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ARTIMIAUSI 
SIEKIMAI

> 1944 metais, j vasaros pabaigų, 
visais Lietuvos kiliais Ir keleliais 
pasipylė virtines žmonių, besitrau
kiančių nuo užplūdusio mūsų kraš
tų raudonojo siaubo. Tų besitrau
kiančiųjų tarpe nesireiškė jokie 
skirtumai: nei turtiniai, nei luo
miniai, nei politiniai, nei religiniai, 
nei dar kitokie. Visi jie buvo vie
nodi lietuviai, tuo pačiu skausmu 
paliekantieji Lietuvą, tuo pačiu 
troškimu beslvilj ją greičiau lais. 
vą išvysti ir atgal grįžti, štai kur 
pirmiausia reikia Jieškoti pagrin
dų tai idėjai, kuri vėliau įsikū
nijo Pasaulio Lietuvių Bendruome. 
nės organizacijoje.

Laikas bėgo, tremtis užsitęsė, 
pavirtume išeiviais, o ne vienas 
mūsų jau Ir svetimos valstybės pi
liečiu pasivadino, savosios atsisa
kęs.

Siekdami išlaikyti tuos Idealus, 
kurie mus lydėjo peržengiant sa
vo krašto sieną ir pradėjus trem
ties dienas, pirmiausia turėtume 
susirūpinti vienybės išlaikymu mū
suose. 19 šimt. viduryje prasidė
jęs kooperacijos judėjimas pasi
rinko sau šaunų šūkį — “Vienybė
je — galybė”. Tie žodžiai, panau
doti naujam ūkiniam judėjimui 
įprasminti, yra ne mažiau reikš
mingi ir tautiniam bei socialiniam 
gyvenime. Mūsų tremties gyveni
mui jie ypač reikšmingi ir nuo jų 
įsisąmoninimo laipsnio priklauso 
ir bendruomenės saitų tvirtumas.

Antrą didelį rūpestį kelia mūsų 
inteligenitjos tarpe besireiškiąs 
ir besiplečiąs abuojumas visuome
niniam darbui — tiek bendruome
nėje plačia prsme, tiek paskirose 
organizacijose. Neišpuola daryti 
priekaištų dėl jų poelgių, bet rei
kia tikėtis, kad mūsų intelektua
lai pergalvos savo laikyseną ir su
pras, kokią didelę atsakomybę jie 
sau imasi atitoldami nuo gyvo 
lietuviško darbo. Mūsų inteligenti
ja neprivalo palikti "mažųjų”, ,, 
turi stoti j vadovaujančiųjų eiles 
ir visais galimais būdais rodyti 
pareigingumo pavyzdį.

Norint pasiekti pozityvių rezul
tatų mūsų bendruomenėje, nėra 
reikalo angažuotis dideliems užsi
mojimams, kurie dažniausiai pasi
lieka tik gražiais deklaratyviniais 
žodžiais be jokio realaus pagrin
do. Kreipkime visas savo pastan
gas į vienybės išlaikymą mūsų tar
pe ir laukiame kuo plačiausio visų 
įsijungimo į aktyvų bendruomenės 
darbą. Jei pavyktų tai pasiekti, 
galėtume pasakyti, kad tolimesnį 
darbą lietuviškoje dirvoje pradė
jome teisingu keliu. Pastaruoju at
veju, pagrindinis Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės tikslas — lie
tuvybės išlaikymas, įgytų stiprių 
ramsčių net ir ilgesniam laikui už
sitęsus mūsų gyvenimui svečiose 
šalyse.

Paskutinis Krašto Tarybos su
važiavimas savo rimtumu ir nuta
rimų apgalvotumu sutelkė daug 
vilčių, kad augščiau pareikštoms 
mintims neatsiras kliūčių reali
zuotis mūsų bendruomenės gyve
nime.

LEONARDAS KARVELIS.

Pagerbtas Valstybės 
Vyras

Ministerlo B.K. Balučio, Lietu
vos pasiuntinio D. Britanijoj, 75- 
riiį metų amžiaus sukaktis ypač 
įspūdingai atžymėta Londone. Su
kaktuvių išvakarėse, trumpai va
landėlei, Londone gyveną organi
zacijų pirmininkai ir visuomeni
ninkai buvo priimti paties sukak
tuvininko, Lietuvos Pasiuntinybės 
namuose. Tai buvo, kaip rašo “E. 
L.”, nepaprastai įspūdinga ir jaut
ri valanda, juo labiau, turint gal
voje garbingojo sukaktuvininko 
sveikatos būklę.

Sukaktuvių proga DBLS Centro 
Valdybos, Sąjungos narių ir Lon
dono lietuvių parapijos vardu Ju
biliatui buvo Įteikta dovanų — 
gražus televizijos aparatas ir me
niškas adresas.

Sukaktuvių dienos vakare Lietu
vių Namuose, Londone, įvyko B.K. 
Balučiui pagerbti minėjimas, kurį 
atidarė Krašto Bendruomenės pir
mininkas M. Bajorinas, pakvietęs 
garbingojo jubiliato asmenybę api
būdinti Pasiuntinybės patarėją V. 
Balicką.

Bronius Balutis yra dzūkas vi
dutinio ūkininko sūnus, gimęs Sei
rijuose. Pradžios mokyklą lankė 
Ūdrijoj. Baigęs mokytojų semina
riją ir kelis metus pamokytoja- 
vęs, įstojo į Pskovo matininkų 
institutą. Jį baigęs turėjo atlikti 
kariną prievolę ir buvo siunčiamas 
į rusų — japonų karo frontą. Bet 
Balutis turėjo kitokių sumanymų 
ir, vietoj fronto, atsidūrė Ameri
koje.

1906 m. įstojo į Valparaiso uni
versitetą, vėliau nusikėlė į Čikagą.

Nuo 1920 metų ligi šiai dienai 
Br. Balutis dirba Lietuvos Užsie
nių Reikalų Ministerijos tarnybo
je. Jam teko būti patarėju, de
partamento direktorium, generali
niu sekretorium, vlcemmisteriu ir 
Lietuvos Pasiuntiniu Vašingtone 
ir Londone. Londone Br. Balutis 
reziduoja nuo 1934 metų.

B. Balutis yra sėkmingai reiš
kęsis kaip žurnalistas, visuomenės 
veikėjas Ir kovotojas už Lietuvos 
nepriklausomybę.

Minėjimas baigtas trumpa kon
certine dalimi.

P JT Komisijos posėdis 
Strasburge

Per Pavergtųjų Jungtinių Tau
tų Bendrų Reikalų Komisijos po
sėdį New Yorke buvo tartasi dėl 
Pavergtųjų Jungtinių Tautų š.m. 
gegužės menesio gale numatytos 
Strasburge sesijos ir kitų aktua- 
lių reikalų. Dr. G. Dimitrovas pa
informavo apie priėmimą D. Brita
nijos ir Prancūzijos ambasadose, 
kurios parodė gyvą susidomėjimą 
PJT ir jų atliktaisiais darbais. 
Bendrųjų Reikalų Komisiją sudaro 
visų delegacijų pirmininkai. Dele
gacijos Strasburge būtų papildo
mos Europoje gyvenančiais egzi- 
lais.

Ar kils karas del Formozos?
I Kom. Kinijos mėginimai išmuš-1 
į ti Kinijos nacionalistus iš salų,| 
, supančių Formozą, iššaukė aštrią' 
reakciją visame pasaulyje. Pirmo
ji reagavo Amerika, kuri sutarti
mi yra įsipareigojusi ginti Formo
zą ir Pascadores salas. Preziden
tas Eisenhoweris kreipėsi į kong
resą, prašydamas patvirtinti jo pa
ruoštą Formozos gynybos planą. 

Kongresas planą patvirtino. Tą pa
tį padarė ir senatas. Prezidentui 
suteiktos labai plačios teisės. Jis 
turi laisvas rankas veikti, iš su
sidariusios padėties pasirinkdamas 
geriusią Išeltj. Jis gali įsakyti gin
ti ir visas salas, esančias aplink 
Formozą.

Kom. Kinija kol kas tenkinasi 
puolimu salų, kurios yra Kinijos 
žemyno pakrantėse. Bet niekas ne
žino, kada pradės plataus masto 
veiksmus Ir invaziją į Formozą.

Amerikos 7-sis karo laivynas pa
siruošęs. j, Formozos vandenis pa
siųsta ir daugiau karo laivų. Iš 
artimesnių bazių Formozon atskri
do keli šimtai amerlkletinių 
sprausminlų naikintuvų ir bombo
nešių. J Formozą atskrido ameri
kiečių karo laivyno Ir oro laivyno 
vadai Paclfike. Konferencijos vyks

muose Rytuose šiandien jau nėra 
“didžioji galybė”. Churchllliui la
bai nemaloni Menzies politika, nes 
jis mato, kad Australija vis la
biau glaudžiasi prie didžiausios 
pasaulio galybės — Amerikos. Bet 
čia jis nieko negali padaryti. To
dėl manoma, kad Australijos mi- 
nisteris pirmininkas iš Londono 
skubės vykti į Vašingtoną, kur tu
rės svarbius pasitarimus su Ei- 
senhoweriu.

Nors D. Britanija nežada remti 
Amerikos galimam kare su Kom. 
Kinija, bet nedviprasmiškai stovi 
už tai, kad Formozą ir Pascadores 
salos negali būti atiduotos Kom. 
Kinijai. Siūloma sukurti atskirą 
Formozos respubliką. Bet tai reiš
kia, kad Chiankalšeko svajonė iš
laisvinti Kiniją iš komunistų vald
žios, būtų palaidota. Jis šitokiai 
sutarčiai priešinsis. Taip pat ne
matyti Jokių ženklų, kad Pekingas 
sutiktų palikti Chiankaišeko vald
žioj Formozą. Tai padėtis, iš ku
rios rasti išeitį nėra lengva. Ir 
šio klausimo sprendimas priklau
sys nuo to, ar Komunistinis blo
kas yra pasiryžęs ir pasiruošęs 
platesnio masto karui. Gaii būti

taip, kad Maskva leis raudonajam 
kiniečiui papešioti Ameriką. Ali
nantis karas, siekiant “nuleisti 
kraujo” Vakarams, yra vienas iš 
Maskvos tikslų: Be to, Kom. Kini
jos stiprėjimas Ir ten besireiškian
čios antimaskvlnės tendencijos, ne
patinka Kramllui. Tad ir' iš šio 
požiūrio reikalus vertinant, galima 
laukti, kad Maskva nesistengs 
drausti Kom. Kinijos nuo ginkluo
to susirėmimo su Amerika, nes, 
tada Kinija būtų priversta glaus
tis prie Sov. Sąjungos.

Formozos strateginė reikšmė bū
tų milžiniška pasauliniam karui 
prasidėjus: ji lygiai svarbi Ir Va
karų pasauliui ir komunistiniam 
blokui. Toda! dėl Formozos, jeigu 
komunistai mėgins ją “laisvinti”, 
bus kovojama.

Atmetus prielaidą, kad komu
nistai pradės karą, tada aišku, kad 
jie stengsis susidaryti politinį ir 
moralinį kreditą. Ir galima lauk
ti kad viena iš taikingo sprendimo 
sąlygų bus ta, jog Kom. Kinija 
pareikalaus sau vietoą Jungtinėse 
Tautose. Ir tikėtina, kad ji laimės.

J. Kl.

• Iš Romos į Maskvą nuskrido 
žymus smegenų chirurgas prof, 
dr. Valdani. Oficialiai skelbiama, 
kad jis atvyko į medicinos darbuo
tojų konferenciją, tačiau sklinda 
gandai, kad tūlam dideliam “drau
gui” sušlubavo protas.

PASITRAUKĖ MIKOYANAS
Iš Maskvos pranešama apie pa

sitraukimą prekybos ministerlo A. 
Mikoyano. Oficialiai pranešama, 
kad jis pats pasitraukė.

Mikoyanas buvo vienas vado
vaujančių asmenų Sov. Sąjungos 
vyriausybėje ir ilgametis komu
nistų partijos centro komite.to na
rys. 1926 m. jis buvo Polit,biuro 
ro narys. Prekybos politikai jis 
vadovavo Ištisus 28 metus. .

• Iš Berlyno j Maskvą staiga 
atšauktas augštasis Sov. Sąjun
gos komisaras R. Vokietijai Gri- 
gorij Puškin. Atšaukimo priežas
tys nežinomos.

ta su Chiankaišeku ir Nac. Kini
jos augštaisiais kariniais vadais.

Amerikos visuomenė aiškiai pa
sisako už tai, kad vieną kartą tu
ri būti nubrėžta riba, iki kurios 
galima trauktis, šį kartą ta riba 
yra Formozą. Anglija daro viską, 
kad karas dėl Formozos neišsi- 
plėstų. Karo nenori Ir Amerika. 
Karo nenori nė viena Vakarų val
stybė. Britų Suvienytos Karalijos 
ministerial pirmininkai posėdžiau
ja Londone, čia svarbiausias dar
botvarkės punktas — Formozą. 
Indijos mln. pirmininkas Nehru, 
Churchillis, Australijos min. pirm. 
Menzies, N. Zelandijos min. pirm. 
Hollandas ir kiti, sutaria, kad rei
kia pakviesti į Jungtinių Tautų 
posėdį Kom. Kinijos atstovą ir 
mėginti Formozos klausimą iš
spręsti derybų keliu. Tam nesi
priešina ir Amerika. Sov. Sąjun
gos užsienių reikalų min. Moloto
vas pareiškė, kad jis čia nieko ne
galįs padėti. Dėl krizės, žinoma, 
kaltina Ameriką. Kom Kinijos va
dai vis skelbia, kad Formozą pri-
klauso Kinijai ir ji turi būti nuo
nacionalistų gaujų išlaisvinta.

DU PAGRINDINIAI . 
SKIRTUMAI

D. Britanija, kaip oficialiai skel
biama, nedalyvausianti Formozos 
gynyboj. Indija pasiliksianti ne
utrali. Australijos ministeris pir
mininkas Londono konferencijoj 
užėmė aiškią liniją: Formozą turi 
būti išsaugota nuo komunizmo. Tai 
reiškia, kad Australija stovi fr 
stovės šalia Amerikos. Tą pačią 
poziciją užėmė ir N. Zelandija, 
šias valstybes saisto tam tikros 
sutartys su Amerika. Be to, Aus
tralija ir N. Zelandija žino, kad 
jos vienos negalės spirtis prieš ko
munizmo grėsmę — reikalinga 
Amerikos pagelba. Anglija Toli-

Nesiduoda suviliojami
' Vak. Vokietijos kancleris dr. 

Adenauerls, per radiją pasakyto
je kalboje pareiškė, kad Vak. Vo
kietija griežtai atmetanti Sov. Są
jungos pasiūlymą dėl pripažinimo 
sujungtos ir apginkluotos, bet 
neutralios Vokietijos. Vak. Vokie
tija taip pat atmetė Sovietų Są
jungos pasiūlymą atnaujinti dip
lomatinius santykius, pripžįstant 
Vak.'Vokietiją, jeigu ši atsisakytų 
Paryžiaus susitarimų.

Dr. Adenauerls pareiškė, kad jis 
netiki, jog Sov. Sąjunga galvotų 
Vak. Vokietiją esant tokią kvailą, 
jog ji atsisakytų Paryžiaus sutar
ties, nes po to, toliau kalbėjo dr. 
Adenauerls, Vokietija atsidurtų 
tiesioginėje ar netiesioginėje Sov. 
Sąjungos kontrolėje.

“Pasitarimai su Sov. Sąjunga 
dėl Vokietijos suvienyjimo galės 
būti pradėti ir gal sėkmingai už
baigti tada, kai Paryžiaus susita

rimai bus ratifikuoti”, — pabrėžė 
dr. Adenauerls.

Paryžiaus sutartį ratifikavo 
Prancūzijos parlamentas. Ir dar 
tiirl ratifikuoti Vak. Vokietijos 
parlamentas ir patvirtinti Prancū
zijos senatas.
• Pereitą savaitę Londone bu

vo suruoštos demonstracijos prie 
parlamento rūmų. Keli šimtai vy
rų ir moterų buvo susirinkę pa
reikšti protestą dėl Vak. Vokieti
jos apginklavimo. Demonstrantus 
išsklaidė raitoji policija. Keletas 
pakliuvo j policijos automobilius, 
o iš jų į kalėjimus.

• Iš Bonos pranešama, kad 
opozicijoje esanti socialdemokratų 
partija daranti viską, kad Pary
žiaus sutarties parlamentas rati
fikuotų. Kancleris dr. Adenaueris 
tiki, kad pariamentas Paryžiaus 
susitarimus ratifikuos.

IŠ PETROVO BYLOS
Petrovo šnipinėjimo byloj Kara, 

liškoji Komisija toliau vykdo liu
dininkų apklausinėjimus. Parody
mus duoti pakviečiami vis nauji 
žmonės iš įvairių gyvenimo sričių, 
kurie kokiu nors būdu yra pakliu
vę į Petrovo sąrašus.

Pereitą savaitę buvo apklausinė
tas radijo astranomijos srityje 
dirbęs mokslinį darbą dr. Wilbur 
Norman Christiansen. Liudininkas 
nurodė, kad jo darbas C.S.I.R.O. 
nėra jokia karinė paslaptis. Pats 
dr. Christiansen teigia niekada ne
priklausęs komunistų partijai. Jo
kių ryšių su Sovietų ambasada ar 
MVD pareigūnais neturėjęs. Jis 
mano, kad Maskva susidomėjo juo

Jau pats laikas atnaujinti
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po to, kai jis spaudoje paskelbė 
savo tyrinėjimus radijo srityje, 
kartu pareikšdamas, kad moksli
niai laimėjimai privalo būti laisvai 
prieinami visiems žmonėms. Tada 
Maskva ir įsakiusi savo agentams 
Australijoje sueiti į sąlytį su dr. 
Christiansen. Bet jis su jais nie
kada nėra susitikęs.

Lėktuvo pilotas Ronald William 
Howitt pareiškė, kad 1952 m. į jį 
kreipėsi du asmenys, pasiūlydami 
£ 12.000 už nugabenimą Australi
jos delegatų į Azijos Š. Pacifiko 
taikos konferenciją, kuri buvo šau
kiama Kom. Kinijoje. G.R. Ander
son prisipažino turėjęs pasikalbė
jimą dėl minimo skridimo j Kom. 
Kiniją, tik neigė kai kurias aplin
kybes ir, esą, £ 12.000 jis nesiū
lęs, bet tokios sumos reikalavęs 

Howitt. Tolimesniam parodyme Ho
witt pareiškė, kad jis jokių rei
kalavimų nestatęs, nes sužinojęs 
kas ir kur nori skristi, pasiūlymą 
atmetęs, čia Jis pridūrė, jog dele
gatus turėjęs paimti iš nenaudoja
mo aerodromo prie Darvino, o In
donezijoj jam buvo garantuota 
“savų žmonių” pagalba, gi Kom.
Kinijoj — valdžios apsauga.

DAR VIENAS MĖGINIMAS 
i

Sovietų Sąjungos augščiausias 
prezidiumas paskelbė, kad Sovietų 
Sąjunga užbaigia karo padėtį su 
Vokietija — 13 metų praslinkus 
nuo karo pabaigos. Kitos Vakarų 
valstybės, Jų tarpe Prancūzija, 
Amerika ir Angdlja, karo padėtį su 
Vokietija užbaigė 1961 metais.

I šitą Sovietų Sąjungos nutari
mą Vakarų stebėtojai žiūri kaip 
į naują bandymą paveikti Vak. 

Vokietijos parlamentą, kuris netru
kus pradės diskusijas dėl Pary
žiaus sutarties ratifikavimo.

• Sausio 25 d. parlamente kal
bėdamas Churchillis pareiškė, kad 
susitikimas tarp jo ir Sov. Sąjun
gos. mlnisterio pirm. Malenkovo 
šiuo metu būtų nevaisingas, nes 
labai abejotina ar būtų pasiekta 
patenkinamų sprendimų.
• F.A. Charters, kuris prieš 

76-rius metus su keliais penais ki
šenėje atvyko iš Anglijos į Aus
traliją, nesenai mirė ir paliko £849, 
670. { Australiją Jis atvyko 16 
metų amžiaus. Charterlo rašomo
sios mašinėlės yra plačiai žinomos 
Australijoje. Tai jo įsteigtos fir
mos gaminiai.

• Paragvajuje susektas są
mokslas prieš vyriausybę. Areš
tuoti keli sąmokslo vadai.
• JAV atomo specialistai pa

reiškė, kad Sovietų Sąjunga pra
dėjusi vandenilio bombos gamybą.
• Imigracijos mlnisteris Holt 

pareiškė, kad jis būtų labai nusi
vylęs jeigu 1955-1956 laikotarpy
je į Australiją atvyktų mažiau, 
kaip 1954-1956 metais, kada emig
rantų atvyko 115.000.

Laukiama atvykstant 6000 aus
trų ir daug italų. Imigrantų gau
ti sunkiau, ries kylant gerbūviui 
Europoje, ten vis mažiau domima
si Australija. Daroma žygių pri
traukti Imigrantų iš JAV...
• Brisbanėje numatoma pasta

tyti didžiausią karinį aerodromą 
Australijoje, šiam reikalui paskir
ta £ 3.000.000. Darbai pradėti Ir 
jie vyksta ištisą parą. Dirba ka
riai Ir civiliai.

• Maršalas Tito, bičiulystės 
sumetimais pasižadėjo apginkluoti 
Burmos kariuomenės brigadą. Bur
ma atsidėkodama Jugoslavijai pa. 
siuntė dovanų transportą ryžių.
• Sovietų Sąjungos vyriausy

bė paskelbė, kad ji padės statyti 
atominės energijos stotis civili
niams reikalams šiems komunistų 
valdmoiems kraštams: Lenkijai,
Čekoslovakijai, Rumunijai, Kini
jai ir R. Vokietijai.

• JAV keturmotoriui trans
porto lėktuvui nukritus į Atlanto 
vandenyną, žuvo trylika žmonių.
• Vienamd JAV kalėjime kon

fiskuota 12 pasikalbėjimo radijo 
aparatų, kriuos pasigaminę patys 
kaliniai puikiausiai susikalbėdavę 
sėdėdami vienutėse.

S Sausio mėn. eismo nelaimė
se N.S.W. žuvo 70 žmonių. Tai 
yra 20 nelaimingų atsitikimų dau
giau, negu per tą patį laikotarpį 
pereitais metais. Daugiausiai žu
vo automobilių ir motociklų katas
trofose.

Pereito savaitgalio dienomis Aus
tralijoj įvairių nelaimių metu žu
vo 11 ir sužeisti 39 žmonės.

ALAUS REIKALAI
Per referendumą didesnė dalis 

N.S.W. gyventojų pasisakė, kad 
alaus barai būtų atidaryti iki 10 
vai. vakaro. Vyriausybė šiuo rei
kalu paskelbė įstatymą ir nuo š. 
m. vasario mėn. 1 d. Sydnėjuje Ir 
visame N.S.W. alaus barai pre
kiaus nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. 

vakaro, su vienos valandos pertrau-
ka nuo 6.30 iki 7.30 vai. vakare.

1
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APIE] FOR9IOZĄ j RAUDONOSIOS
MASKVOS NAKTYS

Pagal aiškų Ir iš anksto paruoš-. sitenkintų Tachen Ir kitų pakran
tę planų komunistinis blokas vyk- člų salų prijungimu prie Kinijos, 
do savo politikų.

Prieš kurį laikų, užbaigus ka- Bet kada jie nori
ro veiksmus Korėjoje, vyko ar
šios kovos Indokinijoje. Galuti
niam rezultate Vietminth valsty
bė buvo suskaldyta: diddsnė ir 
turtingesnė jos dalis atiduota ko
munistams. Pasikeitus belaisviais 
Ir komunistams Išsivalius pa
trankų vamzdžius — prasidėjo kal
bos apie Formozos “išlaisvinimų”. 
Žodžius sekė konkretūs veiksmai 
— Kom. Kinijos kariuomenė Ir 
visų rūšių ginklai buvo gabenami 
j artimas nuo Formozos bazes. 

Prieš keliolika dienų Kinijos rau
donoji armija pradėjo rimtų puo
limų. Užimtos kelios salos, esan
čios arti Kinijos žemyno — svar
bios strategiškai komunistams ir 
nacionalistams.

Amerikiečiai , sutartimi įsipa
reigoję gantl Formozų ir Pesca
dores salas, pareiškė, kad Tachen 
salų grupė nėra svarbi Ir ji nebus 
ginama. Kinijos nacionalistams 
visgi buvo suteikta pagelba — 
pasiųsta karo laivų evakuoti ci
vilius gyventojus Ir karius.

Ryšium su prasidėjusiais karo 
veiksmais Formozos erdvėje, Ame
rikos prezidentas Eisenhoweris 
skubos keliu kreipėsi į kongresų, 
prašydamas aprobuoti jo paruoštą 
Formozos gynybos planų. Kongre
sas šį prezidento planų skubos 
keliu patvirtino Ir savo preziden
tui suteikė plačiausius įgaliojimus. 
Gerai informuoti slūogsnlai teigia, 
kad įgaliojimai sutelkia laisvas 
rankas prezidentui ne tik Formo
zų ir kitas salas ginant, bet jis 
galės duoti įsakymų' bombarduoti 
ir Kiniją — komunistų karines 
bazes. Formozos gynybai galės 
būti panaudotos visos ginklų rū
šys. Sitai rodo, kad Amerika yra 
rimtai pasiryžusi pasipriešinti ko
munistų invazijai j Formozų, ne
žiūrint į tai, kad karo liepsnos 
gali Išsiplėsti. Ar Kom. Kinija ri
zikuos įsivelti į plataus masto ka
rų? Gal ji pasitenkiną tik kelių i 
salų užgrobimu Ir, sumažinusi na. 
cionalistų valdomų plotų, šį lai
mėjimų išnaudos propogandai. Bet 
gali būti Ir taip, kad jaunesnysis 
Maskvos brolis — raudonasis ki
nietis — mes iššūkio pirštinę Va
karams. Tada... Bet tai parodys 
ateitis.

•
Kada kalbama apie Formozų ir 

Amerikos įsipareigojimų šių salų 
ginti, nereikia užmiršti, kad aplink 
yra daug mažų salų, valdomų na
cionalistų, bet teritorlškai prik
lausančių Kinijai. Tuo tarpu For
mosa ir Pescadores salų grupė jau 
nėra Kinijos teritorija. Tad Kom. 
Kinijos nieku, nepagrįstos preten
zijos rodo jos imperialistinius sie
kius. Todėl, jeigu Kam. Kinija pa-

teisiškai klausimas būtų tvarkoj, 
“išlaisvinti”

Formozų — šitai jau vadinama ag
resija. Amerika sutartimi su član- 
kalšeku yra įsipareigojusi ginti tik 
Formozų Ir Pescadores salas. Ar 
jie gins ir kitas, kaip Quemoy, 
Matsu ir kt — priklausys nuo 
daugelio aplinkybių.

•
Formozos strateginė reikšmė 

yra labai didelė. Prezidentas Ei
senhoweris pareiškė, kad šios sa
los netekimas sudarytų tiesioginę 
grėsmę Japonijai ir Austrailljai. 
Filipinai būtų izoliuoti. Tolimieji 
Rytai atsidurtų komunistinio blo
ko kontrolėje. Todėl Formoza turi 
būti ginama ir ji bus ginama.

Formoza — sala 13.800 kvadra
tinių mylių, su 8.000.000 gyvento
jų. 1895 m., po Kinų — Japonų 
karo, ji buvo atitekusi Japonijai. 
Po II Pasaulinio karo ji buvo grą
žinta Kinijai.

Pescadores salos — 50 kv. mylių 
ploto, su apie 60.000 gyventojų.

Matsu salos — jų didžiausia my
lios pločio, šios salos yra 15-20 
mylių nuo Kinijos žemyno.

Tachen salos — apie 35 kv. my
lių ploto. Jos yra arčiausiai prie 
Amerikos oro bazių Oklnavos sa
loje. Vienų šios salų grupes ma
žiukę saliukę — Yiklang, Kini- 
jis komunistai užėmė pirmąją in
vazijos dienų. Tachen ir kitos ap
linkinės saliukės evakuojamos.

•
Kinijos komunistai yra sutelkę 

daug kariuomenės prieš kiekvieną 
salų grupę, o bombardavimai iš 
Amoy uosto, esančio apie 15 my
lių nuo nacionalistų Quemoy salos, 
buvo pradėti prieš keletą mėnesių. 
Dvikovė tarp Amoy Ir Quemoy tę
siasi ir dabar.

Norint laimėti kautynes — rei
kia užvaldyti erdvę virš invazijos 
išeities pozicijų Ir Jos tikslų. Tada 
kyla Kinijos bombardavimo klau
simas.

Komunistai turi rusiškų spraus- 
mlnių bombonešių ir paruoštus pa
rašiutininkų dalinius.

Čiankaišekas turi apie 600.000 
neblogai paruoštos kariuomenės. 
Jo kariuomenės paruošimui vado
vauja amerikiečiai.

•
Amerika yra įsipareigojusi gin

ti Formozų, bet tikima, kad invazi
jai prasidėjus bus pakviesti į kau
tynių laukų ir kiti Jungtinių Tau
tų nariai, nes Kom. Kinijos veiks
mai bus vertinami kaip tarptau
tinės agresijos aktas.

Australijos užsienių reikalų mi
nisteris pareiškė, kad Australija 
yra susirišusi sutartimi, kuri ją 
įpareigoja teiktj paramą JAV, ki
lus ginkluotam konfliktui Ramia
jame Vandenyne. K.

Pasižymėjęs vokiečių dienraštis 
"Muenchener Merkur”, savo Nr. 

I 276-1954 rašydamas apie "Mas
kvos naktis” ir Spalio revoliucijos 
sukakties išvakarėse Kremliuje su
ruoštų prašmatnų pokylį, per ku
rį, norėdami pademonstruoti taria
mai gerų santykių ir koegzisten
cijos galimumą, Malenkovas pa
kėlė tostą už Ameriką, o Moloto
vas — už D. Britaniją, primena 
neseniai "Figaro” dienraštyje, Pa. 
ryžluje, paskelbtus buvusio Rumu
nijos užsienio reikalų minlsterlo 
ir jų ambasadoriaus Maskvoje Gri
gorijaus Gafenco atsiminimus, ku
riuose, be kita ko, sakoma: "Aš 
atsimenu tą vakarą Maskvoje, per 
kurį turėjau garbę būti Molotovo 
svečiu. Tai buvo 1940 m. lapkričio 
7 d. Vakaruose siautėjo karas. 
Prie garbės stalo, tarp Hitlerio Ir 
Musolinio ambasadorių, sėdėjo Mo
lotovas. Jie Maskvos sutarties gar
bei pasikeitė tostais. Metai Juk bu
vo geri: Lenkija, užpulta iš prie
šakio ir iš užpakalio, subyrėjo; 
Hitleris gavo savo dalį, Stalinas 
atsiėmė taip pat savąją, šiaurėje 
buvo likviduotos Pabaltijo valsty
bės, pietuose — pasiimta Besara
bija. Molotovas kėlė taurę už Rytų 
Europos pasidalinimų ir taikų su
gyvenimą tarp nacionalsocialistinės 
Ir sovietinės imperijų... Sir Staf
ford Cripps kritiškai šaltu žvilgs
niu stebėjo linksmą draugiją Ir 
galvojo apie oro puolimus Londo
ne. O šalia jo p. Tiso, Slovakijos 
pasiuntinys, savo kaimynei, gra
žiai blondinei iš “Bolšoi” teatro, į 
ausį niūniavo didžiųjų arijų iš 
“Eugenijaus Oniegino”... Gi po 
6 mėnesių vokiečlų-sovietų koeg
zistencija prasmego karo įvykių 
sūkuryje...

Aš taip pat negaliu užmiršti 
ir visos eilės kitų pokylių, suruoš
tų 1940 metų pradžioje, — tai 
maskvinės iškkllmės, iškeltos pa
gerbti Pabaltijo valstybių atsto
vams, kuriems Stalinas parodė sa
vo' ypatingų dėmesį. Tada "j svei
katų” už Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos gerovę buvo ištuštinta be 
skaičiaus Krymo šampano butelių. 
O paskum vienų naktį — tokie vei
ksmai paprastai ivisuomet atlie
kami naktimis — buvo Pabaltijo 
kraštai užpulti ir nušluoti nuo 
žemės paviršiaus. Jų diplomatai 
vienu plunksnos brūkštelėjimu bu
vo išbraukti iš diplomatų sąrašų 
'ir dingo. Kur? Kalėjime? Depor
tuoti? Apie jų tolimesnį likimą 
nieko tikro nepavyko sužinoti. 
Tuos savo atsiminimus Gafenco 
baigia reikšmingais žodžiais: “Rei
kėtų ko nors daugiau, negu naujų 
tostų, kad tokie atsiminimai ga
lėtų būti manyje užmušti”, štai 
ko vertos bolševikų kalbos apie 
“taikių koegzistencijų”.

Kaimas atspariausias
NAUJAUSIOS ŽINIOS ĮŠ LIETUVOS

KAIP VYKSTA LIETUVOS KO- nės pirmoj eilėj kreipiasi jau ru- 
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Kurie iš komunistų yra režimui 
ištikimiausi, ar visokie “kadrų 
skyriai”, ar “spec, skyriai", ar 
vad. “agitpropas”, eiliniam pilie
čiui būtų sunku tiksliai pasakyti, 
— pastebi V. Mironas, kalbėdamas 
su E. bendradarbiu. — Reikia ži
noti, kad kiekvienas Kremliaus 
ponas turi savo asmeninius šnipus, 
kurie šnipinėja viską, kiekvieną sa
vo Kremliaus kolegos pajudėjimą. 
Kuris Iš MVD sektorių yra pats 
svarbiausias ir augščiausias — ta
ftai eiliniam piliečiui irgi nėra

siškai, nors ir nežinodami, su kuo 
turi reikalą.

Tėvai, abu priversti dirbti, ka
dangi Vilniuje lietuvių darželių 
maža, o ir tie patys perpildyti, 
tai atiduoda vaikus į nelietuvių 
darželius, kur eina rusifikacija 
jau iš pat mažens. Vaikas, par
vestas namo, su tėvais kalba ru
siškai, šie atsakinėja jam lietuviš
kai, 
eina 
sais 
sa,

Panašiai lietuvių rusifikacija 
ir per kitas įstaigas ir vi- 
kitais galimais būdais. Tle- 
lietuviai rusų nemėgsta, jų 

i įsravai priešinasi kiek galėdami, 
lengva nuspręsti. Tačiau komunis. |bet/iešai ’’‘‘apykantas okupantams 
ems ^nfvnrke i«n vro tokio k.,,1 | nedemonstruoja. Musų tautiečiai 

i stengiasi su rusais nedraugauti Ir 
nuo jų laikosi nuošaliai. Tai ga
lima visai ryškiai pastebėti kad 
ir gatvėse Vilniuje, Kaune ar ki
tur — lietuviai eina vis su lietu
viais, o rusai su rusais.

Tenka pripažinti, kad ypač ats
parus rusifikacijai ir komunizmui 
yra kaimas. Apie kaimą būtų ga
lima pasakyti, kad jis šiandien 
yra gal net lietuviškesnis, negu 
yra buvęs kada nors kitados. Kai
mas nekenčia komunistų ir rusų, 
ir ta neapykanta okupantams jaus
te jaučiama visur. Tuo tarpu mies
te jau žymu tendencija daugiau 
prisitaikyti. Rusifikacija varoma 
taip pat per kino teatrus, viso
kias kultūrines pramogas etc. 
Miestai jau yra atskiesti rusų. 
Klaipėdoje rusų bus daugiau kaip 
puse gyventojų, nes vietinių gy
ventojų lietuvių ten po karo velk

tinė santvarka jau yra tokia, kad I 
ten viskas-partlja, o vyriausybė 
ne tiek svarbu, nes ji tėra tiktai 
vykdomasis organas — partijos 
įrankis. Ta pati sistema veikia ir 
Lietuvoje. Lietuvoje partinių skai
čius siekia apie 38.000, vadinasi, 
1%. Palyginti su kitais kraštais, 
tai labai maža. Be to, iš tų 38.000 
miestuose didelį partinių skaičių 
sudaro rusai ir žydai.

Neteko girdėti tokio komunisto, 
— pastebi V. Mironas, — kuris 
būtų nusistatęs tikrai tautiškai ir 
patriotiškai, kuriam lietuvių rei
kalai rūpėtų daugiau už komunis
tinius. Visi jie turi tam tikrą ru- 
sofilų atspalvį. Būti partijoje dar 
neužtenka tikėti marksizmą-leni
nizmą, bet reikia mylėti ir "ma- 
tušką Rusiją”. Aiškiau tarus, pats 
rusiškasis komunizmas jau savai
me vykdo rusifikacijų.

LIETUVOS RUSIFIKACIJA 
SAVO DARO

Nemaža lietuvių Jau pramoko 
rusų kalbą, Vilniaus įstaigose žmo-

nellko. Rusų daugiau suplūdę yra 
ir į Klaipėdos kraštą. Daugiausia 
rusų yra ir Iš visų tautybių Vil
niaus mieste. Rusų persvara čia 
ypač ryškiai krinta j akis vasa-

SPAUDOS PUSLAPIUOSE

I Knygos BARE 4
— Gruodžio mėn. Išėjo 4-sis 

Lietuvių Enciklopedijos tomas, api
mąs raides C,C Ir dalį raidės D 
ligo žodžio "Dievaitis”. Jame duo
tos Ir 3 spalvotos Čiurlionio vizi
jos. Šj tomų suredagavo dr. J. 
Girnius. 1955 m. pradžioje apie va
sario mėn. bus Išleistas 5-sis to
mas — Ilgi raidės G "Gegobras- 
ta”. Redaguojamas dr. J. Puzino. 
Jau rengiami leisti ir renkama 
medžiaga LE tomui, kuris apims 
Lietuvą — visų, kas yra susiję 
su Lietuvos kultūra, jos ūkiniu 
gyvenimd ir tt. Šio tomo (jis bū
tų aštuntas) suredaguoti pakvies
tas dr. V. Maciūnas. Nežlūriint 
kai kurių persitvarkymų, Liet En- 
-jos leidykla Bostone yra pasiry
žusi Ištesėti savo pasiryžimų ir 
išleisti numatytus 20 LE tomų. 
Neseniai LE leidėjas J. Kapočius 
Bostone, Mass, enciklopedijos rei
kalams nupirko namus ir juos pa
grindinai atnaujino talkininkauja
mas bostoniškių liet, inžinierių.

— Gabija 50 metų, spaudos ir 
10 metų tremties sukakčiai atžy
mėti išleido literatūros metraštį, 
redaguotų J. Aisčio ir Sp. Zobars- 
ko. Iliustravo dail. P. Lapė. Met- 
raštlis turi 550 psl. Jame su nau
ja dar niekur neskelbta kūryba, 
išskyrus kelis veteranus, dalyvau
ja 70 lietuvių autorių. Tai stam
bus įnašas į lietuvių literatūrų. 
Apskritai, terika pasakyti, kad lie

tuviai rašytojai ir leidėjai, ne
paisydami nepalankių sąlygų, rodo, 
palyginti, gyvų veiklą.

— JAV labai šiltai sutiktas ne- 
senliai pasirodęs prof. Igno Kon
čiaus lietuviškų drožinių albumas. 
Skaudūs profesoriaus išgyvenimai, 
ypač po Červenės žudynių, kur 
Jis lyg per stebuklų išliko gyvas, 
Ir žiauri pavergtos lietuvių tautos 
buitis taip pat atsispindi ir mini
majame albume. Darbas atliktas 
su didžia meile kenčiančiam gim
tajam kraštui. Čia rasime gausiai 
stilizuoto liaudies meno, ekspre
sionistinės kūrybos, įspūdingų fo
tografijų, o svarbiausia tragiškai 
niaurūs motyvai — žemaičių kop
lytėlės, kryžiai, rūpintojėliai, ant
kapiai. Albumo pratarmėje prof. 
Ignas Končius taip rašo: "Koply
tėlėse, kryžiuose telkiasi žemaičių 
menas, savotiškas, pakankamai to
limas ket kuriai svetimai įtakai. 
Juose gali Išskaityti žemaičio jaut
rių širdį, lakų mintijimą, sumanų 
nagingumą, gilią pakantą”.

— įžymioji vokiečių Herderlo 
leidykla yra jau surinkusi ir ne
trukus išleidžia prof. A. Maceinos 

, vokiečių kalba “Das Geheimniss 
der Rosheit”. JAV angliškai iš
leista Vytauto Blelajaus paruošta 
lietuviškų pasakų ir legendų kny
ga "The Evening Song”. Išleido 
pats autorius.

PRASIDEDA KLAIPĖDOS
KRAŠTO VOKIEČIŲ 

REPATRIACIJA?
Vokiečių spaudoj rašoma, kad 

bolševikai leidžia repatrijuoti j 
Vokietiją paskutinlalms Klaipėdos 
krašte ir Rytprūsiuose paslliku- 
siems vokiečiams. Kol kas neaiš
kus likimas tų, kurie , esą, buvę 
priversti priimti sovietinės Lietu
vos pilietybę. Klaipėdoje prie vie
tinės policijos veikianti tam tikrn 
komisija, kuri pradėjo registruoti 
norinčius, išvykti į Vokietijų. Ko
kius žmones toji registracija api
ma, tuo tarpu tikslių duomenų 
dar neturima.

UNESCOs 8-toje konferencijoje, 
vykusioje Urugvajuje, Lietuvos 
įgaliotas ministeris dr. K. Grau
žinis buvo kviestas dalyvauti kaip 
Uragvajuje pripažintas Lietuvos 
diplomatinės misijos šefas. Visuo
se parengimuose ministeris K. 
Graužinis su ponia reprezentavo 
Lietuvą. Dalyvavo Urugvajaus vy
riausybės, UNESCOs vadovybės 
ir įvairių delegacijų rengtuose 
priėmimuose, tarp jų Šv Sosto 
Nuncijus, JAV, Didž. Britanijos, 
Prancūzijos, Italijos, Ispanijos. 
Belgijos, Švedijos, Čilės, Ekvado
ro. Ministerial teko susipažinti Ir 
dažnai pasikalbėti su UNESCOs 
vadovybės asmenimis ir delegatais. 
Daug kam teko paaiškinti, kurių 
Lietuvą jis atstovauja, kurios or
ganizacijos vadovauja Lietuvos 
kovai už laisvę, apie mūsų viltis 
susilaukti nepriklausomybės, ir 
kokia mūsų diplomatų padėtis.

i TAIKA IR KARAS
"Lietuvių Dienos” (1954 m. 

gruodžio mėn. numeris) atspaude 
pasikalbėjimą su gen. Stasiu Raš
tikiu. I klausimą: Kaip arti yra 
ginkluotas susirėmimas tarp Rytų 
Ir Vakarų , gen. St. Raštikis pa
teikia šitokių sųmprotavimų:

i — Šis klausimas yra ypatingai 
aktualus ir Jautrus lietuvių tau
tai, nes lietuviai tiki, kad tik to
kio ginkluoto susirėmimo atveju 
būtų tikrai reali galimybė vėl at
gauti Lietuvos nepriklausomybę. 
Klausialte, kaip arti ginkluotas su
sirėmimas tarp Rytų ir Vakarų? 
■J tą klausimų negaliu atsakyti ne 
tik aš, eilinis žmogus, bet į jį ne
galėtų atsakyti nei Elsenhower, 
nei' Churchill, nei pats Malenkov. 
Net jei mums pavyktų žvilgterėti 
į slapčiausias genaralinių štabų 
spintas Maskvoje, Washingtone ar 
Londone, tai ten, be abejo, pama
tytume labai įdomių ir konkrečių 
slaptų planų dėl ateities, tačiau 
konkretesnės datos dideliam gink
luotam konfliktui pradėti tikrai 

nerastume, nes tokia data papras
tai būna padiktuota politinių įvy
kių, dažnai visai netikėtų ir nelauk
tų, nenumatytų. Tačiau aš noriu 
tvirtinti, kad ginkluotas konflik
tas tarp Rytų ir Vakarų yra ne
išvengiamas. Geriausias tam ar
gumentas yra vis didėjantis neiš
sprendžiamų pasaulinių problemų 
skaičius ir skubus bei milžiniškas 
ginklavimasis abiejose pusėse, gin. 
klavimasis toku mastu Ir tokiais 
ginklais, kokių pasaulis iki šiol 

dar nebuvo matęs. Teisybė, juo dau
giau ginkluojamas), tuo daugiau 
kalbama apie taiką, bet juk žmo
nijos istorija žino apie tokias tal
kos deklaracijas bevelk prieš kiek
vienų karą, juk ir patys karai daž. 
nal vedami dėl taikos. Senovės ro
mėnų populiarus posakis “Si vis 
pacem, para bellum” (jei nori tai
kos, ruoškis karui) ir dabar yra 
labai populiarus, tačiau ta pati 
istorija mus moko, kad iš kiekvie
no pasiruošimo karui žmonija vi
sada susilaukdavo tik.. . karo. Ne
išvengs žmonija karo ir šj kartų. 
Tačiau greitu laiku didelio karo 
tarp Rytų ir Vakarų aš dar ne
matau. Nemanau, kad jis įvyktų 
per keletą metų, kurie reikalingi 
pirmiausia Vokietijai, o po to ir 
Japonijai apginkluoti. Tik po to

galima būtų konkrečiau spėlioti, 
bet tuo tarpu dar per anksti apie 
tai kalbėti.

SUSKALDYTA SĄŽINĖ
“Europos Lietuvis” š.m. sausio 

13 d. numeryje atspaude vedamą
jį "Suskaldyta sąžinė”. Kalbama 
apie Naujų Metų viltis. Sykiu 
prisimenama didieji pasaulio įvy
kiai ir atomo suskaldymas, čia 
str. autorius ir daro aliuzijų, su
gretindamas atomo suskaldymą su 
pasaulio sąžinės suskaldymu, ko 

rezultate įsivyravo pasaulyje smur
tas ir pavergimas, prieš kurį, so
vietams išvogus atomo paslaptis, 
vis dar nedrįstama griežtai pasi
priešinti. Todėl kraujuojančių tau
tų žaizdos tebėra atviros. Tačiau 
kraujas ir ašaros — nedžiūsta, 
kaip ryto rasa, bet vėliau ar anks. 
čiau šaukiasi keršto, rašoma strai
psnyje.

Toliau taip sakoma:
"Mes , tremtiniai, atvertę naują 

kalendoriaus lapą, neturime teisės 
kristi desperacijon, bet dar ryž- 

.tingiau rodyti jau praregėjusiam 
pasauliui savo skriaudas, tebesi
tęsiančias vien tik todėl, kad Va
karų žmogus, suskaldęs atomą, 
leidosi pragaištingai komunistų 
propagandai suskaldyti ir jo są
žinę visos žmonijos nelaimei. Ne
seniai dar buvo laikai, kad mes 
buvome nemėgiami todėl, kad sa
kėm teisybę, kuri jau vakariečiui 
atskleidė turėtų Iliuzijų vaisius. 
Savo pusėje ir šiandien turime tei
sybę, kurios nepaslėpsi, kaip ne
pašiepiama saulė, o saulė visada 
grįžta. Grįš ir mums laisvė, o su 
ja ir visos žmogaus teisės. Todėl 
nevalia mums palūžti, nevalia skal
dytis, bet dar vieningiau, dar augs- 
čiau Iškėlus teisybės vėliavas ženg
ti į Naujuosius Metus siekiant to 
tikslo, dėl kurio pasirinkome trem
tinio kelią, tremtinio duoną ir da
liu

sį uždavinį mes turime atžy
mėti ne tik kalendoriuose, bet taip 
pat ir savo širdyse, ir savo min
tyse, ir savo darbuose, nes juk 
visi žinome, kad ten, anapus ūži- 
dangos, laukia ir tikisi mūsų br<». 
liai ir sesės, jog laisvėje egyven- 
dami, nepamiršimo jų, nešančių 
vergiją.”

Akuotas

ros atostogų metu, kai Išvažlnė- 
ja į provinciją lietuviai mokslei
viai ir studentai. Tačiau šiaip pa
čiame Vilniaus mieste lietuvybė, 
kad ir pamažu, rts dėlto stiprėja. 
1944' m. Vilnialus mieste buvo 
daugiau lenkiškas, bet lenkų vėliau 
daug repatrijavo ir išvyko į Len
kiją, o į jų vietą priplūdo rusų. 
Vilniuj daug rusų tarnautojų, fab
rikų darbininkų specialistų, viso
kių “vadovų”, be to, nemaža ru
sų elgetų — karo invalidų. Vil
niaus krašte, pastebima tendenci
ja, rusėja lenkai ir žydai. Kaunas 
dar lietuviškas, lietuviškesnis nei 
Vilnius, nors ir Kaune rusp dau
giau kaip Nepriklausomybės lai
kais. Klaipėdos krašte ir mieste 
vokiečių yra likę labai maža. Aps
kritai, Lietuvos gyventojų skai
čius nesumažėjo, bet tik kinta jų 
sąstatas. Lietuviai sąmoningai ne
sistengia "persitempti" kolchozuo
se, visur vyksta pasyvus pasi
priešinimas, valkams tėvai draud
žia rašytis į pionierius, persisten- 
gią partiniai Ir komjaunuoliai vi
saip pravardžiuojami ir pašiepia
mi etc.

LIETUVOS GYVENTOJAI 
OKUPACIJA VERTINA KAIP 

LAIKINĘ.
Žmonės dažnai pakalba, kad 

“taip nebus — turės būtį kitaip”. 
Tat reiškia, Jog visokiems "per- 
sistengėliams” reikės kaip nors 
sav okallį gelbėti. Ir tat vis dėlto 
atsiliepia ne tik į pačių žmonių, 
bet ir į visokių "perelštengėlių” 
elgimąsi: kiekvienas pagal žmo
nių nuotaikas vis orientuojasi į 
ateitį, nesistengdamas per daug 
susirišti su režimu ir su okupan
tais. Žmonių nepasitenkinimą kelia 
ekonominė padėtis, okupacija, ru
sifikacija. Kiekviena žinutė, išgir
sta per užsienio radiją, anot to 
priežodžio, turi ilgas kojas ir pla
čiai kraštą apkeliauja. Pogrind
žio spaudos velk nėra. O ir toji 
pati visas svarbiausias informaci
jas taip pat ima ar tik ne iš tų 
pačių šaltinių — užsienio radijų 
pranešimų. Žmonės tiki būsiant 
karą ir jo laukią. Nesąmonė, jei 
kas, nepažindamas kiek reikiant 
sovietinio režimo, tikėtų esant ga. 
limą vidaus sukilimą ir sovietinį 
režimą subyrėsiant iš vidaus. Šiaip 
net ir paprasčiausi žmonelės gal
voja gana realiai — mano, kad vi
sa nulems dvi jėgos: Sov. Sąjun
ga ar Amerika. Okup. Lietuvos 
gyventojai, kaip ir daugumas Sov. 
Sąjungos piliečių, sovietinės val
stybės nelaiko tokia stipria — ži
no, kad daugumas Ja yra nepa
tenkinti. Karo atveju, yra įsitiki
nę, pasikartotų toks pat masinis j 
nelaisvę pasidavimas, kaip 1941 m. 
Tada tariamai lojalių piliečių daug 
pasidarytų nelojalūs.

AR ILGAI GALĖS LIETUVIAI 
PRIEŠ OKUPANTUS SPIRTIS?

— Pasižiūrėkime į pačius rusus, 
kaip ilgai jie galėjo bolševikiniam 
režimui spirtis. Su kiekviena nau
jai išauklėta karta bolševikai lai
mi tam tikrą procentą į savo pu
sę. Ir dabar, jeigu ne tos viltys 
su šaltuoju karu Ir ateityje numa
tomu karštuoju karu, tai didesnis 
ir mūsų tautiečių procentas būtų 
nuėjęs “pavandeniui”. Taigi pasi
priešinimo stiprumas priklauso ne 
tik nuo viidaus padėties, bet ir 
nuo paramos iš svetur. •

Kraštutiniu vertinimu, iš mūsų 
pačio mažojo Ir bręstančio jauni
mo tikrai sukomunistėjusių ar nu
ėjusių su okupantais, mano įsi
tikinimu, — sako V. Mironas, — 
bus gal koks 1%. Taigi iš esmės 
sukomunistinta ir surusinta jų dar 
labai maža.

Užsienio radijo stočių klausy
tojai gali būti nubausti už "anti
tarybinę” propagandą. Aš pats esu 
girdėjęs Amerikos Balso praneši
mus Ir iš Muencheno Ir iš New 
Yorko lietuviškai, taip pat pra
nešimus rusiškai Ir vokiškai. Ame
rikos Balsas girdimas gerai. Ypač 
gerai girdimi Lietuvoje praneši
mai rusų kalba. Užsienio radijo 
pranešimų pasiklauso, kas tik turi 
radijo aparatus. Vatikanas girdė
ti blogiau. Spaudos iš Vakarų ne
gaunama jokios. Lietuvoje galima 
gauti nebent svetimomis kalbomis 
Maskvoje išleistų leidinių. Elta.

2
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Gyvenimo “AIDAMS” PENKERI 
METAI

TXl,- Q i>noc Kai 1949 m- perėmėme leisti įsKarpos AIDUS, vieno tenorėjome — pa
sitarnauti savo tautai. Lietuvoje 

Melbournas. Vieno suvažiavimo į komunistams naikinant dvasines
pertraukos metu, atstovas sako ki
tam atstovui: “Mūsų Pastogė”, 
žinote, šiaip neblogas laikraštis, 

betį turėtų daugiau dėti straipsne
lių įdomių Ir artojui, ir amatinin
kui, ir kiekvienam žmogui. Saky
čiau, tokios visokios filozofijos, to
kie visokie rimti straipsniai, viso
kie dalykai apie elektrą ir kitokius 
mokslus, žmogui fabrike dirban
čiam neįdomūs.

— Kodėl? Aš galvoju, kad rei
kia Ir šitokių straipsnių, — pa
prieštaravo antrasis.

— Reikia tokių ir kitokių..., — 
įsiterpė trečias. Pasirodo, tas tre
čias buvo redaktorius.

Užbaigiant ALB Krašto Tary
bos suvažiavimų, prezidiumo pir
mininko kvietimas prie santūrumo 
ir rimties, vengiant kiršinančių ir 
erzinančių pareiškimų, stengiantis 
Išlaikyti vieningumų ir gražų su
gyvenimą bendruomenėje, buvo pa. 
lydėtas karštais plojimais.

Kitą dienų ant šventoriaus tū
las tautietis įbruko man į rankas 
rotatorinį 10 puslapių Melbourne 
Parapijos Tarybos atsišaukimų, 
kuriame kalbama apie "Melbourne 
nesutarimus”. Vienoj vietoj šita
me leidinyje skaitau: "ALB Kraš
to Valdybos leidžiama Mūsų Pas
togė ir buvo tie kirmino dantys, 
kurie bendruomenės organizmą pa
graužė”. Parapijos Tarybos atsi
šaukime “dantų rakinėjlmas” tę
siamas per visus 10 puslapių. Dau
giausia kliuvo Krašto Valdybai, 
"M. P.”, Apylinkės V-bai, mokyto- 
jams — kiti balti, it vasario snie
gas pašešupyje.

10 
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KASDIENINIAI RŪPESČIAI

“Australijos Lietuvio” sausio 
d. numeryje mane išbarė tūlas 
Šeštakauskas: esą aš lapkričio 
d. "M.P.” jo laiško, rašyto “M.P.” 
administratoriui, mintį Iškreipęs. 
Girdi, Jis administratoriui rašęs: 
“Pranešu, kad iki "Mūsų Pastogė” 
tikrai tapą visų mūsų, o ne vien 
tik jūsų — nuo jos prenumeravimo 
atsisakau”.

Broli Šeštakauskai, nesu “Mūsų 
Pastogės” administratorius ir ne
žinau ką esi rašęs dėl prenume
ratos nutraukimo ar atnaujinimo. 
Jūsų pavardės, apskritai, iki šiol 
nesu girdėjęs ir niekada Jos nesu 
Ištaręs ar laikraštyje minėjęs. Aš 

savo pastabose paskelbiau vieno bl. 
čiulio laiško iškarpų Ir jis visai 
dėl to nepyksta. Tad kuo jūs čia 
dėtas? Dėdė Antanas čia pasaky
tų: "Iššoko, kaip Pilypas iš ka
napių.”

O Jeigu redakcija kada nedėjo 
Jūsų pamokymų (kuriuos atspau
de taip pat "A. L.”) — aš čia 
Jums nieko negailu pagelbėti. Ir 
mano ne viskas tinka. Tik aš ne
pykstu.

Sydnėjus. Jšiveržia j mano kam
bariūkštį kaimynų mergaitės, čiul
ba, ulba — viena kitą pralenkda
mos apie skautų stovyklą kalba.

— Tai buvo smagu, vos Išsipra
šėme, kad vieną dieną stovyklą 
pratęstų.

— Atsimeni, kaip blynus kepė
me?! O, jūs nematėte dar tokių 
didelių keptuvių! Tešlos visą vo
nelę užmaišydavome... Karšta bu
vo baisiausiai... Rankas ir kojas 
nusvilome... Beveik keturiasdešim
čiai alkanų seserų ir brolių mudvi 
turėjome pietus paruošti. Oh...!

— Mes buvome tvarkingos, bet, 
žinote, vienas berniukas tai visą 
savaitę iš virtuvės neišėjo. Mes jį 
pensininku praminėme.

Atsimeni... berniukai buvo 
mūsų visus daiktus paslėpę...

Patys ir atgal turėjo atnešti. 
Ir gerai jiems...

— Na, žinai, man kartais jų bū
davo gaila... Atsimeni kaip jie 
vandeni į kalną “tranavo”?

— Žinote, mes kiekvieną vaka
rą turėdavome laužą ir vis kita 
skiltis programą paruošdavo.

_  Vlstiek mes gražiau už ber
niukus dainuodavome. Sesė draugi
ninke buvo labai gera ir mus iš
mokino...

— Žinot, aš ir dabar dar miego 
noriu. Tos naktys būdavo toki<« 
trumpos...

Vienai pasakotojai nusižiovavus
gavau progos Ir aš prabilti. — Pa- j

vlus grįžti į tėvynę. Dalis grįžo, 
dalis pasiliko. Ar būtų buvę ge
riau, jeigu Amerikos lietuviai bū
tų visi būriu jį Lietuvą parplaukę? 
Realiai vertinant padėtj, turint 
prieš akis Lietuvos okupaciją ir 
mūsų tautos dalies išsibarstymą 
po platųjį pasaulį, yra aišku, kad 
ta negrįžusiojl dalis lietuvių — 
tėvynei ir savo broliams buvo la
bai reikalinga ir naudinga. Drabu
žių ir maisto siuntiniai, afidevi- 
tai, ne tiki palengvinto mūsų trem
tį ir suteikė galimybę išvykti dau
giui j tą pačią Ameriką, bet daž
nai gelbėjo tremtinius nuo fizinio 
sunykimo ir dvasinio palūžimo. O 
dar jų veikla politinėje arenoje: 
Lietuvos bylos garsinimas, Kers- 
teno Komisijos išreikalavimas ir 
t.t. ir t.t. Mes dabar nesmerkiame 
tų brolių, kurie tada nepaklausė 
tėvynės šauksmo, bet neužmiršo 
jos Ir likę ištikimi dirba jos kan
čiai sutrumpinti. Todėl mes turi
me įdiegti savo 
meilę, o jie jos 
tėvynei naudingi 
visus guldyti j
prievartauti ir tuo pačiu didinti 
neapykantą ir rtuslvyllmą. Prie
varta, nors ir gerų tikslų turintį, 
atgrąso. Nuo prievartos juk bėgom 
net j Australiją.

Čia yra paminėtos tik kelios 
smulkios priežastys, kodėl mūsų 
gretos retėja, šia proga prisime
na Dovydo psalmės žodžiai: "Jei 
tu žiūrėsi mano nedorybių, Vieš
patie, kas išlaikys”. Tad būkime 
atlaidesni saviškiams, netgi, mū
sų nuomone, Ir klystantiems. Pa
rodykime mažiau uolumo jų nuodė
mių jieškodami, o būkime daugiau 
atlaidūs. Vietoj Dievo ir Tėvynės 
vardu smerkę artimą savo — pra
dėkime Dievo ir Tėvynės vardu 
artimą mylėti, nors kartais Ir tru
putį klystantį.

Matas Videnis.

(STRAIPSNIS DISKUSINIS RED.KVIEČIA IR KITUS SAVO NUOMONĘ PAREIKŠTI)
Paskaičius 1954 m. “M.P.” Nr. australę šeimininkę, kur anksčiau 

46 straipsnį 
aiškėja, kad 
vinimas gali 
ką. Tam žada pasiruošti ir mūsų 
vadovaują politiniai veiksniai. Ma. 
nyčiau, ir mes visi turėtume per
žiūrėti savo veiklos metodus ir 
tuos, kur|e ir pirmiau nevertėjo 
vartoti, dabar tikrai reiktų pa
šalinti.

Skaitome laikraščiuose ir girdim 
susirinkimuose apie mūsų tautie

čių abejingumą, nesidomėjimą ben
druomenės reikalais. Kodėl 
yra, kur aito abejingumo 
žastys?

Priežasčių galėtume daug 
rasti, kurių jokios valdybos, 
komitetai nega'li pašalinti Ir pa
keisti. Bet yra taškų, kur Ir mes 
patys, ypač laikraščių pamoksli
ninkai, dėl per didelio uolumo tė
vynės vardu jieškotl "kaltininkų” 
— vis barti Ir grlaudenti — gali 
būti pakaltinti "nubaidymu” tų 
tautiečių, kurie buvo reikalingi 
nuoširdaus lietuviško kvietimo ir 
jų interesų supratimo, bet kuriuos 
nuolatiniai barimai atgrąsino...

"Didysis rūpestis”,1 buvau 
mūsų tėvynės Išlais- 
užtruktl Ilgesnį lai-

vertybes, o išeivijoje didėjant nu- 
tautimo pavojui, reikia bent vie
no kultūros žurnalo, kuriame gi
liau ir plačiau galėtų prabilti mo
kslo bei rašto žmonės.

Šiandien kultūros žurnalui ten
ka uždavinys — ugdyti, skatinti 
Ir skelbti gimtąja kalba lietuvių 
mokslininkų, rašytojų bei daili
ninkų darbus, palaikyti kūrybinę 
dvasią gyvą ir galimai augėles
niame lygyje, šiuo metu AIDAMS 
tenka atstoti laisvos Lietuvos tiek 
buvusią specialiąją mokslinę bei 
grožinę periodiką, tiek jos ben
druosius kultūros žurnalus, kaip 
Židinį, Naująją Romuvą ir kt.

Ikišlol visa lietuviškoji spauda 
yra palankiai vertinusi AIDUS. 
Taip pat Ir skaitytojai, atsiklau
sus jų raštu, pasisakė už šią žur
nalo kryptį.

Penkerių metų leidimo proga 
pirmialusia norime Išreikšti džiau
gsmą, kad AIDAMS talkon atėjo, 
galima tarti, visi lietuviai moks
lininkai, rašytojai. ir dailininkai. 
Per tą laiką jų rodytas Idealiz
mas, bendradarbiaujant be atlygi
nimo, kurio žurnalas neišgali duoti 
buvo leidėjams didelis paskatini
mas nuolatinėje kovoje už jo iš
laikymą.

į talką maloniai atėjo ir lietu
viškoji visuomenė, užsiprenumeruo
dama AIDUS. Tačiau dalis mū
sų šviesuomenės dar tebestovi nuo. 
šaliai. Norėtume labai nuošird
žiai pasakyti, Jog žurnalo ateitis 
priklauso ne tik nuo tų, kurie jį 
prenumeruojasi, bet ir nuo ti), ku
rie dar gali prenumeruotis.

Žengdami į šeštuosius meti*, 
didžiai dėkojame AIDŲ redakcijai, 
bendradarbiams, prenumeratoriams, 
jflatintojams ir rėmėjams už tel- tęs nuomonę ir, sutiks, kad savuo- 

1 se namuose daug lengviau išlaiky
ti lietuvybę šeimoje. O klek sa
vaitgalio mokyklų yra prisiglaudę 
pas lietuvius namų savininkus, net 
ir Sydnėjaus Plunksnos Klubas 
renkasi pas vieną savp narių — 
namo savininką, kiek visokių kito
kių organizacijų posėdžių vyksta 
privačiuose namuose.

kiamą pagalbą. Tuo pačiu malo
niai kreipiamės į visus laisvojo 
pasaulio lietuvius, kurių pastogės 
dar AIDAI negalėjo lankyti, kvies
dami dėtis į mūsų skaitytojų ir 
bičiulių šeimą. Padaugėjus prenu
meratoriams, sustiprėtų viltys už
tikrinti Išsilaikymą šiam vienintė. 
llam kultūros žurnalui.

AIDŲ misija bei reikšmė šian
dien tikrai yra verta visų lietuvių 
talkos, kurios, Dievui padedant, ir 
tikėkimės susilaukti.

AIDŲ LEIDĖJAI.

taip 
prle-

su- 
jokie

Atsimenu Adelaidės išleistame 
spec. "M.P.” numeryje buvo pasi
didžiuota, kad Adelaidėje esąs toks 
didelis patriotas lietuvis, kuris 
smerkia net tuos, kurie namus sta. 
tosi. Sulaikęs kvapą laukiau, kada 
tas tautietis svies namo depozito 
pinigus Vokietijos lietuviams su
šelpti, 16 Vasario gimnazijai ar 
Tautos Fondui. Deja, matyt, ne
mokėjau laukti.

Ar ištlkrųjų namų savininkai 
tokie materialistai ir šykštūs tau
tiniams reikalams? Manau šian
dien ano str. autorius bus pakel-

Mes esame politiniai tremtiniai. 
Tai tiesa, kurios įrodinėti net ne
reiktų. Bet ir čia kartais užtiksi 
keistų nesusipratimų. 1950 m. pas
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Dr. S. Allūnas, Valerijono lašai. Eilėraščiai, 64 psl. Nemunas. 
Aloyzas Baronas, Antrasis krantas. Novelės, 132 psl. Nida.
Jurgis Blekaitis, Vardai vandenlnms Ir dienoms. Eilės., 70 psl. Terra. 
Stasius Būdavas, Uždraustas stebuklas. Romanas, 248 psl. Gabija. 
Br. Daubaras, Duonos bejieškant, 122 psl. Nida.
Bronius Daubaras, Mėlyna suknelė. Apysaka, 154 psl. Londonas. 
Jonas Gailius, Kaip jis ją nužudė, 128 psl. Venezuela.
Alfonsas Gricius, Tropikų elegijos. Lyrika, 64 psl. Austr. Lietuvis.
Jurgis Jankus, Namas geroj gatvėj. Romanas, 268 psl.Venta 
Paulius Jurkus, Pavasaris prie Varduvos, 176 psl. Liet. Knyg. Klubas. 
Anatolijus Kairys, Auksinė sėja. Eilėraščiai, 88 psl. Nemunas.
Juozas Kralikauskas, Urviniai žmonės, 280 psl. Liet. Knyg. Klubas. 
Nelė Mazalaitč, Saulės takas. Romanas, 418 psl Liet. Knyg. Klubas. 
Karolč Pažėraitė, Didvyrių žemė. Vaizdeliai, 134 psl. Sao Paolo. 
Alė Rūta, Duktė. Apysaka, 25Q psl. Bendrija.
Alfonsas Tyruolis, Laukų 'liepsnos. Sonetai, 48 psl. Venta.
Liudas Zeikus, Laiptai j tolumas. Romanas, 242 psl. Chicago.
Pulgis Andriušis, Tipelis, humoro romanas, 240 psl. Gabija. 
Bakužalnis, Audrose. Eilės, 120 psl. Argentina.
Jurgis Gliaudą, Gęstanti saulę. Metmenys, 218 psl. Liet. Kn. Klubas. 
Jonas Grinius, Žiurkių kamera. 3 v. drama, atspaudas iš Aidų 1953 m. 
Leonardas Žitkevičius, Daiktai ir nuorūkos. Lyrinės Ironijos, 48 psl. 
Gabija.

Konkursas įvyks 1955 m. vasario 10 d. Premiją paskyrė Čika
gos lietuviai gydytojai. Premijuojama bus ta knyga, kurią Išrinks 
Lietuvių Rašytojų Draugijos nariai slaptu balsavimu — laiškais.

klausiau apie nuovargį.
— Ach, ką ten. Gal kokiai le- 

pūnėlei Ir nepatiko. Bet mums... 
Žinote, milkbaro nebuvo. Neturė
jome ir kino. Niekas ir lovelių ne
paklodavo... galvelių nesušukuoda- 
vo, batelių nevalydavo... Viską pa
čios turėjome padaryti.

čia mergaitės jaunu juoku pra
pliupo, viena į kitą susižvalgė ir, 
lyg iš mano susirūpinimo pasišai
pydamas, tarsi būtų iš anksto su
sitarusios ir tik tam pas mane 
įsibrovusios, kartu tarė:

— Kitais metais ir vėl važiuo
sim.

JURGIS DAUBA

VISUR TA PATI ISTORIJA

Po Indo Kinijos dalybų, Hanoi 
mieste, kuris atiteko komunistams, 
įvesta sovietinė tvarka visose gy
venimo srityse. Kaip pranešama 
iš Hanoi, pastaruoju metu 300 
Indijos pirklių, turėjusių čia savo 
prekybos įmones, buvo priversti 
jas 'likviduoti ir Išsikraustyti iš 
Viettminh į Indiją, žinoma, jie pa. 
liko visą savo turtą. Indijos pirk
liai tikėjosi, kad draugiški Indi
jos santykiai su komunistiniu pa
sauliu apsaugos juos nuo komu
nistinio režimo sunkumų. Apsiri. 
ko.

apsigyvenęs, atsikraustė 
mano tautietis. Jis angliškai men
kai tesusigaudė ir man tekdavo 
dalyvauti jo pokalbiuose su šei
mininke, atseit, ėjau vertėjo pa
reigas. Šeimininkei buvo nesupran
tama, kodėl mano tautietis, om- 
kėdamas už pusryčius, jų nevalgo. 
Ji prisispyrus klausinėjo nevalgy
mo priežasties, sakydama, jog ga
linti paruošti tai, ką jis mėgsta. 
Pagaliau mano bičiulis, norėdamas 
šeimininke atsikratyti, pareiškė, 
kad ji nekvaršintų jam galvos, nes 
jis esąs politinis pabėgėlis, o ne 
laimės, gardesnio kąsnio jieškoto- 
jas, todėl jam čia negali būti ge
ra. O australiškos virtuvės jis tie
siog nekenčiąs. Dar pridūrė, kad 
tada, kai jam pasidarys čia gera 
gyventi, tai jis jau būsiąs ne poli
tinis, bdt paprastas emigrantas, 
eilinis laimės jleškotojas. Žinoma, 
šito jo ‘politinio” pareiškimo ne- 
verčlau šeimininkei. Tik paskiau 
prisiminiau, kad kuriame tai laik
raštyje buvau panašiom mintim 
persunktą straipsnį skaitęs.

bu-

neužmiršta

Kita "nusikaltėlių” grupė 
mišrios šeimos, šiuo klausimu 
vo daug rašyta ir įvairiomis pro
gomis šnekėta. Ir čia rašantieji 
neturėtų užmiršti, kad ir skaity
tojai supranta, jog mišrios šeimos 
nėra geras dalykas: skirtinga kal
ba, papročiai, kitos pažiūros į gy
venimą, kilti siekimai, kartais net 
prlešing'i mūsiesiems. Bet ar tau
tiniai moralistai tik
lietuvaičių ir lietuvių vyrų santy
kio? Smerkdami lietuvį vyrą, ve
dantį kitatautę merginą, norime 
mes ji palikti viengungiu. Patrio
tizmo vardu jį norima padaryti vy
ru — vaidilute. Tiesa, vaidilutės 
išlikdavo skaisčios, kai jos gyven
davo girių glūdumoj, prižiūrimos 
seno krivio. Sydnėįuj, Melbourne, 
Adelaidėje ir kitur, sąlygos yra 
tokios, kad čia ir kriviams daug 
pagundų. Todėl norėdami vyrų 
tautinę skaistybę išsaugoti, žiūrė
kime, kad nepadarytume iš jų kar
štamų nuolatinius lankytojus. Ma
no galva, lietuvis, kad ir su kita
taute sukūręs padorią šeimą, yra

daugiau naudingas, negu prasigė
ręs viengungis. Kita vertus, vien
gungis irgi neamžinas — jam mi
rus neliks nei “margų” nei gry
nakraujų vaikų. O tada nei tėvy
nei nei šitam kraštui jis po savęs 
nieko nepaliks.

Vedybos yra toks opus dalykas, 
kad čia sunkiai ką gali patarti 
kas nors iš šalies atėjęs. Juk žino
me, kad meilė nėra paklusni nė 
Bažnyčiai, nė Tėvynei, nė tėvams, 
šia proga atsimenu savo tris drau
gus Lietuvoje. Aš juos norėjau iš
gelbėti nuo būsimų nelaimingų ve
dybų — netekau draugų. Vėliau 
jie prisipažino suklydę, bet drau
gystė npgrįžo.

Mūsų tarpe yra vedusių ir ve
dančių kitatautes. Ir mūsų visuo
menė yra taip nuteikta, kad į ši
tuos žmones žiūri, tarsi jie būtų 
degutu susitepę. Kiti tiesiog juos 
linkę nurašyti į “nuostolius”. Gi 
mišrias šeimas sukūrusleji, prisi
skaitę griaudenimų, dažnai jau Ir 
nebedrįsta maišytis tarp savųjų. 
Jie su širdies skausmu užsidaro 
savo šeimos ir žmonos giminių 
ratelyje. Ir tik per “nognai” žodinį 
patriotizmą — mūsų broliai slys
ta iš lietuviškos bendruomenės. 
O ar negalima būtų tuos su jų 
žmonomis ir vaikais mūsų bendruo
menėje išlaikyti? Taip, tik reikia 
daugiau širdies! Moteris tekėdama 
domėjosi savo vyro gyvenimu, jo 
kilmės kraštu, girdėjo apie jo pa
vergtą tėvynę ir dar prieš vedy
bas buvo lietuviškai pradėjusi 
žodžius tarti. Reiktų tik šitą jos 
jausmą kurstyti — padėti vyrui 
visą savo šeimą mūsų bendruome
nei laimėti. O kad tai galima — 
pavyzdžių turime gausybę.

Dažnai linksniuojamas tėvynėn 
grįžimo klausimas, nors niekas 
šiandien nežino už kelių kalnų ta 
galimybė pasirodys. Kartais, no
rint ką pritrenkti, sakoma: "Tas 
jau tėvynėn nebegrįš”. Neduok 
Dieve, prisipažintų kas tėvynėn ne- 
grjšiųs — už kipšą būtų juodes
nis.

Pradžioj mūsų nepriklausomo gy
venimo buvo varoma propoganda 
Amerikoje, raginant visus lietu-

RAUDONASIS LAIVYNAS
Vakarų pasaulis vis daugiau 

skiria dėmesio į Rusijos karo lai
vyno stiprėjimą, kurio galybe Jau 
ir Stalino daug rūpintasi.

Caro laikų Rusija turėjo apys- 
tlprį laivyną, tačiau 1905 m. baro 
su Japonija metu toji laivyno ga
lybė buvo sužlugdyta ilgam laikui. 
Apie rusų laivyną I Pasauli
nio karo metu, beveik nieko negir
dėta. Gana menką vaidmenį atliko 
ir per II Pas. karą. Yra žinoma, 

kad rusų jūrininkai, tačiau kaip 
pėstininkai, yra dalyvavę juodųjų 
jūrų pakraščių veiksmuse.

Pasibaigus karui, rusai daugiau 
karinėmis 

kad 
dar

savo Jūrų 
Bet tvirtinama, 
rusų jūrininkai 
prieš 1905 m. buvu-

susirūpino 
pajėgomis, 
dabartiniai 
nėra lygūs
siems jų jūrininkams.

1941-1945 karo metais rusų lai
vynas jokio didesnio agresingumo 
nei povandeniniais, nei kito pobū
džio karo laivais neparodė. Po
vandeniniai laivai, kurių skaičius 
jau buvo netoks mažas, savo lai
mėjimais pasigirti negali, jie ne
padarė nė šimtosios dalies prlšui 
tos žalos, ką atliko amerikiečiai 
ar britai.

Rusų naikintojai bevelk nieko 
neprisidėjo, sutinkant ar lydint 
amerikiečių ir britų laivynų vilks
tines į Archangelską ir Murmans
ką. Kaip žinia, nemaža dalis tų 
vilkstinių laivų, vežusių karinį Ir 
kitokį turtą rusams, prieše buvo 
nugrimzdyti, tačiau tuo metu ru
sų naikintojai sau ramiai uostuose 
tūnojo.

Rusų adm. Kuzneeovo, kuris da
bar vadovauja jūrų karo jėgoms, 
dar negreit sulauks, kada rusų 
jūrininkai taps plačiųjų vandeny
nų kariautojai. Kaip sakyta, ru
sų jūrininkas ištikrųjų tėra pės
tininkas, nulipęs nuo 'laivo.

Daugiau kaip pusė iš 350 rusų 
povandeninių laivų skirti jūrų pa
kraščių tarnybai, {domu ir tai, 

kad visos jų karo laivyno oro pa

jėgos savo bazes turi žemėje, va
dinasi, klausimas dėl lėktuvanešių. 
Ogi neturint lėktuvanešių supran
tama, sunku sėkmingiau veikti.

Rusų jūrininko tipas ir laivyno 
pobūdis rodo, kad rusai savo jūrų 
pajėgas telkia vien gynimosi tiks
lams.

Rusų karo laivyną negalima lai
kyti ištisiniu, vienu vienetu. Tai 
4 laivynai, vienas nuo kito ats
kirti. Tai Baltijos, Arktikos, Ra
miojo vandenyno Ir Juodųjų jūrų 
laivynai, kurių tarpusavis bendra
darbiavimas, vypač karo metu, be
veik neįmanomas. Tiktai tuo atve
ju, jei rusai užkariautų visą Eu
ropą, jųjų Arktikos laivynas ga- 
lėtų susisiekti su Baltijos laivynu. 
Ir taip pat, jei rusams pavyktų 
užgrobti šiaurinės Afrikos pak
raščius, Juodosios jūros laivynas 
galėtų laisvai judėti Viduržemio 
jūroje ir pralįsti pro Gibraltaro 
sąsiaurį.

K.V.

Britų admiraliteto žiniomis, 
Maskva yra pradėjusi masinę jū
ros pajėgų stiprinimo programą.

Admiralitetas 
vietų laivyno 
nuo 1945 metų 
trisdešimt tris

vieną penktąją dalį viso 
skirto Sovietų Sąjungos 
Anglai spėja, kad sovle- 
1957 metų turės penkis

nurodo, kad So- 
statybos išlaidos 
siekė mažiausia 

miliardus dolerių,
t.y. apie 
gynybai 
biudžeto, 
tai ligi
šimtus povandeninių laivų ir ke
turis tūkstančius laivyno lėktuvų.

“Das Ostpreussenblatt” Nr. 50- 
1954, pasiremdamas švedų spaudos 
pranešimais ir kai kurių vokiečių 
laikraščių žiniomis, skelbia, kad 
Sovietų karo laivyno “Vidurinėje 
Baltijos jūroje", adm. Matnecovo, 
įsakymu, visa eilė Sovietų kam 
laivų Iš “Leningrado trikampio” 
perkelti "toliau į vakarus”, šitie

vaikams tėvynės 
vedini ras būdų 
būti. Neteisinga 
Prokrusto lovų,

DAŽNIAUSIAI UŽRAŠOMAS 
ŠŪKIS. Ą

Okupuotoje Lietuvoje dažnai 
pasirodo ant tvorų, bei sienų užra. 
šytų antlsovietinių šūkių. Dažniau
siai pasitaikantis tarp tokių šūkių 
yra — "visų šalių proletarai, vie
nykitės prieš komunistus.”

UŽ PRIVAČIĄ PRAKTIKĄ — 
40.000 RUBLIŲ MOKESČIŲ.

Privačiai praktikuojančių gydy
tojų ' Lietuvoje nelikę, nes norįs 
privačia praktika verstis gydyto
jas į metus turi mokėti 40.000 rub
lių mokesčių. Imąs i namus darbą 
amatininkas turi mokėti j mėnesį 
600 rublių.

KUNIGAS TURI MOKĖTI 
TRIGUBAI.

Komunistinė valdžia Lietuvoje 
kunigus yra prlskyrusl prie ne
naudingų žmonių kategorijos. Dėl 
to jie, nuomojant nacionalizuotuo
se namuose patalpas, trigubai už 
jas moka.

BUS IR STALINAS
Paskutiniuoju laiku iš Lietuvos 

išvykti į Vakarus turėję progos 
asmenys pasakoja, Jog ten kolcho
zuose kiaulės pavadintos Princų, 
Karalių, Čerčilio, Trumano Ir ki
tų komunistų priešų vardais. Ta
čiau kai vienam kolchoze briga
dininkas, tikrindamas klaulininkės 
darbą, paklausęs, ar dar ji savo 
kiaulių tarpe neturinti Stalino, tą 
atsakiusi — “nenusiminkit, bus Ir 
Stalinas...”

Sovietų karo laivai stovės Baltis- 
kyje, Ventspilyje, Liepojoje, Klai
pėdoje Ir “galį padaryti vizitus” 
taip pat Gdynėn. Iš Sovietų karo 
laivų minima 250 pov. laivų, 12 
kovos laivų, 32 kreiseriai, 5 lėk
tuvnešiai ir 180 kitokio tipo laivų. 
Laikraštis, pastebėdamas, kad So
vietai šiuo metu ar tikį neturi patį 
didžiausią pasaulyje povandenini 
laivyną Ir kad “kiekvienu metu 
gali uždaryti įėjimą į Baltijos 
Jūrą”, pažymi, kad šie skaičiai esą 
gal kiek perdėti. Vis dėlto tikra, 
jog Sovietai savo karines bazes 
Baltijos erdvėje Ir Rytprūsiuose 
nuolatos stiprina, o Baltijos jūrą 
stengiasi paversti tikrųjų "Sovie
tų vidaus jūra”. Suomių ir danų 
nedideli karo laivynai su švedų 
karo laivynu tos bolševikų persva
ros negali išlyginti...

Tiesa yra tai, kad Sov. S-gos ka
ro laivyno pajėgumas sunkiai suse
kamas.
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Norintiems mokytis

Sydnėjus Kas toliau? PRIMENAME
Pinigai plaukia

Sydnėjaus Lietuvių Namų Tary
bos posėdyje, įvyicusiame vasario 
30 d., svarstyti aktualieji namų 
įsigijimo klausimai. Konstatuota,' 
kad pinigai namams įsigyti pra- Į 
dėjo plaukti. Per dvi savaites pa- i 
sižadėjimus pasirašiusieji tautie
čiai įmokėjo £ 220. Daugiausia su
rinko Alg. Dudaitis — £ 85. Pi
nigų rinkimas nutarta suaktyvin
ti. Vasario 16 minėjimo proga (mi- I 
nčjiinas įvyks vasario 20 d.) kiek
vienas prašomas įmokėti savo įna- ' 
šus, pasirašyti pasižadėjimus ar-' 
ba namų įsigijimą paremti auka. !

Namai reikalingi, tad paskubę-1 
kime sudėti reikalingą sumą, kad . 
kitą vasario 16 galėtume jau sa- i 
vuosc namuose švęsti.

Lietuvių Namų Tarybos II-jam I 
sekr. M. Petgoniul iš šių pareigų i 
atsisakius, Il-ju sekr. išrinktas 
J. Kantonas. Iš propogandos Ir 
informacijos vadovo pareigų pasi
traukė L. Karvelis.

Taryba, vykdydama susirinki
mo nutarimą, peržiūrės statutą ir 
padarys riikalingų pataisų, šiam 
darbui atlikti sudaryta komisija iš 
E. Kulakausko, V. Saudargo, L. 
Karvelio ir J. Karitono.

Kitas Lietuvių Namų Tarybos 
posėdis įvyks vasario 27 d. 9 
ryte, Canterbury.

vai.

Z. BUDRIKIS BAIGĖ 
UNIVERSITETĄ

Zigmas Budrikis šiais metais 
baigė klausyti ir Išlaikė egzaminus 
Sydnėjaus universitete, gamtos 
matematikos fakultete.

Z. Budrikis gimnaziją baigė Jau 
Australijoje.

Sausio 30 d. buvo šauktas ALB 
Sydnėjaus Apylinkės metinis su
sirinkimas. Apylinkės valdyba sa
vo pranešime, paskelbusi darbot
varkę prieš dvi savaites laikraš- 

j tyje, kvietė visus šioje apylinkėje 
gyvenančius tautiečius dalyvauti 
susirinkime. Susirinkime turėjo 
būti valdybos pranešimas apie pe
reitų metų veiklą ir renkama nau
ja valdyba, revizijos komisija ir 
aptarti įvairūs bendruomenės rei- 

j kalai.
Apylinkėje gyvena apie 500 lie- 

I tuvių. Gera šimtinė, atrodo, galė- 
. jo surasti laiko ir dvi — tris va
landas bendruomenės reikalų svars- 
I tymui paskirti.
j Deja. Į susirinkimą atėjo vos 

tuzinas vyrų ir 1 moteris. Tuo 
I metu, kada salėje turėjo prasidė
ti susirinkimas šventoriuje stovi
niavo būreliai tautiečių, paskui jie 
išsklido į gatves ar šnekučiavosi 
moteriškės, laukdamos vyrų iš su
sirinkimo išeinant.

Susirinkimas neįvyko. Jis bus 
šaukiamas kitą kartą. Tikimasi,! 
kad tada gal daugiau tautiečių su
sirinks... Duok Dieve. O gal į 
susirinkimą kitą kartą ateis tik 
valdyba? Ji tikrai ateis! Ir, ži-; 
noma, valdyba tegalės padaryti 
sprendimą — Sydnėjaus Apylinkė 
likviduojama. Ką gi kita gali dary
ti žmonės, kada mes į viską ran
ka numojame, kada kraįomės bet 
kokios pareigos, bet kokio darbo 
bendruomenėje; kada per devy

nias galybes darbų namuose ii- dar
želiuose, per tamsius akinius pa
plūdimiuose ar automobilių lan
gus — jau lietuviškos bendruome
nės nebematome. Ks.

Patikrinus “Mūsų Pastogės” pre
numeratorių sąrašus rasta apie 
100 gerb. skaitytojų, kurie perei
tus metus naudojosi kreditu ir iki 
šiai dienai nėra susimokėję pre
numeratos. Primename, kad toliau 
laikraštis skolon nebegalės būti 
siuntinėjamas. Tikime, kad skoli
ninkai supras reikalą ir paskubės 
už laikraštį atsilyginti.

šia proga atkreipiame dėmesį ir 
tų, kurie dar nėra prenumeratos 
pinigų prisiuntę už šiuos metus — 
delsti nereiktų, nes už laikraščio 
spausdinimą! ir paštui leidėjas pri
valo nustatytais terminais mokėti

Prenumeratos pinigus siųsti 
‘ Mūsų Pastogė”, Box 4558, G.P.O. 
Sydney, N.S.W.

“Mūsų Pastogė”.

Canberra
LIETUVIŠKOS TRANSLIACIJOS 

PER RADIJĄ.
Nepriklausomybės šventės proga, 

ALB Canberros Apylinkės valdy
bos pastangomis, per radijo sto
tį 2CH vasario 17 d. 10.30 vai. vak. 
bus duodamas lietuviškos prog
ramos pusvalandis.

Vasario 19 d. 8 vai. vak., Ana
tomijos Instituto sajėje įvyks Ne
priklausomybės šventės minėjimas. 
Paskaitą skaitys Pr. Darius. Bus 
meninė dalis ir bendra arbatėlė.

Vasario 20 d. St. Christofers 
bažnyčioj (Manucoj) bus atlaiky
tos pamaldos.

! .SENIMAS ĮVEIKĖ JAUNIMĄ 
“Vyties” klubo futbolo sekcijos 

; suruoštoji išvyka — gegužinė 
i rū- 

> sies puikiai pasisekęs parengimas 
šiais metais Adelaidėje.

Išklausę kun. Jatulio atlaikytų 
mišių Blackwoodo bažnyčioje, ade- 
laidiškiai lietuviai patraukė į ge
gužinei parinktą aikštę. O čia jau 
kiekvienas “savo žaislus parslma- 

i nė”: jaunimas aikštėje su sviedi
niu, gi vyresnieji, sutūpę medžių 
paunksmėje, naikino sumuštinius, 
gurkšnojo šaltą alutį.

Vytiečįai organizavo rinkliavą 
Vokietijoje besimokančiam lietuviš
kam Jaunimui paremti todėl ir tur
tingos fantais loterijos bilietai bu
vo išpirkti per pusvalandį.

Gegužinei įpusėjus įvyko futbo- „. ..........._o..,_, ______
lo rungtynes tarp “senimo” ir|metrija, fizika, administracija, ma-' 
“jaunimo”. “Senimo” vienuolikėj • tininkystė; aviacijos, chemijos, 
daugiausiai seni veteranai, kadaise I celektros, mechanikos, produkcijos ' 

ir radijo inžinerija; prekybos me- j 
■ nas ir dekoravimas, modeliavimas; 
ir skulptūra, tapyba ir kt. I

J diplominius kursus priimami 
tik turį Leaving Certificate (gim- j 

nazijos baigimo pažymėjimą). Šiuos 
kursus baigusieji dažnai dirba tą1 
patį darbą, kaip ir atitinkamus da
lykus išklausiusieji universitete- 

Amatų kursai. Juose paruošia- 
j mi dailydės, staliai, dažytojai, de-, 

koratoriai, mūrininkai, čia moko-j 
j ma medžio apdirbimo, elektros, ra-| 

dijo ir telefono mechanikos: odos 
galanterijos ir avalynės gamybos. I cal Education, 45 Broadway, Syd- 
ŠiuoSe kursuose paruošiami‘taip1 '“'y- Alba kreiptis į gyvenamos 
pat kvalifikuoti spaustuvininkai, vietos 1 echnical College įstaigas, 
litografai, kirpėjai, laikrodininkai B.B.

Kiekvienos valstijos sostinėje ir. ir t.t. Mokslas tęsiasi 1-3 metus, 
didesniuose miestuose veikia įvai-l Priimami su Intermediate (vidu
rių amatų, specialybių bei profesi- rinės mokyklos) pažymėjimais arba
jų mokyklos (Technical College). 

| šios mokyklos veikia ne tik die
nos metu, bet ir vakarais. Todėl 
ir dirbantieji jas gali lankyti. Į 
jas gali stoti ne tik jauni, bet ir 
vyresnio amžaus žmonės. Be to, 
daug dalykų galima mokytis ir ko- 
respondenclnlu būdu, šiose mokyk
lose įvairūs kursai skirstomi 'į 
tris pagrindines kategorijas: a) 
diplominiai, b) amatų ir c) pažy
mėjimų kursai. '

Diplominiai kursai. Mokslas tę-j 
siasi 4-6 metus. Dėstomieji daly
kai: buhalterija, psichologija, ar
chitektūra, statyba, chemija, mals- ‘ 
to technologija, metalurgija, opto-

f

tolygiu Išsilavinimu.
Pažymėjimų kursai. Mokoma bu

halterijos, braižybos, matlnlnkys- 
tės, angliakasystės, biologijos, 
viinos rūšiavimo, tekstilės išdirbi
nio, rankdarbių, gyvulininkystės, 
daržininkystės, sodininkystės ir t. 
t. Mokslas tęsiasi dažniausiai 3-6 
metus. Priimami turį Intermediate 
pažymėjimus arba išlaikę įstoja
muosius egzaminus.

Be to, veikia daug įvairių trum
palaikių kursų.

Mokestis už mokslą svyruoja nuo 
2 iki 20 svarų metams — priklau
so kokią mokslo šaką Ir kokius 
kursus pasirenkama. Mokestis už 

įmoksią išdėstomas ir galima mokė
ti kiekvieno trimestro pradžioje. 
Labai dažnai duodamos stipendi
jos, tik pirmaisiais metais stipen
dijas gauti yra sunkiau. Kursų 
lankytojai mokslo metu gauna pa
pigintus bilietus geležinkeliais, 
tramvajais ir autobusais.

Mokslas šiais metais prasideda 
vasario 21 d. Užsirašyti reikia 
prieš mokslo pradžią.

Smulkias informacijas ir pata
rimus trūkia kiekvienoj valstijos 
sostinėj Dept, of Technical Educa
tion. N.S.W. kreiptis šiuo adresu: 
Guidance Office, Dept, of Techni-

Adelaidės Sp. Klubo Vytis futbolo 
sekc. V-ba. Stovi: (iš kairės) O. i 
Ungurys, vicepirm. St. Reivytis ir 
pirm. J. Jaunutis. Priklaupę B. 
Lukavičius ir J. čėsna.

IŠVYKO Į AMERIKĄ
Sausio 28 d. keleiviniu laivu "Or- 

sova” į JAV Išvyko gyd. E. Ži
linskas su žmona ir Juozas ir gyd. 
Valė Karveliai. Abi šeimos Ilgesnį 
laiką gyveno Sydnėjuje.

Gyd. V. Karvelienė ir gyd. E. 
Žilinskas buvo pradėję europie
čiams gydytojams nustatytą pa
kartotinį studijų kursą Sydnėjaus 
universitete. Birutė Žilinskienė — 
Klrlytė sydnėjlškiams yra gerai 
pažįstama, nes ilgą laiką vado
vavo Sydnėjaus lietuvių tautinių 
šokių grupei.

Išvykusiejl buvo nuolatiniai "M. 
P.” prenumeratoriai. Linkime ge
rai įsikurti naujame kontinente-

MIELĄ KOL. ZIGMĄ BUDRIKĮ, 
ŠIAIS METAIS BAIGUSĮ GAM
TOS MATEMATIKOS FAKUL
TETĄ SYDNĖJAUS UNIVERSI
TETE, NUOŠIRDŽIAI SVEIKI
NAME.

ALSS SYDNĖJAUS SKYRIAUS 
VALDYBA.

“ŠVIESOS” GEGUŽINĖ
Dėl blogo oro neįvykusi Sam

būrio Šviesa išvyka — gegužine tokių, kurie dar ir šiandien aikš- 
nukalta į vasario 6 d. Gegužinė tėse gina lietuviškas spalvas. Jau- 
įvyks Good Hope. Renkamasi 8 nimo vienuolikę išvedė Kitas. Rung- 
val. ryte.

“šaudę” į priešų vartus ir pro 
vartus, bet šalia jų buvo matyti ir

TURTĖJAME
Pereitą savaitę N.S.W. valsty

binėje loterijoje £ 6000 laimėjo A. 
G. Alytai. Šiuo metu Alytai gy
vena Guthegoj. Albertas Alyta yra 
ALB Snieguotųjų Kalnų seniūni
jos seniūnu.

PONUI JUŠKEVIČIUI IK SEIMAI,

brangiai žmonai ir motinai mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Newcaatlio Apylinkės lietuviai.

SKAUTIŠKAS. VAKARAS
Sydnėjaus lietuvių skautų tėvų 

komitetas vasario 12 d. ruošia 
skautišką vakarą, kurio pelnas ski
riamas buv. jaunimo stovyklos Pen- 
rithe išlaidoms padengti. Vakaras 
įvyks Strathfieldo Council Hall. 
Pradžia 7 vai. vak.

Europietis specialistas optikas
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius.

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai.

O P T O

NAUJAS SKAUTŲ VYČIŲ 
BŪRELIO VADOVAS

Pereitą savaitę įvykusioje Syd
nėjaus lietuvių skautų vyčių būre
lio sueigoje būrelio) vadovu išrink
tas Vytautas Deikus, o Algis Plu
kes pavaduotoju.

Pereitais metais būreliui vadova
vo Rotcas.

Naujam būrelio vadovui linkime 
skautiško ryžto ir sėkmingo darbo.

Sk. Vytis.

S ' Optical Service J;
i 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. Centr. 1819 į 

Priešais Melbourne Town Hall.

— JŪSŲ FOTOGRAFAS —
Portretai: vestuvių—vaiku—sporto ir 

seimu grupiu 
COMERCINĖ FOTOGRAFIJA

ALLAN STUDIOS
318 Smith Street, COLLINGWOOD, N.5. Vic, 
Telef.: JA 2026.

ATITAISOMA KLAIDA. “M.P.” 
š.m. Nr. 3, MLBD-jos Sydnėjaus 
sk. suruošto minėjimo aprašyme 
įsibrovė klaida. Buvo atspausta, 

kad valsą Iš “Miegančios gražuo
lės” Ir čardašą pašoko Ramona 
Ratas — Rataisklenė, o turėjo bū
ti: Ramona Ratas — Rataiskytė.

THE I M .° .E R I A L
Lurline Street, KATOCMBA, Blue Mountains.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS

tynės pradėtos stipriu “senimo” 
puolimu. Žinoma, po keliolikos mi
nučių šie narsūs puolėjai pradė
jo “Išsikvėpki”, bet, visų nuste
bimui, “senimas” rungtynes lai
mėjo... mat teisėjavo jų atstovas 
J. Kalvaitis. Rungtynės buvo tik
rai įdomios Išdaigomis Ir praėjo 
nuoširdžioj nuotaikoj. Savo pra
laimėjimą jaunieji turbūt, teisina 
"treniruočių stoka.”

Po rungtynių nepavargstantys 
akordeonistai Songaila ir Geniotis 
taip šauniai grojo, kad niekas ne- 
nusėdėjo paunksmėje — visi su
kosi ratu.

Futbolo sekcijos pirmininkas J. 
Jaunutis Jūsų bendradarbiui pa
reiškė:

"Esu labai dėkingas visiems 
tautiečiams, paaukojusiems fantų 
loterijai, čia surinkti pinigai bus 
pasiųsti 16 vasario gomnazljal Vo
kietijoje. Tautiečiams už dosnumą, 
kun), dr. Jatuliui už atlaikymą pa
maldų, J. Kalvaičiui už teisėjavi
mą rungtynėms bei visiems žaidė
jams, tariu vytiečių vardu ačiū.

“Nesunku Ir malonu dirbti, kai 
sekasi lietuviškas jaunimas suburti 
draugėn. O kai mes visi dažniau 
bendrausime, tada ir lietuvybės iš
laikymo problema bus lengvai Iš
sprendžiama” — baigė J. Jaunu
tis.
LIETUVĖ DANTŲ GYDYTOJA

Adelaidės universitete odontolo
gijos skyrių baigė V. Pečiunklnai- 
tė — Aleksandravičienė. Ji sėk
mingai pakartojo odontologijos, 
kursą ir išlaikė visus egzaminus. 
V. Aleksandravičienė odontologiją 
buvo baigusi Hamburgo universi
tete, Vokietijoje. (j.)

Parduodamas
sunkvežimis

Parduodamas
mūrinis namas

Mitagonge (70 mylių nuo Sydnė
jaus), 3 min. nuo gelež. stoties, 
parduodamas mūrinis 5 kamb. na
mas. Šiltas vanduo. Užtikrintas 
darbas vyrui ir moteriai — uždar
bis £ 30 per savaitę.
Kaina £.2.200. Depozitas £.700. 

Teirautis: V. Narbutas, 83 Eninore 
Rd., Newtown. Tel.: LA 4791

- VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE
Savininkas ED. VALEVIČIUS.

Puikioje vietoje. Įvairus kambarių pasirinkimas. Viešbu
tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va
dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin
kes. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant 
butą, maistą, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu 
- £ 5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų 
prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523.

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra
žiausioje Australijos vietovėje.

Sunkvežimiui ir žmogui darbas 
garantuotas 25 metams. Bruto pa
jamos £ 75 per savaitę. Depozitas 
£ 1000. Gera proga norinčiam sa
varankišką gyvenimą pradėti.
Teirautis: V. Narbutas, 83 Enmore 
Rd., Newtown, (Sydney) N.S.W.

PAJIEŠKOMA JANINA KAR- 
PAUSKIENĖ. Pajleško geri pažįs
tami, šiuo metu gyvenę Ameriko
je Dėt tolimesnio susirašinėjimo 
rašyti šiuo adresu: A. Balnionis, 
19 Chapel Str., St. Kilda, Victoria.

Klausykimes
LIETUVIŠKOS MUZIKOS PERI 

RADIJĄ
Nepriklausomybės šventės mi- 

! nėjimo proga vasario mėn. 18 d. 
(penktadienį) 7.45 v.v. (Pietų Ąps- 
tralijos laiku) per ABC Adelaidės 
stotį 5 CL “Moods and Melodies” 
programos metu "Melodie Mas
ters” orkestras, dirig. Norman 
Chinner, išpildys A. Račiūno kū
rinį “LITHUANIAN LANDSCA
PE” (originalas, “Nesileisk, sau
lele” pavadinimu, parašytas smui
kui su fortepionu. Orkestrui aran- 
žeravo J. Zdanavičius).

A. Račiūnas (gimęs 1906 m.) yra 
vienas iškilnesniųjų Lietuvos Jau
nesniosios kartos kompozitorių, 
operos “Trys Talismanai”, įv. sim
foninių, kamerinių ir vokalinių kū
rinių autorius. Labai populiarios 
yra Jo nuotaikingos dainos vyrų 
chorui “Į kovą” ir "Draugai, pa
kelkime taures”. A. Račiūnas kom
pozicijos studijas baigė Kauno 
konservatorijoje, pas prof. J. Gruo
dį (1884-1948) Ir pagilino jas Pa
ryžiuje. Ten jis įgijo stiprios pran
cūzų muzikos įtakos. Iš čia išplau
kia Račiūno muzikos stilius, pasi
žymįs prancūzišku lengvumu. Sa
vo kūrinių jis harmoniškai ne
perkrauna. Jie lengvi, permatomi- 
Jie labiau artimi prancūzų muzi
kai, negu vokiečių, kurių moder

nistams daugiau buvo artimas prof. 
Gruodis, jo pirmas mokytojas. Ra
čiūno nuosaikus modernizmas rei
škiasi tam tikru motyvų traktavi
mu. Tie motyvai trumpi, neišvys
tyti, su staigiais nelauktais posū
kiais, primena mūsų liaudies med
žio skulptūros primityvizmą, šis 

Sąmoningas pasukimas j primity
vizmą suteikia jo muzikai origi
nalumą. Savo melodikoje Račiūnas 
bene daugiausia yra lietuviškas. 
Nors jis nevartoja liaudies moty
vų, bet visa Jo melodika taip per
sunkta lietuvišku folkloru, jog 
kiekviena Jo kūrinių vieta tarsi bū
tų iš liaudies paimta. Jo muzikos 
turinys — tautiškai romantiškas 
realizmas. Lietuvos gyvenimas yra 
didžiausias impulsas jo kūrybai. 
“Prie ežerėlio”, “Rymojo merge
lė”, "Iš Lietuvos” Ir k. — tai vis 
būdingi Račiūno kūrinių pava
dinimai.

“Moods and Melodies” programą 
pertransliuoja taip pat 
ABC radijo stotys: 
New South Walles—Sydney 
Victoria—Melbourne 3AR, 
Queensland—Brisbane 4QG, 
Tasmania—Hobart 7ZL ir 
Western Australia—Perth.

Geelongas
DARBINGAS SUSIRINKIMAS
Sausio 23 d. Geelonge įvyko me

tinis) ALB Geelongo Apylinkės su
sirinkimas, kuriame buvo išrinkta 
ir nauja Apylinkės valdyba.

Susirinkimas, išklausęs valdybos 
pranešimo, patvirtino piniginę apy
skaitą ir užgyrė valdybos veiklą.

Namų statybos darbų apyskaitą 
patelkė J. Pelenauskas. Namų sta
tyba Geelonge pradėta 1954 m. 
rugsėjo mėn. 23 d. Per šį laikotar
pį buvo nupirkta įvairios staty
binės medžiagos už £ 870. Ne vi
sa nupirktoji medžiaga sunaudo
ta. Statybos darbus lėtinę nepa
lankūs orai. Susirinkimo dieną bu
vo atlietos aštuonios kolonos. Šiuo 
metu vyksta paruošiamieji darbai 
kitai kolonų grupei. Namų staty
bos darbų ir finansinę apyskaitą 
susirinkimas patvirtino ir užgyrė.

Tenka pasidžiaugti, kad valdy
bos rinkimai praėjo sklandžiai: be 
didelių atsikalbinėjimų išstatytieji 
kandidatai sutiko būti renkami.

Naująją Apylinkės valdybą su
daro: Zenkevičius, Kymantas, Ali
šauskas, Pranauskas ir Blndokas.

Susirinkime buvęs.

Newcastlis
GRAŽUS SAVAITGALIO 

MOKYKLOS PASIRODYMAS 
Sausio 23 d. vietos savaitgalio 

mokykla, vadovaujama energingos 
studentės D. Bajelytės, gražiai 
talkaujant tėvų komiteto narėms 
(p.p. I’etrėnienei ir Žukienel) bei 
vietos skautams, suruošė turinin
gą pasirodymą, kuris buvo pulki 
šventė mažiesiems ir suaugusiems.

Programoje buvo jscenizuota pa
sakėčia “Kiškio lūpa”, gražiai ei
lėraštukus deklamavo V. Petrėnai- 
tė, N. Levickaitė, A. Petrėnas, J. 
Lučlnskaš, B. Llūgaitė, kuri dar 

I paskambino ir pianinu. O trejetu
kas (Nijolė, Valytė ir Laimutė) 
padainavo “Tik-tlk po šešių”. Pa
baigai sužavėtai publikai mažųjų 
choras padainavo "Aš mačiau, 
girdėjau”.

Reikia tikėtis, kad šis puikus 
savaitgalio mokyklos pasirodymas 
dar daugiau paskatins tėvus savo 
mokyklą remti Ir neliks nė vieno 
lietuviuko Newcastlyje, kuris sa
vaitgalio mokyklos nelankys.

V.L.
šios

2FC,

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

LIETUVIŲ NAMAI — BUSIMO
JI MŪSŲ TAUTINES KULTO. 
ROS TVIRTOVĖ. TAD PASKU
BĖKIME SUDĖTI PINIGUS SA
VIEMS NAMAMS ĮSIGYTI.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simniškls, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 19 
Carrington St., Balmain, Syd
ney, N.S.W. Telef.: WB 2000.
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