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Delsiamas laikas
Pasaulio politiniai įvykiai šiuo metu 

aiškiai iliustruoja, kad sovietai sąmo
ningai delsia laiką, norėdami geriau 
pasiruošti neišvengiamam ateities ka
rui. Aišku, kad ir Vakarų pasaulio 
politikai šį jų žaismą supranta, tačiau 
ir sąjungininkai taip pat dar nėra pil
nai karui pasiruošę.

Mums, kurie sovietas pažįstame 
tiesioginiai, atseit pergyvenome jų 
nežmonišką -ir žiaurų rėžimą, yra 
aiškios, kaip diena, sovietų užmačios 
ir jų planai. Mums jokia paslaptis, 
kad sovietai nori pavergti visą pasau
lį, kad jų vadai yra prisiekę Markso 
“evangelijos” propogatoriai ir jos 
vykdytojai, kad visos priemonės, net 
ir nežmoniškiausios, yra jiems gali- 

’ mos ir jų naudojamos. b
Jeigu dar kas nors iš vakariečių 

nayviai tiki, kad sovietų visur sklei
džiami taikos obalsiai yra tikri, kad 
jų linksniavimas apie nusiginklavimą 
ir atominių ginklų aliminaciją yra 
nuoširdus ir tikras, tai mums ši gies
melė tik sukelia pašaipų sarkazmą ir 
vidujį skausmą.

Sekdami paskutinius politinius įvy
kius, mes aiškiai suprantame Krem
liaus satrapų kelius: jie neatšaukiamai 
laikosi Lenino nustatytos taktikos — 
reikalui esant žengti žingsnį atgal, bet 
tuoj po to pažygiuoti kelius žingsnius 
pirmyn.

Suprantama, didžiausia sovietų kal
kuliacijos klaida buvo Korėja. Įsaky
dami šiaurės korėjiečiams šį pietiečių 
puolimą, jie labai apsiskaičiavo. So
vietai buvo įsitikinę, kad amerikie
čiai,o juo labiau UNO į “pilietinį ka
rą” Korėjoj tikrai nesikiš. Dabar gi, 
kai komunistinės masės nepajėgia 
išmesti amerikiečh] į jūrą ir kai Korė
jos konfliktas pradeda grąsyti visuo
tinu karu, komunistų partijos polit- 
biūro robotas Malikas pasiūlė taiką. 
Pradžioje, suprantama, apstulbsta Va
karai ir kupini vilčių priima šį tartiu
fišką žestą. Vėliau, kai prasideda pa
čios derybos dėl taikos paliaubų Korė
joje, vakariečių protai vėl pamažu 
pradeda išsiblaivyti ir amerikiečių ka
rinių pajėgti viršininkas Korėjai gen. 
Ridgway, atrodo, paskutiniu laiku 
padėtį jau ima vertinti realiai.

O reikalas čia visiškai aiškus: ko
munistai sovietų atstovo lūpomis pa
siūlė tokį reikalą, kuris išgelbėjo juos 
nuo galutinio pralaimėjimo: komuni
stinė kariuomenė Korėjoj gavo atsi
kvėpimo akimirksnį, kuriuo metu 
spės perorganizuoti savo pajėgas ir jas 
reikiamai sustiprinti. Būdinga, kad 
Sov. Sąjungos laikraščiai šiomis dieno
mis, kai vyksta pasitarimai dėl paliau
bų, rašo vakariečius kaltinančius 
straipsnius, grąsydami, kad nepavykus 
deryboms Korėjoj, komunistinės pajė 
gos išmesiančios vakariečius į jūrą. 
Jos turėsiančios pakankamai tanku ir 
net lėktuvų. Tatai rodo, kad sovieti
nis blokas ruošiasi didesnei ofenzyvai. 
Tačiau pilnai tikėtina, kad komunis
tai, kaip paprastai, Korėjos derybas 
tęs į nežinomybę, kad laimėtų laiko, 
o laikas, šiaip ar taip, dirba Krem
liaus naudai.

Apskritai, komunistų politika šiuo 
metu yra pakėlusi laiko išlošimo ko- 
zyrį. Pabėgęs sovietų atominės ener
gijos mokslininkas, kuris dabar gyve
na Argentinoj ir kurio pavardės ne
skelbia vakariečiai, suteikė Vakarams 
neįkainuojamų žinių apie Sov. Rusi
jos atominių bombų gamybą. Jo i 
žiniomis, sovietai iki dabar yra pasi
gaminę apie 70 atom, bombų. Per 
metus jie pagamina apie 20 jų. Be i 
to, sovietai jau gamina ir vandenilines i 
bombas, nors jie čia susiduria su tais 
pačiais sunkumais, kaip ir vakariečiai. : 
Šie faktai nedviprasmiškai sako, kad t

AR KARIAUS INDIJA?
Paskutiniu metu ir vėl paaštrėjo 

Indijos ir Pakistano ginčas dėl Kaš
miro provincijos. Šį kraštą, kuris guli 
prie šiaurinės Indijos, Himalajų kal
nyno papėdėje, savinasi abi minėtosios 
Azijos valstybės. Indija šiuo metu 
turi 360 mil. gyventojų, o Pakistanas 
— 80 mil. Vadinasi, matuojant pagal 
gyventojų skaičių, jėgos nėra lygios, 
tačiau pakistaniečiai yra fanatiški 
Moslemo religijos šalininkai ir, žūt 
būt, jie nori prisijungti Kašmirą, nes 
ten, esą, gyventojų daugumą sudarą 
jų religijos žmonės.

Sprendžiant iš užsieninės spaudos, 
atrodo, kad šis karas būtų religinių 
karų pobūdžio, o panašūs karai yra 
patys žiauriausi ir gausiausi aukomis. 
Juk čia kovojama iš įsitikinimo ir 
fanatizmo. Atsimename, kai 1947 
metais buvo kilęs religinis karas Indi
joje tarp Moslemo ir Hindus religijų 
šalininkų, kuris pareikalavo per 1

mil. aukų iš abiejų pusių.
Šiuo metu minėtosioms dviems val

stybėms vadovauja inteligentški ir 
sąmoningi vadai: Indiją valdo Gand
hi mokinys ir jo gerbėjas Pandit Neh
ru, o Pakistaną — lėtas, logiškai galvo
jąs ir vakarietiškos kultūros Liaquat 
Ali Kahn. Neatrodo, kad šie vyrai 
galėtų pradėti neapgalvotą karą, kai 
tuo tarpu yra gausių žinių, kad Indi
jos pasieniuose sovietai turi sukon
centravę dideles kariuomenės pajėgas. 
Juk gali būti, kad naminis dviejų gi
miningų tautų karas gali tada išsi
plėsti j naują tarptautinio pobūdžio 
konfliktą.

D. Britanijos ir ypač Amerikos dip
lomatiniai atstovai daro visas pastan
gas Kašmiro ginčą išspręsti geruoju. 
Tačiau norai dažnai lieka tik norais, 
o gyvenimo realybė padiktuoja visai 
nelogiškus žygius, kas gali atsitikti ir 
šiame Azijos kampe.

Komunizmas Indijoje
Buvęs Čekoslovakijos ambasadorius 

Indijoje Dr. Kratocnvil, kuris atšau
kiamas atsisakė grįžti ir paprašė 
Anglų globos, Londone padarė parei
škimą apie komunistus Indijoje.

Pasak jo, šiuo metu S. Rusija Indi
jai skirianti ypatingo dėmesio. Dėl to 
ir Sovietų ambasada esanti padidinta. 
Į ją prisiųstas naujas patarėjas, tas 
pats, kuris anksčiau dirbęs Korėjoje. 
Į Indiją atvykusi taip pat kultūrinė 
delegacija, kuri rodžiusi visą eilę 
filmų sovietiškų. Komunistų pusėn 
perėjęs Įtakingas Bombėjaus laikraštis 
“Beitz”, kuris anksčiau pasireikšdavęs 
puolimais prieš Nehru.

Indijos komunistai esą kominformo 
žinioje, bet joje vykstą dideli ginčai. 
Esą nesutariama ar jau atėjęs laikas 
Indijoje imtis revoliucinių veiksmų ir 
organizuoti ar neorganizuoti viduri- 
niąją klasę bei ūkininkus “prieš agre
sorius.” O Rusijos pirmasis ir svar
biausias uždavinys esąs betkuriito 
būdu Indiją atskirti nuo Vakarų.

Indijos premjeras Nehru kreipėsi j 
tautą, siūlydamas atsisakyti kasdien 
nuo vieno valgio, o sutaupytą maistą 
siųsti į badaujančias sritis — Madras 
ir Bihar. Premjeras dėkojo kraštams, 
kurie geibi, tačiau pareiškė, kad Indi
ja nepriimsianti jokios pagalbos, kuri 
būtų siejama su bet kokiu spaudimu 
vidaus ar užsienio politikoje.

JAV vis dar neduoda nieko. Kana
dos pasiūlytų prastos rūšies kviečių 
indai nepriėmė. Tuo tarpu globėjais 
pasidarė kinai ir sovietai. Kinai žada 
duot visą milijoną tonu grūdų, o so
vietai žada duoti 500.000 tonų kvie
čių, už kuriuos nori gauti indiškųjų 
kanapių. Kinija jau sudarė sutartį 
dėl 100.000 tonų ryžių ir dar toliau 
deramasi. Stebėtojai betgi kinų pa
žadų realumu nelabai tetiki. Jie net 
neturi laivų tokiam javų kiekiui per
vežti.

Bevaises konferencijos
Korėjos paliaubų pasitarimai vis 

dar nedavė jokių rezultatų. Ožiuojasi 
komunistai, nenori duotis pagaunami 
ant meškeries ir vakariečiai. UNO 
delegacija pereitą savaitę buvo iškvie
sta Japonijon, kur gavo naujas in
strukcijas. Po konferencijos gen. 
Ridgway pareiškė spaudai, kad sąjun
gininkai ir toliau gins savo nusistaty
mą, kad paliaubų neutralioji zona 
turi eiti dabartine mūšių linija, o ne 
38 paralele, kaip to nori komunistų 
delegatai. Pereitą savaitę iš viso ne
buvo jokių pasitarimų, nes komuni
stai nebuvo atsakę į gen. Ridgway pro
testą, kad Kaesongo demilitarizuotoj 
linijoj maišosi ginkluoti komunistai.

Ir tik savaitgalį komunistai vėl pa
prašė tęsti derybas toliau, iš savo

Savaites Žinios
Vokiečiai “ b i z n i a u j a ”

Per 150 Vak. Berlyno firmų tardo
mos ir eilė jų vadų suimta už nele
galią prekybą su sovietu zona. Pasi
rodo, kad vien plieno praeitais metais 
į sovietų zoną iš Runro krašto išga
benta per 1.000.000 tonų, kai metinio 
eksporto leistasis kiekis tesiekė vos 
300.000 tonų.
“ Nepaveldėsi mano 
kaulų"

‘ Neseniai Belgijos vyriausybė atleido 
iš kalėjimo buv. vokiečių komisarą 
Belgijoje gen. Falkenbergą, kuris bu
vo Belgijos okupaciniu šefu. Už karo 
nusikaltimus belgų teismas jį buvo 
nubaudęs 12 metų kalėjimo. Šiuo 
metu generolas jau 72 m. amžiaus ir 
pasiekė savo rūšies rekordą: po karo 
jis buvo 6 valstybių 58 kalėjimuose ir 
kacetuose — viso 6 metus ir 8 mėne
sius.

Perėjęs Belgijos sieną, jis įrašė į 
vokiečių muitinės aukso knygą loty
niškai: “Nedėkingoji .Belgija, nepa- 
veldėsi mano kaulų.”

Greitu laiku gen. Falkenbergas 
išvyksta į Formozą — gen. Čiangkai- 
šekas jį pakvietė patarėju, nes šį postą 
jis ir anksčiau buvo turėjęs.
Vokiečiai pamažu 
gabenami i Australiją

Be keliolikos šimtų vokiečių, jau 
atvykusių į Australijos Snowy River 
rajoną (elektros jėgaines statybos dar
bams), Australijos vyriausybė numato 
ateinančių 16 mėnesių laikotarpyje 
atsigabenti iš Vokietijos dar virš 3.000 
darbininkų — geležinkelio specialistų.

Pirmasis šių vokiečių transportas 
pasieksiąs Australijos krantus jau šio 
mėnesio pa baigoje.
R e fk i a k i e č i a u dirbti

Australijos min. pirm. Menzies, 
kalbėdamas apie Australijos inflia
cines problemas, pareiškė, kad krašto 
gyventojai turi įsisąmoninti dabarti
nės ūkinės padėties rimtumą ir žymiai 
padidinti proto, patirties ir rankų 
darbą.

Jo nuomone, beveik visi kraštai 
šiuo metu pergyvena infliaciją. Dau
gelis kraštų, norėdami apsaugoti savo 
piniginio vieneto kursą, kad jis nekri
stų, investavo dideles sumas į apsigin
klavimo pramonę, nors ir ši priemonė 
infliacinių reiškinių nesumažino. 
Australija gi dar turi ir antrą šalu
tinį problemą — savojo krašto pra
monės išvystymo reikalą, ką vykdant, 
esą, infliaciniai reiškiniai dar labiau 
gi’čją. ........................

Praėjusis karas palikęs Australijos 
gyventojus su blogais keliais, geležin
keliais ir nesutvarkyta elektra. Poka
rio metais daug darbo jėgos buvę mes
ta j anilines pramonės išvystymą, o 
vykdomi didieji pramonės atstatymo 
darbai ištuštinę Australijos piniginius 
resursus ir iššaukę nepakeliamų inflia
cinių reiškinių.

Eksportas padidėjo
Neaiškios priežastys, kodėl Austra

lijos svaro vertė nesulaikomai krenta. 
Jeigu, sakysime, kraštas turėtų daug 
ką importuotis, o neturėtų ką ekspor
tuoti, tada natūralu būtų, kad krašto 
valiutos vertė mažėtų. Tačiau pasku
tiniais statistiniais daviniais, Austra
lija pereitam metinio biudžeto laiko
tarpyje turėjusi eksportą net 271% 
didesnį už prieš tai buvusius metus. 
Labiausiai pakilęs vilnų eksportas — 
net 526%, po to kailiai — 273% ir 
įvairus metalai — 268%.

Apskritai visų prekių eksportas 
paaugęs net 571%, lyginant su 1938- 
39 metų aikotarpiu, o vilnų eksporto 
padidėjimas siekiąs net 920%.

Vakarus atominių ginklų gamyboj. 
Kitose apsiginklavimo srityse, galbūt, 
jie tėra atsilikę tir kiekybėj, nes jų 
technika yra dar keletą dešimtmečių 
atsilikusi nuo amerikiečių. Bet ir čia, 
negailėdami žmonhj aukų, jie sten
giasi prisivyti Vakarus, kur ypač 
jiems padeda vokiečių mokslininkai, 
kuriuos jie susigrobstė Ryt. Vokieti
joj-

Sekant Art. ir Vid. Rytų įvykius, 
ypač Persijos ir Eigipto ožiavimąsi 
prieš britus, aiškiai matosi, kad ir čia 
sovietai yra prikišę savo nešvarius pir
štus. Kurstydami arabiškųjų tautų 
nacionalines užgaidas, sovietai nori 
išsklaidyti vakariečių dėmesį visame 
žemės rutulyje ir neleisti jiems kon- * -
centruotis viename politiniame taške. | Puj[;s garantuodami, kad ateityje pa- 
Be to, šis vakariečių dėmesio išsklai- nasfįs neutralumo laužymo incidentai 
dymas sovietams padeda dieną dienon nesikartos. ...............
nutolinti visuotinuojo karo akimirką, Kad šias derybas komunistai is viso 
o tuo pačiu nuolat tobulinti ir plėsti Priėjo, esą keletas priežasčių, taip 
savo apsiginklavimą. spėlioja užsienio laikraščiai. Pati

Visi sovietu pasiūlymai, k.a. pen. svarbioji priežastis esanti ta,jog Kini- 
kių didžiųjų konferencijos, keturių ’ Ps armijoj esąj’^’PĮėtusi sil■Į’nės ir 
didžiųjų užsienių reikalų ministerių 
pasitarimai, bevaisiai UNO debatai, 
nesibaigią Korėjos paliaubų pasitari
mai ir visokios kitokios konferencijos 
tėra tik laiko delsimo taktika, kad jie 
galėtų sustiprėti militarinėj srity, ge
riau ir tobuliau apsiginkluoti ir pas
kui smogti, pagal juos, “kapitalisti
niam pasauliui” gamtinį ir lemiamą 
smūgį.

Reikia tikėti, kad vakariečiai šį jų 
žaidimą supranta, jį seka ir pasirinks 
tinkamą momentą, kad sutrukdytų šį

nutolinti visuotinuojo karo akimirką,

sovietai daro visas pastangas pasivyti I pavojingąjį žaidimą.

ir 
dizenterijos epidemija. Antra, Kini
jos viduje vykstą dideli neramumai ir 
partizaninės kovos. Paskutinėmis 
žiniomis, net 1| mil. kiniečių esą 
įtraukta į pasipriešinimo akciją prieš 
komunistus. Pietinės Kinijos kalvose 
vykstą aršūs mūšiai tarp komunistinės 
kariuomenės ir sukilusių kinų nacio
nalistų. Vid. Mongolijoj taip pat 
kovoja 20.000 mongolų prieš komuni
stus.

Taigi šios aplinkybės ir verčiančios 
komunistus padaryti mūšių paliaubas 
Korėjoje, kad jie atsikvėptų.
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Pil. 2

Laiskas is Peklinycios
MŪSŲ PASTOGĖ, 1951m rugpiūčio 16d.

LIETUVIAI KITUR
"Mūsų Pastogę” pasiekė pirmasis 

"Pelėdos” numeris. "Pelėda” pati 
save pavadina: “Juokdarybos susivie
nijimo mėnesinis organas”. Redeguo- 
ja: Alb. Valentinas. Leidžia: "Nemu
no” knygynas Čikagoje, U.S.A.

Iš iki šiol tremtyje pasirodžiusių 
lietuviško jumoro leidinių "Pelėda” 
yra vienas geresniųjų tiek išorės, tiek 
ir turipio atžvilgiu. Vietoj schemai- 
nio apibūdinimo, geriau bus charak
terizuoti šį laikraštį, patiekiant mūsų 
skaitytojams šį "Pelėdos” kūrinėlį, 
aukščiau paduota antrašte.

XX technikos ir stebuklų amžius 
sukrėtė net ir pekliškąsias nusistovė
jusias per nebaigtus amžius nuotaikas 
ir tradicijas.

Peklos o£iciozas-“SMALA” savo pa
skutiniame editoriale rašo, jog ameri
kiečiai su savo atominėmis bombomis, 
ko gero, gali dar ir visas peklos galy
bes į miltus sutrinti. “SMALA” rašo: 
"Jie su savo A-bombomis tenai viršu
je gali kurių gražių dienų tokių peklą 
užkurti, kad ir mes nebežinosime už 
ko griebtis.”

Bendrai, pekloje šiuo laiku nuotai
kos amerikiečiams nėra palankios. 
Vyriausias peklos diktatorius 
Belzebubas visuotiname velnių seime, 
tarp kitko, taip pasakė:

"Sakau aš jums, prakeiktieji, ypač 
tiems, kurie duris saugojate, vaeikite 
amerikonus! Kad man nei vieno neį- 
leistumėt! Ko gero, dar atsineš tele- 
viženo aparatus, pasistatys čia, ir 
rodys ten į viršų, sėdintiems prie ta
vernų baro, kur randasi pekla, ir kaip 
kankina. Tada baigta!”

Žinoma, nuotaikas sušvelninti būtų 
galima šiai tamsybiij karalystei sutei
kiant paramą smala. Amerikiečiai 
apie tai turėtų pagalvoti.

Paskutiniu metu čia užplanuota 
daug naujų katilų ir didesni kiekiai 
dervos. Remontuojamos senos kap
styklės. Manoma, jog tai turi ryšio su 
komunistų daromomis “čistkomis” už 
Geležinės Uždangos.

Čia turime patikimų žinių, jog Sta
lino "demokratinė” valdžia turinti 
didelę paklausų virvių. Todėl čia ir 
laukiama naujų kostumerių, net iš 
pačių maskviškių tarpo.

Yra pastatytas naujas misinginis 
katilas ir dar "palivotas”, bet niekas 
dar jin nepatalpintas. Taip pat pa
darytas “sostas” iš žmonių kaukolių 
ir aptvertas spygliuotom vielom. Jo
kio komunikato tuo reikalu ne
paskelbta, tačiau kožnas įnamis sup- 
ranta, kam tai skirta. Be to, pekliš
kasis kominformas dažnai renkasi 
slaptiems posėdžiams ir, barzdas suki
šę bei ragais brazdindami, kai ką ta
riasi. Orkestrui, kurio instrumentus 

sudaro žmonių griaučiai, įsakyta būti 
pasirengusiam. Mat, turima žinių iš 
patikimų šaltinių, kad "didysis Mis- 
tras” vieną koją jau įkišo į kilpą Ko
rėjoje ...

Šiaip nuotaikos čia regiamai ima 
kitėti TITO naudai. Judėjimas vis 
įgauna konkretesnes formas. Pasi
taiko jau ir sabotažų. Prieš kiek lai
ko buvo išpilta ravan pilna smalos 
bačka ir sulankstyta keliolika kapsty
klių.

Taipgi nesenai buvo sušauktas mas- 
mitingas šūkiu: “Kremliaus darbai — 
mūsų darbai!" Buvo daug karštų kal
bėtojų, kurių tarpe ir pats Belzebu
bas.

Kalbėtojams b c g a r b i n a n t 
Kremliaus darbus, staiga pasigirdo iš 
minios vieno politruko šauksmas: 
"Daloj Stalin!” Kilo sąmyšis, išsiver
žė bruzdėjimas. Tuojau pasigirdo 
daugiau įvairiausių piktij balsų: Daloj 
Kaukazo razbaininkasl Visų nustebi
mui, minioj pasigirdo ir skardus lie
tuviškas balsas: "Duokit čia Bimbų!” 
Tai, matyt, koks nors nukrypęs nuo 
“generalės linijos” progresyvis, arba 
šiaip koks po laiko praregėjęs žmoge
lis.

Tribūnoj stovėjęs peklinformas su
mišo ir nebežinojo už ko griebti. Bet 
tuoj pribuvo peklinininkrj geštapas 
ir “metėžninkus suraštavojo.”

Paskui "devintuoju dugnu” vyko 
paradas. Ant kapstyklių buvo nešami 
Stalino, Berijos, Molotovo paveikslai, 
o ant šunų uodegų tempiami jų šu- 
nuodegautojų smulkiųjų niekšelių 
karikatūros ■— Bieruto, Gotvaldo, 
Thorezo, Tagliatti, Parkęriūtčs Onos, 
Sniečkaus, Gedvilos, Paleckio, ir visai 
neryškūs Bimbos, Andriulio paveiks
liukai . . .

Leninas beveik visai jau pamirštas. 
Jis visą laiką sėdi ant kapstyklės, atsi
rėmęs smaluotos ir aprūkusios sienos 
ir skaito Markso Kapitalą bei skai
čiuoja iš jo gautus nuošimčius . . .

Jūsų korespondentas, gavęs progos, 
sykį užkalbino senuką: "Nu, tovarišč 
Lenin, na eiom deržitsia bolševizm ?”

Leninas pakėlė žvairias akis nuo 
Kapitalo ir prislėgtu balsu atsakė: 
“Na latišskich štykach, na židovskich 
mozgach i na ruskich durakach” . . .

Kiti — buvę didieji — ne visai ra
miai leidžia sau amžinasties laiką šio
je smalos, deguto ir dantų griežimo 
karalystėje. HITLERIS sėdi 
vienas nedideliame variniam katile. 
Kiti jo parteigęnossai sėdi bendrame 
katile. Ribbentropas savo draugams 
nuolat aiškina apie politiką. Fiure
ris, pamerkęs smalon pirštą, tėplioja 
ant sienos strateginius žemėlapius. 
Kai pamato pro šalį einančius savo

• Vokietijos lietuvių laikraštis 
“Tremtis" išleidžia V. Mykolaičio- 
Putino pagarsėjusį romaną "Altorių 
šešėly. Visos trys romano dalys su
jungtos į vieną knygą, kuri turės apie 
700 pusi.

• Po ilgų pasitarimrj su vietos baž
nyčios vyriausybe, kun. Bobinui, lie
tuvių parapijos klebonui Montrėalyje 
pasisekė gauti leidimas statyti naują 
bažnyčią. Statyba netrukus žadama 
pradėti.

• Dr. T. Tercijono duomenimis, 
paskelbtais "Dirvoje”, organizudtų 
lietuvių inžinierių JAV yra 241, o gy
dytojų galį būti tik iki 150.

• A. Giedrius, žinomas pedagogas 
ir rašyojas, baigia rašyti lietuvišką 
elementorių. Jį išleisti ruošiasi PLB 
Vokietijos krašto valdyba. Ši knyga 
pasaulio lietuviams labai reikalinga, 
nes seniau išleistieji elementoriai jau 
parduoti.

• Nauji Vokietijos lietuvių gimna
zijos mokytojai: kun. P. Girčius, bai
gęs Romoje aukštuosius mokslus, at
vyko į Diepholzą. Gimnazijoje kun. 
Girčius yra kapelionas ir lotynų kal
bos mokytojas Anglų kalbos dėstyti 
atvyko mok. H. Skvirblienė, nuo 1945 
metų dėsčiusi tą kalbą lietuvių trem
tinių gimnazijose Luebecke ir Olden- 
burge; kompoz. J. Strolia kviečiamas 
į Diepholzą muzikos ir dainų moky
toju; inž. Al. Stauskas, buvęs Lietu
voje kūno kultūros mokytojas, atvy
ko dirbti Vasaro 16 gimnazijoje. Dės
to kūno kultūrą ir matematiką vyr. 
klasėse, kol pasveiks matematikos mo
kytojas S. Antanaitis.

• Wehnene, prie Oldenburgo lie
tuvių mokykla dabar yra didžiausia 
visoje Vokietijoje. Tai vienintele 
tautinė stovykla, kurioje vien tik lie
tuviai gyvena. Jų šiuo metu yra 550. 
Stovyklos komendantas Breuer, vokie
tis, ilgus metus gyvenęs JAV, Cleve- 
lande, palankus lietuviams ir nuošir
džiai bendradarbiauja su stovyklos 
komitetu. Komiteto pirmininkas — 
energingas visuomenininkas VI. Nar
butas. Veikia vaikų darželis ir 8-nių 
metų pradžios mokykla. Vokiečiai kol 
kas dar atlygina 4 mokytojus. Weh- 
neno jaunimas kelis kartus buvo 
aplankęs netoliese esančių senelių 
prieglaudą, kur yra 90 lietuvių sene
lių ir palinksmino senelius tautiniais 
šokiais ir dainomis. Stovykloje yra 
lietuviškas koc;-ratyvas ir svetaine.

bendrakeleivius, niekad nepamiršta 
sušukti — "Sieg heil!” — atsieit, vis 
dar tiki pergale.

... Ir laukia pasiilgęs savo “krauju 
sucementuoto” draugo iš rytų šalelės 
. . . suvesti galutinei sąskaitai” . . .

Peklminkas.

• Inžinierius Jonas Vilutis, aukš
tuosius mokslus baigęs Lietuvoje ir 
Čekoslovakijoje, dabar dirba didžiau
siame Čikagos "Canadian Ace” alaus 
bravore. Lietuvoje jis dirbo "Guber
nijos” bravore Šiauliuose.

• Dail. V. K. Jonynas, dirbąs Vokie
tijoje prancūzų okupacinėje vadovy
bėje kaip meno patarėjas, ruošiasi vyk
ti į Ameriką.

• Čikagoje įvyko 22 tautų daili
ninkų paroda. Dalyvavo 109 daili
ninkai, jų tarpe du lietuviai: J. Pati- 
denius ir M. Šileikis.

, •Skulptoriai: Elena ir Alfonsas 
Dociai jau atidirbo sutartį ir dabar 
gavo pastovų darbą kaip dailininkai 
Toronte, Kanadoje.

• Šiemet suėjo 25 metai, kai Kaune 
pradėjo darbą Valst. Baletas. Dabar 
E. Bandzevieius dirba kaip baletmeis
teris Larrymore baleto m-loje, o Lie- 
pinas su Babuškinaite, St. Velbasis ir 
A. šlepetytė turi savo baleto studijas. 
J. Giedraitytė prasimušė Argentijoj ir 
valstyb. B. Aires balete "Šeherezados” 
premijeroj šoko svarbiausią šokį — 
Zubeidą.

• Dramos mėgėjai Toronte suvai
dino S. Pilkos komediją “Žemės ro
jus," Čikagoj A. Gustaičio “Sekminių 
vainiką”, režisuotą S. Pilkos, Detroite 
— Atlanto "Buhalterijos klaidą”. Gy
vai reikškiasi H. Kačinsko, V. Žukau
sko ir kitos teatralų grupės.

STALINO TAIKOS PREMIJOS 
DVASIŠKIAMS

Sovietų diktatoriui Stalinui sulau
kus 70 m. amžiaus, tapo įkurtas "tai
kos” premijų fondas. Nuo 5 iki 10 
asmenų dabar kas met gaus po 100 
tūkstančių rublių. Vienok pavergtų 
Rusijos mužikų pinigai padalinama 
dideliems ponams, giriamiems Stalino 
politiką.

Maskvos radio paskelbė, kad šiemet 
po 100,000 rublių tapo įteikta:

Anglijos Canterbury vyskupui Hew
lett Johnsonui; JAV protest, vyskupui 
Arthur Moltonui; buv. Prancūzijos 
atominės energijos tyrimo komisijos 
pirmininkui Joliot Curie: Prancūzijos 
rašytojui M. Louis Aragon; Londono 
universiteto profesoriui John Bernai; 
gimnazijos direktorei Prancūzijoje 
poniai Eugenie Cotton; buv. Meksi
kos laivyno ministeriui gen. Heriberto 
Jara; korėjietei Pak En Lai ir Kinijos 
šalpos administratoriui Soong Ching- 
Ling. Sykiu visiems įteikti diplomai 
ir aukso medaliai su Stalino atvaizdu.

Bet dar daugiau rublių Stalinas da
lina tiems karaliukams, kur viešpa
tauja pilna vergija ir kurių šalių naf
ta skaniai kvepia visagaliam Rusijos 
valdovui.

— Kad ją velniai! Graži merga, bet 
jau apsileidus be galo, ir galvą, tur
būt, nedėlios rytą tešukuoja . . .

Che, che, che, Joneli, per purvą no
sies neiškiši pasiėmęs ją į žmonas, — 
įsiterpė kitas.

— Bet užtat poniško kraujo, sako, 
pats pono paveikslas, kaip iš akių iš
lupta,.— švepluodamas čiulba piemuo, 
o bernai patenkinti kikena juoku, 
žvilgčiodami į Joną ir akimis rody
dami į merginų būrelį, einančių pus- 
varsčiu pirmiau. Jos irgi ne rožan
čių kalbėjo eidamos, liežuviai lyg tar
kos tarkavo, kas tik užkliuvo.

Apylinkės kaimo jaunimas traukia į 
garsiąją Kumpeniškių gegužinę, kuri, 
lyg tradiciniai atlaidai, vyksta kasmet 
šienapiūtei prasidėjus per Šv. Petrą ir 
Povilą. Na, ir gegužinės čia būna! 
Skamba laukai, net bažnytkaimio kle
bonas užmigti negali, dėl to ir bažny
čioj per pamokslą jis pliekia jaunuo
sius ir įtūžęs pragariškomis bausmė
mis gąsdina už vienų kitiems išjudin
tus dantis, išlaužytas ganyklų tvoras, 
išvoliotus vasarojaus laukus.
Saulė palengvėle keliauja nak ti- 

gulto, ir pakeliu baltamarškiniai, 
šviežiai išsiaižę, beržai meta ilgus 
šešėlius į gelsvą smėlėtą vieškelį, o 
kurie nebetelpa — lūžta pusiau ir klo
jasi per griovį, siekdami net pievos 
kraštą. Laukai marguoja, lyg povo 
uodega: vienar suverstos pradalgės — 
dar žalios ir šviežios, kitur — lopas dar

Elzė Rataiskienė

Gegužinė
nepiautos lankos tviska žiedų gausy
be, ana va, ten, kviečiai bei avižos 
lankstosi vieni prieš kitus, tai žiūrėk, 
kokia pratysusi saulėgrąža lenda iš 
bulvių ežios ar žydinčios ir susiviję 
žirnių garankštys.. Vieškelis vingiuo
ja, dulka, jaunų kojų trypiamas.

Išlindus dešinėj kelio pusėj tamsiai 
šilo juostai, oras staiga lyg patirštėja 
ir pasunkėja nuo šilojų žiedų ir garuo
jančių pradalgių.- O pavakarė tokia 
jau rami ir neišpasakytai graži . . . 
Kažkar toli girdėti piemenų šūkavi
mai, traliavimai, kur-ne-kur lyg pakly
dus mykia karvė ar sumekena ėriukas.

Vieškalis greit lieka vienas, einan
tieji pasisuka pro šilą ir tiesiai paru- 
gio ežia žąsele nubrenda atkalnėj pa
sirodžiusių kepurėti) aukštų klevų lin
kui, Aukščiau palypėjus, matosi ir 
patys išsimėtę trobesiai, ypatingai vy- 
liojančiai atrodo šviežiai skiedromis 
dengtas, nemažomis stiklinėmis gon- 
komis,' žaliomis langinėmis ir juose 
išpiaustytomis širdelėmis gyvenamasis 
namas. Kalbama, kad jo savininkas 
ilgus metus kasęs Amerikoje anglis ir 
kišęs kojinėn doleriukus, o vėliau 
grįžęs ir šitą gražiausį apylinkėje ūkį 
išsibudavojęs . . . Daug kam skaudėjo 
galva, kad jis vis dar be pačios iki šio 
laiko; kiti skleidė gandus, kad sykį 
dar jaunystėj nusidėjęs su virėja Ona, 
kur abu samdiniais tarnavę pas Kuo
džius, o po tq išrūkęs kitan pasvietin. 
Po kurio laiko grįžęs ir radęs Oną vis 

net beržai , sakeis praskleidę smalsiai 
žvigeioja į besilinksminančiuosius.

Niekieno nepastebėtas atžingsniuo- 
ja ir ūkio savininkas: amerikoniškos 
mados laikrodis paauksuota grandinė 
sunkiai svyra iš vienos kišenės kiton, 
balta nosinaitė kyšo iš po atlapo ir 
tamsoki ūsai riečiasi į viršų. Lazdą 
rankoj sukdamas, stovi atokiau nuo 
šokančiųjų ir akis tolyn įsmeigęs kaž
ką sau mąsto. Gal būt, prisimena jau
nas bernauti nes dienas, juk ta pati 
meliodija ir jo padus kadaise svilino 
. . . Armonika nutyla, poros pasipila 
it bičių spiečius, ieškodamas kur nu
tūpti.

Merginos prisilaiko savojo ratelio, 
o vyrai skirstosi būreliais, viens kitam 
sutartinai akim mirksėdami. Julius 
prisigretina bematant prie Jono ir li
kusi ketveriukė nuseka paskui. Ku
riam laikui nutyla muzika, prasideda 
lakštingalų daina krūmuose.

— Na, tai .sveikas, broli Už tavo tą 
Bronę po burnelę išlenksim, ar ne, 
vyrai'? — rankoj laikydamas samagono 
bonką rikiuoja Julius, kreivu žvilgs
niu palydėdamas Joną ir pats pirmas 
nuryja gerą gurkšnį. Po jo gena kiti, 
kartodami Bronės ir Jono vardus.
- Po velnių, ko jūs prisikabinot 

prie jos! Varvinat seilę pamatę ir 
pavydit, ot, ir teks man šitas ūkis, ir 
pamatysit!

— Girdit, vyrai, pučias it varlė, būta 
čia ko! Netoli teeisi su ta susivėlęle, 
broleli; geriau perleisk jau man, iššu
kuosiu aš jos vilnas, nenešios ji man 
i jonų špilkomis susimaigščiusi. . .

(Kus daugiau) .

dar mergautine pavarde, tik auginan
čią juodaakę ir garbanuotų plaukų 
dukrą. Kad mažiau būt kalbų, pa
siėmęs Oną sau už šeimininkę, o duk
terį liepęs leisti mokytis siūti. Ne ko
kia iš jos siuvėja, ne kokia ir šeimi
ninkė išėjo, bet kaimyno vienturčiui 
vistiek galvą apsuko . . .

Pro apkerpėjusius klevų kamienus 
matosi jau platus, švariai užlaikomas 
kiemas, prie namo galo iš aukštų die
medžių stiepiasi, viršum stogeliu deng
tas, baltas kryžius, pro kurį sukasi 
siauras takas, vedąs sodan. Anapus 
sodo tūno pati aikštė, kur-ne-kur išsi
mėtę beržai pinasi šakomis, apačioj 
slėpdami pulkus baravykų.

Čia drybsojo jau keletas vyrukų, 
panosėje smilkydami suktines; prie 
beržo atsirėmęs ir galvą užvertęs mė
gino skolintą armoniką Julius — di
džiausias viso kaimo padauža ir žino
mas mušeika.

Merginos nedrąsiai spiečiasi krūvon, 
šnekučiuodamos ir akimis lydėdamos 
vis kiekvieną naujai atvykstantį. O 
renkasi kaip į atlaidus? būriais ir pa
vieniui dviračiais ir pėsti. Bematant 
prigūžėjo pilnas beržynas. Merginos 
renkasi vietą kur atokiau atsisėsti, o 
vyrai paleidžia akis ganyklon, mąsty
dami kurią pirma stverti užgrojus pa
siutpolkę.

Vienu ypu įsistempia armonika ir 
nusikvatoja jos aidas plačiai po pava
kario nurimusius laukus. Ine tuo
jau beržyno aikštelė ima skambėti nuo 
tripsen i m o, merginų juoko ir links
mos meliodijos. Poros lekia kaip 
padūkę vienos paskui kitas, sukasi,'
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LIVING IN FREEDOM
A SKETCH OF INDEPENDENT
LITHUANIA'SACHIEVEMENTS

Lithuanian flax production con
stituted 7% of the international flax 
production. Only such great coun
tries as Russia and Poland were able 
to excel it.

It is hardly possible to enumerate 
all the branches of agriculture. But 
statistics prove the farmer of Indepen
dent Lithuania to have produced 
three times better agricultural pro
ducts than he was able to produce in 
1913, when the country was under 
Russian Czarist occupation. No won
der, people who left Lithuania pre
vious to 1913 and returned after some 
20-25 years could hot recognise her 
any more. Lithuanian farming was 
competing with that of the most in
tensive agricultural countries of the 
•world.

LITHUANIA - A POSITIVE 
MEMBER OF THE 

INTERNATIONAL ECONOMY
The Inheritance of the Past

Lithuania re-established herself only 
after 120 years of Russian Czarist oc
cupation (1795-1915). Russia, how
ever, being an economically backward 
country adhering to the feudal sys
tem, it was inevitable that the eco
nomy of enslaved Lithuania should 
be of the same undeveloped kind.

On the other hand, Moscow strove 
to keep the economic and cultural 
life of the occupied country as low 
as possible for political reasons. Land 
and forests were generously presented 
to Russian administration functiona
ries. The Slav aristocracy of landed
proprietors, created in this way, did 
all they could to make the burden of 
serfdom, borne by the Lithuanian 
peasants, much heavier still. These 
great landowners did not care about 
the intensifying of agricultural pro
duction, while the country people, 
bent under the yoke of bondage up 
to the very close of the 19th century, 
could not possibly show any personal 
initiative whatever.

The latter had to live in mediaeval 
villages, tilled their soil cut into 
patches and strips, and ran their 
farms on the backward strip-and- 
threcfield system. Corn production 
grew less, and the number of cattle 
decreased. There was no export of 
agricultural products worth mention
ing. The network of railways and 
highroads was utterly neglected.

Thus it occurred that in the 19th 
century — the century of greatest 
liberalism and economic progress — 
Russian occupied Lithuanian being 
separated from the Western world and 
tied to the feudal system, became a 
backward, extensively cultivated agri
cultural country.

Grown poor by long Russian occu
pation, Lithuania was devastated by 
World War I more severely still. 
Agricultural losses only amounted to 
two milliard litas (200 million gold 
•dollars) but not a single penny war 
indemnity was granted. So the young 
Lithuanian Republic, receiving no 
help from anywhere, had to take bold 
and radical steps if she wished to re
build her economy and to develop 
such progress as would enable her to 
join West European economic life as 
soon as possible and to contend with 
■other countries for the international 
market.
Lithuania Builds Up Her Industry

Of all the various branches of in
dustry the most natural basis existed 
for the food industry. To manufac
ture animal raw materials five meat 
and bacon factories, the most modern 
■of such enterprises in the Baltic States, 
and some hundred dairies with a net
work of milk skimming points were 
■set up in the country. This meat and 
milk industry constituted above 50% 
■of all the value of Lithuanian exports.

The sugar industry was built up 
from the bottom. Three refineries 
of the latest type were built, which 
provided with sufficient native raw
material,, covered almost all the de
mand of the home market.

Being a notable corn producer, 
Lithuania had to expand her network 
of grinding-mZZZ^. Potato surpluses 
were used ta produce liquor of high 
quality, and thus an extensive indus
try in spirits grew up. In later years, 
the country getting more and more 
motorized, spirit was used besides the 
imported benzine and motor-oil. In 
brief, Lithuania’s food production 
constituted 40% of the value of pro
duction of the whole country.

Lithuania’s textile industry (flax, 
cotton, wool, silk) employed above 
20% of all the industrial workers. Its 
production amounted to 15% of the 
whole industrial production of the 
country. Being almost entirely new- 
built, the textile industry had good 
prospects for its future, the demand 
for it on the home-market continu
ously increasing.

The wood and paper mills (cellu
lose, plywood, boards) exported the 
greatest part of their output. In im
portance, this industrial branch took 
the 3rd place in the industry of the 
country, having grown fourfold after 
1925.

The food, textile, and wood indus
tries produced about 75% of the total 
value of the industrial production of

HONG KONG: BemfliM Problem Child
By WILLIAM C. BULLITT 

(Former U.S. Ambassador to the Soviet Union and to France)
(From “The Reader's Digest”)

But the peace which ended the 
First Opium War was no more than 
an uneasy armistice. The British 
wanted to get the opium traffic lega
lised. In addition, they wanted ac
cess to more cities, and a diplomatic 
representative in Peking.

The humiliation of the Chinese was 
so profound that an enormous wave 
of feeling rose against the Manchu 
Dynasty. This was one of the roots 
of the Taiping Rebellion, which be
gan in 1848 and did not end until 
1865. That civil war cost 20,000,000 
Chinese lives and the destruction of 
Nanking and the richest parts of the 
Yangtze Valley. When the Chinese 
Government was weakened by the Re
bellion, the British again made war in 
1856 — the Second Opium War, 
which ended in 1858 with China’s 
complete defeat.

By the treaties of Tientsin in 1858 
and of Peking in 1860 the opium traf
fic was legalised, and part of the Kow
loon Peninsula was ceded to the Brit
ish. In 1898 the British obtained a 
99-year lease on a large strip.of the 
mainland adjoining Kowloon, so that 
today greater Hong Kong comprises 
both the island and a substantial bit 
of the mainland.

Hong Kong grew into a vast port 
for legitimate trade and has now aban
doned completely the smuggling of 
opium. But scarcely a day has passed 
in more than a century without smug
gling of one sort or another being 
done through its harbor. In 1948 
and 1949 China’s Nationalist Govern
ment tried to prevent the smuggling 
of gol dand valuables out of China to 
Hong Kong and the smuggling of 
luxury articles into China from Hong 
Kong, but bankers and merchants of 
that port smuggled, both ways, every
thing on which they could make a 
profit.

In those years, as the Communists 
advanced toward Hong Kong, the 
British began to fear that Mao Tse- 
tung might seize the colony. He 
could bring overwhelming force 
against its long land frontier and per
haps capture Kowloon. Then the 
port and the beautiful island would 
be at his mercy. Moreover, if the 
Communists could gain control of the 
trade unions in Hong Kong, they 
could paralyze the port with strikes 
and riots; and if Mao chose to pro
hibit trade between Hong Kong and 
the rest of China, he could ruin the 
colony.

the country. The other industrial 
branches worked exclusively for the 
home-market (clothing, footwear, 
agricultural machines, chemicals, lea
ther articles, glass, bricks, electricity).

The growth and vitality of Lithua
nian industry are best illustrated by 
its index figures of production as 
compared with the corresponding 
world production.

PRODUCTION-INDICES OF 
LITHUANIAN AND WORLD INDUSTRY 

1929-1939 (1929= 100) 
Lithuanian World 

Year Production Production
1930 198,3 88,3
1932 153,7 63,0
1934 166,5 77,0
1936 244,2 95,5
1937 272,0 • 102,5
1938 309,4 125.8
1939 354,2 128,7
The above data proves that Lithua

nia was not in the least handicapped 
with the world economic depression 
of 1929. In the course of only one 
decade Lithuanian industry reached 
354%, which means that it had won
derful perspectives, considering that 
it was supported by native raw
materials. The speed of its growth 
was only handicapped with the want 
of capital in the country. But foreign 
capital was gradually beginning to 
pour in and to take a share in indus
trial enterprises which was, however, 
interrupted by the outbreak of war.

Lithuanian industry not only cov
ered a great part of the demands of 
the home-market, but also supplied 
a considerable number of youth with

Bankers and merchants, faced by 
these possible threats, decided that if 
they made themselves sufficiently use
ful to the Chinese Communists, Mao 
would not seize Hong Kong. As com
mercial agents for a Communist Gov
ernment 'of China they would prosper 
mightily. Some Hong Kong business
men pointed out that this was a 
shortsighted policy: the Chinese Com
munists would become so powerful 
and so hostile to Great Britain and 
the United States that the vital inter
ests of those two nations would oblige 
them to force Hong Kong to stop serv
ing the Communists. Therefore, they 
contended, it would be in the long- 
run interest of Hong Kong to support 
the Chinese Nationalists. But most 
of the bankers and businessmen chose 
to believe that Hong Kong would be 
able to continue indefinitely to do an 
enormous business with Communist 
China. They persuaded the British 
Government to take this view.

Great Britain recognised the Com
munist Government of China. Hong 
Kong began to supply the Commu
nists with everything, including war 
materials, for which they were able 
to pay. In 1950, after the outbreak 
of the war in Korea, Hong Kong made 
more money than in any other similar 
period in its history.

That put the British Government 
in a predicament. It had 12,000 sol
diers fighting the Chinese Commu
nists in Korea. Its Crown Colony of 
Hong Kong was supplying materials 
to those Communists who in turn 
were killing British and American 
soldiers. But if Hong Kong were to 
have ceased to make itself vitally use
ful to Mao Tse-tung, he might have 
taken the colony. This is one reason 
why the British continued to favor 
appeasement of the Chinese Commu
nists, although their aggression in 
Korea and the declarations of their 
leaders have made it clear that they 
are an integral part of the world-wide 
Communist war machine.

It was contrary to the interests of 
the democratic world for Hong Kong 
to be supplying the Chinese Commu
nists. It would be contrary to the 
interests of the democratic world to 
have the Chinese Communists take 
Hong Kong. As this is written the 
British are still searching for a way 
to get out of the moral morass they 
muddled into.

End.

work, at the same time raising the 
standard of life in the whole country. 
Lithuanian industry and handicrafts 
supplied 30% of the income of the 
national economy.
Stable Currency, Sound Financial 
Development

At the start of her state life, Lithu
ania had not a single penny in her 
treasury. And yet the fight for inde
pendence had to be fought and the 
country, devastated by war and infla
tion, had to be built up. Quite a 
number of foreigners prophesied an 
early financial bankruptcy or a sub
mission to the financial protection of 
foreign states.

To the greatest surprise of all the 
sceptics Lithuanian finances and cur
rency not only gained firm ground 
but even outdid the financial life of 
greater states in their tenacity. The 
economy of the country constantly 
progressing, the state budget grew 
and developed year by year to a high
er and higher standard. All the time 
the basic principle of its planning 
was the following: the expenses had 
to adapt themselves to the income, 
obtained through sound channels. 
This principle was so strictly adhered 
to that for quite a number of years 
the budget had a smaller or larger sur
plus income. This surplus was after
wards used to cover the deficiency of 
the state income during the time of 
economic depression. Lithuania’s 
budget of 1938 had risen to about 
225% of the budget of 1923, based on 
her own currency. Lithuania's finan
cial independence is also proved by 
the fact that she never applied for 
help either to the League of Nations 
or to any other state, although this 
was practised by quite a number of 
slates of post-war Europe (Poland, 
Estonia, Austria, Hungary, etc.)

Lithuania’s public debt amounted 
to 134 mill, litas or Lt. 54 — (about 
doll. 9) per inhabitant, which sum 
constituted about one-third of the 
yearly state budget. Therefore Lithu
ania gained the reputation of a sol
vent state.

The sound financial development 
created a sound basis for the keeping 
up of the unchangeable value of the 
established currency. The litas (1 
litas — 0,1 USA gold dollar), intro
duced at the end of 1922, has never 
had to undergo more serious difficul
ties. Lithuania belonged to the small 
group of states which preserved their 
currency at their original gold parity. 
She was the only country in East, 
Middle, and South-East Europe that 
preserved longest (until Oct. 1935) 
her liberty of financial operations 
with foreign countries. The export 
restrictions passed later on were 
among the mildest of all the countries 
in the mentioned part of Europe. 
The gold security of notes in litas 
amounted to 45% even in the critical 
year 1935, while at other times it was 
never less than 70%.

The introduction of the standard 
litas created an atmosphere of trust 
among the -Lithuanian savers. Thus 
the preliminary conditions for the 
development of an independent cre
dit system were also given. Because 
of the scarcity of capital the rate of 
interest taken for short-term credits 
amounted to 36% per year in the 
early days of independent life (1923- 
25), but in 1937 39 it fell to 8-9% per 
year (reliable credit-drawers paid only 
5-6%). .

The discount proposition of the 
banknotes bank was almost always 
considerably lower (at the beginning 
7-9%, and in 1936-38 5%). But in 
the last years before the war the rates 
of interest of private money institu
tions was almost the same as that of 
the banknotes bank. This is the best 
proof for the progress and consolida
tion of the Lithuanian credit market.

About two-thirds of all the credits 
Went to agriculture, the rest to trade 
and industry.

The development of the finances 
based on proportioned taxes on the 
economic incomes, the preservation of 
a sound solidity of the credit market 
created out of nothing — such, then, 
is the indisputable proof for the vital 
power of the economic structure of 
independent Lithuania.

(To be continued.)
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Mokyklos keliai
Išrauta gėle, patvoriu numesta, — 

miršta. Gėlė gi persodinta į jai netin
kamą dirvą — vegetuoja, bet nežydi. 
Ir jei norime, kad persodinta gėlė žy
dėtų, parinkime jai įprastą dirvą, ne
nutraukime jos šaknų ir rūpestingai 
laistykime.

Mūši] tautos jaunučiu augalu — vai
ku, išrautu iš gimtosios dirvos ir per
keltu į svetimus dirvonus, niekas nesi
rūpina. Niekas nesvarsto, ar tie dir
vonai tinkami jo sielai ir kūnui augti 
ir bujoti.

Nors ir leažinkaip jis bebūtų tuose 
naujuose dirvonuose prižiūrimas ir 
lepinamas, jam vistiek trūks gimtosios 
žemės syvų, kad išugdyti! pilną asme
nybę.

Vaiko siela nėra “tabula rasa“ 
(tuščia lenta), kaip manė senieji pe
dagogai. Vaikas atsineša pradus ver
tybių, kurios atatinkamoj aplinkoj 
vystosi, auga. Tos prigimtos savybės 
yra raida vertybių, perduodamų kar
tos į kartą, kas ir sudaro tautos charak
terį. Staiga nutraukus tą įgimtą ryšį 
su savąja tauta, vaikas tampa kaip 
augalas, kuriam nutrauktos šalutinės 
šaknys. Jo vystymasis tampa sutrug- 
dytas. Konkrečiai tariant, lietuvis 
vaikas, perkaltas į Australiją, atsidūrė 
išrautos gėlės padėty. Jam gręsia pa
vojus sumenkėti dvasiniai, nežiūrint 
į kokią mokyklą jis paklius ir kaip 
jis bus auklėjamas.

Šį pavojų padidina dar ta aplin
kybė, kad vaikas greičiau išmoksta 
blogo, negu gero. Prisipažinkime 
patys: juk daugelis ir suaugusiųjų jau 
išmoko australiškų keiksmažodžių, bet 
dar neišmoko angliškai kalbėti.

Vienintelis ryšys, likęs tarp vaiko 
ir įgimtų vertybių, išsivysčiusių amžių 
eigoje mūsų tautoje, yra šeimą. Todėl 
šeimos pareiga nenutraukti .tų gim
tųjų ryšių, reikalingi] vaiko asmeny
bei bujoti. Kokios bebūtų tėvų am
bicijos vaiko ateičiai, jos visada prik
lausys nuo vaiko asmenybės, kuri yra 
visko pamatas.

Mokykla, kurią šiandien vaikas 
lanko, jam duos profesiją. Tačiau 
bazę jo asmenybei susiformuoti duos 
tėvai, tie gimtieji syvai, kurie ugdė

BATHURST O NAUJIENOS
Paskutiniu laiku mūsų pereinamoje 

stovykloje jau labai mažai beliko D.P. 
o jų tarpe ir lietuvių. Visi, kurie 
baigė darbo sutartis, iš stovyklos išva- 
žinėja, kurdamiesi kituose Australijos 
vietovėse.

Š.m. liepos mėn. 26 d. stovyklą 
apleido mūsų apylinkės valdybos 
iždininkė mok. M. Bulakienė, o rug
piūčio mėn. 1 d. apylinkės revizijos 
komisijos pirmininkas prof. K. Rin- 
dzevieius. Taigi mūsų apylinkė nete
ko pačių veikliausių asmenų, kurių 
darbu daugiausia ir rėmėsi mūsų ma
ža vietos kolonija. Visi organizuoti 
minėjimai ir šventės neapseidavo be 
mok. Bulakienės, kuri organizuodavo 
pasirodymus ir deklamacijas su ma
žaisiais, o prof. Rindzevičius paruoš
davo turiningas paskaitas.

Išvykus mok. Bulaikicnei mūsų sto
vyklos mažieji neteko vietinio darže
lio mokytojos ir pasišventusios lietu
viškos savaitgalio mokyklėlės vedėjos. 
Už jos atsidavusį auklėjimo, darbą, lie
kasi giliai dėkingi ir mažieji ir ji] 
tėvai.

Apleidus mus prof. Rindzevičiui, 
stovyklos lieutviai neteko ne tik žy-' 
maus visuomeninko, bet ir paskutinio 
dar išsilaikiusio D.P. bloko vedėjo. Ir 
jo vietą, kaip anksčiau visas kitas, 
užėmė olandai.

Minimieji išvyko į Melbourną, kur 
įsikūrę, reikia tįkėtis, dar stropiau 
dėsis prie tenykštės lietuviškosios vei
klos.

Mes, likusieji bathurstiečiai, esame 
jiems giliai dėkingi, ir linkime gerai 
įsikurti naujoje vietoje.

lietuvių tautos charakterį. Kur jis 
begyventų, lietuvis liks lietuviu, an
glas — anglu, rusas rusu, tik su tuo 
Skirtumu, kad jis gali tapti teigiamu 
arba neigiamu savo tautos tipu. Oia 
pareina nuo to, ar jo įgimtos savybės 
bus teigiamai vystomos, ar nerūpes
tingai užmestos, visiškai atiduodant 
vaiką svetimai mokyklai su pastango
mis jį padaryti kitataučiu. Rezultatai 
bus tie patys, kaip ir pastangos — iš 
žvirblio padaryti lakštingalą.

Auklėjimas yra menas. Ir reikia 
būti geru pedagogu, kad menkom 
priemonėm pasiekti geriausių rezul
tatų. Ten, kur nėra mūši] mokyklų, 
tos priemonės yra minimalities. Jos 
ribojasi tik tėvų pasakojimais, vienos 
kitos pasakos paskaitymu, vieno kito 
minėjimo įspūdžiais. Tai yra taip 
maža, kaip išdžiuvusiai smėlio dyku
mai mažas lietaus debesėlis.
• Tiesa, rusų priespaudos laikais 
“Vargo mokykloj” motina mokė vaiką 
iš maldaknygės. Bet neužmirškim, 
kad jai padėjo gimtieji laukai ugdyti 
lietuvį vaiką! šiandieną motina, 
atsidūrusi svetimam krašte, labai kly
sta manydama, kad jos vaikui lietu
viška mokykla nereikalinga — užten
ka jį pamokyti iš maldaknygės. Aš 
neklysiu tvirtindama, kad tokio vaiko 
charakterį ne motina išugdys, bet 
tušti, neskoningi “komikai”, kuriais 
perpildyti vietiniai laikraščiai.

Pedagogai bei visuomenininkai, su
prasdami gręsiantį pavojų lietuviui 
vaikui, visą laiką deda pastangas su
kurti vienokio ar kitokio tipo moky
klas. Bet deja šiame reikale susidu
riama su nenugalima kliūtimi: visišku 
tėvų pasyvumu. Todėl visi] šių pas
tangų rezultatai yra tikrai apverktini. 
Neteko patirti, koks skaičius vaikų 
lanko sekmadienio mokyklą^Adelai- 
dėj. Bet Melbourne jų vos 18-20, o 
Sydnčjuj tik — 7. Kai tuo tarpu vie
nur ir kitur jų galėtų būti netoli šįxn- i 
to.

Čia noriu paminėti vieną charak
teringą pavyzdį iš mokyklų kūrimo 
veiklos, kuris tikrai nedaro garbės tė
vams.

Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pas
tangomis Merrylands suburta 10 vai
kų, gyvenančių tam pačiam labai 
artimam rajone, gauta ten pat patal
pa, gautas sutikimas prityrusios peda
gogės. Bet sekmadienio popietį vel
tui mokytoja laukė vaikų, nežiūrint, 
kad tėvams asmeniškai buvo pranešta 
apie mokyklą. Kai vėl buvo susitikta 
su tėvais, tai jie teisinosi užmiršimu 
ar išsisukinėjimu, kad jų vaikai mo
komi iš maldaknygės.

Iš tikrųjų, gaila vaikų bet dar la
biau gaila tėvų, nuo kurių taip leng
vai tapo nuplautas inteligentiškumo 
kevalas.

Kaip ilgai tėvai nesupras žalos, da
romos savo vaikui? Kaip ilgai jie 
ignoruos lietuvišką mokyklą?

La tikim nekantriai, gal juos prikels 
Vinco Kudirkos “Varpas”, liepimu 
aiškiausiu, tarsi žmogaus lūpomis: 

“Kelkite, kelkite, kelkit e!”
Vedknės Kregždė, 

KVIEČIAME
visus į žiemos sezono pabaigos didelį 
lietuvių balių š.m. rugpiūčio mėn. 19 
d. 6 vai. vokaro Paddington Town 
Hall salėse.

Programoje dalyvaus tarptautinio 
menininkų klubo artistai.

ALB-nės Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba 

PRANEŠIMAS .
ALB-nės Sydnėjaus Apylinkės Val

dyba š.m. rugpiūčio mėn. 26 d. 12 vai. 
(tuoj po lietuvių pamaldų) Camper

down parapijos salėje šaukia vist] lie
tuvių susirinkimą.

Numatytame susirinkime bus ren
kami atstovai į ALB-nės visuotinį me
tinį suvažiavimą Melbourne.

ALB-nės Sydnėjaus Apylinkės
Valdyba

Paskutines
A p l e i do dėl rūkalų

Vienoje Šiaurės Australijos misijo- 
nierių globojamoje stovykloje čiabu
viai (aboridžėnai) pradėjo reikšti ne
pasitenkinimą, kad jiems jau 3 metus 
neduodama rūkalų. Pagaliau jie vie
ną dieną atsisakė .dirbti ir vadovau
jant vad. jų “ministeriui pirminin
kui” Maruana apleido misijų stotį ir 
išvyko į laukinių bulių. medžiotojų 
stovyklą, kur jie nori dirbti ir rūkyti.
Emigracija nesustabdoma

Svarstant infliacijos pavojus klausi
mus, kaikurie Australijos ekonomistai 
pasisakė ir už emigracijos sumažinimą. 
Tačiau atrodo, kad vyriausybė, ne
žiūrėdama į šiuos balsus, emigracinį 
schemą vykdo ir toliau.

Emigr. ministeris Holt pareiškė, 
kad ateinančių 12 mėn. laikotarpyjs 
Australija priimsianti 10.000 Italijos 
emigrantų. Iš 5 Italijos emigrantų
4 esą darbingi, kai tuo tarpu tik kas
5 anglas esąs darbingas, nes daugu
mas anglų atsiveža ir savo šeimas.

“Kiekvienam darbingam Anglijos 
emigrantui Australijos vyriausybė tu
ri parūpint 5 lovas” — juokais parei
škė min. Holt.

Numatoma, kad dauguma Italijos 
emigrantų išvyks į cukrinių švendrių 
darbus.

V ė n g r i j o j s u ėm i m a. i 
lęši a m t

Šiomis dienomis Vengrijos komuni
stų vyriausybės oficioze “Szapadnep” 
buvo paskelbtas "nusikaltėlių”, suim
ti] paskutinių 10 savaičių laikotarpy
je, sąrašas. Iš jo aiškėja, kad 190 
Vengrijos kariuomenės generolų, 1912 
kariuomenės ir 362 policijos karinin
kų, 21 buv. m in. kabineto narių ir 
25 sekretorių bei virš. ’2.000 privačių 
asmenų yra nustoję laisvės ir depor
tuoti į Rusijos gilumą.

Pagaliau s u d a re ’ 
vyriausybę

Ištisą mėnesį Prancūzija išgyveno 
be vyriausybės. Kaip žinome, prez. 
Auriol beveik visų partijų lyderiams 
buvo pavedęs ją sudaryti, tačiau par
lamentas sudarytųjų vyriausybių ne-

nanjienes
patvirtindavo. Pagaliau paskutinėmis 
dienomis smulkios viduriniųjų parti
jų grupelės vadui M. Pleven pasisekė 
sudaryti Prancūzijos vyriausybę.
"Rezervuota anglams"

Sydnėjaus dienraštis “Daily Tele
graph” aprašo incidentą, kuris įvyko 
laive "Cyrenia”. Šiuo laivu buvo ve
žami emigrantai į Melbourną.

Pagal laikraštį, kelionės metu 3 
anglai su savo poniomis pareikalavę, 
kad kapitonas rezervuoti; jiems vietą 
laivo denyje. Kapitonas sutikęs ir iš
kabinęs užrašinę lentelę: “rezervuota 
anglams”. Laive buvę apie 900 euro
piečių emigrantų, kurių tarpe tik 20 
angių. Minėtam užrašui pasirodžius, 
esą, labai pasipiktino europiečiai, ir 
vienas čekas daktaras šią lentelę nup
lėšęs ir įmetęs į jūrą. Kiti europiečiai 
tada tyčia pradėję veržtis į tą “rezer
vuotą vietą.” ir po keturių dienų šito
kios “kovos" anglai atsisakę turėti šią 
rezervuotąją vietą.

Atvykus į Australiją laivui, kores
pondentas užklausęs vieno anglo, 
kodėl jie norėję' šios rezervuotos vie
tos laive. Užklaustasis atsakęs: “Euro
piečiai nešvariai apsirengę” . . .

PRANEŠIMAS
Maloniai kviečiame Sydnėjaus lie

tuvišką visuomenę pagerbti didžiojo 
lietuvių vyskupo, blaivintojo ir švie
tėjo M o t i e. j a u s Vai a n- 
č i a u s atminimą, atsilankant į 
jo 150 metų gimimo sukakties minė
jimą. Minėjimas įvyks š.m. rugpiūčio 
mėn. 19 d. Camperdown parapijos 
salėje tuojau po lietuviškų pamaldų. 
Programoje bus paskaita ir meninė 
dalis.

A .L.Katalikų Dr-jos Sydnėjaus 
Skyriaus Valdyba

★Kun. Martinkaus giminaitę p-lę 
Jadvygą prašau pranešti savo pa- 
vardę-adresą S t a b i n g i u i, 26 
P a k i n g t o n St., Ge e 1 o n g, 
V i c.

★Parsiduoda G e e 1 o n g e, lie
tuvių kolonijoj, prie pagrindinio ke
lio, žemės sklypas.

Kreiptis: P. Riškus, 18 
Separation St., Geelong 
North, Vic.

PINIGINĖS PROBLEMOS:
Sveikiausias ir patogiausias būdas susitaupyti jums pinigų — 

atidaryti einamąją sąskaitą Australijos Banke (Bank of Australasia).
Jūs galite išsiaiškinti savo pinigines problemas pas kiekvieną 

mūsų skyrių vedėją ir būti tikri, kad jis jums padės savo nurodymais 
ir patirtim.

BANK OF AUSTRALASIA (Australijos Bankas) 
turi apie 400 skyrių visoje Australijoje, N. Zelandijoje, Fiji salose 
ir Londone. Jo agentai ir korespondentai yra visame pasauly.
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MOTERŲ DĖMESIUI!
Pradėjo veikti 

moteriškų drabužių Madų 
S a 1 i o n a s.

Darbas atliekamas 
greitai.

Adresas: 143 Auburn Road, 
Auburn, Sydney. Tel.: UX647I.

lietuviškas =□

švariai ir g
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Pirmaklasiai rankų 
darbo kontinentaliai batai. Per
kami vietoje arba daromi pagal 
užsakymus. Batai taisomi 24 
vai, laikotarpyje.

VIKTORIJOS BATAI
3 Royal Arcade, Sydney 

(netoli Town Hall).
'Tel: M4069

Šiai firmai reikalingas batsiuvys.

MINERVA I.M.L. & B.S..
Import Dept,

26-Moonee St., W.2., Melbourne, Vic.
praneša, kad yra naujai iš užjūrių gauta ir gali būt tuoj pasiųsta 
lietuviškai-angliški ir angliškai-lietuviški 
žodynai, su 70.000 žodžių ir fonetiniu tarimu už £1.12.8.

Mūsų firma taip pat turi daug modernių žodynų ir kitos litera
tūros vokiečių, prancūzų, olandų, rusų, rumunų, čekų, bulgarų ir 
kitomis Europos kalbomis. Kreipkis pas mus katalogų ir rašyk 
savo gimtąja kalba. Atsakymui pridėk 6 penų pašto ženklą.

.. ........  nu.......... imiiiiiiiiiniiini..... .
Naujai atidaryta Lietuvių Photo Studija 

“ALGIS” =
= kurioje atliekami visi photo darbai, o taip pat priimami iškvietimai = 
= į pobūvius. H
= Studijos darbas atliekamas meniškai. =
= Photo studia "Algis" — K. Žaliūnas ir sūnus, 75A Enmore =
S Road, Newtown, Telef: LA 4476.
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