač 
aprangos stoka pateisina tėvų at
sisakymą leisti vaikus mokyklon, 
ir vietos administracija tokiais at
vejais nesijaučia galinti priversti 
juos laikytis įstatymo reikalavi
mų.

Ideali sovietinė mokykla laiko
ma mokykla-internatas, kur mo
kiniai mokosi ir gyvena ir yra ap
saugoti nuo “nesusipratusios” šei
mos įtakos.. Internatams statyti 
septynmečio plane Lietuvoje pa
skirta 200,000,000 rublių, už ku
riuos turi būti pastatyta bendra
bučių daugiau kaip 25 tūkstan
čiams mokinių. Šie ratai irgi ne
išvengia “žvyro ašyse”: pernai in
ternatų statybos plano įvykdyta 
tik 55%.

O universiteto rektorius skun
džiasi, kad daugelio mokyklų mo
kiniai yra per silpnai paruošti 
universitetui iš lietuvių, rusų ir 
kitų kalbų, matematikos, fizikos 
ir chemijos. LNA

J.A.V-bių užsienio reikalų mi
nister!. CHRISTIAN H. HERTER, 
kuriam vadovaujant Amerikos už
sienio politiniai santykiai su So- 
vietija ypatingai pablogėjo.

KAS PAKLIUS
Į VASARVIETES?

Vyriausiosios kurortų, sanatori
jų ir poilsio namų valdybos vir
šininkas V. Sergiejus neseniai so
vietiniam laikraščiui pareiškė, kad 
Lietuvos kurortuose šiemet poil
siaus ir gydysis 60.000 darbo žmo
nių. Tai būtų kas dešimtas Lietu
vos darbininkas ir tarnautojas 
(nes darbininkų ir tarnautojų 
skaičius, apjungtas profesinėse 
sąjungose, siekia dabar 600.000 — 
neskaitant kolchozininkų, kurie 
profsąjungos nepriklauso).

Tačiau, pagal oficialius duome
nis, paskelbtus paskutiniame Lie
tuvos profesinių sąjungų V-me 
suvažiavime, šiais metais į sana
torijas, poilsio namus, profilak
toriumus ir turistines bazes bus 
išsiųsta daugiau kaip 34.000 tar
nautojų. Tai būtų kiek daugiau 
kaip kas septynioliktas darbinin
kas. Bet kai į tą skaičių įeina ir 
tie, kurie kelialapius gaus į kitas, 
ne Lietuvos vasarvietes, tai Lie
tuvos vasarvietėmis ir gydyklo
mis galės pasinaudoti dar mažes
nis negu 34.000 skaičius.

Tai ryškėja ir iš Lietuvos va
sarviečių viršininko Sergiejaus 
pareiškimo, kad Lietuvos kuror
tuose šiemet poilsiaus ir gydysis 
apie 60.000 darbo žmonių. Galima 
spėti, kad daugiau negu pusė visų 
atostogaujančių Lietuvos kuror
tuose bus iš “broliškų respubli
kų”. Atvykę iš Lietuvos žmonės 
yra pasakoję, kad žymesniuose 
Lietuvos kurortuose lietuvių va
sarotojų skaičius palyginamai 
menkas.

Be to, pastebėtinas dar toks 
reiškinys: Oficialiais duomenimis, 
pernai per profesines sąjungas 
Lietuvos darbininkams ir tarnau
tojams buvę išskirta apie 17.000 
kelialapių į sanatorijas ir dar 
39.000 kelialapių j poilsio namus, 
taigi viso 56.000 kelialapių. O 
šiemet, kaip paaiškėjo profesinių 
sąjungų suvažiavime, būsią išduo
ta tik 34.000 kelialapių. Tai rodo, 
kad šiemet žymiai mažesnis skai
čius galės poilsiauti ir gydytis va
sarvietėse, negu pereitais metais, 
nepaisant, kad Lietuvos vasarvie
tės nuolat plečiamos.

Dar pažymėtina, kad keliala
pius j vasarvietes visai Sovietų 
Sąjungai skirsto Maskva ir tik pa
skirtus atskirai respublikai kelia
lapius skirsto respublikinės pro
fesinės sąjungos savo nuožiūra, 
žinoma atsižvelgdamos į bendras 
Maskvos instrukcijas.

Išvada ta, kad tik retas Lietu
vos darbininkas ir tarnautojas ga
li gauti kelialapius j vasarvietes. 
O kolchozininkai ir visai išjung
ti iš to skirstymo, nes jie nepri
klauso profesinėms sąjungoms.

Birželio 7 ir 8 dieną į Vilnių 
buvo sušauktas respublikinis so
vietas. Dienotvarkėje buvo teismų 
santvarkos nuostatų patvirtini
mas, mokyklų reformos vykdymo 
reikalai, bet pačioje pirmoje vie
toje buvo dalykas, kurio ligi šiol 
respublikinių sovietų posėdžiuose 
nebūdavo: “Informacija apie tarp
tautinę padėtį”.

Painformuoti apie tarptautinę 
padėtį buvo pavesta ne “suvere
nios respublikos” užsienių reikalų 
ministeriui (kurio jau kuris metas 
nei nėra), o Justui Paleckiui. Už
davinys tačiau nebuvo jam pai
nus, nes jis ištikimai pakartojo vi
sus tuos teigimus, kurie jau buvę 
parašyti Maskvos laikraščiuose, ir 
kurių tikslas ko palankiausioj 
šviesoj parodyti poziciją, kurią 
yra užėmęs, anot Paleckio, “išti
kimasis kovotojas už taiką drau
gas Chruščiovas”. Prie tų pakarto
jimų, Paleckis dar pridėjo ir Lie
tuvą liečiančių keletą sakinių, ku
rių turinys irgi jau ne originalus, 
nes jau,vartotas Sniečkaus ir kitų 
pareiškimuose maskvinėje spaudo
je. čia jis priminė, kad “buržua
ziniai nacionalistai” (konkrečiai 
minėjo Krupavičių, Karvelį, Sid
zikauską, Kairį) pasiuntę į Lietu
vą “išsigimėlį, sužvėrėjusį bandi
tą Juozą Lukšą”, apie kurį buvę 
rašyta Tiesoje ir kuris išžudęs 
daug ramių valstiečių (nors iš 
tikrųjų Tiesa rašė, kad jis tik pats 
nusižudė). Toliau Paleckis prane
šė, kad “buržuazinių nacionalistų 
šulai” pastaruoju metu ėmę įrodi
nėti “nieko bendra neturį su po 
karo siautėjusiu Lietuvoje bandi
tizmu”, tai yra, ginkluotu Lietu
vos žmonių pasipriešinimu prieš 
rusų bolševikų valdžią. Bet tai esąPOLITIKA IR KASDIENYBĖ

KISHI ATSISTATYDINS?
Japonijos min. pirm. Kishi pa

reiškė, kad jis atsistatydins, kai 
Japonijos vidaus padėtis apsira
mins.

“VILNONIO SIŪLO” 
JAUNIKAIČIAI

“Daily Telegraph” š.m. birželio 
6 d. nr-je rašo, kad teddy boy 
karštligė pasiekė Estijos sostinę 
Taliną, nežiūrint, kad Talinas yra 
vienas iš Baltijos uostų, į kuriuos 
vakariečių laivai neįsileidžiami. 
Ir vis tik vakarietiška įtaka pasie
kė Talino jaunimą: rodydamas sa
vo nepalankumą valdžiai, jauni
mas renka rock ‘n’ roll patefono 
plokšteles ir vakarietiškas pin — 
up moterų nuotraukas. Tiek į plo
kšteles, tiek į nuotraukas Talino 
jaunimas žiūri, kaip į vakarų pa
saulio simbolį. Estai šiuos jaunuo
lius vadina “vilnonio siūlo teddy 
boys”; vilnonis siūlas reiškia ilgą 
liekną siluetą, kuris šiuo metu 
yra mėgiamas Estijos jaunimo. 
Laikraštis pažymi, kad daugelis 
šių “vilnonio siūlo” jaunikaičių 
yra sūnūs aukštų komunistų tar
nautojų, užimančių gerai apmoka
mas vietas, šie jaunikaičiai laukia 
uostan grįžtančių Estijos jūreivių, 
iš kurių už labai aukštą kainą jie 
gauna vakarietiškų žurnalų, nuo
traukų ir patefono plokštelių.

Už siauras, vakarietiško teddy 
boy fasono kelnes ir ilgus švar
kus jie jūrininkams moka iki 1.000 
rublių ir daugiau. Šitaip apsirengę 
jie pasirodo šokių salėse ir resto
ranuose. Rock ‘n’ roll šokis So- 
vietijoje nepageidautinas. 

netiesa, nes anksčiau jie garbinę 
“hitlerininkų palikuonis” ir vadi
nę jų veikimą rezistencijos vardu. 
(Čia Paleckis bus beturįs galvoje 
S. Žymanto išdėstymą, kas ištik
iu jų “sukrėtė” Lietuvoje ginkluo
tą rezistenciją). Toliau Paleckis 
kaltino ir Amerikos vyriausybę, 
kad ji palaikanti “dipukų” viltis 
į “senovės grąžinimą”. Tai esanti 
sena giesmė: Amerika ir caro pa
siuntinybę ilgai laikiusi, o paskui 
pripažinusi įvykusius faktus. Tai
gi Paleckis iš savo pusės skatina 
deputatus neprarasti vilties ir ti
kėtis, kad Amerika, dabar “tebe
laikanti” Lietuvos pasiuntinybę, 
ilgainiui apsigalvosianti... Paga
liau Paleckis piktai pakartojo Ma
skvos laikraščių jau anksčiau ra
šytus pasipiktinimus prieš valst. 
sekretiriaus Herterio pareiškimą, 
dėl Pabaltijo valstybių, kuriame 
buvo pareikšta, kad Jungtinės Val
stybės tų, dabar laisvės netekusių 
kraštų nepamirš.

Po Paleckio kalbos buvo priim
ta iš anksto parengta rezoliucija, 
kurioje, žinoma, buvo pareikšti 
pritarimai bei pagyrimai Chruš
čiovo užsienių politikai. (Panašūs 
pagyrimai ir pritarimai buvo su
organizuoti beveik visose įmonėse 
ir įstaigose).

Prieš rezoliuciją priimant, Chru
ščiovo politiką dar gyrė keletas 
deputatų, kurių tarpe buvo K. 
Korsakas ir K. Kaveckas (kom
pozitorius). Visos kalbos nuosta
biai panašios į viena kitą ir į kal
bas, ta tema sakytas Maskvoje, 
Krasnojarske, Vladivostoke ar bet 
kur, kur valdo rusų bolševikų par
tija.

LNA

Vakaruose vyraujančių madų 
pasekėjų yra daug ir Lietuvoje; 
čia jie vadinami “stilingomis”.

RIAUŠĖS LENKIJOJE
šių kelių paskutinių savaičių bė

gyje Lenkijoje įvyko trys plates
nio masto susirėmimai tarp de
monstrantų ir-policijos. Pirmasis 
susirėmimas buvo Nova Hutoje, 
pietų Lenkijos plieno pramonės 
mieste; tuo metu žmonių minia 
pasipriešino komunistinei valdžiai, 
panorėjusiai pašalinti kryžių iš 
bažnyčiai numatytos vietos. Dieną 
vėliau Allenšteine (Olšyn). Gi 
prieš kurį laiką panašus susirė
mimas įvyko vakarų Lenkijos teks
tilės pramonės mieste, Zieliona 
Gora: komunistinė valdžia bandė 
bažnyčios salę paversti koncertų 
sale. Minia pasipriešino, ir teko 
šauktis policijos paramos. Būta ir 
daugiau ženklų, kurie liudija pi
liečių nervingumą ir nerimavimą. 
Komunistinis režimas, nuolat vis 
labiau slegiamas ekonominių sun
kumų, greit iššaukia minios susi
erzinimą ir viešą protestą.

Paskutiniu metu valdžia užkro
vė aukštas gamybos normas, gi 
atlyginimo už darbą nepakėlė. 
Taipgi padidėjo bedarbių skaičius, 
ir smarkiai pakilo ypač maisto 
kainos.

Iki šiol Gomulka manė, kad ne
pasitenkinimas daugiausiai reiš
kiasi tose srityse, kuriose gyvento
jų daugumą sudaro ūkininkai; gi 
po šių riaušių Gomulkai tenka jsi- 
tikinti, kad ir pramonės darbinin
kija yra priešinga esamai tvaYkai.
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OPUSIS KLAUSIMAS:

KAS BUS RYTOJ?
Neramumų banga Japonijoj. Amerikos armijos aliarmo padėty. Kinija 

baigianti gaminti atominę bombų. Prez. Eisenlioverio kelionės Japonijon ne
sėkmė. Raudonųjų pavojus aštrėja.

Lietuvos okupacijos tragedija
II Dalis

Pasaulio politiniai įvykiai šiemet 
rieda žymiai greitesniu vieškeliu, 
nei politikai juos numatė ir ap
sprendė. Kada Europoje ir Art. 
bei Vid. Rytuose pozicijos beveik 
konsolidavosi ir nurimo, tai vi
sas politinių neramumų svoris 
persimetė į Tol. Rytus, aštrios ko
vos smaigaliu paliesdamas demo
kratinę ir jau po pralaimėto karo 
pakilusią Japoniją.

Šiandieną, sėdus rašyti pasku
tinių politinių įvykių raidų, Japo
nijos vidaus neramumai yra pasie
kę kulminacinę fazę. Rądijo pra
nešimais saulėtosios šalies sosti
nėj Tokio, kur skaičiuojama per 
9 mil. gyventojų, šimtai tūkstan
čių komunistų sukurstytų gyven
tojų, jų tarpe ypač daug studen
tų, supa dabartinės Kishi vado
vaujamos vyriausybės bastijoną — 
parlamento rūmus ir ministerio 
pirmininko rezidenciją. Esąs su
šauktas nepaprastas Japonijos mi- 
nisterių kabineto posėdis padėčiai 
apsvarstyti, nes minios reikalauja 
vyriausybės atsistatydinimo ir 
naujų parlamento rinkimų.

Po pinnosios vyriausybės nuo
laidos gatvės reikalvimams, kai 
buvo atšauktas Amerikos prez. 
Eišenhoverio vizitas, minios pa
statė naujus reikalavimus: nera
tifikuoti savitarpinės pagalbos su
tarties su Amerika ir atsistaty
dinti dabartinei vyriausybei, nors 
sutarties ratifikacijos ■ terminui 
atėjus, ji skaitoma jau galiojan
čia.

Nors demonstrantai, ikšioliniais 
pranešimais, dar nesigriebia kraš
tutinių revoliucinių priemonių, ne
vartoja ginklų, pagalių ir kitų 
kovos priemonių, bet juos jau tu
ri ir esąs paruoštas kelių šimtų 
pajėgumo medicinos personalas 
eventualiems įvykiams, kitaip ta
riant — ginkluotam susidūrimui 
su vyriausybės pajėgomis. Galinga 
kairiųjų darbininkų unija nori pa
skelbti visuotinį streiką.

Ką iki šiol yra padariusi Kishi 
vyriausybė padėčiąi nuraminti? Į 
šį klausimą atsakoma dvejopai: 
vieni mano, kad ji ir nedarysianti 
nieko prieš demonstrantus, o pa
mažu patenkinsianti visus,masių 
reikalavimus, kiti gi šaltiniai skel
bia, kad ji koncentruojanti polici
jos ir kariuomenės pajėgas, pa
skelbsianti išimties stovį ii* griež
tomis priemonėmis nutildysianti 
nežymios gyventojų mažumos, ko
munistų vadovaujamos, reikalavi
mus.

Kaip baigsis Japonijos neramu
mai, parodys netolima ateitis, ta
čiau pasaulį šiuo metu ypač domi
na Amerikos pozicija. Daugis Va
karų Pasaulio spaudos iš paskuti
niųjų įvykių daro išvadą, kad 
Amerikos pozicijos Tol. Rytuose 
imančios silpnėti. Komunistiniai 
laikraščiai ir radijo pranešimai ne- 

- slėpdami džiūgauja dėl Eisenhove- 
rio nevykimo į Japoniją, demago
giškai plūsdami Amerikos tautą ir 
jos vadovybę.

Negana to, kad šiuos įvykius 
lydį nepažabota komunistinių 
kraštų propoganda, Raud. Kinija 
vėl pradėjo aštrų ir intensyvų na
cionalistų valdomos Quemoy sa
los apšaudymą. Jau esą paleista 
šimtai tūkstančių artilerijos svie
dinių ir apšaudomojoje salelėje, 
kuri guli tik 4 mylių nuotoly nuo 
komunistinių kiniečių valdomo že
myno, jau esą žuvusių ir kareivių 
ir civilinių gyventojų. Saloje dar 
esą apie 40.000 gyventojų ir 60. 
000 nacionalistų kareivių.

Raudonosios Kinijos laikraščiai 
ir pakrantėse išstatyti radijo gar
sintuvai šaukia Ameriką ir jos 
prezidentą įžeidinėjančius šūkius, 
išvadindami prez. Eisenhoverį 
“žiurke”, "bailiu” ir kitokiais vi
sokiais epitetais.

Formozos nacionalistų gynybos 
ministerija viešai paskelbė, kad 
jei raudonieji nešiliaus apšaudinė- 
ję jos teritorijos, tai jie taip pat 
atsakys ugnimi.

Tšį Filipinų į Formozą prez. Ei- 

senhoveris nuplaukė Amerikos ka
riniame laive, lydimas 250 kitų 
amerikinių karo laivų ir dengia
mas iš oro 500 karo lėktuvų. For
mozos sostinėje Taipeh jis buvo 
draugiškai sveikinamas šimtų 
tūkstančių vietos gyventojų. Pre
zidento spaudos sekretorius James 
Hagerty čia perdavė prezidento 
pareiškimą dėl paskutiniųjų įvy
kių ir Quemoy salos apšaudymo. 
Raudonųjų kiniečių elgesį prezi
dentas pavadinęs “apgalvotu agre
sijos aktu”, kuriam nesą lygių po
kario gyvenime. Paskui prez. Ei- 
senhoveris, kalbėdamas 300.000 
miniai Formozoje, pasakė, kad 
toks Raud. Kinijos elgesys yra 
“panašus į karą ir tiraniškas. Tai
ka nekuriama grėsmės baimėje 
ar silpninant gynybą prieš galin
gą agresorių”.

Bendrame prez. Eišenhoverio ir 
Formozos nacionalistų vado čiang- 
kaišeko komunikate ir jų kalbose, 
pasakytose prezidentui išvykstant 
į Okinavą, buvo pabrėžtas solida
rumas ir griežta viltis išlaisvinti 
Kiniją iš raudonųjų teroro.

Okinavoje prez. Eisenhoveris 
teišbuvo tik nepilną valandą, nes 
ten demonstravo japonų jaunuo
liai,keldami reikalavimus, kad su
jungtų salą su Japonijos žemynu 
ir išsikraustytų amerikinės bazės.

P. Korėjos sostinėje Seoule pre- 
zid. Eisenhoveris buvo sutiktas 
milijoninių masių entuziastingai 
ir draugiškai. Jis važiavo atvira
me automobily stovėdamas ir šyp
sodamasis.

Amerikos kariuomenių jungti
nio štabo vadai šiuo metu posė
džiauja Havajuose, aptardami pa
saulio strateginę padėtį. Kokių jie 
nutarimų bepasiektų ir kaip arti
mų dienų ar savaičių pasaulio po
litinė padėtis besusiklostytų, da
bar jau visiems ima aiškėti, kad 
pasaulio politinė padėtis besusi
klostytų, dabar jau visiems ima 
aiškėti, kad pasaulio dominavimo 
problema gali būti išspręsta tik 
jėga. Neabejotinos žinios atklysta 
iš Kinijos, kad raudonieji jau pa
sigamino atominę bombą, kuri 
būsianti greitu laiku išbandyta. 
Šis faktas rodo, kad kiniečiai jau 
įžengė į galingųjų tarpą ir gal ne
tolimoj ateity bus viena stipriau
sių pasaulio galybių. Vakariečių 
manymas ir prielaidos, kad Sov. 
Rusija gali susikirsti su raudonai
siais kiniečiais, pažįstantiems ko
munizmo konspiraciją teiššaukia 
tik sarkazmo šypsnį, čia taikyti
nas senas posakis: “Varnas var
nui akies nekertą.”

Juk viršūnių konferencija Pa
ryžiuje buvo Chruščiovo išardyta 
tik Kinijos raudoniesiems spau
džiant. Japonijos įvykiams, prez. 
Eišenhoverio nesėkmėms Japoni
joj, Quemoj salos apšaudymui ir 
kitiems Raud. Kinijos iššūkiams 
Kremlius pilniausiai pritaria ir 
juos drauge su kiniečiais kursto. 
Japonijos demonstracijos esančios 
finansuojamos ne tik kiniečių, bet 
ir Maskvos. Šiuo metu Japonijoj 
viešinčios įvairiausios Sov. Sąjun
gos delegacijos, meno ansambliai, 
inžinierių grupės, ekonomistų de
legacija, baletas ir t.t. Visi šie vie
netai turį specialius agentus, ku
rie sueiną į sąlyti su Japonijos 
komunistais ir kraštutiniais socia
listais, perduodu Japonijos kairie
siems instrukcijas ir pinigines su
mas. Japonijos saugumas išaiški
nęs, kad šiuos neramumus sostinė
je organizuojąs 20 žmonių vad. 
revoliucinis komitetas, kuris turįs 
nuolatinius ryšius ne tik su Kini
jos, bet ir Rusijos raudonaisiais. 
Pačių demonstrantų minios nesan
čios sąmoningi komunistai. Jose 
dalyvaujanti žymi dauguma nesu
sipratėlių, įsikarščiavusių studen
tų, miesto atmatų ir “bodžinių” 
nuotaikų apsėstų jaunuolių. Dalis 
šių nenuoramų esą apmokami ko
munistinių organizatorių, mokant 
jiems už vienos dienos dalyvavi
mą demonstracijoj po 25 šil. Ši 
suma esanti aukštesnė už Japoni

jos darbininko dienos uždarbį, to
dėl ji ir gundanti dalyvauti prieš
valstybinėse eisenose, kai tuo tar
pu dar nesąs paskelbtas išimties 
stovis ir policija nesiimanti griež
tų žygių.

Kaikurie Amerikos politiniai 
stebėtojai yra nuomonės, kad ja
ponų tauta nesanti bribrendusi 
demokratinei santvarkai. Nors Ja
ponijos kariuomenė šiuo metų tė
ra tik organizacinėj stadijoj, ta
čiau jau dabar esą gandų, kad 
ruošiamas karinis perversmas dik
tatūrai krašte įvesti. Manoma, kad 
Kishi vyriausybės atsistatydinimo 
atveju Japonijoj busiąs paskelbtas 
diktatūrinis rėžimas, vadovaujant 
imperatoriui, kuris, nuostabiu bū
du, dabartiniame liberalų ir socia
listų konflikte stengiasi išlikti ne
utraliu, viešai nepasisakydamas 
nei dėl vienos, nei dėl kitos riva- 
lizuojančių partijų.

Nežiūrint artimos ateities spren
dimo Tol. Rytų įvykiuose, visdėlto 
neatšaukiamai aštrėja įsitikini
mas, kad komunistinės nuotaikos 
pasaulyje plinta. Kol nėra sunai
kinti komunistų lizdai Sovietijoj 
ir Raud. Kinijoj, kol jie operuoja 
milžiniškais gyventojų skaičiais, 
turtingomis žaliavomis ir vis la
biau ir labiau apsiginkluoja, ruoš
damiesi beatodairiškiems ateities 
žingsniams pavergti visą pasaulį, 
tol nesiras taikaus sprendimo, kad 
sutvarkytų revoliucinėj sumaišty 
kunkuliuojančią žmoniją.

Vakariečių paruoštis karui, jų 
bazės, supančios komunistines ša
lis, jų hidrogeninės bombos ir ki
ti įvairiausių modernių ginklų ar
senalai nepriartins sprendimo, jei 
jie nebus pavartoti realiai ir efek
tingai, nes istorijoje yra buvę ne
maža pavyzdžių, kad ir galingas, 
tačiau neryžtingas turėjo pasiduo
ti mažiau stipriam, bet įžūliam, 
akiplėšai.

KITI APIE MUS
LIETUVA BUVO MAŽOJI 

EUROPA K
“Kieler Nachrichten” š.m. gegu

žės 23 d. nr-je rašo, kad Rends- 
burge įvyko Lietuvos vokiečių su
važiavimas. Jo metu evangelikų 
kunigas Franzkeit savo kalboje 
pasakė: “Neišbraukite iš Europos 
skaičiaus tautų, kurios su mumis 
drauge Lietuvoj gyveno. Jos pri
klauso mums.”

Toliau rašoma, kad Lietuva, iki 
Sovietų Sąjungos okupacijos, bu
vo mažoji Europa. Lietuvoj ilgus 
metus draugiškoj kaimynystėj gy
veno lietuviai, lenkai, rusai, žy
dai, baltgudžiai ir Lietuvos vo
kiečiai.

Rendsburgo Lietuvos vokiečių 
suvažiavime buvo pabrėžta 1323m. 
gegužės 26 diena, kurioje didysis 
Lietuvos kunigaikštis' ’ Gediminas 
savo raštu, išsiųstu vokiečių han- 
zos miestamą, kvietė vokiečių ūki
ninkus, amatininkus, prekybinin
kus ir dvasiškius kurtis Lietuvo
je. Šių datų reikia laikyti vokie
čių Lietuvoje atsiradimo pradžia. 
— Schleswig-Holsteine šiuo me
tu gyvena apie 600 Lietuvos vo
kiečių šeimų, kurios sudaro apie 
2.400 žmonių.

LIETUVA BUVO PIRMAS 
SOVIETŲ SĄJUNGOS GROBIS

Nordrhein — Westfalen Lietu
vos vokiečių bendruomenė š.m. 
gegužės 12 d. minėjo savo meti
nes. “Westfalen — Blatt” š.m. 
gegužės 24 d. nr-je rašoma, kad 
daugelis Lietuvos vokiečių Lietu
voje buvo radę naujųjų tėvynę. 
Jų kultūrinis centras buvęs Kau
ne.

Toliau rašoma, kad 1944 m., 
sovietams pralaužius Rytų fron
tų, Lietuva tapo pirmuoju Sovie
tų Sąjungos grobiu. Didesnei Lie
tuvos vokiečių daliai pavyko nuo 
rusų pabėgti per Rytprūsius į Vo
kietiją, gi dalis buvo išvežta į So
vietų Sąjungos gilumą.

Lietuvos vyriausybė, svarstyda
ma mestus jai sovietų kaltinimus, 
neprileido minties, kad ši provo
kacija buvo pirmieji konkretūs 
žingsniai pradėti vykdyti Lietuvos 
okupaciją. Ministeris pirmininkas 
Merkys buvo didelis optimistas, 
kad byla pavyks likviduoti. Jis iš
kėlė klausimą vykti Maskvon, ma
nydamas, kad pasimatęs su Molo
tovu reikalą vispusiškai ir laimin
gai likviduos. Bet deja. Tai buvo 
geri norai, nepagrįstas optimiz
mas ir Sovietų Sąjungos politinių 
metodų nepažinimas.

1940 m. birželio 6 d. Lietuvos 
Ministras Pirmininkas su atitin
kamais palydovais vyksta į Mask
vą, vildamasis, kad iškilusius ne
susipratimus jam pavyks pašalin
ti, tuo labiau, kad savo portfely 
jis turėjo komisijos atliktą smul
kų ir nuodugnų tardymą, iš kurio 
matėsi kaltinimų apsurdiškumas. 
Kelionėje Min. Pirmininkas jau 
gerokai buvo susirūpinęs. Prava
žiuojant Molodečno rajoną, kur 
matėsi didžiulė sovietų karinė sto
vykla miškuose ir gyvas kariuome
nės judėjimas, į vieno palydovų 
klausimą, kas būtų daroma, jeigu 
šita kariuomenė būtų sutelkta ant 
Lietuvos galvos, rimtai pagalvo
jęs, atsakė, kad mums nieko dau
giau neliktų, kaip gintis su gink
lu. Atrodė, kad Min Pirmininkas 
numato ir galimas bylos pasėkas...

Maskvoje Min. Pirmininkas su
tinkamas pagal visas protokolo 
taisykles. Iš sovietų pusės rodomi 
malonūs veidai, judošiški šypsniai. 
Bet mūsų įgaliotas Ministras dr. 
Natkus neatrodė optimistu. Dėl 
šios bylos jis buvo labai susirūpi
nęs ir gerokai susinervinęs.

Derybos vyko Kremliuje, Sta
lino tvirtovėje. Prasidėdavo visa
da apie vidurnaktį. Iš mūsų pusės 
derybose dalyvavo Merkys ir dr. 
Natkus. Kokioje formoje, kokio
je dvasioje tos derybos vyko 
smulkmenose, gal ir labai svarbio
se, liko paslaptis, nes abu derybų 
dalyviai atsiskyrė su šiuo pasau
liu. Ponas Merkys ir klausiamas 
apie derybas nieko neprasitarda
vo kiek smulkiau. Tačiau dr. Nat
kus rado reikalą painformuoti, ži
noma neoficialiai, bent apie cha- 
rekteringus derybų momentus. 
Pav., pirmame posėdyje, kada p. 
Merkys, išsitraukęs iš portfelio 
tardymo bylą, bandė aiškinti rei
kalą Molotovas tuo reikalu neda
vė nė kalbėti, pareikšdamas, kad 
tai yra sena jam žinoma pasaka, 
norinti išteisinti kaltininkus. Kita
me posėdy Molotovas, atskleidęs 
žurnalą Baltic Revue parodė Mer
kiui jo rašyto straipsnio raudonu 
paišeliu pabrauktą sakinį, kur bu
vo pasakyta, kad sunormavus Lie
tuvos- Lenkijos santykius, Balti
jos valstybėms nėra kliūčių vispu
siškam bendradarbiavimui. Tame 
sakiny p. Molotovas įžiūrėjęs ka
rinę Baltijos valstybių sutartį, 
nukreiptą prieš Sovietų Sąjungą. 
Ir kiekvienas susitikimas su Mo
lotovu duodavo vis įžūlesnius kal
tinimus mūsų Pirmininkui. Taip 
Molotovo atakuojamas Merkys ne
rado reikalo, o gal ir nedrįso tar
ti drąsesnį savo krašto gynimo 
reikalu žodį. Deryboms krypstant 
aiškiai bloga kryptimi, Maskvon 
buvo iškviestas Užsienių Reikalų 
Ministras Urbšys. Atvykus Urb
šiui, Merkys birželio 12 dieną 6 
vai. ryto lėktuvu išvyko namo. 
Bylą perėmė vesti mūsų Užsienių 
Reikalų Ministras. Bet Maskvos 
sprendimas jau buvo padarytas, 
gal būt tik dar reikėjo kelių die
nų baigti karinius pasirengimus, 
tas laikas ir buvo sunaudotas ta
riamoms deryboms, kurios pasibai
gė birželio 14 d. apie 12 vai. nak
ties Maskvos laiku, kada staiga 
buvo iškviesti į Kremlių Urbšys 
ir dr. Natkus. Išvykstant, dr. Na
tkus pasakė: “Jeigu grįšime greit, 
žinokite, kad blogai”. Grįžo už 15 
minučių su ultimatumu rankose. 
Paskutinis pasimatymas truko 
kol Molotovas, susijaudinęs, dre
bamu balsu, perskaitė ultimatu
mą.

Prieš tai, birželio 13 dieną, mū

(Tęsinys iš “M.P.” 25 Nr.)

sų kariuomenės div. gen. M. Rėk
laitis tos bylos reikalu, karo ats
tovo gen. št. pulk. Meškausko ly
dimas, atsilankė pas karo komisa
ro padėjėją Loktionovą, kuris ge
gužės 26 d. lankėsi Kaune dėl ta
riamų kareivių grobimo. Loktio
novas šioje byloje pasakė, kad iš 
tos bylos nekils nieko, kas galėtų 
pakenkti tarpusaviems lietuvių ir 
sovietų karių santykiams. Greitai 
j is pats būsiąs Rygoje ir tas klau
simas galutinai bus sutvarkytas. 
Reikia pripažinti, kad šiuo kartu 
Loktionovas sakė tiesą. Okupavus 
Lietuvą, jis tapo Pabaltijo Karo 
Apygardos viršininku ir rezidavo 
Rygoje.

1940 m. birželio 15 d. brig. gen. 
V. Vitkauskas, tuo laiku ėjęs Kraš
to Apsaugos Ministro ir Kariuo
menės Vado pareigas, su jo paskir
tais vyresniais karininkais vyks
ta į Sovietų Sąjungos teritorijos 
esamą pasienio stotį Gudagojį pa
sirašyti sutartį dėl naujų sovietų 
įgulų dislokacijos ir sutalpinimo. 
Apie 12 v. nakties sutartis buvo 
pasirašyta iš vienos pusės Vitkaus
ko ir iš sovietų gen. pik. Pavlovo, 
to paties Pavlovo, kuris 1939 m. 
buvo sovietų svarbusis delegacijos 
narys įkurdinant pirmąsias sovie
tų įgulas Lietuvoje. Tai nebuvo 
susitarimas, bet Pavlovo padiktuo
tos vietovės, kur sovietų įgulas 
jis numatė sutalpinti. Pagal tą ta
riamą susitarimą, naujos sovietų 
įgulos turėjo būti sutalpintos: 
Vilniuje, Kaune, Kėdainiuose, Uk
mergėje, Rokišky, Panevėžyje, 
Šiauliuose ir, gal būt, kitose vie
tovėse. Kairiajame Nemuno kran
te buvo numatytos tik priešakinės 
sargybos Vilkavišky ir Lazdijuose. 
Vadinasi, visas mūsų pasienis ir 
teritorija kairiajame Nemuno 
krante turėjo būti laisva nuo so

vietų įgulų.
Pasirašius susitarimą, laike už

kandžio Pavlovas iškilmingai pa
reiškė, girdi, Lietuva gali skaityti 
save laiminga tik dėka genialios 
ir išmintingos Stalino politikos, 
nes ji išlaikys savo vidaus san
tvarką. Bet kas gi atsitiko, sovie
tų kariuomenės masėms pajudėjus 
į Lietuvos teritoriją? Tankų bri
gados pirmiausia metėsi į tas pa
sienių vietoves, kurios sutarty vi
sai nebuvo minimos, būtent: Ma- 
riampolę, Vilkaviškį, Tauragę, 
Kretingą. Po kelių dienų sovietų 
pasienio speciali kariuomenė pra
dėjo užiminėti Vokietijos pasienį, 
nušalindama mūsų pasienio polici
ją. Tai ir čia, nors gal ir nedi- 
džiausios reikšmės susitarimas, bet 
ir jis buvo netesėtas.

Pradžioje sovietai bandė dangs
tytis esamų įgulų sustiprinimo rei
kalu, bet jų veiksmai išduodavo 
paslėptus jų tikslus. Jų veiksmai 
rodė, kad viskas, kas rasta Lietu
voje, tai jau priklauso jiems. Pav., 
pasitarimuose su gen. Įeit. Kuzne- 
covu, Pavlovo padėjėju, dėl san
dėlių, benzino tankų naudojimo 
ir kitų ūkiškų reikalų, pastarasis 
pareiškė, kad dabar turime ben
drą priešą ir viskas turi būti ben
dra. Išėjo šitaip, kad kas tavo, 
tai mano, o kas mano, tai irgi 
mano.

Kiek kariuomenės įvedė sovietai 
į Lietuvą, ir koks buvo jos tikslas? 
Dėl kariuomenės skaičiaus tikslių 
duomenų neturima. Bet spėjant iš 
įvestų junginių, priimant dėmesin 
pasienio ir NKVD kariuomenę, 
skaitoma, kad į Lietuvą buvo įves
ta apie 50.000. Jos tikslai buvo 
aiškiai agresingi. Tai buvo nesun
ku suprasti iš jos dislokacijos ir 
steigimo aerodromų pačiame Vo
kietijos pasieny.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
Iš “Eltos”, radijo ir kitų šaltinių

RESTAURUOJAMAS 
K. BŪGOS NAMAS

Pagiežės kaime, netoli Dusetų, 
gimė vienas iš žymiausių Lietu
vos kalbininkų K. Būga. Jo vardu 
dusėtiškiai pavadino vietos vidu
rinę mokyklą ir vieną kolchozą, 
šiemet pradėta tvarkyti K. Būgos 
tėviškė: ręstauruojamas gimtasis 
mokslininko namas, kuriame vė
liau bus įrengtas jo memorialinis 
muziejus.

GRAFIKUI VYTAUTUI 
JURKŪNUI 50 METŲ

Grafikas Jurkūnas, kurio 50 
metinės pažymimos Lietuvoj, yra 
sukūręs eilę iliustracijų lietuvių 
literatūros klasikų kūriniams. 
Daugelis jo darbų eksponuojama 
parodoje, kuri š.m. gegužio 31 d. 
atidaryta Vilniaus dailės muzie
juje, jo jubiliejaus proga. Paro
doje patiekta virš 200 darbų, ku
riuos dailinikas sukūrė per savo 
25 kūrybos metus.

SKUNDŽIASI PER RADIJĄ
š.m. gegužės 25 d. per Vilniaus 

radiją Statybos ministerijos ga
mybos valdybos viršininkas Stasys 
Bartušis nusiskundė dėl blogai 
mobilizuojamų esamų vidaus re
zervų ir dėl neįvykdyto nustaty
to statybos darbų plano. Pirmoj 
eilėj jis puolė Vilkaviškio ir Tau
ragės rajonines statybos valdy
bas ir Panevėžio, Klaipėdos ir 
Kauno statybos trestus, šių orga
nizacijų vadovai neparodė reikia
mos iniciatyvos, kad darbai galė
tų vykti ritmingai, kad būtų vyk
domas valstybinis planas. Dauge
lyje Lietuvos vietų darbai vyksta 
per daug silpnai. Tai operatyvumo 
stoka, organizuojant darbus. To
liau jis nusiskundžia, kad negali
ma pasigirti mokyklų — interna
tų, vaikų darželių ir lopšelių sta
tybos eiga. Atsilikta elektros, sta
tybinių medžiagų pramonės ob
jektų statyboje. Yra daug neiš
naudotų rezervų statybose. Taipgi 

neišnaudojami statybiniai mecha
nizmai ir mašinos. Dažnai blogai 
paruošiama darbo vieta, neope
ratyviai sprendžiami svarbūs me
džiagų tiekimai ir t.t. Prikiša, kad 
darbuotojai nejaučia atsakomybės 
už mėnesinių, ketvirtinių ir meti
nių statybos darbo planų įvykdy
mą.

200.000 UNGURIŲ IŠ ANGLIJOS
PER MASKVĄ į LIETUVĄ
Gauta 200.000 ungurių. Atveži

mas vyko iš Anglijos per Maskvą 
iki Vilniaus lėktuvu; iš Vilniaus 
iki ežerų buvo pristatoma sunk- 
vežiniu, specialioje taroje. I Alau
šą yra suleista 120.000 štukų.

BALDŲ PARODA
š. m. birželio 2 d., Vilniaus dai

lės muziejuje atidaryta taikomo
sios dailės meistro, dailiųjų me
džio darbų dailininko Jono Pra
puolenio meninių baldų paroda. 
Ji atidaryta dailininko 60-jų gi
mimo metinių proga. Eksponuoja
ma 10 baldų komplektų, atskirų 
baldų ir taip pat papuošalų bei 
suvenyrų.

DU LIETUVIŠKI FILMAI
Lietuvos kino studijos meninin

kų grupė baigia filmuoti filmą, 
vardu “Kai susilieja upės”. Kita 
grupė stato filmą “Mirties kai
mas”, pagal Vytauto Rimkevi
čiaus scenarijų. Filmos statytojas 
žebriūnas, režisierius Šablevičius, 
operatorius Jonas Grušas.

VILNIAUS MIESTO 
VYKDOMOJO KOMITETO 
PIRMININKAS LONDONE

“Daily Telegraph” š.m. birželio 
3 d. nr-je rašo, kad š.m. birželio 
2 dieną Londone lankėsi Vilniaus 
miesto vykdomojo komiteto pirmi
ninkas J. Vildžiūnas ir Rygos 
miesto vykdomojo v komiteto pir
mininkas E.G. Baumanis. Juos 
priėmė ir vaišino ponia F. E. Cay- 
ford, Londono apskrities tarybos 
pirmininkė.
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MOŠŲ TASTOGĖ

SKAUTU TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA 
INDIJOJE
RAŠO A. KRAUSAS

13. NUOTYKINGAS GRĮŽIMAS

INŽ. ALGIS KABAILA — TECHNOLOGIJOS MASTERIS

Štai skrendame paskutini eta
pą iki Australijos. Lėktuvas, 
skrisdamas virš Indijos vandeny
no, turi pasiekti be nutūpimo 
Perthą. ši tarpą skridome naktį. 
Vienu metu visame lėktuve užgę- 
so elektros šviesa. Kažkoks nejau
kumas apėmė keleivius. Po kiek 
laiko elektros šviesa vėl pradėjo 
veikti, bet neramumas nepraėjo. 
Mano kaimynė, grįžtanti iš Persi
jos, prasiblaivimui su dideliu už
sidegimu pasakojo apie Persų gy
venimą, jų papročius. Ji taip vaiz
džiai pasakojo ir, rodos, gyvai 
matau kuprių vilkstines, brangius 
sidabro ir kitų tauriųjų metalų 
išdirbinius, egzotiško krašto vaka
rui artinantis, girdžiu sklindan
čią dainą ir atsiduriu lyg pasakų 
pasauly. Bet buvau pažadintas lyg 
iš gražaus sapno, kai šalia manęs 
sėdinčioji keleivė nupasakojo pra
eitos nakties sapną. Ji patekusi j 
kapines ir mačiusi jose daug nu
mirėlių. Jie sukėlę jai baimės ir, 
tik staiga atsibudus, ji atsipalai
davusi iš ją slegiančio jausmo. 
Išskrendant iš namų j tolimą ke
lionę, j tolimuosius Rytus, jau
čiausi visai ramus, sėsdamas į lėk
tuvą. O dabar kažkoks netikrumas 
skverbėsi j mano širdį. Gal tai 
nuovargis nuo įtemptos kelionės, 
gal šis lėktuvas jau keletą kartų 
taisytas sukėlė šį nejaukumą ir 
netikrumą. Kiek prisnūsdami ir 
vėl'nubusdami rytui auštant pa
siekėme Perthą.

Vos tik išlipus iš lėktuvo, mane 
pasitiko foto reporteris ir vienas 
žurnalistas. Žurnalistui atsakinė
jant į klausimus ir nupasakojant 
apie džiamborę Filipinuose ir 17- 
tą Tarptautinę Konfeernciją Indi
joje, foto reporteris mane nufo
tografavo keletą kartų. Ir grįžda
mas vykau skautiškoj uniformoj. 
Prieš kelioliką valandų taip smar
kiai nuo karščio prakaitavus ir 
dabar patekus staiga Austrlijos 
žiemos oran, buvo labai neįpras
ta.

Pertho aerodrome teko pereiti 
muitinę. Pagal jos nuostatus gali
ma įsivežti naujų daiktų be mui
to iki 35 svarų vertės. Atlikęs 
greitai muitinės formalumus, sku
bėjau į QANTAS bendrovės rašti
nę, kur užpildžiau blanką dingu
sio Singapūre portfelio reikalu. 
Mat, taisant lėktuvą Singapūre,, 
buvo tarnautojų iškeltas mano 
portfelis aerodroman ir pamirštas 
grąžinti vėl lėktuvan išvykstant 
iš Singapūro. Grįžęs į lėktuvą tuoj 
pastebėjau, kad nėra mano port
felio su 60 svarų vertės foto apa
ratu, kelionės atmenais ir aštuo- 
niomis filmomis, kuriomis buvau 
atvaizdavęs savo kelionę. Dėl jo 
dingimo buvau labai nusiminęs, 
bet valdininkas man užtikrino, kad 
už savaitęs jis bus man pristaty
tas į namus ir tuoj davė telegra
mą į Singapūrą. Ir iš tikrųjų, po 
savaitės kalbamo valdininko tvir
tinimas išsipildė ir labai apsi
džiaugiau mano brangių kelionės 
atmenu grąžinimu.

Buvo gera proga Perthe aplan
kyti “Šarūno” Vietininkiją, brolio 
Beitmano vadovaujamą. Bet grįži
mas vyko ne pagal nustatytą ka
lendorių ir neteko man aplankyti 
pertiškių sesių ir brolių.

Kiek pasistiprinę ir atsikvėpę, 
leidomės kelionėn. Iškilus vėl virš 
debesų, mūsų lėktuvas paėmė tie
sią kryptį į Melburną. Pro debesų 
plyšius matome Vakarų Australi
jos žemę. Ten žemai sodybos, miš
keliai matytis. Džiaugiuos, kad 
greit jau pasieksiu namus ir vėl 
būsiu jaukiam šeimos židiny, sa
viškių tarpe. Bet kas gi tai!... 
Matau per lėktuvo langą vieną 
propelerį sustojant. Iš tikrųjų, po 
kiek laiko jis visiškai sustojo ir 
nebeveikė. Tą pastebėjo greit ir 
kiti keleiviai bei lėktuvo įgula. 
Buvo bandyta jį išjudinti, bet vel
tui. Nebilys nerimas apėmė visus 
keleivius. Žvelgiau žemyn, po ko
jom tyvuliavo platūs vandenyno 
vandenys... Nebūtų jauku į juos 
pasinerti ir ištroškusius ryklius 
pamaitinti! Toks galingas ir tvir

tas troškimas dar kartą pamatyti 
saviškius užvaldė mane visą. Ke
leiviai pasidarė lyg nebyliai. Be
veik visi nutilo ir vienas kitas žo
dis tik tesigirdėjo. Laimė, kad mū
sų lėktuvas buvo keturmotoris. 
Kelionę tęsėme kiek lėtesniu tem
pu su trimis propeleriais. Lėktuvo 
aptarnautojai stengėsi mus išblaš
kyti nuo apėmusio nerimo. į ke
leivių skyrių buvo atėjęs ir vy
resnysis lėktuvo karininkas, pa
kalbino mus ir tikino, kad ir tri
mis propeleriais pasieksime Essen- 
dono aerodromą (Melburne). Gal 
mums, keleiviams, mažiau nusi
manantiems apie lėktuvo pajėgu
mą ir jo techniką, įrengimus, per-

LAIŠKAS IS LIETUVOS
ŽMOGUS — ŽMOGUI

Kai kurios mintys apie šių dienų lietuvį infteligentą
“Eltos Inform.” pradeda spaus
dinti gautą Lietuvos dabartinio 
gyvenimo apybraižą. — Spaus
dinama orig. be pataisų.
Mielas skaitytojau, nelaikyk 

manęs komunistu. Tam aš neturiu 
nei moralinių nei ideologinių sa
vybių. Bet žmogumi ir lietuviu 
stengiuosi būti. Juo ir esu. O juk 
žmogui savita stebėti, jausti, 
spręsti, galvoti. Negaliu pasigir
ti, kad labai daug mačiau. Gal būt 
Tu, skaitytojau, matei ir pergy
venai daugiau. Tačiau leisk man 
pasidalinti savo stebėjimais, min
timis. Aš nepretenduoju į nuosta
bų protą, niekam neperšu savo 
minčių, bet tiek Tavo tiek mano 
tėvynė yra Lietuva, tad pakalbė
kime apie ją, jos žmones atvirai, 
iš širdies, kaip dera šnekėtis lie
tuviams. Būkime žmonėmis kal
bėdami apie tai, kas brangu mū
sų širdžiai.

Kur ošė girios, javai bangavo... 
Na ir juokdarys šis pilietis — pa
sakysite Jūs. Juk ir dabar ir gi
rios ošia ir javai banguoja. Taip 
ir ne! Daug kas pasikeitė mūsų 
tėvynėje, daug kas nebe taip. Tik 
kartais mes patys viską nejučio
mis matome per savo jaunystės 
prizmą. O juk jaunystė praeina, 
ateina subrendimo amžius, at
slenka senatvė. Ir argi mes patys 
nesikeičiame?

Ne taip seniai, šiltą vasaros po
pietę, man teko būti tolimame 
Lietuvos kaime. Ėjau į mokyklą 
ir, kad lengviau ją susirasti, pap
rašiau tos pat mokyklos sargą se
nuką palydėti mane. Einam lauko 
taku, šilta, žydrame danguje nė 
debesėlio ir tik vyturėlis nepa
vargdamas traukia savo linksmą 
dainelę.

Prie pat tako dideli, matyt iš 
dirvų ištraukti, o gal ir nuo ne
atmenamų laikų čia gulį akmenys.

— Dideli akmenys, dėduk, sta
tybai tiktų, — sakau sargui.

— Ė, sūneli, kokie čia akmenys. 
Prie caro tai buvo akmenys. Bū
davo, kai reikia sprogdinti, tai 
nežinau iš kurio gali pradėti. O 
dabar čai tik niekniekiai.

Prie caro. Še tau boba devin
tinės! Senuko širdžiai viskas ki
taip buvo “anuomet”, net akme
nys ir tie buvo geresni “seniau”. 
O man, kitiem, tūkstančiams, ku
rie senovę pažįstą tik iš vadovė
lių, kurie jaučia ir mato savo 
epochos dvasią, giliausiai į šir
dį įsmigusi dabartis.

Ir nesuklysiu pasakęs, kad šian
dien Lietuvoje maža žmonių, ku
rie prisimintų praeitį. Kiekvieno 
širdį ir protą užvaldė klausimas 
kaip bus toliau, kokia bus atei
tis? Štai šio klausimo pagrindu ir 
tenka kalbėti apie Lietuvos žmo
nes.

Niekam nepaslaptis, kad kiek
vienos tautos priekyje stovi inte
ligentija. Kas bebūtų tas inteli
gentas — mokytojas, kunigas, gy
dytojas, inžinierius, artistas, dai
lininkas, rašytojas — savo išsila

ryškiai prabilo nerimas ir pavo
jus perdaug tamsiomis spalvomis 
vaizdavosi. , Šią neramią valandą 
prabėgo lyg filme praeitas gyve
nimas ir noras gyventi, dar kartą 
pamatyti saviškius didžiai degė.

Jau leidžiamės Essendono aero
droman. Kol lėktuvo ratai nepa
siekė laimingai žemės, tol nerimas 
nebuvo apleidęs manęs, štai, lai
mingai nusileidome ir tvirtai pa
statėme ‘koją ant žemės. Būrelis 
technikų apspito-tuoj lėktuvą ir 
ėmėsi taisymo darbų. Mano troš
kimas dar pamatyti saviškius išsi
pildė ir, grįžęs į narnąs iš turtin
gos ir nuotykingos kelionės, karš
tai pasisveikinau su saviškiais.

vinimu, organizaciniais ar proti
niais gabumais, tiesioginiu ar ne
tiesioginiu darbu tautos prešaky- 
je, atstovauja visą tautą. Atsto
vauja ta prasme, kad kiekvienas 
šių dienų žmogus apie tautos 
kultūringumą sprendžiu iš inteli
gentų skaičiaus, jų pasaulėžiūros, 
apčiuopiamo darbo vaisių. .

Kaip nupiešti šių dienų Lietu
vos inteligentą? Kągi, jeigu jau 
ėmėmės “valgyti dešrelę”, įmer
kime ją į garstyčias. Pirmiausia 
— Lietuvos inteligentas dar tebė
ra bailys. Per stipriai? Neišsigąs
kite... tai tiesa, tik gal būt 
ji per kietai skamba. Šį sprendimą 
apie dabartinį Lietuvos inteligen
tą diktuoja istorinės ir buitinės 
aplinkybės. Mūsų inteligentai, 
vieni vengdami netekti savo pa
dėties, kiti nenorėdami kištis 
“kur nereikia”, treti bijodami pa
sirodyti aktyvūs dar iki šiol silp
nai atstovauja patys save, o tuo 
pačiu ir visą tautą. Kai kas bando 
aiškinti, kad šis pasyvumas ir yra 
kova už lietuviškumą, už ką tai 
naują, tautai be galo reikalingą. 
Tai irgi ne tiesa, bet tik savo są
žinės raminimas. Istorija nežino 
nei vienos kovos, kuri būtų lai
mėta pasyvumu. Bet lietuvis inte
ligentas darbštus, kaip ir visa 
tauta. Jis pats net qejausdamas 
to nesėdi sudėjęs rankas — plu
ša įstaigoje, triūsia ligoninėje, 
stengiasi būti pirmasis fabrike. 
Ir štai taip darbštumas įveikia 
po truputį pasyvumą. Tai atsitiko 
dar ir todėl, kad į inteligentų bū
rį įsiliejo daug jaunų žmonių, 
kurie mokėsi, studijavo, bet ku
riomis sąlygomis stengėsi praplės
ti savo akiratį.

Sutikite su manimi, kad 30 — 
50 metų amžiaus Lietuvos inteli
gentas visapusiškai įdomus žmo
gus. Retkarčiais tyliai nueina į 
bažnyčią, retkačiais aplanko kiną 
ar teatrą, retkarčiais išgeria ka
vos puoduką, tyliai, nesivėluoda- 
mas ateina į darbą ir nė kiek ne- 
užtęsdamas baigia jį, kartais “pa
politikuoja” draugų tarpe. Ir vi
sa tai vyksta tyliai. Kad neįsi
velti į bėdas, kad nekvaršinti sau 
galvos, kad kiti nesijuoktų. Pik
ti liežuviai tokius vadina prisi
plakėliais. Ar tai tiesa, spręskite 
patys. (Bus daugiau)

SIUNČIA I KAZACHSTANĄ 
LINKSMINTI...

Š.m. birželio 5 d. į Kazachsta
ną atvyko grupė Lietuvos artis
tų. Jų tikslas, žinoma, linksmin
ti lietuviškąjį jaunimą, kuris, 
kaip komunistinė propaganda 
skelbia, “savo noru ir su džiaugs
mu" atvyko darbams Kazachsta- 
nan. Per tris savaites gastrolie
riai aplankys 12 kolchozų ir tary
binių ūkių, Tarazalo kasyklą, ir 
taip pat Nojinsko rajoną, kuria
me dirba daug lietuviškojo jauni
mo.

Prieš kelias savaites Sydnėjuje 
Melburno Technikos Kolidžo lek
torius inž. Algis Kabaila New 
South Welso Universitete įsigijo 
technologijos masterio (Master of 
Technology) laipsnį. Studijų tiks
lu jis su šeima prieš metus buvo 
išvykęs iš Melburno į Sydnėjų, 
kur lankydamas visus metus uni
versitetą, ruošėsi masterio egza
minams ir juos sėkmingai išlaikė, 
parašydamas masterinę tėzę: 
“Prizminių struktūrų analyzas”.

Baigęs 1943 m. gimnaziją Šiau
liuose, Lietuvoje, A. Kabaila mė
gino stoti į okupantų — vokiečių 
uždarytą Kauno Universitetą, ta
čiau netrukus karo bangos tapo 
nublokštas į Vokietiją, kur, tik 
karui pasibaigus, 1945 m. įstojo 
į Štutgarto Aukštąją Technikos 
Mokyklą, kurią išklausęs emigra
vo į Australiją. Čia 1952 m. Mel
burne baigė Technikos Kolidže 
statybos skyrių ir įsigijo statybos 
inžinieriaus diplomą. Baigęs mo- 
kslus, porą metų padirbęs kaip in
žinierius privačiose firmose, grį
žo į Kolidžą lektoriauti.

šalia akademinio užsiėmimo, 
inž. A. Kabaila neapleido nė inži- 
nieriškos praktikos. Jo specialybė 
— gelžbetoniniai, betoniniai ir 
plieniniai pastatai, kurių nemažą 
skaičių yra suprojektavęs.

PA^ULYJC
★ { Ohio, Amerikoje parlamen

tą šiemet kandidatuoja ir lietuvis 
J. Muliolis. Jam remti Clevelande 
sudarytas lietuvių komitetas.

★ { Lietuvą taip pat buvo nu
vykęs ir Velykas ten atšventė Jo
kūbas Stukas, New Jersey ir Niu
jorko lietuvių radijo valandos ve
dėjas. Jis grįžo balandžio 22 d. 
Ten ruošiantis vykti ir žurnalis
tė Salomėja Narkeliūnaitė.

★ Niujorke susikūrė ir lietuvių 
respublikonų organizacija, pasiva
dinusi Lyga. J jos valdybą išrink
ti: pirm. V. Barčiauskas, vicep. 
D. Klinga ir E.'Čekienė, iždin. dr. 
M. Žukauskienė, sekr. J. Sirusas.

★ Lituanistiniai kursai Fordha- 
mo Universitete veiks ir šiais me
tais. Svarbiausi jų rėmėjai ir šie
met yra dr. J. Kazickas ir dr. J.K. 
Valiūnas, Neries bendrovės vado
vai.

★ Šiaais metais Joninių progra
mai išpildyti atvyksta pilnam sąs
tate iš Clevelando lietuvių jauni
mo tautinių šokių ir lietuviškos 
muzikos ansamblis Grandinėlė, 
kuri Amerikoj bemaž visas dides
nes lietuvių kolonijas aplankius, 
pirmą syk atvyksta į Kanadą.

★ Lietuvių kalbos pamokos pa
rapinėje mokykloje Sao Paulo 
mieste, Brazilijoje, būna tris die
nas savaitėje. Dėsto Gudavičienė, 
Valeikienė ir seselė Kristina. Ki
tas dvi dienas savaitėje mok. Kin- 
durienė moko vaikus lietuviškų 
dainų, o kun. Giedrys — tikybos. 
Be to, mok. Mošinskienė tris die
nas savaitėje dėsto lietuvių kalbą 
lankantiems nelietuvių gimnaziją 
ar ją jau užbaigusiems.

★ Dail. Jonas Tričys, komerci
nio menX srityje graviūromis už
dirbdamas šeimai pragyvenimą, 
laisvesniu laiku kuria ekspresio
nistinės krypties paveikslus. Yra 
suplanavęs ir pradėjęs ciklą kūri
nių iš lietuviškos kasdienės bui
ties. Neseniai, pagal dail. Z. Kol
bos projektą, graviūroje išpildė 
Čiurlionio Galerijos ženklelį. Dai
lininko sūnus studijuoja architek
tūrą.

★ A. Gulbinsko Čikagoje veda
mas vieno dolerio vajus Vasario 16 
gimnazijos naudai jau davė 3,000 
dol.

★ Dr. Vanda Sruogienė, dėstan
ti rusų kalbą Auroros kolegijos 
vakarinėse klasėse, sekantiems 
metams pakviesta taipgi dėstyti 
Rusijos istoriją. Ji yra gimusi ir 
augusi Rusijoje, kur pergyveno ir 
1917 m. revoliuciją.

★ Tautos Praeitis II-ji knyga 
atiduodama spaudai. Jau renkami 
šie straipsniai: dr. J. Jakšto “Jo
nas Dlugošas apie Žalgirio mūšį”, 
kun. prof. St. Ylos “Šiluvos stei
gėjas ir globėjai”, dr. J. Matuso 
“Sodas, daržas ir darželis senovės 
Lietuvoje”, M. E. Nauburo “Dur
bės kautynės 1260 m.”, A. Vado- 
palo “Lietuviški dignitoriai” dr. 
A. M. Račkaus "Pilies Vartų her
bo kilmė”. Istorinės medžiagos

Jis yra vienas iš projektuotojų 
ir 3 mil. svarų vertės Kings Street 
tilto per Yarros upę, Melburne.

Reikia džiaugtis, kad lietuvių 
akademikų eilės Australijoj su

bei bibliografijos skyriuose bus 
dr. J.' Remeikos “Pastabos dėl 
Mažosios Lietuvos vietovardžių” 
Č. Grinevičiaus “Amerikos lietu
vių pašalpinės draugijos ir jų kon
stitucijos”. Knygų recenzijų pa
teikia prel. M. Krupavičius, dr. A. 
Baltinis, J. Rūgis ir kt. Yra plati 
lituanistikos svetimomis kalbomis 
bibliografija, surinkta Vyt. Sirvy
do ir kitų autorių, ir kt smulkes
nė medžiaga.

★ Amerikos lietuviai turi pačius 
seniausius laikraščius. Brooklyno 
“Vienybė” eina nuo 1886 metų, 
taigi 74-sius metus, o Bostono 
“Keleiviui” šiemet neseniai suėjo 
55 metai. Čikagos “Draugas” įs
teigtas 1909 metais, tad jam jau 
pereitais metais buvo 50 metų. 
Čikagos “Naujienos” eina 46-sius 
metus, “Garsas” (Wilkes Barre) 
taip pat skaičiuoja 44-sius metus. 
Tai vis stambūs laikotarpiai laik
raštinės tarnybos lietuvių visuo
menei.

+ Dr. A. Trimako straipsnis 
“The Anniversary of Violence 
and Illegality” yra išspausdintas 
“The Baltic Review” 19 nr. čia 
minima 20 m. sukaktis, kai bolše
vikai prievarta, apgaule, neteisė
tais veiksmais, tarptautinių sutar
čių laužymu pagrobė Pabaltijo 
valstybes. Autorius primena ir po 
to sekusius sovietų imperialistinio 
teroro veiksmus, kaip trėmimas ir 
pan.

★ Knygų rūmai nuo pereitų me
tų pradėjo ruošti “lietuvių nacio
nalinę bibliografiją”. Knygų rū
mų dir. T. čižas bal. 2 d. Vuniaus 
radijuje pareiškė, kad į ruošiamą 
bibliografiją turės įeiti “visa lie
tuviškoji spauda, nebojant kur ji 
išleista, visi leidiniai ir kitomis 
kalbomis, išėję Lietuvoje ir visa 
lituanistinė spauda arba leidiniai, 
kuriuose rašoma apie Lietuvą, 
taip pat nebojant, kur jie išleisti. 
Reikėsią suregistruoti 4 amžių lei
dinius. Apytikriais spėliojimais, 
per tą laikotarpį išleista daugiau 
kaip 40,000 knygų.

★ Prieškarinių autorių knygos. 
Lietuvos skaitančioji visuomenė 
mieliau skaito prieškarinių lietu
vių autorių kūrinius, negu “šių 
laikų” knygas. Skaitytojams rei
kalaujant, leidyklos priverstos lei
sti prieškarinių autorių leidinius 
palyginamai didesniais tiražais. 
Kaip iš rašytojų žurnalo “Perga
lės” (š.m. 2 nr.) apžvalgos maty
ti, šiemet toliau bus tęsiamas Pu
tino — Mykolaičio raštų leidimas. 
Išeis Žemaitės rinktinių kūrinių 
knyga su dail. V. Jurkūno medžio 
raižiniais.

Šiemet pirmą kartą išleisiu ir 
Povilo Višinskio “Raštus”. Tame 
tome bus grožiniai raštai, publi
cistika, literatūros kritika, susira
šinėjimas su Šatrijos Ragana, Že
maite ir kL Išeina ir naujas J. 
Mato — Kėkšto “Raštų” leidimas.

Pasišovę po mirties pagerbti 
Vincą Krėvę — Mickevičių (kurį, 
jam gyvam esant, smerkė už jo 
antisovietinę laikyseną), leidyklų 
vadovai šiemet pradeda spausdin

stiprėjo nauju aukšto mokslinio 
laipsnio nariu.

Geriausios sėkmės naujam mas* 
teriui!

2.

ti jo “Raštus”, kurių dar šiais me
tais išeisią 5 tomai.

* Vilniaus problema spaudoje. 
"Chicago Sun-Times” dienraščio 
skaitytojų laiškų skyriuje tilpo 
net 4 lietuvių pasisakymai prieš 
anksčiau ten įdėtą lenko laišką, 
kuriame jis aiškino Vilniaus len
kiškumą. Visi lietuvių laiškai buvo 
gana vykusiai suredaguoti ir iš jų 
nuo šio ginčo toliau stovintieji ki
tataučiai, be abejo, galėjo susi
daryti lietuvių pusę palaikančią 
nuomonę.

* 3.500 dolerių stipendija. Čika
gos Art Institute, įvertindamas 
mūsų dailininką Kęstutį Zapkų, 
paskyrė jam 3.500 dolerių stipen
diją, tęsti studijas užsienyje.

* Straipsnis apie Lietuvos rusi
nimą. Miunchene leidžiamajame 
“Freie Presse-Korrespondenz” s. 
m. 4-5 nr-je atspausdinta J. Kai
rio straipsnis apie šiuo metu so
vietų vedamą Lietuvos rusifika
ciją.

★ Š.m. gegužio 31 d. mirė tei
sininkas Juozas Liudžius, gimęs 
1891 m. kovo 10 d. Vilkeliškių kai
me, Sintautų valsč. šakių apskr. 
Lietuviai Pasauly

Gimnazijoje mokėsi Marijampo
lėje. Maskvos universitete teisės 
mokslus baigė 1916 m. Studentau
damas dalyvavo lietuvių studentų 
gyvenime, rašė moksleivijos likraš- 
tyje “Aušrinė”.

1918 m. grįžęs Lietuvon organi
zavo Šakių apskr. savivaldybę. 
Buvo išrinktas jos pirmininku. 

.1921 m. buvo paskirtas Marijam
polės apygardos teismo prokuroro 
padėjėju ir svarbesnių bylų tardy
toju. Vėliau vertėsi advokato 
praktika, mokytojavo Marijampo
lės realinėje gimnazijoje. 1941 m. 
buvo paskirtas Vilniaus apygar
dos teismo pirmininku, 1943 m. 
buvo pakviestas Vilniaus universi
tete dėstyti civilinę teisę. 1944 m. 
su šeima pasitraukė į Vokietiją. 
1949 m. atvyko į JAV ir apsigy
veno Clevelande, Ohio.

J. Liudžius JAV bendradarbia
vo lietuvių spaudoje. Rašė filoso
finiai ideologiniais klausimais. Da
lyvavo lietuvių ateivių visuomeni
niame ir politiniame gyvenime.

★ BALFo Luebeck-Meesen apy
linkės (Vokietijoj) šalpos komi
sijos rūpesčiu, apylinkės lietuviai 
suaukojo Tautos Fondui DM 113, 
60. Ši apylinkė kasmet nepamirš
ta Lietuvos laisvinimo reikalų, o 
šiais metais aukotojai buvo dar 
jautresni, ši dovana yra ypač 
brangi tuo, kad ją sudėjo daugu
moje senesnio amžiaus ir nedar
bingi lietuviai.

A Eucharistiniame kongrese da
lyvaus apie 500-700 lietuvių, šių 
metų Eucharistiniame kongrese, 
kuris įvyks Miunchene, dalyvaus 
apie 500-700 lietuvių. Atrodo, kad 
kongrese bus atstovaujamos visos 
Rytų bei Vidurio Europos katali
kiškosios tautos. Reikia manyti, 
kad skaitlingiausi bus ukrainiečiai, 
lenkai ir vengrai.
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KITUR SPAUDO! PASIŽVALGIUS
AR KELIAUTI I LIETUVA?

& KNVTAML AE 
vfKONTINCNTZ^

PABALTIECIAI KALTINA 
SOVIETUS

(Laiškas iš Naujosios Zelandijos)
“Darbininkas" svarsto kelionių 

Lietuvon problemų, kur pateikia
ma atsargių ir įdomių minčių:

“Lietuvon labai ilgai nebuvo nie
ko įsileidžiama. Tiktai nuo praė
jusios vasaros pradėta įsileisti į 
Vilnių užsieniečių žurnalistai. 
Taip pat pasikviestos lietuvių ko
munistų ekskursijos iš Pietų Ame
rikos, Kanados ir Jungtinių Ame
rikos Valstybių. Gal ir nevisi jo
se buvo tikri komunistai, bet nė 
vienas iš grįžusiųjų viešai nereiškė 
savo įspūdžių, nepalankių rusiškai 
okupacijai Lietuvoje. Kas rašė 
komunistiniuose laikraščiuose, tai 
viską tepė sviestu su medumi. Tik 
kai kurie privačiai prašnekdavo, 
kad ne viskas taip jau rojiška, 
kaip norima įkalbėti. Manome, 
kad bent kai kuriem iš tų ekskur
santų apsilankymas Lietuvoje bu
vo naudingas. Truputį pratrynė 
komunistinės propagandos aptrau
ktas akis. Visko ir norėdamas ne
gali paslėpti. Nors Lietuva nedi
delė, o dar mažiau jos rodė, bet 
vis dėlto ne adata.

★

Užsienio žurnalistams pamaty
ti bent Vilnių buvo dar naudin
giau. Jau vienas tas faktas, kad 
neleido į Kaunu ir kitas Lietuvos 
vietoves, sakė, kad kažkas krašte 
yra negero.

žinome, kaip bolševikai mielai 
rodo, ką jie laiko propagandiškai 
geru dalyku. Nerodydami visos 
Lietuvos, o tiktai Vilnių, turi pa
grindo slėpti nerodytinus vaizdus 
sunkaus ir niūraus gyvenimo.

Vienas prancūzų žurnalistas pa
čiame Vilniuje matė dar neišny- 
kusių karo pėdsakų. Po penkioli
kos metų. Praėjusiame Darbinin
ko numeryje skaitėme kelias jo 
pastabas. Su žmonėm neleidžiama 
nei pasimatyti nei kalbėti. Visur 
seka palydovai sėkliai. Net įstai
gose valdininkai bėga nuo svetim
šalių, lyg kokio maro. Kam? Kad 
ko nors negero neprasitartų. Jei 
viskas būtų tvarkoje, jei gyveni
mas būtų normalus, kaip kituose 
kraštuose, kam būtų reikalinga 
toji baimė?

Lietuviai sako: baimė turi dide
les akis. O kai jos didelės, tai 

KODĖL KRITO 
KOEGZISTENCIJA ?

Paryžiaus konferencija psichologinio motyvo ženkle
turistinė diplomatija buvo nau- 

Daug kas šiandieną jieško tik
rųjų priežasčių, dėl kurių iširo 
Paryžiaus Didžiųjų konferencija. 
Šių priežasčių aiškinimų yra išti
si varijantai. Vienas šitų varijan- 
tų turėtų paliesti psichologinį 
motyvą.

Nuo 1957 metų birželio mėne
sio, Cruščiovas, pašalinęs varžo
vus iš valdžios aparato, vedė tai
kios koegzistencijos su Vakarais 
politiką, šios politikos tikslas bu
vo išlaikyti ilgesniam laikui status 
quo padėtį, kurią jis, laikui bė
gant, tikėjosi įpiršti Vakarų pa
sauliui. Ši politikos linija jam, 
kaip ir visiems komunistams, bu
vo neišvengiama: reikėjo laiko 
komunizmo sustiprinimui krašto 
viduje bei komunizmo įtakos išplė
timui pasaulyje. Be to, vesdamas 
taikios koegzistencijos su Vaka
rai politiką, Chruščiovas manė, 
kad šiuo būdu pavyks užliuliuoti 
Vakarų pasaulio budrumą. Visa 
tai turėdamas galvoje, Chruščio
vas vedė koegzistencijos politiką, 
kurios konkretus tikslas buvo 
Didžiųjų konferencija.

Ir\čia savaime iškyla klausimas: 
Kas privertė Chruščiovą išardyti 
konferenciją? Kiek tai liečia 
amerikiečių žvalgybos lėktuvą, 
tai jis, tikriausiai, nebuvo prie-) 
žastimi išardytos konferencijos: 
Chruščiovas jau žymiai anksčiau 
žinojo, kad amerikiečių žvalgy
bos lėktuvai skraido virš Rusijos, 
tik sovietinėms karo priemenėms 
jie buvo nepasiekiami, šitai jis 
pats patvirtino: “Mūsų kariškiai, 
švelniai šnekant, pražiopsojo pa
togią progą”. 

lengva matyti, kiek žmonės įgąs
dinti. Prisimenu iš nepriklauso
mos Lietuvos laikų pasakojimą 
vienos lietuvės, kuri buvo gavusi 
leidimą nuvykti į Leningradą ir 
pasimatyti su motina. Motina ne
sidžiaugė, o išsigando. Dukters 
nepriėmė. Prašė tuojau išvažiuo
ti. Ar verta tad važiuoti į Lietu
vą?

★
Kelionės Lietuvon vistiek yra 

naudingos. Tai nėra nei Lietuvos 
okupacijos pripažinimas nei jos 
teisinimas. Kas gali, ir gauna lei
dimą, ir drįsta juo naudotis — te
gu sau. Nemanome, kad būtų 
tiek apakę ir nematytų tikrovės. 
Jei Lietuvos nebūtų dar matę ir 
negalėtų skirti, kas Nepriklauso
mybės laikais padaryta it kas da
bar rodoma kaip bolševikinės tvar
kos “nuopelnas”, grįžę galės pasi
tikrinti iš žinančių jų. Melas tik 
labiau išlįs į paviršių. Blaiviau 
galvojantieji lankytojai galės ne
lengvai atskirti, kur yra tiesa ir 
kur akių dūmimas. Jei ir negalės 
pasikalbėti, su kuo norėtų, ir nu
vykti, kur norėtų, vistiek pajaus 
gyventojų nuotaikas, matys skir
tumą, kaip jaučias žmonės tikro
je laisvėje ir priespaudoje. Prie
spauda uždeda tam tikras žymes, 
kurių, nuslėpti negalima, Tik į 
vieną dalyką reikia kreipti ypa
tingą dėmesį, kai gaunamas lei
dimas Lietuvą aplankyti.

*

Leidimai, kiek teko patirti, 
vienam kitam yra duoti vasarai — 
liepos mėnesį. Ruošiasi važiuoti. 
Jie gali patekti į bolševikinės oku
pacijos 20 metų minėjimą, ruošia
mą Vilniuje liepos antroje pusėje. 
Ir nenorėdami bei nesuvokdami, 
gali būti liudininkai reiškiamo 
“lietuvių tautos džiaugsmo”. To
kie užsieniečiai dalyviai bolševi
kų labai pageidaujami. Žiūrėkite, 
sakys, net ir Amerikos lietuviai 
prisideda prie manifestacijos!

Dalyvavimas minėtose iškilmėse 
labai įskaudintų mūsų kenčian
čius brolius ir seseris, kurie varu 
suvaromi “dėkoti Maskvai už iš
laisvinimą”. Būkime atsargūs!”

Komunistinės valdžios viršūnė
je įvyko staigių pasikeitimų, ku
rie nebuvo palankūs Chruščiovui. 
Sovietų Sąjungoje nuolatos vyks
ta kova dėl valdžios, ir svarbiau
sia, kad ši kova dėl valdžios yra 
nuolatos surišta su kova dėl ku
rios,nors iš anksto nustatytos stra
tegijos ir taktikos. Kai dėl strate
gijos, tai jų visų, sėdinčių Krem
liaus valdžios viršūnėje galvose
na yra monolitiška, t.y. jie visi 
siekia komunizmo įgyvendinimo 
visame pasaulyje. Gi dėl taktikos 
Sovietų Sąjungoje nuolat vyko ir 
tebepyksta viršūnių tarpusavio 
kova, nes nuo sovietinės valdžios 
taktikos priklauso jos išsilaiky
mas arba žlugimas. Chruščiovo 
vesta taikios koegzistencijos po
litika iki tam tikro laipsnio buvo 
naudinga sovietinei valdžiai: jos 
dėka, Sovietų Sąjungai lyg ir pa
vyko pralaužti pertvarą, skirian
čią komunistinį pasaulį nuo vaka
rietiškojo. Dr Boeler, š.m. balan
džio 11d. “Neue Zurcher Zeitung” 
rašė tema: “Masių psichologija ir 
turistinė diplomatija”. Jis rašė, 
kad tiek tikrojo karo, tiek šalto
jo karo metu nuolatos vyksta tam 
tikras masių įmagnetinimas abie
jose fronto pusėse. Turistinės dip
lomatijos dėka politikai turi 
galimybę dažnai net ir demagogi
nėmis, bet visuomet efektyvio
mis, priemonėmis, kaip pvz. vaiko 
paglostymas, apsikeitimas su dar
bininku kepurėmis arba glėbes
čiavimas, paveikti masių psicho- 
ligiją sau palankia prasme, šiuo 
būdu priešas pasirodo visai kitoj 
spalvoj, nei propaganda buvo jį 
masėms pristačiusi, šia prasme

TURTĖJA HOLDENAg
Motors — Holden Ltd. automo-I 

bilių gamybos bendrovė kasmet 
vis padaro didesnę apyvartą ir • 
gauna gražaus pelno.

Praeitų finansinių metų laiko
tarpyje Holdeno bendrovės pelnas 
siekė beveik 15 mil. svarų. Dau
giau pusės šios sumos dar išsiųs
ta amerikonams akcininkams. Val
stybei mokesčių per visus metus 
esą sumokėta per 42 mil. svarų.

KELIA ATLYGINIMUS
Sydnėjaus miesto savivaldybė 

5.200 savo tarnautojų pakėlė at
lyginimus net iki 28%.

Manoma, kad toks atlyginimų 
pakėlimas pareikalaus iš savival
dybės iždo apie 400.000 svarų pa
pildomų sumų. Sydnėjaus laikraš
čiai daro išvadą, kad viltys suma
žinti elektros naudojimo kainą, 
kai buvo pakelti tarnautojams at
lyginimai, nebūsiančios pateisin
tos.

GERAS BIZNIS SU SOVIETAIS
Australijos vyriausybė oficialiai 

praneša1, kad, atnaujinus santy
kius su Sov. Rusija, prekybos ba
lansas su ja pakilęs kelis šimtus 
kartų.

Pereitų metų 10 mėn. laikotar
pyje Australija pardavusi sovie
tams tik už £ 49.000, kai tuo tar
pu šiais metais tuo pačiu laiko
tarpiu į Sovietiją buvę eksportuo
ta prekių beveik už 12 mil. sva
rų. Iš -Rusijos į Australiją per 
paskutinių dešimties. mėn. laiko
tarpį tebuvę inportuota prekių tik 
už £ 561.000.

CALWELL NEMATO PAVOJAUS
Australijos opozicijos vadas 

Arthur Calwell dabartiniuos Tol. 
Rytų įvykiuose nemato jokio pa
vojaus Australijai. Neįsileidimas 
Amerikos prez. gen. Eisenhoverio 
į Japoniją, jo nuomone, tesąs tik 
šių dviejų valstybių reikalas. Ja
ponijos opozicija demonstruojanti 
ne prieš Amerikos tautą ir ne už 
komunizmą, bet tik norėdama at
sikratyti amerikiečių atominių ba
zių, kurių buvimas gresiąs Japo
nijos saugumui.

LAIDOJA PO LĖKTUVO 
SPARNU

Mockey pajūryje nukritusio aus
tralų keleivinio lėktuvo, kur žu
vo 29 žmonės, griaučiai jau iškelti 

turistinė diplomatija buvo nau
dinga komunistinei valdžiai. Bet 
kartu ši diplomatija turi ir savo 
pavojingąją pusę, nes panašus 
masių psichologinis procesas vyks
ta ir kitoje fronto pusėje, at
seit, Sovietų Sąjungoje; žmonės 
savaime ima klausti: “Kodėl mes, 
Sovietų Sąjungoje, turime nuola
tos ginkluotis, nuolatos dalyvaut 
iki gyvo kaulo daėdusiose gamy
bos “lenktynėse”, kai galima gy
vent taikoje su vakarietiškuo
ju pasauliu?” šis masių psicho
logijos momentas, be abejo, nė
ra nežinomas tiems', kurie sėdi 
Kremliaus valdžios viršūnėje.

Istorija turi daug pavyzdžių, 
kurie liudija, kad dažnai kovą nu
lemia ne materialiniai ištekliai, 
bet psichologinis momentas. Psi
chologinis faktorius turėjo, be 
abejo, ypač didelės reikšmės 
Chruščiovo vestai koegzistencijos 
politikai.

Sunku tiksliai apibūdinti So- 
vivetų Sąjungos masių moralę ir 
nuotaikas. Aišku tik, kad sovieti
nė valdžia, grįžusi prie įtampos 
politikos, tikisi jos pagalba atitai
syti tai, ką, jos manymu, koeg- 
zistencinė politika yra atnešusi 
neigiamo, būtent — ir vėl nusta
tyti sovietinių žmonių mases prieš 
vakariečius, į kuriuos jos buvo 
pradėjusios žiūrėti, palyginti, 
draugiškesnių žvilgsniu.
Tenka paabejoti ar sovietinei val

džiai šitai pavyks ir ar ji galės 
aklinai vėl užtrenkti uždangą 
prieš vakariečius.

Kiek tai'liečia Paryžiaus kon
ferenciją, tai psichologinis moty
vas čia yra atlikęs ne eilinį vaid
menį E. 

iš jūros į paviršių.
Visi nelaimingieji, kurie žuvo 

šioj katastrofoj, bus palaidoti vie
name lėktuvo sparnu pridengtame 
kape.

FINANSUOJA ITALAMS 
NAMUS

Australijos ir Italijos vyriausy
bės susitarė paskirti lygiomis £ 
1.600.000 italų šeimų namams sta
tyti New South Wales, Viktorijoj 
ir Queenslande. Paskiras namas 
kainuosiąs apie £ 4.500, o pasko
los per valstybinį Australijos ban
ką vieia šeima gausianti £ 3.200.

Šitoks pusinės paskolos projek
tas, manoma, ateityje būsiąs dar 
išplėstas, nes Australijai esą nau
dingas toks pinigų investavimo bū
das.

HARVARDO UNIVERSITETO 
GARBĖS DAKTARAS

Amerikos Harvardo universite
tas grįžtančiam per Ameriką iš 
Anglijos Australijos min. pirm. B. 
Menziui suteikė garbės daktaro ti
tulą. Garbės rašte, tarp kita ko, 
pasakyta: “Už drąsą ir energiją, 
vadovaujant stiprią tautą gerbū
vio ir galybės linkme".

Min. pirm. Menzies tokių gar
bės laipsnių jau yra susirinkęs 
visą 15.

“GERIAUSI LAKŪNAI 
PASAULY"

Australijos komercinio oro lai
vyno operacijų direktorius kap. 
R.E. Bhiley, atsikirsdamas užme
timams, sako, kad Australijos ci
viliniai lakūnai esą geriausi pa
saulyje. Mažiausia čia esą ir oro 
katastrofų. Visi lakūnai esą pri
tyrę ir su sena praktika, nes žymi 
jų dalia ateinanti iš karo aviaci
jos.

RENKAMA PABĖGĖLIAMS
Pabėgėlių metų proklamacijos 

proga ir Australijoj pradėta rink
ti aukos. Australija yra pasižadė
jusi surinkti 500.000 svarų Pabė
gėlių Fondui.

Sydnėjuje rinkėjai jau pradėjo 
lankytis po, namus. Mūsiškiai, pri
siminę savo netolimą praeitį, tu
rėtų būti dosnūs naujoms pabėgė
lių virtinėms, jieškančioms prie
glaudos ir laisvės.

M.P.I.
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ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI!
\

NĖ VIENA ŠEIMININKĖ NEGALI

APSEITI BE

SKALBINIŲ DŽIOVYKLOS!

ČIA SIŪLOME JUMS

pigiausią, patogiausią, stipriausią ir nerūdyjančią džiovyklą

- ROTARY HOIST,
kurią kiekvienu metu pristatome tiesiai i namus ir nurodome

- ‘ PRAŠOME KREIPTIS Į:

CABRA - VALE
Home Furnishing Co., 

88 JOHN ST., CABRAMATTA, N.S.W.
t Tel. UB 2899
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Aucklande, Naujoj Zelandijoj 
Sovietų Sąjungos prieš 20 metų 
įvykdytas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos užpuolimas bei tęsiama 
okupacija plačiai nuskambėjo šia
me krašte. Savaitę prieš rengia
mą minėjimą atžymėti Sovietų ag
resiją prieš Pabalti jos valstybes 
Baltų Klubas kreipėsi laišku — 
atsišaukimu j didžiuosius Zelan
dijos, Australijos, Pakistano, In
dijos, Ceylono, Burmos, Malajų, 
Tailando, Singapūro, Viet Namo, 
Filipinų ir šiaurės Bornėo laikraš
čius. Dalis šių laikraščių atspaus
dino Baltų Klubo pareiškimą apie 
Sovietų Sąjungos 1940 metų už
puolimą ir tęsiamą okupaciją Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje..

Minėjimo išvakarėse įtakingiau
sias Zelandijos dienraštis “New 
Zealand Herald” paskyrė “veda
mąjį, pavadintą —» “Pabaltijo 
Valstybės vis dar Rusijos pries
paudoje”. Jame smulkiai aprašy
ta sovietų smurto eiga ir gale 
klausiama, kaip laisvasis pasaulis 
gali tikėtis, kad Rusija pasikeitė, 
jei prieš 20 metų padarytas nusi
kaltimas yra vis dar neatitaisytas. 
Pora dienų prieš tai katalikų sa
vaitraštis “Zealandia” taip pat pa
minėjo šią sukaktį.

Baltų Klubo minėjimas įvyko 
birželio 12-tą, Y.W.C.A. salėje. 
Salė buvo pilna įvairių tautų žmo
nių. Šiais metais dalyvavo žymi 
grupė studentų, be pabaltiečių, 
buvo dai- zelandiečių, indų, kinie
čių ir kitų. Minėjimą atidarė ir 
apie Sovetų Sąjungos nusikalti
mus prieš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybes bei žmones kal
bėjo organizacijos pirmininkas G. 
Procuta. Minėjimo tikslas, pabrė
žė kalbėtojas, yra prisiminti ir 
pagerbti mūsų tautiečius, žuvu
sius kovoje prieš raudonąjį oku
pantą, parodyti pasauliui Sovie
tų Sąjungos tarptautinius nusikal
timus prieš mūsų valstybes ir rei
kalauti, kad Pagrindinės Žmogaus 
Teisės būtų pritaikintos mūsų pa
vergtiems kraštams.

Pagrindinis kalbėtojas, Naujo
sios Zelandijos parlamentaras ir 
Gynybos Komiteto narys Leon 
Gotz, ilgą laiką gyvenęs Azijoje, 
kalbėjo tema: “Komunizmas Piet
ryčių Azijoje”. Kalbėtojas, paci
tavęs Lenino žodžius — “Nesvar
bu kad trys ketvirčiai žmonijos 
bus sunaikinti, svarbu kad likęs 
ketvirtis taptų komunistais”, — 
nurodė kad visi dabartiniai Azi

kur ir kaip ją įrengti. 

jos komunistų vadai yra Maskvos 
mokiniai. Mao Tse-tung, vienas iš 
jų, į savo sostą užkopė per 33 mi
lijonus kiniečių lavonų. Toliau 
ponas Gotz, išdėstęs komunistų 
kėslus Azijoje ir kas yra daroma 
jiems atremti, ragino laisvąjį pa
saulį būti pasiruošusiu ir pasimo
kyti iš Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos bei kitų komunizmo paverg
tų kraštų patirties, ką reiškia jų 
siūloma koegzistencija.

Meninę programą atliko latvė 
solistė ponia Grave ir estų vyrų 
choras, vadovaujamas dirigento 
Mutt. Trys M.K. Čiurlionio kom
pozicijas paskambino ponia Rau
don.

Pabaltiečiams užuojautą asme
niškai tarė lenkų, vengrų ir uk
rainiečių atstovai, N.Z. Statybos 
Unijos pirm. Freeman, N.Z. Rau
dono Kryžiaus pirm. Watson ir 
kiti. Raštu užuojautą pareiškė N. 
Z. premjeras Nash, eilė ministe- 
rių, parlamento narių, J.A.V. am
basadorius Ruseli, Federalinės 
Vokietijos ambasadorius Nohring 
ir eilė žemesnio rango diplomati
nio korpuso narių.

Minėjimas užbaigtas Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos himnais.

Dalis minėjimo programos bu
vo įrašyta į Amerikos Balso juos
tas ir vėliau latvių, lietuvių ir es
tų atstovai įkalbėjo trumpesnes 
kalbas, skirtas transliacijai į so
vietų pavergtas tėvynes.

Tą patį vakarą N.Z. Radijafo- 
nas per visą valstybinį stočių- tink
lą pranešė apie Baltų Klubo įvy
kusį minėjimą.

Liet. Inf. N.Z.

BIJO ŠNIPŲ
Anglijos saugumas smarkiai 

saugos Downing Street, Nr. 10, kai 
bus pradėta rugpjūčio mėnesį šis 
namas remontuoti. Ten gyvena 
ministeris pirmininkas ir būna mi- 
nisterių kabineto posėdžiai. Visi 
darbininkai ir statybos medžiaga 
bus nuodugniai tikrinama, kad 
apsisaugotų nuo mikrofono įren
gimo. šitoks tikrinimas yra susi
ėjęs su J.A.V. Maskvos ambasa
doj atrastu jautriu mažu bevieliu 
mikrofonu, kurio pagelba net to
limoj distancijoje galima klausy
ti vykstančius pasikalbėjimus.

AR JAU IŠSIUNTEI 
“MŪSŲ PASTOGĖS” 
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JPOPTAW

RINKTINĖS
Š.m. gegužio 27 d. tilpo p. B. 

Nenieikos straipsnis “Dėl Rinkti
nių”, kuriame p. B. Nemeika ne
teisingai interpretuoja mano para
šytų straipsnį “Studentai ir spor
tas”. Čia norėčiau plačiau palies
ti keltuosius klausimus.

P. B. N. rašo, kad: "dėl tokių 
rungtynių rengimo reikia gerai 
pagalvoti, ir, gal būt, labai su
abejoti dėl būsimos naudos iš jų 
...” ir Lt.

Pirmiausiai p. B.N. nesupranta 
tikrąja žodžio prasme sportininko 
sąvokos, o taip pat ir studento. 
Aš rašiau, kad tokios rungtynės 
sutrauktų daugiau žiūrovų ir bū
tų gražus mūsų jaunimo bendra
darbiavimas jų mėgstamoje spor
to šakoje. Tai faktas. Kas gi ap
jungs sportininkų ir studentų su
važiavimą, jeigu ne krepšinio var
žybos? Nesant jų, studentai vyk
dys savo programą, sportininkai 
— savo, ir rezultate atidarymo 
metu nemaža dalis studentų ir jų 
svečių pas sportininkus nedaly
vaus. Kiek jų bus atitraukta, ne
siimu spėti, bet tikrai žinau, kad 
daugumas studentų dalyvautų ta
da savam suvažiavime.

Toliau p. B.N. rašo, kad tokių 
rinktinių sudarymas būtų pradžia 
grupavimo?! Na ir dar toliau nu
važiavo iki kaimiečių — miestie
čių, ponų — darbininkų.

Toks p. B.N. pasakymas aiškiai 
parodo, kad jis niekada nėra bu
vęs tikru sportininku ir nesupran
ta, kas yra sportas! Deja, esant 
reikalui, daugelis studentų — 
sportininkų žaidžia už savo uni
versitetą ir tai pasitaiko tik tam 
tikrais atvejais ir niekas dėl to 
nerauda, kaip B.N. dėl kažkokio

skaldymosi! Norėčiau paklausti, 
kiek lietuvių krepšininkų žaidė už 
savus universitetus Brisbanėje?

Toliau p. B.N. klausia, “kaip 
galima sudaryti rinktinę, nema
čius kaip kas žaidžia” ir t.t. Čia 
noriu pabrėžti p. B.N., kad nebū
nant sportininku ęunku yra tatai 
suprasti, kad ne laimėti svarbu, 
o dalyvauti. Kas laimės, ar sporti
ninkai, ar studentai — nesvarbu, 
nes tikrai žinau, kad laimės lietu
viai. Toliau rašoma dėl parodomų
jų džiudo rungtynių ir sakoma, 
kad tai “mados” dalykas. Nė vie
na sporto šaka nėra mados daly
kas, nesvarbu, ar ji plačiai papli
tus ar mažai. 1935 metais aš 
pats Kaune dalyvavau džiudo tre
niruotėse, kurias pravesdavo Karo 
mokyklos lektorius kap. Pauža ir 
tokių mokinių prieš 25 metus jau 
buvo Lietuvoje apie 50. Džiudas 
yra gana populiarus pasaulyje.

Aš aiškiai esu užakcentavęs, 
kad nepakanka, kad sportininkai 
ir studentai suvažiuos į Sydnėjų 
ir vykdys savo programas, bet 
svarbu, kad tuo pačiu metu vyks
tantieji suvažiavimai bent keliom 
valandom susibėgtų bendram rei
kalui, todėl ir randu, kad tik to
kios krepšinio rungtynės galės 
tam pasitarnauti.

Jau ir 1955 m. vykusiuose Syd- 
nėjuje Studentų ir sportininkų 
suvažiavimuose nebuvo bendra
darbiavimo. Jei nebus surengtos 
tarp studentų ir sporto klubų rink
tinės krepšinio varžybos, tai ir 
šiemet studentai nebendraus su 
sportininkais, nes jie turės ir sa
vo posėdžius, todėl sporto eigos, 
savaime suprantama, sekti nega
lės.

Ju-Ra

Melburne
VARPAS I — GABA 34-38

Varpas pasirodė gana silpnai, 
nes Gaba nėra pajėgi komanda. 
Kovingumas ir noras laimėti kiek 
ryškiaau matėsi V. Sohos žaidime. 
Taškai: V. Soha 20, š. Urbonas 
5, J. Kuncaitis 4, O. Baltrušaitis 3, 
A. Vaišutis 2 ir G; Žvinakis 0.

VARPAS I — A.M.P. 31*29
šiose rungtynėse matėsi dau

giau susižaidimo. Nors ir nedide
liu rezultatu laimėta, bet žaidimas 
buvo geresnis. Taškai: A. Vaišu
tis 9, V. Soha 7, J. Kuncaitis 6, 
A. Plečkauskas 5, O. Baltrušaitis 
2 ir Š. Urbonas 0.

VARPAS II — BRENANS II
25-22

Varpas II-jon įsijungė A. Jo
mantas. Pirmasis jo pasirodymas 
gana geras. Taškai: A. Jomantas 
11, G. Gudeika 8, G. žvinakis 4, 
R. Kazlauskas 2 ir L. Vaišutis 0.

VARPAS I — MONSANTO 32-23
Rungtynėse neišvystyta tempo, 

bet laimėta užtikrintai. Taškai: V. 
Soha 12, š. Urbonas 9, A. Vaišu
tis 7, A. Plečkauskas 2, J. Kuncai
tis 2 ir O. Baltrušaitis 0.

★
Varpas I žaidžia du kartus sa

vaitėje Bussiness Houses žiemos
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421 Hackney Road **
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SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS “* ” < ► 

" MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusvilnonės, rajoninės ir 
gabardino medžiagos. Crombie velūro ir milo medžiagos paltams. Vilnonės ir kito-

■- kių rūšių medžiagos suknelėms. Vokiškos impilinės medžiagos. »
. Kainoraščiai ir medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami pareikalavus. ; *

; ’ Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus. ; ~

VISŲ RŪŠIŲ GATAVI RŪBAI PAGAL PAGEIDAVIMĄ.
” Avalynė, batai su kailio pamušalu, oda, antklodės, paklodės, skaros, skustuvai, stik- " 

lo rėžtukai ir kt ■ ”

PIGIAUSIA! GREIČIAUSIA! GERIAUSIA!
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turnyre ir A. Reserve turnyre.

*
Stalo t.enise Varpas susitiko su 

A.P.I., kur po permainingos ko
vos laimėjo 6-5. Laimėti setai: 
A. Bąlnionis 3, J. Kuncaitis 2 ir 
A. Bąlnionis — J. Ablonskis (dve
jetas) 1.

★

Melb. Liet. S. Klubas Varpas 
rengia savo metinį balių, kuris 
įvyks liepos 9 d. naujoje Kew 
Town Hall . Sekite “M.P.”, kur 
rasite daugiau informacijų.

V.B.

ĮVAIRENYBĖS

Adelaidėje
VYTIS I — OLIMPINĖ 

AUSTRALIJOS RINKTINĖ 
54-96 (26-52)

Vytiečiai (nors ir gavo pylos) 
žaidė kovingai ir pajėgė įmesti 
stipriam priešui gerą skaičių krep
šių. Priešas, turėdamas dideles 
vienodo pajėgumo žaidėjų atsar
gas, dažnai darė pakeitimus ir 
mūsiškius nuvargino didele žaidi
mo sparta. Nepajėgta buvo už
dengti gerai mėčiusį Viktorijos 
Žaidėją Wyatt. Mūsų silpnybė bu
vo blogi kamuolių perdavimai ir 
keli nedovanotini prametimai iš 
po lentos. Taškai: Gumbys sti Vi
sockiu po 15, Lapšys 11, Petkūnas, 
Statnickas ir Alkevičius po 4, L. 
Urmonas 1.

. STALO TENISAS
Vyrų I-ma komanda laimėjo 

prieš Glenelg 6-5. Už šią komandą 
šiose rungtynėse žaidė tik du žai
dėjai — Adutavičius su Stambu- 
liu ir turėjo labai pasitempti, kad 
pasiektų šį laimėjimą.

VYRŲ II-JI KOMANDA NUGA
LĖJO T.A.A. KOMANDĄ 10 — 1 

REZULTATU
Mergaičių pirmoji komanda lai

mėjo 7-4 prieš Woodville koman
dos priešininkes. Labai gerai už 
šią kimandą žaidžia komandos ka
pitonė O. Mikalainytė. Šį sezoną 
ji dar nepralaimėjo nė vienos par
tijos ir žada dalyvauti Adelaidės 
miesto čempijonės titulo varžybo
se. Atrodo, jog Onutė dės pastan
gų per ateinančią Sporto Šventę 
nugalėti savo draugę I. Gudai
tytę individualinėse stalo teniso 
varžybose.

SPAUDA APIE KREPŠINI
Adelaidės dienraštis “The News” 

š.m. birželio 8 dienos laidoje at
spausdino straipsnį apie krepšinio 
padarytą pažangą P. Australijoje. 
Šio straipsnio autorius F. Angove 
yra D. & M.A. Basketball Asso- 
ciaation sekretorius ir šiltai atsi

liepė apie lietuvius krepšininkus.
Straipsnyje rašoma, kad krep

šinio žaidimą P. Australijoje iš
populiarino naujieji emigrantai. 
Ligi 1943 metų, rašoma, krepšinis 
čia merdėjo, bet nuo ano laiko 
lietuviai paėmė žaidimą į savo 
rankas ir davė akstiną jo progre
sui.

4 KLUBŲ TURNYRAS
Adelaidės latvių sporto klubas, 

švęsdamas savo gyvavimo dešimt
metį, surengė keturių rinktinių 
krepšinio turnyrą. Dalyvavo Aus
tralijos Olimpinė rinktinė, Dist
rict rinktinė ir latvių su vengrais 
rinktnės su kviestais svečiais žai
dėjais iš kitų valstijų. Šio turnyro 
nugalėtoju paliko Olimpinė rink
tinė, nors žaidė labai silpnai. Ki
tos rinktinės žaidė gerai ir krep
šinio mėgėjai turėjo progos pama
tyti puikių varžybų.

LIETUVOJE
★ Pajėgiausių T.S.R.S. stalo te

niso žaidėjų varžybose N. Rama
nauskaitė laimėjo 1-mą vietą. Nu
galėtoja laimėjo visus susitiki
mus ir surinko 7 taškus iš .7 ga
limų.

★ Lietuvoje studentai pradėjo 
mokytis žaisti rugby. Šis Žaidimas 
jaunimui patinkąs ir gal būt turė
siąs pasekėjų.

BALIUS
A.L.S.K. “Vytis” š.m. liepos 9 

dieną Lietuvių Namuose rengia 
šokių vakarų — balių. Pradžia 7 
v.v. Laike šio baliaus bus stengia
masi kiek galima mažiau trukdyti 
svečius įvairių bilietukų platinimu 
ir duoti daugiau laiko pasilinks
minimui.

B.N.
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LIETUVI,
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI l PAŠTĄ

SU “MŪSŲ PASTOGĖS”
PRENUMERATOS PINIGAIS!
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STUDENTUS SIUNČIA 
VASAROS DARBAMS { 

RUSIJĄ
Grupė Vilniaus Kapsuko var

do universiteto studentų bus iš
siųsta vasaros darbams į Rusiją, 
Celiabinską. Nemažai Vilniaus 
studentų dirbs Baltgudijos kol
chozuose.

SUVENYRŲ IR ATMINIMO 
DOVANŲ KONKURSAS, 

LIETUVOS 20 METŲ 
OKUPAVIMO PROGA

Lietuvos TSR Prekybos minis
terija skelbia konkursą geriau- 
siems suvenyrų ir atminimo dova
nų pavyzdžiams masinei gamybai 
paruošti. Konkurso tematika — 
revoliucinė — istorinė, siurprizi- 
nė — pokštinė ir kt. žodžiu, te
matika turi būti tokia, kuri juo
dintų nepriklausomos Lietuvos 
praeitį ir šlovintų komunistinę 
Lietuvos okupaciją, ryšium su 
Lietuvos nepriklausomybės nete
kimo dvidešimtmečiu.

X

DVIDEŠIMTMEČIO PJESIŲ 
KONKURSAS

Kultūros ministerija ir okupuo
tos Lietuvos Rašytojų sąjunga, 
ryšium su sovietinės okupacijos 
dvidešimtmečio metinėmis, buvo 
paskelbusi konkursą daugiaveiks
mėms pjesėms parašyti. Konkur
so tikslas — paskatinti Lietuvos 
rašytojus liaupsinti komunistinę 
valdžią, girti jos nuveiktus taria
mai didžius darbus.

Nežiūrint, kad premijos yra 
stambios (viena pirmoji premija 
20.00 rb., dvi antrosios premijos 
po 15.00 rb. ir dvi trečiosios pre
mijos po 10.000 rb.), iki šiol, ma
tomai, niekas iš rašytojų jomis 
nesusigundė, nes okupuotos Lie
tuvos rašytojų draugija, savo sa
vaitraštyje “Literatūra ir menas”, 
š.m. Nr. 23 (709) skelbia, kad

konkurso pjesių įtekiimo termi
nas pratęsiamas iki J960 
m. rugsėjo 15 d.

SMARKIAI VYKDOMA BUTŲ 
STATYBA

New South Wales valstijoje 
šiais metais butų statyba patrigu
bėjo, kaip praneša šios valstijos 
Statistikos Biuras.

Šiuo metu e^ą paduota tūkstan
čiai prašymų naujiems dideliems 
keliabučiams namams statyti. At
rodo, kad ir australų priemiesčių 
savivaldybės pagaliau bus įsitiki
nusios, jog ne visada gerai ir gra
žu gyventi nedidučiuose blynų 
formos namučiuose. Išplėsta butų 
statyba, savaime suprantama, sa
vo daugiaaukščiais pastatais su
teiks miestams impozantiškesnį 
vaizdą.

AUSTRALIJA VEJASI 
AMERIKĄ

Žinomas ekonomistas T.S. Ne
well savo kalboje pastebėjo, kad 
Australijos gyvenimo lygis prade
da artėti prie J.A.V., kurių ines- 
tavimo dėka Australija išvystė na
šesnę produkciją. J.A.V. dabar 
jau, galima sakyti, nebėra proble
mos su namų nuosavybe — kiek
viena šeima turi, bet agentai ne
nusimena ir reklamuoja: “Pirkite 
po dvejus namus: vieną — žaidi
mui, antrą — gyvenimui”, o kai 
kurie, girdi, ir išdrįsta, pirkdami 
veną pajūryje, antrą — kalnuose, 
trečią mieste.

Tikimasi, kad netolimoje ateity
je ii- Australijoje bus pasiekta pa
našių rezultatų.

DIDELIS GREITIS
Aviacijos ekspertai tikisi, kad 

1980 metais skraidysime erdvės 
laivais. Greitis būsiąs apie 18.000 
mylių į valandą ir kelionė iš Syd- 
nėjaus į Londoną truksianti apie 
1 valandą.

$ Jei norite pirkti CANBERROJE Ą
| NAMUS arba BIZNĮ, |

Jums draugiškai patarnaus ir paskolas parūpins

| CITY ESTATE AND BUSINESS BROKERS |
J GROUND FLOOR MLC BLDG., CITY — CANBERRA A.C.T. |
Š Telef. J 4785 privatus J 2943 X
»!♦ %•

f.............................DANE’SPHARMACY į
S K.E. DANE, Ph. C., M.P.S. £
V vVisų rūšių vaistai, vaistai iš Europos, vokiška kosmetika >«,<
>: Mouson. \ Kalbama lietuviškai.
X THE ARCADE, JOHN STREET ♦
>; Phone UB4218 CABRAMATTA $
y y

**«*^*««*e«**e*e**e«*»e**«*«e*ee*«**«e*ee*w*o*««****«e**«**«****w*««*ee**«*e«*ee**e*<w*ee**e*ee**e**e**e*eo**e*ee*oe*-M>*e«*ee*«e*oe*«»2M*<M>X* 

| CABRAMATTA HOTEL | 
| Tel. UB 1619 J
•j* moderniškiausias viešbutis prie Cabramattos gelžinkelio tilto, y 
•|* Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už? A 

sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — X
X gera muzika. £

EUROPIETIS SPECIALISTAS

8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) 

Tel. 62-2231

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.

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

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

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

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

$ MURRAY’S 1

VIENĄ IŠ PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 
ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

LAFITTE
ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

M. PETRONIS.
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152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. | 

Tel. UJ 5727
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rO 
M 
M 
a 
s 
s 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
p 
p p 
p 
p 
p 
p 
p 
p a 
p p 
p 
p 
p 
p 
p a 
p 
p 
p 
p a 0 Adelaide, S.A. Tel.

ir 
ir

u 
E $ 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E

HEALTH FOOD STORES
91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, 

Australia.
PHONE 35-5795

Vienintelė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti drabužių 
maisto siuntinius TIESIAI į Estiją, Latviją, Lietuvą, USSR 
Ukrainą.

Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus
visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.

Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI 
Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais.

Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie
kia gavėjus per 2 — 2š mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už į svaro. Mes neturime ryšio nei 
su Londonu, Švedija ar Danija.

Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- 
čiame paštu Jums katalogus.
AGENTS:

SYDNEY, N.S.W.: M. & N. Pekic, Grocer, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 2082.
Olympic Surplus Stores, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W. 
Tel.: YL 9728.
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
Bankstown Trading Co. 332 Chapel Rd., Bankstown. Tel.: 
UY 5328.
N. S.W. K. & N. Disposals 107 Wentworth St., Port Kembla. 
Tel.: J 1372.
N.S.W. Gringila Disposals 5 Hand St., Gringila. Tel.: J 1372. 
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, ,C 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
MELBOURNE, VIC.: Cental Co. 114 Elizabeth St., Melbourne, 
2nd Floor, Tel.: MF 8498 arba 68-8498.
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, Perth, 
W.A. Tel.: BA 7842.
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 

J 2879.
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BANKSTOWNAS
VAKARAS — BALIUS

Š.m. liepos 9 d. (šeštadienį) 
Bankstowno savaitgalio mokyklos 
Tėvų Komitetas ruošia didelį ir 
įdomų vakarą — balių, kurio pel
nas skiriamas šiai mokyklai rem
ti.

Tokio pobūdžio vakaras bus pir
mas ne tik Sydnėjuj, bet greičiau
sia visoj Australijoj. Programą 
išpildys ne oktetai ar ištisas cho
ras, o dainuos pačios motinos liau
dies daineles. Ir kitą programos 
dalį išpildys pačios motinos, bei 
tėvai.

Tenka pastebėti, kad Bankstow
no savaitgalio mokykla yra viena 
iš didžiausių ne tik Sydnėjuje, bet 
visame N.S.W., o gal ir visoj Aus
tralijoj. Tėvų komitetą sudaro vi
sos moterys — motinos. Jame yra 
tik vienas vyras. Tuo parodoma, 
kad motinos daugiau sielojasi sa
vo tautos ateitimi. Taigi visų lie
tuvių šventa pareiga paremti šį 
kilnų darbą, skaitlingai atsilan
kant į vakarą. N.

UŽDARAS POBŪVIS
Birželio 12 d. suruoštas “Dai

navos” namų nariams uždaras po
būvis praėjo su pasisekimu. Idė
ja buvo labai graži, bet data gal 
ir ne visai tinkama. Ta pačia pro
ga buvo atsisveikinta su p. švedu, 
kuris prie šių namų aktyviu dar
bu dirbo nuo pat pirmųjų dienų ir 
dabar išvyksta apsigyventi Can- 
berron. Namų V-ba įteikė jam do
vaną atsiminimui.

TARTASI DĖL SAVAITGALIO 
MOKYKLŲ

Birželio 13 d. “Dainavos” na
muose ALB Bankstowno Kultūros 
Tarybos iniciatyva buvo sušauk
tas posėdis, kuriame dalyvavo sa
vaitgalio mokyklos ir lituanistinių, 
kursų mokytojai, tėvai bei kiti 
kultūrininkai. Paskaitą, kuri bu
vo plati diskusijoms, skaitė litua
nistinių kursų vadovas p. Rama
nauskas. Ateityje numatyta su
ruošti panašių diskusinių paskai
tų, kur būtų galima jieškoti, bei 
nagrinėti priemones mūsų mokyk
loms suaktyvinti, kad jos būtų 
įdomesnės, patrauklesnės nutautė- 
jančiam mūsų jaunimui. Konsta
tuota, kad turimos Kultūros Fon
do paruoštos programos yra prak
tiškai neįgyvennamos. Taip pat 
pageidauta tokių vadovėlių, ku
rie būtų pritaikyti šių sąlygų mo
kymui. Perspausdinti Lietuvos 
mokyklų vadovėliai mūsų jauni
mui netiktų. Būtų labai malonu, 
kad šiuo klausimu susidomėtų pri
tyrę pedagogai ir patyrinėję dar
bo sąlygas paruoštų tinkamas pro
gramas bei knygas šiandieniniam 
jaunimo mokymui. Turim bandyti 
išlaikyti vis silpnėjančias mūsų 
mokyklas. Lengviausia mokyklą 
išlaikyti — padaryti ją patrauk
lią jaunimui, kuris vyktų į ją su 
noru, bet ne vien dėl to, kad tė
vai varo.

BIBLIOTEKA/
A.L.B. Bankstowno apylinkės 

Kultūros Taryba jau eina prie 
baigiamųjų bibliotekos sutvar
kymo darbų. Tautiečiai, tu
rintieji atliekamos lietuviškos 
spaudos — knygų, laikraščių, žur
nalų, brošiūrų ir kt. maloniai pra
šomi susisiekti su Kultūros Tary
bos nariais: p.p. G. Horniene, M. 
Šumsku, J. Zinkum, B. Žaliu arba 
telefonu su A. Bučinsku UU 9174 
(31 Pyramid Ave., Padstow, N.
S.W.).

"PABAIGTUVĖS”
Bankstowno K. Tarybos iniciaty

va Dainavoj repetuojama P. Pil
kos “Pabaigtuvės", kur dalyvauja 
gražus skaičius lietuviško jaunimo. 
Veikalą režisuoja S. Skorulis, mu
zikos dalį tvarko A. Plūkas ir 
tautinius šokius — A. Alčiauskas 
su M. Osinaite. Dekoracijas sutiko 
paruošti jaunosios kartos meno 
studentas J. Onuškevičius. Nors 
dar pastatymo diena nenustatyta, 
bet tikimasi veikalu artimoje atei
tyje matyti scenoje.

CANBERRA
METINIS SUSIRINKIMAS

A.L.B. Canberros Apylinkės 
Valdyba š.m. liepos mėn. 10 d. 3 
vai. po pietų Y.W.C.A. salėje, Ci
vic Centre, šaukia visuotinį meti
nį Canberros ir jos apylinkių lie
tuvių susirinkimą.

Susirinkimui numatyta tokia 
darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas, 2. 
Prezidiumo kvietimas, 3. Valdybos 
pranešimas, 4. Revizijos Komisijos 
pranešimas, 5. Valdybos rinkimai,
6. Revizijos Komisijos rinkimai,
7. Atstovo j Good Neighbour klu
bą rinkimai, 8. Klausimai bei su

PASTOGĖ
manymai ir 9. Susirinkimo užda
rymas.

Numatytu laiku nesusirinkus 
daugumai, po pusės valandos šau
kiamas kitas susirinkimas, kuris 
nežiūrint susirinkuiių skaičiaus 
bus skaitomas teisėtu.

Valdyba, pasibaigus metų ka
dencijai, atsistatydina.

Gerb. Tautičius prašome kuo 
skaitlingiau susirinkime dalyvauti 
ir laukiame iš Jūsų įnešti naujų 
sumanymų, kurie mūsų Bendruo
menę dar stipriau jungtų.

A.L.B. Canberros Apylinkės 
Valdyba

LAIMĖJO KONKURSĄ
Canberriškis lietuvis Algis Bu- 

tavičius laimėjo Sydnėjaus operos 
skelbto konkurso III vietą už pri
statytus scenos modelius decoraci- 
joms. Modelių paroda vyko David 
Jones Meno Galerijoje, kur daly
vavo 19 dailininkų, kiekvienas jų 
išstatydamas po tris modelius. A. 
Butavičius už vieną modelį laimė
jo III vietą, o antrasis susilaukė 
aukšto įvertinimo. Turint galvoje, 
kad A. Butavičius nėra baigęs me
no mokyklos, o tik savo gabumu 
laimėjo III prizą, reikia tikrai 
džiaugtis jaunuoju menininku ir 
linkėti jam šioje srityje sėkmės. 
Po parodos A. Butavičius kalbėjo 
per televiziją, o Sydnėjaus ir Can
berros laikraščiai platokai jį ap
rašė.

MINĖJO BIRŽELINES
š.m. birželio mėn. skaudžiuo- 

sius įvykius Canberros apylinkės 
V-ba atžymėjo 12 d. iškilmingo
mis pamaldomis ir 14 d. translia
cija per 2 CA radijo stotį. Pas
kaitas apie Lietuvos tragediją ir 
dabartinę būklę skaitė Br. Jara
šius, Gr. Biveinytė ir J. Kovals
kis. Pranešimas anglų kalba, pa
rašytas Br. Jarašiaus, buvo labai 
turiningas. Meliodingos lietuviš
kų plokštelių dainos ir giesmės 
darė minėjimą tikrai įspūdingu. 
Malonu buvo girdėti, kai kitatau
čiai gėrėjosi kultūringai ir gražiai 
pravestu minėjimu.

p.

MELBURNAS
LIŪDNŲJŲ ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Melburno Baltų Komitetas šių 
metų birželio 15 d. Assembly Hall 
suruošė koncertą — minėjimą. 
Kalbėtoju buvo pakviestas atsar
gos majoras generolas Sir Kings
ley Morris, kuris savo trumpu žo
džiu prisiminė Baltijos Tautų ne
laimes. Koncertinę dalį pradėjo ir 
užbaigė p. Nicholls, pagrodamas 
vorgonais JI. Pavasario, L. van 
Beethoveno jir F.G. Randelio mu
zikos kūrinių. Latvių baritonas 
Dzintars Veide padainavo J. Wih- 
tolio harmonizuotas liaudies dai
nas. Lietuvių oktetas, vadovauja
mas p. P. Morkūno, padainavo 
Dambrausko, J. Naujalio ir Jur
kūno harmonizuotas tris dainas. 
Latvių sopranas Magda Veide iš
pildė V. Upenieko ir L. Garutos 
dainas “Mano Sūnus” ir “Lat
viams”. Pabaigai esčių moterų ok
tetas padainavo M. Saaro “Pasi
ilgimas Tėvynės” ir A. Anvetto 
“Prisiminimas”.

Salė buvo vidutiniškai pripildy
ta klausytojų, jų tarpe buvo apie 
12 australų. Lietuviai buvo atsto
vaujami neperskaitlingiausiai. To
kius minėjimus reikėtų ruošti 
šeštadieniais ar sekmadieniais, 

rengiamas TRADICINIS “MŪSŲ PASTOGĖS” •g

SPAUDOS BALIUS
• Šių metų Spaudos Baliaus salė nepa prastai puiki ir erdvi;
• Svečių automobilius saugos specialūs prižiūrėtojai;
• Parkavimo vieta saugi ir pakankama;
• Turtingąjį bufetą ir šiemet rengia Sydnėjaus Mot. Soc. Globos Draugija;
• Baliuje bus ypatinga ir nepaprasta programa;
• Gros dešimties žmonių muzikos kapely;
• M. Petronis aprūpins svečius geriausių rūšių gėrimais;

i
IR VISI BALIAUS MALONUMAI TEKAŠTUOS TIK VIENĄ SVARĄ.

Kadangi jau yra žinių, kad j š.m. Spaudos Balių rengiasi atvykti net tolimųjų Australi
jos apylinkių lietuviai, tai jau dabar Baliaus 
sakiusieji, gaus geriausius ir patogiausius

Vietos užsisakomos telefonais: Inž. Iz.
Vyt. Simniškis — MX 2120, B. Stašionis •— 
kis — UB 3680.

rengėjai prašo užsisakyti vietas. Pirmiau užsi- 
staliukus.
Jonaitis — UL 6453, inž. Adomėnas — 86 5431, 
YX 9062, M. Petronis — UJ 5727 ir J. Vetei-

RENGĖJAI

Š.M. RUGPJŪČIO 13 D. 7 V.V.

GRACE BROS. SALĖJE, Sydnėjuje 
visai arti centrinės geležinkelio stoties

i

kuomet žmonės laisvesni. Minėji
mui trūko išryškinimo ir vaizdin
gesnio žodžio, kuriam tikslui su
sirinkta. Reiktų, kad vienas iš pa- 
baltiečių atstovų tartų jautresnį 
žodį šios liūdnos atminties proga 
arba kiekvienos tautybės atstovas 
trumpesniu žodžiu prisimintų bol
ševikų padarytas žiaurias skriau
das pabaltiečiams. šių metų minė
jimui — koncertui trūko druskos.

(V)

SYDNĖJUS
ATŽYMĖJO LIŪDNĄSIAS 

BIRŽELINES
š.m. birželio 18 d. ypač skaitlin

gai Sydnėjaus pabaltiečiai susi
rinko į erdvią latvių salę Strath- 
fielde atžymėti liūdnąsias birželio 
išvežimų sukaktuves. Verta pa
brėžti, kad šiemet ir iš lietuvių 
dalyvavo, palyginti, gražus būrys 
žmonių.

Po įžanginės Sydnėjaus Baltų 
Komiteto pirmininko kalbos, gilia 
politine filosofija grindžiamą re
feratą skaitė estas, teisių dakta
ras, Ilman Tammelo.

Pirmąją meninės programos da
lį atliko lietuvių meninės pajėgos: 
sol. M. Bernotienė, I. Vilnonytei 
palydint pianinu,' padainavo dvi 
dainas ir tuoj po to Sydnėjaus 
“Dainos” choras, vad. muz. K. Ka
valiausko, gražiai išpildė dar tris 
dainas.

Tada pasirodė latvis baritonas 
H. Bergers ir didelis latvių cho
ras, tačiau ypatingai įspūdingas 
ir skaitlingas buvo estų vyrų cho
ras, kuij publika išklausė su ne
kasdienišku malonumu.

Muzika ir dainos buvo taikytos 
liūdnajai dienai, aplodismentai 
Įiuvo apeiti, taigi ir pats minėji
mas leido susirinkusiems pajausti 
liūdesį ir nuoskaudą.

Bolševikų išžudyti ir Sibiro tai
gose nukankinti pabaltiečiai buvo 
pagerbti tylos minute.

Minėjimo pabaigoje iškilmingai 
nuskambėjo visų trijų nuskriaus
tųjų tautų himnai.

PIRMOJI GRAFIKOS MENO 
PARODA

Kaip jau buvo minėta, nuo šio 
mėnesio 20 d. iki 25 d. David Jo
nes Meno galerijoj Sydnėjuje vy
ko pirmoji Australijos grafikos 
paroda. Atidarymo dieną parodą 
aplankė tikrai 'gausus skaičiuj žiū
rovų, o jų tarpe matėsi nemaža ir 
lietuvių.

Parodoje buvo išstatyta apie 
280 paveikslų ir bendras jos vaiz
das jau ir ne žinovui teikė pasi
gerėjimo.

Abi premijos (pirmoji dr. S. 
Amhrozienės ir antroji Lietuvių 
Vardo) atiteko australams, tačiau 
Sydnėjaus dienraščiai paminėjo 
ir lietuvių darbus, jų tarpe — H. 
Šalkauską ir Evą Kubbos.

Premijas įteikė R. Daukus.
Plačiau apie šią parodą tilps 

“M.P.” vėliau.

“ŠVIESŪS” DISKUSINĖ 
PASKAITA

Š.m. birželio 18 d. vakarą Syd
nėjaus Centriniuose Namuose Red- 
ferne “Šviesos” sambūris surengė 
paskaitą: Pavergtųjų tautų liki
mas. Paskaitininkai buvo trys: V. 
Šliogeris (senj.), P. Protas ir D. 
Kairaitis.

Pati tema, suprantama, nėra 
perdaug dėkinga, todėl ir kalbėto
jai tegalėjo remtis tik prielaido

PADĖKA
Žemiau pateikdama sąrašą, 

ALB-nės Krašto Valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems bendruome
nės nariams, aukojusiems a.a. 
“Mūsų Pastogės” redaktoriaus 
Jurgio Kalakonio — Kalakausko 
paminklui.

Pagal ALB-nės apylinkių pri
siųstus sąrašus mirusiojo redakto
riaus paminklui aukojo:

Adelaidės apylinkė — £ 12. 
10.0; Albury apylinkė — £ 2.10.6; 
Cabramatta — £ 10.0.0; Canber
ra — £ 27.14.0; Gelongas —• £ 
8.10.7; Hobartas — £ 7.0.0; Ban- 
kstownas — £ 20.0.0; Newcastelis
— £ 6.19.0; Launcestonas — £
1.10.0; Salės seniūnija — £ 3.3.0; 
Sydnėjus — £ 9.17.3; Wollongon- 
gas — £ 8.0.0 ir Melburnas — 
£ 4.2.0;

2. Paskirų aukotojų buvo at
siųsta:

J.J. Bachunai (Amerika) — £ 
25, Canberros Apyl. Valdyba .pa
pildomai — £ 10, B. Barkus — £ 
5.12.0, Sydnėjaus teatras “Atžala”
— £ 5, A. Krausas — £ 5, p. 
Dapkus £ 5;

Po £ 3 aukojo: Spaustuvė “Min
tis”, Sambūris “šviesa” ir p.p. 
Kedžiai;

Po £ 2 aukojo: V. Simniškis,
K. Keraitis, P. Stelmokas, p.p. 
Jarumbauskai, V. Patašius, V. Ja
kutis, p.p. Nagiai;

Po £ 1 aukojo: S. Skorulis, L. 
Barkus, H. Kmitas, V. Danta, V. 
Bukevičius, R. Venclovas, St. Pačė- 
sa, L. Karvelis, V. Šablevičius, L. 
Valeckas, S. Kavaliauskas, B. Bar- 
kuš) p. Čibiras, V. Simankevičius, 
p. Perlibachas, V. Šniukšta, A. Va
liulis, A. Mikaila, p. Marcinkus, 
E. Čypienė, p.p. Vingiai, F. Sipa
vičius, E. Kolakauskas, K. Eler- 
tas, J. Sirutis ir A. Zubras.

Be to, dar buvo gauta aukų iš 
“Geležinio Vilko” būrelio — £ 4, 
Alf. Barzdžio — 10 šil., B. Stasio- 
nio —• £ 2.8.0, p. Barkaus (Ame
rika) £ 2.3.9 ii- V. Rastenio 
(Amerika) — £ 2.4.2.

Iš viso surinkta — £ 237.14.3.

mis ar savo asmeninių įsitikinimų 
svarstymais. Tačiau jau pats fak
tas verčia dėkoti “Šviesai", kad 
ji bevik reguliariai pateikia Syd
nėjaus visuomenei diskusinių pas
kaitų ciklus, kuriomis ima domė
tis ne tik mūsų senimas, bet ir 
jaunieji. Šį kartą auditorija buvo 
paskaitininkams dėkinga, nes klau
sytojų prisirinko gana daug.

Sydnėjaus visuomenė tikisi, kad 
“Šviesa” ir ateityje jos nepamirš, 
pateikdama minčių vienokiu ar ki
tokiu opiu klausimu.

m.l.

PADĖKA
20 metų Lietuvos okupacijos ir 

birželio išvežimų Sibiran minėji
mo metu Sydnėjaus Apylinkės 
reikalams surinktaa aukų £ 15.3.0.

Visiems aukojusiems širdingas 
ačiū.

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba

PADĖKA
Sydnėjaus Senųjų Skautų Židi

nio vardu nuoširdžiai dėkojame 
skautų bičiuliams — p.p. Migevi- 
čienei, Malaitienei, Jaselskienei, 
Osinienei, Bitinienei, Protienei, 
Statkams, Pačėsai, Kedžiui, Pet
roniu!, Kelertui ir visiems skau
tams ir skautėms, kurie prisidėjo 
aukomis ir darbu prie “Aušros” 
tunto kaukių baliaus bufeto.

Ypatinga padėka čia priklauso 
“Maisto” savininkams, kurie, kaip 
ir kiekvienais metais, taip ir šie
met gausiai mus parėmė savo pui
kiais gaminiais, o taip pat p.p. 
Protui, Vingiliui ir “Židinio” gar
bės narui Kelertui nuoširdus 
skautiškas UČIŪ už jųjų tikrą pa
siaukojimą, visą vakarą gelbstint 
prie bufeto ir gėrimų baro.
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KUN. DR. P- BAČ1NSKĄ, 

švenčianti 25 metų kunigystės jubilėjų, nuoširdžiai 
sveikina ir linki sėkmės Dievo ir Tėvynės tarnyboje

Eugenija, Albinas ir Vytautas 
Levickiai

Kun. Dr. P. BAČ1NSKĄ,

garbingo 25 metų kunigystės jubilėjaus proga, 
nuoširdžiausiai sveikina ir linki sėkmės ateities darbuose

Nuoširdžiai sveikiname Melburno lietuvių katalikų

Kapelioną Kun. PRANĄ VASERĮ,

švenčiantį 20 metų Dievo ir Artimo tarnybos jubi
lėjų, ir linkime Jam visokeriopos Aukščiausiojo 
palaimos. Ypatingas mūsų linkėjimas — sujungti 
visus lietuvius Melburne bendrai maldai po lietu
viškos bažnyčios stogu.

P.L.B. Melbourne Apyl. Valdyba

Jūsų visų dėka maisto bufetas 
ir kokteilių baras davė £ 36-12-8J 
gryno pelno, kurie yra perduoti 
“Aušros” tunto reikalams.

Židinio Vadovybė

ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS
Sekantis Sydnėjaus ateitininkų 

susirinkimas įvyks š.m. liepos 3 d. 
(sekmadienį), tuoj po pamaldų 
Camperdowne, p.p. Lašaičių na
muose — 190 Denison St., New- 
towne.

Visi nariai ir prijaučiantieji pra
šomi dalyvauti.

Valdyba

CABRAMATTA
PASIKEITIMAS VALDYBOJ
Cabramattos Apyl. V-bos ižd. 

Teodoras Rotcas dėl persikrovimo 
darbais iš apylinkės iždininko pa
reigų pasitraukė.

Jo vieton įėjo valdybos kandi
datas Juozas Statkus, “Rūtos” de
likatesų parduotuvės savininkas.

Valdybos nariai informuoja 
apyl. tautiečius, kad artėjant pa
vasariui bus vėl suaktyvinta veik
la, rengiant bičiuliškas iškylas ir 
gegužines.

M.P.I.

Pajieškojimai
* Sirius iš Telšių pajieško savo 

sūnaus Fausto.
Ona Norkienė iš Telšių jieško 

savo dviejų sūnų: Alfonso ir Adol
fo.

Žinantieji apie paminėtuosius 
asmenis, prašomi pranešti šiuo ad
resu:

Albinas Dzirvonas, 4358 So. Wa
shtenaw Ave., Chicago 32, Ill., 
U.S.A.

★ Pranas Eirošius, gyv. South 
Creek Str., St. Mary’s, N.S.W., 
pajieško savo brolio Alekso, liku

SYDNĖJAUS LIET. MOT. SOC. GLOBOS DRAUGIJA 
š. m. liepos 2 dieną (šeštadienį) 7 vai. 30 min. vak.

rengia

SYDNĖJAUS CENTR. NAMUOSE REDFERNE

POBŪVI SU ŠOKIAIS t
Bus geras orkestras, loterija ir bufetas su įvairiais gėrimais.
Pelnas skiriamas lietuvių šalpos reikalams, taigi tautiečiai 

ir ypač mūsų jaunimas nuoširdžiai raginami juo skaitlingiau 
tame pobūvyje dalyvauti.

Rengėjai

NUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus mažą depoaitą, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. 

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Tel.: YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272.
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Dalia ir Algis 
Jankai

sio Vokietijoje ir gyvenusio netoli 
Bamberg’o (prieš dešimt metų).

★ Dotnuvos vargonininkas (Lie
tuvoje) Bronius Špakauskas įieš
ko savo giminaičio Vinco Stasiū
no, gimusio 1922 m. ir iki 1944 m. 
gyvenusio Kaune. Taip pat pajieš
ko dingusio savo žmonos brolio 
Petro Pagajaus, sūnaus Antano, 
gimusio 1910 m. ir iki 1944 m, lie
pos mėnesio gyvenusio Raseiniuo
se. Turį žinių apie juos, malonė
kite pranešti:

Broniui Spakauskui, Dotnuva, 
Lietuva.

★ Pajieškomas Henrikas Paške
vičius, sūnus Felicijono, iš Šiau
lių. Prašoma pranešti:

V. Dambrauskas, 71 Jacob St, 
Bankstown, N.S.W.

★ Pajieškomas Adolfas Milčiū- 
nas. Jieško sesuo iš Lietuvos.

Rašyti adresu: Vincas Budinin- 
kas, 11 Ten Eyck St., Brooklyn 6, 
N.Y., U.S.A.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
su visais patogumais netoli 
Sydnėjaus Centrinės stoties.

Skambinti tol.: FA 3096
WWMUWWWWVAVWW

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI Į TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI “MŪSŲ PASTOGĖJ”.
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Augštos kokybės ••

T.V. PATAISYMAI ::
T.V. SERVICE b
LABORATORY

Tel. WM 4085 B

Mes esame taip pat 0
T.V. Draudimo įstaiga. y
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