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PASAULIO
Singapūro problema
Londone pasibaigė Singapūro 

savivaldos atstovų, vadovaujamų 
pirmojo ministerio David Marshall 
pasitarimai su D. Britanijos vy- 

' riausybe. Nepasiekta jokio spren- 
' dimo. Singapūras reikalauja pll- 
j nos nepriklausomybės. D. Britani
ja sutinka Singapūrul suteikti do
minijos teises tačiau nori pasilikti 
vidaus saugumo kontrolę savo ran
kose. David Marshall su tuo nesu
tiko ir iš Londono išskrido j In
diją pasitarti su Nehru.

Manoma, kad D. Britanija šiuo 
klausimu nedarys nuolaidų, nes 
Singapūras, gavęs valią elgtis kaip 
tinkamas, ypač vadovaujant Mar- 
shallui, lengvai galėtų atsidurti 
komunistinio bloko valstybių są
raše. šito negali prileisti britai, 
kadangi Singapūras užima svar
bią poziciją gynyboje.

Nutrūkę pasitarimai dar nereiš
kia kad padėtis yra beviltiška ir 
susitarimas negalimas. Pats Mar
shall nėra užtrenkęs durų tolimes
nėm derybom, gi jo užimtai pozi
cijai nepritaria ir Jo partijos įta
kingi asmenys, jų tarpe keli da
lyvavę pasitarimuose Londone. 
Spėjama, kad savo vietą ministe- 
rių kabinete Marshall turės už
leisti kitam, nuosaikesniam savo 
partijos žmogui.

Šiaurės Afrika
Padėtis Alžyre vis tebėra įtemp

ta ir ginkluotos kovos prasiveržia 
vienoje ar kitoje vietoje. Prancū
zų karinės jėgos nuolat papildo
mos, nes kovoti prieš arabus, kurie 
puldinėja prancūzų karinius pat
rulius ar mažesnius dalinius dide
lėje erdvėje, nėra lengva. Prancū
zai dažniausiai puolami Iš pasalų 
mažų, bet gerai ginkluotų arabų 
sukilėlių grupių.

Alžyro prancūzai ūkininkai pa
skelbė 'atsišaukimą į jaunus pran
cūzus, prašydami juos apginti nuo 
arabų sukilėlių užpuldinėjimų. At
sišaukime kviečiami jauni prancū
zai atvykti į Alžyrą kaip “civiliai 
kovotojai”.

Sukilėliai per 2 savaites nužu
dė 17 prancūzų ūkininkų. Šie “ci
viliai kovotojai” papildytų regu
liarios kariuomenės 200.000 armi
ją, kovojančią Alžyre.

Prancūzai kasdien suranda nu
žudytų savo karių kūnus. Anks
čiau arabų nacionalistai dažniau 
užpuldinėdavo ir žudydavo civi
lius gyventojus.

Maskvoje vizito metu Prancūzi
jos min. pirm. Mollet prašė Bul- 
ganlną, kad Sov. Sąjunga savo 

moraliniu įsikišimu padėtų išspręs
ti š. Afrikos klausimą. Bulgani
nas atsakęs, jog liberališki pran
cūzai patys sugebėsią čia susi
tvarkyti.

Kipras
Kipro saloj tebesproginėja bom

bos gatvėse ir namuose. Pereitą 
savaitę sostinėje Nicosia, kada 
britų kariai ir policija mėgino iš
sklaidyti moksleivių demonstraci
jas, nuo stogų buvo pradėta svai
dyti bombos, kurių sprogimai pa
darė nemaža žalos. 10 žmonių bu
vo sužeista, 3 iš jų sunkiai. Su
žeistas policijos inspektorius, ke
li policininkai ir kariai. Gimna
zistės apmėtė britų karius akmeni
mis ir įeidinėjo žodžiais. Demon
stracijose dalyvavo apie 2000 Jau
nuolių. Kai kurios mokyklos tą pa
čią dieną paskelbė protesto strei
ką.

ARTĖJA TRAGIŠKOJI 
SUKAKTIS

1940 m. birželio 15 d. Sovietai, 
sulaužę taikos, nepuolimo ir tarpu
savio pagalbos sutartis, brutaliai 
okupavo Lietuvą, raudonosios ar
mijos pagalba įjungdami mūsų 
kraštą į Sovietų Sąjungą.

1941 m. birželio 14 d. okupan
tas pradėjo nekaltų mūsų brolių ir 
sesių deportacijas. Žiauriausiu bū
du tūkstančiai nekaltų žmonių bu
vo sugaudyti naktimis, išplėšti iš 
gimtųjų sodybų ir išvežti sunkiau
siems darbams į Sibiro taigas. Ne
buvo atsižvelgta į tremiamųjų 
sveikatą, amžių, socialinę padėtį: 
žiauriam likimui buvo tremiami 
seneliai, suaugusieji, vaikai Ir li
goniai; įstaigų tarnautojai, darbi
ninkai, kariai, mokytojai, kunigai, 
ūkininkai.

Tragiškasis birželis krauju įra
šytas lietuvių tautos istorijoje. li
mes niekada neužmiršime Sovietų 
įvykdyto smurto. Nepaliausime 
kovoję dėl savo Tėvynės laisvės 
ir teisingumo bei teisės atstaty
mo, nesustosime beldęsi į pasaulio 
sąžinę, kad Lietuva ir vėl būtų 
laisva.

Tad ruoškimės tinkamai pami
nėti šią sukaktį, skelbdami visiems 
mūsų Tėvynės kančią ir Sovietų 
klastingumą.

KOVA PRIEŠ POLIO
Poliomyelitis yra baisi liga. Ir 

ji vis plačiasl. Vien N.S.W. gegu
žio mėn. per 3 savaites užregist
ruoti 29 susirgimai. Išviso šiais 
metais polio susirgimų buvo 184, 
gi pernai per tą patį laikotarpį 
149.

Amerikiečio dr Jono Salk iš
rastieji skiepai prieš poliomyelitj 
sėkmingai vartojami vsame pasau
lyje. š.m. liepos mėn. bus pradėti 
skiepyti vaikai Ir Australijoj. Da
bar vykdomas per mokyklas vaikų 
tėvų atsiklausimas. Tėvams nesu
tinkant, jų valkai nebus skiepyja- 
mi. Iki šiol teigiamus atsakymus 
prisiuntė 'keliasdešimt tūkstančių 
tėvų, bet buvo keletas, kurio pa
reiškė nenorį, kad jų vaikai būtų 
sklepyjami. ■,

PADIDINTI 
ATLYGINIMAI

Australijos Arbitracinis teismas 
nutarė padidinti atlyginimus. Pa
grindinis atlyginimas padidintas 
10 šilingų.

Unijų vadai 10 šilingų nėra 
patenkinti. Jie tikėjosi didesnio 
pakėlimo

Atlyginimų pakėlimas palies apie 
1 milioną Australijos sdarbininkų. 
Sydnėjuje dabar mažiausias atly
ginimas bus £ 12.13.0 per savaitę, 
Melbourne £ 12.5.0. Brisbane — 
£ 11.18.0, Adelaidėje — £ 12.1.0, 
Hobarte — 12.12.0, Perthe £ 12. 
5.0.

Moterų atlyginimai padidės 0.7.6. 
per savaitę.

Kadangi N.S.W. valst. valdinėse 
darbovietėse darbininkų pagrindi
nis atlyginimas dabar yra £ 2.16.0, 
tai šis pakėlimas abejojama ar pa
lies šių darboviečių darbininkus.

— Čikagietis W. Gaučys gavo 
iš Sovietų pranešimą, kad jo žmo. 
nai Monikai Gauč'enei bus duota 
išvažiuojamoji viza išvykti pas jį 
į Čikagą. Gaučienės prašymas bu
vo teigiamai Išspręstas, kai prie 
paties Chruščiovo priėjo žymus 
New Yorko veikėjas, besilanky
damas Maskvoje.

• Japonija žada artimiausiu 
laiku pakeisti savo ūkinę politiką 
ir pradėti plataus masto prekybą 
su kom. Kinija.

POLITIKOJ
Ginkluotų užpuolimų įvyksta ir 

kituose salos miestuose.
Londone sustiprintos sargybos 

prie ministerio pirmininko būsti
nės Ir jo ūkio provincijoje. Sau
gomas ir užsienių reikalų mlnis- 
teris, nes policija spėja, kad į 
Angliją galėjo “praslysti” keli 
kipriečiai teroristai, turį tikslą 
įvykdyti atentatus prieš Anglijos 
vyriausybės narius. Kipriečiai yra 
paskelbę, kad jie būtinai atkeršy
sią už dviejų jų revoliucinės orga
nizacijos narių pakorimą.

Soekarno žengė “per toli”
Indonezijos prezidentas dr. Soe

karno buvo nuvykęs vizito į JAV 
-bes. Ten jis buvo iškilmingai su
tiktas ir pietavo su Eisenhoweriu. 
Parlamente pasakė kalbą.

Politiniai stebėtojai vertindami 
šį vizitą nurodo, kad Indonezijos 
prezidentas iškėlė tokius klausi
mus, kurie amerikiečiams rūpi, 
bet kurių Amerikos vyriausybė ne
gali spręsti Soekarno pageidauja
ma prasme. Soekarno norįs,. kad 
Amerika paremtų Indonezijos pre
tenzijas į Vakarų N. Gvinėją, da
bar valdomą olandų. New York 
Times politinis komentatorius Ja
mes Reston rašo: “Vašingtonas 
nėra nuomonės, kad Indonezijos 
pretenzijos į Vak. N. Gvinėją yra 
tiek gerai pagrįstos, kad galima 
būtų atmesti Olandijos teises į 
šią teritoriją. “Simpatizuodami 
Indonezijos aspiracijoms, tačiau 
negalime užmiršti svarbių fakto
rių, kuriuos ignoruoja Indonezi
jos vadai”, rašo James Reston.

Toliau jis nurodo, kad Vak. N. 
Gvinėja šiandien yra svarbesne 
negu II-jo Pasaulinio karo metu, 
kadangi šiandien ši sala yra “šiau
rinis šarvas mūsų sąjungininkui 
Australijai ir tramplyno akmuo iš 
Indijos į Australiją ir iš Austra
lijos į Filipinus.”

INTENSYVINAMA
SNIEGO OPERACIJA

(E) Varšuvos Seimas daug dė
mesio atkreipė į emigrantus. Biu
džetas emigrantų reikalams beveik 
padvigubintas ir siekia apie 100 
mil. Visa eilė bolševikiško seimo 
kalbėtojų lietė emigrantų klausi
mą ir darė savo pasiūlymų, kaip 
emigrantų grįžimą paskubinti. I 
atstovės Domanskienės paklausi
mą, kiek emigrantų yra grįžę Iš 
užsienio Lenkijon, URM Skšeševs- 
kis atsakęs — nuo 1955 m. spalio 
mėn. 1 d. Ilgi gruodžio 31 d. grįžo 
iš Sovietų Rusijos ir užsienio 
10.357. Spėjama, kad daugiausia 
atvežta į Lenkiją kolonistų ru
sų, nedidelė dalis iš Sibiro sto
vyklų ir mažiausia iš užsienių.

Išleista Varšuvos vyriausybės 
speciali instrukcija, liečianti emi
grantų grąžinimą. Iš instrukcijos 
paaiški, kad ligi šiol naudota tak
tika veikti emigrantus sentimen
taliais argumentais ir medžiaginės 
gerovės pažadais savo tikslo ne
pasiekė. Dabar visas svoris deda
mas į išeivių demoralizavimą, su- 
pjudymą pavienių asmenų, šeimos 
narių, politinių ir visuomeninių 
bei kultūrinių organizacijų. Tuo 
manoma suardyti išeivių vienybę 
Ir sukelti juose nusivylimo nuo
taikas. Daugiau kreipti dėmesio ir 
tokiu ar kitokiu būdu parsigaben- 
dintl į Lenkiją svarbesnių, pasi

I Miko j anas P. Amerikon
Sov. Sąjungos ministerio pirm, 

pavaduotojas Mikojanas buvo vie
nas Stalini favoritų, šiam mirus, 
š.m. vasario mėn. komunistų par
tijos suvažiavime jis pirmas pra
dėjo plūsti Staliną ir kritikuoti 
jo ekonominę politiką. Dabar Mi
kojanas vyksta į Pietų Ameriką.

Ko jis ten vyksta? Mikojanas 
laikomas vienu gabiausių Sov. 
Sąjungos biznierių. Jis Stalino 
buvo pasiųstas 1936 m. į JAV-bes, 
kur studijavo amerikiečių metodus 
maisto paruošimo srityje (kon
servavimą). Jis sugebėjo ir dau
giau gerų dalykų Išmokti iš ame
rikiečių, kuriuos vėliau pritaikė 
Sov. Sąjungoj. Jis vykdo iš ar»e- 
rikiečių pasiskolintą vad. “Ketu
rių punktų“ imitaciją — teikti 
pinigus,’ kreditus, mašnas ir spe
cialistus pramoniškal silpnai iš
vystytoms Azijos, Vid. Rytų, Af
rikos ir P. Amerikos valstybėms, 
tuo siekiant išplėsti Sovietų įtaką 
tuose kraštuose ir eliminuoti Ame
riką, arba sumažinti jos presti
žą.

Svarbiausia šiuo metu P. Ame
rikoje sovietinės propagandos 
centrinė yra Uragvajuje.

EISENHOWERIS APIE SOVIETŲ 
NUSIGINKLAVIMĄ

JAV prezidentas Eisenhoweris 
pareiškė, kad skelbiamas Sov. Są
jungos karinių pajėgų sumažini
mas nėra reikšmingas. Vistlek, 
jeigu ir sumažintų 1.200.000 vy
rų savo kariuomenę, Sov. Sąjunga 
turės 115 divizijų ir galingą avia
ciją. Šį tą reikštų, jeigu Sovietai 
“Iš apyvartos” išimtų savo 375 
naujausius povandeninius laivus, 
sako Eisenhoweris.
• JAV užsienių reikalų minis

ters Dulles, vertindamas Maskvos 
paskelbtą žinią apie sovietinės ar
mijos sumažinimą, pareiškė, kad, 
Jo nuomone, pasauliui būtų geriau, 
Jei tie raudonarmiečiai pasiliktų 
kariuomenėje- ir eitų sargybas, 
užuot paleisti atsargon gamins 
atominius ginklus.

žymėjusių ar užimančių Išeivijoje 
svarbias vietas žmonių, kaip jau 
atsitiko su žinomu Hanke.

Vienos Amerikos organizacijos, 
kuri rūpinasi išeiviais atstove 
Griffiths Coale pranešė, kad ir 
bulgarų atstovybe Vašingtone 
spaudžia ir terorizuoja JAV gy
venančius išeivius bulgarus, Vers
dama juos grįžti į bolševikinę 
Bulgariją.

Tarptautinio išeivių reikalams 
komiteto vicepirmininkas Richard 
Saltman minėtai pakomisei pareiš
kė, kad komunistai vartoja prie
vartos ir smurto priemones grą
žinti išeiviams į savo kraštus vi
same pasaulyje. Tai veiklai jie 
skiria dideles pinigų sumas. Jų 
metodai labai apgalvoti ir gudrūs.

• D. Britanijos min. pirminin
kas Edenas yra pakviestas vizito 
į Australiją. Jis į čia atvyks 1957 
m. sausio mėn. Tai bus pirmas D. 
Britanijos ministerio pirmininko 
vizitas j šį kraštą. Ta proga Sir 
Anthony Eden lankysis ir N. Ze
landijoj. šios keliones tikslas su
stiprinti ryšius tarp Anglijos, 
Australijos ir N. Zelandijos.

Iš Londono parnešama, kad Ang
lijos ministeris pirmininkas nu
matoma atidos savo kelionę į Sov. 
Sąjungą iki grįš iš Australijos.

“Australijos Lietuvio“ 
Skaitytojams

ALB Krašto Valdyba, susitarusi su “Australijos Lietuvio” leidyk
la,kviečia visus buv. “Australijos Lietuvio” skaitytojus prenumeruotis 
bendruomenės savaitraštį “Mūsų Pastogę”.

“Australijos Lietuvio” prenumeratoriai, užsisakiusieji šį laikraštį 
visiems metams, maloniai prašomi skubiai pranešti "Australijos Lie
tuvio” leidyklai (35 Cator St., Hindmarsh, S.A.) raštu ar žodžiu, kad 
likusią prenumeratos dalį persiųstų “Mūsų Pastogei”, kuri tokiu at
veju lankys buv. “A.L.” prenumeratorius kiekvieną savaitę iki šių 
metų galo.

“Mūsų Pastogės” prenumerata “Australijos Lietuvio” skaityto
jams iki š.m. gruodžio 31 d. — £ 1.10.0.

Šia proga pranešame, kad “Australijos Lietuvio” leidykla yra 
“Mūsų Pastogės” atstovas Pietų Australijoje: čia galima užsipre
numeruoti ir įsigyti paskirus bendruomenės laikraščio numerius.

Kad buv. “Australijos Lietuvio” skaitytojai nė trumpam laikui 
neliktų be lietuviško laikraščio, visiems siunčiame “Mūsų Pastogę”, 
su kuria susipažinę apsispręsite dėl jos prenumeravimosi.

Tiriamos sąlygos persiųsti “Mūsų Pastogę” į Adelaidę oro paštu.
ALB KRAŠTO VALDYBA.

JONAS VANAGAS
Populiariausias 

Lobenthalio mieste 
žmogus

Pereitame “M.P.” numeryje bu
vo rašyta apie iškilmingą Lobent
halio miesto muziejaus atidarymą 
ir tt> muziejaus įkūrėją lietuvį Jo
ną Vanagą.

Apie šį įvykį daug rašo ypač 
Pietų Australijos slaikraščial. Štai

The Advertaiser, plačiai skaito
mas Adelaidės dienraštis, Nr. 30. 
433, ketvirtadalį puslapio užiman
čiame straipsnyje, rašo apie lie
tuvį Joną Vanagą, atvykusį į P. 
Australiją 1949 m., kur jis, laisvu 
nuo darbo laiku, surinkęs Lobent
halio miesto įsikūrimo vertingą 
istorinę medžiagą ir įsteigęs šio 
miesto muziejų. Str. autorius Ste
wart Cockburn iškėlęs didelę šio 
darbo reikšmę, konstatuoja faktą, 
kad tai pirmas atsitikimas Aust
ralijoje, kada naujasis ateivis su
sirūpino australiško miesto isto
rinių dokumentų ir mt“džiagos su
rinkimu bei išsaugojimu. Str. pa
tiekiama Jono Vanago biografija: 
sūnus Lietuvos geležinkelių di
rektoriaus (jo vyr. brolis buvo 
Lietuvos Užsienių reikalų minis
terijos protokolo šefas. K.), nuo 
bolševikų besitraukdamas su žmo
na ir vaikais atsidūrė Kopenha
goje, paskui atvyko Australijon. 
Lietuvoje priklausė skautams, dir
bo Raudonajam Kryžiuj. Austra
lijoje dirba tekstilės pramonėje. 
Tai ramus, darbštus vyras, kurį 
šiandien pažįsta kiekvienas Lo
benthalio miesto gyventojas.

J. Vanago įsteigto muziejaus 
atidarymo iškilmėse dalyvavo P. 
Australijos ministeris pirmininkas, 
švietimo ministeris, parlamentarai,

SUNKIAI SERGA J.E. ARKIV. 
J. SKVIRECKAS

Gautomis žiniomis, J.E. arkiv. 
Juozapas Skvireckas, gyvenąs 
Zamse, Austrijoj, pastaruoju metu 
sunkiai serga.

• Amerikos Informacijų Biu
ras paskelbė duomenis, kurie ro
do, kad Maskva plečianti radijo 
transliacijas į laisvąjį pasaulį. 
Pusė tų programų yra skirta po
litinių pabėgėlių viliojimui grįžti 
į gimtuosius kraštus. Maskvos ak
cija "už sugrįžimą į tėvynę” nuo
lat stiprėja. Tam tikslui paskirta 
didelės sumos.
• Buv. Prancūzijos ministeris 

pirm: Mendes — France, Mollet 
sudarius naują vyriausybę buvo 
pakviestas j kabinetą ministeriu be 
portfelio. Dabar Mendes — Fran
ce iš vyriausybės pasitraukė dėl 
Prancūzijos politikos Alžyre, ka
dangi jo ir min. pirm, nuomones 
čia griežtai skiriasi.

• Iš Vašingtono, pranešama, 
kad Sov. Sąjungos ambasada yra 
pakvietusi JAV oro pajėgų šta
bo viršininką, gener Nathan Twin
ing ir keletą kitų augštų karinin
kų apsilankyti gegužio 24 d. į 
Maskvoje įvykusiančios “aviacijos 
dienos” iškilmes. Pakviesti ir Ang
lijos generalinio štabo vadai. Kari
nės vadovybės kalbėtojas pareiškė, 
kad Maskvos kvietimai būsią rū
pestingai apsvarstyti ir nustaty
tos aiškios sąlygos, kokiomis tie 
kvietimai galėtų būti priimti.

Suprantama, amerikiečių kari
niams vadams apsilankius Mask
voje, tokio pat rango Sovietų Są
jungos kariuomenės vadai turėtų 
būti pakviesti vizito į JAV-bes.

9 Singapūras, kur būdavo eks
portuojama daug australiškų kiau
šinių, dabar užmezga ryšius su 
Kom. Kinija, kurios kiaušiniai 
pradeda išstumti australiškuosius 
iš Singapūro rinkos.

įvairių kultūrinių Ir švietimo ins
titucijų augšti pareigūnai. Ati
darymo iškilmėse Lietuvos trispal
vė buvo Iškelta tarp Australijos 
ir Anglijos vėliavų. J. Vanagas 
sėdėjo garbės prezidiume šalia P. 
Australijos ministerio pirmininko.

Str. iliustruotas didele J. Va
nago nuotrauka prie danų laivo 
Skjold, kuriuo atplaukė pirmieji 
imigrantai į Pietų Australiją, mo
delio.

Kitame to paties dienraščio nu
meryje, aprašant atidarymo iškil
mes, įdėta iliustracija, kur J. Va
nagas stovi šalia P. Australijos 
ministerio pirm. Playford ir mu
ziejaus komiteto nario dr. Jung- 
fer. K.
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SUSIPAŽINKIME SU NAUJU 
ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIU

LNA, gegužio 10: — Vytautas 
Vazallnskas paskirtas žemės ūkio 
ministeriu vieton pora savaičių 
anksčiau j valstybinių ūkių minls- 
terio pareigas perkelto V. Augus
tinaičio.

V. Vazallnskas, apie 46 m. am
žiaus, baigęs Lietuvos Žemės 
Ūkio Akademijų bene 1933 me
tais, nepriklausomybės laikais dir
bo Lietuvos Žemės Ūkio Tyrimo 
Įstaigoje. Nei studijuodamas, nei 
vėliau nedalyvavo jokiose ideologu 
nėse ar politinėse organizacijose- 
Spaudoje rašydavo žemės ūkio 
klausimais ir pasižymėjo koope- 
ratyvinių žemės ūkių idėjos sklei
dimu. 1940 metais Vilniuje įvy
kusiam žemės ūkio specialistų su
važiavime jo skaityta ta tema pa
skaita jau stipriai dvelkė kolcho
zų kvapu.

Bolševikinė valdžia V. Vaza- 
linską paskyrė valstybinių ūkių 
skyriaus viršininku Žemės Ūkio 
Ministerijoj, vėliau pavadintoj ko
misariatu. Anksčiau buvusio "Pa
ramos” kooperatyvo darbininko 
komunisto, dar nepriklausomybės 
laikais pabėgusio Rusijon ir grį
žusio 1940 metais “padėjėjo” pri
žiūrimas, V. Vazalinskas išbuvo 
fb skyriaus vedėjo pareigose ligi 
rusų — vokiečių karo pradžios. 
Karui prasidėjus, Vazalinskas 
drauge su visa bolševikine valdžia 
pabėgo Rusijon. Buvo rastas Jo1 
1941 metų pavasarį paduotas pra
šymas priimti Jį1 į komunistų par
tiją.

Keletą pastarųjų metų V. Vaza
llnskas buvo žemės ūkio ministerlo 
pavaduotojas, partijos CK narys 
— kandidatas ir deputatas Augš- 
člausioj Taryboj. šių metų sausio 
mėnesio gale, partijos suvažiavimo 
aktu, pakilo j tikruosius CK na
rius.

LNA, gegužio 17. — Balandžio 
mėnesį Lietuvoje buvo pasireiškusi 
gripo epidemija. Laikraščiuose vie
nu metu (balandžio 18) pasirodė 
gydytojų patarimai, kaip nuo gri
po apsisaugoti ir ką daryti susir
gus. Be to, buvo įdėti skelbimai, 

kokių priešgripinių bei šiaip karš
tį mažinančių vaistų galima gau
ti vaistinėse.

★ Balandžio 22 dieną Neries 
vanduo Vilniuje buvo pakilęs 7.20 
metrų augščiau normalaus lygio 
ir išsiliejo iš krantų ties Mokslų 
Akademijos rūmais (buv. Vrub
levskio biblioteka). Panašus pot
vynis Vilniuje yra buvęs ir 1951 
metais. Didžiausias Neries potvy
nis buvo 1931 metais, kada van
duo buvo pakilęs 8.24 metrus. Ne
munas ties Kaunu šįmet nebuvo 
patvinęs.

* Balandžio 18 d. Lietuvoje, kaip 
pranešama, po ilgos ir sunkios li
gos mirė operos solistė Veronika 
Dagelytė — Valatkienė. “Seimai 
ir artimiesiems” užuojautos pa
reiškė net ir teatro kompartijos 
grupė, neužsimindama kad yeliončs 
šeima buvo 1941 metų deportaci
jų suardyta.

* Vilniuje yra 450 kilometrų 
gatvių, bet lenkiškajame kompar
tijos laikraštye nurodoma, kad 
tiktai 30% tų gatvių yra prava
žiuojamos moderniomis priemonė
mis. Tarp nepravažiuojamų gatvių 
minima didelė Santarvės gatvė, 
jungianti šiaurės turgų su Pane
rių turgaviete prie geležinkelio 
prekių stoties.

* Balandžio 23 dieną į Vilnių 
atvyko antra iš Pietų Amerikos 
grįžtančių lietuvių grupė (per 20 
asmenų.). Atvykusius sutiko už
sienių reikalų ministeris I. Gaška 
(rūpintis užsieniuose esančių lie
tuvių viliojimu grįžti bene Ir bus 
tos tariamos užsienių reikalų mi
nisterijos svarbiausia, jei ne vie
nintelė pareiga) ir kiti partijos 
pareigūnai. Į Vilniaus Vykd. K-to 
pirm. J. Vildžiūno pasveikinimą 
atsakė vienas iš atvykusių, J. Di
jokas, kuris kalbėjo aiškiai -jam 
parašytais ir iš rusų kalbos iš
verstais žodžiais. Pavyzdžiui: “Ta
rybų Lietuvai karas atnešė taip 
pat daug sugriovimų”, arba “Mes 
sugrįžome čia, kad įsijungtume i 
kovą už komunizmo pastatymą”. 
Lietuviui, beveik 30 metų buvu
siam ispanų ar portugalų kalbos 
įtakoje, jokiu būdu nesusidėtų to
ki rusiško stiliaus sakiniai.

SNIEČKUS SKUNDŽIASI
“GALVOS SKAUSMAIS”

LNA, gegužio 16. — Pirmą kar
tą viešai patvirtinta, kad Lietuvo
je administracijos ir gal net par
tijos sluogsniuose esama bandymų 
spirtis prieš rusų įsigalėjimą bei 
ūkinį Lietuvos išnaudojimą — 
reiškinys, dėl kurio įvyko Tito su
sikirtimas su Stalinu. A. Snieč
kus šių metų “Komunisto” 3 nr. 
paskelbtame straipsnyje reikalau
ja

“... sustiprinti kovą prieš to
kius nesveikus reiškinius, kaip vie- 
tininkiškumas (rusiškam tekste

— miestnlčestvo), respublikos in
teresų priešpastatymas bendrasą- 
junginiams interesams, išlaikyti
nių (rusiškam tekste — iždiven- 
českije) nuotaikos”.

Paprasta kalba tai reiškia — 
rūpinimasis vietiniais reikalais ir 
nenoras perbrangiai mokėti už 
“vyresniosios sesers malones”.

Be to, A. Sniečkus dar skund
žiasi ir šiais “galvos skausmais”:

“Yra žmonių, kurie neatsikratė 
praeities tradicijų, pažiūrų, įpro
čių, dar neatsikratė buržuazinio 
nacionalizmo atgyvenų. Priešiškų 
klasiniu požiūriu elementų liku
čiai, Imperialistų kurstomi, sten
giasi savo antitarybiniais ir anti
liaudinius tikslais atgaivinti pra
eities atgyvenas”.

NAUJI BANDYMAI
Ryšium su Švedijos min. pir

mininko Erlanderio ir • Danijos 
premjero Hanseno atsilankymu 
Maskvoje paskelbtuose oficialiuo
se komunikatuose buvo atžymima, 
kad šių kraštų vyriausybės į de
rybų programą su Sovietais yra 
numačiusios įtraukti, be kita ko, 
ir reikalus, liečiančius taip pat 
Pabaltijo valstybes, pirmoj eilėj 
— atsiskaitymus Iš turtų, prik
lausiusių Švedijos ir Danijos pi
liečiams ar įstaigoms.

Vliko Vykdomoji Taryba, nu
matydama, kad .toks žygis galėtų 
sudaryti įspūdžio, esą, iš šių vals
tybių pusės pripažįstama ir So
vietų įvykdytoji Lietuvoje agresi
ja, pasiuntė Švedijos ir Danijos 
vyriausybėms URT paruoštus raš
tus, kuriuose atkreipiamas tų vy
riausybių dėmesys, jok Sovietų 
sudarytoji Lietuvoje ir kaimyni
nėse Pabaltijo valstybėse padėtis 
yra karinės agresijos padarinys. 
Ir Švedija, ir Danija paprašytos

PATARTINAS ATSARGUMAS
DĖL LAIŠKŲ IR SIUNTINIŲ

šiuo metu su giminėmis okup. 
Lietuvoje ir net Sibire, bolševi
kams atleidus kiek varžtus, vyks
ta gyvas susirašinėjimas tarp 
laisvojo pasaulio ir Sovietų. Bet
gi bolševikai kiekvieną tokį laiš
ką, tiek jo gavėja bei siuntėją, 
tiek ir siuntinėlius su jų turiniu 
stropiai tikrina ir registruoja, ne
abejotinai tuo būdu papildydami 
savo kartotekas. Suprantamais su
metimais mūsų tautiečiai, norėda
mi, kad jų laiškai pasiektų adre
satus, juose stengiasi pavaizduoti 
gyvenimą žymiai blogiau tuose 
kraštuose, kur jie gyvena, negu iš 
tikro yra, arba pasakyti supran
tamais sumetimais vieną kitą žodį 
ne taip aštriai apie sovietinį re
žimą, norėdami, kad tokie laiškai 
praeitų pro bolševikinę cenzūrą ir 
būtų toliau persiųsti adresatams. 
Tačiau paskutiniu metu “Tiesoje” 
ir kituose bolševikų laikraščiuo
se pasirodė visa eilė tokių laiškų 
faksimilių, kur pačių rašiusiųjų 
žodžiais stengiamasi įrodinėti, kaip 
tariamai bloga esą gyventi lais
vėje ir koks geras gyvenimas esąs 
bolševikų okupuotoje tėvynėje. 
Tuo būdu Iš dalies ir paaiški, kam 
okupantai atleido kiek varžtus, 
sudarydami sąlygas laisviau laiš- 

susllaikyti nuo bet kurių derybų 
su Sov. Sąjunga mūsų kraštą lie
čiančiais reikalais.

Savaime aišku, jog Sovietams 
labai rūpi prisidengiant įvairiais 
nekaltais titulais, kaip šiuo atve
ju — turto tvarkymo pretekstu, 
sudaryti įspūdį, jog Sovietų įvyk
dyti nusikaltimai Pabaltijo vals
tybėse pamiršti, su Sovietų suda
rytąja padėtimi apsiprasta ir pa
gal tai elgiamasi, tartum viskas 
būtų buvę įvykdyta teisėtai, šiai 
klaidinančiai nuomonei išsklaidyti 
Vlikas, budėdamas Lietuvos rei
kalų sargyboje, ėmėsi reikalingų 
žygių. Jau Nuernbergo teismo ka
ro nusikaltėliams teisti metu bu
vo konstatuota, jog Sov. Sąjunga 
neteurl jokios teisės kalbėti ir veik
ti Lietuvos ir mūsų kaimynų pa- 
baltiečių vardu.

Vykd. Tarybos šia proga parei
kštu nusistatymu — visi tokios 
rūšies aktai, vis tiek, kieno jie 
būtų daromi, yra niekiniai. V.T. 

kais susisiekti su artimaisiais. 
Bolševikinės santvarkos žinovai 
aiškina, kad tai esąs naujas bū
das surinkti reikalingiems duome
nims apie sovietinio režimo nepa
tikimuosius, turinčius artimų gi
minių užsieniuose, ir papildyti sa
vo kartotekas. Po kiek laiko prieš 
tokius susirašinėtojus gali būti 
imtasi naujų žygių.

štai, sako neseniai iš Sovietų 
Sąjungos, tiesiai iš Sibiro grįžęs 
vienas civilis internuotasis, pa
žįstąs gerai bolševikinę santvar
ką ir jų kėslus, nurodo, kad rei
kia mokėti tokius laiškus rašyti.
Jei kas pvz. rašytų, kad jam la
bai gera gyventi, kad čia geresne 
santvarka, kad gerai uždirba, tu
ri vilą, automobilį etc., nors tai ir 
tiesa, toks. laiškas nepraeitų pro 
bolševikinę cenzūrą. Laiško ne
gautų taip pat, jei kas imtų plūsti 
sovietinį režimą ar klausinėti, kaip 
išsiųstajam į ištrėmimą Sibire ar
ba nubaustajam darbo stovykla ar 
koncentracijos lagery einasi, ar ne 
per bloga gyventi, tikisi pasima
tyti etc. Tai gali būti palaikyti 
antikolševikine propaganda. Jei 
šiandien susirašinėjant gal ir nė
ra tokio didelio pavojaus, bet jei 
santykiai nors kiek įsitemptų, pa
vojus beregint padidėtų. Pirmon 
eilėn kaip tik ir būtų čiumpami 
tie, kurie "palaiko santykius su 
užsieniu”, yra "neištikimi sovieti
niam režimui” ir kt. O sovietams 
nepatikimuosius apkaltinti pretek
stų niekuomet netrūksta. Laiško 
ar siuntinėlio gavėjas kitas gali 
aiškintis, kad švykę draugai gal 
ir pranešė jo adresą, iš kur jis 
žino. O jei pvz. iš užsienio para
šo duktė ar brolis — tai ir jam 
atsakymą reikia duoti. Vis dėlto 
toks susirašinėjimas arba net ir 
siuntinėlių siuntimas turi būti da
romas, ka dir pavieniui, labai at
sargiai, gerai viską apgalvojant, 
kad paskiau netektų gailėtis ir, 
užuot artimiesiems padėjus, jiems 
nebūtų padaryta tik dar daugiau 
bėdos. Vienų manymu, siuntinė
lius geriau siųsti privačiu adre
su, kitų — per Vokiečių, šveica
rų ar švedų Raud. Kryžius. So
vietų įstaigos jaučia tam tikrą 
respektą, jei kas pvz. pasisakytų 
savo artimųjų adresą per .Tarp- 
taut. Raud. Kryžių. Apskritai, su 
laiškais ir siuntiniais į Sibirą, rei
kia būti atsargiems. E.

SOVIETAI ŽADA
Panaikinti darbo 

stovyklas
JAV sekretorius darbo reika

lams Mitchel pareiškė, kad JAV 
vyriausybė siekia pravesti visame 
pasaulyje boikotą tų prekių, ku
rias pagamina darbo vergai. JAV 
vyriausybė visu griežtumvu pasi- 
sasko už darbo vergų sistemos pa
naikinimą. Norima sudaryti tuo 
reikalu konvenciją, kuria būtų ne 
tik uždrausti priverčiamieji dar
bai, bet būtų draudžiama tarp

tautinėje prekyboje leisti į apyvar
tą darbo vergų pagamintas pre
kes. Priverstinio darbo panaikini
mo reikalu griežtai pasisako ir 
Amerikos Darbo Federacija, ypač 
jos tarptautinis atstovas G. Dela
ney.

Prancūzų socialistų delegacijai, 
nesenai aplankiusiai Sov. Sąjungą 
sovietiniai valdininkai pasigyrė, 
kad jų vyriausybė esą pasiryžusi 
greitu laiku panaikinti visas pri
verčiamųjų darbų stovyklas. Po 
18 mėnesių jau nebeliksią tokių 
stovyklų. Nusikaltusieji esą būsią 
laikomi kalėjimuose ir "perauklė
jimo kolonijose”, kur jie turėsią 
įvairius darbus atlikti, tačiau tik 
tų stovyklų ribose. Taip pat atei
tyje būsią atsisakyta ir nuo pri
verstinių deportacijų. Jos bus nau
dojamos tik už pačius sunkiausius 
nusikaltimus. Tam tikra komisija 
esą dabar peržiūrinti svarbiuosius 
politinius nusikaltimus. Iki spalio 
mėnesio nekaltieji būsią paleisti.

Realiai vertinant šluos pareiš
kimus, negalima užmiršti sovieti
nių pažadų, kurie veik niekada 
nevykdomi, šiuo atveju būdinga, 
kad kalbama apie “perauklėjimo 
kolonijas”. Šitai tad ir kelia susi-, 
rūpinimą, nes gali pasikeisti tik 
stovyklų pavadinimai.

* Į Lietuvą buvo atgabenta ke
letas užsienio žurnalistų. Patirta, 
kad tai buvo daugiausiai komu
nistinių laikraščių redaktoriai ar
ba bendradarbiai. Jų tarpe buvo 
belgų “Drapeau Rouge”, italų 
“Unitą” ir kt. atstovai. Jau vien 
šių laikraščių pavadinimai rodo, 
kokios spalvos jie yra.

Šiems laikraštininkams buvo pa
rodytas Kaunas, tuo metu vyku
sios bokso rungtynės tarp Lietu
vos ir Latvijos komandų, Vilniaus 
universitetas, kai kurios įmonės 
ir gegužio pirmosios demonstraci-' 
jos — “darbo žmonių eitynės ir 
kariuomenės paradas Vilniuje”.

A. ZUBRAS.

IIAHKSIZIIAS
Rusiškasai komunizmas yra šiandien labai rimta tikrovė, dėl ku

rio pasaulis yra priverstas skaitytis ir su pačia Rusija, taip kaip 
niekad istorijoje dar nėra buvę. Rusiškasai komunizmas yra ne tik 
nauja politinė-ekonominė viešojo gyvenimo forma, bet jis iš pagrin
dų keičia ir socialinę struktūrą, ir papročius, pažiūras, įsitikinimus, 
filosofiją, religiją, net ir mokslą. Tai yra reiškinys, siekiąs pakeisti, 
žmogų, paskelbęs kovą visai senajai pasaulio objektingajai dvasiai. 
Būdamas toks, jis yra XX-jo amžiaus politinis-pasaulėžiūrinls mi
tas, turįs pagrindonį mito požymį — iracionalumą, šis politinis-pasau- 
lėžiūrlnis mitas skelbiasi esąs istorinės raidos moksliškai tikra bū
tinybė, savo akiniams savlnasi išimtiną tiesos pažinimą, tiki nešąs 
Išganymą žmonijai, žadėdamas ateičiai visiems gerbūvį šioje žemėje. 
Dėl tos priežasties jis šiandien daugelio 'teisingai yra vadinamas so
cialine religija, su visom religijom būdingu ešatologiniu (išganomuo
ju) momentu. Nors ir kiek įvairuodamas, jis visad išlieka kovingas 
klaidatikiams, šioje vietoje itin pabrėžtina rusiškojo komunizmo, įsi- 
pavidalinusio ir kaip socialinės religijos, pasaulėžiūrinis kovingumas 
ir aistra, šis rusiškasai socialinis mitas tvirtai tiki esąs universalus 
reiškinys, jaučiasi esąs pašauktas atnaujinti visą žmonijos veidą. Dėl 
tos priežasties ir jo veržlumas, jo internacionalinė veikla.

Rusiškasai komunizmas savo idėjine kilme yra vakarų skolinys, 
prigijęs rusiškoje aplinkoje ir gavęs rusų dvasiai ir Jų istorinei tra
dicijai būdingus požymius. Rusiškasai komunizmas, ypač vėlesnėje 
savo fazėje, meistriškai išnaudoja šį socialinį mitą rusiškojo impe
rializmo tikslams. Kalbant Apie komunizmą apskritai, galbūt, jei 
tekę jam būtų bręsti ir augti ten, kur jis gimė, o ypač, jei jis būtų 
susiradęs dirvą į empirizmą linkusiuose kraštuose, tai gal ir būtu-, 
mėm susilaukę naujos demokratinės, didesnio socialinio teisingumo 
viešojo gyvenimo formos. Neginčijamas dalykas, kad atėjus į viešą
jį gyvenimą ketvirtajam socialiniam sluogsniui — proletariatui, savo 
esme silpnesniame, žiaurus kapitalizmas turėjo iššaukti reakciją.

— 9 —
Komunistinė idėja, kuri istorijos raidai nebuvo naujiena, ypa

tingai aktuali pasidarė XIX š. Ūkinės-socialinės priežastys paruošė 
dirvą: kylant pramonei ir prekybai, išaugo kapitalizmas, su juo ir 
miestai, o kartu ir beteisių, darbdavių išnaudojamų proletarų kad
rai. Kapitalizmas tačiau krašto visumos gerbūvį smarkiai kėlė ir ska
tino ūkinę pažangą, apskritai civilizaciją. Kartu kylant ir sužydint 
pritaikomiesiems mokslanms, ypač technikai, naujų atradimų ir iš
radimų dėka, iki tam laikui niekad žmonijos istorijoje nepatirtu ci
vilizacijos šuoliu pakito Vakarų pasaulio veidas. Gyvenimas, įkin
kius garą >— 1776 m. ir dinamo mašiną — 1867 m., gavo naujų 
impulsų. Su visu tuo susilaukėme Ir naujos, galėtumėm pavadinti 

techninės, technokratinės pasaulėžiūros, kilo nauja dvasia — žmo
gaus dėmesio ir pastangų centras pasidarė medžiaginė tikrovė, že
miškasis gyvenimas pamažu imamas nebetraktuoti kaip priemonė 
amžinatvei nusipelnyti, bet virsta pats tikslu. Visos pastangos ta 
kryptimi nukreiptos kapitalstų, miestų buržuazijos, jų pavyzdys ir 
nuoga gyvenimo tikrovė užkrečia Ir proletariatą. Išganymas mato
mas ne katedroje, o fabrike ir uoste, šiai laiko dvasiai iškristalizuoti 
gerai talkavo ir šviečiamojo amžiaus menininkai, rašytojai ir min- 
tytojai. Laiko dvasiai neliko imunūs nei dvasiškiai, net iki pačių hie
rarchijos augštybių. Vienintelei visuotinai religinei tiesai, ypač vie
nintelės visuotinos religinės organizacijos idėjai anksčiau jau didelį 
smūgį buvo sudavusi reformacija.

Marksas ir Engelsas buvo mūsų pavaizduoto 
laiko sąmoningi kūdikiai. Laiko dvasiai atatinkamai, dedukcijos 
keliu jiedu formulavo dialektinį materializmą — technokratijos meta
fiziką gi protestuodami kapitalizmui davė komunizmo ekonominės 
socialogijos vizija (K. Manifestas — 1848 m., Das Kapital, 3t. — 
tarp 1867-94 m.). Su demagogo lankstumu, sektanto užsidegimu ir 
racionalisto logika nupiešė Marksas raumenų jėga prekiaujančiai mi
niai plastinį ateities gyvenimo vaizdą, kurio viešpats būsiąs pats pro
letariatas. Markso ūkinio-politinio tikėjimo buvo kertinis akmuo, kad 
socializmas, sekant istorinį ūkinio-socialinio reiškimosi dėsningumą, 
pakels kapitalistinę-buržuazinę gyvenimo formą. Marksas buvo H e- 
gelio įtakoje. (Regelis yra formulavęs pasaulio dvasią, tiksliau
— istorijos dvasią. Toji dvasia nesireiškia krikščioniškojo flnaliteto
— tikslingumo kryptim. Ją reikia suprasti kaip panteistinį tvarkos 
dėsnį). Pagal Hėgelį, istorinis vyksmas autonomiškai svyruojąs tri
kampyje tarp tezės, antitezės, sintezės. Kiekviena fazė turinti savo 
išrinktuosius, manė Hėgelis. Jais jis laikė graikus tezei, romėnus — 
antitezei ir germanus — sintezei. Marksas gi įžiūrėjo istorinės dial 
lektlkos raidoje tezei, antitezei ir sintezei šiuos reiškinius: turint 
galvoje ekonominę plotmę — feodalizmą, kapitalizmą, socializmą; 
socialoginiu aspektu — feodalą, savarankų miestelėną, proletarą.

Neabejotini Markso nuopelnai žmonijai. Jis išryškino ekonominį 
momentą socialiniame gyvenime. Nuo jo tą faktorių sutinkame kiek
vieno soclalogo ar ekonomisto teorijoje bei raštuose. Jo formulavi
mai ir kovingumas pagreitino socialinių klasių emancipacijos proce
są. Jis yra neabejotinas humanistas ir žmonijos geradaris. Bet jis 
paklydo racionalizmo Išdaigose, skaldydamas logiškai socialinę visu
mą ir jungdamas į schemas. Nutolo jis ir žemiškos tikrovės. Dar 
silpnesnis jis yra su savo istoriniu materializmu, kuriuo jis dedasi 
kuriąs naują pasaulėžiūrą be Dievo, taigi nemetafizinę, o moksliškai 
tikrą.

Šiandien ortodoksinis markslzmps Vakarų pasaulyje' laikomas 
gyvenimo tikrovėje, turime galvoje ūkines-politlnes jojo mintis, ne
pasitvirtinusia teorija. Tuo nesakome marksizmą skelbus utopiją: 
turima jo daug tiesos, tik trūksta moksliško preciziškumo, ko taip 
uoliai skelbėsi įžvelgęs Marksas. Tiesa, pasitvirtino Markso mintis, 
kad kapitalizmas nuolat iššauks ūkines krizes. Bet ar socializmas iš

stūmę kapitalizmą bent tokia forma, kokia skelbė Marksas? šiandien 
nė vienam krašte nėra tikro kapitalizmo, nei klasinio liberalizmo. Šio 
tačiau proceso sutrukdymas ar pakitimas yra įvykęs Vakaruose 
evoliucijos keliu, o ne revoliucijos, kaip skelbė Marksas.

B. Russell mano esant klaidingą Markso pažiūrą, kad 
ūkinio savanaudiškumo pradas esąs pagrindinis motyvas sociolo
gijoje. Jo žodžiai: “Kai pasiekiama saikingo gerbūvio laipsnio, 
tai individai, o taip pat ir bendruomenė greičiau siekia galios 
(valdžios), negu turto. Jie gali siekti turto kaip priemonės ga
liai (power, Macht) arba stengtis turtą padidinti, kad pašoktų 
Jų galia, bet pirmu ir antru atveju pagrindinis motyvas nėra 
ekonominio pobūdžio".
Neįtikina Marksas į empirizmą ūkiniame-politiniame gyvenime 

linkusio vakariečio žmogaus ir kitais savo samprotavimais, tarytum 
dėsniais. Ar proletariatas, be šviesuomenės, yra pajėgus užgrobti 
valdžią ir ją išlaikyti? Tokių pavyzdžių neturime. Nepatvirtina to 
nei Rusijos atsitikimas. Kad proletariato valdžia būtų humaniškesnė 
bei teisingesnė, to nepatvirtina nei prancūzų komuna, nei rusų dar
bininkų tarybų sprendimai revoliucijos metu. Ar gyvenime galima 
neklasinė visuomenė? žinoma, ką suprasime klasės sąvoka? Jei pa
grindinė klasės žymė yra gimimu paveldimos klasės turimos privile
gijos bei skrtingos teisės, tai tos rūšies neklasinė bendruomenė gali
ma ir daugelyje civilizuotų kraštų yra įgyvendinta. Tos rūšies klasių 
nebuvo Ir atsikūrusioje Lietuvoje. Laikykime tačiau, kad atsikuriant 
Lietuvai, įvyko klasių reikalu dalinė revoliucija. Ištisa eilė ktų vals
tybių to paties yra pasiekę be jokio karo išgyvenimo ir sukrėtimų, 
o grynai parlamentariniu įstatiminiu būdu, taigi evoliucijos keliu. 
Jei kur ir yra išlikę titulai, tai jie neduoda jokių ūkinių ar teisinių 
privilegijų, o yra lyg priedas pavardei. (Išimtį kiek sudaro D. Bri
tanija). Paveldimai neklasinėje bendruomenėje tačiau vlsdėlto susida
ro socialinės klasės, kylančios dėl įgimtų gabumų ar įsigyto mokslo 
bei patyrimo, dėl dirbamo darbo, dėl pozicijos ar gabumų sklindančios 
įtakos bendruomenėje. Tam tikru požiūriu tėvų padėtis bendruome
nėje apsprendžia ir vaikų karjerą, neišskiriant Ir šių dienų Rusijos, 
turime tarytum paveldimą reiškinį, nors ir labai nutolusį nuo feoda
linių laikų paveldimų prvilegijų.

Marksas skelbė, kad kapitalizmui išbujojus, išnyks vidurinioji 
klasė. Vienu metu, tiesa, labai arti tos padėties praeitame šimtmety
je yra buvusi D. Britanija. Bet ar šių dienų D. Britanijoje ir USA 
neturime viduriniosios klasės, o šiuos kraštus reikėtų laikyti išgyve
nus ryškiausiai kapitalizmą? Įvairūs smulkūs prekybininkai, amati
ninkai, ūkininkai visdėlto tebėra išlikę, o ateityje tikrai jau nebebus 
kapitalizmo sunaiknti, nes per kulminacinį jo tašką jau persirista. 
Sustiprėjusios įmonių valdytojų, valdininkų ir intelektualų klasės, 
nepritampa nei prie kapitalistų nei prie marksistinių proletarų, o to
dėl reikia jas laikyti ne tik neišnykusiomis, bet sustiprėjusiomis vi- 
duriniosiomis klasėmis.

(Bus daugiau)
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ADELAIDĖS LIETUVIAI L. ŽYGO PARODA NAUJOS KNYGOS KASDIENĖ

Perka Namus
VISI ŽENKLAI RODO, KAD ADELAIDIŠKIAI PIRMIEJI TU
RĖS SAVUS NAMUS. IR .ATRODO, LABAI GREITAI.

Š.m. gegužio mėn. 20 d. šv. 
Juozapo bažnyčios salėje įvyko 
ALB Adelaidės Apylinkės ir Ade
laidės Lietuvių Sąjungos (namams 
įsigyti organizacija) valdybų šau
ktas bendras Adelaidės lietuvių 
susirinkimas, kurio darbotvarkės 
svarbiausias punktas buvo — lie
tuvių namų pirkimo klausimas.

Susirinkimą atidarė ALB Ade
laidės Apyl. V-bos pirm. St. Či
biras, pabrėždamas, kad šis susi
rinkimas Adelaidės lietuvių gyve
nime gali turėti istorinės reikš
mės, nes nuo jo sprendimo pri
klausys, ar adelaidiškiai lietuviai 
turės ir kada turės savus namus.

Adelaidės Lietuvių S-gos Valdy
bos pirmininkas V. Raginis pada
rė pranešimą apie valdybų apžiū
rėtus tris namus, smulkiai nu
šviesdamas jų stovį ir pirkimo są
lygas. Valdybos vardu siūlė pirk
ti namus 321 Young gatvėje, ku
rie yra prie labai gerų susisieki
mo arterijų ir visai netoli miesto 
centro. O svarbiausia, kad šie na
mai stovi ant didelio sklypo, ant 
kurio dar galima statytį salę ir 
kitus reikalingus pastatus bei 
įrengti teniso aikštę. Sklypas prie 
gatves turi 120 pėdų pločio ir yra 
200 pėdų ilgio. Be to, užpakalinė
je sklypo dalyje yra išsikišimas 
(40x50 pėdų), tad faktiškai jo 
plotis užpakalyje yra 170 pėdų. 
Pirkimo sąlygos yra gana palan
kios. Depozitas £ 3000.

Apie techniškąją namų Ir skly
pų padėtį pranešimą padarė inž. 

Reisonas, ALS-gos techniškųjų rei
kalų vedėjas. Apibūdinęs visus 3 
siūlomus objektus, plačiau kalbė
jo apie Young gatvėje esantį na
mą, pabrėždamas, kad pats na
mas yra labai gerame stovyje, 
turi (iš jų 5 didelius) kambarius 
ir virtuvę. Sujungus 2 kambarius 
būtų maža saliukė (20x45), ku
rios pakaktų eiliniams susirinki
mams ir mažiems pobūviams, re
peticijoms bei kitiems kasdieni
niams reikalams.

’ ALS-gos finansinę padėtį refe
ravo iždininkas VI. Radzevičius. 
Kasoje dabar yra per £ 900 gry
nais, o. su pasižadėjimais, kurie 
velk visi gali būti labai greitai 
realizuoti, £ 1500.

Susirinkimas labai gyvai ir 
karštai diskutavo namų pirkimo 
klausimą, tačiaū daugumos nuo
monė buvo, kad namai reikalingi 
nedelsiant, o vargu ar pasiseks 
rasti geresnį objektą, kaip 321 
Young gatvėje. Buvo ii- priešingų 
nuomonių. Kaikas, įsivaizduodami 
ateities baubus, siūlė namų ne
pirkti. Tokių tačiau tebuvo vos 

keli — vienas kitas viengungis — 
o ir juos nuramino Moterų Sekci
ja, pasisiūliusi “baubus” pašalin
ti.

Lėšų telkimo klausimui iškilus, 
susirinkusieji pasiūlė, kad kiekvie
nas Adelaidės dirbantis lietuvis 
namų įsigijimui paaukotų po £ 10. 
0.0, nes tada būtų sudėta pakan
kamai pinigų ne tik namams nu
pirkti, bet tuoj pat būtų galima ir 
salę statyti.

Susirinkime kelta mintis, ar ne
būtų galima ant siūlomo pirkti 
sklypo pastatyti ir koplyčią. ALS 
-gos pirm. V. Raginis pranešė, 
kad 321 Young sklypas yra pakan
kamai didelis ir koplyčiai pasta
tyti. Tuo reikalu jis jau esąs kal
bėjęs su kapelionu kun. dr. Jatu- 
liu, kuris nieko prieš tai neturįs 
ir sumanymui pritariąs.

Po diskusijų balsuojant namų j 
įsigijimo klausimą balsų daugu- [ 
ma (44) nutarta pavesti Adelaidės ( 
Lietuvių S-gos Valdybai dėti vi- i 
sas pastangas nupirkti 321 Young ! 
gatvėje esančius namus. Prieš bal
savo 7 ir susilaikė 9.

Po susirinkimo dalyviai prikišo | 
pilną taupomąją dėžutė sidabrinu- I 
kų, o Taunys paaukojo £ 10.0.0.

Dabar ALS-go-; Valdyba jau tu
ri Adelaidės lietuvių įgaliojimą i 
pirkti namus, tad nuo pačių tau- | 
tiečlų priklausys, kaip greitai bus | 
surinkti trūkstami £ 1500 depo- I 
zitui. |

Tautiečiai, supraskim reikalo | 
svarbumą ir perkamo abjekto ver- | 
tingumą bei tinkamumą mūsų rei
kalams. Supraskim ir valdybos at-

sąlygas tai 
“geresnės 

paaukokim

sakingumą bei sunkias 
įvykdyti. Nelaukime 
dienos”, bet tuoj pat 
kiek kas galim, nešykštėdami, ka
da mus aplankys talkininkai, ar
ba patys įmokėkime savo įnašą 
sekmadieniais šv. Juozapo bažny
čios salėje budinčiam valdybos na
riui. Geriausia būtų, kad išsiga- 
llntieji jau dabar įmokėtų savo 
dešimties svarų auką, nes tai pa
spartintų namų įsigijimą.

šia proga sveikintina energin
ga ALS-gos Valdyba ir visi tau
tiečiai, nuoširdžiai darbu ir lėšo
mis remlą bendrąjį reikalą.

KIETIS.

. .MOŠŲ VISŲ DIDŽIAUSIAS 
TROŠKIMAS, KAD MOŠŲ JAU
NOJI KARTA TREMTYJE IŠ
LIKTŲ GYVA LIETUVAI: IŠ
AUGTŲ ŠVIESI, SĄMONINGA, 
TVIRTOS LIETUVIŠKOS DVA
SIOS. TAD ORGANIZUOKIME 
VASARIO 16 GIMNAZIJOS RĖ
MĖJŲ BŪRELIUS IR SAVO AU
KOMIS UŽTIKRINKIME ŠIOS 
GIMNAZIJOS EGZISTENCIJĄ.

LIETUVAITĖS RANKOS 
GERIAUSIAI PATARNAUS 

PERSIUNČIANT SIUNTINIUS 
• • I TĖVYNĘ

Rašykite:

ADELAIDĖJE
Adelaidėje, šv. Juozapo bažny

čios salėje, atidaryta Leono Žy- 
go paveikslų paroda, kurią globoja 
Liet. Kultūros Fondo Adelaidės 
skyrius.

1 Dali. L. žygas gimė 1924 m. 
’ Biržų apskr., baigė Kauno "Sau- 
1 lės” gimnaziją, su tremtinių mase, 

bolševikams antrą kartą užplūs- 
tant Lietuvą, atsidūrė Vokietijoje.

1 čia, turėdamas patraukimą menui, 
griebėsi teptuko. Daug dirba ir 
mokėsi. Kurį laiką Wiirzburgo lie- 

’ tuvių gimnazijos plšeimo mokyto- 
' jas. Sykiu lanko dail. Česlovo Ja- 
' nušo dailės studiją. Paskui išvyks

ta Augsburgan ir įstoja į lietuviš
ką baletą. Kartu jis ten 
rotorius.

Atvykęs Australijon, 
tan, taip pat neužmiršta 
Pakviečiamas padaryti Bathursto 
bažnyčios langų vitražus, čia jis 
australams paliko lietuvio dailinin
ko pėdsakus — nupiešė šv. Kazi
mierą ir kt. Waga-Wagoj ameri
kiečiai atkreipia dėmesį į L. Žygo 
darbus ir jis 
veikdlų.

Adelaidėje 
1952 m. Yra 
kslus. Adelaidėje jis ir vėl neiš
vengė teatro, kur dirbo kurį laiką 
kaip dekoratorius.

L. žygas sako, kad jo kūryba 
neturinti pasisekimo. Tačiau jis 
yra suruošęs arba dalyvavęs vie
nuolikoje meno parodų. L. Žygas 
priima vyresniųjų dailininkų pata
rimus Ir vertina pozityvią kritiką, 
nes tai padedą pažangėti.

Šioje parodoje L. žygas ir eks
presionistas, ir impresionistas, ir 
realistas, ir abstraktas. Yra įdo
mių modernistinių bandymų, Spal
vų deriniai patraukia ir malonūs 

i žiūrovo akiai. L. žygas giliai jau-

SODAS UZ HORIZONTO

lr deko-

Bathurs- 
teptuko.

čla nupiešia 30 pa-

jis pradėjo reikštis 
nupiešęs 152 pavei-

Aloyzo Barono romanas “Sodas 
už horizonto” yra knyga apie lai
mės jieškotojus. Ir čia, kaip lie
tuviškoje pasakoje, sutinkame tris 
svarbiausius veikėjus: keturias 
klases baigusį Ir karinę prievolę 
atsitarnavusį Valinį, jo simpatiją, 
nuovados viršininko tarnaitę gra
žuolę Janę ir bebaigiantį teisės 
mokslus studentą Valčiulionį. Jų 
laimės siekimai skirtingi. Valinis 
geidžia išsimušti iš pilkos provin
cijos miestelio aplinkumos ir mo
kslo pagalba pasidaryti ponu. Ja
ne — Ištekėti. Vaičiulionis — drau
gaudamas su žymaus teisininko 
dukterimi Aušra, įsiteikti įtakin
gam žmogui ir padaryti karjerą. 
I laimę eina jie ne ryžtingai, tie
siu keliu, bet šunkeliais, gaišin
dami savo laiką ir energiją. Visi 
romano veikėjai yra kažkokios 
perversiškos moralės žmonės. Tie
siog šiurpus yra jų garbės jaus
mo ir savigarbos neturėjimas.

Valinis, palikęs Janę gimtinės 
miestelyje, išvažiuoja į Kauną jieš- 
koti darbo ir galimybės įstoti i 
suaugusių gimnaziją. Darbo nėra. 
Jis neseskmingai bando palįsti po 
einančiu traukiniu. Per leitenanto 
Sagio, kurio autorius, matyt, ne
mėgsta ir bando vaizduoti kaip va
ta iškimštą gaidį, bet kuris, ne
žiūrint to, yra šviesiausias žmo
gus knygoje, protekciją Valinis 
gauna darbą, ginklavimosi dirbtu
vėse Ir įstoja į gimnaziją. Dabar 
Valinis turi atvirą kelią žengti į 
savo tikslą. Bet jis yra silpnava
lis. Užmiršęs Janę, lyg ji būtų gy- 
venui prieš šimtą metų, jis susi
randa greitai kitą mergaitę ir 
mokslui reikalingą laiką praleid
žia romantiškai bevaikštinėdamas 
su ja panemunėmis arba su dar-

DAINORA,
49 Thornton Ave., London W. 4, 

England.
Prekių ir vaistų katalogai iš

siunčiami tuoj pat. Nuoširdžiai 
patariama, kas verta siųsti ir ko, reiktų surasti ga- b'° draugu Bareika sėdėdamas ba-
X^;i±"P^S- gaUX Kmybės meno studijoms, tobuKni- ra prie alaus ir beprasmiškai filo- 
pakvitavimą. Patarimai tik uz pas- ' . .
to ženklą atsakymui. t muIsk-

(J. Ks.)
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Draugiškas Patarnavimas

Padaryk “Wales” Savo Banku

The Bank of New South Wales teikia drau
gišką ir pilną patarnavimą lietuvių bendruome
nei Australijoj. Tai yra didelė Australijos 
institucija, įsteigta prieš 139 metus, turinti 
940 skyrių ir agentūrų Australijoj, N. Zelan
dijoj, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir pasaulinio 
masto užsienio ryšius.

Taupomoji sąskaita gali būti atidaryta New 
South Wales Savings Bank. Sutaupęs Jūsų 
yra apdraustos šio banko, seniausio ir didžiau
sio komercinio banko (įsteigtas 1817 m.) tur
tu. čia Jūsų pinigai yra saugūs; jie gali būti 
paimti kiekvienu metu arba perkelti iš vieno 
banko skyriaus į kitą.

Jūs galite

NEW

pilnai pasitikėti “Wales" banku.

BANK OF 
SOUTH WALES

(INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES WITH LIMITED LIABILITY)

BANK OF NEW SOUTH WALES
SAVINGS BANK 

LIMITED 
(INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES)

THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS 

Tel: Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius.
Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 
Centre,
Tarifas

Del

Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių..

įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 6.15 savaitei.
Vaikams nuolaida.

smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.

šefuodamas. Jis taip dažnai sėdi 
bare, kad ima noras pasiūlyti jam 
pakeisti pavardę iš Valinio į Ali
nį. Valinis nemoka nei susikaupti 
darbui, nei Intensyviai mylėti ir 
savo becharakteriškumą apvaini
kuoja apgavystės bandymais. Aiš
ku, nusipirktas gimnazijos baigi
mo pažymėjimas būtų buvęs trum- 
pessnis ir lengvesnis kelias 
kslą, bet tokiu keliu garbingi 
nes neina.

Vaičiulionlss žino, kad jo
ties laimė, tai yra karjera, didele 
dalimi priklausys nuo Aušros lai
mėjimo sau. Bet,Aušra — tai dar 
tolima laimė, kažkur toli Kaune. 
Kol ateis laikas ją pasiimti, ko
dėl nepabandyti mažo miestelio 
atostogų laimę — Janę? Ir jam 
pasiseka... Ir jis, kaip Valinio 
draugas, nedaro sau priekaištų.

Janė yra moteris mažo proto, tik 
turi supratimą, kad ji graži. “Aš 
graži, visi į mane žiūri, aš visiems

I
 EUROPIETIS SPECIALISTAS —| 

OPTIKAS [ A S
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių į [“
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., Čj
šeštad. 9-13 vai. S B
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. I f S

(Priešais Melbourno Town Hall.) \ I W
Centr. 1819 j B
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i. ti- 
žmo-

atei-

patinku”. Jos grožis jai yra ga
rantija, kad vieną kartą ištekės. 
Meilė jai nėra svarbus, sielą su- 
krečiąs ir . visą būtybę perimąs 
Jausmas. Ji vedybų rinkos speku
liantė, pasisiūlanti pirmam pasi
taikiusiam pirkėjui. Nebėra Vali
nio, ji atsiduoda Vaičiulioniui — 
legnvai, be skrupulų, su nenatū
raliu abejingumu — “Vaičiulienis 
mane ves”. Atvažiavusi į Kauną 
patenka tarnauti pas Aušros tė
vą. Kai tenai pasirodo Valčiulio- 
nis, įvyksta blogai surežisuota 
tragedija. Jane knygoms pjaustyti 
peiliu persmeigia Vaičiulionio me
gztinyje išnerto rašto kvadratą. 
Megztinyje buvo Vaičiulionis. Taip 
abu veikėjai nuimami nuo scenos. 
Vaičiulionis į ligoninę, Jane į ka
lėjimą. Baronas čia neišnaudojo 
dėkingos situacijos. Janės elgesio 
motyvas yra klaidingas. Kiekvie
na, net primityviausia moteris, kar
tą atsidavusi vyrui, turi ne tik 
meilės, bet ir nuosavybės jausmą 
— jis yra pasidaręs jau jos vie
nos, jai vienai priklauso. Ji sten
giasi už jį, kaip savo nuosavybę, 
kovoti, išlaikyti sau. Jane gi el
giasi kaip pašalinė, nesuinteresuo
ta žiūrovė, kol Vaičiulionis jos ne
įžeidžia. Janė galėtų nujausti, kad 
Aušra yra jai galima varžovė. Ga
lėjo įvykti tragedija dėl meilės ir 
neapykantos emocijų konflikto, 
bet ne dėl paprasto įžeidimo.

Antraeiliai romano veikėjai yra 
taip pat nesimpatiški tipai. Spal- 
čys apgavikas. Nuovados viršinin
kas amžinai girtas savo maišomu 
“receptu”. Nuovadienė pabėga su 
sekretoriumi. Tik vienas Bareika 
nieko nesiekia, niekam neįsiparei
goja, nenori nieko svetimo. Jis tik 
geria alų ir kalba kaip nuo bėgių 
nuėjęs filosofas.

Dėl veikėjų charakterių negaty
vių bruožų ir pats romanas idėji
niai yra menkos vertės. Tačiau 
knygos trūkumus idėjinėje plotmė
je A. Baronas išperka gražiu, iš
radingu stiliumi, puikia kalba. 
Kiekvienas sakinys yra nepaslkar- 
tojamat naujas, stebinąs rašytojo 
pastabumu ir savotiška filosofija, 
kuri remiasi netikėtais palygini
mais ir j tiesą panašiais paradok
sais. Kas nejieško knygoje, stip
rios intrygos, dinamiškai besirutu
liojančio veiksmo ir ryškių charak
terių, kas moka džiaugtis vien sti
liumi ir kalba, kas žavisi tik ne
įprastais žodžių deriniais, tam ši 
Barono knyga bus įdomi ir jos 
skaitymas nebus prarastas laikas.

Kitas gi, persskaltęs “Sodas už 
horizonto”, jausis lyg būtų sto
vėjęs prie gražios, plačios, bet la
bai seklios upės, kurios vandenys 
nežinia kuriam tikslui ir į kurią 
pusę teka.

J.A. JORAGIS.
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SIUNTINIAI I VISA
PASAULI

Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai, šilko ir vilnos

skaros, avalynė, vaistai, maistas.

10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai garantuoja 
geriausių patarnavimų Jūsų giminėms ir draugams krašte.

Garantuotas siuntinė lio pristatymas

Didžiausi išsiuntimo namai Europoje

TAZAB & CO. LTD.

I
TAZAB HOUSE, 22 ROLAND GARDENS, 

LONDON, S.W. 7. ENGLAND.

KRONIKA
* Žinomas' stalo tenisininkas ir 

krepšininką^ melbournlškis V. Sir- 
jatavičius, prieš 2 mėnesius žaidi
mo metu nusilaužęs koją, dar tebe
guli ligoninėje. Lūžus kojai, at
skilę kaulo gabalai išlindo pėr 
odą ir teko pakelti skausmingą 
operaciją. V. Sirjatavičlaus did
žiausias rūpestis — ar dar galės 
kada nors žaisti stalo tenisą bei 
pasiekti tą žaidimo lygį, kokį bu
vo pasiekęs laimėdamas eilę pir
menybių, jų tarpel šiais metais 
įvykusioje Lietuvių sporto šventėje 
Adelaidėje, kur išsikovojo pirmą 
vietą.

Numatoma, kad VI Sirjatavl- 
člus ligoninėje turės išgulėti dar 
apie 4 mėnesius.

* Lietuvių namams įsigyti rei
kia 'pinigų. Juos įsigijus reikės 
indų, baldų ir kitokių reikmenių, 
šitai žinodamas adelaidiškis P. 
Dlčiūnas Adelaidės lietuvių Namų 
Sąjungai padovanojo naują virtu
vinę krosnį, kurią krautuvėje per
kant reiktų sumokėti mažiausiai 
40 svarų.

* Leonas Žygas pažadėjo skirti 
Adelaidės Lietuvių namams 20% 
pajamų, kurias jis gaus iš savo 
parodos už parduotus paveikslus. 
Jo darbų paroda atidaryta gegu
žio 13 d. šv. Juozapo parapijos sa
lėje.

* Sydnėjišklai Baravykai turė
jo automobilio katastrofą. Bara
vyko vairuojamas “Customline” 

įsmigo į staiga išnirusios mašinos 
duris. Daugiau nukentėjo anos 
mašinos keleiviai. Apsfbraižė ir 
Baravyko mašinoj važiavusieji. 
Abi mašinos smarkiai aplamdytos. 
“Customline” iš garažo galės iš
važiuoti sumokėjus apie £ 250 už 
remontą.

* Pereitą savaitę sydnėjlšklams 
Binkauskams grįžtant į namus, ne
atsargus vairuotojas su savo ma
šina užsibloškė ant jų automobi
lio. V. Binkauskui sutrenksią al
kūnė, koja, o B. Binkausklenei su
trenkta ranka. Nukentėjo mašina.

* Birželio 1 d. į Ameriką Iš
plaukia K. ir A. Griškevičiai. K. 
Griškevičius buvo aktyvus ben
druomenės narys, kurį laiką yra 
buvęs Sydnėjaus KKDr-jos sek
retorius. A. Griškevičienė, Kaune 
baigusi farmaciją, ilgesnį laiką 
dirbo Grace Bratherš vaistinėje. 
Jinai Sydnėjaus lietuvių namams 
paliko £ 10. Vyksta pas gimines 
Čikagon.

* Alg. žaliūnas, kurio tėvai 
Amerikon yra išvykę prieš trejus 
metus, birželio 1 d. su žmona iš
plaukia Amerikon/Pastaruoju me
tu A. žaliūnas dirbo namų pirki
mo — pardavimo agentūroje Ban- 
kstowne.

Išvykstantieji buvo nuolatiniai 
“Mūsų Pastogės” prenumeratoriai.

Palinkėkime sėkmės naujame 
krašte.

* Sydnėjiškiams B. ir V. Bar
kauskams gimė dukrelė. Laimai — 
Bernadetai krikšto sakramentą 
suteikė kun. P. Butkus. Med. dr. 
V. Barkauskienė praeitais metais 
yra išlaikius prie Sydnėjaus Uni
versiteto nustatytus europiečiams 
gydytojams egzaminus ir jai pa
siūlyta gydytojos tarnyba vienoje 
Sydnėjaus psichiatrinėje ligoninė
je.

* Sydnėjiškls V. Šniukšta N. 
S.W. valstybinėje loterijoje laimė
jo £ 350. Tai jau ne pirmas syd- 
nėjišklo lietuvio laimėjimas: kiek 
anksčiau J. šimboras yra laimė
jęs £ 1000, Vyt. Simrilškis £ 2000 
ir keletas mažesnes sumas.

* Sydnėjišklai Daniškevičlai 
prieš kurį laiką buvo įsigiję vai
sių krautuvę — pieno barą Earl- 
woode. Prekyba, atrodo, nėjo la
bai sėkmingai, nes pardavę krau
tuvę pirko namus Hurlstone Par
ke.

* šiomis dienomis Iš Kanados 
į Australiją atvyko p. Kalpokie
nė, per 80 metų amžiaus. Sydnė
jaus uoste motiną pasitiko sūnus, 
atvykęs iš Melbourne. P. Kalpo
kienė Kanadoje 7 metus išgyveno 
pas savo sūnų. Dabar ji apsigyve
no pas. Melbourne gyvenančius 
sūnus.

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.
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HĖKIĮ PASTOGĖ
SYDNEJUS

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Kaip ir kiekvienais metais, taip 
ir šiemet, Sydnėjaus Pabaltiečių 
Komitetas organizuoja tragiškųjų 
birželio trėmimų minėjimą, kuris 
įvyks birželio 16 d. Assembley 
Hali 2.30 vai.

IŠ AUSTRALIJOS I .
' VOKIETIJĄ

Po baltų parodos Stuttgarte, 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
organizuoja kilnojamų lietuvių 
grafikos parodų, prie kurios bus 
ir bendras informacinis skyrius 
apie Lietuvą. Į parodos rengimo 
komisijų pakviesti dail. A. Krivic
kas ir dr. P. Rėklaitis.

Į šią parodų su savo grafikos 
kūriniais dalyvauti pakviesti 
Australijoje gyvenų grafikai Vac
lovas Ratas (Sydnėjus) ir Adolfas 
Vaičaitis (Melbournas). V. Ratas 
parodos rengėjams jau davė tei
giamų atsakymą Ir netrukus pa
siųs keletą savo kūrinių. Manoma, 
kad teigiamų atsakymų, duos ir 
A. Vaičaitis.

GERAI ĮVERTINTAS DAIL. 
VL. MEŠKĖNAS

Gegužio 29 d. uždarytoj, dvi sa
vaites trukusioj Macquarie meno 
galerijoj vienų paveikslų — Mi
chael Kmito portretą — buvo iš
statęs sydnėjiškis dail. VI. Meš
kėnas.

šioje parodoje dalyvavo apie 40 
dailininkų su 45 darbais. Tik be
ne 3 dailininkams buvo leista iš
statyti po 2 darbus.

Meno kritikai atkreipė dėmesį 
į VI. Meškėno kūrinį, pav. “The 
Sun” jį priskyrė prie žinomų dai
lininkų: D. Orban, William Do
bell, Raymond Coles, Jeffery 
Smart puikios tapybos.

ATVYKO 60L. P. RŪTENIS

Paulių Rūtenį Australijos lietu
viai gerai pažįsta iš Jo koncertų. 
Adelaidėje, P. Rūtenis gražiai 
Užsirekomendavo ir kaip režisie
rius — aktorius.

Adelaidėje P. Rūtenis dažnomis 
progomis dainuodavo radiofone, 
gi tautinių švenčių minėjimų pro
gramose retai nebūdavo jo pa
vardės.

Išvykęs iš Adelaidės P. Rūtenis 
kurį laiką gyveno Melbourne, o 
dabar numato Ilgesnį laiką pasi
likti Sydnėjuje.

"KOVO” DARBO PENKMETIS
Sporto Klubas “Kovas” šiemet 

švenčia savo sportinės veiklos 
penkmetį. Ta proga “Kovas” ren
gia uždarų jubiliejinį balių, kuris 
įvyks birželio 30 d.

JAUNIŲ TEATRAS VĖL 
PRADEDA DARBĄ

Sydnėjaus Lietuvių Jaunių Te
atro vardu, jo vadovė V.R. Sau- 
dargienė ir vėl kviečia jaunuosius 
vaidintojus susirinkti naujo veika
lėlio studijoms. Sueiga įvyks bir
želio 1 d., penktadieni, 5 vai. vak. 
Bankstowne, Apian Rd., australų 
skautų būkle.-Kviečiami atvykti 
visi “Egles Žalčių Karalienės” 
vaidintojai, o taip pat ir tie Syd
nėjaus lietuviai jaunuoliai, kurie 
norėtų vaidinti. Pasitarimui pra
šomi atvykti ir tėveliai. Šioje su
eigoje bus galima pasirinkti gerų 
nuotraukų iš “Eglės žalčių kara
lienės” spektaklio. Nuotraukos kaš
tuoja po 4 šll.

MELBOURNAS
“Atžalynas” turės 
rimtai pasitempti

Melbourne Tautinių šokių Gru
pė “Atžalynas” jau ne nuo šian
dien ruošiasis dalyvauti Olimpi
nių žaidimų atidarymo Iškilmėse. 
Pereitų savaitę paaiškėjo, kad ne 
tik atidaryme, bet ir kitomis pro
gomis. “Atžalynui” reikės pasiro
dyti prieš pasaulio sportininkus jų 
įvairiuose parengimuose.

International Cultural Associa
tion of Australia, kuriai priklau
so visos tautinės grupės, Jų tarpe 
ii- “Atžalynas”, numato suruošti 
spec, pasirodymų vakarų pasaulio 
sportininkams, kaip pareiškė šios 
organizacijos pirmininkas Mr. Co- 
mmandow, kuris yra glaudžiame 
sųlytyje su Olimpinių žaidimų 
vyr. komitetu.

Atidaryme dalyvaus pačios stip
riausios tautinės grupės: latviai, 
lietuviai, lenkai, ukrainiečiai, aus
trai, danai, škotai, airiai, graikai 
ir australai. Kad galėtų Olimpinių 
Žaidimų atidaryme dalyvauti, sku
ba sustiprėti estai ir rusai. Nors 
dabar sųjungai nepriklauso, bet 
žada įstoti ir nori atidaryme da
lyvauti stiprios izraelitų ir kinie
čių grupės.

“Atžalynas”, kaip Ir kitos tau
tinės grupės, atidarymo dienų da
lyvaus parade su savo tautinėmis 
vėliavomis, vėliau .pasirodys šokli} 
festivalyje.

šiuo metu visos grupės sparčiai 
ruošiasi. Ypač gražiai atrodo len
kų, austrų ir ukrainiečių grupės. 
Nuo jų neatsilieka ir latviai, čia 
eina kalba apie aprangų, nes “Ma
lūnas” visiems kelia pavydą, nors 
dar tebešokamas “margumyno” 
drabužiais.

Pakvietimų “Atžalynas” gavo 
per sąjungos pirmininkų Mr. Com- 
mandow. Pasitarimuose, kuriuos 
sukviečia Mr. Commandow, daly
vauja “Atžalyno” vadovas Algis 
Karpavičius.

Šia proga ir vėl iškyla lėšų 
klausimas. Ar pajėgs Grupės. na
riai įsigyti tinkamus drabužius ir 
kitas reikmenes, jeigu mes, visa 
bendruomenė nesuteiksime jiems 
paramą? J.K.

KESMINAIČIŲ IŠRAIŠKOS 
ŠOKIO VAKARAS

Birželio 9 d. įvyks Emilijos ir 
Julijos Kesmlnaičių išraiškos šo
kio vakaras.

PATIKSLINIMAS
“M.P.” Nr. 21 tilpusioj kroni

kos žinutėje “Po susirinkimo”, ne 
visai tiksliai interpretuotas mano 
pareiškimas, kurį aš padariau už
darant Sydnėjaus Lietuvių Namų 
susirinkimą. Mano buvo pasaky
ta: “Nors čia ne mano reikalas, 
bet jei kalbama apie vienerius 
Sydnėjaus lietuvių namus, tai ar 
netiktų, kad jų vietos parinkime 
dalyvautų ir Bankstowno lietuviai, 
nariai Bankstowno Lietuvių Na
mų?”

Tai sakydamas, visai neturėjau 
galvoj, kad Bankstowno lietuviai 
su savo aktyvais jungiasi prie 
Sydnėjaus Liet. Namų. Tokio klau
simo nebuvo svarsčiusi Bankstow
no Namų Laik. Taryba, gi be vi
suotinio susirinkimo niekas tokį 
sprendimų negalėtų padarytį.

Bankstowno apylinkės lietuvių 
nusistatymas bandrų namų atžvil
giu mano buvo aiškiai pasakytas 
susirinkimo metu.

J. Ramanauskas.
Bankstowno L. Namų Laik 

Tarybos Pirmininkas.

Red. Pastaba. Toje’ kronikos ži
nutėje nebuvo pasakyta, kad p. 
J. Ramanauskas būtų sakęs, Jog 
Bankstownas jungiasi su savo ak
tyvais, bet iš jo pareiškimo gali
ma buvo suprasti, kad jeigu bank- 
towniškiai dalyvaus balsavime, tai 
tik tokiu atveju, kada jie balsuos 
ne kaip Bankstowno, bet kaip viso 
Sydnėjaus lietuvių kolonijos na
riai, dalyvauju bendrame reikale 
su atitinkamais įnašais.

Reikalas pagaliau yra aiškus, 
kad galutinį žodį taria pinigų mo
kėtojai, kurių nusistatymas paaiš
kės susirinkime.

MEZLIAVOS
* Canberroje, vienos kanberiš- 

kės ponios vardinėse, V. Balsio 
iniciatyva pravestoj mezliavoj 
“Mūsų Pastogei” surinkta £ 2.0.0.

* Mezliavos, metu Wentworth- 
villėje Vasario 16 Gimnazijai su
rinkta £ 2.10.0. Pinigus persiųsti 
(per Alg. Plūkų) paprašyta “MP.”

* Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 
Klubo negausioj sueigoj, įvykusioj 
gegužio 27 d., pravesta mezliava 
Melbourne Tautinių šoklų Grupei 
Atžalynui paremti. Surinkta£2.10.0. 
Pinigai skirti Olimpinių žaidimų 
atidarymo iškilmėms pasiruošti.

PADĖKA

Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klu
bo Kovo tautinių šokių grupės šo
kėjams ir vadovei1 p. A. Bernotai
tei, p. Alg. Plūkui ir visiems ki
tiems, prisldėjusiems prie taip 
sėkmingo Wollongongo lietuvių 
bendruomenės baliaus pasisekimo, 
tariame nuoširdų ačiū.

ALB Wollongongo Apyl. V-ba.

Mielai p. Savickienei, 'p.p. Vacbergams ir jų artimiesiems, 
brangiam vyrui ir tėveliui

JUOZUI SAVICKUI
mirus, nuoširdžių užuojautų reiškia ir kartu liūdi

A.J. Daubarai ir B.F. Gružai.

Dažnai guoduslam ir dvasioje stiprinusiam tremtyje, mie
lam bičiuliui

JUOZUI SAVICKUI

mirus, širdyje liūdėdamas, Poniai Savickienei, p.p. Vacbergams 
ir p.p. Savaičiams giliausių užuojautų reiškia

Simas Grina.

LKF Geelongo Skyriaus Pirmininkui

D. PALIULIUI,
jo mylimai mamytei pavergtoje tėvynėje mirus, reiškia užuo
jautų

ALB Geelongo Apyl. Valdyba.

Mūsų mieliems bičiuliams: p. Savickienei, p. L. Vacbergie- 
nei ir p. V. Savaičiui, Jų mylimam vyrui ir tėvui

JUOZUI SAVICKUI — SAVAIČIUI
mirus, nuoširdžią užuojautų reiškiame

A. Čelna, Pr. Dranginis, VI. Bosikis.
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
<

Greitai — Patikimai — Pigiai
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimų.

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
8 A. THURLOE PLACE, LONDON S.W. 7, ENGLAND

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias

MEDŽIAGAS. RŪBUS, AVALYNE.
VAISTUS

I
ar kitas prekes geriausiai apsimoka siųsti.

Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite atsakymų su kainoraščiu 
Jūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIBTUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ J KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Goriau!
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WOLLONGONGAS
GRAŽIAI PASISEKĘS 

BALIUS
Gegužio 19 d. Wollongongo Apy

linkės Valdybos suruoštas balius 
praėjo dideliu pasisekimu. Jame 
dalyvavo skaitlingai vietos lietu
viai ir taip pat Sydnėjaus bei 
Canberros apylinkių tautiečai.

Pirmą kartą Wollongongo pa
sirodžiusi Sydn. Sp. Kl. “Kovo” 
tautinių šokių grupė, vadovaujama 
A. Bernotaitės, sukėlė nepapras
tą džiaugsmų. Wollongongiškiai 
linki koviečiams sėkmės ir tikisi 
kitą kartą išvysti juos Wollon- 
gonge su platesniu repertuaru.

Vietinis.

PRANEŠIMAI
BANKSTOWNO LIETUVIŲ 

SUSIRINKIMAS
Birželio 3 d., sekmadienį, tuoj 

po lietuviškų pamaldų, 12 vai. 
šaukiamas Bankstowno Liet. Na

mų narių susirinkimas, kuris įvyks 
Florence Hall (už Regent kino), 
Bankstowne. Bus svarstomi svar
būs Bankstowno L. Namų reika
lai.

Bankstowno L. Namų Laik. 
Taryba.

SYDNĖJAUS LIET. NAMŲ 
TARYBOS POSĖDIS

Tarybos pirmininkas praneša, 
kad Sydnėjaus Liet. Namų Tary
bos posėdis įvyks birželio mėn. 1 
d., penktadienį, 7 vai. vak., 18 Cri- 
nan St., Hurlstone Park. Visų Ta
rybos narių dalyvavimas būtinas.

KŪRĖJŲ — SAVANORIŲ 
SUSIRINKIMAS

Birželio 2 d., šeštadienį, 6 vai. 
vak. kviečiamas L.K.K.S. metinis 
susirinkimas J. Kapočiaus bute — 
74 Tennyson Rd., MORTLAKE. 
(Iš Burwoodo stoties autobusas 
420 atveža prie mano — priešais 
GAS WORK vartus. Darbotvarkė 
bus paskelbta vietoje. Dalyvauja 
visi savanoriai — kūrėjai.

Valdyba.

KREPŠINIS ADELAIDĖJE

Moterys. Vytis — North Adelaide 
19 : 45

Vyties krepšininkės prieš pa
jėgią australų komandą pralaimė- 
o sušlubavus gynybai antram pus- 
laiky. Taškus pelnė ir “Vytį” ats
tovavo: Gumbytė 11, M. Kelertai- 
tė 8, O. Kelertaitė, S. Visockienė, 
R. Petkūnienė, B. Ignatavičienė ir 
D. Užubalytė.

Jauniai. Vytis — Bays 51:38

Jauniai, žaisdami puikiais pada
vimais, lengvai įveikė priešą ir 
pelnytai laimėjo. Taškus pelnė 
Snarskis 16, Pocius 12, A. Pet
raška 10, Stanevičius 6, Dunda 2, 
Kalibatas, Lenigas, Gudelis, Ke
lertas ir Binkevičlus po 1.

Vytis — District Colts 51:47

Gegužio 10 d. Vyties krepšinin
kai pradžioje neįvertino priešo ko
mandos, kuri sudaryta daugiausiai 
iš jaunų žaidėjų ir “A” klasės 
pirmenybėse žaidžia vietoj “Tau
ro", kuris, atsisakius kai kuriems 
žaidėjams, iškrito iš pirmenybių. 
District Colts komandoje žaidžia 
mūsiškiai Lapšys ir L. Urmonas.

Jaunuoliai kovojo kietai ir 'ry
tiečiams reikėjo rimtai pasispaus
ti. Tik A. Ignatavičiaus dėka už
tikrintas laimėjimas, kuris pasku
tinėse minutėse sukrovė lemiamus 
taškus. Priešo komandoje labai 
gerai žaidė Lapšys, laimėjęs 14 
taškų. Kovingas buvo ir L. Ur
monas.

Vyčiai taškus pelnė Ignatavičius 
22, Jačiunskis 8, Petkūnas 7, Vi
sockis 6, Pyragius 5 ir Kitas 3.

Vytis—West Adelaide 54:45(25:13)

Gegužio 17 d. mūsų krepšinin
kai žaidė prieš vienų iš stipriau
sių komandų. Bet jau po pirmųjų 
minučių, Jaciunsko ir Petkūno gra
žūs metimai davė gražių pradžių. 
Vytiečiai pasižymėjo gera kamuo
lio valdymu ir šaltumu. Gurskis ir 
Ignatavičius sudarė sunkiai pra
laužiamų gynybos linijų. Petkū
nas, žaisdamas centru, izoliavo 
priešo centrų nuo pavojingų priešo 
kablių, o pats mėtė neblogai.

Antram puslaiky buvo padaryta 
pakeitimų, bet tai nesudarė di
desnio skirtumo, šiam puslaiky 
priešas buvo kovingesnis, bet vy- 

PASKUTINE PROGA UŽSISAKYTI L.E.
Nuo 8 tomo Lietuvių Enciklopedija tebus spausdinama tik užsisakiu
siems prenumeratoriams. Kas dar norėtų naujai užsisakyti L.E., turi 
tuojau įmokėti bent už vienų tomų pinigus. Vieno tomo kaina £3.10.0. 
Birželio mėn. 30 d. baigiama priimti prenumerata. Tad neuždelski- 
me, tuoj užsisakykime. Skolininkai raginami atsiskaityti nedelsiant. 
Neaiškumams kilus rašyti ir pinigus siųsti L.E. atstovo adresu:

A. Krausas, 4 Grandview Ave, Maribyrnong, Vic.
(■★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ■★★★♦★★★★ir

ALB Geelongo Apylinkės 
TRADICINIS — BALIUS 

įvyks š.in. birželio mėn. 8 d. 7.30 vai. (penkt.), 
GERIAUSIOJ GEELONGE SALĖJE “CHRYSTAL PALAIS” 

Geras orkestras ir bufetas.
Visus Geelongo lietuvius kviečiame atsilankyti, 

Melbourno lietuviai maloniai laukiami.
Geelongo Apylinkės Valdyba.

M. LUCAS & CO.
BUILDERS & CONTRACTORS (REG.) 

(Sav. M. Lukauskas).
56 YARRARA RD., PENNANT HILLS. TEL. WJ 2272.

Norėdami skubiai įsigyti namų, kreipkitės į Lucas ir Co. Statome 
ant savų ir Jūsų sklypų. Turime paruoštas paskolas.
Kreiptis: iki 9 vai. ryte ir po 7 vai. vak. tel. WJ 2272, dienos metu
— tel. BM 3719.
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PŪKINES KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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tiečiai buvo neįveikiami.
šių rungtynių visi laukė, nes 

abi komandos pirmenybėse ėjo be 
pralaimėjimo. Krepšinio mėgėjai 
skirstėsi patenkinti. Ypač lietu
viai. Rungtynės buvo augšto lygio.

Taškus pelnė: R. Petkūnas 22, 
Jačiunskis 12, Ignatavičius 10, A 
Kitas 6, .E. Pyragius ir Gurskis 
po 2.

Jauniai. Vytis Cudmore Park 
41:26

Jauniai buvo pastiprinti L. Ur
monu ir Lapšiu, kurie žaidžia “A” 
klasės pirmenybėse už Colts, buv. 
Taurą. Colts yra sudaryta iš ge
riausių jaunių. Jos žaidėjams leid
žiama žaisti ir už Vytį.

Prie "žvaigždžių” gražiai prisi
derino Snarskis, Binkevičlus ir 
Pocius. Taškus pelnė: Lapšys 17, 
Snarskis 11, Pocius 6, Kelertas 3, 
Leningas 2, L. Urmanas 2, Kali
batas ir Binkevičius 0.

FUTBOLAS ADELAIDĖJE
Vytis — Juventus 0:9

Gegužio 12 d. Adelaidės “Vy
ties” vienuolikė susitiko su ilga
mečiu P. Australijos meisteriu 
“Juventus”, Italų komanda.

Pirmų puslaikį vytiečiai parodė 
kietų pasipriešinimų, bet pasikei
tus kai kuriems žaidėjams, “Vy
tis” liko be gynybos ir priešas šau
dė į jų vartus kiek tinkamas, su
kraudamas 9 įvarčius. Tai pirmas 
toks skaudus “Vyties” pralaimėji
mas per penkerius metus.

Už “Vytį” žaidė: A. Kitas, R. 
Sidabras, A. Petraška, J. Lėlys, 
M. čiplys, B. Langevičius, S. Vi
sockis ir kt

Rezervas Vytis — Juventus 2:3
Tų pačią dienų Vyties rezervas 

kovojo gražiai ir pralaimėjo gar
bingai. Už “Vytį” žaidė R. Rusi
nas, J. Sadauskas, Pakalnis, Ar
mėnas, E. ir R. Janušaičiai, R. 
Ignatavičius, Girackas, C. Baltra- 
monas. įvarčius Vyčiai pelnė Gi- 
ruckas ir Armonas.

Edas.

PADĖKA
Už suteiktų man moralinę ir 

materialinę paramų, nuoširdžiai 
dėkoju Melbourne Sporto Klubo 
Varpo valdybai ir visai Melbour
ne lietuvių lietuviškai visuomenei.

V. Sirjatavičius.

EMILIJOS IR JULIJOS KESMINAIČIŲ
IŠRAIŠKOS ŠOKIO KONCERTAS

įvyks š.m. birželio mėn. 9 d.

MELBOURNE, NICOLAS HALL, 148 LONSDALE ST.

Pradžia 7 vai. vak. Bilietai gaunami pas Myers, šv. Juozapo bažny
čios bibliotekoje ir įeinant į koncertą.
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