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VISI njBI TEISE

BŪTI NEPRIKLAUSOMAIS
SOVIETŲ AGRESIJOS PRIEŠ PABALTIJO VALSTYBES 

DVIDEŠIMTMETIS

KOMUNISTAI IR EISENHOVERIS POLITIKA IR

Protesto manifestacijos JAV 
pradėtos birželio 12 d. New Yor
ke pamaldomis ir mitingu Town 
Hall. Kalbėjo kongresmanas Lind
say. American Baltic Memorial 
Committee vadovybės pirmininkas 
paskaitė buv. JAV prezidento 
Hooverio (minėto komiteto gar
bės pirmininko) pareiškimų. Be 
to, buvo gauti ir perskaityti JAV 
užs. reik, ministerijos, N.Y. gu
bernatoriaus Rockfellerio, senato
rių Keating ir Javits, kongreso 
atstovės Edna Kelly, ukrainiečių 
ir kitų atstovų pareiškimai. Iškil
mingas aktas baigtas “Manifesto” 
skaitymu.

Ai5
BUV. JAV. PREZIDENTO HOO
VERIO LAIŠKAS PABALTIJO 

VALSTYBIŲ LAISVĖS 
TARYBOS PIRMININKUI

Laiško turinys toks: “Esu dė
kingas už garbę, kurių Jūs man 
suteikėte paskirdami mane savo 
organizacijos garbės pirmininku. 
Tai simbolizuoja mano ilgų drau
gystę su Pabaltijo valstybėmis 
daugiau kaip 45 metus. Aš daly- 

B vavau Jūsų kovose dėl gyvenimo 
I ir laisvės. Istoriniai ryšiai suri

šo Pabaltijo žmones su Amerikos 
žmonėmis.

į Dar svarbiau yra tai, kad to ko- 
I miteto sudarymu, minint sovietų 

okupacijos Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje dvidešimtmetį, pasauliui 
parodomas Jūsų nenutrūkstantis 
pasišventimas kovoje už laisvę, 
Jūsų nuolatinė kova prieš pries
paudą. Tai rodo, kad jėga žmo
nių, iškentėjusių virš tūkstančio 
metų svetimųjų priespaudų, nėra 
sumažėjusi, ir kad šis dvidešim
ties metų tarpas nėra palaužęs 
Jūsų ryžto ir laisvės troškimo. 
Nors laisvės viltis šiandien nėra 
ryški, tačiau Jūsų nuolatinis 
jungtinis ryžtas, kurį Jūs esate 
parodę per šiuos metus, leidžia 
pasauliui tikėti, kad laisvės vė
liavos ir vėl iškils Jūsų kraštuo
se”.

JAV VALSTYBĖS
I DEPARTAMENTO LAIŠKAS

Pabaltiečių komitetas New Yor
ke kreipėsi į prezidentų Eisenho- 
verį, prašydamas jo pareiškimo 
birželio įvykių minėjimo proga. 
Baltieji rūmai pavedė tai atlikti 
Valstybės departamentui. Iš pas
tarojo gautas šitokio turinio laiš
kas:

“Prašau užtikrinti susirinkimo 
dalyvius, kad JAV vyriausybė yra 
giliai susirūpinusi Pabaltijo val
stybių žmonių vargais. Jungtinės 
Valstybės atsisako, kaip ir iki 
Šiol, pripažinti Latvijos, Estijos 
ir Lietuvos pagrobimų ir pasilie
ka stipriai įsitikinusios, kad tų 
šalių žmonės turi teisę naudotis 
savo tautų nepriklausomybe ir 
gyventi jų pačių išrinktose val
džiose. Mep tikime, kad jų neuž
gestus patriotizmas ir laisvės 
medėjuos įgalins anksčiau ar vė
liau atgauti teises, kurios jiems 
buvo taip neteisingai išplėštos.”

GUBERNATORIAUS NELSONO 
ROCKFELLERIO LAIŠKAS 
“Prašau perduoti mano nuošir

džius sveikinimus visiems Pabal

tijo Valstybių Laisvės Tarybos 
suruošto paminėjimo dalyviams, 
paminėjimo, kurio tikslas atžymė
ti nelegalios Pabaltijo valstybių 
inkorporacijos į Sovietų Sųjungų 
dvidešimtmetį. Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos žmonės buvo vieni 
iš pirmųjų, kuriuos palietė tota- 
listinio imperializmo banga Rytų 
Europoje. Veik du dešimtmečiu 
šios tautos džiaugėsi laiminga 
būkle, gyvendamos po civilizuoto
mis ir išmintingomis vyriausybė
mis.

Amerikiečiai, atvykę iš Lietu
vos, Latvijos ir Estijos, šiandienų 
yra mūsų vieni iš labiausiai res
pektuojamų .ir vertinamų kaimy
nų. Aš kartu su jais dalinuosi vil
timi, kad jų numylėtos tėvynės 
vienų dienų vėl atgaus savųjų ne
priklausomybę. Mano geriausi lin
kėjimai sėkmingam paminėjimui!”

LATVIJOS VALYMO PASLAPTIS
Vidurio ir Rytų Europos Socia

listų Sųjungos leidinys “Labour’s 
Call” išsispausdino Bruno Kalninš 
straipsnį, kuriame pateikiama vi
siškai naujų duomenų apie Mask
vos pasiruošimų išvalyti Latvijos 
komunistus.

To valymo pradininkas buvo ge
nerolas Ratov, sovietų armijos 
Pabaltijo gynybos ruožo vadas. 
Tai generolas, kuriam priklauso 
visuose trijuose Pabaltijo kraš
tuose esanti sovietų kariuomenė, 
ir jo štabas yra Rygoje. 1959 m. 
vasarų jis parašė pilnų susirūpini
mo laiškų partijos vadams Mask
voje apie padėtį Latvijoje. Jis nu
rodė, kad plačiuose Latvijos sluo
ksniuose reiškiasi stiprios naciona
linės ir antirusiškos nuotaikos, 
kartu pridėdamas, kad tokias nuo
taikas palaiko nacionalistiškai nu
siteikę latvių komunistai, užiman- 
tieji partijoje ir vyriausybėje va
dovaujančias vietas. Laiške buvo 
pažymėta, kad tų nacionalistiškai 
nusiteikusiųjų vadas esųs sovieti
nės Latvijos viceprezidentas Berk- 
lavs, kurio veiksmai esu ypač pa
vojingi. Pagal tų laiškų, Latvijoje 
galinti įsistiprinti penktoji kolo
na, ir generolas pareiškė, kad jis 
tokiomis sųlygomis nebegalįs pa
tikrinti saugumo kariniams dali
niams Baltijos .srityje.

Latvijos saugumo komiteto vir
šininkas Veveris (latvis iš Rusi
jos) tuo pat metu parašė panašų 
laiškų savo viršininkams į Mask
vą, aptardamas politinę padėtį 
kaip pavojingų.

Sov. Sųjungos komunistų parti
jos centro komitetas atsiuntė Ry
gon reikalo išaiškinti savo prezi
diumo narį sekretorių Machtdino- 
vą, uzbekų. Tas Chruščiovo pati
kėtinis sąžiningai atliko savo dar
bą ir grįžęs į Maskvą pasiūlė iš 
Latvijos komunistų partijos atsa
kingų vietų pašalinti visus tauti
nius komunistus, taip pat iš vy
riausybės ir spaudos.

Maskvos centro komitetas pa
informavo Latvijos komunistų 
partijos centro komiteto sekreto
rių Kalnberzinš. Maskvos nutari

MINĖJIMŲ BANGA ŠIAPUS 
IR ANAPUS ATLANTO

Lietuvos ir kitų Pabaltijo tau
tų pavergimo dvidešimtmetis pa
minėtas ar dar bus minimas ir ki
tur. Amerikoje pabaltiečių mani
festacijos vyko daugelyje vieto
vių. Panašiai ir kituose laisvojo 
pasaulio kraštuose, kur tik yra di
desni lietuvių, latvių, estų susi
būrimai.

Baltų Tarybai susitarus su pa- 
kaltiečių krašto valdybomis (cen
tro komitetais), ruošiama visa ei
lė minėjimų ir Vak. Vokietijoje.

Į minėjimų Luekecke iš Švedi
jos atvyko estų choras iš 70 as
menų.

Liepos 5 d. Bonnoje įvyksta 
spaudos konferencija, kurioje taip 
pat bus svarstomi Pabaltijo tau
tų reikalai ryšium su sovietinės 
agresijos dvidešimtmečiu. E.

mą turėjo patvirtinti patsai Latvi
jos kom. partijos centro komite
tas, bet komitete kilo pasiprieši
nimas. Dauguma buvo nusistačiu
si netenkinti Chruščiovo reikala
vimų ir Berklavs politiką laikė 
teisinga. Ministeris pirmininkas 
Lacis pareiškė Berklavui solida
rumą, pareikšdamas, kad Berk
lavs vykdęs jo politiką. Jeigu 
Berklavs turįs būti areštuotas, 
kaip jam buvo pasakyta, tai te
gu areštuoja ir jį.

Maskvai spaudžiant, klausimas 
buvo svarstomas iš naujo, ir par
tija nusprendė pašalinti Berklavs 
ir jo draugus, bet tiktai tiek. 
O kai buvo pradėta šalinti, tai ir 
dabar dar tebevykdomas tasai ne
patikimųjų keitimas. Pakeisti jau 
visi laikraščių redaktoriai, keičia
mi apskrityse partijos pareigūnai. 
Partijos centro komiteto darbo 
prižiūrėti į Rygą atsiųstas iš Mas
kvos rusas Gribkov, kuris paskir
tas partijos centro komiteto ant
ruoju sekretorium.

Latvių'pasipriešinimas betgi nė
ra palaužtas. Nei Berklavs, nei 
kiti pašalintieji neprisipažino 
“klaidų”. Berklavs buvo išsiųstas 
į mažą Rusijos miestelį dirbti fil
mų pramonėje. Grįžęs trumpam į 
Rygą, jis atsisakė kalbėtis su nau
jaisiais pareigūnais. Taip latviuo
se Berklavs populiarumas didėja.

Naujoji partijos vadovybė vi
siems partijų komitetams apskri
tyse išsiuntinėjo bendraraštį, pa
žymėdama, kad Berklavs politika 
yra smerktina kaip “nacionalisti
nė”, ir turi būti griebiamasi prie
monių prieš jo šalininkus. Bet yra 
žinių, kad daugelis apskričių at
metė tokius reikalavimus ir palai
ko Berklavs ir jo politiką. Nauja
sis partijos sekretorius Pelsche 
vargu galįs kontroliuoti partijų. 
Naujieji partijos vadovai neturį 
autoriteto partijoje. Jie galį rem
tis tik partijos nariais rusais, ku
rių Latvijoje yra apie pusė. Lat
vių komunistų nuotaikas nusako 
dažnai krtojami tokie žodžiai: 
"Mes, latviai, turime iškęsti ir iš
likti po rusiškojo šovinizmo be
protiško siautėjimo”.

Paskutiniųjų savaičių laikotar
pyje sovietai ir jų satelitiniai pa
taikūnai visų savo propagandos 
aštrumų metė prieš Ameriką ir 
ypač jos prez. gen. Eisenhoverį.

Nemanoma, kad toji bolševikų 
propagandos ugnis įsižiebė dėl 
pašautojo Amerikos aukštojo pi
lotažo lėktuvo, o ir ne dėl Eisen- 
hoverio vyriško pasisakymo, kad 
jis įsakęs žvalgyti sovietinius 
kraštus, kuriais nepasitikima ir 
norima išvengti netikėto komunis
tų antpuolio.

Priežastys yra žymiai gilesnės. 
Svarbiausia jų toji, kad valdant 
Eisenhoverio administracijai, be
veik per visų dešimtmetį sovietai 
ir sukčiausiais būdais negalėjo 
įtikinti Jungt. Amerikos Valsty
bių vadovybės jų taip stropiai 
proklamuojamais taikiais norais 
ir taikaus' sugyvenimo (koegzis
tencijos) realumu. Kai bolševikai 
pamatė, kad Amerikos vyriausy
bė nesiduoda užliūliuojama sklei
džiamomis taikos pasakomis, o 
rimčiausiai ruošiasi ir stiprinasi 
kariniu atžvilgiu, norėdama iš
saugoti Vakarų kultūrą nuo ko
munizmo kėslų, tada jie ir pasuko 
visų savo propogandos mašineriją 
prieš jų.

Gal kiek keistai skamba, tačiau 
ir Chruščiovas ir Sov. Rusuos 
spauda bei radijas jau senokai su- 
gestijonuoja Amerikos gyvento
jams, kad jie sekančiai kadencijai 
rinktų prezidentą ne respubliko
ną, o demokratą. Keletą kartų 
buvo net sovietų paminėta demo
krato Stevensono pavardė, kaip 
tinkamiausio kandidato į Ameri
kos prezidentus.

Ypatingai gi paskutiniu metu 
puolamas dabartinis Amerikos vi- 
ceprez. Nixonas, kuris, kaip tei
gia politiniai stebėtojai, greičiau
sia bus respublikonų išstatytas į 
prezidentus. Jis turįs daugiausia 
galimybių ir laimėti.

Eisenhoveris iš savo pusės sten
giasi sovietams atsikirsti ir daž
na proga, nors ir kultūringa bei 
mandagia forma, prikiša sovie
tams ir jų diktatoriui Chruščio
vui, kad jie yra ir Paryžiaus vir
šūnių konferencijos griovėjai, ir 
apskritai pasaulo taikos ardyto
jai.

Itin būdingas buvo birželio 28 
d. prez. Eisenhoverio kreipima
sis per Amerikos televizijos jung
tinę stotį į Jungt. Amerikos Val
stybių gyventojus dėl savo kelio
nių tikslo į Tol. Rytus. Jis aiš
kiai pasakė, kad Japonijos nera
mumus sukurstė komunistai, ne
sigailėdami jiems aukštos kainos 
pinigais ir panaudodami kitas 
priemones. Tačiau tose neskonin
gose demonstracijose tedalyvavus 
si žymi gyventojų mažuma, nes 
persverianti japonų tautos daugu
ma laukusi jo sutikimo ir rengu- 
sis nuoširdžiai pasveikinti.

Pagrindinis komunistų siekimas 
Japonijoj buvęs — neleisti ratifi
kuoti sutarties su Amerika, ko, 
nežiūrint visų jėgų mobilizacijos 
ir visų išteklių panaudojimo, vis- 
dėlto nebuvę pasiekta. O tatai 
esąs aiškus Amerikos politikos

Ypač antirusiška yra latvių jau
nimo laikysena, įskaitant ir kom
jaunuolius. Latviai studentai yra 
griežti opozicionieriai ir savo nuo
monę dažnai pareiškia viešai.

D.B.I. 

laimėjimas, šis internacionalinio 
komunizmo pralaimėjimas esųs 
žymiai svaresnis politikos įvykis, 
nei jo, prezidento, negalėjimas 
vizituoti Japoniją. Filipinai, For- 
moza, P. Korėja ir Okinava rei
kšmingai pademonstravę draugiš
kumų Amerikai ir parodę, kad 
jie pilniausiai pritaria jo vadovy
bės vedamai politikai. Ir iš viso 
visos jo šių metų kelionės po pa
saulį pasiekusios neįkainuojamų 
rezultatų, nežiūrint to, kad sovie
tai jo neįsileidę j Sov. Sąjungų. 
Kadangi komunistinis imperializ
mas pamatęs, kad jo kelionės stip
rina Vakarų pozicijas, tai pasku
tiniu metu jie ir sukrutę visais 
galimąis būdais jas sabotuoti.

Prez. Eisenhoverio nuomone, 
ir ateityje reikėtų laikytis šios 
labai svarbios alternatyvos nūdie
nos politinėj kovoj: juo tampriau 
ir nuoširdžiau palaikyti santy
kius ne tik su tikraisiais vakarie
tiškojo fronto sųjungininkais, bet 
ii su neutraliaisiais.

NUSIGINKLAVIMO 
KONFERENCIJA JAU 

SUGRIUVO i

Šios savaitės politiniam gyveni
me atžymėtinas dar antras būdin
gas momentas: Ženevoj vykusi 
nusiginklavimo konferencija su
griuvo. Objektyvūs stebėtojai jau 
genai manė, kad iš tos konferen
cijos nieko neišeis, kaip nieko 
konkrečiai nutariančio nėra buvę 
visose konferencijose, kuriose 
vienu ar kitu eęminiu klausimu 
tariamasi su sovietais. Visas po
kario politinis gyvenimas, kaip 
neišnarpliojama ironija, vyksta 
įvairių konferencijų, tarimosi ir 
pasitarimų ženkle, tačiau nė per 
nago juodymą nesusitariama nors 
ir menkiausiu politiniu klausimu.

Kodėl pasitarimai neduoda jo
kių rezultatų? NYT Maskvos ko
respondentas šiuo klausimu patei
kia visai aiškų atsakymą: sovietų 
rėžimo rėmuose esą negalima pa
siekti jokių konstruktyvių susita
rimų ne tik užsienio politikos sri
tyje, bet ir komunistinių šalių vi
daus gyvenime nesą jokio laisvų 
su laisvais susitarimo, bet tik dik- 
tandas ir priespauda. Tokia jau 
esanti dabartinio komunizmo es- 
..... . , . J.me ir čia jo gajumas bei pajėgu

mas, kad jis tegalįs gyventi ne 
realiais ir pastoviais veiksmais, 
bet tik propogandos procesu. Kai 
su komunizmu būsią galima vienu 
ar kitu reikalu žmoniškai susitar
ti, tai tada jau ten būsiąs ne ko
munizmas, o kitas, gal jau nor
malus rėžimas.

Dėl nusiginklavimo konferenci
jos iširimo ir vėl abu politiniai 
oponentai kaltina vienas kitą. So
vietų ir jų satelitų delegacijos, 
apleisdamos nusiginklavimo kon
ferenciją, pareiškė, kad vakarie
čiai ne rimtai svarstą jų nusi
ginklavimo pasiūlymus, kadangi 
jie nenorį nusiginklavimo, bet 
ginklų kontrolės. Vakariečiai gi 
sako, kad sovietai iš viso nenori 
konstruktyvios kontrolės, o be jos 
tik vienašališkas nusiginklavimo 
procesas vyksiąs.

Visi šie ir panašūs nūdienės po
litikos įvykiai rodo, kad koegzis
tencijos bandymai, kurie buvo 
reiškiami visokiausių pasitarimų 
forma, labai greitai išsisklaidė 
kaip muilo burbulas. Pastarojo 
mėnesio laikotarpyje kasdieną vis 
aštrėjančių įvykių grandyje pa
saulis šuoliu pasisuko į neperžvel
giamos įtampos aštrumų.

KASDIENYBE
AMERIKOS ERDVĖ SAUGI

JAV-bių oro apsaugos viršinin
kas gen. P.H. Draper pareiškė, 
kad rusų špionažo lėktuvų skrai
dymas Amerikos oro erdvėse esųs 
neįmanomas, nes kiekvienas ne
atpažintas svetimas lėktuvas tuoj 
pat būtų nušautas. Amerikiečių 
priešlėktuvinės raketos esą pa
siektų kiekvienų, nežiūrint ko
kiame aukštyje ir kokiu greičiu 
jis skristų.

CIRKAS VIETOJ TEISMO

Skelbiama, kad Sovietai ren
giasi teisti sugautąjį amerikiečių 
lakūnų Powers. Teisme galėsią 
dalyvauti spaudos atstovai ir vi
suomenė. Lakūnas iki šiol esųs 
traktuojamas gerai. Jis buvęs net 
nuvežtas prie nušautojo lėktuvo 
skeveldrų, kurios dabar išstaty
tos parodoje. Sovietai sakosi, 
kad jie nedarysią kliūčių lakūno 
giminėms matytis su juo, jei kas 
atvyks jo aplankyti. Tačiau iki 
šiol Amerikos vyriausybės atsto
vams jie neleidžia jo pamatyti, 
nors anksčiau ir yra pasirašyta 
tarp Rusijos ir Amerikos sutartis 
tokius pasimatymus leisti.

ŠNIPINĖJIMO MIKROFONAI

Prieš Amerikos viceprez. Nixo- 
no kelionę į Rusiją sovietai su
manė atremontuoti Amerikos am
basados rūmus, kurie yra sovietų 
nuosavybė. Amerikiečiams spi- 
riantis, sovietai rėmėsi utilitari
niais motyvais, aiškindami, kad 
tokiam garbingam svečiui, > esą, 
reikia būtinai rūmus atnaujinti. 
Po remonto, amerikiečiams pavy
ko surasti ambasados sienoje 
įmontuotą bevielį mikrofoną, ku
riuo būtų galėję bolševikai sekti 
Nixono pasikalbėjimus. Iki šiol 
šio įvykio amerikiečiai nebuvo 
paskelbę viešumai.

TELESKOPAS

Sovietų žinių agentūra “Tass” 
skelbia, kad Maskvoje statomas 
didžiulis radijo — teleskopas, ku
ris turėsiąs dvi milžiniškas kry
žiaus formos (3300 iš 130 pėdų) 
antenas. Juo būsią galima tyrinėti 
erdves iki 10 mil. šviesmečių nuo
tolio.

IZRAELIS STIPRINASI 
AFRIKOJ

Griežtai arabų valstybių boiko
tuojamas Izraelis randa sau drau
gų naujai besikuriančiose Afri
kos respublikose.

Belgų Kongas, kuris š. m. bir
želio 30 d. buvo paskelbtas ne
priklausoma respublika, iš anksto 
gavo Izraelio diplomatinį pasiun
tinį ir 2 kongiečių delegacijos Iz
raelyje jau rengia ekonominio 
bendradarbiavimo paktus.

Ghanoje jau veikia Izraelio lai
vininkystės ir aviacijos ekspertai. 
Ghanos laivininkystės linija 
“Black Star” yra izraelitų kom
panijos “Zim” pastatyta. Izrae
litų statybos kompanija "Sileh 
Boneh” dirba Ghanos valstybinei 
statybos valdybai.

Liberijoje, Nigerijoje ir Sierra 
Leone izraelitų firmos stato mo: 
kyklas, ligonines ir kelius.

Kituose šešiuose Afrikos kraš
tuose dirba Izraelio mokytojai, 
gydytojai ir agronomai.

D. I.
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J. AKINIS “PRAVDA” ĮSPĖJA PEKINĄ

NAUJŲ IŠRADIMŲ IR GINKLŲ PAVĖSYJE
Ginklavimosi varžybos intensyvėja. Kiekviena proga Chruščiovas grasi

na nepaprasto pajėgumo ginklais. Jungt. Amerikos Valstybų vyriausybė skel
bia viešumai naujus atradimus ginklavimosi srity.

Visai nesenai Sovietijos vado
vybė savo diktatoriaus Chruščio
vo ir gynybos min. Malinovskio 
lūpomis tarė ir dabar dar tebe
taria grėsmės žodžius Vakarams, 
girdamiesi, kad jie turį baisiausio 
pajėgumo ginklų, kurie galį nu
šluoti kiekvienų priešų ir pasiekti 
kiekvienų pasaulio kampelį. Ame
rikiečiai iš savo pusės nesivaržo 
sakydami, kad nėra pasauly jė- 

ATOMINIO POVANDENINIO LAIVO 
MARŠRUTAS

Naujo* terijo* Amerikos povandenini* laiva* “Triton” strėlėmis 
pažymėta vieta apiplaukė visu žemės rutuliu, sukardama* 36.000 my
lių kelio per 84 diena*. Ši kelionė buvo 1518-21 metai* atlikta garsiojo 
jūrų tyrinėtojo Ferdinando Magelano.

“Triton” laivo įgula tebuvo tik du kartu iškilusi į paviršių: pir
mąjį kartų išsodino Montevideo uoste (Urugvajuj) sunkiai susirgusį 
jūreivį ir išsikėlė Kadize (Ispanijoj), pagerbdami Magelano gimtinė* 
miestą. /

gos, kuri drįstų užpulti Amerikų, 
nes ji savo išradimais ir moder-
niškiausių ginklų gamyba esanti 
pasiekusi nepalyginamų aukštu
mų.

Būdinga, kad sovietai savo grės
mės iššūkiuose neatidenginėja tų 
vadinamųjų ginklų rūšies ir po
būdžio, dažniausia tik tepaminė
dami tolimųjų distancijų raketų 
baisumų. Ar jie turi ir kitokių rū
šių moderniškų, efektingų takti
nių ginklų, niekur neskelbiama ir 
tų ginklų modeliai nepateikiami 
visuomenės viešumai.

Vakariečių spaudos žiniomis, 
sovietaai taip pat gaminasi viso
kiausių ginklų rūšių, kartais pra- 
sprunka žinių ir apie įvairiausias 
dujas, mikrobus ir kitokias baisy
bes, kurios esą ruošiamos atei
ties karui.

Šį kartų norėtųsi tik pavaizduo
ti keletą moderniųjų ginklų rū
šių, kuriuos Amerika viena ar ki
ta proga pateikia savo spaudoje 
ar valstybės vyrų prasitarimuose. 
Svarbiausias jų — atominės ir 
hidrogeninės bombos. Apie ato
minės bombos pavojų galima 
spręsti iš numestosios bombos Hi
rosimoje, Japonijoje, kur žuvo 
80.000 gyventojų ir apie 10.000 
buvo sužeista. Hidrogeninės bom
bos esančios daug pavojingesnės 
ir turinčios daugiau naikinamo
sios jėgos. Tatai baisūs ginklai, 
kurių neribotas mėtymas, iš tik
rųjų, gali sunaikinti šimtus mili
jonų žmonių, tačiau manytina, 
kad be atodairos berti tokias bom
bas, jei įvyktų vad. atominis ka
ras, vis dėlto šiuo metu jau ne
būtų įmanoma, kadangi abi ri- 
valizuojančios pusės yra pasiren
gusios apsiginti nuo tokio bom- 
binio antpuolio, nežiūrint to, ar 
tas bombas neštų priešo lėktuvai 
ar jas svaidytų įmontuotosios to
limojo šaudymo raketos.

šiuo metu vis daugiau kalba
ma ne apie puolamuosius, bet gy
nimosi išradimus. Ypatingai va
kariečių gynimosi sistemoje yra 
tvirtinamas! defenzyvinėje plot
mėje, nes nepasitikima Sovietija, 

kuri, puikiai žinoma, pasjutus 
stipresnė, nesiduos sentimentams 
priešų sunaikinti, o drastiškai pa
naudos visus savo puolamuosius 
arsenalus, kad įgyvendintų fan
tazijos padarų — komunizmo sis
temų visame pasaulyje.

Šito bijodami, vakariečiai yra iš
dirbę ir vykdo nepaprasto jautru
mo stebėjimo ir apsigynimo sis
temų. Kiekvieno krašto gynybos 

rėmus nustato ne tik jo politinė ir 
geografinė situacija, ne tik nu-
matomieji būsimi sąjungininkai, 
spėjamo priešo ūkio ir pramonės 
pajėgumas, bet ir priešo bendra 
kariavimo metodų charakteristi
ka. šitai tiko senesniems kariavi
mo laikams, tačiau tinka ir dabar
čiai, nes ne vien ginklai nulemia 
laimėjimą, kadangi šiandieną prie
šo pajėgumo apskaičiavimas ir 
yra grindžiamas kiek kitokiais 
samprotavimais. Dabar dėl grei
čių yra sumažėję atstumai, nes 
erdvė pakeitė sauskelius. Daug 
kas tvirtina, kad prie nūdienių 
sąlygų reliatyvią persvarą gali 
pasiekti tas, kas pirmas taikliai 
pavartos atominį prietaisą kaip 
puolamąjį ginklų. Toks pirminis 
laimėjimas, žinoma, būtų lemia
mas, jei nukentėjęs delstų ir ne
pajėgtų atsilyginti, ir laikinas, 
jei užpultasis greit atsikeršytų.

Kiek žinoma, Vakarai ypatingą 
dėmesį ir visų savo ginklavimosi 
svorį koncentruoja gynybai ir tik 
po to kontrasmūgiui. šios gyni
mosi taktikos priemonės tik ■ iš 
dalies atskleidžiamos viešumai, 
tačiau jau ne paslaptis, kad die
ną ir naktį mus saugo labai kom
plikuota vakariečių gynybos sis
tema, kurios ankstyvojo įspėjimo 
radaro stotys budi įvairiose stra
teginėse bazėse visai arti Sovieti
jos žemių, o tolimesnėse vieto
vėse išdėstytas įvairiausių gink
lų tinklas minučių laiku pasiruo
šęs sutikti priešą — su ryžtu jau 
erdvėje pasigauti ir sunaikinti 
priešo lėktuvus ar atskrendančias 
raketas. Gynimasis nuo vairuoja
mų priešo raketų yra ne naujas 
išradimas, nes jį anglai jau sėk
mingai panaudojo, kai vokiečiai 
su V-2 puolė Londoną praėjusia
me kare.

Greičiausia ne dėl to, kad įbau
ginti priešų, bet tik kad nuramin
ti savo gyventojus, protarpiais 
vakariečiai atidengia vienų ar ki
tų strateginę paslaptį ar paiteikia 
viešumai venų ar kitų ofenzyvnį 
ar defenzyvinį ginklų.

Yra žinoma, kad sovietai ypač 

intensyvina povandeninių laivų 
statybų, kuriais karo atveju siek
tų sunaikinti vakariečių laivus ir 
užblokuoti kelius į kontinentų. Ap
saugai nuo Sovietijos povande
ninių laivų, vakariečiai gamina 
atomu varomus povandeninius 
laivus, dabar jau gaminamus iš
tisomis serijomis, kurie gali be 
išsikėlimo išbūti po vandeniu de- 
šimtimis dienų ir praplaukti visas 
žemės vandenų erdves. Skelbia
ma, kad tokie povandeniniai lai
vai turį nepaprasto jautrumo ra
daro įrengimus, užčiuopiančius 
priešų kelių šimtų mylių nuotoly 
ir galį juos sunaikinti tolimojo 
šaudymo raketomis.

Be sunkiųjų antilėktuvinių ra-; 
ketų, be nepaprasto greičio nai-1 
kintųvų oro erdvėse, dabar Ame
rikos ir Anglijos kariuomenė esan- ' 
ti jau apginkluota tik 20 svarų ' 
sunkumo rankose nešiojamais 
ginklais, kurie iš paprasčiausių 1 
pozicinių apkasų galį nušauti 
priešo lėktuvų ar per viršų skrie- 
jaančių raketų. Šis modernusis 
ginklas turįs vad. “raudonųjų 
akį”, kuri ypač išryškinanti įžval
gumų ir nustatanti taiklumų.

Be to, dar minima spaudoje ir 
visa eilė kitokių moderniųjų gink
lų rūšių, kaip: atominė artilerija, 
nepaprasto dažnumo kulkosvai
džiai ir šautumai, naujo, labai 
kieto ir sunkiai prašaunamo me
talo, tankai, ypatinga kariuome
nės apranga, apsaugojanti nuo 
radijavimo, ir kitoki įvairūs kom
plikuotai strategijai taikomi gink
lai bei įrengimai.

Svarstydami ginklavimosi rung
tynių pavojų taikai, Vakarų ka
riniai ir politiniai stebėtojai vis' 
dėlto didžiausių reikšmę priskiria 
ekonominiams faktoriams ir gy
ventojų dvasiai. Niekas neabejo
ja, kad Vakarai yra nepalyginami 
išsivystymo srityje, o ir gyvento
jai čia lemiamu momentu būtų 
ryžtingesni ginti savo sukųrtųjį 
gerbūvį ir laisvės principus.

Kita tema kalbant apie sovietų 
ir jų pavergtų tautų gyventojus. |

PAKEITIMAI LIETUVOJE VEIKIANČIŲ 
TEISMŲ SANTVARKOJE

Respublikinio sovieto posėdyje 
Vilniuje, birželio 8 d., buvo forma
liai patvirtintas “savas” respub
likinis teismų santvarkos įstaty
mas. Ištiktųjų jis esmėje nesiskiria 
nuo kitų sovietinių respublikų teis
mų santvarkos įstatymų, kadangi 
jis turėjo būti surašytas prisilai
kant Maskvoje 1958 metų gale pri
imtų “pagrindų”. Lietuvai tuos 
pagrindus pritaikant, tereikėjo 
atsiminti, kad čia dabar neri teri
torijos padalinimų sritimis, todėl 
čia tegali būti tik dvi teismų rū
šys: rajoniniai (liaudies) teismai 
ir respublikinis aukščiausias teis
mas. Į pagrindų rėmus taip pat 
reikėjo įrašyti, kokia kalba bus ve
dama teisena. Nors projektas bu
vęs labai daug kur svarstytas ir 
dėl jo pasisakę visi teisės specia
listai, bet nematyti, kad būtų su
galvota kas nors skirtinga ir nau
ja, kuo nors ypatingai Lietuvos 
reikalams pritaikyta. 

r
Viena iš didžiausių naujienų, tai 

kad įsakmiai pasakyta, jog teisena 
respublikoje vedama lietuvių kal
ba, arba tos vietovės gyventojų 
daugumos kalba. Asmenims, ku
rie , teisme vartojamosios kalbos 
nemoka, parūpinamas vertėjas. 
Tik vėliau paaiškės, kaip tas dės
nis bus vykdomas praktikoje. Vi
sų pirma, turės dar paaiškėti, kas 
bus laikoma “vietove”, kurios gy
ventojų daugumos kalba lems teis
me vartotinos kalbos parinkimą. 
Rajone bus tik vienas teismas. Jo 
jurisdikcija apims ir rajono cen
tro miestų ir rajono teritorijų. Ar 
“vietovė” bus laikomas tik mies
tas, kuriame bus to teismo būstinė, 
ar ir visas rajonas, esąs to teismo 
jurisdikcijoje? Sakysime, Pabradė
je, Nemenčinėje, net Švenčionyse 
gali vyrauti viena kalba, o tuose 
rajonuose — kita. Dar neaiškiau,

ORO GYNYBOS RAKETA,
tesverianti tik 20 svarų ir pajėgianti numušti ore lėktuvų ar net prie
šo raketą. Šiais ginklais dabar ginkluojami Amerikos pėstininkai ir 
jūrininkai.

Š.m. birželio 12 d. “Pravdos” 
nr-je patalpintas straipsnis, ku
ris gina Chruščiovo vedamąją 
nuosaikumo politikų ir puola “kai
riojo sparno” tarptautinės komu
nizmo politikos šalininkus.
Nors straipsnyje vardai neminimi, 
tačiau politikos stebėtojams ne
tenka abejoti, kad šis straipsnis 
yra nukreiptas prieš raudonosios 
Kinijos politikų. Visa tai patvirti
no vakariečių spėliojimus, kurie, 
■iširus Paryžiaus konferencijai, sa
kė, kad Chruščiovas buvo spau
džiamas komunistinio kairiojo 
sparno.

Straipsnyj paliečiama Lenino 
“Infantilistinio kairiojo sparno“ 
kritika, kurioje jis savo metu puo
lė komunistinius ekstremistus, ra
dikalių priemonių šalininkus.

Toliau pabrėžti Chruščiovo žo
džiai, kuriais jis įspėja, kad ne
reikia griebtis per daug skubių 
priemonių; norint kų nors laimė
ti; reikia laukti, iki reikalas bus 
pribrendęs. Gi Pekinas praėjusią 
savaitę smarkiai kritikavo nusi
ginklavimų; jo teigimu, tik karo 
pagalba galima pasiekti visiško 
komunizmo laimėjimo.

“Pravdos” straipsnis yra aštrus 
įspėjimas Pekinui.

KITUR SPAUDOJ PASIŽVALGIUS
KAI MAŽI REIKALAI VEDA IŠ DIDELIO KELIO

“Dirva” teisingai pasisako apie 
tuos, kurie meta kelių dėl takelio. 
Ji vedamajame pabara tuos, ku
rie lankstosi okupantui:

Laikraščiuose, susirinkiihuose ir 
pasitarimuose dažnokai užsimena
ma apie mūsų santykius su Lietu
vos okupantu. Ir atrodo, kad prin
cipuose visi sutariame: su okupan
tais jokių santykių. Mes stengia
mės ryšius palaikyti tik su lietu
viais, atseit, savo žmonėmis. O ry
šių palaikymas su okupantais jau 
yra lyg ir savotiškas mūsų pripa
žinimas neteisėtai įvykdyto smur
to prieš tautų ir valstybę.

Taip yra tik mūsų pasisakymuo
se. O praktiškai reikalai jau eina 
kiek kita linkine. Ir laikui bėgant,

kaip bus tenai, kur vartojamos 
trys kalbos ir nei viena nesudaro 
daugumos. Kaip bus, pavyzdžiui, 
su Vilniaus teismais, kur tiek daug 
rusų, jog nežinia, lietuviškai ar 
rusiškai kalbančiųjų yra daugiau, 
šalia lenkų mažumos (Vilniuje bus 
keturi rajoniniai teismai, nes mies
tas tebėra padalintas rajonais). 
Panašus klausimas gali kilti ir 
Klaipėdoje, nes ten irgi tiršta ru
sų. Kariuomenė dalyvauja teisėjų 
ir tarėjų rinkimuose, tad kariuo
menė galės būti įskaitoma ir į gy
ventojus jų vartojamos kalbos 
persvarai nustatyti, o kariai Lietu
voje laikomi ištisai nelietuviai.

Teisėjai ir toliau bus renkami 
sovietine tvarka, tai yra, žmonėms 
reiks balsuoti už partijos nurody
tus kandidatus. Tik dabar jie bus 
renkami ne trejiems, o penkeriems 
metams. Tarėjus (po 75 ar dau
giau rajone) dabar jau rinks “at
viruose balsavimuose”, tai yra, 
partijos organų sušauktuose įmo
nių ar įstaigų darbininkų ir tar
nautojų susirinkimuose, kur par
tijos atstovas pasiūlys kandidatus, 
jo paskirti kalbėtojai juos pagirs 
ir visi vienbalsiai už juos pakels 
rankas (arba niekas nepakels ran
kos prieš), paskui pagal duotą 
ženklų paplos delnais. Toki tarė
jų rinkimai bus daromi kas dveji 
metai. Tarėjai kviečiami dalyvau
ti bylų sprendime, po du šalia tei
sėjo. Teisėjai ir tarėjai dabar ne
galės būti jaunesni kaip 25 metų. 
Ligi šiol tas amžiaus minimumas 
buvo 23 metai.

Respublikinį aukščiausį teismą 
ir toliau penkeriems metams rinks 
respublikinis sovietas. Šalia bylų 
peržiūrėjimo (kai yra protestas 
prieš liaudies teismo sprendimą) 
ir svarbesniųjų bylų sprendimo, 
šiam teismui (jo prezidiumui) da- 

tie reikalai gausėja, mes minkštė- 
jam, imam teisintis, kad čia tai ga
lima, p ten tai ne. Bet, žiūrėk, po 
kiek laiko, ir ten, kur anksčiau 
nebuvo galima, dabar jau ne nuo
dėmė.

Nesenai šioje vietoje mes pa
kertoj om vieno lietuvio gydytojo 
nuomonę, kaip jis žiūri į išdras
kytų šeimų klausimą. Jis pasisakė 
labai aiškiai, kad išdraskytų šei
mų sujungimo klausimas jam taip, 
pat svarbus, kaip ir kiekvienam 
lietuviui, bet jis nesutinka lanks
tytis okupantui ir jo malonės pra
šyti. Bet, paskelbus tų sveikų 
nuomonę, atsirado ir prieštarau
jančių. Atseit, jei tik vienų ar kitų 
galima išgelbėti, mes neturim 
vengti tokio lankstymosi. Taigi 
šiuo atveju jau pasisakoma už 
išimtis. O tų išimčių, einant tuo 
keliu, reikia būti tikriems, su pra
bėgančiais metais daugės. Ir taip, 
pamažu mes slysime nuo principų, 
vis teisindamiesi, kad čia tai tik
rai galima, o ten tai dar uždraus
ta.

Reikia pripažinti, kad prieš de
šimtmetį ar kiek daugiau, mūsų 
principai buvo aiškesni. Tada, te- 
bejausdami dar karštas išgyveni
mų ii- persekiojimų žarijas, kiek
vienas, be jokių paaiškinimų iš 
viršaus, žinojome, kaip reikia lai
kytis ir elgtis, kad mes būtume ne 
šiaip sau iš namų išėję pakieminė- 
ti, bet tikri politiniai tremtiniai 
ar pabėgėliai. O dabar, kuo toliau 
keliaujame, tuo labiau nuo tų prin
cipų tolstame. ' O kad taip yra, 
štai ir nauji daviniai.

Neperseniausiai okupantas, mus 
viliodamas, atsiuntė nemažus kie
kius įdainavimų. Pradžioje dar 
galvojome, pirkti ar ne. O dabar 
ne tik pirkti nebebijom, bet ir per 
lietuviškas radijo valandėles gro
ti. O po tų įdainavimų, propagan
dinių knygų, atėjo siuntos jau 
grynai materialinių turtų: mėly
nių uogienės, kažkoks lietuviškai 
rašomas “džemas” ir kt. Latviams 
jie atsiuntė konservuotų žuvelių, 
estams vėl ko kito. Ir vis su tauti
niais užrašais, drauge priminda
mi, kad tai Lietuvos TSR gaminys, 
Latvijos TSR, Estijos TSR... Ir 

bar atitenka ir rajoninių teismų 
administravimas, kadangi prieš 
kiek laiko visoj sovietijoj yra pa
naikintos teisingumo ministerijos.

Didesniuose rajonuose ir mies
tuose bus po kelis teisėjus viena
me teisme. Tenai (panašiai, kaip 
būdavo nepriklausomoje Lietuvo
je) vienas teisėjas bus paskirtas 
vyresniuoju teisėju — to teismo 
administratorium. Ligi šiol kiek
vienas teisėjas turėjo savo apy
linkę — rajono dalį. LNA 

mes, lyg būdami alkani, skubam 
tas uogienes pirkti, ant savo stalo 
laikyti tuos Lietuvos TSR užrašus, 
net .kitiem rodyti ir džiaugtis, kad 
tai iš Lietuvos. O mūsų prekybi
ninkai, net per galvas versdamie
si, skpba tų “brangių” preią 
mums parūpinti... kad tik uždirb
tų. O kaip tos “brangios” prekės 
ten gaminamos, kam jos čia siun
čiamos, kodėl už jas, palyginti, 
nustatytos labai brangios kainos, 
mes užmirštam pagalvoti.

Gaila, bet pradėjom jau daug 
kų užmiršti. Ko anksčiau visiškai 
nereikėjo priminti, šiandien jau 
reikia, kad kitas pirštu parodytų. 
Ir tik kai parodo, lyg susigėstam, 
kad jau labai toli nuo savo tikrų
jų principų esam nukeliavę. O 
okupantas, turįs ilgametę tautų 
pavergimo praktiką, taip pat tu
rįs ir savus metodus, kaip suma
žinti svetur išėjusių pasipriešini
mą,, būkim tikri, išgalvos dar gra
žesnių dalykų. Jais mes toliau 
slysime, mokėsime brangų pinigą, 
tuo pačiu remsime okupantą ir 
drauge savo principus laidosime.

Kai tokie ir panašūs kasdieni
niai klausimai iškyla, dažnai pa
sidairau, o ką gi mūsų veiksniai 
apie tai sako, Gal jie turi kokią 
kitą rimtą nuomonę, gal pritaria, 
gal nori perspėti. Ne, to niekur 
nesurasi. Mūsų veiksniai užimti tik 
dideliais darbais — Lietuvos lais
vinimu... o mažiems reikalams jie 
neturi laiko... Bet ar neatsitiks 
taip, kad tie maži reikalai mus vi
sus iš kelio išvers? Ir tada mes 
kas sau pakriksime. O okupantas 
tuo mielai džiaugsis, nes tikslą 
bus atsiekęs.

SOVIETŲ PILIEČIAMS 
NUSIBODO MĖNULIAI

Pirmą kartą sovietinėj spaudoj 
pasirodė kritika, nukreipta prieš 
raketas bei rankų darbo mėnulius. 
“Komsimolskaja Pravdoje” tūlas 
pilietis kritikuoją valdžią, kuri per 
daug rūpinasi “dangiškais daly
kais”; būtų geriau, jeigu ji dau
giau rūpintųsi gyvenamųjų namų 
statyba bei maisto atpiginimu. 
Kitas skaitytojas, pasirašęs tik 
vienu Aleksiejaus vardu, rašo: 
“Užmirškit mėnulį ir geriau rū
pinkitės, kad ant stalo būtų geres
nis maistas, ir tik po to galit sau 
vėl žaisti su mėnuliu”. Tas pats 
skaitytojas toliau rašo: “Paklaus
kit bet kurį darbininką, ko jis no
rėtų: ar kad sputnikai ir lunikai 
skraidytų, ar kad jų vietoje at
pigtų per pusę medžiagos metro 
kaina arba kad jis galėtų įsigyti 
elektrinį lygintuvą, — ir aš esu 
tikras, kad jis jums atsakys: Dėl 
Dievo meilės, palikit jūs tas re
ketas ramybėje”.
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SKAUTU TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA 
INDIJOJE .
RAŠO A. KRAUSAS

AR LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
GALIMYBĖS DIDĖJA?

“Margučio” pasikalbėjimo su dr. P. Daudžvąrdžiu, 
Lietuvos konsulu Čikagoj, ištrauka.

Indija 1947 m. rugpjūčio 15 
dieną savo nepriklausomybės ko
votojo Mahatma Gandhi pastan
gomis buvo paskelbta nepriklau
soma dominija, o 1950 m. sausio 
mėn. 26 d. Indija paskelbta ne
priklausoma respublika, drauge 
priklausanti komonvelto nariu. 
Respubliką sudaro 14 valstybių ir 
G centrinės administracinės terito
rijos. Sostinė yra New Delhi. Val
stybės plotas užima 1.269.640 kv. 
m. su 412.750.000 gyventojų 
(1950 m.), 80% gyventojų žem
dirbiai. Žymesnieji miestą: Kalku
ta, Bombėjus, Madrasas, New and 
Old Delhi, Hyderabad.

Šiuo metu Indijoje dar tebėra 
anglų kalba oficialioji kalba, bet 
nuo 1965 metų numatyta įvesti 
hindi kalba visoje Indijoje.. Pietų 
Indijoje apie 87 milijonai gyven
tojų jos nesupranta. Indijoje už
tinkame 179 kalbas su 544 tarmė
mis. Iš tų 179 kalbų 116 yra ne
gausingos genčių šnekos, priklau
sančios sino-tibetiečių kalbų šei
mai. Literatūroje, auklėjime, vie
šame bendruomenės gyvenime yra 
15 svarbiausių kalbų: 1. Hindi, 
2. Urdu, 3. Bengali, 4. OriyaK 5. 
Marathi, 6. Guyarati, 7. Sindhi, 8. 
Punjabi, 9. Nepali, 10. Assamense, 
11. Kashmiri, 12. Telugu, 13. Ka- 
mada, 14. Tamil, 15. Malayalam. 
Mokslo vyrų ir dvasininkų dar 
vartojama sanskritų kalba. Tos 
visos kalbos suskirstomos į ketu
rias pagrindines šakas: 1. Indo- 
Arijų, 2. Dravidų, 3. Austric, 4. Si
no-tibetiečių.

MOKYMAS
Privalomas mokslas pagal kon

stituciją iki 14 metų. Bet planas 
pavėluotas ir neįvykdytas dėl fi
nansinių sumetimų. 1956 m. Indija 
paskyrė 379 mil. dolerių mokyk
loms. Neseniai atsikūrusiai Indi
jos Respublikai yra sunku iš kar
ti švietimą pakelti iki reikiamo ly
gio. Gyventojų prieauglis yra la
bai didelis, priauga 5 milijonai 
kasmet. Todėl 1953 metais buvo 
tik 19% raštingų. Dėl ekonomi
nių sunkumų mokyklas telanko 
40% vaikų tarp 6 ir 11 metų am
žiaus, 10% tarp 11-17 metų. Tuo 
būdu gyventojų prieauglis yra di
desnis už raštingųjų prieauglį. 
Nepriklausomai gyvenant tikimasi 
Švietimo būklę pagerinti. Krašte 
steigiamos įvairios mokslo įstai
gos: vaikų darželiai, pradinės, vi
durinės ir augštosios mokyklos. 
Be jų veikia dar meno ir gamtos 
mokslų kolidžai. Veikia 34 univer- 
sitetai (1956).

/
' RELIGIJA

Vyraujanti indų religija yra 
Hindu, kuriai priklauso apie 304 
milijonus, musulmonų apie 35 mi
lijonus, krikščionių 8 milijonai, 
Sikhų 6 milijonai, Jainistų, Budis
tų, Zoroastrų, žydų yra po ma
žiau.

PRAMONĖ
Žemės ūkis yra pagrindinis už

siėmimas, bet ir industrija yra 
smarkiai auganti šaka. 1956-57 me
tais javų derlius buvo rekordinis, 
davęs 68,6 mil. tonų. Krašte yra 
galvijų 150 milijonų, ožkų 57 mil., 
buivolų 45 mil. avių 39 milijonai. 
Valstybė paskelbė du penkmečių 
planus. Pirmasis, 1951 m. paskelb
tasis, kreipė daugiau dėmesio į že
mės ūkio pagerinimą, o antrasis 
(1956 m.) — daugiau į pramonę. 
Svarbiausioji pramonės šaka: med
vilnė, džiutas, plienas ir cemen
tas. 1958 metų I-me pusmetyje 
pagaminta audinių 6,9 mil. jardų. 
1958 metais bedarbių skaičius sie
kė 1.128.700.

PREKYBA SU UŽSIENIU
1957 metais importas siekė 

10.258 mil. rupijų (rupija lygi 21 
amer. centui). Tais metais preky
bos deficitas siekė 8.830 mil. ru
pijų. Daugiausia buvo importuo
ta mašinų, žibalo ir kitų degalų iš 
Anglijos, Amerikos ir Vakarų Vo
kietijos.

14. INDŲ RESPUBLIKA

239 mil. dol., Burma, Canada, Aus
tralija ir Pakistanas taip pat pa
dėjo maistu. Ir antrasis penkme
čio planas 1958 ni. turėjo sunku
mų sunkioje pramonėje, plieno ir 
kasyklų industrijoje, transporte, 
jėgainių statyme ir irigacijų sri
ty. Antrasis penkmečio planas 
įstrigo.jau pačioj pradžioj 1956 m. 
dėl žymaus kainų pakilimo, gyny
bos bei maisto trūkumo. Peržiūrė
tas planas, ir lengvoji pramonė 
nukentėjo prieš sunkiąją, kuri li
ko nepaliesta. Pasaulinis Bankas 
paskyrė balandžio mėn. (1958 m.) 
43 mil. dolerių ir rugsėjo mėn. 85 
mil. dol. geležinkeliams paskolos. 
Amerika paskyrė 225 mil. dolerių 
užsienio importui padengti pasko
lą ir 57 mil. parduodama grūdų, 
20 mil. dolerių geležies kasyk
loms. Būklei negerėjant, rugpjū
čio mėn. 5 valstybės — Amerika, 
Anglija, Canada, Vakarų Vokieti
ja ir Japonija — paskyrė per Pa
saulinį Banką 350 mil. dol. pasko
lą. Paskolomis parėmė Indiją ir 
kitos valstybės: Rumunija pasky
rė 11 mil. dol. rafinerijos staty
bai, Sovietų Rusija 45 mil. svarų 
ir Čekoslovakija 6 mil. svarų. So
vietai taip pat parėmė plieno lie
jyklos statybą Bhilai, paskirdami 
115 mil. dol. paskolą. Jie parėmė 
taip pat plieno, alyvos, sunkių ma
šinų ir farmacijos gamyboje.

FINANSAI
1958-59 metais buvo deficitas 

dviem bilijonam rupiju (418 mil. 
amer. dolerių) Sąmata siekė 10.2 
bilijonų rupijų.

TRANSPORTAS
Indija turi 36.000 mylių geležin

kelių ir užima ketvirtą vietą pa
saulyje. Antram penkmečio planui 
įvykdyti 1958 metais Pasaulinis 
Bankas suteikė papildomai pasko
los 85 mil. dolerių. Civilinė avia
cija smarkiai plečiasi. Nuo 1953 
metų veikia dvi oro susisiekimo 
bendrovės: Air Indian Internatio
nal ir Indian Airlines. Tarptauti
niam ir vietiniam laivų susisieki
mui pagerinti Pasaulinis Bankas 
1958 m. paskyrė paskolos 29 mil. 
dolerių Kalkutos uostui ir 14 mil. 
amer. dol. Madraso uostui.

VALSTYBINĖ SANTVARKA
Valstybės konstitucija priimta 

1949 m. 11. 26 d., kuri pradėjo 
veikti nuo 1950.1.26 d., t.y. nuo 
Indijos Respublikos nepriklauso
mybės paskelbimo dienos. Nuo 
1957. 8. 15 d. Indija priklauso 
Komonveltui. Krašto valdžią su
daro dveji rūmai: Augštieji ir Že
mieji. Augštuosius rūmus sudaro 
nedaugiau kaip 250 narių, kas an
tri metai trečdalis narių pasi
traukia, keičiasi, žemesnieji rū
mai susideda iš 500 narių, išrink
tų tiesioginiai piliečių. Kiekviena 
valstybė turi po gubernatorių ir 
po seimelį. Respublikos (unijos) 
prezidentas paskiria ministrą pir
mininką. šiuo metu Indijos Res
publikos prezidentas yra dr. Ra
jendra Prasad, o ministerių pir
mininku, užsienio reikalų ministe- 
riu bei atominės energijos minis- 
teriu yra Jawaharlai Nehru.

ĮVYKIAI
1958 m. antrasis penkmečio pla

nas iš pagrindų pakeistas. Maisto 
trūkumas ir didėjantis gyventojų 
prieauglis iššaukė Uttar Pradesh 
ir Vakarų Bengalijoje riaušes. Ki
tos valstybės atėjo pagalbon In
dijai: Amerika paskyrė grūdų už

LAIŠKAS 1S LIETUVOS
ŽMOGUS — ŽMOGUI

Kaikurios mintys apie šių diemj lietuvį inteligentę. 
(Tęsinys iš “M.P.” 26 Nr.)

Vienoje vidurinėje mokykloje 
dirba senas mokytojas. Apie jį, 
jo darbą rašė laikraščiai, kalbėjo 
radijas. Žmonės irgi pradėjo kal
bėti. Prisiplakėliu vadino. O man 
šis senokas, žilstelėjęs, bet dar 
gyvų akių, judrus žmogus trumpai 
teatsakė: “Mokau mūsų vaikus 
lietuviško rašto, mokau mylėti 
gimtąjį kraštą, jo žmones, būti 
naudingais jiems.” Ir argi tai pri
siplakėlis? Jis dirba darbą, kuris 
naudingas visai tautai.

Ir koks keistas sutapimas. Ki
tas, jau pagyvenęs mokytojas be
sirandąs Vakaruose, laiškuose nu
siskundžia, kad kažkas jam pri
metė piktu žodžiu neveiklumą, pa
vadino “prisiplakėliu” prie gyve
nimo. Ir šis mokytojas atsikerta 
labai trumpai: “Aš mokau mūsų 
vaikus lietuviško rašto ir darau 
viską, kad jie būtų lietuviais!” 
Nei vienas, nei kitas mokytojas 
niekada nebuvo pažįstami, vienas 
nuo kito gyvena taip toli, bet juos 
riša bendras tautinės garbės jaus
mas. Taip pat su visais Lietuvos 
inteligentais. Kaip jie kartais ne
klystų, kaip neatrodytų kartais 
keisti jų poelgiai, mintys, bet jie 
stengiasi būti naudingais savo tau
tai.

Negalima sakyti, kad Lietuvos 
inteligento žinios būtų ribotos. 
Jis džniausiai yra baigęs vieną 
ar kitą aukštąją mokyklą, pasi
rinkęs ir gerai išstudijavęs kokią 
nors specialybę (kiek tai vietos

I

VIDAUS PROBLEMOS
Dėl finansinių sunkumų 1958 

m. atsistatydino finansų ministe- 
ris. Indiją vargina žymi bedarbė, 
nuolatinis chroniškas maisto trū
kumas ir neaugėta sanitarinė būk
lė, nes trūksta daktarų. Vaikų 
mirtingumas labai didelis. Jis ma
žėja, bet palyginus su kitom val
stybėm vis dar didelis, čia paduo
du indų mokslininko S. Chandra
sekhar vaikų mirtingumo davinius 
skliausteliuose 1900 m. ir nesu- 
skliaustus 1951 m. vienam tūks
tančiui gyventojų: Indija — 116, 
(232), Ceilonas 84 (178), Japo
nija 57 (151), Anglija 30 (154), 
Amerika 29 ( — ), Australija 25 
(104), N. Zelandija 23 (71), Olan
dija 22 (153) ir Švedija 21 (94).

(b.d.)

sąlygomis reikalaujama).
“Aš mažas žmogus ir noriu gy

venti” — tokiu šūkiu vadovaujasi 
lietuvis inteligentas ir viską savo 
gyvenime pasirenka labai atsar
giai. Tai suprantama. Buvo metai 
žymiai sunkesni, žmonės nežinojo 
kaip susiklostys jų likimas, kaip 
tvarkyti savo gyvenimą, nežinojo 
ar galės dirbti, išlikti lietuviais. 
Kai kas (tokių buvo mažai) tie
siog bandė “prisitaikyti” — įstai
goje pasirašyti tik rusų kalba, 
kalbėti rusiškai, nors tos kalbos 
net kaip reikiant nemokėjo. Bet 
tai buvo nerikalingas ir negražus 
žingsnis. Iš tautos negalima atim
ti jos kalbos, papročių, tautinio 
charakterio savybių. Gal būt tik 
sunaikinus visą tautą. Tačiau šian
dien niekas to padaryti neišdrįs. 
Taigi, kai kuriems nereikėjo per
daug stengtis ir parodyti save silp
nais panikieriais. Bet kas praėjo, 
tai praėjo.

Šių dienų Lietuvos inteligentas 
į savo įstaigą yra atėjęs dviem 
keliais — vieni, jaunesni pradėjo 
dirbti baigę po karo pasirinktuo
sius mokslus, kiti, senesni: “gy
venimo veteranai” jau yra dirbę 
ir prieš karą. Aišku savaime, kad 
tarp jaunųjų ir senųjų dažnai ky
la karšti ginčai. Visais gyvenimo 
klausimais. Jaunieji senuosius vi
sada linkę laikyti “opozicija”. Bet 
tai juk labai gyvenimiška. Visur 
ir visais laikais jaunųjų galvose
na ir idėjos skyrėsi nuo senųjų.

Kokia Tamstoa pažiūra į Lie
tuvos išlaisvinimo galimybes? Ar 
Tamstos nuomone, jos didėja ar 
mažėja? Jei didėja — kuo galima 
tatai pagrįsti?

— Manau, kad Lietuvos išlais
vinimo galimybės didėja. Savo 
manymą grindžiu laisvės idėjos 
įsisiūbavimu ii- plitimu. Azijoje 
ir Afrikoje dygsta nepriklausomos 
valstybės viena po kitos. Jų dy
gimą remia ir propaguoja ir Ru
sijos imperijos diktatorius Chruš
čiovas. Jo pavergtieji bei pris
paustieji žmonės bei laisvasis pa
saulis vis labiau ir labiau reika
laus laisvės ne tik Azijos ir Afri
kos kolonijoms, bet taip pat ir 
Europos kolonijoms: Lietuvai ir 
kitoms valstybėms, kurias sovie
tai jėga bei smurtu yra užgrobę 
ir savo kolonijomis pavertę.

Lietuvos ir kitų sovietų paverg
tųjų tautų išlaisvinimas ateis tam 
tikro istorinio proceso pasekmė
je. . To proceso raida, deja, yra 
lėtesnė, negu trokšta lietuvių tau
ta ir reikalaujaz jos interesai. 
Svarbiausia — kalbamo proceso 
spyruoklė yra žmonių prisirišimas 
prie laisvės idėjos. Tiek Lietuvo
je, tiek kituose sovietų užvaldy
tuose kraštuose prisirišimas prie 
laisvės idėjos (valstybinės, tau
tinės, pilietinės, religinės) — te
bėra gyvas, ir kuo toliau, tuo dau
giau jis bus intensyvus. Tatai 
junta Lietuvos okupantai ir jų 
agentai. Jie nuolat puola “buržu
azinius nacionalistus” — patrio
tus lietuvius, tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje.

Ar prasidėjęs didesnis bendra
darbiavimas tarp Lietuvos ir iš
eivių lietuvių gali Lietuvos laisvi
nimo požiūriu atnešti kokios nau
dos ir patarnauti laisvinimo tiks
lams? Kaip žiūrite į raginimus 
aplankyti Lietuvą? Kaip vertinate 
giminių iš Lietuvos išleidimą 
Amerikon?

— Koks gi yra ar gali būti 
“bendradarbiavimas” tarp Lietu
vos ir išeivių lietuvių? Lietuva 
juk yra Sovietų Sąjungos nelais
vėje; jokio ryšio bei santykiavi
mo su laisvuoju pasauliu ji ne
turi. Visi jos ryšiai bei reikalai 
turi eiti per okupantą — per So
vietų Sąjungą. Lietuvis, norėda-

Tačiau tiek jaunieji, tiek senieji 
inteligentai yra lietuviai ir did
žiuojasi tuomi. Kai kas už tėvynės 
ribų yra įsitikinęs, kad Lietuvoje 
nebeliko tautinio branduolio, kad 
ten žmonės nenori ar negali vys
tyti savo tautinę kultūrą. Tai ne 
tiesa. Gal būt ateityje šis teigi
nys turės kitokią prasmę, bet tai 
parodys gyvenimas. Prognozes 
tautos likimui daryti nėra taip pa
prasta.

Lietuvis inteligentas pastoviai 
stengiasi plėsti savo akiratį. Jis 
lanko kiną, teatrą, daug skaito. 
Reikia pasakyti, kad kinui Lietu
voje skiriama daug dėmesio. Ta
čiau mūsų inteligentai labai ren
kasi filmus. Ir, žinoma, daugelis 
mėgsta lankyti užsienio gamybos 
kūrinius — italų, prancūzų, lenkų. 
Kuo paaiškinti tai? Žmonės nori 
sužinoti daugiau apie vakarų gy
venimą, patys pajusti jį, spręsti, 
daryti išvadas. Žinoma, filmas nė
ra jau tokia puiki priemonė val
stybės ar tautos gyvenimui cha
rakterizuoti (manau ta prasme, 
kad filmuose galima ir pagražinti 
ir pajuodinti), bet vis tiktai pati 
efektingiausią pasakojimo forma.

Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Pane
vėžio ir kitų didesnių miestų kny
gynuose galima nusipirkti vieną 
kitą knygą vokiečių, lenkų, pran
cūzų kalba, kai kuriuos užsienio 
valstybių laikraščius. Žinoma, kad 
lietuvio inteligento žinios apie va
karus, jų kultūrą, buitinį gyve
nimą ribotos. Reikia tačiau kons
tatuoti faktą, kad labiausiai domi
masi buitimi. Politiniai faktoriai 
tame lietuvio inteligento smalsu
me tapo nustumti į antrą ar net 
trečią planą. Štai kodėl komunis
tų paleistas šūkis “pavyti ir pra
lenkti vakarus” nėra toks komiš
kas. Jo pagrindas slypi kur kas 

mas išvažiuoti iš Lietuvos, turi 
prašyti leidimo iš Letuvos oku
panto. Lietuvis, norėdamas va
žiuoti Lietuvon, taip pat turi pra
šyti leidimo iš okupanto. Lietu
vis, turįs kokį nors teisinį ar pre
kybinį reikalą Lietuvoje ar už
sienyje, turi tvarkyti jį per sovie
tines įstaigas. Tai kur gi čia ben
dradarbiavimas tarp Lietuvos ir 
išeivių lietuvių?

Faktinai, sovietų okupacinė 
valdžia draudžia Lietuvos žmonių 
bendradarbiavimą su išeiviais. Ji 
teleidžia susirašinėjimą su užsie
niu, bet visi susirašinėjimai tebė
ra policijos sekami ir cenzūruo
jami. Be to, leidžiama siųsti į 
Lietuvą siuntinius, bet ir šitą lab
darybės darbą sovietai trukdo biu
rokratiniais formalumais ir ypač 
dideliais mokesčiais.

Sovietai ligšiol neleidžia bent 
kiek normalesnio turistų judėjimo 
iš užsienio į Lietuvą. Buvo įleista 
kelios užsienio lietuvių komunistų 
ekskursijos komunistų propagan
dos tikslams. Šiaip gi padorių 
žmonių, tai yra nekomunistų, ga
vusių leidimą atsilankyti tam tik
ruose Lietuvos miestuose, skai
čius yra ligšiol kuomažiausias. To
kiems keliautojams yra statomi 
įžūlūs, sąmoningam lietuviui ne
priimtini reikalavimai, primeta
ma jiems eilė suvaržymų: jie ne
gali gyventi pas gimines, privalo 
gyventi valdiškam viešbuty, tegali 
lankyti sovietų nustatytas vietas 
ir yra smarkiai policijos sekami, 
žodžiu, jie yra laikomi savo rū
šies kaliniais.

Kai okupantai ragina laisvuo
sius lietuvius ką daryti, tai būki
me tikri, kad jie tatai daro ne 
Lietuvos ir lietuvių laisvės nau
dai, bet savo politinei ir ekonomi
nei naudai. Viena, jie nori patri- 
jotus lietuvius sugundyti nusi
lenkti jiems ir pripažinti jų auto
ritetą Lietuvoje. Antra, jie nori 
iš kitų (tariamai “kapitalistų”) 
išlupti galimai daugiau dolerių 
ir vartoti tuos dolerius jų nieki
nimui ir “laidojimui”.

Kol Lietuva yra Rusijos oku
puota, kol laisvo turizmo į ją nė
ra, tol ten važiuoti ir okupanto 
išnaudojamais būti nėra racijos 
ir patriotinio išrokavimo.

Tas giminių išleidimas, kuris 
iki šiol vykdomas, yra grynas so
vietinis propagandos arkliukas. 
Tas juk daroma ne įstatymo ke
liu, o okupanto nuožiūra — lyg 
ir malonės aktu, po neišpasakyto 
vargo ir visokių prašymų bei iš
pažinčių ir kančių tiek emigran
tui, tiek jų giminėms. Geri pavyz
džiai yra Leonų ir Armonų by
los.

Kaip Tamsta vertinate bendrą 
tarptautinę padėtį? Pasaulis eina 
į naują karą, ar ir toliau laikysis 
ginkluotos taikos?

— 40 metų patyrimas parodo, 
jog derybomis su sovietais nega
lima išspręsti jokio bent kiek 
svarbesnio tarptautinio klausimo. 
Per 40 metų laisvasis pasaulis 
faktinai nėra turėjęs su sovietais 
normalių santykių, o tik ginkluo
tą taiką. Tokia padėtis paliks ir 
toliau.

PAGARBINO
JURGI VIDMANTĄ

“Už ilgametį mokslinį pedagogi
nį darbą ir nuopelnus ruošiant 
durpių pramonei specialistus, ry
šium su gimimo šešiadešimtosio- 
mis metinėmis” Jurgis Vidmantas 
gavo Paleckio pasirašytą “garbės 
raštą”. J. Vidmantas yra vienas 
iš Lietuvos technikos fakulteto 
dėstomojo personalo narių, užsili
kęs dabartiniame Kauno Politech
nikos institute, 

giliau. Tiek Lietuvos, tiek ir kitų 
šalių žmonės nori gyventi, gražiai 
gyventi. Štai čia ir griebiamasi 
kortos, kuria galima lošti.

Negalima pasakyti, kad inteli
gentai Lietuvoje mažai uždirbtų, 
tačiau kas nenori turėti daugiau? 
Kainos buitinėms prekėms Lietu
voje aukštos o “plačiai” išleisti ne 
kiekvienas gali.

(Bus daugiau)

OKUPUOTOJ 
LIETUVOJ

NESURANDA MINISTERIŲ?

Respublikinis sovietas pastarojo 
sušaukimo proga patvirtino Dir- 
žinskaitės paskyrimą min. pirm, 
pavaduotoja, Jančaitytės pasky
rimą socialinio aprūpinimo minis- 
tere, užpildė susidariusias (dėl 
mirties) spragas aukščiausiame 
respublikiniame teisme, bet nieko 
nepadarė nei dėl užsienių, nei dėl 
sveikatos ministerijų.

Santykiuose su užsieniais, pa
vyzdžiui, lankytis kultūrininkų 
delegacijomis iš Lenkijos, svečius 
pasitinka ir globoja kultūrinių 
santykių draugijos pirmininkas P. 
Rotomskis (buvęs uzs. reik, mi- 
nisterio pareigose Stalino laikais) 
ir kultūros ministerijos atstovai. 
Nuo šių metų pradžios nėra už
sienių reikalų ministerio ir nieko 
negirdėti apie ministeriją.

Sveikatos ministeris A. Dirsė 
respublikinio sovieto prezidiumo 
aktu iš ministerio pareigų buvo 
atleistas vasario 24 dieną. Vasa
rio 25 dieną ir Ministerių taryba 
nutarė A. Dirsę atleisti iš Svei
katos apsaugos ministerijos kole
gijos pirmininko pareigų. Kovo 
14 dieną (tik po trijų savaičių!) 
ta pati Ministerių taryba nutarė 
pavesti laikinai eiti Sveikatos ap
saugos ministerio pareigas minis
terio pavaduotojui M. Zaikauskui. 
Taip pat jis ligi šiol ir'tebeina tas 
pareigas laikinai.

Tuo tarpu medicinos žurnale 
balandžio mėnesio numeryje pir
moje vietoje išspausdintas medi
cinos mokslų kandidato A. Dir
sės straipsnis širdies kraujotakos 
klausimu. Straipsnis skelbiamas 
kaip parašytas Vilniaus universi
teto hospitalinės chirurgijos ka
tedros priežiūroje.

DIDINA PAŠTININKAMS 
ATLYGINIMUS

Laiškininkams, telefoninkėins, 
telegrafistėms ir laiškų rūšiuoto
jams keliamas atlyginimas ketvir
tadaliu ar daugiauį kitiems net 
45-iais nuošimčiais, šiose masinio 
pobūdžio tarnybose atlyginimai 
buvo menki, o politinė darbo 
reikšmė svarbi. Dabar tie atlygi
nimai keliami visoje Sovietijoje, 
todėl tas liečia ir Lietuvoje tar
naujančius paštininkus. Tose tar
nybose daug rusų, nes paštas 
anksčiau priklausė maskvinei mi
nisterijai, o dabar priklauso irgi 
maskvinei ministerija;, tik per 
jos šaką vilniškėje valdžioje (pir
ma buvęs maskvinės ministerijos 
įgaliotinis Lietuvoje tapo pavers
tas “Lietuvos” ryšių ministerių).

NEDAVĖ LENKŲ KONCERTO 
PER TELEVIZIJĄ

Neseniai Lietuvoje lankėsi len
kų liaudies meno ansamblis “Ma- 
zowsze”. Vilniuje pritrūko bilie
tų į ansamblio pasirodymus. Bu
vo paskelbta, kad birželio 5 d. 8 
valandą (sekmadienį) pasirody
mas bus perduotas iš Filharmoni
jos salės per televiziją. Bet laikui 
atėjus, televizijos imtuvų ekra
nuose pasirodė pranešėjas, kurs 
pasakė, kad spektaklis nebus per
duodamas, kadangi tam pasiprie
šino Filharmonijos administraci
ja.

KAUNAS TURĖS 
"DANGORAIŽI"

Prie Vienybės aikštės (dabar — 
Juliaus Janonio aikštė) Kaune šį
met žada pradėti statyti pastatą, 
kuris pagal projektą turi būti vie
nuolikos aukštų. Kauno, ir iš viso 
Lietuvos mastu tai turės būti pir
mas “dangoraižis”. Tas pastatas 
skiriamas Pramonės statybos pro
jektavimo institutui. Jį statys 
šiaurės-rytų aikštės krašte, kur 
buvo Vailokaičio namai ir Minis
terių Kabineto sodelis. Kitoj Dau
kanto gatvės pusėj, kur buvo se
noji elektros stotis, numatoma 
statyti parodoms salė. Tas pasta
tas jungsis su Vytauto Didžiojo 
Muziejaus pastatu (dabar vad. 
Kauno valstybiniu istoriniu mu
ziejumi). Kalbama ir apie pietinė
je aikštės pusėje buvusiųjų na
mų perstatymą ar bent paaukšti
nimą. LNA
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LAIVAI NAUDOJAMI 
ŠPIONAŽUI

LIETUVIAI ĮSTEIGĖ FILMŲ 
BENDROVĘ

“Film Culture” redaktorius Jo
nas Mekas su broliu Adolfu .įstei
gė nepriklausomą filmų paruoši
mo bendrovę — “FC Film Unit” 
ir įsigijo studiją.

New Yorko apylinkėse liepos 
mėn. bus pradėtas sukti pirmasis 
filmas “Guns of the Trees”; tai 
egzistencialistinė drama, parašy
ta ir režisuojama Jono Meko, šiais 
metais bus sukamas ir antrasis fil
mas “Hallelujah the Hills”, para
šytas ir režisuojamas Adolfo Me
ko.

LAIMĖJO KARALIENĖS 
ELŽBIETOS ILSIOS 

STIPENDIJĄ
Joana Baleckaitė-Vaštokienė lai

mėjo Anglijos karalienės Elžbie
tos Il-sios stipendiją 2.500 dole
rių. Šią stipendiją įsteigė Ontario 
provincijos vyriausybė atžymėti 
karalienės vizitui Kanadoje 1959 
metais. Jauna mokslininkė jau 
antrus metus tyrinėja šiaurės Ka
nados indėnų gyvenimą.

MIRĖ INŽ. K. RIMKUS
Š.m. gegužio 22 d. Doverio mies

te, Delaware, mirė inž. Kazys 
Rimkus. Buvo aktyvus visuome
nininkas, rėmęs lietuvišką veiklą 
darbu ir pinigine parama.

LIETUVIAI BUENOS AIRES 
EISENOJE

Gegužio 23 dienos eisenoje per 
Buenos Aires miestą tarp kitų 
tautų dalyvavo ir lietuvių jau
nimas su tautiniais drabužiais. 
Šiuo gražiu pasirodymu lietuvių 
jaunimas atkreipė į save pelnytą 
dėmesį Argentinos 150 metų revo
liucijos minėjimo proga.

IŠRINKTA
“MISS LITHUANIA”

Š.m. birželio 25 d. prasidėsian
čios Čikagos tarptautinės parodos 
proga išrinktos parodoje dalyvau
jančių tautų gražuolės. 21 tau
tos gražuolių tarpe yra ir lietu
vaitė, Elena Brazytė — “Miss Li
thuania”. “Chicago American” 
dienraštis pažymėjo, kad ji kartu 
su tėvais iš Lietuvos pabėgo ar
tėjant rusų armijai.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ SĄJUNGOS 

KONFERENCIJA
LKDS konferencijos vykdomos 

kas dveji metai. Ketvirtoji tokia 
konferencija įvyko Toronte gegu
žio 28-29 d.d.

LKDS konferencijoje priimta 
rezoliucija Lietuvos laisvinimo 
reikalu:

1. Konferencija pritaria Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto iki šiol vestai Lietuvos lais
vinimo linijai ir pabrėžia reikalą 
dar labiau suintensyvinti kovą 
dėl Lietuvos laisvės.

2. Atsižvelgdama į nepaprastą 
gyvenamojo momento svarbą mū
sų tautos ateičiai, konferencija 
kviečia visą lietuviškąją išeiviją 
vieningai remti VLIKo, ALTo ir 
diplomatų laisvinimo pastangas.

IŠĖJO IŠ SPAUDOS
“Ant kryžkelių senų”, Marijos 

Sims černeckytės eilėraščių rink
tinė. Išleista Čikagoje. Redagavo 
ir biografinę apybraižą parašė 
Vyt. Alantas.

“Pirmoji sėja”, Romualdo Ki
sieliaus eilėraščiai irgi iėjo iš 
spaudos Amerikoj.

“NAUJA TEORIJA?”
“Vienybė” ir “Nepriklausoma 

Lietuva” paskelbė Vilniaus turisto 
architekto Varno įspūdžius, ku
riuose šalia kitų sensacijų tvirti
nama, kad “Lietuvos architektai 
ir archeologai turi naują teoriją, 
būtent, kad dabartinis Gedimino 
pilies bokštas yra statytas Vytau
to Didžiojo laikais...” Dėl šito 
reikia pastebėti, kad dabartiniai 
Lietuvos mokslininkai ir rašyto
jai kiekviena priga “linijos” iš
laikymui pažymi, koks buvo “bur
žuazinio mokslo” atsilikimas ir 
kokia “tarybinio mokslo pažanga: 
nauji atradimai, naujos teorijos. 
Niekados joks specialistas nėra 
tvirtinęs, kad Gedimino kalno pi
lies bokštas buvo statytas Gedi
mino! Jau 1929 m. prof. J. Kloso 
Vilniaus vadove aiškiai pasakyta, 
kad griuvėsiai matomi ant pilies 
kalno ir jos bokštas yra liekanos 
Vytauto po 1419 m. gaisro staty
tos pilies. 1930 m. Vilniaus vaiva
dijos konservatorius prof. St. Lo- 
rentzas (dabar profesorius Var
šuvoje) ir 1938 m. konservatorius 
W. Bortnowskis išspausdino du 
plačius komunikatus apie Vil
niaus Gedimino Kalno pilies kon
servaciją, kurios teisingam prave- 
dimui buvo padaryti nuodugnūs 
pilies mūrų tyrinėjimai. Jie įrodė, 
kad didžioji pilies mūro liekanų 
dalis, jų tarpe ir bokštas, savo

technika ir formomis yra Vytau
to epochos. Tos pačios nuomonės 
buvo žinomas lietuvių šitos sri
ties specialistas prof. dr. J. Puzi
nas plačiai Gedimino Kalno pilį 
aprašęs jau “Lietuviškojoje En
ciklopedijoje” VIII tome, išleista
me Kaune 1940 m. pavasarį. Ne 
paslaptis, kad “Gedimino Kalnas” 
ar “Gedimino Pilis” tėra legendi
niai ir populiarūs šio paminklo 
vardai, bet šie vardai turi seną 
tradiciją, tad nėra prasmės juos 
iš literatūros šalinti, ypač kai Ge
diminas ištikrųjų Vilniaus istori
joje turėjo lemiamos reikšmės. 
Bet kad matomieji Vilniaus aukš
tosios pilies mūrai ir bokštas yra 
statyti Vytauto, ne Gedimino, yra 
jokia “nauja teorija”, o senai ži
nomas faktas. E.

★ Hamiltono, Kanadoje, lietu
vių teatro Aukuro trupė balandžio 
24 pastatė M. Rustand dramą 
“Žmogus, kurį užmušiau”.

★ Jonas Zdanius, muzikas, prieš 
keletą metų nuvykęs iš Australi
jos, dirba Čikagoje vienoje ameri
kiečių gaidų leidykloje.

★ V.K. Banaičio operai "Jūratė 
ir Kąstytis” išleisti yra sukurtas 
Čikagoje fondas — Lithuanian 
Opera Fund. Tai būtų pirmoji lie
tuvių spausdinta opera pasaulyje.

★ Žalgirio mūšio vietą atkasi- 
nėja lenkų archeologai. Lenkai vi
sur teigia, kad 1410 Žalgirio kau
tynes laimėjo lenkai, Jogailos va
dovaujami. Tačiau didžioji dalis 
archeologų, istorikų ir kitokių eks
pertų Žalgirio laukuose užtinka 
lietuviškų liekanų. Prie Gardinęs 
kaimo atidengtas kapas, kuriame 
buvo palaidoti kritę lietuviai. Ki
toje vietoje, kur būta žemaičių 
stovyklos, rasta -įvairių reikmenų 
ir net to laiko Lietuvos pinigų.

★ Gen. T. Daukantą plačiai pa
minėjo suomių didžiausias dien
raštis “Helsingin Sanomat”. Jis 
įdėjo platų nekrologą ir nuotrau
ką. T. Daukantas yra gyvenęs Suo
mijoje.

★ Danijoje veikia Pabaltiečių 
draugija, kuriai pirmininkauja 
lietuvis inž. č. šležinskas.-'Drau
gija kasmet rengia Pabaltiečių 
dieną.

★ Robertas Berentas, karinin
kas (brolis jau seniai mirusio buv. 
Lietuvoje cenzoriaus Berento), mi
rė Vokietijoje. Palaidotas Mainzo 
kapinėse.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ NAMŲ REIKALU

ATSIŠAUKIMAS
BRANGŪS TAUTIEČIAI,

Greit prabėgo metai ir vėl tu
rim kreiptis į Jus, prašydami pri
siminti Adelaidės Lietuvių Na
mus. Liepos — rugpjūčio mėne
siai, kaip ir pernai, skelbiami Lie-' 
tuvių Namų vajaus mėnesiais, ir 
A.L.S-gos talkininkai vėl belsis į 
Jūsų duris, rinkdami aukas L.N. 
skoloms mokėti.

Ta proga norim dar kartį pri
minti, kas nuo praeitų metų va
jaus, kada Jūs taip nuoširdžiai į 
mūsų kreipimąsi atsiliepėt, su Jū
sų aukomis padaryta. Sumokėta 
skolos rata £ 750 su nuošimčiais, 
įrengta ir aptverta sporto aikštė, 
įgyta papildomo inventoriaus, ap
mokėtos namų eksploatacijos iš
laidos bei mokesčiai: Lietuvių 
Namai praplėsti, pristatant 4 
kambarius iš specialių ilgamečių 
paskolų ir tam tikslui gautų au
kų.

Kaip žinote, Lietuvių Namai 
skirti, pirmon eilėn, lietuviško 
jaunimo reikalams ir jaunimas 
jais labiausiai naudojasi. Čia spie
čiasi Savaitgalio Mokykla, Litua
nistiniai Kursai, Skautai, “Vy
ties” Sporto Klubas. Bet taip pat 
tie namai tarnauja ir plačiai nau
dojami bendrai lietuviškai kultū
rinei veiklai, kaip — minėjimams, 
koncertams, Lituania Choro ir ki
tokioms repeticijoms, Kultūros 
Fondo bei kitų organizacijų pa
rengimams, susirinkimams bei 
įvairiems pobūviams. Visai kul
tūrinei, jaunimo, sportinei bei vi
suomeninei veiklai Lietuvių Na
mai naudojami be jokio atlygini
mo. Net išlaidos už šviesą ir šva
ros palaikymą dengiamos iš ben
drų A.L.S-gos lėšų.

Taigi matot, Brangūs Tautie
čiai, kad Jūsų sudėtas pinigas ne
buvo iššvaistytas niekams, bet 
kiekvienas aukotas svaras ar ši- 

PERSPĖJA DĖL KOMUNISTŲ
Buvęs Naujosios Zelandijos ko

munistų partijos generalinis sek
retorius S. Scott, kuris po Ven
grijos sukilimo išstojo iš jos, pa
rašė ir išleido knygą “Rebel in 
a wrong cause”. Joje jis įsakmiai 
perspėja, kad Australijos komu
nistų partija yra daug stipresnė 
ir pavojingesnė, nei esą manoma. 
Ji esanti labai įsigalėjusi unijose 
ir pramonėje. Visus partijos vei
ksmus diktuojanti Maskva, nes ir 
N. Zelandijoje komunistams, kai 
jis jiems vadovavo, buvę Mask
vos įsakyta dirbti diversinį darbą 
Australijos pavyzdžiu.

Jo knyga laukiama visame Va
karų pasaulyje ir greitai pasiro
dys Ausaralijos knygų rinkoje.

AMERIKOS INVESTACIJA
Pranešama, kad Jungt. Ameri

kos Valstybės kasmet Australijos 
pramonėn investuoja 33 mil. sva
rų. Esą 1068 Amerikos firmos 
dalyvauja Australijos pramonėj 
su savo finansais.

MIRĖ ŽYMUS MENININKAS
Neperseniausiai palaidojus gar

sųjį aboridženų dailininką Ne- 
matjirą, dabar vėl pranešama, 
kad mirė ir antrasis pasižymėjęs 
aboridženų menininkas Nat Wa- 
rano, kuris palaidotas Warrabri 
miestelyje.

KAINŲ KILIMAS

NSW valstijos vyriausybė yra 
susirūpinusi mėsos, vaisių, daržo
vių, drabužių, baldų ir iš dalies 
benzino kainų kilimu. Šis reika
las esąs svarstomas ir jei pasiro
dysią praktiška, tai kainos būsian
čios nustatytos ir specialiai su
darytosios komisijos kontraliuoja- 
mos. Įvedus tačiau kainų kontro
lę, prisibijoma, kad nesumažėtų 
šių produktų gamyba, nes gamin
tojai galį netekti gamybinio inte
reso.

PASKOLA AVIACIJAI

Quantas lėktuvų bendrovė, no
rėdama patobulinti ir daugiau iš
vystyti oro susisiekimą, naujiems 
lėktuvams pirkti iš JAV-bių gavo 
paskolos sumoje £ 13.392.856. Šią 
paskolą numatoma išmokėti per 
septynerius metus, pirmąjį mokė
jimą pradedant 1962 metais.

VAIKŲ TEATRAS
Sydnėjaus miesto savivaldybė 

planuoja pastatyti moderniausią 
pasaulyje vaikų teatrą. Jo pasta
tymas kaštuotų apie 80.000 svarų, 
šiam reikalui prašoma pritarimo 
iš visuomenės ir finansinės pagal
bos iš NSW vyriausybės. Teatras 
numatomas statyti Phillip parke.

WOOMEROS REIKŠMĖ 
SUAKTYVĖS

Pranešama, kad Woomeros ka
rinis poligonas gali tapti pagrin
dine Vakarų pasaulio raketų ty
rinėjimo baze. Kurį laiką jau bu- ’ 
vo lūkuriuota, kad ši bazė turės 1 
užsidaryti, nes Australija pati I 
viena jos neišgalėjo išlaikyti dėl 
piniginių sunkumų. Dabar taria
masi, kad jos tobulinimą ir išlai
kymą aktingai paremtų Australi
ja, Anglija, Prancūzija ir V. Vo
kietija.

GRAŽINAMAS SYDNĖJUŠ
Sydnėjaus centras paskutiniu 

metu keičia savo išvaizdą: griau
nama dalis senų pastatytų ir sta
toma nauji. Operos Rūmų statyba 
stumiama į priekį, statoma did
žiulis moderniškas viešbutis ir ke
li modernūs įstaigų pastatai.

Pastaruoju metu pranešama, 
kad yra numatyta nugriauti 
Queen Victoria pastatą ir jo vie
toje pastatyti dvejus naujus dau
giaaukščius rūmus, kuriuose tilp
tų miesto biblioteka ir įstaigos. 
Likusioje sklypo dalyje būtų 
įrengtas parkas.

Numatytųjų rūmų statybos pro
jekto konkursas būsiąs paskelbtas 
greitu laiku, kuriame galėsią da
lyvauti ir kitų kraštų architek
tai, taip, kaip buvę pasielgta su 
Sydnėjaus operos rūmais.
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lingas padėjo sukurti lietuviškos 
veiklos tvirtovę, sėkmingai vei
kiančią prieš mūsų dvasios men
kėjimą, prieš užmiršimą to, kas 
mes esame ir kuo turime likti.

Šių metų rugsėjo mėn. vėl tu
rim sumokėti skolos ratą £ 750 
ir nuošimčius. Be to, ir tolimes
nis Lietuvių Namų tvarkymas bei 
tobulinimas pareikalaus nemažų 
išlaidų. Todėl vėl kreipiamės į 
Jus, Tautiečiai, prašydami parem
ti ne mažesniu nuoširdumu, kaip 
ir praeity, šį taip svarbų lietuviš
kumo išlaikymui darbą, žinom, 
kad mes visi turim daug pridėti
nių išlaidų, ar tai siųsdami siun
tinius artimiesiems, ar tai rem
dami ir aukodami ir kitiems svar
biems reikalamss, tačiau neuž- 
mirškim ir tos, kad ir mažos, bet 
brangios mūsų Krašto dalelytės 
Adelaidėje — mūsų Lietuvių Na
mų.

Suprantama, kad mūsų talki
ninkai, nežiūrint jų pasišventimo, 
gal nepajėgs aplankyti visų ligi 
vieno Adelaidės lietuvių. Todėl 
bus spaudoj paskelbtos talkininkų 
— įgaliotinių pavardės, kurie mie
lai visada aukas priims. Taip pat, 
kaip ir praeity, A.L.S-gos Valdy
bos nariai priiminės aukas prie 
bažnyčios po lietuviškų pamaldų 
taip, kad kiekvienam bus duota 
progos savo auką atiduoti, nors 
jis ir nebūtų aplankytas.

Tikimės, kad, Jūs Brangūs Tau
tiečiai, suprasit reikalo svarbu
mą ir mes visi bendrom pastan
gom padarysim, kad Lietuvių Na
mai ir liks lietuvybės tvirtove, 
verta visų Adelaidės lietuvių pa
sididžiavimo.

A.L.B-nėi Adelaidė* Apylinkė* 
Valdyba

Adelaidė* Lietuvių Sąjungos 
Valdyba

Adelaide, 1960 m. birželio 15 d.

KĄ PATYS SOVIETAI IR KĄ 
AMERIKIEČIAI PAREIŠKĖ

Suovietiniais duomenimis, iš 
Lietuvos (Klaipėdos uosto) į At
lantą nuolat plaukioja apie 100 
žvejybos laivų, jų tarpe keletas 
stambesnių laivų — “bazių”. Ta
riamai silkėms ir kitoms žuvims 
žvejoti. Tariamai...

Visai viešai ir pakartotinai Lie
tuvos sovietiniai laikraščiai ir Vil
niaus radijas yra pranešę, kad šių 
laivų skaičius nuolat buvo didina
mas ir kad jie modernizuojami, 
juose įmontuojant — be eilinių na
vigacijos įrankių — radaro įren
gimus ir kitokią sudėtingą apara
tūrą. Buvo skelbiama, kad visa tai 
turi derėti žvejybos labui, siekiant 
kuo daugiau žuvies pagauti.

Žinoma, laivams, plaukiojan- 
tiems tokiame vandenyne, kaip 
Atlante, naujoviški navigacijos 
įrengimai yra būtini. Ir pačių lai
vų statyboje ir jūrų žvejybos prak
tikoje įgyvendinama viena kita 
naujovė. Tai nebūtų nieko nuos
tabaus. Tačiau...

IŠ KLAIPĖDOS NEAIŠKIEMS 
TIKSLAMS Į AMERIKOS IR 

KANADOS PAJŪRI

Pastarais keliais metais krito į 
akis, kad Lietuvos žvejybos laivai 
iš Klaipėdos siunčiami ne tik į At
lantą, bet ir į tolimus to vandeny
no pakraščius. Sovietinis radijas 
ir spauda ne kartą pranešė, kad 
Klaipėdos žvejybos laivai ir jų įgu
los ruošiami “žvejybai” prie Ka
nados pakraščio. Tai esąs visai 
naujas Atlanto žvejybos etapas ir 
tam reikią “specialaus” pasiruoši
mo.

Įgulos buvo apmokomos netik 
žvejybos dalykuose. Kokiuose, pa
aiškėjo po kurio laiko amerikiečių 
kariniams žvalgams Amerikos ir 
Kanados pajūryje.

Pasirodė, kad “nekalti” žvejų 
laivai domėjosi ten netiek žvejy
ba, kiek kjtais dalykais. Sovietiniai 
laivai rodė ypatingą palinkimą 
žvejoti kaip tik ties tomis Ameri
kos žemyno pakraščio vietomis, 
kurios tuo metu buvo kuo nors ka
riniai “įdomios”. Amerikiečių 
žvalgybiniai lėktuvai ir orlaiviai 
(cepelinai), pvz., šių metų baland
žio mėnesio pabaigoje ten aptiko 
sovietinį žvejybos laivą “Vegą”. 
Tai buvo apie 60 mylių nuo Long 

PATVARUS nes

PATOGUS

“SLEEPMAKER”
ČIUŽINIAI YRA

yra prikimšti solidžiu (luogtniu ipecia 
fibro medžiago*.

galima gauti pas 

lietuvius prekybininkus:

CABRA-VALE HOME
FURNISHING,

88 John Str., 
Cabramatta, N.S.W.

Tel. UB 2899

Įvairių spalvų pasirinkimas, geriausios išsimokėjimo 
sąlygos, tautiečiams žymi nuolaida. Užsisakius pri
statoma visur, kur pageidaujama.

abi puiė* įvilkto* į minkštą medvilnė* 
pamušalą, ka* leidžia maloniai išiimiegoti.

MODERNIAUSI SPYRUOKLINIAI 
ČIUŽINIAI (MATRACAI)

PUIKIOS IŠVAIZDOS kalu *u apvaliai* kampai*.

Island ir tik 1 mylia nuo tos vietos, 
kur veikia amerikiečių atominio 
povandeninio laivo bandymo stotis. 
Fotografinės nuotraukos, padary
tos iš arti, parodė, kad laivas tu
rėjo įvairiausius sudėtingus įren
gimus, tik jau ne žvejybai.

APARATŪRA “ŽUVŲ 
PLAUKIMO SROVĖMS 

STEBĖTI”

Prieš kurį laiką Vilniaus radijas 
paskelbė, kad kai kurie žvejų lai
vai patobulinami, įrengiant apara
tūrą povandeninėms žuvų srovėms 
stebėti. Dar kitos žinios teigė, 
kad esą išbandomi įrengimai “elek
triniam žvejojimui” (pagauti žu
vis elektriniu “smūgiu” ir pan.).

Visi tokie įrengimai įgauna sa
votišką antspalvį, kai buvo susek
ta, kad sovietiniaai laivai (taria
mai žvejybos ir prekybiniai) prie 
Amerikos ir Kanados pakraščio at
lieka įvairius karinio pobūdžio ty
rimo veiksmus. Dargi tokius veiks
mus, kad amerikiečiai buvo pri
versti imtis tam tikrų priemonių. 
Jau pereitais metais vienas sovie
tinis laivas ties New Fundlandu 
amerikiečių buvo sulaikytas, kai' 
jam (sovietiniam laivui) pasirod
žius staiga pakriko kai kurios 
transatlantinių kabelių dalys. IŠ 
kitų pranešimų yra žinoma, kad 
sovietų "žvejybiniai” laivai savo 
keistas manipuliacijas atlieka ir 
prie kitų valstybių pakraščių. Ypač 
tuo atžvilgiu nefnaloniai yra nu
teikiami švedai, danai ir norvegai. 
Ne kartą būta jau ir rimtų inci
dentų.

Žinoma, ne visi sovietiniai žve
jybos laivai (išplaukę iš Klaipėdoj 
ar iš kitų bazių, pvz., Karaliui- 
čiaus) panaudojami karinei žnl 
gybai.

Čia, galbūt, glūdi ir priežastis, 
kodėl, pvz., Lietuvos žvejybos lai
vynas kai kuriais periodais neiš
pildo žuvies patiekimo užduočių ir 
duoda didelius nuostolius.

Atsiskleidžia paslaptis ir dėl va
dinamų “laivų — bazių”. Nor
maliai šie stambesni laivai turi ap
rūpinti žvejus jūroje ir iš jų per
imti sugautą žuvį. Bet pasirodė, 
kad tos “bazės” panaudojamos ir 
visai kitam reikalui: aprūpinti At
lante plaukiojančius sovietinius 
karinius povandeninius laivus 
maistu ir kitais reikmenimis. E.
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ĮVAIRENYBĖS
t

Adelaidėje
VYTIS I — TORRENS 

44-57 (22-24)
Iki antro puslaikio pusės žai

dimas buvo apylygis ir galima bu
vo tikėtis laimėjimo. Statnickui 
apleidus aikštę su penkiomis bau
domis, nebuvo kam nuiminėti ka
muolių ir . susilpnėjo gynimas. 
Prieš pabaigų rungtynių, esant 
skirtumui keturiais taškais, reikė
jo pavartoti aikštės spaudimų. 
Taškai: Gumbys 17, Visockis 12, 
Petkūnas 9, Lapšys 5 ir L. Urmo
nas 1.

Bonas 0, O. Baltrušaitis 0, J. Kun- 
caitis 0.

VARPAS II — LEIBERTS 10-41 *
Jauniai pasirodė silpnai prieš 

truputį pajėgesnę komandų, bet 
įgautas patyrimo su stipresnėmis 
komandomis įgalins tobulėti, ne
žiūrint dabartinių pralaimėjimų. 
Taškus pelnė: G. Žvinakis 4, G. 
Gudeika 4, L. Vaišutis 2, A. Kaz
lauskas 0, V. šalkūnas 0 ir S. Gu
deika 0.

STALO TENISAS

PAVOJUS BIRUTEI 
KALĖDIENEI

Latvė Elvyra Ozolipa (atstovau
janti Leningrado klubui) jau 
anksčiau numetė ietį 43 cm. toliau 
negu Kalėdienė buvo numetusi, 
laimėdama pasaulio čempionės ti
tulų (jos nuotolis buvo 57 metrai 
ir 49 centimetrai, o Ozolina, Bu
karešte vykusiose varžybose, bir
želio 4 d. nusviedė ietį 59.55 m.) 
Nors pranašaujama, kad B. Kalė
dienė galinti nusviesti ietį net G0 
metrų, tuo tarpu pastarieji jos me
timai nesiekia net jos pačios pa
siekto didžiausio nuotolio. Taline 
birželio 3 d. ji nurungė kitų var
žovę latvę, bet didžiausias jos 
nuotolis ten buvo tik 53.21. Pa
saulio čempionės vardų ji galėtų 
susigrąžinti Romoje, nušviesdama 
ietį bent daugiau 6 metrus toliau, 
negu dabartiniu metu numeta.

apie karinių sunkvežimių suvaži
nėtuosius. .. Pasipylė klausinėji
mai, reikalaujantieji paaiškinimų, 
kaip gi iš tikrųjų tas senas ke
liauninkas žuvo. “Tiesa” pasijuto 
esanti priversta paskelbti vieno iš 
kelionės dalyvių laiškų, kuriame 
esu taip sakoma:

“Tai atsitiko netoli Gorochove- 
co miestelio, Vladimiro srityje. 
Žygio vadovas L. Alseika važiavo 
grupės priekyje. Pasitaikė staigi 
nuokalnė remontuojamo plento 
ruože. L. Alseika perspėjo drau
gus, kad būtų atsargūs. Jau ma
tėsi ir Gorochovecas. Priekyje, 
prieš posūkį, dviratininkai sutiko 
ilgų sunkvežimų virtinę. Plento 
pusė buvo išardyta. Grupės daly
viai matė, kaip L. Alseikos dvira
tis staiga susvyravo. Matyt, jis 
norėjo stabdyti. Atsitrenkus dvi
račiui į nedidelius kelio akmenis,

ŽEMIAU NURODYTU ADRESU PASIRINKITE 
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS MEDŽIAGAS 

SAU IR SIUNTIMUI Į LIETUVĄ.
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VIENINTELĖ TIKRA 
RUSŲ VODKA

PILSTYTA PAČIOJE RUSIJOJE, KURI VADINASI

STOLICNAJA
YRA VISADA GAUNAMA PAS

M. PETRONĮ,
152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727.
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VYTIS III — RHINOS 
47-33 (24-16)

Priešo komanda šioje divizijoje 
yra šiuo metu pirmaujanti ir žen
gianti be pralaimėjimų. Mūsų 
jaunieji krepšininkai šį sykį su
žaidė labai gerai ir buvo matyti, 
jog stengiamasi gerai ginti ir 
žaisti komandiniai, šios koman
dos kai kurie žaidėjai greitu laiku 
galės rekšti pretenzijas į vietas 
pirmoje komandoje. Taškai: Ru- 
žinskas 18, Daugalis 15, Kapočiū- 
nas 12 ir Rudzenskas 2.

VYTIS I mergaičių) — STURT 
47-36 (27-21)

Po eilės pralaimėjimų vytietės 
parodė vėl gerų žaidimų ir pelny
tai laimėjo. Jau labai senai teko 
matyti M. Kelertaitę taip gerai 
žaidžiant. Šį kartų Marytė tikrai 
“sužibėjo” ne tik puikiais mėty
mais, bet ir labai dideliu veržlu
mu. Kaip Marytei, taip ir kitoms 
komandos draugėms reikėtų visa
da taip kovingai žaisti ir būtų 
užtikrinta vieta ketveriukėje. 
Taškai: M. Kelertaitė 27, Kitienė 
9, 0. Kelertaitė G, Pečiulytė 4 ir 
L. Radzevičiūtė 1.

VYTIS II (jaunė.) — SABRES 
11-22 (2-6)

Jaunės dar vis labai nedrąsiai 
žengia pirmuosius žingsnius. Šį 
sykį esant silpnoms priešininkėms, 
buvo arčiausiai priartėta prie lai
mėjimo. Reikėtų žaisti drąsiau ir 
nebijoti gauti baudų. Taškai: 
Baškutė 10, ir Powierza 1.

STALO TENISAS
Vyrų I komanda žaidė su Pos

tai Institute komanda ir laimėjo 
9-2 santykiu.

Vyrų antroji komanda turėjo 
laisvų savaitę.

Mergaičių I kimanda pralaimė
jo 5-6 rezultatu.

Mergaičių II komanda laimėjo 
prieš Tube — makers komandų 
6-5 rezultatu.

PAKVIESTI TRENIRUOTĖMS
A. Ignatavičius ir J. Gumbys 

yra pakviesti treniruotėms ruo
šiantis žaisti už Pietų Australijos 
rinktinę, kuri dalyvaus Australi
jos krepšinio pirmenybėse New- 
castely.

★

O. Kelertaitė, šį žiemos sezoną 
nežaidusi krepšinio, vėl grįžo į 
komandų, jau sužaidė vienas 
rungtynes ir lanko treniruotes.

Trečiąją vyrų komandą pradėjo 
treniruoti buvęs Vyties krepšinin
kas ir dabar žaidžiąs stalo tenisą 
— A. Petruška.

B.N.

Melburne
VARPAS (mot.) — CRYSTAL 

22-8
Nesutikdamas didesnio pasiprie

šinimo, Varpas gana lengvai įvei
kė Crystal. Taškus pelnė: G. Kal
vaitytė 7, A. Lazutkaitė 5, A. Kal
vaitytė 4, D. Urbonaitė 0, E. Jo
mantienė — Kleinaitytė 6 ir A. 
šilvaitė 0.

VARPAS I — KODAK 21-36
žaidimo nedarnumas, o ypatin

gai blogas gynimas, leido priešui 
lengvai pelnyti taškus. Varpui 
taškus pelnė: V. Soha 14, A. Vai
dutis 4, A. Plečkauskas 3, Š. Ur-

Stalo tenise Varpas lentelėje 
ima kilti. Paskutiniai du susitiki
mai sutvirtino Varpo poziciją ir 
tikimasi laimėti šį turnyrų. Į Var
po eiles įsijungė Mark (jugosla
vas), kurio kiekviename susitiki
me 3 laimėti setai būvi lemtingi. 
Varpas susitikęs su Coburg Car
riers laimėjo 7-4. Setai: Mark 3, 
A. Balnionis 2, J. Kuncaitis 1 ir 
dvejetas Mark — Balnionis 1. 
žaidžiant su Y.C.L. laimėta 11-0, 
kur Mark, A. Balnionis ir J. Kun
caitis laimėjo kiekvienas po 3 se
tus ir abu dvejetus.

- V.B.

ŠIS IR TAS

Australijos Olimpinių žaidynių 
krepšinio komanda birželio 11 d. 
Adelaidėje žaidė su buvusia Olim
pinių Žaidimų vengrų komanda, 
kuri po 1956 m. Olimpiados pasi
liko Australijoje. Pirmasis kėlinys 
baigėsi vengrų Budapest koman
dos naudai 30-31. Dėl teisėjų ša
liškumo antram kėlinyje trims ge- 
riausiems Budapest žaidėjams te
ko apleisti aikštę ir rungtynės bu
vo baigtos 29 taškų persvara Aus
tralijos komandos naudai.

*
Australijos krepšinio komanda, 

kuri greitu laiku išvyks į Romos 
olimpiadą treniruojasi Adelaidėje. 
Jos treneris latvis ir komandoje 
žaidžia du latviai. Prieš praside
dant olimpiniams žaidimams, krep
šinio sekcijoje yra 26 komandos iš 
kurių tik 16 galės dalyvauti žaidi
muose. Prieš tai būna preliminari
nės varžybos ir vienuolika koman
dų prisijungia pre penkių, kurios 
savaime įeina į 16-kos skaičių. 
Laukiamuose Olimpiniuose Žaidi
muose penketuke yra keturios pir
mosios komandos iš praeitų žai
dynių, būtent: JAV, Rusija, Pran
cūzija, Urugvajus ir žaidynių šei
mininkas Italija.

KAIP ŽUVO KELIAUNINKAS 
ALSEIKA?

73 metų amžiaus dviratininkas 
— keliauninkas (iš profesijos ma
tininkas), nuo 1910 metų ligi da
bar apkeliavęs visas pasaulio ša
lis, .ryžosi šįmet atitinkamai atžy
mėti savo kelionių 50 metų sukak
tį: nuvažiuoti dviračiu iš Klaipė
dos į Vladivostoką. Gegužės 7 d. 
su grupe kitų dviratininkų leidosi 
į kelionę. Tačiau ta jubiliejinė ke
lionė Alseikai buvo paskutinė ir 
nutrūko po 8 dienų, Vladimiro 
srityje, už Maskvos. Apie tai buvo 
pranešta labai santūriai, tik prasi
tarus, kad Alseika kelionėje žuvo 
tragiškai. Taip paprastai praneša

VARPAS I — ST. KILDA
Abi komandos vienodo pajėgu

mo, bet St. Kildos komanda tem
pu ir geresniu gynimu palaužė 
Varpo atsparumą. Varpo gynimas 
labai blogas, nežiūrint, kad šiose 
rungtynėse žaidė R. Baikauskas 
ir A. Zenkevičius. Stebėtinas mū- 
sikių nebendravimas gynime ir 
visame žaidime. Rezultatai: Var
pas — St. Kilda 40-51.

VARPAS I — KAYSER 48-28,
žaidžiant prieš gana silpnų ko

mandą, Varpas parodo daugiau 
pasitikėjimo savo jėgomis ir rung
tynes lengvai laimi, taškai: V. So
ha 18, Š. Urbonas 11, A. Pleč
kauskas 11, A. Vaišutis 6, O. Balt
rušaitis 2 ir J. Kuncaitis 0.

VARPAS II — MALLEYS 20-38
Vieno žaidiko pastangos laimė

ti rungtynes duoda šiuos rezulta
tus. Taškai: A. Jomantas 14, S. 
Gudeika 2, R. Kazlauskas 2, L. 
Vaišutis 2 ir V. Kuncaitis, G. Žvi
nakis, R. Vaišutis, G. Gudeika, V. 
šalkūnas 0.

V.B.

L. Alseka krito ir susitrenkė į ak
menis. Susižeidęs, jis buvo nuga
bentas į ligoninę, kur, keletą die
nų pasirgęs, mirė”.

Laiškas, jeigu jis ne Tiesoje 
perredaguotas, tai parašytas “pu
se lūpų”. Žmogus, nors ir nejau
nas, bet sveikas, stiprus, sugebė
jęs važiuoti dviračiu po 100 kilo
metrų per dieną (buvo nustatęs 
tokią normą šioje kelionėje, kurią 
iki katastrofos ir vykdė), nuvirto 
ir taip į nedidelius akmenis susi
žeidė, kad net ir logoninė nebe
galėjo padėti, — tai yra ypatingai 
nelaimingas susižeidimas. Laiške 
ypač prabėgomis tepaminima 
sunkvežimių virtinė, išlindusi prie
šais iš posūkio. Patikimiau atro
do, kad Alsekos dviratis “susvy
ravo” nuo sunkvežimio “prisilie
timo”. LNA
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BELGRADE ESTATE AGENCY

Savininkas — R. Stoikovich,

SCHOOL OF ARTS, HUME HIGHWAY, LIVERPOOL

Parduoda namus, sklypus, farmas ir biznius. Kalba rusų, 
serbų, lenkų ir vokiečių kalbomis.
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EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231

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

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

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

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

‘■"■W.'.W.WA'.W.W.V.W/.'.W.'.'.'.’.'.'.W.'.W.V.WA

Stiprios jėgos ir puikaus garso 5 lempos. 
Galima {jungti Jūsų gramafoną. Žavus mo
derniškas kabinetas pasirinktinų spalvų 

.... 25 gns.

MODELIS 210

PHILIPS

PHILIPS SUPER QUINTET

PHILIPS

VALELABRA

PHILIPS

PHILIPS MODELIS 320
Garsui didžiulis Magnalux Console ekranas 
su paslėptu alyvos saugikliu. Labai jautri 
“Magiškoji Akis” automatiškai kontroliuoja 
paveikslų, garsas teikia puikiausią ištaigą ir 
visas kitas Magnalux savybes. 3-juose veid
rodžiuose — blizgantis užbaigimas . .195 gns.

HOME FURNISHING CO. PTY. LTD.
88 JOHN ST., CABRAMATTA, N.S.W

VISKAS LENGVOMIS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOMIS IR SU 
SPECIALIA LIETUVIAMS NUOLAIDA.

klevo 
užbaigimas 122 gns.

PHILIPS RANKINIS 
(portable)

Garsiausias Australi
joj mygtuko pagelba 
valdomas rankinis ra
dijas. Žavintis pajė
gumas ir tikras eko
nomiškumas. 3 spal
vų parankus apval
kalas............ 42 gns.

Geriausias ženklas
TV ir radijui

PHILIPS

Philips Stereo-Fideli
ty radiograma su 
puikiu vientisu kabi
netu. Dvigubo kanalo 
garsas. 6 lempos. 2 iš • 
ryškinimai. 2 garsia
kalbiai. Kvapą gniau
žiantis realumas gar- 

Riešutmedžio, 
ir mohagony

MES TIKRI, 
KAD TAI

JŪSŲ PATARNAVIMUI IR TIKRAM PASITEN
KINIMUI KREIPKITĖS Į:

TELEFONAS
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MŪSŲ PASTOGS 1960 ni. liepos 1 d.

nOsų PASTOGĖ
ŠAUNI ŠVENTĖ GEELONGE

Kun. dr. P. Bašinskas yra pir
masis lietuvis kapelionas Austra
lijoje, sulaukęs sidabrinio kuni
gystės jubilėjaus. Geelongiškiai, 
talkinami visų, kur jubiliatas ap
rūpina lietuviškas kolonijas, su
ruošė tikrai įspūdingą šventę.

PAMALDOS ŠV. JONO 
BAŽNYČIOJE

Sekmadieni, birželio 19 d., 10 
vai. jubiliatas, lydimas kun. P. 
Butkaus, kun. J. Kungio, kun. J. 
Petrausko ir kun. L. Jaroškos su
tinkamas prie bažnyčios Geelon- 
go sporto klubo “Vytis” unifor
muotų sportininkų ir skautų, sa
vaitgalio mokyklos mokinių ir 
gausaus būrio svečių bei pačių 
geelongiškių. Gėlių barstytojos 
įveda jubiliatų į bažnyčią, sek
damos sportininkų, skautų bei 
tautinę vėliavas. Sutikimas ir iš
leidimas iš bažnyčios tvarkingai 
pravedamas p. Davalgos, gėlių 
barstytojos puikiai paruoštos p. 
Normantienės. Per šv. Mišias, lai
komas paties jubiliato, jautriai 
gieda Geelongo bažnytinis cho
ras, vadovaujamas R. Zenkevi
čiaus: “O Angele, man skirtas”, 
“Marijos Varpelis”, “Tėve mūsų” 
ir “Apsaugok Aukščiausias”. Po
nia Vasiliauskienė iš Adelaidės 
su gilia maldos nuotaika pagieda 
solo “Viešpatie didis”, vargonais 
akomponuojant Miss Fitzgerald.

Jautrų pamokslą apie jubiliato 
25 metų kunigystės veiklą pasa
ko kun. P. Butkus, įpindamas 
daug poezijos ir savos kūrybos. 
Mišių metu jubiliatui asistuoja 
kun. Petrauskas ir kun. Jaroška.

IŠKILMINGAS PAGERBIMAS 
GEELONGO LIETUVIŲ 

NAMUOSE
Iškilmingas pagerbimas Gee

longo Lietuvių Namuose pradeda
mas God save the Queen. Scenos 
gilumoje spindi didelis sidabrinis 
skaitmuo — 25, kuriame sužymė
tos visos vietovės, kurias jubilia
tas lanko. Tai Jūratės Norman- 
taitės meniškai atliktas darbas. 
Ji nupiešė ir programas. P.V. 
Ivaškevičiui atidarius iškilmingą 
pagerbimą, p. Lipšienė perėmė 
pagerbimo koncerto pranešinėji- 
mą lietuviškai ir angliškai.Gee
longo savaitgalio mokyklos moki
nės — A. Turnerytė, L. Volodkai- 
tė, R. Šilerytė, V. Manikauskai- 
tė, R. Žvirblytė, N. Muščinskaitė, 
Chr. Breiberg, J. Milkauskaitė — 
vadovaujant A. Karpavičiui, gra
žiai pašoka lietuvišku šokį — Ke
purinę. R. Urbanavičius iš Wo- 
dongos, akomponuojant Miss Fitz
gerald, smuiku gerai išpildo Bet
hoveno Romance 2. P. Krutulis iš 
Launceston lyriniu tenoru išpildo 
"Panis angelicus”, akomponuo
jant Miss Fitzgerald. Geelongiš- 
kės A. Lipšytė ir S. Lipšienė, 
akomponuojant pianu L. Šimku
tei, švelniai padainavo Gobio due
tą “Kregždutė”, J. Valytė pirmą 
kartą pašoko jos pačios sukurtą 
išraiškos šokį “Lietuvos keliu”, 
kuriame šokėja judėsiu išreiškė 
Lietuvos laimėjimus ir kančią. D. 
Vildovas iš Wodongos sodriu ba
ritonu padainavo “Tamsiojoj nak
telėj” ir “Simon Baccanegra” 
Verdi ariją. G. Vasiliauskienė 
meistriškai išpildo “Daina apie 
Nemunėlį” ir Čaikovskio “Pievoje 
žalia žolele žaliavau”. Visiems so
listams akomponuoja Miss Fitz
gerald. Melburno okteto vyrai — 
P. Dranginis, V. Lazauskas, K. 
Mieldažys, R. Galinis, P. Vaičai
tis, V. Bosikis, J. Virbyla, vado
vaujant P. Morkūnui, darniai pa
dainuoja, “Lygiojoj lankelėj” ir 
“Oškit pušys” — Stankūno. Kon
certas sužavėjo publiką savo ge
ra organizacija ir aukštu meniniu 
lygiu.

SVEIKINIMAI IR DOVANŲ 
ĮTEIKIMAS

Koncertui pasibaigus, V. Ivaš
kevičius ilgesnėje kalboje jaut
riais žodžiais papasakoja lapie ju
biliato gyvenimą ir primena, kad 
jubiliato tėvelis yra nužudytas 
1945 m. prie savo namų ir tai 
simboliškai išreiškia mūsų tautos 
kančią. Pakviečia visus pagerbti 
jubiliato tėvelį r visus žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. .Baigdamas 
savo kalbą, p. Ivaškevičius pakvie
čia jubiliatą ir svečius kunigus 
ant scenos. Pirmuoju sveikintoju 
pakviečiama p. Medžiausienė iš 
Naujosios Zelandijos. Susijaudi
nusi viešnia pasako keletą žodžių 
ir perskaito Naujosios Zelandijos 
Krašto Valdybos sveikinimą raš
tu. P. Krutulis, specialiai atvykęs 
į šventę, Launcestono ir Hobarto 
lietuvių vardu pasveikina jubilia
tą, kartu įteikdamas abiejų Tas
manijos kolonijų adresus ir dova
nas. Morningtono kolonijos var
du sveikina A. Bakaitis, įteikda

mas dvi dovanas: vieną bendrą 
kolonijos ir antrą p.p. Baleišių 
— tautinį audinį iš Lietuvos. Al- 
būrio ir Vodongos lietuvių vardu 
sveikina p. Valys, įteikdamas do
vaną, Moes ir Latrobe Valey lie
tuvių vardu sveikina p. Baleiša, 
įteikdamas V. Bučio pieštą adre
są ir dovaną. Melburno L. B. Apy
linkės vardu ilgesnį sveikinimo 
žodį taria pirm. J. Petraitis, Mel
burno L.K. Moterų D-jos vardu 
sveikinimo adresą ir dovaną įtei
kia p. Seliokienė, Melburno ju
biliato draugų vardu sveikinimo 
adresą, pieštą p. Simankevičiaus, 
įteikia dr. Kaunas ir p. žižienė. 
P.p. Nekrašių dovaną, siuvinėtą 
drugelį, įteikia p. Steponavičius. 
Geelongo lietuvių vardu pasveiki
na A. Šimkus ir įteikia p. Zelen- 
kevičiaus išpiaustytą didelį lietu
višką kryžių. Geelongo skautų ir 
savaitgalio mokyklos vardu pa
sveikina A. Karpavičius ir dova
noja religinius paveikslus. Gee
longo sportininkų ir Kultūros 
Fondo vardu sveikina K. Štarins- 
kas, Geelongo Bažnytinio Komi
teto vardu sveikina V. Stagys ir 
įteikia dovaną. Raštu sveikina ir 
prisiunčia dovanas: Salės, Can
berros ir Beechworttt lietuviai. 
Be to, raštu sveikina: A. Krausas, 
Skautų Rajono vadas, Kun. Ke
mėšis iš Pertho, kun. Gaidelis, 
S.J. iš Brisbanės, kun. Krasockis 
iš Melburno, kun. Van Stokkom 
iš Bonegillos, Kun. Raffter iš 
Melburno, Melburno vyskupijos 
imigracijos reikalams vyriausias 
kapelionas, Sydnėjaus Liet. Kat. 
Draugijos vardu dr. A. Mauragis. 
Ilgokai sveikinimams užtrukus, 
privatūs sveikinimai paliekami 
perskaityti pietų metu. Jubiliatas 
širdingai padėkoja sveikinusiems 
ir įteikusiems dovanas, priminda
mas, kad tai yra skirta kunigys
tės pašaukimo pagerbimui. Viešas 
pagerbimas baigiamas Lietuvos 
Himnu. Visi kviečiami vykti į St. 
Peters et Pauls salę jubilėjiniams 
pietums.

JUBILĖJINIAI PIETŪS
Erdvioje St. Peters et Pauls sa

lėje prie, p. Brazdžionienei vado
vaujant, geelongiškių moterų pui
kiai paruoštų stalų susėdo svečių 
ir geelongiškių apie 240. Kadangi 
visi buvo gerokai išalkę, pietūs 
susivėlavo pusantros valandos, tad 
pirmiausia visi stengėsi pasisotin
ti. V. Ivaškevičiui pasiūlius, su- 
giedama jubiliatui ilgiausių me
tų. St. Peters parapjos klebonas 
Father Perkins maloniai pasveiki
na svečius ir Father O’Rouke iš 
West Preston, didelis jubiliato 
draugas, jautriais žodžiais nupie
šia savo bendrystę su lietuviu ku
nigu ir lietuviais savo parapijo
je. Kun. Butkus pasveikina jubi
liatą, nupiešdamas jo gyvenimo- 
smulkmenas, net primindamas no
rą pabėgti iš Australijos ir syd- 
nėjiškių vardu įteikia gražų siu
vinėtą paveikslą. Kun. Kungys 
sveikina visų adelaidiškių vardu 
ir įteikia savo asmenišką dovaną. 
Kun. Vaseris pasveikina savo var
du. Skaitomos telegramos ir svei
kinimo laiškai. Jų per daug, kad 
būtų galima visus perskaityti. 
Scenoje pasirodo p. Vasiliauskie
nė. Ji Geelonge pirmą kartą, to
dėl publika ją verčia kartoti pa
dainuotus dalykus. Melburno vy-

SYDNEJUS
PAMALDOS

Liepos 10 d. pamaldos Cabra- 
matos lietuviams Mt. Pritchard 
bažnyčioje 9 vai. 45 min.

Liepos 17 d. pamaldos Banks- 
towne, St. Brendans bažnyčioje 
10 vai. 45 min.

Liepos 17 d. pamaldos Wollon- 
gongo lietuviams 5 v. p.p. W. Ka

tedroj. K.P.B.

STUDENTŲ POBŪVIS
š.m. liepos 9 d. 7 vai. v. Sydnė

jaus latviai studentai Latvių Klu
bo Namuose, 32 Parnell Str., 
Strathfielde rengia visiems pa- 
baltiečiams studentams skiriamą 
“beatnikų” pobūdžio pobūvį. Gau
tomis informacijomis, šis jaunat
viškas pobūvis būsiąs tikrai ori
ginalus ir įdomus, todėl kvečiami 
į jį visi lietuviai studentai.

Studentų Valdyba

SUSIŽEIDĖ
Jonas Subačius, kuris iš Snie

guotųjų Kalnų neperseniausiai 
grįžo Sydnėjun ir čia dirbo vienoj 
statybos firmoj kaip staliaus asis
tentas, nukrito nuo statomojo pa
stato ir sunkiai susižeidė.

Paguldytas Sydnėjaus ligoni
nėn ir manoma, kad bus susilau
žęs nugarkaulį. Pasveikti vilčių 
esą. M.P.I.

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. Valdy
bos pranešimas, 4. Revizijos Ko
misijos pranešimas, 5. Valdybos 
rinkimai, 6. Revizijos Komisijos 
rinkimai, 7. Atstovo į Good Neigh
bour klubą rinkimai, 8. Klausimai 
bei sumanymai ir 9. Susirinkimo 
uždarymas.

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

Valdyba, pasibaigus metų ka
dencijai, atsistatydina.

ALB-NĖS KRAŠTO VALDYBOS

PRANEŠIMAS
Pranešame bendruomenės ži

niai, kad š.m. liepos 17 d. (sek
madienį), Camperdowno parapi
jos bažnyčioje, Sydnėjuje, bus at
laikytos šv. Mišios už a.a. velionį 
Jurgį Kalakonį — Kalakauską, 
buv. “Mūsų Pastogės” redaktorių.

Tą pačią dieną tuoj po pamal
dų (maždaug apie 2 v. p.p.). Syd
nėjaus Rockvvoodo kapinėse, 20 
katalikų sekcijoj, bus pašventintas 
Austr. liet, bendr. aukomis pa
statytas velioniui paminklas.

Nuoširdžiai kviečiami bendruo
menės nariai ir pamaldose, ir pa
minklo šventinimo iškilmėse juo 
skaitlingiau dalyvauti.

ALB Krašto Valdyba

P.p. VYT. STASIŪNAITĮ 
ir

ELENĄ SIMONAITYTĘ,

sukūrus lietuvišką šeimą, nuoširdžiai sveikina ir gražios 
ateities linki

Sydnėjaus “DAINOS” choras

LAIŠKAS REDAKCIJAI
NEAPDAIRUMAS AR IGNORAVIMAS?

š

į|
I
I

rų oktetas padainuoja keletą 
skambių dainelių, kurias publika 
priima šiltai ir verčia kartoti. 
Pagaliau kun. Petrauskas padai
nuoja tėvynės ilgesio dainelę, savo 
sukurtą, gyvenant Italijoje ir po
rą itališkų arijų. Laikas greitai 
bėga ir iš toliau atvykę svečiai 
ruošiasi namo. Šventė baigiama 
apie 7 vai. vakaro.

Beveik dešimtį valandų užtru
kusi šventė praėjo sklandžiai, įdo
miai ir labai jaukioje nuotaikoje. 
Tai buvo gražus pasirodymas 
prieš australus dvasiškius, kurių 
atstovai buvo iš kiekvienos Gee
longo parapijos. Geelongas yra 
maža (lietuvių kolonija, bet dir
bant sutartinai buvo suruošta 
viena gražiausių ir didingiausių 
švenčių lietuviškame Australijos 
gyvenime. V.S.

Gerb. Tautiečius 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

BANKSTOWNAS
PRANEŠIMAS

Pranešama Lietuvių Namų “Dai
nava” nariams, kad š.m. liepos 
17 d. 12 vai. “Dainavos” salėje 
šaukiamas metinis narių susirin
kimas.

Susirinkimui numatyta sekanti 
darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas; 2. 
Prezidiumo sudarymas; 3. Prane
šimai: a) Pirmininko, b) Iždinin
ko ir c) Revizijos komisijos; 4. 
Diskusijos dėl pranešimų; 5. Prie
kinio namų priestato statybos 
klausimas; 6. Einamieji reikalai 
ir 7. Susirinkimo uždarymas.

Taupumo sumetimais, kvietimai 
į susirinkimą nėra ir nebus siun
čiami paštu. Prašoma visus narius 
skaitlingai dalyvauti susirinkime. 
Visiems mums rūpi “Dainavos” 
Namų reikalai, tad juos ir spręs
ti turime visi.

Nesusirinkus reikalingam narių 
skaičiui nurodytu laiku, po 1 va
landos šaukiamas antras susirin
kimas, kuris bus laikomas teisė
tu bet kuriam narių skaičiui da
lyvaujant.

“Dainavos” Valdyba

BRISBANE
VAKARAS IR AUKOS 
ŠALPOS REIKALAMS

Š.m. birželio 4 d. Brisbanės 
apyl. valdybos iniciatyva, gelbs
tint bažn. komitetui, skautams ir 
studentams, buvo surengtas šal
pos vakaras, praėjęs su nemažu 
pasisekimu. Turėta £ 10.9.6 gryno 
pelno.

Šalpos vajaus metu buvo su
rinkta aukų:

5 s v. aukojo Rinke;
2 sv. — B. March;
po 1 sv. — A. Kviecinskaitė, 

A. Kudžius, S. Sagatys, K. Stat
kus, M. Rudys, F. Mališauskas,
A. Ivinskis, S. Kranas, W. Lynn,
B. Malinauskas, P. Vaišnys, S. 
Mitka, A. Barzdys, L. Pažūsis, B. 
Aponas, J. Jaraminas, M. Jakavi- 
čius ir R. Budrys;

15 šil. — J. Kiškūnas;
12 šil. — S. Reuta;
Po 10 šil. — A. Marcinkus, 

Brew, S. Einikis, E. Sagatys, M. 
Cvilikas, J. Bagdonavičius, K. 
Stankūnas, K. Gudaitis, B. Bar
kauskas, P. Budrys, S. Jašinskas, 
B. Skeltys, K. Sakalauskas, A. 
Norkus, K. Nicys, M. Kiaulėnas, 
J. Ruseckas, V. Kuliešius, Jur
gutis, P. Stelmokas, E. Vilkinie- 
nė, A. Kocius, J. Sadukas, A. 
Birškys, J. Statulevičius, P. Za- 
bukas ir A. Bražėnas;

GERB. p. REDAKTORIAU,
Prašau patalpinti šį mano laiš

ką į artimiausią “Mūsų Pastogės” 
numerį.

Perskaitęs M.P. 25 Nr. kores
pondenciją iš Adelaidės, pavadin
tą “Trėmimų minėjimas”, kurioje 
p^ L-s rašo, kad į Birželio Trėmi
mų minėjimą teatsilankė tik sau
jelė lietuvių, norėčiau čia išryš
kinti kaikuriuos įvairių Adelaidės 
parengmų nesklandumus.

Gyvenu Adelaidėj jau 10 metų, 
ir per tą laikotarpį nesu dar pra
leidęs jokio lietuviško ar lietu
vius saistančio minėjimo, tačiau 
šių metų brželio trėmimų minė
jimą praleidau ne dėl savo kaltės, 
bet tik dėlto, kad jis nebuvo pa
skelbtas mūsų bendruomenės sa
vaitraštyje “Mūsų Pastogėje”, ku
rios kiekvieną numerį aš atydžiai 
perskaitau. Nesiimu spręsti, kieno 
tatai kaltė, tačiau faktas lieka

7 šil. — A. Mituzas;
6 šil. H. Petrauskas;
Po 5 šil. — V. Datkūnas, A. 

Murauskas, B. Butkus, D. Matu
laitis, J. Fedas, C. Kolominskas;

Po 4 šil. — Neišskaitoma pa
vardė, J. Gudaitis, V. Račiūnas 
ir V. Kaunas;

Po 2 šil. — A. Mališauskas ir 
V. Laurinaitis.

Iš viso lietuviškajai šalpai bu
vo surinkta £ 53.9.6. Pinigai pa
siųsti ALB-nės Krašto Valdybai.

Brisbanės lietuvių apylinkėje 
buvo rinktos aukos ir bendrie
siems Pasaulio Pabėgėlių (World 
Refugee) reikalams, kadangi šie 
metai yra laikomi pabėgėlių me
tais.

Šiam reikalui buvo suaukota:
5 sv. — Brisbanės Apyl. Val

dyba;
Po 1 sv. aukojo — S. Sagatys,

V. Andriekus, H. Petrauskas ir 
S. Kranas;

Po 10 šil. — A. Kviecinskaitė,
W. Rosiak, A. Bražėnas, K. Stan
kūnas, P. Budrys, K. Gudaitis, 
A. Murauskas, B. Skeltys, A. 
Ivinskis, R. Budrys, A. Norkus, 
K. Nicys, M. Kiaulėnas, J. Ru
seckas, V. Kuliešius, Jurgutis. P. 
Stelmokas, A. Kocius, A. Birš- 
leys y \

6 šil. — V. Stankūnas;
Pi 5 šil. ■— E. Sagatys, K. Stat

kus, J. Fedas, V. Kaunas, B. But
kus, S. Jasinskas, F. Mališauskas 
ir J. Kiškūnas;

4 šil. — A. Mališauskas;
2 šil. — V. Laurinaitis.
Iš viso surinkta £ 21.12.0. Pi

nigai pasiųsta World Refugee 
Year Q’land Div. Cimmittee var
du.

ALB-nės Brisbane* Apylinkė*
Valdyba

faktu, kad apie daugelį Adelaidės 
lietuvių parengimų ar minėjimų 
nepranešama bendruomenės na
riams. Dėl šios priežasties ben
druomenės nariai ir nežino, kur 
ir kada kokie parengimai daromi 
ar rengiami.

Tiesa, apie kaikuriuos parengi
mus pranešimai yra talpinami pa
rapijos laikraštėly, bet jis tėra 
skirtas tik parapijiečių reikalams, 
bet ne bendruomenės.

Kodėl Adelaidės Apyl. Valdy
bos ar jos padalinių parengimai 
neskelbiami iš anksto “Mūsų Pas
togėje”, aš to nežinau ir tikiu, 
kad Apyl. Valdyba malonės apie 
tai painformuoti skaitančiųjų 
Adelaidės visuomenę. Tatai liečia 
ir Kultūros Tarybą, Moterų Sek
ciją ir kt. Man rodosi, kad pirmo
ji pareiga visų bendruomenės or
ganizacijų — visus parengimus 
skelbti savame organe “Mūsų 
Pastogėje”, ir tik papildomai jie 
galima būtų talpinti ir parapijos 
biuletenyje.

Vienas mano bičiulis, paklaus
tas, ar jis buvo trėmimų minėji
me, atsakė, kad niekur apie tai 
neskaitęs, ir jei bendruomenės 
vadovybė nerandanti reikalo 
skelbti apie savo parengimus ar 
minėjimus bendruomenės organe, 
tai matomai ji nenorinti, kad jis 
juose dalyvautų.

Ne paslaptis, kad parengimai ir 
minėjimai jau iš anksto žinomi 
rengėjams, todėl, atrodo ir laiko 
apie juos pranešti per “M.P.” yra 
pakankamai. Jei taip būtų daro
ma, tai, man rodos, tikrai nerei
kėtų dejuoti, kad į juos tik sau
jelė atsilankanti. Juk visi gerai 
žino, kad daugumas aktyviųjų 
bendruomenės narių skaito & 
bendruomenės organą “Mūsų Pu 
togę”, o ne kitą spaudą, todėl 
apie minėjimus, parengimus M 
pobūvius, kurių nėra paskelbta 
“M.P.”, sunku sužinoti.

Keliu šį klausimą todėl, kad 
šis įvykis nėra pirmas, o tęsiasi 
jau ilgesnį laiką. Jei kas šia pro
ga man siūlytų pasekti parapijos 
biuletenio pranešimus, tai jau iš 
anksto galiu atsakyti, kad aš esu 
tik Australijos liet, bendruome
nės narys, o ne parapijietis ir 
pranešimus teseku tik bendruo
menės organe.

J. Riauba

Augštos kokybė*
0. T.V. PATAISYMAI

T.V. SERVICE
LABORATORY i

0 Tel. WM 4085
8
8 Mes esame taip pat 
f: T.V. Draudimo įstaiga.

ALB BANKSTOWNO APYLINKĖS
SAVAITGALIO MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS

š.m. liepos 9 d. (šeštadienį) 7 v.v.

Bankitowno DAINAVOS salėj* rengia įdomų

Š.M. RUGPJŪČIO 13 D. 7 V. 30 MIN. VAK.

GRACE BROS. SALĖJE, Sydnėjuje 
visai arti centrinės geležinkelio stoties

rengiamas TRADICINIS “MŪSŲ PASTOGĖS”

SPAUDOS BALIUS
• šių njetų Spaudos Baliaus salė nepaprastai 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 kapela;
• M. Petronis aprūpins svečius geriausių rūšių gėrimais;

IR VISI BALIAUS MALONUMAI TERASTUOS TIK VIENĄ SVARĄ.

Kadangi jau yra žinių, kad į š.m. Spaudos Balių rengiasi atvykti net tolimųjų Australi
jos apylinkių lietuviai, tai jau dabar Baliaus rengėjai prašo užsisakyti vietas. Pirmiau užsi-
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Meninę dalį išpildys savaitgalio mokyklos mokinių mitinos. !« 
Pirmą kartą Sydnėjaus lietuviai išgirs dar negirdėto choro į 

dainas ir patirs čia dar daugiau įvairiausių prašmatnybių. ‘

Įėjimas laisvas.

Rengėjai

j >:
NUOSAVUS NAMUS, JI 

įmokėjus mažų depositą, J' 

GREITAI, TVARKINGAI ;; 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS U

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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