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Eisenhowerio 
Doktrina

šių metų pradžioje, Sueso ka
nalo krizės metu, Amerikos prezi
dentas Eisenhoweris paskelbė 
doktriną, pagal kurią JAV-bės 
gali teikti Vid. Rytų valstybėm? 
karinę pagalbą, jei jos tokios pa
galbos paprašytų.

Daugelis politikų dėl šios dokt
rinos pasisakė labai kritiškai, lai
kydami ją nerealia. Ir, atrodo, kri
tikai turėjo tiesos.

Syrijos atvejis yra ryškus pa
vyzdys. Sovietų Sąjungos kariniai 
specialistai ir technikai tiesiog 
masiniai plūsta į Syriją, kur vie
tos komunistai, vartodami savo 
maskvinių draugų išmėgintus te
roro ir apgaulės metodus, užgr- 
bė valdžią. I Syriją gabenami mo- 
derniškiausi sovietiniai ginklai, 
bet Eisenhowerio doktrina čia ne
gali būti pirtaikyta, nes Syriją 
neprašo Amerikos karinės pagal
bos. Ir neprašys, nes oficialiai Sy- 
rija nėra agresijos auka — Sov. 
Sąjunga jai gelbsti pireš “ameri
kinius diversantus”. Pagaliau, kaip 
pats Eisenhoweris prieš keletą die
nų Vašingtone pareiškė, Syrijos 
įvykiai yra jos vidaus reikalas ir 
jo doktrina čia negali būti pritai
kyta. O gal ir Eisenhoweris ma
no, kad tai, kas dabar vyksta Sy- 
rijoj, yra Syrijos tautos valios iš
raiška? šitokia prielaida, atrodo, 
būtų perdaug grubus president'’ 
ir patarėjų politinės nuovokos ver
tinimas. Manykime, kad tik pačio
je Eisenhowerio doktrinoje esama 
spragų, kurių neįmanoma dabar 
užlopyti.

Šitokiai padėčiai esant, kyla 
klausimas: leis Amerika raudonie
siems pagrobti Syriją ir kaip il
gai Vakarai stovės nuošaliai, ste
bėdami komunistų subversyvinę 
veiklą Vid. Rytuose.

Turint galvoj, kad Vid. Rytų 
valstybės, turėdamos nesuvestų 
tarpusavio sąskaitų, tik laukia pa. 
togaus momento atsiskaitymui, < 
tai besiplėtojančių įvykių raida ir. 
Amerikos bei kitų laisvojo pasau
lio didžiųjų valstybių vadų politi
ka gali turėti nepramatytų pasek
mių.

Antarkčio 
Tyrinėtojai

Iš Vašingtono pranešama, kad 
amerikiečių specialistų grupė, apie 
4.150 asmenų, susidedanti daugiau
siai iš karu laivyno ir aviacijos 
vyrų, netrukus pajudės link An
tarkčio. ši mokslinė ekspedicija 
keliaus trisdešimčių lėktuvų ir de
šimčia laivų. Tarpinę bazę įsi
rengs N. Zelandijoj. Ekspedicijai 
vadovauja admirolas Dufek. Ka
da jo vadovaujama grupė atvyks 
į Antarktį, čia žiemojusių 319 vy
rų didelė dauguma grįš Amerikon. 

Amerikiečių mokslinė ekspedicija 
vyksta į Antarktį pagal Tarptau
tinių Geofizinių Metų planą.

ŽUVO 1000 SUKILĖLIŲ

Prancūzų pajėgoms susidūrus su 
Alžyro sukilėliais, per 2 pirmąsias 
šio mėn. savaites žuvo 1000 suki
lėlių. Pagal prancūzų davinius, 33 
mėn. laikotarpy esą žuvę 35.000 
Alžym sukilėlių.

• Australijos imigracijos mi
nisteris pareiškė, kad netrukus dar 
5000 vengrų politinių imigrantų 
atvyks į Australiją.

OMANE
Sukilimas Nepasisekė
Iš Londono pranešama, kad 

Omano sukilimo vadas Immam, jo 
brolis Talib binin Ali, Suleiman 
bin Himyar ir kiti Immamo pa
dėjėjai, skubiai traukiasi per dy
kumą į pajūrį, iš kur tikisi pa
sprukti nuo juos persekiojančių 

Omano valdovo karių, šitas prane
šimas rodo, kad sukilimas Omane 
yra palaužtas.

Arabų tautų bloko valstybės, 
remiamos Sov. S-gos, Švedijos ir 
Filipinų, Omano klausimą iškėlė 
Jungtinių Tautų Saugumo Tary
boj. Jos kaltino Angliją kišimusi 
į Omano vidaus reikalus. Ameri
kai ir Nac. Kinijai nuo balsavimo 
susilaikius, Anglijos pozicijas pa
laikančios valstybės balsų daugu
ma atmetė arabų priekaištus bri
tams.

19 MYLIŲ VIRS ŽEMĖS

JAV-bių karo aviacijos gydyto
jas, majoras David Simons, perei
tą savaitę, prie baliono pririštame 
aliuminiam narve, pakilo 19 my
lių į erdves ir sumušė balionu pa
kilimo rekordą.

D r. D. Simons, būdamas 100. 
000 pėdų augštyje, per radiją pra
nešė žemės gyventojams, kad jis 
"jaučiąsis patogiai”. Tai buvo jo 
pirmieji žodžiai po 9 vai. supimosi 
ore. Temperatūra jo aliumininiam 
narve buvo gerokai kritusi — ter
mometras rodęs 64 laipsnius šalčio.

D. Simons aliuminijaus narv»- 
lis — 9 pėdų auguščio ir 3 pėdų 
pločio, aprūpintas moderniškiau- 
siais tyrinėjimų aparatais, ore iš
buvo 35 vai. Nusileidęs mjr. Si
mons pareiškė, kad visą laiką jau
tęsis puikiai.

• Pereitą savaitę, antrą kartą 
11 dienų laikotarpyje, buvo jaučia
mas gana stiprus žemės drebėji
mas N. Zelandijoj. Stipriausi smū
giai buvo Jaučiami apie 5.47 vai. 
po pietų Wellington**, Palmerstone 
ir kt žemės drebėjimas truko apie 
pusę minutės.

SYRIJĄ KOMUNISTINIAM TINKLE
NAUJAS NERAMUMŲ ŽIDINYS VID. RYTUOSE. VAKARAI 
RIMTAI SUSIRŪPINĘ. KALTIS IMAI AMERIKAI.

Nesenai buvo Sueso kanalas, 
paskui Jordanas, Omanas ir Je
menas, •• dabar Syriją atsidūrė 
pasaulio spaudos pirmuosiuose 
puslapiuose ir radijo pranešimuo
se.

Syriją buvo labiausiai paraudu
si Vid. Rytų valstybė. Jos užsie
nio ir vidaus politikoj ilgesni lai
ką buvo ryškios prosovietinės ten
dencijos. Tik pastarųjų dienų 
įvykių raida pasidarė aliarmuo
janti, kada kariuomenės vadovy
bė atsidūrė komunistinių vadų 
rankos*’.

Syrijos kariuomenės vadą ge
nerolą Nizamuddin nušalinus, jo 
virtą užėmė komunistas pulkinin
kas A f if Bisri, kuris tuojaus pra
dėjo karininkų areštus, populariai 
tariant, kariuomenės valymą.

Naujojo kariuomenės vado įsa
kymu, šarvu* »čiai ir tankai plieni
niu žiedu apjuosė šalies sostinę 
Damaską. Politiniai stebėtojai ma
no, kad raudonieji, paglemžę kraš
to valdžią j savo rankas, likviduos 
jiems nepalankias partijas.

Syrijos mlnisterių kabinetas jau 
pasirašė karinės ir ekonominės 
pagalbos sutartį su Sov. Sąjunga. 
Ministerių kabineto įgaliotas tau
tos ūkio ministeris toliau tariasi 
su Sov. Sąjunga ir Čekoslovakija.

Egipto prezidentas Nasseras 
įvykiais Syrijoje taip pat yra rim
tai susirūpinęs, nes ir jam nėra 
malonu turėti komunistinį kaimy
ną.

Vakarų valstybės, ypač Ameri
ka ir Anglija, į politinių įvykių 
raidą Syrijoje žiūri su neslepia
mu susirūpinimu. Prezidentas Ei
senhoweris, kaip pranešama iš Va
šingtono, turėjo spec, pasitarimą 
su užsienių reikalų ministerių Dul
les. kai šis Syrijos krizės reika
lus aptarė su Didž. Britanijos 
ambasadorium Hamid Cacia.

Reikalai « ina savo keliu. Sov. 
Sąjungos ginklai ir “kariniai spe

DAR KELI ŽODŽIAI DEL

SPAUDOS BALIAUS
"MOŠŲ PASTOGĖS” SPAUDOS BALIUS S| ŠEŠTADIENI 

— RUGPJŪČIO 31 D.

Cabramattos Civic Town Hall
• PROGRAMA: Ramona Ratas — baletas. Br. Kiveris Ir Alg. 
Plūkas — akordeonų duetas. Jonas Gaižauskas — solo dainos.
• J OS V PASTOGĖ — specialus balių laikraštis.
• LOTERIJOJ — gražūs ir vertingi dalykai.
• BUFETE: ančių šlaunelės, vištų sparneliai ir įvairiausių spalvų 
butelių kakleliai, be to, kokteilių baras. (Pastaba: viskas beveik sa
vikaina, tad apsisunkinti “khimšeliais*’ tikrai neverta).
• Kiekvenam svečiui nemokamai pirmoji taurelė ir kuklus užkan
dėlis.
• šeši muzikantai darbuosis scenoje, o mes vist salėje.
• Tikimasi, kad bus išvengta oficialių kalbų bei kitokių baliaus nuo
taikai žalingų pasireiškimų.
• Iki šiol staliukus užsisakė trys ketvirtadaliai baliaus dalyvių. Iki 
penktadienio 8 vai. vak. pakvietimus dar galima užsakyti šiais tele
fonais: “M.P.” red. — LF 7837, V. Simniškis — MX 2120, O. Motu
zas — UY 2805. Tikimasi, kad bus galima gauti pakvietimų ir įei
nant į salę, bet tik labui ribotas skaičius.
• Baliaus pradžia 7 vai. vak. Pagal valdinių įstaigų išduotus pažy
mėjimus, salėje galėsime bendrauti iki 2 vai. Taigi, laiko užteks 
pašnekesiams, dainoms, šokiams ir kitokiems žaidimams.
• Vėluotis į balių nereikėtų, nes svarą mokam** už pilną laiką.
• Turimomis žiniomis, į balių organizuotai atvyksta wollong»*ngiš- 
kiai, pusiau organizuotai — kanberiškiai, be jokios organizacijos — 
melbourniškiai ir iš kitų vietų lietuviai, n sydnėjiškiai — kompaktine 
mase.
• Tad iki pasimatymo spaudos baliuje!

cialistai” nepertraukiama srove 
| plūsta į Syriją. Ar šitai reikia 
’ suprasti, kad Syriją jau yra visiš

kai patekusi į Sov. Sąjungos glė
bi ir ją reikia laikyti pirmuoju 
Maskvos satelitu Vid. Rytuose?

Jeigu taip, tai kaip Amerika ir 
kitos Vakarų valstybės apsaugos 
savo gyvybinius interesus šiame 
svarbiame sektoriuje nuo Sovietų?

Bagdado pakto valstybės — 
Turkija, Irakas, Pakistanas, Per
sija ir-Anglija šiuo klausimu ren
kasi ekstra pasitarimo.

Turkija aiškiai davė suprasti, 
kad ji nepakęs komunistų įsiga
lėjimo Syrijoje.

Syrijos vyriausybė kaltina Ame
riką destruktyvia veikla ir ek*»- 

1 nomine blokada.
Syrijos komunistų spauda skel

bia, kad Syrijos prezidentas, ku
ris šiuo metu yra Egipte, dėl pa
šlijusios sveikatos yra pasitraukęs 
iš savo pareigų. Skelbiama, kad 
j Libanoną yra pabėgęs ir prezi
dento pareigas ėjęs dr. Nazem ei 
Kudsi. Damasko spauda paneigia 
šią žinią — prezidento pavaduo
tojas, rašoma, esąs sostinėje ir 
• inąs savo pareigas. Kiti šaltiniai 
skelbia, kad viceprezidentas pri
verstas eina pareigas ir turi pa
sirašinėti jam pakištus įsakymus.

Reuterio žinių agentūra pra-ANGLAI IR ATOMAS
ANGLIJOS GYNYBOS MNISTE

Šiomis dienomis Australijoje 
lankėsi Anglijos gynybos minis
teris Duncan Sandys. Jis Čia tu
rėjo svarbius pasitarimus ginkla
vimosi klausimais. Spaudos konfe
rencijoje ministeris pareiškė, kad 
Anglija atominių ginklų projekta
vime yra pralenkusi Ameriką.

Jis sako, kad Anglija nemėgi
na daryti tai. ką daro Amerika. 
Anglija esą eina savu keliu ir yra 
pažengusi toliau.

šia proga jis pareiškė, kad 
Anglija, mažindama kariuomenę, 
didina ginklų jėgą, apginkluoda
ma savo karius naujausiais ato
miniais ginklais. Anglų “Canber
ra” tipo turbininiai bombonešiai 
Malajuose jau yra pritaikyti ato
minėm bombom gabenti.

Anglijos gynybos ministeris at
sisakė duoti kokių nors paaiškini
mų dėl savo kelionės tikslo ir pa
sitarimų su Australijos vyriausy
be bei kariniais vadais. Jis pažy-

PRETENDENTAI 
l LIETUVOS SOSTĄ

Pretendentų į Lietuvos karalius 
yra bent keletas. Dabar atsirado 
dar vienas, tai kunigaikščio Jur 
k»«s Galitzine dėdė.

Princas Jurka, prieš keletą die
nų iš Amerikos atvykęs į Syd- 
nėjų, kaip savo laivininkystės 
bendrovės atstovas, spaudos ats
tovams duotame pasikalbėjime pa
reiškė, kad jo dėdė yra rusų oku
puotos Lietuvos sosto pretenden
tas. Princo Jurkos tėvas rusas, o 
motina anglė. Pats princas yra 38 
metų amžiaus, gerokai žilstelėjęs 
simpatingas, augštos kultūros vy
ras, bendradarbį priėmė
Australijos viešbutyje. Pasikalbė
jimą su juo atspausime kitame 
numeryje.

neša, kad Syrijos slaptosios poli
cijos šefo pik. Soroj įsakymu, iš 
visų valdinių tarnybų ir kariuome
nės šalinami antlkomunistiškai 
nusistatę pareigūnai. “Valymas” 
plačiai palies ir Syrijos diploma
tinę tarnybą užsieniuose. Antiko- 
munistams ruošiami teismai. Ma
noma, kad į kaltinamųjų suolą 
pirmiausiai bus pasodintas buv. 
kariuomenės vadas gen. Niza
muddin.

Praktiškai Syriją yra komunis
tų rankose. Sov. Sąjungos visoke
riopai remiami jie valdžią užgro
bė. Todėl dabar Maskva skuba čia 
galimai greičiau įsitvirtinti.

Vakariečiai iki šiol dar nieko 
konkretaus nėra nuveikę, kad Vid. 
Rytai būtų apsaugoti nuo raudo
noj** voro. Tiesa, JAV-bių šeštasis 
laivynas gavo skubų įsakymą už
imti atitinkamas pozicijas Vidur
žemio jūroje, bet oficialiai skel
biama, kad tai esą tik eiliniai ma
nevrai. Manoma, kad Amerika no
ri būti pasiruošusi visokiems ne
tikėtumams.

Komunistinė Syriją ateityje 
Maskva! tarnautų kaip tramply- 
nas Vid. Rytams užgrobti.

• Argentinos parlamento rin
kimuose kandidatus buvo išatačiu- 
sios api** 50 partijų. Daugiausia 
balsų surinko nuosaikieji radika
lai.

RIS LANKĖSI AUSTRALIJOJE 

mėjo, kad apie tai bus pranešta 
bendru komunikatu, gi Jis asme
niškai šiuos pasikalbėjimus laikąs 
labai svarbiais ir naudingais. Mi
nisteris pabrėžė, kad Anglija ir 
Amerika labai glaudžiai bendra
darbiauja atominių ginklų srity
je.

Duncan Sandys, kalbėdamas 
api** gynybos stiprinimą, pasakė 
kad Anglija nors ir nesitiki, kad 
jai kada nors reikės panaudoti 
atominius ginklus, bet ji sudaro jų 
atsargas, kad nebūtų užklupta ag
resoriaus nepasiruošus.

Tarptautinis Gripas
Azijos gripas pareikalavo dide

lio skaičiaus gyvybių ne tik Azi
joje, bet ir Australijoje. Dabar, 
štai, pranešama apie Argentinos 
gripą, kur šins ligos kamuojamas 
apie I m ii ionas argentiniečių gy
dės namuose ir ligoninėse.

Iš Buenos Aires UP žinių agen
tūra praneša, kad dėl gripo epide
mijos Argentinoje uždarytos veik 
visos mokyklos, sporto parengi
mai, net vienas Buenos Aires 
di*firaštis kurį laiką dėl gripo ne
beišėjęs.
•

• Rytų Vokietijos komunisti
niai vadai baiminasi, kad Vak. 
Vokietija “nenupirktų” iš Mask
vos Rytų Vokietijos, šiam baiml- 
nimuisi pagrindo duoda Sov. Są
jungos karštas noras užmegzti 
plataus masto prekybinius ryšius 
su Vak. Vokietija. Gi dr. Adenau
erio vyriausybė sutinka pradėti 
“biznį” su Maskva, kai bus su
jungta Vokietija. Nurodoma, kad 
Sov. Sąjunga labai reikalinga 
Vak. Vokietijos pramonės.

METRAŠČIO
KONKURSAS

ALB Krašto Valdybos posėdyje, 
Australijos lietuvių metraščio re
daktorius supažindino valdybos 
narius su metraščio planu ir pa
ruošiamaisiais darbais.

Susitarus su Krašto Valdyba, 
skelbiamas Australijos lietuvių 
metraščiui pavadinti konkursas — 
norima surasti tinkamą terminą, 
kuris eitų tituliniu pavadinimu. 
Papildomoji antraštė būtų: “Aus
tralijos lietuvių metraštis”.

Konkurso sąlygos: 1. Metraščio 
pavadinimo konkurse gali daly
vauti kiekvienas Australijos lie
tuvis. 2. Pageidaujama, kad pava
dinimas būtų vieno arba dviejų 
žodžų. 3. Asmeniui pasiūlymų 
skaičius neapribojamas. 4. Po pa
siūlymu konkurso dalyvis pažymi 
pavardę Ir adresą. 5. Konkurso 
terminas — š.m. gruodžio 1 d.

Konkurso komisiją sudarys ALB 
Krašto Valdyba, Lietuvių Kultū
ros Fondo Australijos Valdyba 
ir Metraščio Redakcija. Pavadini
mą nuspręs balsų dauguma. Lai
mėjusia nemokamai gaus gražiai 
įrištą metraštį.

Siunčiant pasiūlymus adresuoti: 
Metraščio Konkursui, 21 Mazarin 
SU, Herne Bay, N.S.W.

METRAŠČIO REDAKCIJA.

• Chruščevo mielaširdingumas 
neturi ribų — jis pasiūlė suteikti 
Ceilonui paramą žmonėmis Ir ma
šinomis, kad Ceilonas galėtų ap
sodinti 30.000 akrų žemės gumos 
medžiais. Chruščevas pažadėjo 
parūpinti ir gumos medžių. Ma
noma, kad ceiloniečiams pataikau
ti būtų pasiųsta “savanorių” ir 
iŠ Lietuvos.

• Prancūzijai nuvertinus fran
ką, pakelti tam tikroms darbinin
kų kategorijoms atlyginimai.

• New South Wales žemės ūkio 
specialistai mano, kad jeigu arti
miausiu laiku nebus pakankamai 
lietaus, tai smarkiai nukentėsiąs 
šios valstybės kviečių derlius.

Lietaus stoką stipriai jaučia 
apelsinų, citrinų ir kitų vaismed
žių sodai.

• šios savaitės pradžioje Aus
tralijos Snieguotuose kalnuose 
baigti 14 mylių tunelio kasimo 
darbai. Tai vienas didžiausių Snie
guotųjų kalnų hydro elektrinių 
jėgainių schemos darbų, šis tune
lis nukreips vandenį iš Adiminaby 
užtvankos (ant Eucumbene upės) 
į Tumut Ponds rezervuarą ir po
žemines Jėgaines.

• Iš 100 Austrijos atvykusių 
turistų 5 paprašė politinių pabė
gėlių prieglobsčio. Pastarosiomis 
dienomis taip pasielgė per 30 len
kų.

• Rytų Voketijos mln. pirm, 
pavaduotojui Ulbricht Mecklen- 
burgui vienoje kalboje pradėjus 
girti kolūkiečius, ūkininkas Engei 
pareiškė: “Ministeri pirmininke, 
tamsta neprivalai užmiršti, kad 
mes esame išaugę ūkininkais”. Ir 
toliau jis pasakė visą teisybę apie 
kolūkiečių “gerbūvį”, liepdamas 
ministerlui pasišnekėti su kolū
kiečiais apie suirusias mašinas, 
organizacinę netvarką ir kitas 
blogybes.

• Anglijos milionierius Rotšil
das paliko stambią sumą svarų 
Izraelio parlamento rūmų staty
bai.
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Jau 1923 N. Berdiajevas įspėjo 
Europą nelaikyti bolševizmo tik-

TRYS EUROPIEČIŲ ILIUZIJOS KOMUNIZMO AKIVAIZDOJE
tai “plėšikų gauja”, kurią būtų 
galima “iš pasaulio pašalinti ge
rai organizuotos kavalerijos divi
zijomis”, o regėti jame “gilesnę, 
baisesnę ir grėsmingesnę apraiš
ką”, negu tik senojo rusiškojo re
žimo nuvertimas. 1) Tačiau va
karietis žmogus buvo toks išdidus, 
jog šis įspėjimas nedarė jam jo
kio įspūdžio. Ano meto Europa pa
tikėjo ne bolševikų ištremtam Ber- 
diajevui, bet bolševikų neregėju
siam Josė Ortega y Casset, ispa
nų socialogui * ir filosofui, kuris 
1926 bolševizmą pavadino “nuo

bodžiu visų revoliucijų pamėgdžio
jimu” ir “atbaigta revoliucine ba
nalybe”^) Berdiajevas Rusijos re
voliucijoje įžiūrėjo “pasaulio re
voliuciją ir krizę, savo reikšme 
nenusileidžiančią senovės žlugi
mui” (p. 93). Tuo tarpu Ortega 
neteikė jai jokios reikšmės. “New 
Yorkas ir Maskva neduoda nieko 
naujo, palyginus su Europa. Jie 
yra tiktai Europos viešpatavimo 
pakraščiai, atitrūkę nuo kamieno 
ir todėl netekę prasmės. Kalbėti 
apie New Yorką ir Maskvą iš tik
ro yra net nepatogu” (p. 90). Ir 
dar kitoje vietoje: “Aš esu įsiti
kinęs ,kad rusiškai nudažyto ko
munistinio Credo turinys ir šian
dien, ir anksčiau europiečio ne
domina, netraukia ir jokios mie
lesnės jam ateities nerodo” (p. 
123). “Rusijai reikės dar šimtme
čių, kol ji galės mėginti reikšti 
noro viešpatauti” (p. 91).

Bet net prieš keletą metų gar
susis anglų kultūros istorikas Ar
nold Toynbee rašė: “Mano pa* 
žiūra, komunizmas yra lapas iš 
Krikščionybės knygos, kurį išplė
šė ir kurio nesuprato”,3) elgda-

1. ISTORIOSOI
AR KOMUNIZMAS TURI

Bolševizmo atžvilgiu yra būdin
ga vakariečio žmogaus nuotaika 
— laukti komunizmo žūties iš vi
daus, laikant jį*vienu iš daugybės 
istorijoje kilusių sąjūdžių, kurie 
atsiranda ir praeina, nepalikdami 
kartais nė pėdsakų. Tebegyvenda
mi istorinio reliatyvizmo dvasia, 
Vakarai (visų pirma anglosak-

miesi su juo taip, “tarsi jis būtų 
visa Evangelija” (p. 229). Toyn
bee atrodo, kad marksizmas esąs 
tik vienašališkai išvystytas krikš
čioniškasis socialinis mokslas, ki
taip tariant krikščioniškoji erezi
ja. “Rusai pasiėmė šią Vakarų 
ereziją, ją prisitaikė ir dabar šau
na su ja į mus atgal. Tai yra pir
mas šūvis jų atakoje prieš Vaka
rus” (t.p.). Bet Toynbee netiki, 
kad šis šūvis būtų pavojingas. 
Jam atrodo, kad orientalinė^ tau
tos, Indija ir Kinija, gali aiškiai 
ilgam laikui daryti vakarietiška
jam mūsų paveldėjimui žymiai 
pastovesnės įtakos, negu Rusija 
su komunizmu gali kada nors to 
tikėtis” (p. 229-30).

šitos garsių Europos vyrų min
tys apie bolševizmo reikšmę, rodo, 
kaip nerealiai sovietinė Rusija 
buvo ir tebėra suprantama. Įvy
kiai Rusijoje revoliucijos metais 
virto pasaulinio svorio perversmu, 
kuris nepasibaigė taip banaliai, 
kaip visos kitos revoliucijos, bet 
padėjo pamatus iš tikro naujam, 
tegul ir demoniškam, gyvenimui.

Visos šios sudužusios praeities 
pažiūros verčia mus kiek atidžiau 
pažvelgti ir į dabartines Vakarų 
žmogaus iliuzijas komunizmo at
žvilgiu, jas panagrinėti ir įvertin
ti. Gyvenimas iliuzijomis šiuo me
tu yra iš tikro pragaištingas. Ko
va su komunizmu galės būti lai
mėta tik tada, kai jį suprasime 
ligi pat gelmių ir kai žvelgsime 
į jį visiškai blaiviai, neapgaudinė- 
dami savęs savo pačių susikurto
mis svajonėmis. O tokiomis sva
jonėmis Vakarų žmogus dabar 
kaip tik ir serga. Pamėginkime 
jas sugrupuoti ir perkošti.

INE ILIUZIJA
SUGRIŪTI IS VIDAUS?

torijoje kartais mršta pačios ge
rosios idėjos ir labai ilgai gyvena 
pačios niekingiausios. Tikėti isto
rinės evoliucijos “protingumą”, 
esą ji selekcijos būdu atrenka ir 
gyventi leidžia tik patiems stip
riausiems sąjūdžiams dėl jų vidi
nės tiesios, reiškia netikėti istori
joje besireiškiančią žmogaus lais-
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sas, nekelia jo nė dabartiniai so
vietai. Viena tačiau yra tikra, kad 
Iš marksistinės sąmonės kils ki
toks žmogus ir kitokia visuomenė, 
šis žmogus pažins istorijos “są
lygas, eigą ir bendruosius rezul
tatus” (K. Marksas).

šis metafizinis komunizmo po
būdis rodo, kad jis yra pakeiti
mas ne tiek socialinės tvarkos, 
kiek krikščioniškosios metafizikos, 
pagal kurią ne žmogus, bet Die
vas yra istorijos Viešpats. Tai yra 
pakeitimas visos žmogaus mąsty
mo linkmės, įstatant ją į laiko ka
tegoriją, kurioje nėra nieko pasto
vaus ir absoliutaus. Amžinosios 

normos komunizme nyksta. Tiesa 
netenka amžinybės pobūdžio. Mo
ralė virsta esmingai “situacijos 
etika”. Viską apsprendžia gyvena
masis istorijos momentas. Gali

šis momentas komunistinę prakti
ką ir labai priartinti prie krikš
čioniškosios praktikos (pv. šeimos 
gyvenimas yra pasidaręs jau pa
našus), tačiau visa tai bus pa
grįsta tik situacija, tik momento 
reikalavimais, o ne kuria nors bū
ties tiesa ar apreikštąja dievišką
ja norma. Komunizmo metafizi
niai pagrindai yra kitoki — štai 
kas jį skiria nuo vakarietiško mąs
tymo bei gyvenimo. Kas šių pa
grindų nesuvokia, tas komunisti
nio paviršiaus gali būti lengvai 
suviliotas ir apgautas. Esama daug 
duomenų, kad vakariečiui žmogui 
šio pagrindų įsisąmoninimo dar 
labai stinga. Anoji istoriosofinė 
iliuzija, laukti komunizmo žūties 
iš vidaus, kaip tik ir yra atremta 
į komunizmo pagrindų nepažini
mą.

2. SOCIOLOGINĖ ILIUZIJA
AR KOMUNIZMO IŠAUGINTA 
PAJĖGI VAIRUOTI GYVENIMĄ

Šalia vakarietiškos pažiūros, 
esą komunizmas žlugsiąs dėl vi
daus išsekimo, žengia kita pažiūra, 
reginti komunizmo istorijoje nuo
latinį išsivystymą demokratijos 
linkui. Rusiją lankiusieji Vakarų 
žurnalistai jau senokai yra metę 
mintį, esą bolševikų pastanga su
kurti neklasinę visuomenę ne tik 
kad nėra pasisekusi, bet, priešin
gai, ten kylą naujos klasės, turin
čios nemažesnės reikšmės, negu 

senosios. Jos statančios savų rei
kalavimų, saugančios savas privi
legijas, nebenorinčios būti prole
tary atu. Svarbiausia esą tai, kad 
šios klasės kaip tik yra Rusijoje 
valdančiosios. Todėl esą visai na
tūralu, kad jos pamažu pakeisian
čios visą bolševikinę santvarką.
Komunizmas iš lėto išsivystysiąs 
į buržuaziją.

Nėra jokios abejonės, kad šis 
Rusijos lankytojų pastebėjimas 
turi pagrindo. Lygybės principas 
sovietuose niekad nebuvo ir nėra 
įvykdytas. Nelygybė ten viešpa-

sai!) regi bolševizme savotišką 
socialinį paklydimą, kurį istorija 
pati atities ir išlygins. Evoliuci
jos galia esanti tokia stipri, jog 
ir komunizmą ji atversianti į pro
tą. štai kodėl A. Toynbee, kaip 
minėjome, ir kalba apie komuniz
mą kaip apie lapą, išplėštą iš 
krikščioniškosios Evangelijos. Rei
kia tik turėti kantrybės, ir šis la
pas vėl būsiąs įglaustas į visą 

knygą, surasdamas organišką sa
vo vietą. — šios nuomonės yra ir 
Rusijoje gimęs prancūzas W. Wei- 
dlė, parašęs savotišką Rusijos is
torijos skerspjūvį “La Russie ab- 
sente et prėsente”, kur jis tvir
tina, kad, galimas daiktas, Rusija 
vieną dieną atrasianti pirmykštę 
savo sielą ir savo praeityje pažin- 
sianti pati save. “Jei šitokia die
na ateitų, — sako Weidlė, •— Ru
sijai nereiktų nieko atmesti iš to, 
ką revoliucija atnešė jai kaip ne
prarandamą turtą, net nė bolševi- 
stinės doktrinos, kuri jau neteko 
prasmės ir virto tik Jauku užsie
niui vilioti”. Rusijai tektų atmesti 
tik antikultūrą ir pakeisti ją tik
ru išsilavinimu ir tikra kūryba.4) 
Taigi ir Wcidle mano, esą komu
nizmas šslgemąs ir stovįs žlugimo 
išvakarėse dėl vidinio išsekimo.

Tai yra istoriosofinė iliuzija, Va
karų pasaulyje šiandien gana po
puliari. Jos klaida yra dvejopa. Vi
sų pirma komunizmo žūties iš vi
daus belaukiu žmonės nesupran
ta, kad, nors žemėje ir nėra nieko 
amžino, tai vis dėlto nėra neįma
noma, jog komunizmas truktų vie
ną ar net keletą šimtmečių, jog 
jis tarsi banga persiristų per 
visą pasaulį ir tik tada, išsėmęs 
visas savo galimybes ir išgyvenęs 
visas savo formas, žlugtų, palik
damas po savęs neįsivaizduojamus 
dvasinės kultūros griuvėsius. Pa
sitikėti žmogiškųjų dalykų žlun- 
gamumu ir laukti komunizmo sa
vaimingos žūties, reiškia neregėti 
UUflįpio vyksmo reliatyvumo: is-

vę bei apsisprendimą ir galop blo
gio veikimą.

Antra klaida, dar pavojingesnė, 
yra ta, kad tie, kurie laukia komu
nizmo mirties iš vidaus, nesupran- i 
ta pačios jo esmės, kuri yra ne 
socialinė, bet Aetafizinė. Sociali
nė komunizmo teorija yra tik me
tafizikos išvystymas bei pritaiky
mas istorijos vyksmui. Labai bū
dingas yra faktas, kad Marksas, 
taip dažnai ir taip aštriai kritika
vęs senąją visuomeninę santvar
ką, niekur savo raštuose nėra nu
piešęs, kaip gi atrodys naujoji 
santvarka, kai proletariatas bus 
nugalėjęs buržuaziją ir įvedęs so
cialistinę santvarką. Šitokio vaiz
do nepiešia nė .dabartiniai sovietų 
ideologai. Jie vis atidėlioja komu
nizmo pergalę, perkeldami ją į 
ateitį ir nesileisdami dėstyti, kaip 
viskas atrodys tada, kai individo 
interesai bus sutapę su visuome
nės interesais. Galimas daiktas, 

kad tiek Marksą, tiek dabartinius 
sovietų sociologus sulakio instink
tas nesileisti į utopijas, nes kiek
vienos metafizikos įvykdymas is
torijoje yra utopija: jokia meta
fizika nėra įvykdoma praktikoje. 
Tačiau viena, kas yra galima: šią 
metafiziką įvykdyti žmogaus są
monėje. Komunizmas kaip tik to 
ir siekia. Jis laiko save proleta
rinės sąmonės žadinimu dirban
čiųjų masėse, kad tuo būdu ma
sė, kuri anksčiau apsprendė isto
riją nesąmoningai ir todėl gyveno 
tik priešistorijos gadynę, dabar 

“neštų ateitį savo rankose”, kaip 
skelbia Marksas savo manifeste, 
ir tuo būdu pereitų į tikrąją isto
riją. Komunizmas kaip tik ir lai
ko save tokiu naujosios istorijos 
kūrėju. “Prieš mūsų akis, — teigia 
šiandien-sovietai, — vyksta mark
sizmo klasikų skelbtas žmonijos 
perėjimas iš priešistorijos į tik
rąją istoriją”.5) Ar šis perėjimas 
pagerins visuomenės medžiaginę 

padėtį, šio klausimo nekalė Mark-

tauja net žymiai didesniu mastu, 
negu Vakaruose. Administruoti vi
są gyvenmą, nepaliekant jokios 
srities privatinei iniciatyvai, pa
reikalavo didžiulio valdininkų kad
ro, kuris savaime ir būtinai turė
jo būti geriau aprūpintas, negu 
darbininkija ar ūkininkija. Ir šis 
kadras, ši “naujoji augštuomenė”, 
kaip teisingai sako W. Weidlė, 
“pavyzdžiai saugo savo privilegi
jas, yra judri, trokšta pasipelnyti, 
yra visiškai abejinga praeičiai, o 
godžiai žiūri tik į ateitį”.6) Tai 
yra faktas, kurio neigti negali-

SOVIETINĖ BURŽUAZIJA YRA 
DEMOKRATIJOS LINK?

ma. Tačiau reikia jį tinkamai su
prasti. Ar iš tikro jis reiškia ko
munizmo išsivystymą į buržuazi
jų?

Kas sudaro šią “sovietinę bur
žuaziją”? Vakaruose ji susideda iš 
pramonininkų, prekybininkų, lais
vų profesijų, žemės savininkų, va
dinasi, iš tokių žmonių, kurie turi 
nuosavybes ir daugiau ar mažiau 
yra nuo valstybės nepriklausomi. 
Tuo tarpu Sovietų Sąjungoje vis
kas yra valstybės žinioje bei kont
rolėje. Visi šio sluogsnio žmonės 
ten yra valstybės tarnyboje. So: 
vietinė buržuazija yra ne kas kita, 
kaip valdininkija plačiausio šio 
žodžio prasme. Jos galios šalti
nis yra ne savarankiška veikla ir < 
ne privatinė nuosavybė, kaip Va
karuose, bet iš valstybės rankų 
gaunamas atlyginimas pinigo, bu
to, susisiekimo piremonių, pirki
mo lengvatų pavidalu. Sovietinė 
buržuazija ne tk kad nėra nuo 
valstybės nepriklausoma, kaip Va- 
karuose, bet ji yra kuo labiausiai

kuris stengsis atsverti kiekvienoje 
visuomenėje iškylančius buržuazi
nius polinkius. O partija turi ge
rų priemonių šiam pavojui užbėg
ti už akių ir buržuazijos galią pa
daryti nekenksmingą.

Dvi priemonės pasirodo esančios 
sėkmingos augančiai buržuazinei 
klasei sutramdyti: 1. “pinigo ap
valymas” ir 2. paveldėjimo mo
kesčiai.

Kadangi sovietinės buržuazijos 
galia glūdi jos uždarbyje, o ne jos 
kapitale daiktiniu pavidalu (sovie
tuose galima turėti daugių dau
giausia automobilį ir nedidelę vi- 
liukę), todėl buržuazinė klasė gali 
turtėti, tik telkdama pinigą. Tuo 
tarpu pinigas yra labai pažeidžia
mas dalykas. Sovetinė valstybė jį 
pažeidžia sąmoningai ir sistemin
gai. Kartas nuo karto Sovietų Są
junga vykdo vad. “pinigo apvaly
mą”, prisidengdama noru likviduo
ti spekuliantus ir juodąją rinką. 
Pastarojo apvalymo metu pinigo 
savininkams buvo palikta tik 3000 
rublių, o visa kita buvo pakeista 
santykiu 1:10. Sumažinant tad vi
są turimą pinigo kiekį dešimt kar
tų. — Iš kitos pusės, sovietai nuo
latos leidžia vad. vidaus paskolas, 
kurias turi praktiškai pirkti visi,1 
kas nenori nustoti komunistų ma
lonės. Valstybė moka už šias pa
skolas procentus ir sieja su jomis 
loterijos laimėjimus net ligi pusės 
miliono rublių. Tačiau pinigų ap
valymo metu ir šios paskolos esti 
nuvertinamos ligi 30% pirmykštės 
savo sumos. Taigi ir paskolų for
ma turimas kapitalas sumažėja 
dviem trečdaliais. Galop neteko 
girdėti, kad valstybė būtų vieną 
ar kitą iš savo taip gausių vidaus 
paskolų realiai išpirkusi. Ji jas 
praktškai sunaikina nuvertindama, 
bet ne išpirkdama. Vadinasi, so
vetinė valstybė sąmoningai sten
giasi, kad privatinis kapitalas pi
nigo pavidalu visados pasiliktų 
kukliose ribose ir niekad nevirstų 
jėga atskiro žmogaus ar atskiros 
klasės rankose.

Dar sėkmingesnė priemonė yra 
paveldėjimo mokesčiai. Kadangi 
nekilnojamo privatnio turto, iš
skyrus nedidelius namelius sa
viems reikalams, sovietuose nėra,

išduota valstybės malonei.
Ar gali tad ši klasė kada nors 

tapti pavojinga socialistinei san
tvarkai ir pakeisti jos pagrindus? 
Tai galėtų atsitikti tik tada, jei 
komunistų partija, kaip viso gyve
nimo apsprendėja bei vedėja, šios 
klasės kūrimosi neregėtų, jos dva
sios nesuprastų ir laisvai leistų 
jai išsivystyti. Deja, taip nėra. 
Buržuazijos formavimąsi Sovietų 
Sąjungoje komunistai taip lygiai 
gerai mato, kaip ir Vakarai. Ko
munistų partija mėgino ir mėgins 
išlaikyti savo narių idealizmą,
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todėl praktiškai galima paveldėti 
tik pinigus. Bet paveldėjimo mo
kesčiai sovietuose yra toki dideli, 
jog jie šį paveldėjimą padaro 
praktiškai neįmanomą: prie pusės 
miliono rublių paveldėjimo mo
kesčiai siekia jau 90% paveldimos 
sumos. Tuo tarpu pusė miliono 
rublių Sovietų Sąjungoje dar nėra 
joks didžiulis turtas. Tuo būdu 
jei kam nors ir pasisektų sutau
pyti keletą milionų rublių ir juos 
palikti vaikams ar giminėms, šie 
gautų tk nuotrupas.

(Tąsa kitame numeryje)

Laukiama rublio 
nuvertinimo

(Elta) Lietuvoje, kaip ir kituo
se Maskvos valdomuose kraštuose, 
pastarais laikais gyventojuose 
plinta įsitikinimas, kad netrukus 
bus dar kartą nuvertintas rublis. 
Sovietinė propaganda stengiasi 
piliečius apraminti, teigdama, kad 
vyriausybė tokio žygio nenuma
tanti, bet piliečiai gerai atsimena 
1947 metus, kada valdžia taip pat 
įsakmiai paneigė visus nuvertini
mo gandus, o rublis po to visvien 
buvo nuvertintas. Laukdami rub
lio nuvertinimo, gyventojai sten
giasi turimus grynus pinigus kiek 
galint paversti daiktinėmis ver

tybėmis. Kai kur kilo stačiai pir
kėjų panika. Kaip praneša neutra
lūs stebėtojai, kurių vienam ki
tam pastarais laikais pavyko lan
kytis atskirose Sovietų Sąjungos 
respublikose, piliečiai rublių kra
tosi ir skubotai perkasi prekių 
ypač Pabaltijo valstybėse ir kai 
kuriose Ukrainos apygardose. Dėl 
to prekių ima trūkti, kas pirkėjų 
paniką dar labiau padidina. Aps
kritai Sovietų Sąjungoje vis ašt
riau ima pasireikšti infliacija. Po
pieriniai rubliai pasidaro vis la
biau beverčiai. Sovietų valdžiai 
tatai sudaro nemažą rūpestį. Ne
tik miestuose, bet ir kaimuose iš
klijuojami plakatai prieš "prekių 
spekuliaciją”, raginant piliečius 
nepasiduoti “gandams” apie gali
mą rublio nuvertinimą ir prekių 
pirkimo psichozei. Bet vistiek rub
liu niekas nepasitiki.
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Provincijos miesto Inteligentui tikras vargas, kol susiranda sau 
tinkamą žmoną. Gulbinai šiuo atžvilgiu niekuo nesiskiria nuo kitų 
miestų. Baigs mergaitė gimnaziją, praleis pas tėvą vasarą, o rudenį, 
žiūrėk, suriš mama jai ryšulius, brolis pavėžės iki stoties, ir ta iš
tirps Kaune. Viena studijuos, kita tik bandys, bet į savo miestą 
nė viena nebegrįš. O jei kuri liks Gulbinuose, tai greičiau jau kokia 
aplūžusi apsmukusi. Tokia įsimaldaus į kurią įstaigą ir ten pamažu 
nusens ir nuo keturiasdešimt savo amžiaus metų visiškai jau nebe
pasuks akių į vyrus, nes su pirmaisiais žilais plaukais teks galutinai 
ir neatšaukiamai palaidoti visas viltis kada nors dar ištekėti.

Vis dėlto būtų neteisinga sakyti, kad Gulbinai yra senmergių 
miestas ar kad visi inteligentai šičia senberniauja. kas j ieško žmo
nos, kaip alkanas duonos, tas ir randa ir veda. Nėra baigusios mo
kslus, tai susiieško sau šeštosios ar septintosios klasės gimnazistę, 
vakarais pasitinka ir palydi ją ir laukia,' kol ji parsineš brandos 
atestatą, šituo būdu žmonas sau užsiaugina net ir žilais paausiais 
vyrai, kurie kažkaip pražiopsojo jaunystę.

Kai į Gulbinus atvažiavo jaunas inžinierius Balanda, tai jis ne
buvo pasiryžęs sekioti paskui gimnazistes ir lydėti jų iki panamės. 
Dabar, gražiausia! Už viską atsako inžinierius, ir pirmaisiais mėne
siais jam rodės, kad moteris pati susiras jį ir dar graži moteris ir 
neprasta. O moters jam reikia. Mokslas baigtas, vieta yra, ir virši
ninkas, miesto inžinierius čirplys, žmogus pakenčiamas.

— Tik storžievių nemėgstu, — jau pirmąją savaitę čirplys 
prisipažino Balandai, kai tas ranka taukštelėjo jam per petį ir tarė: 
“Klausyk, paskolink man liniuotę”. — šiaip visi man lygūs, aš į no
sis nesidairau.

Mažasis Balandos išsišokimas tą pačią dieną buvo paties čirplio 
juokais užtrintas, ir jie abu, viršininkas ir valdinys, pakenčiamai su
gyveno ir dažnom progom pasikalbėdavo apie moteris. Balandai jos 
labai rūpėjo, o čirplys mėgo tom temom kalbėti, bet tuoj nusukdavo 
į savo praeitį ir į savo žmoną. Balanda labai greit sužinojo, kad 
čirplys dešimt metų mergino’ savo Stasę ir dviračiu vis bėgo į kai
mą lankyti jos.

— Kaimietė? — nustebo Balanda, klausęsis pasakojimo apie il
gametį važinėjimą.

— Mokytoja, — tarė čirplys.
— Mokytoja?
O ką? Negerai.
— Na, sakau, miesto inžinierius, tai jau ką nors...
— Manai, kad inžinierius tai jau turi vesti karalaitę, a? Matyt, 

pats esi labiau linkęs į gimnazistes, kaip daugumas Gulbinų senber 
nių inteligentų.

— Ne, ne. Ką čia gimnazistė! Aš pasakysiu, kad jau geriau 
vesiu už save vyresnę, bot kad paskui būtų tikra inžinlerienė.

(Tąsa 3 psl.)
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Tyliai Slenka Nebaigtas Vargas
LAIŠKAI IŠ SIBIRO

NEKLAUSKITE, KAS YRA ŠITŲ LAIŠKŲ AUTORIAI; NE
KLAUSKITE JŲ VARDŲ NEI PAVARDŽIŲ. NEKLAUSKITE IR 
KOKIU KELIU JIE PAKLIUVO Į ŠITO LAIKRAŠČIO SKILTIS 
-- JIE YRA TIKRI, KAIP SIBIRAS, KAIP KANČIA, KAIP PA
NIEKINIMAS IR MIRTIS. SKAITYDAMI ŠITUOS LAIŠKUS, 
TEISINGIAU JŲ IŠTRAUKAS, PALYGINKITE SAVĄJĮ GY
VENIMĄ SU SIBIRO TREMTINIŲ DALIA.

Kalmujoje šalta
Sesė rašo: “Kalmujoje žiemą 

šalta —• iki 50 laipsnių Celsijaus. 
O vasaros lietingos. Aš gyvenu 
800 metrų augščiau jūros lygio. 
Tai dar šalčiau. Vaiką tik vieną 
teturiu prie savęs. Kiti — plačia
jame pasaulyje: Lietuvoj, Toms
ke, Krasnojarske. Aš buvau iš
važiavus dešimčiai metų 
į Sibiro šiaurę, ant Ledinuotojo 
vandenyno kranto. 1952 m. grįžau 
ir dabar gyvenu čia. Sveikata? 

Žinoma, pragyventas laikas pada
rė savo. Jei galėtumėte ką at
siųsti ,tai užvis labiausiai reikia 
rūbų. Tiktų ir visokia avalynė. 

Rūbams geriau medžiaga.”

Nemalonu ir žmonėms 
pasirodyti

Kitas laiškas: “Esame sveiki 
tuo tarpu, tik jau labai viską su
dėvėjome, susinešiojome ir paliko
me tokios išvaizdos, kad nemalo
nu ir žmonėms pasirodyti. Dirbu 
lentpjūvėje ir prie statybų. Į mė
nesį-, skaičiuojant litais, gaunu 
apie 50. Taigi, pragyvenimas su
daro sunkumų... Didėja galimybė 
sugrįžti namo... numirti... ”

Gaila, jau suplyšo...
Kita šitaip rašo: “Jūsų laiš

kas buvo lyg tyruose “mana” iš 
dangaus. Aš perskaičius graudžiai 
verkiau. Man jis prminė tolimą 
praeitį ir dabartį. Apsidairiau sa
vo tamsiame barake — ten vien 
skudurai. Visą dieną man, nenoro
mis byrėjo ašaros. Pas mane nie
ko, nieko nėra. Aš niekur neinu 
ir taip pripratau, jei reikia kar
tais išeiti su kokiu reikalu, tai 
taip sunku. Jūs klausiat, ko mums 
trūksta? Sunku pasakyti. Aš tik 
parašysiu, ką mes turime. Vis tik 
kad ne nuogi. Tam kartui perplau
ni ir apsivelki. Man, vyrui ir vyr. 
mergaitei tenka iš senų ■— senų 

jaunesnių vaikų rūbų apsirengti 
(jaunesnieji 3 mokosi). Turiu dar 
atsivežtą žieminį paltą, jau vers
tas ir be pamušalo. Iš pamušalo 
pasisiuvau išeiginę suknelę. Iš 
juodų ir mėlynų gabalų, ir trum
pą, nes kitokia neišėjo. Kasdie
niniam darbui iš maišų pasisiuvau 
chalatą. Maišus pirkau dar Šiau
liuose, nuo amerikoniškų miltų, 
po 3 červoncus už maišą. Gaila, 
jau suplyšo. Labai man buvo ge
ras. Vasarą basa, o žiemą vaiko 
Čebatus ar veltinius užsimaunu. 
Kokias senas vyriškas kelnes — 
taip ir merdi jau 9 metai trėmi
me. Batų tai jokių neturiu. 
Baltinių ir neatsimenu kada turė
jau. Aš jau visai ligonis, viską 
skauda. Bet didžiausia bėda su 
rankomis ir kojomis. Nuo pereitų 
metų visi priešakiniai dantys pa
sidarė duobėti. Sako, nusilpo or
ganizmas. Jau nusibodo česnakai 
ir svogūnai, tiesiog nevirškina.”

Reikia rėžtuko...
Už sergantį brolį laišką parašė 

jo žmona: “Dėkoju už gražią do
vaną. Likau beveik viena — turiu 
tik vieną vaikelį. Vyresnieji abu 
mirė. Jų aš n e m a r i n a u, 
bet palaidojau pati. Dir
bu daržininke, turiu daug inspek- 
tų, tik neturiu su kuom, stiklus 
pjaustyti. Reikėtų rėžtuko, bet 
kur čia žmogus tokį brangų daik
tą gausi! Vyras jau 4 metai ne
dirba, labai serga. Jo inkstai pri
sipildė akmenimis. Ii* jau daktaro 
jam nėra. Gal pas jus yra kokių 
vaistų, kurie akmenis tirpdo? Si
bire gyvename nuo 1949 m. Gyve
name gerai, pavalgę esame kaip 
pas mamą prieš Velykas. 
O apsirengę esame taip puikiai, 
kaip per šv. Onos atlaidus gra
žiausia publikaant 
šventoriaus. Vaikui dak
tarai nori pripažinti tuberkuliozę. 

Bet jis dar mokosi. Esame su vy
ru susenę, visi kaulai braška, bet 
reikia dirbti, nes šeimoje esu 
stipriausia. Rašykite, ko jūs bijo
te, pas mus juk laisvė didžiausia, 
ir kas nori gali rašyti. Viso 
pasaulio j aunimas pas 
mus važiuoja, ko jūs bi
jote?”

Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 
Klubas rugpjūčio 10 d. posėdyje 
nagrinėjo temą “Mūsų parengi
mai”, kurią referavo A. Gasiūnas. 
Referentas savo pranešime ak
centavo, kad dabartiniai mūsų pa
rengimai yra praradę savo dva
sią, nes 1) jie nusibodę savo bana
liomis programomis, 2) ruošiami 
paskubomis, daugiau rūpinantis, 
ne kaip jie būtų pravedami, bet 
kad tik vyktų, 3) sprendžiant iš 
jų pasirodymų viešesniuose paren- 

| gimuose, atskiros organizacijos 
sunkiai pateisinančios savo buvi
mą, 4) parengimų lygio nepake
lianti ir spauda, kai juos aprašy
dama dažnai jų kokybę gerokai 
perdeda.

Atidarydamas šiuo klausimu 
diskusijas pirmininkaujantis pa- 

[ stebėjo, kad šios dienos mūsų pa
rengimai iš tiesų pasiekę savo 
kritišką tašką, ir reikėtų j ieškoti 
kokių išeičių, kad ilgainiui mūsų 
parengimai nepaliktų be dalyvių.

J.P. Kedys pasigedo iš referen
to sugestijų, kas darytina, nes 

referate tebuvę paliesta tik paren- 
I girnų trūkumai. Jis siūlo, kad visų 
sričių menininkai, gyveną Sydnė- 
juje, sudarytų savo organizacinį 
vienetą, kuris talkautų parengimų 
programose ir tuo pačiu palengvin
tų kitų organizacijų valdyboms 
darbą. J. Kalakonis, užstodamas

Miškai čia platūs
Brolis rašo: “Dirbu miške, žmo

na šeimininkauja: prižiūri ūkį, 
kurį sudaro viena karvė, kiaulio- 
kas, 14 vištų ir daržo kelios lysės. 
Į Lietuvą buvau grįžęs 1946 m. 
Paskui ir vėl išvažiavau į plates
nį pasaulį. Dabar taip ir gyvenu 
Krasnojarske, čia daug lietuvių. 
Padėtis viduj pagerėjo, gal ir gr-p 
šim į tėvynę, bet darbo ir čia yra, 

I miškai platūs, perspektyvos dide
lės.”

Broliui laiškas: Pradžioje, kai 
į čia patekome, aš dirbau miške. 
Dabar po namus tvarkausi. Gyve
namos vietos pakeitimu nesirūpi
name, nes tokiom smulkmenom nė
ra laiko. Be to, yra kas šituo pasi
rūpina. Mes daug dirbame, bet iš
laidos vaikams už mokslą dides
nės, negu mūsų pajamos. Studen
tai vasarą užsidirba ant drabužių, 
kitaip neišeina. Visi dirba miške, 
nes kitokių darbų čia nėra”.

Kas nedirba — tas 
nevalgo

Sesė rašo: “žinai, brolau, gyve
name taip gerai, kaip Petrelis 
prie gairės (Petrelis — buvo di
džiausias parapijoj vargdienis 
Red.), bet ktiemą prasčiau. Tik 
sveikata sušlubavo. Širdis tranko
si be jokios tvarkos, galva svai
gsta smilkiniai braška, sprando 

gyslos skauda. Žinia, kai 9 metus 
(žiemą — vasarėlę) su kirviu ant 
medžių parymai, tai visokios kva- 
rabos apninka. O dirbti reikia, nes 
kas nedirba, tas ir nevalgo. Taip 
ir dirbau iki dabar, kol iš klumpių 
išgriuvau. Tada atleido, nes ant 
nasilkų nunešta ir miške ne ką 
nuveikčiau. Tik bėda, kad nėra 
nė už ką gydytis, nė už ką pa
valgyti. Bet gyventi reikia, nes 
gyviems kapinių dar nėra... ”

.. .Kai nėra kuo apsivilkti
. Jauna, 15 metų mergaitė, rašo

savo dėdei: ‘Dirbu prie statybų. 
Mama serga, tėvelis toli. Ant 

maisto kaip nors užtenkam, "bet ki
tokių dalykų tai neįperkame. Tei
sybę pasakius, nedaug mudviem 
ir reikia. Blogiau kiek žiemą, kai 
nėra kuo apsivilkti.”

Mergaitė teprašo tik laiško ii’ 
nuotraukos, nes dėdę mačiusi ma
ža būdama. Ir ji su juo atsisvei
kina šitokiu posmeliu:
Tyliai plaukia mėnulis virš šilo, 
Slėpdamas medžio šakas,

[Tyliai slenka dar nebaigtas vargas, 
Mums ištiesdamas savo rankas.

XXX
Tai tik kelios ištraukos iš laiš

kų, rašytų brolių ir sesių iš Sibi
ro savo artimiesiemss laisvuosiuo
se Vakaruose. Tai kasdieninio si- 
birinės tremties gyvenimo iškar- 

.pos — tam gyvenimui paryškinti 
įjos čia ir atspaustos.

NUOMONĖSAPIE PARENGIMUS
spaudą, dalinai pateisino laikraš
čiuose kiek ir perdėtas korespon
dencijas, nes reikią skaitytis ir su 
dalyvaujančių programose ambici
jomis, ir iš dalies veikti juos ska
tinančiai, priešingu atveju galime 
prarasti ir tuos, kurie, neatsižvel
giant į pajėgumą, dar sutinka tal- 
kauti. Iš kitos pusės jis pastebė
jo, kad mūsų parengimų progra
mos kartais yra negailestingai 
perkrautos. Turint galvoj mūsų 
tautines šventes, kurios siejamos 
su pamaldomis, programa salėje 
vyksta skaudžiai nuobodi, kol pra
eina deklamuojančių kūdikėlių ei
sena, perilgos paskaitos. Pagaliau 
per eilę metų programoje daly
vauja tie patys žmonės, tad jeigu 
prieš 5-6 metus jie mus žavėjo, 
tai šiandien jie dalyvių primami 
šalčiau. Daug šviežumo ir gyvumo 
įgytų mūsų parengimai, jeigu bū
tų iškviesti parengimams meni
ninkai iš kitų miestų, čia dar ne
girdėti. Tai šventinio pobūdžio 
parengimai. Ne kitaip yra ir su 
pramoginiais parengimais, Šokikų 

vakarais. Išskyrus tai, kad ten per 
triukšmą dar tebesusikalbama lie
tuviškai, daugiau nieko nėra, kas 
jaunimą arba vyresniuosius pa
trauktų juose dalyvauti, čia jis 
priminė Sydnėjaus studentų pa
rengimus, kurie esą tikrai įdomūs 
ir kiekvieną kartą vis nauji. Reiš
kia, norint, galima padaryti.

V. Ratas, laiko jau geru ženk
lu, kad jei mes parengimais, ko
kie jie šiandien yra, nesame pa
tenkinti. Jis tiki, kad iš šios kri
zės bus išeita ir surasti nauji ke
liai. Jau vien tik tas, kad mes tai 
matome ir jaučiame, teigė V. Ra
tas, vers mus jieškoti kito kelio ir 
šios problemos sprendimo. Permai
nų negalima tikėtis tada, kol ne
jaučiama pačios krizės. L. Karve
lis suklasifikavo mūsų parengimus 
į tris grupes: 1) bendruomeniniai 
arba šventiniai parengimai, 2) 
atskirų organizacijų parengimai ir 
3) studijinio pobūdžio parengimai. 
Aplenkdamas dvi pastarąsias gru
pes, jis susikaupė daugiau ties 
šventiniais parengimais, kuriuose 
jis pasigedo šventiško iškilmingu
mo: iškilmingumas pakelia šven
tės nuotaiką ir išskiria mus iš 

kasdienybės, šalia to didžiuosiuose 
parengimuose privalomai turį da

lyvauti pilnam sąstate organizaci
jų ir bendruomenės vadovybės. 
Tai būtų didelis paskatinimas ir 
pavyzdys eiliniam dalyviui, kada 
jis mato vadovus drauge dąlyvau- 
jančius parengimuose. V. Šlioge
ris, to vakaro, šeimininkas, pripa
žindamas parengimų neaugėtą ly
gį, atkreipė dėmesį į tai, kad mū
sų gyvenimo sąlygos savaime mus 
smukdo: buvę inteligentai ir da
bar darbininkai, ne tik negali iš
laikyti savo lygio, bet nesulaiko
mai regresuoja. Vargu net ir tie, 
į kuriuos buvo dėta daug vilčių, 
tokiose sąlygose gali ką duoti. O 
prieauglio mažai teturime. K. Ke
mešys laiko esminiu dalyku remti 
ir skatinti jaunuosius menininkus. 
Bet ypač remtini tie meniniai vie
netai, kurie savo iniciatyva dirba, 
kaip teatras, choras ir kt. Mes no
rime juos matyti ir girdėti savo 
parengimuose, bet nepagalvojame, 
kaip jie išsilaiko. O jų neparem- 
dami neturime moralinės teisės 
reikalauti, kad jie talkautų mūsų 
parengimuose.

Kun. P. Butkus patikslino refe
rentą atsakydamas, kad mūsų iš
kilmingieji parengimai , didžiųjų 
švenčių progomis niekados neap
lenkdavo bažnyčios ir pamaldų. 
Tai jau tradicinis dalykas, nes pa
maldos sudaro tokių parengimų 
esminę pusę. Kažin ar būtų pras
mės šią tradiciją griauti, juo la
biau, kad per pamaldas mes misti
niu keliu jungiamės su visais lie
tuviais, kur jie bebūtų, ir su mi
rusiais. Kas liečia meninį prieaug
lį, kun. Butkus žiūri optimistiškai, 
bet kol jis pribręs, tai tenka tuo 
tarpu tenkintis tuo, ką turime.

Plunksnos Klubo diskusijos mū
sų parengimų klausimu užbaigtos 
pašnekėsiais prie kavos.

V-s.

SIŲSDAMI DOVANŲ 
SIUNTINĖLIUS PER

TAZAB & CO.
Jūs sutaupysite kelis svarus ir už 
tą sumą galėsite pasiųsti vertin
gų dovanų.
Aplankykite Tazab įgaliotinį V. 
MINIOTĄ, 18 Brussels St., Ho
mebush, Sydnėjuje, N.S.W. (5 mi
nutės nuo Nth. Strathfield • sto
ties), kuris atliks visus patarnavi
mus.
čia pamatysite ir medžiagų pa
vyzdžius bei kainoraščius.CEDRONO ROŽĖ

Jis pasakė ir nuleido galvą, o Čirplys pasisuko į savo stalą.
— Žinoma, vesi žilą, tai gal dar dvarą pasogos gausi, — paty

lėjęs tarė.
— Ne, ne, dvaras nebūtina.
— Aš nesakau, kad būtina, bet gali ir dvarą gauti. Kas jieško, 

tai ir randa. Gali, gali. Aš, matai, buvau kitoks, seno režimo žmo
gus, tai vedžiau mokytoją, dešimt metų dviračiu į kaimą važinėjau., 
Aš buvau kitoks, o tamsta vėl kitoks, čia nieko nepadarysi. Bet aš 
dvaro nejieškojau. '

— Nepyk, nepyk, viršininke, — tarė Balanda.
— Aš nepykstu.
Laikas parodė jam, kad Gulbinuose iš tiesų nelengva susirasti 

žmoną. Du mokytojai vedė buvusias savo mokines. Banko valdinin
kai, štai, vienas paėmė dvejis metus ketvirtoje klasėje sėdėjusią ir 
tretiems likusią turtingo ūkininko dukterį, o kitas iš septintosios 
klasės išėjusią prekybininko vienturtę. Todėl Balandos akys ir kal
bos krypo jau į žilais plaukais inteligentiškiau atrodančias moteris. 
Čirplys įspėjo jį, kai išėjo kalba apie centrinio knygyno vedėją pa
nelę Naudžiūnaitę.

— Žiūrėk, kad pagalio negautum, kai pradėsi pirštis. Nemanau, 
kad ji iš viso norėtų dar už ko nors tekėti. Ji galėtų būti tavo mo
tina, — sakė jis.

— Ar jau tokia sena?
— Sena nesena, bet penkios dešimtys tai jai netoli jau.
— O ištekėti vis tiek nori.
— Nebijok, nenori. Gal kada ir norėjo.
Juo toliau, juo labiau reikalas atrodė beviltiškesnis, ir Balanda 

tikrai nekantravo. Koncertai, vakarai ir kitokie viešesni subuvimai 
Gulbinuose nedažni, tai jis tiesiog neturėjo progų nei su žmonėmis 
plačiau apslpažinti, nei moterų dairytis. Nuolat girdėdamas jo tuos 
moteriškus rūpesčius, Čirplys pavasarį pasiūlė net dvarininkaitę.

Kur? Kur?
— Netoli čia, šalia Sadūnų, bet taip pat sena pana.
— Velniai nemato, tegu būna sena.
— Dvaras gražus, aš esu. buvęs, pati šeimininkė, tiesa, jau 

žila.
— Velniai nemato! Klausyk, supažindink mane, papiršk.
Balandos už liežuvio tempiamas, Čirplys, kK»k žinojo, tai papa

sakojo ir apie dvarelio rūmus, ir ape sodus, ir apie arklius, ir pa
galiau apie tą aštuoniolika šunų, kuriuos dvarininkaitę laiko medžio
klei.

— Trys dideli, kaip kumeliai, būna rūmuose ir sekioja paskui 
ją, — tęsė čirplys.

— Suneš? — tarė Balanda. — čia jau negerai. Nemėgstu šunų. 

Tegul velniai, šunes kambary... šunų tai jau negalėčiau pakęsti.
Tie šunes sugriovė, rodos, ir naująją viltį. Prisivertęs jis išmetė 

dvarininkaitę iš galvos, o naujo paveikslo nebeįsidėjo ten ligi pat 
burmistro vardinių. O į vardinių balių buvo pakviestas ne tik inž. 
čirplys, bet per jį ir Balanda, kuris tam vakarui pirmą kartą savo 
gyvenime užsidėjo kietą apykaklę ir užsirišo varlikę, o kai nuėjo, 
tai erdviuose burmistro namuose jau ūžė miesto augštuomenės atsto
vai. Jis nepritapo nė prie vieno būrelio, nes daugumas svečių buvo 
vieną kitą kartą matyti ar kepuriniai pažįstami. Jis atsistojo netoli 
durų prie sienos, vienas sau rūkė ir atsargiai dairėsi. Su burmistro 
žmona kalbėjosi jauna graži mergina, tai ten pagaliau nubėgo ir su
stojo Balandos akys. Visi dar kažko, laukė, ir Balanda nukreipda
vo akis nuo merginos tik tada, kai šen ar ten garsiau prasiverž
davo kieno balsas.

Mergina iš tiesų buvo graži. Jis nepasakytų, kad tas tiesus juo
dų jos plaukų skyrimas būtų labai naujoviškas (šitaip jo tėvas šu
kuodavusi!), ir tos savo minties tuoj pat susigėdo. Ką jis čia dabar 
nusimano apie moteris ir šukuosenas! Avinėlis, kuris gal tik prieš 
savo viršininką įsivelka vilko kailin, o nemoka dar su moterim pa
laikyti kalbos! Tuos keleris metus, mokėsi, kalė; skubėjo, kad tik 
greičiau gautų diplomą, vietą, algą, savo inžinieriškąjn vardui tin
kamą padėtį, tai padėčiai priklausančią pagarbą ir viską kas laukia 
jauną ir gabų inžinierių, pasiryžusį ne tūnoti, o vis kilti ir kilti. 
Jo ne visad švelnus elgesys su .savo viršininku taip pat buvo išdava 
to supratimo, kad jis šiandien jau didelis, nes jau inžinierius ir dar 
viename didžiųjų krašto miestų. Vieną dieną jis gal bus miesto ar 
apskrities inžinierius, tegu ir ne Gulbinų, vienas toks, dar didesnis, 
negu dabar, visiems žinomas, visų pagarboj laikomas. Kai jau uni
versitetas baigtas, yra vieta, yra alga, tai padėtį reikia pačiam su
sidaryti ir niekam neleisti pajusti, kad esi mažas, kuklus, nereikš
mingas. Prastas kareivis, kuris nežada būti generolu, tai Balanda 
būtų prastas inžinierius, jei jaustųsi mažesnis už savo viršininką, 
ir niekad jis nepasiektų augštybių, jei išmestų iš galvos svajones 
apie žymias moteris, o artėtų prie paprastųjų. Jis nešiojosi dar gra
žesnę svajonę, gražesnę už visas moteris: prieš savo pavardę vieną 
dieną pridėti profesoriaus titulą. Tada jis, kurpiaus sūnus, jau ir 
būtų pasiekęs generolystės. Tada jau būtų pasitikta augštybių, o 
graži, kilni ir kilminga moteris tuose laiptuose į aukštybes būtų lyg 
ir pakopa ir dar labai stipri.

Pro šalį skubiais žingsniais suko. inž. čirplys.
— Ei, inžinieriau, — šūktelėjo Balanda.
Čirplys sustojo ir atsigrįžo.
— Na?
Balanda jau laikė jo rankovę.
— Apie visas kalbėjai, o tos nė nepaminėjai, — žvilgsniu jis 

parodė merginą.
— Cedrono Rožė patiko, ką?
— Cedrono rožė? — pakartojo Balanda. — Cedrono i‘ožė? Klau

syk, klausyk... i
— Dabai’ neturiu laiko.
čirplys išlaisvino rankovę ir skubaii nuėjo į duris. Tada Balan

da iš karto pajuto staigų apmaudą savo viršininkui. Kalbėjo, vel
nias tas, apie senmerges ir gimnazistes, o šitą visiškai nutylėjo, 
tartum palikdamas sau, tąrtum Balandą laikydamas nevertu jos, 
pėrdatfg mažu. Kalbėjo apie susenusią dvarininkę su šunimis, o apie 
burmistro dukterį neprasitarė! O dabar Balanda pats vienas suras 
kelią į ją, ir jo žmona bus bajorė! Daugirdai ir Skirgailos ir Rad
vilai nyksta ir menkėja, o viena šitų bajorų ir didikų atžala ateis 
į jo namus, ir dėl to tie namai bus kilmingi ir generoliški; augš- 
tybėsna kyląs kurpiaus sūnus susigiminiuos su bajorais ir dar val
dančiais vieną didžiųjų apskrities miestų, nes jis neabejoja, kad 
Cedrono rožė yra burmistro dukters malonybinis vardas.

Jis pakeičia nuomonę ir dėl šukuosenos, šitam veidui toks tiesus 
skyrimas gražiausias ir skoningiausias. Pati šukuosena teikia kil
mingumo. Tikra madona! Gimnazijos metais jis buvo gavęs sveiki
nimo atviruką, ir ten madona buvo lygiai su tokia pat šukuosena, 
kaip šita bibliškoji Cedrono rožė, o gal dėl tos šukuosenos ji bus 
gavusi ir tokį maloninį vardą.

Netrukus prasidėjo valgymas ir gėrimas, praklabos ir linkėji
mai ir sveikinimai, plojimai ir valiavimai. Balanda sėdėjo tarp ne
pažįstamų ir tada dar bėgiojo akimis į burmistro žmoną ir tą jauną
ją madoną. Bajoras valdo miestą, garsus ir didelis, ir Balanda dėl 
to į visų valiavimų galą išgeria vis iki dugno, nes jis nebetelpa 
jau savyje dėl to šviesaus ir didelio rytojaus, kuris laukia jį, jei 
jis bus greitas. Dar šįvakar turi būti nuspręsta. Toreodore, drąsiai 
pirmyn, drąsiai pirmyn, drąsiai pirmyn!

Kai pritilo kalbos ir buvo baigta gerti ir valgyti ir visi pabiro 
vėl po didįjį salioną, Balanda buvo jau primiršęs tą pirmykštį pyk
tį ir sugriebė pro šalį ėjusį savo viršininką,

— Klausyk, supažindink mane, — tarė jis.
— Patinka?
— Pasiutiškai patinka!
—- Graži, ką? — ir pats įsmeigė ten akis. — Graži mergina, 

nieko negali pasakyti. Puiki mergina! — ir inž. čirplys šypsojos 
ir tarytum iš linksmumo visas drebėjo, tartum tas gėrėjimasis mer
gina būtų visą jį drebinęs, bet Balanda šiuo tarpu nejuto pavydo 
jam dėl tos nuotaikos: vedęs, ir jo žmona dabar, štai, kažką karštai 
aptaria su saugumo viršininku. — Matai, mūsų Cedrono Rožė! Tik
ra rožė, inžinieriau.

Daugiau šiuo tarpu Balanda nebespėjo sužinoti, nes burmistro 
žmona iš tolo kažką sakė, ir čirplys nuskubėjo ten. O Balandai dar 
vis skambėjo Cedrono rožė, tartum kažkoks nematomas balsas būtų 
giedojęs šitą vardą, puošnų ir nežemišką, skirtą dangui, o ne že
mei, rodos, ir ne žmogui. Cedrono rožė... Jis, rodos, girdi savo tė
vo balsą, sekmadienių rytais giedantį ’ aušrines ir minintį Cedrono,

(Tąsa 4 psl.)
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Vid. Rytai —
Palestina yra krikščionybės lop

šys. Tačiau jos istorija yra nuola
tinių įsiveržimų ir užkariavimų 
istorija. Senovės žydams, kaip 
Dievo išrinktosios tautos vaikams, 
Palestina buvo Pažadėtoji žemė, 
o visiems krikščionims — švento
ji žemė, nes čia kilo Pasaulio Iš
ganytojas Jėzus Kristus. Pats Pa
lestinos vardas kyla nuo tos kraš
to dalies, kuri bibliniais laikais bu
vo gyvenama pilistimų. Maždaug 
1000 m. prieš Kristų žydamss bu
vo pasisekę įkurti monarchiją, 
kuri vėliau suskilo į Judėjos ir Iz
raelio karalystes. Kraštas buvo 
užimamas įvairių tautų: asirų, ba
biloniečių, egiptiečių, persų, ma- 
kedoniečių, romėnų ir bizantiečių. 
634-36 m. po Kristaus,. Palestiną 
iš Bizantijos imperijos išplėšė ara
bai. Kryžiaus karų metu prancū
zų kryžeiviai 1099 m. paėmė Je
ruzalę ir įkūrė feodalinę karaliją, 
kol arabų Saladinas 1187 m. ją vėl 
užkariavo ir atstatė mahometonų 
valdžią. 1516 m. valdžia iš egip
tiečių mamelukų perėjo turkams. 
Ji liko turkų Otomanų imperijos 
dalim iki I Pasaulinio karo, kai 
britų kariuomenė 1917 m. sumu
šė turkus ir užėmė Jeruzalę. Tau
tų Sąjunga 1923 m. Palestiną pa
vedė britų mandatui. Nuo tada 
prasidėjo garsioji Palestinos pro
blema — kova tarp žydų ir arabų 
dėl Palestinos valdymo.

žydų sionistų sąjūdis atkurti 
Izraelio valstybę kilo prieš 60 me
tų, ir nuo tada prasidėjo sistema- 
tinga žydų imigracija, supirkinė- 
jant iš arabxj žemes. 1882 m. žy
dų Palestinoje buvo dar tik 32.000; 
1919 m. jau 65.000; 1939 m. — 
446.000; o šiuo metu — apie pus
antro miliono! žydų imigracija 
Palestinon ypač pakilo dėl Hitle
rio persekiojimų. Palestinos ara
bai ir arabų valstybės buvo prie
šingos žydų pastangoms atstatyti 
Izraelio valstybę. Kildavo dažnos 
riaušės ir atviri sukilimai. 1936 m. 
kovai preš arabus žydai įsteigė 
karinio pobūdžio organizaciją Ha- 
ganah — Gynybą ir vėliau kitą, 
teroristinę, organizaciją, kuri vei
kė prieš arabus ir prieš britus. 
1937 m. D. Britanija patvirtino 
patvarkymą, pagal kurį Palestina 
dalijama į atskiras žydų ir arabų 
valstybes. Arabai tokiam padaliji
mui smarkiai pasipriešino, sutik
dami tik su vienų arabų valstybe,

kurioje žydai būtų tik nedidelė 
mažuma. 1939 m. Tautų Sąjunga 
paskelbė kitą pasiūlymą, pagal 
kurį, pasibaigus britų mandatui, 
kuriama nepriklausoma Palestinos 
valstybė, kurioje žydai ir arabai 
bendrai dalyvautų krašto valdy
me. Tačiau nei arabai, nei žydai 
su tuo nesutiko. Nors žydų Pales
tinoje buvo dar vis mažuma, bet 
jie buvo labai gerai organzuoti ir 
gerai pasiruošę, atėjus laikui, kur
ti savo valstybę. Tuo tarpu Pales
tinos arabai buvo susiskaldę, ne
organizuoti ir dėl to nevieningi.

Po II Pasaulinio karo, besibai
giant britų mandatui Palestinoje, 
dažnėjo riaušės tarp arabų ir žy
dų. 1947 m. JTO specialus komi
tetas Palestinos reikalams siūlė 
kraštą padalyti į dvi — arabų ir 
Žydų — valstybes ūkinėje unijoje. 
Šiuo pasiūlymu abi šalys buvo 
nepatenkintos. Britams paliekant

IZRAELY PASAKOJAMA, KAD 
OPTIMISTAS TAI BUVO TAS 
ALKANAS NAUJAKURYS, KU
RIS SAKĖ: “MES NETURIME 
PAKANKAMAI MAISTO; KĄ 
MES GALIME PADARYTI, TAI 
TIK PASIŲSTI KELETĄ LĖK
TUVŲ WASHINGTON© BOM
BARDUOTI, TADA AMERIKA 
MUS UŽPULS, OKUPUOS, IR 
VISKAS BUS TVARKOJ, NES 
JIE TURĖS MUS MAITINTI”. 
TAČIAU BUVO PESIMISTAS 
JAUNĄS PIONIERIUS, KURIS 
ATSAKĖ: “GAL TAMSTOS IR 
TIESA. BET VISA BĖDA, KAD 
MES GALIME LAIMĖTI”.

BEN GURION, 
IZRAELIO MIN. PIRMININKAS

IZRAELIO RESPUBLIKA

Palestiną, 1948 m. žydų Haganah 
paskelbė mobilizaciją, ir tautinė 
žydų taryba sudarė laikinąją vy
riausybę, kuri tų metų gegužio 14 
d. paskelbė Izraelio nepriklauso
mybės atstatymą. Sekančią dieną 
prasidėjo karas tarp žydų ir ara
bų. Jėgų santykis buvo žydų ne
naudai: 1 prieš 41, tačiau arabai 
totališkai pralaimėjo! Iš 11 Arabų 
Lygos valstybių tik 3 turėjo rim
tesnius kariuomenės dalinius: Jor
danija, Irakas ir Egiptas. Jorda
nijos arabų legionas įsiveržė Pa
lestinon ir užėmė . Jeruzalės dalį. 
Kitos arabų valstybių kariuome

nės mažai kuo tepasižymėjo, nes 
trūko tinkamo tiekimui transpor
to ir susiklausymo. Nemažos tie
kimui skirtosios sumos paslaptin
gai dingdavo, kaip paslaptingai 
pralobdavo arabų tiekimo vykdyto
jai. Arabų kariuomenės, ginkluo
tos britų ginklais, negavo britų 
šaudmenų. Veikė žydų pinigas. 
Už mėnesio, iki pirmųjų karo pa
liaubų, didesnioji Palestinos dalis 
jau buvo žydų kontrolėje. Saugu
mo Taryba paskyrė grafą Foke 
Bernadotte — Švedijos Raud. Kry
žiaus pirmininką, kaip JTO taikin
toją tarp arabų ir žydų, bet jis 
žydų teroristų buvo nužudytas. 
Kovos vyko toliau. Egipto kariuo
menė pralaimėjo prieš žydus ir 
turėjo bėgti, žydai užėmė Jeruza
lės naujamiestį. 1949 m. buvo pa
sirašytos karo paliaubos,’ ir nuo 
to laiko iki šiol visos Izraelio val
stybės sienos tebėra uždarytos de
markacinės linijos. Kovų metų 
žydai ne tik neprarado teritorijos, 
siūlytosios jiems pagal Palestinos 
padalijimo planą, bet dar laimėjo 
apie 50 procentų viršaus, užka
riaudami vakarinę Galilėją ir per 
vidurinę Palestiną platų koridorių 
į Jeruzalę. Greitai susidarė Izrae
lio teisėta demokratinė vyriausy
bė. Generaliniai rinkimai įvyko 
tuojau po karo paliaubų — 1949 
m. sausio mėn, o vasario 14 d. 
parlamentas priėmė konstituciją, 
gegužio mėn. — Izraelio valstybė 
jau buvo priimta į JTO. Amerikos 
multimilionierių žydų pinigas vei
kė labai greitai, efektingai ir tiks
liai pagal planą! Tačau žydų ara
bų santykiai liko priešiški su daž
nais pasienių incidentais.

Dabartinis Izraelio respublikos 
plotas yra 20.850 kv. km., gyven
tojų (1956.1.1) 1.800.000, iš kurių 
89 proc., žydų, mahometonų — 
7.6 proc., krikščionių — 2.5 proc. 
Vykdomoji valdžia priklauso vie
nų rūmų parlamentui, kurį suda
ro 120 atstovų. Jį renka visi pilie
čiai, vyrai ir moterys, sulaukę 21 
m. Parlamentas išrenka preziden
tą 5 metams; jis ir visas ministe- 
rių kabinetas atsakingi pralamen- 
tui. Karo tarnyba privaloma vi
siems piliečiams, vyrams ir nete
kėjusioms moterims. Kariuomenė 
turi 50.000 aktyvios tarnybos ka
rių, kurie yra gerai apmokyti ir 
greitai pašaukiami. Karo laivynas 
turi 2 naikintojus ir keletą leng

vesnių junginių. Aviacija moder
ni. Svarbiausieji miestai — pra
monės centras Tel Avi v — 365.500 
gyv., pagrindinis uostas — Haifa
— 158.000 gyv. ir Jeruzalė — sos
tinė — 146.000. Piniginis vienetas
— Izraelio svaras, lygus JAV do
leriui. Vaikų darželiai, pradžios, 

o taip pat ir vidurinės mokyklos 
didžiąja dalim yra pusiau priva
čios. Hebrajų universitetas Jeru-

MES IŠGYVENOME ANKSČIAU 
UNKESNES SĄLYGAS, IR MES 
IŠGYVENSIME DABAR... MES 
NETURĖJOME JOKIOS ORGA
NIZUOTOS ARMIJOS IR LABAI 
MAŽAI GINKLŲ, BET SAVO 
ŠONŲ PASIAUKOJIMU — O 
TAIP PAT IR DUKTERŲ — MES 
NUGALĖJOM. MES LAIMIME, 
NES MES TURIME IDEALIZMO 
IR DIDELĘ ATEITIES VIZIJĄ. 
TIKĖJIMAS YRA DAUG SVAR
BIAU NEI GINKLAI. JIS YRA 
MŪSŲ TIKRASIS GINKLAS.

BEN GURION, 
IZRAELIO MIN. PIRMININKAS

žalėje turi per 3.200 studentų. 
Puikūs aerodromai Lydoje, netoli 
Tel Aviv, kuriais naudojasi tarp
tautinės oro linijos. Prekybos lai
vynas turi 38 laivus su 122.235 
bruto tonažu.

Įkūrus Izraelio valstybę, jon iš 
viso pasaulio įvažiavo apie milio- 
nas žydų. Jų įkurdinimas buvo 
milžiniškas darbas. Krašto didžio
ji dalis buvo dykumos, padengtos 
smėliu, saulės išdegintais kalnais, 
uolomis. Daba^» P° 9 m,» krašto 
vaizdas visiški! pflSlfejltt į§ pačių 
pagrindų. Milionai svarų išleista 
moderniausiai drėkinimo sistemai, 
naujų namų ir kolonijų bei farmų 
statybai. Kur tik ten beitum, ma
tyti puikūs rezultatai, dykumos 
pavirto žaliuojančiais vynmedžių 
laukais, pakilo medvilnės, tabako, 
cukrinių runkelių auginimas. Pel
kės nusausinamos ir paverčiamos 
derlingais laukais. Aš mačiau Iz
raelyje kylančią naują tautą, rašo 
dr. H. Schonfield, kuri skiriasi 
nuo mūsų matytųjų žydų. Apie 
200 tūkstančių arabų yra Izraelio 
piliečiai ir turi savo atstovus par- i 
lamente. Jų mečetės, kurių Izrae
lyje yra apie 100, įstatymais griež
tai saugojamos nuo išniekinimo ar 
sunaikinimo. Bet santykai tarp 
Izraelio ir arabų valstybių liko ir,

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Testamentai

Gerb. p. Redaktoriau, prieš 
rį laiką skaičiau Sydnėjaus kro
nikoje žinutę, apie eismo nelai
mėje žuvusį tautietį, kuris nepa
liko artimųjų nei testamento, to
dėl visas jo turtas atiteko val
džiai.

Atrodo, kad tai jau nepirmas 
atsitikimas, kada mūsų žmogaus 
turtas pereina valdžios žinion. 
Kiek atsimenu, testamentų klau
simu buvo rašyta ir gana plačiai, 
bet laiko slinkstis iš žmonių at
minties ištrynė jų reikšmę ir svar
bą. Tad ar nereikėtų ir vėl šiuo 
klausimu painformuoti skaityto
jus—atkreipti jų dėmesį, kad, kaip 
sakoma, nors ir šimtą metų gy
ventumei, bet mirti būki pasiruo
šęs kasdien.

Testamentų reikalas svarbus ir 
netik viengungiams. Jais turėtų 
pasirūpinti visi, bent kokį turtelį 
turį žmonės. Neužmirština, kad 
testamento nepalikus, mirusiojo 
net asmeniniai reikmenys, kaip 
knygos, drabužiai ir lagaminas, 

kuriame jie laikomi, paimami val
džios. Nekalbu čia jau apie namą, 
ar kitokį ant pečių nepanešamą 
objektą. ,

L. V-kas.

Dėl Parodos
N. Zelandijoj

Gerb. p. Reraktoriau, G. Procu- 
ta “M.P.” Nr. 31 mums papasa- 
kojo apie kai kurių lietuvių meni
ninkų darbus Naujosios Zelandi
jos meno galerijose. Tame pačia
me rašinyje Jūsų bendradarbis 
siūlo ir kviečia Naujojoje Zelan
dijoje organizuoti Australijoje 
gyvenančių lietuvių menininkų 

darbų parodą.
Ši mintis ir visokeriopos talkos 

pasiūlymas iš vos kelių šimtų iš
sisklaidžiusių Naujosios Zelandi
jos lietuvių atstovo — yra rimto 
dėmesio vertai Mūsų menininkai 
tokią idėją neabejotinai priims su 
entuziazmu. Tikėtina, kad ir pla
tesni Australijos lietuvių sluogs- 
niai šitą mintį parems. Naujosios 

toliau aštrūs, nepasiekus jokio su
sitarimo dėl 700.000 arabų, ku
riuos žydai išvarė iš jų gimtinės.

E.L.

I Zelandijos lietuviai, gal, ir 
'galės pamatyti lietuvių meno pa

ku- 1 rodą...
Australijos lietuviams iš tokios 

parodos nauda taip pat gali būti 
nemenka: gal ir pas mus kas nors 
imtųsi suorganizuoti lietuvių me
no parodą Australijoje. Gal nors 
vieną per penkerius metus.

R.E.M.

VI. Baltrušaičio
25 M. MUZIKINĖS VEIKLOS 

SUKAKTIS

Vladas Baltrušaitis, plačiai besi
reiškiąs Chicagos lietuvių kultū
riniame gyvenime, šiemet mini 25 
metų savo šakotos muzikinės veik
los sukaktį. Kilęs iš Jurbarko, il
gesnį laiką gyveno Kaune, kur 
baigė konservatoriją — dainavi
mo ii’ chorvedybos klases. Buvo 
operos solistas Kaune ir Vilniuje. 
Mokytojavo Marijampolės moterų 
gimnazijoje, vedė Jėzuitų bažny
čios chorą ir Vytauto Didžiojo 
universiteto studentų ateitininkų 

chorą. Tuebingene vedė mišrų cho
rą ir vyrų oktetą. Tremtinių ope
roje dainavo “Sevilijos Kirpėjo” 
operoj Figaro vaidmenį. August- 
dorfe ir Oldenburge vargoninka- 
vo ir vedė chorus. Amerikoje Los 
Angeles mieste vedė St. Šimkaus 
vai’do chorą. Nuo 1953 m. kovo 1 
d. vargoninkauja šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje Chicago j e įp ve-, 
da tos parapijos chorą. Nu0 1954 
m. gruodžio mėn. galo Jfg chica
gos Lietuvių vyrų choro dirigen
tas. Kaip operos solistas, VI. Bal
trušaitis žinomas savo muzikine 
kultūra ir vaidyba. Jo paskutinis 
vaidmuo — Rigoletto “Rigoletto” 
operos spektaklyje kovo 31 d. Chi- 
eagoje. Be Rigoletto jo kiti su
kurtieji personažai yra Figaro, 
Valentinas, Germont, Escamilis.

NAMELIAI MANO MIELI,
MAN VISUR PATOGU, 
BET NIEKUR NĖR TIEK LAI

MĖS,
KAIP PO JŪSŲ STOGU —

KIEKVIENAS LIETUVIS SAVO 
ĮNAŠAIS PRISIDEDA PRIE LIE
TUVIŲ NAMŲ ĮSIGIJIMO!

CEDRONO ROŽE
rožę. Iš anų atsiminimų išsiskiria nežemiškoji ir neprieinamoji Ce
drono rožė. Kaip lelija tarp erškėčių, taip mano prietelka tarp duk
terų Adomo'... šįvakar jis nieko daugiau neatsimena iš anų tėvo 
giedojimų, tik tą leliją tarp erškėčių ir Cedrono rožę, ir ta lelija, 
greičiausia, bus ta pati rožė...

— Klausyk, — staiga jis iš tamsoko kampo čiuptelėjo inž. Cir- 
plį už rankovės. — Klausyk...

— Klausyk, jaunuoli Balanda, — patylėjęs ir trūktelėjęs ran
kovę tarė inž. čirplys. — Aš labai neturiu laiko: manęs laukia ge
ras pokeri ūkas!

— Klausyk, tuo pačiu laiku.
Balanda vėl čiuptelėjo už rankovės.
•— Palauk, — tarė inž. čirplys ir sužiuro į Balandą, kuris da

bar abiem rankom suėmė savo viršininko alkūnę, ir visas jo veidas 
rodė nekantrų ir nepaslepiamą džiaugsmą. — Ar truputį girtas?

— Ne. Cedrono rožė... Klausyk, supažindink mane. Supažin
dink, — jau maldavo Balanda.

— Eikš.
Jie abu nuskubėjo. Mergina šnekėjosi su pašto viršininku Sedu

la, o vyrų būrelyje netoli lango garsiai juokėsi burmistras, čirplys 
praskubėjo pro šalį. Iš paskos ėjo Balanda.

— Inžinieriau, — atsigrįžo į juos burmistras, — kur gi dabar 
vis lakstai? Laukiam.

— Aš tuoj, — tarė čirplys. — Vedu draugą piršliuose.
Burmistras nusikvatojo, o jiedu žengė dar kelis žingsnius.
~~ Būkite pažįstami. Cedrono Rožė, ponas Sedula, ponas inži

nierius Balanda. Atleiskit, — tarė jis, kai jau buvo apsisveikinta, 
ir pasuko prie burmistro. Netrukus atsiprašė ir Sėdula, ir Balanda 
iš pradžių nesumezgė tinkamo sakinio. Be kito ko, jį dar tebesvai
gino tas Cedrono rožės vardas. Su rožėm nekalbama. Jaustum iš 
arti, rodos, tą biblinį kvapą, nuo kurio nutirpsti, ir tylėtum visą 
naktį. Cedrono rožė...

Pirmieji bandymai užmegzti stipresnį kalbos ryšį su mergina. 
Balandai buvo tokie sunkūs ir tiek iš jo pareikalavo pastangų, kad 
jis nė nepastebėjo, kad visiškai ištuštėjo salionas. Iš pradžių jis. 
matė, dar abejos šoninės durys tebebuvo atdaros, ir likusieji sve
čiai ir kelios viešnios ėjo pro tas ir pro anas ir stoviniavo tarpdu
riuose. O kai vienu metu jiedu du abu trumpam nutilo, kažkoks 
šūktelėjimas prasiskvedbė jau iš už aklinių durų ir sienų. Tuomet 
jo žvolgsnis sugavo kampe gramofono pavidalą, ir jie abu šoko, ir ap
linkinis pasaulis dar labiau tolo iš jo akiračio. Ar kas nors ėjo pro 
šalį, ar kalbėjosi — Balanda nesirūpino. Tik į parytį, kai jie ab’i 
stovėjo prie atdaro lango ir žiūrėjo į mėnesienoje svajojantį bur
mistro sodą, tada kažkas palietė jo petį. Greit atsigrįžo ir jis ir 
mergina. Iš kažkur išdygusi linksmai jiems šypsojosi burmistro žmo
na, abiem rankom stipriai įsikibusi pašto valdininko Papelkio pa

rankės.
— Graži naktis, — tarė ji, dar stipriau suspaudė Papelkio ran

ką ir tuoj pat pridūrė: — Kaip patinka mūsų Gulbinai? — ir ji to
kiu žvilgsniu apmetė jaunąją porą ir savo salioną, kad, rodos, jei 
jo atsakyme visus Gulbinus reikštų ne vienas pats tas salionas, tai 
atsakymas būtų svečio nusižengimas mandagumui. — Gražus mūsų 
miestas, moterys žydi, kaip rožės, ar ne?

— Puikūs Gulbinai, puikios moterys, — atsako Balanda, ranka 
per pečius apkabino merginą, melsvom liepsnelėm degančias akis 
trumpam pasukęs nuo burmistro žmonos ir sustabdęs ties paraudusiu 
savo jaunosios šio vakaro rožės veidu.

Burmistro žmona nusikvatojo ir nusitempė tolyn Papelkį. Lai
kas tą naktį bėgo greit. Kai burmistras išėjo jieškoti vakar truputį 
perdaug išgėrusio ir kažkur įmigusio šoferio ir važiuoti į Sadūnus, 
jau buvo nebe naktis, o rytas, nes sode jau subudo paukščiai, ir rytų 
pusėje saulės laukdamas raudo dangus.

Paskui burmistrą vienas po kito ėjo kieman pavargę svečiai. Ta
da sode pakilo nuo suolelio Balanda su mergina ir žvyruotu taku at- 
čerkšėjo artyn prie visų.

Burmistrai susėdo automobilin.
— Rožele, važiuojam, — tarė burmistro žmona.
Balanda dar pabučiavo merginai ranką, išskubėjo į gatvę ir mo

javo ranka išvažiuojantiems.
Svečiai pabiro į visas puses. Balanda ėjo paskui tą mažą būre

lį, kuris suko į Respublikos gatvę. Būrelis po truputį tolo, ir Ba
landa neskubėjo mažinti atstumo. Nuo kryžkelės būrelis dar suma
žėjo. Kai saugumo viršininkas ir inž. čirplio žmona sustojo skaityti 
skelbimo, tada Balanda perėjo skersai gatvės. Jis pasivijo inž. čirp- 
lį, kuris sustojo ir lūkuriavo.

— Na, kap Cedrono Rožė? — tarė inž. čirplys.
— Gerai. Puiki mergaitė.
— Patinka?- Mačiau už rankelių susikabinusius, mačiau, tai už

tat ir klausiu.
— Žinai, aš tau pasakysiu, — pradėjo Balanda ir su tais žod

žiais nuo veido nuvijo nuovargį, šypsodamasis jis plaštakų smagiai 
sušėrė inž. čirpliui per petį ir tuojau pat pats suprato, kad per 
stipriai, nes jo viršininkas dėl to smūgio pakėlė galvą. — Atsipra
šau, — tarė jis. — Ta mergaitė, žinai, jau bus mano. Aš pasiryžęs 
nieko nelaukdamas vesti ją.

— Vesti?
— Taip. Puiki mergina. Vienu žodžiu, puiki ir graži. Tai matai.
— Vesk, — atsiduso inž. čirplys. — Aš savąją tai dešimt metų 

merginau, tai tik tada vedžiau, — ir jis atsigrįžo atgal į pamažu su 
saugumo viršininku atkaukšinčią žmoną.

— Man rodos, aš nesulauksiu kitos tokios progos, — tarė Ba
landa. — Burmistro duktė, bajoriatė, ir taip toliau.

Inž. čirplys įsmeigė į jį akis.
— Ar ji pati sakė tau? 4. \ i

Balanda pakėlė į jį nustebusias akis.
Tuomet čirplys suprunkštė juoku ir ėmė kvatotis. Balanda, lyg 

sugautas, dairėsi į jį ir į atkaukšinčią porą.
—Stase, Stase, klausyk, — sušuko čirplys ateinančiai savo 

žmonai.
— Palauk, klausyk, — Balanda griebė jo rankovę.
— Na, kas čia? Kas čia? — tarė čirplio žmona ir stengėsi pra- 

šviesinti mieguistą savo veidą.
— Klausyk, — Balanda įsimylėjo bajorę! Burmistro dukterį!
— Bajorę?
— Burmistro dukterį, bajorę? Kokią burmistro dukterį? — šyp

sosi saugumo viršininkas ir jo balsas gergždžia.
Balanda skubiai suka akis iš eilės į kiekvieną, kuris tik prata

ria žodį. Saugumo viršininko platus tas veidas, mieguistos ir užti
nusios akys ir gudri šypsena pribaigia jį. Jis į tą žmogų tik kils
teli akis ir tuoj nusuka jas į Čirplio žmoną.

— Cedrono Rožę? — sako čirplio žmona ir eina atsiremti į par
duotuvės duris. — Cedrono Rožę? Tai jis, vargšas, nežinojo, kad 
burmistras neturi dukters. Ko čia dabai* juokiatės? Cedronas, inžinie
riau, tai kurpius, ten smėlio gale troba. Geras kurpius, o duktė, 
matai, patiko burmistro žmonai. Baigė mergaitė šįmet gimnaziją ir, 
matai, gražiai paatostogaus.

Ji stovi ant parduotuvės priedurio akmeninių laiptelių ir ranka 
pasiremia saugumo viršininko peties.

— Kurpius? — išgąstingai šūkteli Balanda.
— Kurpius, — sako inž. čirplio žmona.
čirplys iš naujo sukvatoja.
— Jis jieškojo bajorės, — sako čirplys,
— Kurpius... — sumurma Balanda, apmeta visų veidus apsi- 

grįžta .nužengia nuo šaligatvio, perkerta turgaus aikštės kampą ir 
pakraščiu nuskuba tolyn.

— Inžinieriau! — šūkteli inž. čirplio žmona, nukopusi nuo laip
telio ir net kelis žingsnius paėjusi turgaus aikštės akmenimis. — 
Inžinieriau!

čirplys pasivijo ir sulaikė ją už rankos.
— Tegu sau eina. Tegu prasivaikščioja. Ponaitis, bajoras!
— Dar nusižudys.
— Dienos metu nenusižudys, nebijokit, — nulipo nuo šaligatvio 

ir saugumo viršininkas. —G inklo neturi. Dar jei eitų upės pusėn, 
tai sakyčiau...

Balanda ėjo tiesiai tolyn. Praėjo jis turgaus aikštę ir dingo 
truputį šonan pasukusioje gatvėje už sukerojusių liepų. Jie girdėjo 
tik jo žingsnių silpstantį kaukšėjimą. Saugumo viršininko akys dar 
sumažėjo, nes pro tarpunamcs kilo saulė. Turgaus aikštėje sugulė 
namų ir kaminų šešėliai. Trys likusieji burmistro svečiai paėjo į šo
ninį šaligatvį. Balanda ėjo ten toli jau. Pilkas jo pavidalas mažėjo, 
ir batų kaukšėjimas silpo.

(Iš “Nidos” išleistos knygos “Karališka diena”.)
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Išsikirpkite ir pasidėkite
TERROS LEIDINIAI AUSTRALIJOS

LIETUVIAMS
KIEKVIENA ŠIŲ KNYGŲ VERTA JŪSŲ DĖMESIO. JUMS LIEKA 
TIK PASIRINKTI

Jurgis Savickis: žemė dega, 
dviejų didelių tomų atsiminimų ir 
užrašų knyga apie degančių žemę 
ir degančią žmoniją, didžiausias 
ir Įdomiausias rašytojo ir diplo
mato Jurgio Savickio veikalas. 
Abu tomai (860 psl.) .. £ 3.4.9

Marius Katiliškis: Užuovėja, no
velių romanas iš šiaurės Augštai- 
tijos kaimo gyvenimo, kritikų nuo
mone, nemirštanti ir nepraeinan
ti mūsų literatūros nuosavybė.

365 psl.................................... £ 1.1.6
Thor Heyerdahl: Kon Tiki, pla

čiai išgarsėjusi kelionių nuotykių 
knyga, vienas geriausiųjų ir įdo
miausių veikalų kelionių literatū
roje. 414 psL ................... £ 1.4.0

Jieva Simonaitytė: Pavasarių 
audroj, klaipėdietės rašytojos, 

Aukštųjų Šimonių likimo autorės, 
romanas iš Klaipėdos krašto lie
tuvninkų kovų už laisvę ir prisi
jungimą prie Lietuvos .. £ 0.16.0

Mirko Jelusič: Cezaris, istorinis 
romanas iš senosios Romos impe
rijos žydėjimo laikų, vienas jdo- 
miausų ir dramatiškiausių veika
lų Europos istorinėje literatūro
je. Trys tomai po £ 0.13.0, arba 
3 tomai ............................ £ 1.19.0

N. Gogelis: Mirusios sielos, sa
tyrinė apysaka iš senosios Rusi
jos dvaro ir kaimo, nuostabiausio
ji tipų galerija pasaulio literatū
roje. 300 psl....................... £ 141.9

Prosper Merimee: Kolombą, žy
maus prancūzų klasiko romanas, 
vaizduojantis žiaurius kraujo ker
što papročius ir jų naikinamus 
žmones Viduržemio jūros salose.

.................... £0.14.6
August Gailit: Tomas Niperna- 

dis, novelių romanas, linksma ir 
nuotaikinga estų knyga, išgarsė-;

jusi Vakarų Europoje. 315 psl.
................... £ 0.16.0

Vincas Krėvė: Rytų pasakos, 
nuotaikingų pasakų knyga iš ry
tiečių — indų, persų, arabų gy
venimo ir mitologijos, vienas per
lų V. Krėvės kūryboje .. £ 0.16.0

Liudas Dovydėnas: Broliai Do
meikos, geriausias L. Dovydėno 
romanas iš mūsų kaimo buities 
ir problemų, Lietuvoje apdovano
tas Valstybine Literatūros premi
ja ........................................ £ 0.16.0

- Luigi Pirandello: Pirmoji nak
tis, italų rašytojo, Nobelio premi
jos laureato novelių knyga, vaiz
duojanti gyvenimą ir papročius 
Pietų Italijoje ...................  £ 0.9.6

Francois Mauriac: Gimdytoja, 
romanas, vienas būdingiausių ir 
Įdomiausių veikalų Nobelio lau

reato Francois Mauriac kūrybo
je ........................................ £ 0.11.3

Paer Lagerkviat: Barabas, iš
garsėjusi ir Nobelio premija pre
mijuota švedo knyga, vaizduojan
ti pirmuosius krikščionybės de
šimtmečius Palestinoje, Kipre ir 
Romoje. 212 psl............... £ 0.14.G

Antanas Škėma: šventoji Inga, 
novelių knyga ............... £ 0.16.0

Visų šių knygų kataloginės kai
nos yra apie 30# augšte-mės čia 
nurodytų kainų. Šias knygas gali
ma gauti arba tiesiog leidykloje, 
adresu: Terra, 3333 S. Halsted SU, 
Chicago 8, I1L USA, arba pas 
leidyklos atstovus Australijoje: 
N. Butkūną, 9 Cowper Št., St. 
Kilda, Vic.; E. Staši. 72 Canter
bury Rd., Canterbury, Sydney, 
N.S.W.; P. Lukošiūną, 1665 M 
GPO, Adelaide, S.A., arba A. Ku
bilių, 131 Crozier Ave., Adelaide, 
S.A.

SOVIETINIAI VĖŽIAI
ARBA KAS ATSITINKA, KAI 

MERGINA NEPATIKI 
KOMUNISTO MEILE

Rytų Vokietijos kompartijos 
sekretorius Fricas Zwibelkornas 
sutiko gražią merginą ir ligi ausų

Redaguoja Antanas Laukaitis.
Adresas: 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.

ją įsimylėjo. Kai mergina atsakė, 
kad agitpropams negalima tikėti, 
Zwibelkornas labai nuliūdo, pame
tė apetitą ir tarė nusižudyti.

HO krautuvėj Zwibelkornas nu
sipirko augšeiausios rūšies R. Vo
kietijos virvę, gabalą muilo virvei 
{muilinti ir didoką kablį. Parašęs 
merginai graudų atsisveikinimo 
laišką, susirado plaktuką, pastatė 
prie sienos kėdę, paėmė kablį ir 
pakopęs ant kėdės norėjo jį ati
tinkamam augštyje įkalti.

Deja, po pirmojo smūgio lūžo 
plaktuko kotas, po to ir kėdės ko
ja. Perpykęs vyras nuvirto žemėn, 
bet vilties nusižudyti neprarado.

Apie kablio jkalimą nebebuvo 
ko galvoti. Zwibelkomo žvilgsnis 
apsistojo ties elektros lempa palu
bėje. Didelė, galėtų žmogaus 
svorį išlaikyti. Atsinešęs iš greti
mo kambario seniau gamintą, nors 
Jau apnešiotą, bet stiprią kaip 
jautis kėdę, Zwibelkornas įmuili- 
no virvę, pakopęs ant kėdės pri
tvirtino vieną galą prie lempos, o 
iš kito galo padarė kilpą. Nelai
mingasis meilės kankinys užsinėrė 
ją ant kaklo ir sušuko:

— Dabar tai jau baigta su ma
nim! — ir šoko nuo kėdės.

Rytų Vokietijos geriausioji vir
vėj kuri, atrodė, galėtų ir arklio 
svorį išlaikyti pertrūko, jis drėb
telėjo žemėn. Nusivylęs Zwibelkor
nas kasė skaudamą pakaušį. Stai
ga, pykčio perimtas, pašoko, įsibė
gėjo ir dėjo galva į sieną, norė
damas užsimušti. Penkmetinį pla
ną vykdant statyto namo siena iš
virto ir jis įgriuvo į kaimyno bu
tą. Ten kilo panika. Išklausę 
Zwibelkorno bėdų, jie visaip ban
dė jį nuraminti. Davė atsigerti ir 
šalto vandens ir vaišino tik ką 
Iš HO krautuvės atsineštais so

vietinių vėžių konservais. Zwibel
kornas ištuštino visą dėžutę ir ne
trukus, be ypatingų pastangų už
migo. .. amžinai.

Adelaidėje
"VYTIS" — "GLENELG” 

52:47 (19:27)

Pirmasis šių rungtynių puslai- 
kis vytiečių buvo sužaistas gana 
silpnai. Puolimas, negalėdamas 
praeiti pro priešo pranašesnio ūgio 
zoninį dengimą, žaidimo vedimą 
turėjo perleisti australams. Ant
rajam puslaiky, “Vyties” koman
dai pakeitus savo puolimo takti
ką ir padarius pozicinių pakeiti
mų, žaidimas visiškai pasikeitė. 
Išvystytas didelis greitis, rasta 
spragų priešo dengime ir gana 
sunkios rungtynės laimėta žymia 
taškų persvara.

Taškus pelnė: Ignatavičius 20, 
Visockis 12, Gurskis ir Pyragius 
po 8, Petraška ir Jaciunskis po 2.

JAUNIŲ I — “CUDMORE
PARK” 88:30 (41:7)

“Vyties” jaunių I-ji komanda 
antrajame žiemos krepšinio pirme
nybių rate eina be pralaimėjimo. 
Paskutiniąsias savo rungtynes 
jauniai turėjo prieš gana silpną 
priešą. Taškai: R. Pocius 32, Sn»r- 
skis 25, Lapšys 23, L. Urmonas 
5, Rakauskas^, R. Urmonas 1.

A. LAPŠtS — JAUNIŲ 
RINKTINĖJE

Ant. Lapšys, vienas iš žymiau
sių “Vyties” jaunųjų krepšininkų, 
pakviestas į P. Australijos jaunių 
rinktinę ir ją atstovaus įvykstan
čiose Australijos jaunių pirmeny
bėse.

Jaunojo A. Lapsi o asmenyje 
Australijos lietuviai sportininkai 

greitu laiku susilauks vieno iš ge
riausių krepšininkų visoje Austra
lijoje. Jaunajam Lapšiui linkėtina 
sėkmės jo ateities sportiniame gy
venime.

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

ROSE

PER TAZAB LONDONE 
GALITE PASIŲSTI

rankines ir kojines

SIUVAMAS MASINAS

Muitai sumokami Londone

Tazab & Co. Limited, 22 Rolad Gdns, London, S.W.7. 
inuiuiiiiiiiiniiuiinnnniiniiiiiuHuiiiiuniiiniiuiiinuiniiuuuiiiiwiuiajnininiinHninniiiimiiiiuinniiiuniiiininiinimmmnniiifflniiinnjnfE

JAUNIŲ II “WEST ADELAIDE” 
32:28 (18:12)

šias rungtynes antroji koman
da sukovojo labai ryžtingai, ypa
tingai antrame puslaiky, ir po ga
na sunkios kovos laimėjo. Taškai: 
Gumbis 18, Statnickas ir Kaliba- 
tas po 6, R. Ignatavičius 2.

MOTERŲ I — “WEST 
ADELAIDE” 25:23 (8:15)

Pirmam puslaiky vytiečių krep
šininkių ypatingai šlubavo gyni
mas ir nesisekė mėtymai. Antrąjį 
puslaikį mūsų merginos sužaidė 
be priekaištų. Ypatingai gražiai 
pasirodė puolimas su savo tiks
liais ir puikiais kamuolio perda
vimais. Taškus pelnė: M. Keler- 
taitė 12, Kitienė 7, Visockienė 3, 
O. Kelertaitė 2 ir Ignatavičienė 1.

Moterų jaunių komanda pasku
tiniuoju laiku padarė labai didelę 
pažangą. Daug žadančios žaidėjos 
M. šiuksterytė, I. Pečiulytė, G. 
Mikalauskaitė ir kitos baigia at
siekti moterų pirmosios komandos 
žaidimo lygio.

B.N.

i ir Japonijos Įvyks š.m. rugsėjo 
I mėn. 5 d. Sydnėjaus Leichhardt 
‘bokso stadiume. Rugsėjo 6-tą die- 
Į ną ten pat Įvyks tarptautinės 
“knockout” varžybos’.

Japonijos valstybinę rinktinę 
sudaro: dabartinis individualių 

varžybų pasaulio meisteris Toshia- 
ki Tanaka ir 1954-56 metų pasau
lio meisteris Ichiro Ogimura.

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI | TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI “MOŠŲ PASTOGĖJ”.

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

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

S K U B Ė K I T E III Į;
KALĖDINIUS DOVANŲ SIUNTINIUS '!

SIŲSKITE DABAR!!! S

Siuskite Siuntinius 
PIGIAUSIU KELIU!

Mes esame VIENINTELĖ autorizuota agentūra Australijoje, 
galinti siųsti J!

SIUNTINIUS TIESIOG JŪSŲ GIMINĖMS 1 LIETUVA. .[

TIESIOGINIS KELIAS YRA 5
GREIČIAUSIAS KELIAS. j;

Jūs mokate tik vienas persiuntimo išlaidas iš Australijos už ■■
siuntini Jūsų giminėms i USSR: tai kaštuoja tik £1.0.7 11 sva- į 
rų siuntiniui. į
Supirkite prekes kur Jums patinka, pirkite ką norite ir atneš- 5 
kite (ar pasiųskite paštu) mums, pridėdami pirkimo kvitus j! 
(maksimalus svoris 11 svarų). j!

!■ Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius tučtuojaus. Visus kaštus su- ■* 
;! mokate vietoje ir siuntinio gavėjas absoliučiai nieko nemoka. / 
j! Mes garantuojame, kad siuntinys saugiai pasieks adresatą per J J 
• J 2-3 mėnesius. ,■
5 NĖ VIENAS SIUNTINYS NĖRA PRABUVĘS PER 11 METŲ. ?

■! MURRAY’S HEALTH FOOD STORES ;■ 
;! 91 Darlinghurst Rd., Kings Cross, Sydney. ;!
!■ TEL. FA 5195 ■!

I 
I 

Draugiškas Patarnavimas s s 
I 

Padaryk “Wales” Savo Banku =
i 
s
1 

The Bank of New South Wales teikia drau- = 
gišką ir pilną patarnavimą Lietuvių Bendraome- e 
nei Australijoj. Tai yra didele Australijos g 
institucija, įsteigta prieš 139 metus, turinti = 
940 skyrių ir agentūrų Australijoj, N. Zelan- j
dijoj, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir pasaulinio g
masto užsienio ryšius.

I 
Taupomoji sąskaita gali būti atidaryta New g
South Wales Savings Bank. Sutaupos Jūsų |
yra apdraustos šio banko, seniausio ir didžiau- g 
šio komercinio banko (įsteigtas 1817 m.) tuk- Į 
tu. čia Jūsų pinigai yra saugūs; jie gali būti = 
paimti kiekvienu metu arba perkelti iš vieno = 
banko skyriaus į kitą. a

II
BANK OF

NEW SOUTH WALES
(iNCOaPOKATTD IN NEW SOUTH WALES WITH LIMITED UABtUTY) E

BANK OF NEW SOUTH WALES
SAVINGS BANK

LIMITED 1
jNCOOLPOHATID IN NEW SOUTH WALIS) E

Melbourne
SPORTO KLUBO LOTERIJA

Šių metų rugsėjo mėn. 1 dieną, 
sekmadienį, tuoj pu pamaldų, šv. 
Jono parapijos mažojoje ssalėje 
įvyks Melbourne Lietuvių Sporto 

• Klubo Varpo valdybos ruošiamos 
loterijos traukimas.

Visi melbourniškiai lietuviai ma
loniai kviečiami ateiti išbandyti 
savo laimę ir drauge paremti 
sportuojantį jaunimą.

“Varpo” Valdyba.

SKAUTŲ SPORTO ŠVENTĖ 
AMERIKOJE

Prieš mėnesį Worcesteryje, Ame
rikoje, įvyko lietuvių skautų spor
to šventė. Suvažiavę per 70 skautų 
sportininkų iš visos Amerikos 
rungtyniavos krepšinio, tinklinio 
ir lengvosios atletikos šakose.
(Amerikoje lietuviai skautai spor

tininkai turi atskiras savo sporto 
šventes, o vienas iš Sydnėjaus 
lietuvių skautų vadovų, “Kovo” 
vadovybei paprašius leisti vyres
niuosius skautus dalyvauti krepši
nio treniruotėse, atsakė, jog skau
tai turi užtenkamai darbo savoje 
skautų organizacijoje. Sp. Sk. 
Red.)

Po įvykusio skautų sportininkų 
parado buvo žaidžiamos 9 krepši
nio ir 8 tinklinio rungtynės. Pir
mąją vietą krepšinyje laimėjo 
New Yorko skautai, baigmėj įvei

kę Bostono rinktinę. Visas krep
šinio rungtynes pravedė ir vyriau
siuoju teisėju buvo V. Norkus, 
buvęs Lietuvos krepšinio rinktinės 
žaidėjas.

Tinklinį laimėjo Worcesterio 
skautai, baigmėje nugalėję Bosto
no šešetuką. Tinklinio pirmenybes 
pravedė buvęs Lietuvos tinklinio 
rinktinės žaidėjas Grajauskas.

Lengvosios atletikos pirmenybės 
praėjo su dideliu antuziazmu ię 
gerais sportiškais laimėjimais.

Po įvykusių pirmenybių pačių 
skautų buvo surengtas puikus lau
žas su gražia ir įdomia programa.

Dovanų Įteikimo metu dalyvavo 
visa LSS Tarybos Pirmija. Josios 
pirmininkas v.s. dr. V. Čepas, 
įteikdamas jauniesiems skautams 
— sportininkams laimėtas dova
nas, iškėlė sporto reikšmę jauni
mui ir pareiškė, Jog šios, tradici
ja virstančios, skautų sporto 

šventės, kiekvienais metais vis to
bulėja, gausėja dalyvių skaičiumi 
ir įgauna didesnę reikšmę jaunų
jų skautų tarpe.

* | Australiją atvažiuoja ge
riausi pasaulio stalo tenisininkai 
— Japonijos rinktinė, kurie jau 
kelinti metai yra laimėję vyrų 
pasaulio stalo teniso pirmenybes.

Pirmosios tarpvalstybinės stalo 
teniso rungtynės tarp Australijos

Dėmesio I 

UŽEIK IR NESIGAILĖSI.

Sportiškas šeimyniškas vakaras 
įvyks 1957.8.31 d. 7 vai.

Newtown Masonic Hall.

S.L.S.K. “Kovo” 
Valdyba.

HgosmoT
Trading Co.

Sav. A. Vaitiekūnas
Paskutinė proga išsiųsti siunti
nius KALĖDOMS: 3-čio rugsėjo 
laivu!
Nelaukite paskutinės dienos — at
neškite ar atsiųskite siuntinius 
jau dabar!

SIUNČIAME I LIETUVĄ BEI 
RUSIJĄ JOSŲ PAČIŲ SUPA
KUOTUS SIUNTINIUS.
Siuntinius prašau prisiųsti arba 
pristatyti mūsų adresu. įpakavi
mą atliekame patys.
Jūsų supirktų prekių siuntinio svo
ris padidintas iki 22 Ibs. Persiun
timo išlaidos tos pačios.

APMUITUOJAME 
vietoje ir pilnai 

apdraudžiamo.
Prie siuntinio nebūtina pridėti 

prekių kainų kvitus.
Vartoti daiktai nebesiunčiaml.

ADRESATAS GAUNA
siuntini per 2 i — 3 mėnesius 

nieko neprimokėdamas.
Laukiame Jūsų su siuntiniais bet 
kuriuo laiku ir savaitgaliais: 

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, 
VIC. Tel. FX 2325. (Važiuoti iš 
Elizabeth St., Essendon tramva
jum, iki 44 sustojimo Glass St.).

Taip pat:
300 Little Collins St, Melbourne 
C. 1. Tel.: MF 2370. Vai.: 11 ryto 
— 6 vak. šeštad. 9 ryto — 1 p.p.

SKYRIAI:
Sydnėjuje

1. A. MAURAGIS
18 Crinan St., Hurlstone Park, 

N.S.W.
Darbo dienomis ir šeštadieniais 

nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vak.
Sekmadieniais ir ne darbo va- 

a nd o m is vakarais kreiptis: 82 Vic
tor Ave., Picnic Point,

2. J. STATKUS
“ROTA” Delicatessen, 92 Broom
field SU CabramatU, NLS.W. Tel. 
UB 3498. VaL: 7 ryto — 7,vaka
ro, kiekvieną dieną.

Adelaidėje
J. LAPŠYS

28 Grange Rd., Hindemarshe, S.A. 
(“Findon” autobusas, 12 sustoji
mas.) Valandos: darbo dienomis 
nuo 6 iki 9 vaL; šeštadieniais nuo 
ryto 9 vai. iki vakaro 7 vai.

Canberroje
A. ČEIČYS

11 Davenport Street, Ainslie, Can
berra, A.C.T. Tel. J 1072.
Vai.: pirmadieniais ir ketvirtadie
niais: nuo 5 v.v. — 8 v.v.
šeštadieniais, nuo 12 p.p. — 5 v.v. 
arba iš anksto susitarus.
<<s~ssssss==sss~s~sssa
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MŪSŲ PASTOGĖ 1957 m. rugpjūčio 26 d.

Bankstowno L.N. Su Vainiku

SYDNĖJUS
GERAS SPEKTAKLIS

Sydnėjaus Lietuvių Atžalos 
Teatras rugpjūčio 18 d. statė 
Vyt. Alanto 3 veiksmų komedijų 
“Visuomenės veikėjai”. Režisavo 
Stasys Skorulis, scenovaizdis — 
Kęstučio Aukaus. Spektaklis įvy
ko Bankstowno Capitol salėje, j 
kurių susirinko per 300 sydnėjiš- 
kių.

Gabi režisūra, gera vaidyba, 
skoningas scenovaizdis — padarė 
iš “Visuomenės veikėjų”, šiaip 
jau literatūriškai silpnoko veika
lo, patrauklų spektakli, kurį pub
lika priėmė šiltai, gal net entu
ziastingai.

Aktoriams ir režisieriui atsidė
kota karštais plojimais, puikiausių 
gėlių puokštėmis ir dovanomis.

“Atžala” šiuo pastatymu scenos 
meno mėgėjams suteikė kultūrin
gų popietę.

“SESIŲ KRYPČIŲ” 
MENO PARODA

Rugpjūčio 20 d. Sydnėjuje, Bis- 
sieta Art Gallery, atidaryta pa- 
baltiečių dailininkų grupės, pasi
vadinusios “Six Directions” darbų 
paroda, kurioje grafikas Henrikas 
Šalkauskas yra išstatęs 6 kompo
zicijas ir Jurgis Mikševičius — 6 
tapybos darbus. Po tiek pat darbų 
davė latvių dailininkai Uldis Abo- 
lins ir Dzems Krivs; estų — 

*AAvik ir August Molder. E. AAvik 
išstatė dar ir 6 skulptūras.

Atidarymo dienų Bissietos me
no galerija buvo sausakimšai pri
sirinkusi lietuvių, estų, latvių ir 
australų meno mylėtojų. Jų apžiū
rėjo ir australai meno kritikai, 
kurių atsiliepimai atspausti Syd
nėjaus dienraščiuose.

Paroda uždaroma rugpjūčio 29 
d. vakare. Darbo dienomis gale
rija atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 
5 vai. p.p. šį ketvirtadienį, rug
pjūčio 28 d., lankymo valandos 
pratęstos iki 8 vai. vakaro.

Bissietta meno galerija — 70 
Pitt St, City (II augštas).

SYDNĖJAUS STUDENTAMS

A.L. Studentų Sujungus Sydnė
jaus skyriaus valdyba prašo pra
nešti, kad Australijos lietuvių stu
dentų suvažiavimas šiemet įvyks 
Melbourne. Suvažiavimas prasidės 
gruodžio 26 d.

Sydnėjiškiai studentai, pramatų 
dalyvauti šiame suvažiavime, pra
šomi susisiekti su Rūta Kavaliaus
kaite (198 Gibson Ave., Padstow, 
N.S.W.), kuri, gavusi pareiškimų, 
suteiks smulkesnių informacijų.

Suvažiavime kviečiami dalyvau
ti filisteriai ir abiturientai.

P. BELKUS SVEIKSTA

Prieš kurį laikų darbovietėje 
skaudžiai susižeidęs sydnėjiškis 
Petras Belkus, šiuo metu tebesi- 
gydo Coomos ligoninėje. Jo svei
kata gerėja.

Petras Belkus dirbo prie Tu- 
mut Ponde užtvankos statybos. 
Dėl nepakankamų darbu apsaugos 
priemonių, jis nukrito nuo 30 pė
dų ąpgščio užtvankos ir galva at
sitrenkė į uolas.

šį nelaimingų įvykį mačiusieji 
tarė Belkų vietoj žuvus, bet nu
skubėję rado jį gyvų, tik suskal
dyta galva ir aplaužytais kaulais. 
Skubiai iškviestas greitosios pa
galbos automobilis Belkų nugabe
no į Coomos ligoninę. Dabar žaiz
dos jau baigia sugyti, bet į dar
bų grįžti jis dar negreit tegalės.

P. Belkus, apie 40 m. amžiaus, 
prie užtvankos statybos dirbo kaip 
dailydė. Sydnėjuje gyvena jo bro
lis su šeima.

MEZLIAVA 
BANKSTOWNO NAMAMS

Pas Belkus, Bass Hill, Alvyros 
vardinių proga, pravesta mezliava 
“Bankstowno lietuvių namų du
rims įstatyti”. Surinkta £ 15.18.0

Religinė Informacija
PAMALDOS RUGSĖJO 8

Tautos ir Marijos šventėje rug
sėjo 8 d. iškilmingos pamaldos už 
Tėvynę šv. Benedikto bažnyčioje, 
Broadway 12 vai. 30 min. Lietu
viškas giesmes išpildys “Dainos” 
choras ved. A. Pluko.

Išpažinčių klausys svečias kun, 
Tėvas L. Paltanavičius (dešinėj 
pusėj) nuo 11 vai. prieš pamaldas.

Maloniai kviečiami visi Sydnė
jaus lietuviai (bus tik šios vienos 
lietuviškos pamaldos) dalyvauti 
šiuje mūsų Tautos ir Šiluvos Ma
rijos šventėje ypač kuo daugiau 
priimti šv. Komunijų.

PAMOKA REPETICIJA

Rugsėjo 1 d. po pamaldų Cam- 
perdowne vėl bendra pamoka — 
repeticija visiems lietuviams vai
kučiams, ruošiamiems pirmai Ko
munijai. Atvykti privalo visi.

K.P.B.

“ATŽALOS” TEATRAS
VYKSTA | CANBERRA

ALB Canberros Apylinkės val
dyba, pakvietė Sydnėjaus Lietuvių 
Atžalos Teatrų su V. Alanto “Vi
suomenės veikėjais” atvykti į Can- 
berrų. Šis veikalas Canberroje 
bus statomas rugsėjo 21 d., Tau
tos šventės minėjimo proga.

Pajieškojimai
★ Vlada* Balčiūnas, gyvenęs 

Vilkaviškyje, prašomas rašyti šiuo 
adresu: J. Uknevičius, 39 Myr- 
nong Cres., Ascot Vale, Vic. Yra 
laiškas iš Sibiro.

* Prašomas atsiliepti Vladas 
Žeromskis. Rašyti: Leonardas Sur- 
kevičius, C. Bulnes 1956, Cap. 
(Sue. 25) Buenos Aires. Argen
tina.

DR. KONST. STANČIKĄ,

tėveliui Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučia

R. Glaubertas ir šeima. 
Adelaidė.

TRAGIŠKAI ŽUVO S. SONGAILA

Adelaidiškis Stasys Songaila, 26 
metų amžiaus, žuvo eismo nelai
mėje: einantį per geležinkelio bė
gius parbloškė traukinys ir mirė 
sųmonės neatgavęs. Palaidotas 
liepos 29 d. Centennial parko ka
pinėse. Velionis paliko brolį ir se
serį Elenų Varnienę, gyvenančius 
Adelaidėje.

PRANEŠIMAI
TAUTOS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS SYDNĖJUJE

A LB Sydnėjaus Apylinkės val
dyba šiemet Tautos šventės minė
jimų ruošia rugsėjo 8 d., sekma
dienį, šv. Benedikto parapijos sa
lėje (tuoj po pamaldų lietuviams) 
2 vai. p.p.

šiame minėjime bus pagerbti 
mirę Lietuvos Respublikos prezi
dentai: Antanas Smetona, Alek
sandras Stulginskis ir dr. Kazys 
Grinius. Trumpas paskaitėles apie 
prezidentus skaitys B. Daukus, 
Al. Mauragis ir V. Saudargas. Po 
to bus įdomi meninė programa, 
kurioje dalyvaus ir “Dainos” cho
ras.

Tautiečiai prašomi po minėjimo 
neskubėti išsivaikščioti, bet atlik
ti savo bendruomenines pareigas: 
apsimokėti tautinio solidarumo 
bei naro mokestį, o taip pat pa
remti Moterų Soc. Globos drau
gijos loterijų, kurios pelnas skiria
mas j nelaimę patekusiems tau
tiečiams sušelpti.

Po minėjimo veiks bufetas su 
alučiu.

ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
SYDNĖJAUS LIETUVIAMS 

VAIKAMS BANKSTOWNE

š.m. rugsėjo mėn. 7 d. (šešta
dienį), Bankstuwne, Protestantų 
salėje, rengiamas mokyklinio am
žiaus vaikams Tautos šventės mi
nėjimas, kuriame dalyvauti kvie
čiame visus Sydnėjaus, Banks
towno ir Cabramattos apylinkių 
mokyklinio amžiaus vaikus ir 
skautus su tėvais.

. Bus paskaita, dainos, eilėraš
čiai, šokiai ir žaidimai.

Pradžia 2 vai. p.p. Pabaiga 6 
vai. vak.

ALB Bankstowno Apylinkės 
Valdyba.

CANBERROS LIETUVIAMS

Canberros “šviesos” eilinis pa
rengimas įvyks š.m. rugpjūčio 31 
d. (šeštadienį) 7.30 vai. vak., 
Country Women Association pa
talpose, Civice. Bus demonstruo
jamos kultūrinės (garsinės) fil- 
mos. Po to, kaip paprastai, įvyks 
pašnekesiai prie kavos.

Visi Canberros lietuviai ir lie
tuvės maloniai kviečiami atsilan
kyti į šį “šviesos” parengimų. Pa
brėžiame, kad įėjimas laisvas vi
siems, kaip nariams, taip ir ne 
nariams.

“šviesos” Valdyba.

Š.M. RUGSĖJO MĖN. 1 D. (SEKMADIENI) MELBOURNO

LIETUVIŲ DAINOS SAMBŪRIO PIRMASIS

IŠTISINIS LIET. DAINOS KONCERTAS

ADELAIDĖJE.

Koncertas įvyks Australia Hall salėje. Prdažia 5.30 vai. po pietų. 
Bilietus platina Adelaidės Bendruomenės Valdybos nariai. Bilietų 
kaina: suaugusiems 8/6, vaikams — 4/6.

PROGRAMOJE: MOTERŲ, VYRŲ IR MIŠRAUS CHORŲ DAINOS.

M. LUCAS & Co.
Builders & Contractors (Reg.)

(SAV. M. LUKAUSKAS)

56 Yarrara Rd., Pennant Hills, N.S.W.

Norėdami įsigyti geros vertės namų, kreipkitės tik į Lucas & Co. 
Statome ant savo ir Jūsų sklypų. Užtikrintai skubus ir tik geras 
darbas, geriausios medžiagos.
Darome planus ir paruošiame specifikacijas. Parūpiname paskolas, 
šiuo metu turime keletą paskolų mūriniams, mediniams bei fibro 
namams, kuriomis norintieji pasinaudoti prašomi paskubėti.
Kreiptis asmeniškai arba skambinti telef. WJ 2272 iki 9 vai. ryto 
arba po 6 vai. vak. (2 min. nuo stoties).

Rugpjūčio 17 d. prie Bankstow
no lietuvių namų susirinko apie 
100 bankstowniškių ir iš kitur at
vykusių lietuvių dalyvauti vaini
ko iškėlimo ceremonijose. Ir tikrai 
nuotaika buvo nekasdieniška, ka
da prie gegnių pritvirtintas žalu
mynų vainikas, perjuostas mūsų 
vėliavos spalvų kaspinais, pakilo 
augštai virš salės.

Susirinkusius pasveikino ir da
lies darbo užbaigimu pasidžaugė 
Bankstowno Lietuvių Namų val
dybos pirm. J. Ramanauskas, gra
žų paskatinimo žodį tarė kun. P. 
Butkus, Cabramattos apylinkės 
vardu sveikino ir paramų pažadė
jo V. Deikus.

Iš čia, kai jau naujai statomo
ji salė buvo iš visų pusių apžiū
rėta, visi patraukė į Protestant 
Hall tęsti pašnekėsiu apie toli
mesnius darbus. Prie alaus stiklu 
ir bankstowniškių moterų (p. Le- 
lešienės ir Co.) paruoštų sumuš
tinių, kalbų netrūko, nes kada 
dirbamas didelis darbas, tai ir po
kaičio susirinkus yra apie kų 
šnekėti.

Namų valdybos pirm. Rama
nauskas savo žodyje pabrėžė, kad 
bankstowniskiai skuba pasistaty
ti namus, nes jų reikia ir jauni
mui ir senimui. Todėl jie negalį 
krepti dėmesio į tuos, kurie sako, 
kad su lietuvių namų įsigijimu 
galima dar palaukti, kaip lygiai 
jie nekreipiu dėmesio į tuos, ku
rie rašų laikraščiuose išgalvotus 

Bankstowno lietuviams kaltinimus. 
Popieris esu kantrus, o žodžiai 
nieko nekaštuoja, bet iš žodžių 
namų nepastatysi. ALB Banks
towno Apylinkės pirm. S. Pačė- 
sa kalbėjo apie glaudų bendradar
biavimų su L. Namų valdyba. Apy
linkės valdyba šiam reikalui yra 
davusi per 500 svarų.

ALB Krašto Valdybos ir Inži
nierių — Architektų draugijos 
vardu Bankstowno lietuvių namų 
statytojus sveikino ir ištvermės 
bei sėkmės palinkėjo inž. B. Dau
kus.

S. Narušiui pasiūlius organi
zuoti lėšas šalia esančiam sklypui 
nupirkti, paskubomis buvo paruoš
tas aukų lapas ir apie 100 pabū- 
vio dalyvių sudėjo grynais (arba 
pasirašė pasižadėjimus) £ 235. Ši 
suma buvo surinkta per 5 minutes. 
Inž. architektas Iz. Jonaitis palie
tė planavimo klausimų ir kitus 
techniškus reikalus. A. švedas pa
tiekė piniginę apyskaitų: uždėjus 
gegnes kasoj yra per £ 300, ku
rių užteks stogui. Dabar telkiami 
pinigai grindims, kanalizacijai, 
durims ir langams. lėšos namų 
statybai plaukia, bet dar toli ne 
visi yra pasižadėjimus tesėję, čia 
jis pasidžiaugė Juozo Siručio 
stambiu įnašu: J. Sirutis pirma
sis įmokėjo 50 svarų namų sta
tybai ir dabar davė 50 svarų nau
jo sklypo fondui. Cabramatiškių 
svečių vardu sveikino E. Migevi- 
čius, palinkėdamas bankstownis- 
kiams galimai greičiau susirinkti 
po nuosavų namų stogu.

Bankstowniskiai visai pagrįstai 
gali džiaugtis ir didžiuotis atlik
tu darbu. Ir dirbant su tokiu užsi
degimu ir energija, atrodo, ne už 
kalnų diena, kada bankstowniskiai 
kitų tokį pobūvį galės suruošti sa
vo namuose. (j.).

KVIETIMAS TALKON

Bankstowno Lietuvių Namų val
dyba prašo pranešt, kad namų sta
tybų vykdant talkus būdu yra 
brangi ir mielai laukiama kiekvie
no lietuvio talka, galinti paspar

tinti savojo židinio įsigijimų.
Prie namų statybos dirbama 

kiekvienų savaitgalį (šeštadieniais 
ir sekmadieniais). Dabar, prieš 
dengiant stogų, reikia atlikti dar 
visa eilė paruošiamųjų darbų; yra 
ko veikti sklype, aplink namus ap
lamai. Pageidaujama, kad talki
ninkai, kas turi, atsineštų kokį 
įrankį: pjūklų, plaktukų, kaltų, 
kastuvų, bet ir tuščiom rankom 
atėjusiam žadama parūpinti darbo 
pagal sveikatų, profesijų ir pagei
davimų.

RAMONA RATAS
Kylanti baleto šokėja
Ramona Ratas — Rataitė, pra

dėjusi baleto studijas Perthe, vė
liau jas tęsusi Sydnėjuje, prieš 
kurį laiką laimėjo konkursą (iš 
75 konkurso dalyvių New South 
Wales tik viena Ramona išrinkta) 
ir buvo priimta i The Elizabethan 
Opera Ballet Company. Dabar ji 
dalyvauja “Ballet Academy”, “Si- 
grid” ir “Wakooka" — trijų ori
ginalių baletų pastatymuose.

NEWCASTLIS
SUSIRINKIMAS — 

PASITARIMAS

Š.m. rugp. mėn. 11 d., tuoj po 
lietuviškų pamaldų, Bmadweadow 

| katalikų salėje įvyko Newcastlio 
lietuvių susirinkimas — pasitari
mas.

Kun. S. Gaidelis pravedė naujo
jo bažnytinio komiteto rinkimus. 
I Šį komitetų išrinkti Vyt. Liūgą 
— pirm., D. Bajelytė ir J. Skuo
das — nariais, K. G ri gužaitis — 

Idandidatu.
Po šių rinkimų, ALB Newcast

lio Apyl. valdybos pirm. inž. J. 
Dirginčius atidarė apylinkės susi
rinkimų (pasitarimų pobūdžio), 
kuriam pirmininkavo — S. Jurevi
čius, sekretoriavo — D. Bajelytė.

Pirmininkas painformavo, kad 
valdyba (nuo kovo mėn.) iki šiol 

suruošė motinos dienos ir birželio 
tragiškųjų įvykių minėjimus ir 
surengė vienų šokių vakarų. Da
bar ruošiamasi rugsėjo mėn. 8 d. 
minėjimui, kuris įvyks š.m. rug
sėjo mėn. 28 d. Transport Hall, 
Hamiltone. Minėjimui numatyta 
plati meninė programa. Pirminin
kas pasidžiaugė, kad jaunimo me
no grupė, vadovaujama M. Rim- 
gaudienės, vėl sėkmingai veikia ir 
S. Žuko vedamas choras, gražiai 
užsirekomendavęs per birželio mi
nėjimų, kas kart vis stiprėja.

Sekretorius J. Viskauskas nusi
skundė, kad rašomosios mašinėlės 
neturėjimas labai sunkina jo dar
bų.

Iždininkas B. Liūgą pateikė 
smulkių pajamų ir išlaidų apyskai
tų. Kasoje yra 14 svarų.

Dr. M. šeškus, lietuvių atstovas 
prie Good Neighbour Council of 
Newcastle District, pranešė apie 

šios organizacijos veiklų nuo įsi
kūrimo dienos (š.m. gegužio mėn.) 
Jis iškėlė du pagrindinius Gerųjų 
Kaimynų Tarybos veiklos momen
tus: a) draugiškumo bei geros 
valios skleidimų tarp senųjų ir 
naujųjų australų, b) asimiliacijų.

Jis kalbėjo jog “mes džiaugia
mės ir esam Geriesiems Kaimy
nams dėkingi už jų draugiškumų 
Ir gerus valios skiepijimų tarp 
šio krašto gyventojų, tik, dėja, 
mes negalime taip lygiai džiaug
tis pagreitintos asimiliacijos pir
šimu. čia kiekvienas lietuvis turi

MELBOURNAS
TEISUČIO ZIKARO PARODA

Rugpjūčio 27 d., Brummels me
no galerijoje (95 Toorak Rd., St 
Yarra) atidaroma dail. Teisučio 
Zikaro piešinių paroda.

T. Zikaras ikšiol garsėjo kaip 
gabus skulptorius, plačiai reiškę
sis ir australų meno pasaulyje. 
Pastaruoju metu jis daugiau ati
deda grafiškam piešimui, ir ši pa
roda yra jo pirmoji individuali 
piešinių paroda Australijoje.

Paroda atidaroma 5 vai. p.p.

ORGANIZUOJAMA KOMERCINĖ 
SPAUSTUVĖ

Spaustuvininkas V. Dumskis 
ėmėsi iniciatyvos suorganizuoti 
lietuviškų spaustuvę ir knygrišyk
lų Melbourne. Jeigu įmonės stei
gimu susidomės šios srities spe
cialistai, ir bus sukeltas pakanka
mas pradinis kapitalas, tai turė
sime dar vienų lietuviškų verslo 
įmonę Australijoj.

Iniciatoriams linkime sėkmės.

KUN. KUNGYS PASVEIKO

Melbourne gyvenęs Geelong” 
lietuvių kapelionas, kurį laikų 
sirgo ir ngealėjo laikyti pamaldų. 
Dabar kun. Kungys jau išėjo iš 
ligoninės ir rugpjūčio 18 d. Gee
long, • lietuviams atlaikė šv. Mi
šias. (e).

VISI I MELBOURNO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

BALIŲ
PROGRAMOJE; SOLISTĖS p. VASILIAUSKIENĖ Ir p. UKNEVI- 
ČIŪTĖ. PIANISTĖ p. VALIUVIENĖ.

* Puikus 6 žmonių orkestras.
* Bufete skanūs valgiai ir gėrimai.
* Balius įvyks ž.m. rugsėjo mėn. 6 d., penktadienį, labai gra

žioje Brunswick Town Hall (Sydney Rd.).
* Pradžia 8 vaL vak., pabaiga 2 vai. ryto.
* Bilietai gaunami sekmadieniais po pamaldų bibliotekos salėje, 

kitu laiku pas p. Šilvą telef. LW 6460.
ALB Melbourne Apyl. Valdyba.

elgtis pagal savo sąžinę. Nuo pat 
atvažiavimo Australijon mes juk 
esame lojalūs šio krašto gyvento
jai ir sųmoningi lietuviai. Tuo ke
liu eisime ir ateityje.”

Antruoju lietuvių atstovų prie 
Good Neighbour Council of New
castle District yra M. Rimgaudie- 
nė.

Per klausimus Ir sumanymus 
pasireiškęs nesutarimas tarp pa
skirų valdybos narių dėl 6 penų 
(siųsti ar nesiųsti) Kultūros — 
švietimo ekonominiam fondui, bu
vo be pagrindo. Tereikia apylin
kės v-bai vadovautis ALB Kraš
to Valdybos nutarimu, liečiančiu 
Kultūros — švietimo ekon. fondo 
įsteigimų, ir viskas būtų aišku. 
(Juk pramogų lankytojai jau iš 
kalno žinojo, jog 6 penai nuo par
duoto bilieto yra skirti tam fon
dui...)

Atsakydamas į klausimus, pirm. 
J. Dirginčius pareiškė, jog New
castlio ap-kės valdyba dar nėra 
paskyrusi atstovo prie United 
Council of Migrants, ir niekam 
nedavusi įgaliojimo ten kalbėti 
lietuvių vardu.

(K).

TARPTAUTINIAME KONCERTE

Rugpjūčio 16 d. Newcastlio lietu
vių tautinių šokių gri!pė, vado
vaujama M. Rimgaudienės, turėjo 
išvykų į Torontą, kur Ladies Guild 
Association rūpesčiu buvo suruoš
tas tarptautinis šokių ir muzikos 
vakaras. Be lietuvių, programoje 
dalyvavo dar vengrai, olandai, 
australai, škotai ir indoneziečiai.

Mūsų šokėjai pašoko “Kubilą” 
ir “Kalvelį”. Gražūs mūsų tauti
niai drabužiai ir gerai išpildyti šo
kiai, patraukė žiūrovų dėmesį ir 
susilaukta karštų plojimų. Su mū
sų liaudies šokiais supažindino D. 
Bajelytė. Koncerte dalyvavo per 
300 žmonių.

Po programos jos dalyviams bu
vo suruošti užkandžiai.

Uosi..

Steponas Sarakula
AUGŠTAI KVALIFIKUOTAS 

SIUVĖJAS PATENKINS VISUS
JOSŲ REIKALAVIMUS.

Rankų darbas atliekamas europie
čių specialistų priežiūroj.
čia pat labai pigiai parduodamos 
medžiagos pasiuntimui jūsų gimi
nėms j “anapus”.

S. SARAKULA.
15 Park St., Sydney, City.

(pirmas augitas).
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