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TRYS KLAUSIMAI
JAUDINA PASAULIO NUOTAIKAS

Žvelgiant į sūkuringą pasaulio 
politinę, o iš dalies ir ekonominę 
padėtį, šį kartų norėtųs pabrėžti 
trys ypatingi aspektai, kurie do
minuoja viešųjų nuomonę.

Pirmoji politinė sensacija, tai 
Nikitos Kruščiovo iškilimas j So v. 
Rusijos ministerius pirmininkus, 
išboksuojant marš. Bulganiną į 
nežinomybę, šia savo politinės 
karjeros pakopa, jis apvainikavo 
absoliutaus diktatoriaus galia, sa
vo rankose sujungdamas dvi augš- 
čiausias bolševikines pozicijas: 
pirmojo komunistų partijos sek
retoriaus ir ministerio pirmininko, 
šias pozicijas kadaise turėjo ir 
Stalinas, kai jis buvo savo galy
bės viršūnėje.

Kruščiovo kelias į visagalio dik
tatoriaus sostų vyko tikrai para
doksiniu būdu. Kaip atsimename, 
po Stalino mirties jis komunistų 
partijos kongrese viešai apkaltino 
savo buvusį “mokytojų ir genia
lų vadų”, kad tas akiplėšiškai su
daręs apie savo asmenį garbinimo 
kultų, valdęs kraštų, kaip dikta
torius ir buvęs dažnai neteisus ir 
net žiaurus, žodžiu, Nikita pasi
rodė kongresui, kad jis smerkia 
praeities žiaurumus, skurdų, neda- 
teklius, politinių kalinimų buvi
mų, trėmimus ir 1.1. Kadangi kraš
tas, atrodo, jau buvo iki ribos pa
vargęs nuo tikrai žiaurios bolše
vikinės kasdienybės, tai šitokis 
Kruščiovo pasisakymas susilaukė 
nemažo partijos funkcionierių pri
tarimo. Gyventojų didžiuma, su
prantama, į tokius pažadus ir pra
eities pasmerkimus netikėjo, nes 
jie žinojo, kad šis smerkikas yra 
gal dar žiauresnis net už savo 
“mokytojų”, savo sąžinės gelmė
se nešiojąs milijonų žmonių iš

NASERIO PLANAI IMA 
REALIZUOTIS

Viduriniųjų Rytų, atseit arabiš
kojo pasaulio, problema nėra len
gva nei išspręsti ir net atspėti, 
išis kraštas, t.y. smėlėtosios žemės 
arabų valstybės, iki šiol dar gy
vena senu stilium ir senoviškomis 
tradicijomis. Jose dar bujoja dau
gpatystė, moterų uždarumas ir be
teisiškumas, turtingųjų lėbavimas 
ir prasčiokų skurdas.

Iš šių valstybių, gal būt, būtų 
galima išskirti Eigipto ir iš dalies 
Sirijos respublikos, kur liberalinių 
nuotaikų vyriausybės jau keletą 
metų stengėsi moderninti bent 
jau teisinę savo kraštų padėti. 
Šiose šalyse moterų teisės suly
gintos su vyrų, feodaliniai turtai 
gerokai apkarpyti, neturtingųjų 
reikalai pagal išgales pabojami.

Kadangi šios dvi valstybės savo 
užsienių politiką suka sovietų 
kryptimi, daugelį savo prekybinių 
reikalų pakreipė taip pat į sovie
tiškuosius kraštus, tai įprasta šiii 
dviejų kraštų vyriausybes laikyti 
prokomunistiškomis ir primesti 
joms dažnai nebūtų dalykų, neati
tinkančių istorinei tikrenybei.

Eigipto prezidentas ir jungtinės 
Eigipto — Sirijos respublikos 
galva pulk. Naseris, kuris dar taip 
nesenai nepabijojo stoti į atvirą 
karą su jungtinėmis Anglijos — 
Prancūzijos ir Izraėlio pajėgomis, 
nėra nei komunistas, nei jų šali
ninkas, kai liečiama jo valstybės 

žudymo ir ištrėmimo i poliarinius 
Sibiro kraštus kaltę. Ypač ukrai
niečiai gerai atsiminė žiauriąsias 
skerdynes, numalšinant jų tauti
nes paraiškas prieš karą ir po 
karo.

Tačiau jau vien tik pasiūlymas 
valdyti kraštų ne asmeninės dik
tatūros siaubu, bet kolektyviu 
partijos vadovavimu, vis dėlto, at
nešė šiokį tokį atoslūgį ir, nors ir 
miglotas, viltis. Skęstantis gi, kaip 
sakoma, ir skustuvo, griebiasi, to
dėl ir Rusijos gyventojai, o ypač 
okupuotieji kraštai turėjo bent 
mažutę viltį, kad gal šiek tiek 
pagerės ir jų juodos, be jokių 
prošvaisčių, vergijos dienos.

Tokia padėtis tačiau tęsėsi ga
na trumpai. “Draugas” Nikita 
jau nuo pirmųjų dienų, kai užėmė 
komunistų partijos sekretoriaus 
vietų, pradėjo sau valyti kelius 
į diktatoriaus vietų. Jau pasmerk
damas praeities negeroves, o bol
ševikinė diktatūra ir tesukūrė tik 
negeroves, Kruščiovas atrado sau 
gausesnį būrį šalininkų. Kadangi 
pirmasis pavojingas priešas jo 
karjeros kelyje buvo Malenkovas 
su grupe senų stalinistų, pirmiau
sia jis juos ir nušalino nuo visų 
svarbesnių partijos ir politikos 
postų, čia, kaip žinome, nukentė
jo Berija (buvo sušaudytas), Ma
lenkovas, Kaganovičius, Moloto
vas, pagaliau Žukovas ir visa eilė 
mažesnių partijos funkcionierių.

Po šių-valymų, sovietų spaudo
je pradėjo rastis panegyrikos gai
dų, priskiriančių Nikitai vis dides
nių ir didesnių “žygdarbių”, jo 
kruvinoje praeityje, čia jis jau 
patapo ir pilietinio karo didvy
riu, ir geriausiu Lenino bendra
darbiu ir |iokiu ir anokiu, kuris 

vidaus santvarka. Jis turi savo
tišką nacionalinę koncepciją, sie
kiančią visų arabiškųjų kraštų su
jungimo į vieną galingą respubli
ką, kuri nesiduotų politiškai ir 
ūkiškai išnaudojama nei iš vieno, 
nei iš kito valstybių bloko. Na
seris yra daugiau fašistuojantis, 
negu komunistuojantis, nes Ei- 
gipte šiuo metu komunistų parti
ja yra nelegali, persekiojama, o 
jos nariai kalinami.

Ši arabiškoji sąjunga, supran
tama, nepatinka kaikurioms vaka
riečių valstybėms, nes jos neten
ka šituose kraštuose savo ekono
minių bazių ir turtų. Ir ta prie
žastis gal ir yra svarbiausia, kai 
primetama šiom vyriausybėm rau
donumas.

Turtingiausia naftos šaltiniais, 
kuriuos eksplotuoja Amerika, yra 
Saudi Arabija. Jos “viduramžiš
kas” karalius Ibn Saudas gyvena 
senomis arabų tradicijomis. Ka
dangi jis gauna milžiniškas pini
gų sumas už naftą iš Amerikos, 
tai ir gyvena nepaprastoj praban
goj. Manoma, kad jo dvaro išlai
dos kasmet siekia apie kelius šim
tus milijonų svarų sterlingų. Savo 
hareme jis šiuo metu jau turi apie 
40 sūnų ir visą eilę dukterų. Jo 
karališkojo dvaro tarnautojų skai
čius viršija 10.000.

šis konservatyvus ir nepapras
tai išlaidus monarchas iki šiol lai- 

tik vienas, išrodė, ir nešė komu
nizmo pergalės vėliavų...

Taigi šitokiu būdu jis ir įkopė 
į pačias aukščiausias komunisti
nės karjeros viršūnes, pasidary
damas tikrai didžiulės ir, palygin-1 
ti, gana galingos valstybės abso- 
liūtiniu valdovu.

Vakarų nuotaikos dėl šito as
mens iškilimo į viršūnes, kurio j 
žodis ateityje Rusijoj tikrai bus 
lemiantis, nėra džiuginančios.1 
Kruščiovas yra laikomas žymiai 
gudresniu ir tuo būdu pavojinges
nių, nei Stalinas buvo. Jo nesu- 
sivaldantieji iššokiai diplomatų 
priėmimuose, gausus gėrimų var
tojimas ir nepastovus būdas va
kariečių stebėtojus verčia many
ti, kad naujasis komunizmo dik
tatorius gali sukurti laisvajam pa
sauliui netikėtų situacijų. Kaip 
“New York Times” rašo, šis žmo
gus, eųs, dėl savo idėjų galįs ne
pabijoti ir didžiausių pasaulio su
krėtimų, o jo karštas ir dažnai 
nepažabotas būdas galįs virsti to
kiomis aistromis ir pasaulio nuga
lėjimo manija, kokią buvo prieš 
anų karų įsikalęs sau į galvą Hit
leris.

Savo straipsnio išvadoje laik
raštis būgštauja, kad nuo šios 
akimirkos ,esą, labai padidėję ka
ro galimybės, nes jo pradėjimas 
dabar pareinąs ne nuo grupės 
žmonių, kurių tarpe buvę ir gana 
paltai galvojančių, bet tik nuo 
vieno diktatoriaus lazdelės mos- 
tcf.ėjimo...

XXX
Ne mažiau svarbi savaitės pro

blema buvo ir nedarbo didėjimo 
Vakaruose svarstymai. Kadangi 
Amerikoje jau naudojamos net 

kėši amerikietiškos užsienio poli
tikos. Pereitais metais jis lankėsi 
Vašingtone pas prez. Eizenhoverį, 
ir, atrodė, buvo visa siela Vakarų 
pasaulio pusėje. Tačiau paskuti
nėmis dienomis ir Saudi Arabijoj 
staiga reikalai pakitėjo, šis mo
narchas trumpu dekretu Saudi 
Arabijos ministerį pirmininką, sa
vo brolį princą Feisalą paskyrė 
ne tik užsienių reikalų, bet ir fi
nansų ministeriu.

O jo brolis Feisalas yra radi
kaliai priešingas karaliui visose 
gyvenimo srityse. Jis yra vedęs 
tik su viena žmona, jis studijavo 
Anglijoje ir mėgsta daugiau ne 
arabišką, bet vakarietišką gyve
nimo būdą. Bet ir savo politiniais 
įsitikinimais jis. yra ne tos nuomo
nės, kaip jo brolis. Jis yra šali
ninkas Jungtinės Arabų Respub
likos ir karštas Eigipto preziden
to Naserio garbintojas. Kaip ži
nome, paskutinėmis savaitėmis 
Eigipte vyksta pasikėsinimo prieš 
Naserį byla, kurion yra painioja
mas ir Saudi Arabijos karalius. 
Ši aplinkybė, kaip atrodo, ir bus 
privertusi lėbavimą mėgstantį i 
monarchą savęs pateisinimui su
teikti plačius įgaliojimus broliui, 
kad tas atnaujintų pairusius san
tykius su Eigiptu. Tačiau šis po
sūkis gali ir Saudi Arabiją nu
vesti į Jungtinę Arabijos Respub
liką. Jei taip įvyktų, Vakarams 
tektų visiškai persiorientuoti Vid. 
Rytų politikos strategijoje, jei jie 
nenorės galutinai prarasti čia sa
vo įtakos.

J.T.

kariuomenės virtuvės maitinti be
darbių armijoms, kai šie jau dau
giau nebegauna nedarbo pašalpos, 
kuri tėra duodama tik šešius mė
nesius, tai pasaulis tikrai pradeda 
rimtai būgštauti, kad šis nedarbas 
neišvirstų į gilių ekonominę kri
zę, kokia siautė prieš 30 metų.

Nors Australijos vyriausybės 
nariai, jų tarpe ir min. pirminin
kas Menzies, pakartotinai ramino 
kraštą, kad nesą ko būgštauti, ta
čiau jau ir pro guodžiančių gai
delę jaučiamas netikrumas.

Nedarbo priežastis, supranta
ma, yra vad. perprodukcija, at
seit — prigaminimas tiek prekių, 
kad jų jau niekas nebeperka. Es
mėje keista yra ta pasaulio tvar
ka: po karų, kada sunaikinama 
eibės gėrybių, būna žydėjimo lai
kotarpiai, bet vos tik pasaulis at
sistoja ant kojų ir prasideda ger
būvis, vėl atsiranda nedarbas, nes 
negali iškišti prigamintų prekių, 
ir juo mažiau dirbančųjų, juo ta 
ekonominė krizė labiau ir labiau 
gilėja. Taigi ir šiuo kartu pasau
lio ekonomistų dalis būgštauja, 
kad at nebus tik vėl pradžia ne
lemtosios krizės.

XXX
Trečia savaitės sensacija — vis 

aštrėjantis pilietinis karas Indo
nezijoj. Sukilėlių vyriausybės mi- 
nisteris pirmininkas meta kaltini
mus vyriausybininkams, kad jie 
kovoja ne tik sovietų ginklais, 
bet ir šimtai sovietų karinių eks
pertų bei instruktorių esą ruošia 
prez. Soekarno kariuomenę. Ka
riniai korespondentai, patiekdami 
pranešimus iš kovos lauko, neduo
da vilčių sukilėliams. Beveik visi 
mano, kad laimės vyriausybinin
kai, nors jiems visiškai apvaldyti 
Sumatrą reikės daug laiko ir au
kų. šis karas, atrodo, vis daugiau 
virsta į partizaninį sukilėlių pa
sipriešinimų.

Skandinavu Simpatijos Lietuvai
Lietuvos nepriklausomybės su

kaktis iššaukė platų atgarsį ir 
Skandinavijos spaudoje.

SUOMIJOJE patsai didžiausias 
šalies laikraštis “Helsingin Sano- 
mat” Lietuvos laisvės kovoms pa
šventė ilgą straipsnį, iliustruoda
mas jį pirmojo Lietuvos preziden
to paveikslu. Kitas suomių laik
raštis, “Karjalainen”, įsidėjo ži
nomo Lietuvos draugo Dr. Oeller 
ilgą istorinį straipsnį apie Lietu
vą su dviem iliustracijom. To lai
kraščio redaktorius, mag. A.L. 
Hintikka, be to dar parašė atski
rą straipsnį, įpindamas ir savo 
asmeniškų atsiminimų iš Lietu
vos, kurioje jis savo laiku yra 
lankęsis. Ir kiti suomių laikraš
čiai paminėjo Lietuvos sukaktį. 
Tamperėje leidžiamas dienraštis 
“Aainulehti” taja proga prisiminė 
ir lietuvių daimj tyrinėtoją suo
mį A.R. Niemi. Taip pat paminėti 
suomių karių kapai Zapiškyje.

ŠVEDIJOJE simpatijas Lietu
vai ir kitoms Pabaltijo tautoms 
išreiškė žinomas Stockholm© laik
raštis “Svenska Dagbladet”, pa
reikšdamas pagarbą ir draugišku
mą tiems, kurie yra pavergti, ir 
tremtiniams pabėgėliams, kurie 
Švedijoje rado antrąją tėvynę. 
Švedai reiškia viltį, kad Lietuvai 
ir kitoms Pabaltijo valstybėms

Indonezijoj, kaip praneša pas
kutinės naujienos, pilietinis karas 
tolydžio intensyvėja. Vyriausy
bininkai, atrodo, nesitikėjo, kad 
Sumatros sukilėlių pasipriešinimas 
taip ilgai užsitęs, todėl jie meta 
visas galimas savo pajėgas į mūšio 
lauką.

Vyriausybės kariuomenė sėk
mingai iškėlė naujus savo jūros ir 
oro desantus Vakarinėj Sumatroj 
ir Celebes saloje. Ir vienoje ir 
kitoje vietoje kietai priešinasi su
kilėlių daliniai, nors jie yra žy
miai mažesni skaičium ir blogiau 
ginkluoti.

Amerikos užsienių reikalų min. 
F. Dulles pakartotinai pabrėžė, 
kad Amerika laikosi nuošaliai nuo 
šio konflikto. Pagal jį, čia esąs 
Indonezijos vidaus reikalas. Dul
les paneigė taip pat plačiai sklin
dančius gandus, kad Soekarno 
vyriausybę ginkluoja sovietai. Jis 
esą neturįs panašių patvirtintų 
žinių.

Pietų Korėjos prez. dr. Syng- 
man Rhee viešai pareiškė, kad 
Amerika nesiryžtanti gelbėti va
kariečių interesų, šiuo kartu pa
dėti Indonezijos sukilėliams, todėl 
•jis visais galimais būdais padėsiąs 
vesti šį karų prieš komunistuo
jantį dr. Soekarno. Jo kariuome
nė, laivynas ir aviacija esanti pa
ruošta, kad padėtų sukilėliams.

Dr. Rhee nuomone laisvasis pa
saulis jau ganėtinai pasimokė iš 
Vengrijos įvykių, kur nebuvo su
teikta pagalba antikomunistinėms 
pajėgoms. Jeigu gi, kaip jis sako, 
vakarų pasaulis bei Amerika ir 
toliau tik stebės įvykius, kaip nuo
lat plinta komunizmas ir jo agre
sija, tai ateis laikas, kad šitokia 
padėtis bus laikoma savižudybe.

A.K.

KIEKVIENAS LIETUVIS SAVO 
ĮNAŠAIS PRISIDEDA PRIE LIE
TUVIŲ NAMŲ ĮSIGIJIMO!

pavyks vėl atgauti laisvę ir nepri
klausomybę. Kitas žymus Stock- 
holmo laikraštis, “Dagens Nyhe- 
ter”, pavedė Pabaltijo tautų lais
vės kovai vedamąjį. Laikraštis 
apžvelgia Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos kryžiaus kelius nuo klas
tingo tų kraštų įjungimo į Sovie
tų Sąjungą iki dabar ir pabrėžia 
tvirtą pabaltiečių pasiryžimą at
gauti laisvę.

NORVEGIJOJE palankius Lie
tuvai rašinius įsidėjo Oslo dien
raščiai “Norges Handels og. Sjo- 
fartstidende”, “Vart Land” ir kit. 
“Vart Land” vasario 16 d. nume
ryje pateikė pasikalbėjimą su Lie
tuvos garbės konsulu H.M. Han
sen, kuris t.k. priminė, kad pa
vyzdžiui tokiose svarbiose sostinė
se kaip Londone ir Vašingtone ir 
dabar dar tebeveikia Lietuvos pa
siuntinybės, gi Reutlingene esąs 
politinis lietuvių egzilų centras 
Vakarų Europoje. Visi, lietuviai 
gyveną vltimi grįžti į savo tėvynę 
ir gyventi laisvėje. Ii’ norvegų įs
taigų laikysena lietuvių atžvilgiu 
esanti palanki. Po karo Norvegi
joje buvę apie 3.000 pabaltiečių, 
jų tarpe apie 1.000 lietuvių. Jų 
išvykimas iš Norvegijos buvęs ne 
be nuotykių, nes daugelis jų bijo
ję patekti į sovietų rankas. Lie
tuviai tremtyje vieningai siekią 
laisvos Lietuvos atkūrimo.

Savaitės 
Žinios

★ Praeitą savaitę pasaulio lai
vininkystės istorijoj įvyko nepa
prastas atsitikimas. Apie 1200 vo
kiečių ir maltiečių emigrantų 
plaukė laivu “Skaubryn” į Aust
raliją. Staiga beveik viduryje In
dijos vandenyno nuskriejo laive ži
nia, kad dega mašinų skyrius. Lai
vo kapitonas tuojau ėmėsi gelbėji
mo priemonių ir visus keleivius 
susodino į gelbėjimosi valtis. Ra
dio signalais buvo prisišaukta ne
toliese esančių laivų greita pa- 
galva ir visi keleiviai, o taip pat 
ir laivo įgula laimingai išsigelbė
jo. Tatai esąs pirmas įvykis, kad 
skęstant laivui viduryje vandeny
no nebuvo žmonių aukų.

★ Sovietų vyriausybė išleido 
griežtą dekretą, draudžiantį už
sieniečiams važiuoti į pietinę Ru
sijos dalį. Sritys nurodytos šios: 
Ukraina, Kaukazas ir Vidurinė 
Azija, šio draudimo priežastis ne
skelbiama. Visi užsieniečiai, ku
rie buvo šiose srityse gavo įsaky
mus apleisti viešbučius ir tuoj 
vykti į Maskvą.

Dėl šio draudimo priežasčių da
roma įvairiausių spėliojimų. Vie- 
ni mano, kad šiose srityse esą 
vyksta rimti kariuomenės neramu
mai prieš iškilusį Kruščiovą, kiti 
aiškina, kad po paskutinių hidro
geninių ginklų bandymų čia nepa
prastai pakilęs oro radioaktyvu
mas ir esąs rimtas žmonių sveika
tai pavojus.

★ Prancūzijoj prasidėjo beveik 
generalinis streikas, nes darbinin
kų unijos reikalauja padidinti 
20% atlyginimus dėl pragyveni
mo pabrangimo. Paryžiuje strei
kuoja geležinkelių, sauskelių ir 
lėktuvų darbininkai bei tarnauto
jai, o taip pat ir elektros vanden-
tiekio ir kitų žinybų darbininkai.

★ Izraelio kariuomenė vėl pra
dėjo apsišaudyti su Sirijos sargy
biniais. Sirijos ir Eigipto vyriau
sybės, Jungt. Arabų Respublikos 
vardu kreipėsi į UNO saugumo 
tarybą, perspėdamos, kad šitoki 
Izraėlio provokaciniai žygiai galį 
susilaukti rimto arabiškojo pasau
lio reagavimo.

★ Maskvos bolševikų vadovybė 
su pačiu diktatorium N. Kruščio- 
vu išvyko į Budapeštą, į vadinamą 
“išlaisvinimo šventę”. Maskvos 
areodroman uždusę atskubėjo vi
si N. Kruščiovo augštieji patai
kūnai, išleisti savąjį bosą ir jo pa
vaduotoją tūlą Kozlovą, kuris nau
jai yra paskirtas pirmuoju min. 
pirmininko pavaduotoju. Išleid
žiančių tarpe matėsi ir atstatyta
sis min. pirm, maršalas Bulgani
nas.

★ Anglijoj praėjusieji metai 
buvo tikrai geri ekonominiu po
žiūriu. Nežiūrint kad atlyginimai 
buvo pakelti net 6%, valstybės 
iždas pabaigė metus su dideliu 
perteklium. Asmeniškos Anglijos 
gyventojų santaupos siekusios 16 
milijardų svarų,

★ Kuboje ir toliau tęsiasi suki
limas prieš diktatorių Batistą. De
mokratinės pajėgos koncentruoja
si rytiniame Kubos kalnyne, iš 
kur daro nuolatinius partizaninius 
puldinėjimus.

Pranešama, kad sukilėliai izo
liavo antrąjį didumu miestą San
tiago. Sukilėliams vadovauja Fi
delio Castro.

1
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Kai nuvyksti į Japoniją, turi 
stebėdamasis pripažinti, kad ši 
valstybė, kuri paskutiniajame ka
re buvo žiauriai sugniuždyta hr 
kuri prarado visas savo buvusias 
kolonijas, šiandieną vėl pirmauja 
savo pramone visame Azijos kon
tinente. Japonija savo žemės plo
tu yra nedaug didesnė už Suomi
ją, o joje dabar gyvena per 90 
mil. žmonių, kurie, nežiūrint sun
kių praeities smūgių, tokiu trum
pu laiku savo darbštumu, ištver
me ir valia pajėgė atkurti sun
kiąją ir lengvąją pramonę visuo
se miestuose. Tokio, Jokahaina, 
Osaka auga ir didėja kasdieną, o 
Nagasaki, šis istorinis uostamies
tis, pralenkė net Didž. Britaniją 
naujų laivų statyba.

čia daug nusipelnęs yra gen. 
MacArthūras, kuris įvedė eilę nau
jų reformų Japonijos okupacijos 
metu, bet svarbiausias klausimas 
vis dėlto liko iki šiol neišspręstas, 
kaip turėjo Japonija gyventi ir 
kokiu būdu pakilti iš ūkinio chao
so ir nedatekliaus?

Čia ir vėl padėjo Japonijai ame
rikonas bankininkas J. DOGDE, 
kuris, 1949 m. atvykęs ir pamatęs 
baisią bedarbę ir infliaciją kraš
te, atidarė savo kreditus, pravedė 
naują pinigų reformą ir sudarė 
sąlygas bankams vėl normaliai 
dirbti.

Gyvenimas, tarsi burtininko laz
delei mostelėjus, iš karto pasikei
tė! Buvo duotas impulsas kelti 
produkciją ir didinti eksportą.

1951 m. San Franciško sutar
timi Japonijai buvo grąžintas su
verenumas. Amerika pasiliko sau 
teisę laikyti karo bazes krašte.

1956 m. gale (po 5 metų) japo
nų produkcija jau pakilo nuo 15 
iki 25 milijardų dolerių, atseit, at
metus infliacijos nuostolius, jos 
produkcija kasmetai kilo 8%.

RAŠO: MARI WOLF

— Mes likome paskutinieji, ir 
tai yrą didžiau: a priežastis, dėl 
ko mes trokštam grįžti tėviškėn. 
Begalo sunku gyventi, kai jau 
visi draugai mirė.

Duane pažvelgė pro langą, už 
kurio tęsėsi raketinių lėktuvų 
aerodromas ir.tarė:

—Ar jūs gerai pagalvojote, 
pone Farwell, kas jūsų laukia te
nai? Juk Žemė labai pasikeitė per 
tuos 65 metus.

Matyti, jis norėjo sušvelninti 
mano nusivylimą. Kad aš kaip 
nors mokėčiau jį įtikinti!

— Aš... Aš žinau, kad viskas 
pasikeitė, bet juk ten mūsų na
mai- Argi jūs nesuprantate, kad 
mes tebesame žemės gyventojai. 
To niekas nepakeis. Ir dabar, kai 
mes pasenome, mes pasijutome čia 
dar svetimesni...

— Ne, — sušukau desperatiš
kai, — gal būt, jūs ir jaučiatės 
čia svetimas, bet mano kaimy
nams, kurių tėvai jau mirė Mar
se, Žemė tėra legenda bei vieta, 
kurioje jų protėviai kadaise gyve
no. Ji jiems tik miražas...

— Jis ilgai sėdėjo kažką galvo
damas. pagaliau tarė:

— Aš esu tikras, kai jūs grįšite 
J žemę, jūs greit pajusite, kad 
esate marsietis...

Negalėjau jo suprasti — jis bu
vo draugiškas, malonus ir, atrodė, 
tenorėjo sušvelninti mano nusivy
limą ir skausmą. Aš pajutau, kad 
visos mano kalbos buvo bereika
lingos ir didelėm pastangom nu
slopinau raudą, kuri smaugte 
smaugė mane.

— Jūs išgyvenote pilną gyveni
mą, — kalbėjo Duane, — jūs bu
vote vienas iš pirmųjų ateivių. Aš 
prisimenu, kad būdamas berniuku 
kažkur skaičiau apie jūsų orlaivį; 
aš pavydėjau tada, kodėl aš nega
lėjau anksčiau gimti ir būti irgi 
tame laive.

Pamažu pakėliau savo nulenk
tą galvą ir pažvelgiau į jį.

— Aš nenoriu ginčytis su ju
mis. Aš laimingas, kad mes čia 
atvykome. Jeigu mes galėtume 
pradėti mūsų gyvenimą iš naujo, 
mes tikriausiai vėl grįžtume čia. 

Mes nugalėjome visus pirmųjų me
tų sunkumus ir džiaugsmus. 
Mes didžiuojamės, galėdami įro
dyti, kad ūkininkavimas yra įma

KURIUO KELIU ŽENGIA JAPONIJA?
Tačiau, nežiūrint šių stebėtinų 

pasiekimų, Japonija, amerikiečių 
ir europiečių mastu matuojant, 
vistiek yra neturtingas kraštas. 
Praeitais metais vidutiniškai kiek- 
vienam japonui teko tik 235 dole
riai per metus. Japonų salynas 
beveik neturi jokių natūralių že
mės turtų — visą medvilnę ji turi 
įsivežti iš užsienių, taip pat 95% 
naftos ir didesnę dalį geležies rū
dos bei akmens anglies.

.šioms importinėms prekėms ap
mokėti Japonija turi daug ekspor
tuoti, turi nuolat kelti pramonės 
gamybą ir apriboti gyventojų prie
auglį.

šiandien Japonijos gyventoju 
prieauglis, palyginant jį su kitais 
Azijos kraštais, yra mažiausias, 
bet, nežiūrint j tai, Japonija turi 
kasmet apie 1 mil. naujų bumų 
pamaitinti. Visą šią maitinimo 
naštą pakelia japonų ūkininkai, 
kurie sudaro tik 40% visų Japo
nijos gyventojų. Jų dėka, Japoni
ja 80% maisto pati pasigamina ; 
atmetus 15% nepraduktingos že
mės, vienas kvadratinis kilomet
ras turi išmaitinti 1660 žmonių. 
Tatai yra didžiausias skaičius pas 
šaulyje. Japonijoj yra lygiai 6 
milijonai ūkių, kurių žemės dydis 
sukasi apie 1 ha.

Nežiūrint viso to, japonų ūki
ninkas yra savystovus ir tvirtai 
savo rankose laikąs šią nedidelę, 
bet nuosavą žemės saują...

Palyginus su kiniečių ūkiais, ku
rie buvo sukolchozinti ir kuriuose 
siaučia baisi bado šmėkla, — japo
nų ūkinė sistema yra pasigėrėji
mo verta, o ūkininko gyvenimas 
beveik idiliškas.

Lygiai, kaip ūkinėje, taip ir pra- 

nomas net ir šioje planetoje, kur 
visuomet šalta, o oras toks skys
tas, kad jokiam augalui neįmano
ma a*ugti lauke. Mes pastatėme 
šiltnamius ir auginame derlių. 
Mes puikiai žinome, ką mes pada
rėme ir ko atsiekėme. Mes čia tu
rėjome puikų gyvenimą!

—Ir vis dėlto jūs norite grįž
ti atgal?

— Taip, — atsakiau, — ir vis 
dėlto mes norime grįžti atgal. 
Mes pavargome begyvendami pra
eitimi, netekę artimų, draugų ir 
visko. Mums teliko tik atmini
mai. ..

Jis pažiūrėjo į mane tyriančiu 
žvilgsniu ir tarė:

— Ar jūs žinote, kad nuvykę 
į žemę, jūs jau turėsite tenai ir 
pasilikti. Jums kelias į Marsą jau 
bus uždarytas...

— Aš tai žinau. To mes ir no
rime. Mes norime mirti namuose, 
mūsų žemėje...

Ilgą, ilgą akimirksnį jis žiūrėjo 
į mano akis, po to atsisėdo, pa
ėmė plunksną į rankas ir pasakė:

— Gerai, ponas Farwell. Aš 
duosiu jums vizą.

Netikėdamas savo ausimis, aš 
žiūrėjau į jį, manydamas, kad 
blogai jį supratau.

— šešiasdešimt penki metai, — 
kalbėjo jis, kraipydamas galvą. 
— Aš noriu tikėti, kad nedarau 
klaidos; noriu tikėti, kad jūs ne
pasigailėsite šio žingsnio...

— Tikrai nesigailėsime, — su
šnabždėjau sukepusiomis lūpomis.

Staiga aš prisiminiau, kad mes 
neturime reikalingos pinigų sumos 
ir pasakiau apie tai jam.

Jis nusišypsojo, raminančiai sa
kydamas:

— Nesirūpinkite dėl pinigų. Vi
sas išlaidas apmokės kolonizacijos 
departamentas. Jūsų generacijai 
mes daug skolingi. Nauja plane
ta verta juk daugiau, nei keli pa
sai ir kelionės išlaidos į Žemę.

Nevisai supratau, ką jis tuomi 
norėjo pasakyti, bet dabar tatai 

nebebuvo svarbu. įdomiausia, man 
atrodė, ta aplinkybė, kad mes ga
lėjome vykti namo. Atgal”; žemę! 
Savo vaizduotėje mačiau Martos 
veidą, sudrėkusį nuo laimės ašarų.

Mano skruostais irgi riedėjo 
ašaros, bet dabar aš jų jau nebe- 
si gėdinau.

monės-prekybos srityje — visur 
jaučiamas didžiausias individualiz
mas ir savystovumas. Visa Japo
nijos pramonė faktiškai yra mil
žiniška darbų ir užsakymų pas
kirstymo sistema: didelės firmos 
remiasi vidutiniomis o šios — vi
sai mažomis. Japonijos miestuo
se beveik visos krautuvės sekma
dieniais dirba, o vyrai ir moterys 
siuva rūbus, kala, lydo geležį ir 
gamina įvairius smulkius grąžte
lius, šriubelius ir kit. daiktus vi
sur — savo namų kiemuose pa
statytuose dirbtuvėlėse, rūsyse ir 
net gyv. kambariuose, šiuo at
žvilgiu Japonija pasirinko geriau- 
sį kelią — nekoncentruodama vi
sos pramonės į milžiniškus kon
cernus, bet išskirstydama darbą 
mažiems savystoviems amatinin
kams ir tuo aprūpindama mases 
žmonių įvairios rūšies smulkiais 
darbais.

Tačiau nuolat didėjant žmonių 
skaičiui, o tuo pačiu ir importui, 
Japonijos vyriausybė turi laužyti 
sau galvą ir jieškoti' naujų kelių 
savo gaminiams eksportuoti. Len
gviausia būtų jai išeitis, vėl pra
dėti prekybą su Raud. Kinija. 
Prieš karą 11 proncentų visų įve
žamų žaliavų buvo iš Kinijos, o 
17 proc. eksportuojamų prekių 
pirkdavo Kinija. Iš Kinijos buvo 
įvežama druska, gelež. rūda, kok
sas. išias prekes Japonija dabar 
turi atsigabenti iš USA. J Kini
ją buvo eksportuojama tekstilė 
Ir įvairios smulkios prekės, šian
dieną ši abiejų kraštų prekyba 
yra Amerikos gerokai suvaržyta, 
dėlko daugelis japonų prekybinin
kų reiškia didelį nepasitenkinimą. 
Tačiau kompetetingų ekspertų

— Dabar vykite namo, pone 
Farwell, jūsų lėktuvas išskrenda 
už kelių minučių. Dėl kelionės ne
besirūpinkite, aš pranešiu, kai tik 
gausiu jums vietą artimiausiu lai
ku skrendančioj į žemę raketoj.

— Bet jums gi perdaug rūpes
čių, — bandžiau protestuoti.

— Tikri mažmožiai! Man suda
rys didelį malonumą atvežti jums 
bilietus ir pamatyti, jūsų farmą, 
—■ tarė jis šypsodamasis.

Staiga prisiminiau, ką man šį 
rytą sakė John Emery dėl sukak
tuvių. Dabar mano širdį užliejo 

džiaugsmo banga, nes žinojau, kad 
tai nebu*4 vien tuščias minėjimas. 
Nusprendžiau, kad savo kaimy
nams grįžimo į tėviškę paslaptį 
atidengsiu tik tą mūsų jubilieji
nę dieną.

— Pone Duane, — tariau, se
kančią savaitę sukanka lygiai 35 
Marso metai, kai mudu su žmo
na esame čia. Gal būt,, jūs galė
tumėt atvykti tada ir atšvęsti 
drauge mums kaimynų ruošiamą 
šventę.

Jis padėjo plunksnakotį ir pa
žvelgė į mane tiriančiu žvilgsniu.

— Turbūt, jie nežino, kad jūs 
ruošiatės juos apleisti?

— Ne, jie dar nieko nežino ir 
aš norėčiau jiems tai praneš
ti per sukaktuves.

Duane pritariamai linkterėjo 
galvą ir pasakė:

— Aš tikrai atvyksiu!
XXX

Marta stovėjo verandoje ir ste
bėjo kelią, kuris vedė į kaimą, 
šią popietę visą laiką vienas iš 
mūsų stovėjome verandoje,, lauk
dami svečių, atvykstančių į mūsų 
sukaktuves, žvalgiausi po kamba
rį, norėdamas rasti dar ką nors, 
kas reikėtų padaryti. Norėjau su
trumpinti laukimo laiką ir nu
stumti griaužiantį rūpestį, kad gal 
Duane bus mus užmiršęs... Ta
čiau viskas buvo sutvarkyta — 
dulkės nušluostytos, stalai ir kė
dės sustatytos, o Martos pyragai 
ir kepsniai gražiai išdėstyti. Ne
galėdamas nusėdėti vietoje, aš ir
gi išėjau į verandą.

— Įdomu, kokį netikėtumą jie 
mums padarys? — tarė Marta, — 
ar tau nieko neužsiminė John?

— Ne, atsakiau aš, — jis man 
nieko neišdavė. Bet kokia jų 
staigmena bebūtų, vistiek mes 
juos daugiau nustebinsime!

Ji paėmė mano ranką ir su
šnabždėjo:

— Man vis dar nesinori tikėti, 

nuomone, visas šis reikalas esąs 
perdaug išpūstas, nes, jų many
mu, visas eksportas — importas 
su Kinija, jeigu ir visai suvaržy
mai būtų nuimti, vistiek neviršytą 
10%. šią savo nuomonę jie, svar
biausia, grindžia tuo, kad paskuti
niųjų metų bėgyje Japonijai buvo 
leidžiama įsivežti iš Kinijos gele
žies ir anglies mainais už kasdie
nio naudojimo prekes. Pokarinei 
Kinijai tačiau tų prekių nereikia 
— jai reikalingi sunkiosios pra
monės įrengimai, kuriems apmo
kėti ji jieško naujų šaltinių, nes, 
kaip ir visose komunistinės sant
varkos valstybėse, taip ir Raud. 
Kinijoj, pirmiausia stengiamasi 
sukurti pramonę, o tik pačioj pas
kutinėj vietoj lieka gyventojų ap
rūpinimas kasdienio vartojimo 
prekėmis. Ekspertų nuomone, vi
daus pramonei Kinijoj augant, ky-

i
i
i
I
I

la ir vietinių žaliavų sunaudoji
mas; taigi netolimoj ateity Japo
nijos ir Kinijos prekyba vistiek
visai sumažėtų. Jų manymu, Ja
ponijos ateitis prekybiniu atžvil
giu priklausys tik nuą sterlingo 
bloko valstybių, žinoma, tik tuo 
atveju, jeigu šios valstybės nepa
kels perdaug muitų ir neuždarys 
durų Japonijos prekėms.

Iš kitos pusės japonų vyriausy
bė turėtų irgi palengvinti sveti
mos valstybės investavimo taisyk
les privatinėms užsienio firmoms. 
Nuolat didėjąs svetimo kapitalo 
investavimas palengvintų japonų 
biudžeto negalavimus ir tuo pačiu 
pakeltų pramonės plėtimąsi.

Japonijos pirkliai ir pramonin
kai ilgėsingai žvelgia į pietus, nes 
jie mato Formozoje, Filipinuose 
ir Indonezijoj galimybes, kurias 

kad taip bus...
— Tačiau taip bus. Mes tikrai 

iškeliausime-
— Aš tokia laiminga, Liudvi

kai!
Jos skruostai įgavo sveiko ruža- 

vumo, o jos eisena pasidarė tvir
ta, kaip jaunos mergaitės. Atrodė, 
lyg tie laukimo metai būtų nu
kritę nuo mūsų abiejų pečių.

— Kad tik jie greičiau susi
rinktų! Taip norisi pamatyti jų 
nustebusius veidus, kai mes jiems 
atskleisime mūsų paslaptį.

Tuo pačiu metu mes pamatėme 
greit beartėjantį automobilį. Šis 
sustojo prie mūsų namų ir iš jo 
išlipo Duane, jau iš toli šaukda
mas:

— Kaip laikotės, pone Farwell, 
ar jau pasiruošęs kelionei?

Pasisveikinęs su mumis, jis, tur
būt, pastebėjo, kad mes labai su
sijaudinę, todėl nieko nelaukda
mas išsitraukė iš kišenės pailgą 
voką sakydamas:

— čia visi jūsų dokumentai, o 
bilietai jau paruošti kitai savai
tei. Marta suspaudė mano ranka 
ir sušnabždėjo:

— Jūs padarėte mums tiek ge
ro.. .

Kai mes įvedėm svečią į vidų, 
jis pradėjo girti mūsų baldus, na
mų tvarką ir visus aplinkinius 
ūkius, o mudviejų ypatingai. Mu
du su Marta vis dar nebuvome at
sipeikėję nuo laimės, todėl, kai 
suskambėjo durų skambutis, mes 
nustebę pasižiūrėjome vienas į 
kitą, galvodami, kas čia galėti; 
ateiti. Buvome visai užmiršę savo 
svečius, jų ruošiamą mums neti
kėtumą ir sukaktuvių šventę.

— Ar yra kas namuose? — 
šaukė už durų John Emery, — 
pasirodyk! t gi judu ten!

Mes pasiskubinome atidaryti du
ris ir sustojome ant slenksčio, lyg 
stabo ištikti! Mūsų kiemas būvo 
pilnas žmonių, o gatvė dulkėjo 
nuo daugybės besiartinančių au
tomobilių. Atrodė, kad visa apy
linkė rinkosi pas mus, nors mes 
tikėjomės tik poros artimiausių 
kaimynų.

— Išeikite kieman, — šaukė 
Emery, — jūs, Duane, taip pat. 
Abu vyrai nusišypsojo vienas ki
tam ir susimirksėjo, lyg būtų ko
ki sąmokslininkai. Marta gi ty
liai man pasakė:

— Pasakyk jam dabar, Liudvi
kai.

— John, — pradėjau aš, — mes 
turime jums pranešti didelę nau- 

galima būtų išnaudoti. Tačiau jie 
patys supranta, kad nutrūkusius 
ryšius su šiais kraštais tegalima 
būtų pataisyti tik stiprų užnuga
rį turint, šiuo atvėju tvirtos už
sienio valiutos garantiją.

Šių visų prielaidų išvadoje, kyla 
svarbiausias klausimas: ar neper- 
daug vilčių iš viso dedama į ar
timesnį bendradarbiavimą su Ja
ponija? Nežiūrint visko, kas riša 
ją su Vakarais, šis kraštas vistiek 
liko svetimas. Jo vidinis, dvasinis 
gyvenimas vakariečiams yra ma
žai žinomas; sunku pasakyti, kas 
užpildo tą tuštumą, kuri susidarė 
karo laimėjimo viltims žlugus ir 
Mikadų kultui griuvus? Viena tik
tai aišku, kad svarbiausios Japo
nijos ateities problemos bus dva
sinio, ne medžiaginio pobūdžio.

Netiesa, kad Japonijos salynas 
dėl didelio gyventojų skaičiaus 
yra pasmerktas skęsti nuolatinia
me varge, šių 90 mil. žmonių 
darbštumas įrodė visišką tam prie
šingybę. Taip pat netiesa, kad at
naujinti prekybos ryšiai su Kini
ja galėtų išspręsti Japonijos atei
ties gerbūvio problemą, arba kad 
Vakarai nukentėtų, jei plačiau at
vertų savo vartus japonų prekėms 
... Svarbiausia, Japonijos stabili
zacijai yra reikalinga geri vadai. 
Tą vadu elit4 turėtų sudaryti vi
daus ir užsienio ūkio tvarkymo 
politikai — valstybės vyrai, kurie 
ne tiktai savo valstybei tarnautų, 
bet ir turėtų platesnį tarptautinį 
akiratį; filosofai ir pranašai, ku
rie krikščioniško ir budistinio mo
kslų išmintimi remdamesi įsteng
tų duoti japonų tautai tvirtą, gy
vybiškumo pilną tikėjimą.

Taigi tik šitoki reikalai gali pa
veikti teigiama kryptimi ne tik 
Japonijos, bet ir visos Azijos atei
ti-
Sutrumpintas vertima* ii “RJ).”

jieną...
Tačiau jis nedavė man užbaigti, 

o griebė viena ranka mane, kita
— Martą už parankės, sakydamas:

— Jūs mums apie tai papasako
site vėliau. Pirmiausia gi leiskite 
mums parodyt jus ruoštą staig
meną.. .

Visi apsupo mus, mojuodami 
rankomis ir šaukdami:

— Laimingų sukaktuvių! Svei
kinam, sveikinam!

Mes nė nepajutome, kaip buvo
me minios pusiau nunešti ir įso
dinti į vieną iš stovinčių automo
bilių. Siek tiek nurimęs, pamačiau 
ir Duane, sėdintį šalia mūsų ir 
kažkaip nerviškai besišypsantį.

— Liudvikai, — tarė Marta, — 
ar tu numanai, kur jie mus veža?

—Dėja, nežinau.
Mūsų mašina važiavo pirmoji, 

kitos sekė paskui, sudarydamos 
ilgą procesiją kaimo link. Visi mo
javo ir šaukė, kokius jie mus pa
darys laimingus su savo staigme
na. Klausiant John Emery, jis 
tik trumpai atsakydavo:

— Palaukit — pamatysit!
Kai privažiavome kaimo aikš

tę, aš pamačiau ton padarytą pa
aukštinimą, šventiškai papuoštą, 
su dideliu plevėsuojančiu plakatu
— užrašu: “Laimingų sukaktuvių 
Liudvikui ir Martai!

Minia mus užnešė ant estrados. 
Nebuvo jokios galimybės jiems 
atsispirti. Marta dreliėdama pri
siglaudė prie manęs.

— Ką visa tai reiškia, Liudvi
kai?

— Aš norėčiau ir.pats žinoti,
— atsakiau.

John Emery pakėlė ranką, no
rėdamas nutildyti minią. Aš ap
kabinau viena ranka Martos pe
čius ir pažvelgiau j apačią. Ten 
buvo šimtai žmonių — mūsų bu
vusių draugų vaikai, anūkai ir 
net proanūkiai. Visi jie gražiai, 
šventadieniškai apsirengę...

— Aš nemoku gražiai kalbėti,
— tarė Emery, minios balsams 
aptilus, — jūs gi visi žinote, ko
dėl mes šiandieną susirinkome, 
šiandieną švenčiame sukaktuves, 
nes jau 35 metai suėjo, kai mūsų 
tėvai ir Judu išlipote Marse.

Jis nutilo ir, atrodė, nebežino
jo, ką toliau sakyti. Pagaliau jis 
atsigręžė ir kažkam šūkterėjo: 
“Nuimkite uždangalą!”

Dabar tik mes pamatėm paaukš
tinimo gilumoje stūksantį didelį, 
paklode apsuptą, daiktą. Du ber-

VAŠINGTONAS IR TOLIAU

GINS PAVERGTUOSIUS 
REIKŠMINGI VIZITAI JAV UŽS.

REIK. MINISTERIJOJE

Kaip žinoma, VLIKo pirminin
kas Dr. A. Trimakas neseniai bu
vo priimtas Valstybės Departa
mente Vašingtone ir čia turėjo 
reikšmingus pasikalbėjimus. Per 

tuos pasikalbėjimus išryškėjo, kad 
Amerikos valdžios nusistatymas 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo tautų 
atžvilgiu ir toliau lieka aiškus ir 
palankus. Netrukus po to, kaip 
jau trumpai pranešta, Vašingtone 
lankėsi ir PET (Pavergtųjų Eu
ropos Tautų) Generalinis komite
tas ir taip pat turėjo pasikalbėji
mus svarbiose įstaigose ir su žy
miais asmenimis.

Pavergtųjų tautų atstovų dele
gacija buvo priimta JAV užsienio 
reikalų ministerijoje (States De
partment) ir kalbėjosi su pareigū
nais, kurių kompetencijoje yra 
Rytų Europos ir ypač Pabaltijo 
valstybių klausimai.

JAV NUSISTATYMAS
LIKSIĄS TVIRTAS

Delegatų buvo pareikštas susi- 
rūpimas dabar vykstančiomis dip
lomatiniais kanalais pertraktaci- 
jomis dėl organizuojamos Viršū
nių konferencijos. Buvo įteiktas 
PET Politinės komisijos paruos
tas ir Generalinio komiteto apro
buotas memorandumas. Jame t.k. 
išreikštas pasitenkinimas JAV pre
zidento Eiscnhowerio užimta mū
sų kraštų atžvilgiu pozicija, taip 
pat pavergtųjų tautų nusistaty
mas ir pageidavimai ryšium su 
vykstančiais paruošiamaisiais pa
sitarimais su Kremlium. Paverg
tųjų tautų nuomonės reiškėjais 
Valstybės departamente buvo V. 
Masens, V. Sidzikauskas, S. Kor- 
bonskr, C. Visoianu. Iš JAV užs. 
reik, ministerijos pareigūnų pu
sės.
buvo užtikrinta, kad JAV vyriau
sybės politika pavergtųjų tautų 
atžvilgiu bus kieta ir tvirta ir ne- 
nukryps nuo prezidento Eisentio- 
werio laiškuose Bulganinui parei
kšto nusistatymo. Be to, pavergtų
jų tautų atstovams bus sudaryta 
galimybė pareikšti savo nusistaty
mą konkrečiais klausimais, jei 
viršūnių konferencija tikrai įvyks 
ir jei mums rūpimieji klausimai 
bus joje svarstomu

Buvo kalbėtasi, be to, ir su Kon
greso lyderiais, Senato ir Atstovų 
rūmų užsienio reikalų komisijų 
pirmininkais ir šiaip visa eile įta
kingų politikų. Delegacijoje da

lyvavęs V. Sidzikauskas turėjo dar 
ir kai kurių atskirų pasimatymų.

Apsilankius US Information 
Agency būstinėje, buvo pasikeista 
nuomonėmis rūpimais klausimais.

Ir čia buvo užtikrinta, kad nesą 
nusistatymo keisti informacijos 
politiką mūsų kraštų atžvilgiu.

Atlikus kai kurias, daugiau re
dakcinio pobūdžio pataisas, PET 
memorandumas įteiktas visoms 
NATO valstybių vyriausybėms.

E.

niukai pradėjo pamažu traukti 
uždangalą žemyn.

— Štai jums ir staigmena, — 
tarė drebančiu balsu John Eme
ry.

Tatai buvo dvi statulos, iš
skaptuotos iš tamsiai oranžinio 
Marso akmens. Vyro ir moters fi
gūros, ūkininkų drabužiuose, sto
vinčios viena šalia kitos Ir ramiai 
žvelgiančios į rausvas Marso lau
kų tolumas...

Jos buvo labai gyvenimiškos, 
šios figūros ir kažkaip pažįsta
mos, artimos...

— Liudvikai, — sušuko Marta, 
— juk čia esame mudu!

Ji buvo teisi. Tai buvo mudvie
jų statulos: nei senos, nei jaunos, 
o tikros, su žvilgsniais, klaidžio
jančiais tuščiose Marso dykumo
se...

Apačioje statulų, lentoje iškal
tam užraše, išskaičiau: — Liud
vikas ir Marta Farwell, paskuti
nieji pionieriai...

(B-d.)
Laisvai vertė L.V.
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MOKYKLIJ YGYALLIAI
(SVARBU ŠEIMOMS, SAVAITGALIO MOKYKLOMS 

IR JAUNIMO ORGANIZACIJOMS)
šeimai, mokykloms ir jaunimo 

organizacijoms labai talkina išlai
kyti lietuviškumą priaugančioje 
kartoje spausdintas lietuviškas 
žodis: knygos ir laikraščiai. Sa
vaitgalio mokyklose vaikai išbū
dami tik po dvi tris valandas sa
vaitėje negali pilnai atsiekti savo 
tikslo be sustiprintų pagalbinių 
priemonių. Viena iš svarbiausių 
papildomų priemonių yra lietuviš
kų knygų skaitymas. Gražu, kad 
šeimose yra knygynėliai. Tremties 
sąlygomis nelengva sukomplektuo
ti gerą namų knygynėlį. Tą gali 
lengviau atlikti mokyklos. Iki šiol, 
per praėjusius aštuonerius metus, 
beveik neįmanoma buvo ką pada
ryti, nes visos savaitgalio mokyk
los su maža išimtimi veikė sveti
mose patalpose, dažnai visai ne
tinkamose.

Šiais mokslo metais nemaža mo
kyklų pradėjo savo darbą nuosa- 
vuose lietuvių bendruomenės na
muose. Ta apylinkė ir paragino 
mane pasisakyti mokyklų knygy
nėlių klausimu.

Sudaryti tinkamą moksleiviams 
knygynėlį nėra lengvas dalykas, 
bet galimas, įveikiamas ir būti
nas. Apylinkių valdybos, prie jų 
sudarytos švietimo tarybos viso
mis jėgomis turėtų remti mokyk
lų knygynėlių sudarymą. Moky
tojai ir taip daug aukojasi, netu
rėtų lėšų parūpinimas gulėti vien 
tik ant jų pečių. Tėvų komitetai 
neturėtų likti abejingi tam reika
lui ir nuo šeimos, lankant bent 
vienam vaikui mokyklą, skirti ne
mažiau vieno svaro į metus kny
gynėliui. Visomis mokyklas palai
kančioms institucijoms bendradar
biaujant, lėšų parūpinimas kny
goms užpirkti nesudarys didelių 
sunkumų. Tik reikia pajudinti že
mę, išaiškinti tėvams knygynėlio 
reikšmę.

Knygų parinkimas ir parūpini
mas — mokyklos vedėjo bei mo
kytojų pareiga. Tėvams mažai te- 
perkant vaikams knygų, leidyklos 
paskutiniuoju metu nedaug teiš- 
leidžia tinkamų knygų. Nepriklau
somoje Lietuvoje buvo nemaža 
leidžiama jaunimui knygų. Jų 
kiek dar gaunama iš Amerikos, 
iš užsilikusių sandėliuose atsar
gų. Vokietijoje pasirodė tinkamų 
leidinių mums gyvenant ten sun
kias tremtinio dienas, šiandien

bės, Pasaka apie Peiliuką, Dakta
ras Aiskauda, Pelenė ir Lckian- 
tysis Laivas, Tekiniukai.

Mokyklinio amžiaus vaikams: 
Kristijonas Donelaitis, Metai;, 
Pulgis Andriušis, Sudiev, Kviet- 
keli, Siuntinėlis iš Amerikos, Va
balų Vestuvės, Anoj Pusėj Ežero,. 

' Ir vis dėlto juokimės, Tipelis; 
i Vincas Krėvė, Dainavos šalies Se- 
į nų Žmonių Padavimai, Raganius, 
i šiaudinėj Pastogėj 1 ir II dalis, 

Milžinkapis; žemaitės Raštai I — 
V .t, Vinco Kudirkos Raštai; A. 
Vienuolio Raštai I — VII t., Iš 
Mano Atsiminimų; Balys Sruoga, 
Raštai I — IV t., Kas bus Kas 
nebus, bet Žemaitis nepražus; 
Lazdynų Pelėdos Raštai I — VII 
t.; Tumas — Vaižgantas, Pragie
druliai, Dėdės ir Dėdienės, Rink- 

jis jau turi 167 knygas, sukomp- į jr jį t . Maironis, Pavasa- 
lektuotas ir nupirktas septynerių rj0 Balsai, Mūsų Vargai, Raseinių 
metų bėgyje. Suminėsiu du sąra- 1 
šus: iki mokyklinio amžiaus ir be
simokantiems. Jei bent kiek tuo 
pasitarnausiu knygynėlius stei-, 
giantiems, sužadinsiu naujų min
čių tuo klausimu, tada jausiuos 
pareigą atlikęs.

čia suminiu Maribyrnongo Sa
vaitgalio Mokyklos turimas kny
gas. Iki mokyklinio amžiaus: Vy-,

nemaža vaikams ir jaunimui spau
sdinama knygų okupuotoj Lietu
voje. Žymi dalis iš jų visai netin
ka mums, bet yra atspausdinama 
ir be propogandinių priemaišų, 
tinkamų savaitgalio mokyklų kny
gynėliams. Prieš įrašant į knygy
nėlį, reikia jas atidžiai perskai
tyti ir patikrinti. Pasinaudojant 
Nepriklausomos Lietuvos, trem
ties, emigracijos bei okupuotosios 
Lietuvos šaltiniais, galima su-' 
komplektuoti visai nemažą ir pa
lyginti neblogą mokyklų knygy- 
nėlį.

Kolegoms mokytojams noriu ei
ti talkon sudarant knygynėlius. 
Nekalbėsiu vien teoretiškai, bet 
daugiau iš praktikos. Prie mano 
vadovaujamos mokyklos esu įstei
gęs mokyklos knygynėlį, šiandien '

imi turi 1K7 Irnvtrnii milrnmn. ' 

Magdė, Baladės, Rinktiniai Raš
tai I ir II t.; Dr. J. Balys, Lietu
vių Tautosakos Skaitymai, Lietu
vių Tautosakos Lobynas I ir 11 
dalis, Lietuviškos Pasakos, Lietu
vių Mitologiškos Sakmės, Suval
kiečių Vestuvės, Istoriniai Padavi
mai, Tautosaka apie Dangų; Si- 
manas Daukantas, Būdas Senovės 
Lietuvių Kalnėnų ir Žemaičių; R.gito. IM inunynuiiiu uni4>inu0. vj- M

tė Nemunėlis, Meškiukas Rudno- Spalis, Gatvės Berniuko Nuoty- 
siukas, Gintaro Kregždutė, Tėvų kiai, Trylika Nelaimių; B. Buivy- 
Nameliai ir Po Tėvynės Dangum; ■ daitė, Auksinis Batelis; A. Gied- 
Balys Sruoga, Giesmė apie Gedi- rius, Tėvelių Pasakos, Lekučio At- 

‘ siminimai; V. Tamulaitis, Sugrį
žimas; St. Zobarskas, Per šaltį 
ir Vėją, Ganyklų Vaikai, Doleris 
iš Pitsburgo; Bale Voveraitė, Vil
trakių Vaikai, Žirgonė ir Gailė; 
Švaistas, Aukso Kirvis; M. Valan
čius, Antano Tremtininko Pasako
jimas, Vaikų Knygelė; V. Pieta
ris, Algimantas; N. Mazalaitė, 
Apversta Valtis, Legendos apie 
Ilgesį; M. Kavarskas, ^Klajūnas; 
L. Dovydėnas, Pabėgėlis Rapsiu- 
kas, Gyveno Kartą Karalius; VI. 
Andriukaitis, Audra žemaičiuose; 
J. Jankus, Po Raganos Kirviu, 
Senas Kareivis Matatutis; A. ir 
J. Mekai, Knyga apie Karalius ir 
Žmones; Pr. Mašiotas, Apie Lietu
vos Senovę, Gimnaziją Atsimi
nus, Kaip žmogus Žemėj įsigalė
jo, šiltieji ir šaltieji Kraštai; St. 
Būdavas, Varpai Skamba; B. Dau
baras, Duonos Be jieškant; P. 
Cvirka, Nemuno šalies Pasakos; 
J. Kaupas, Daktaras Kripštukas

uaijo ui uvftu, viicoiiiv
miną; J. Rutkauskas, Gintarėliai; 
V. Šimaitis, Vyturėliai Laukuos; 
St. Zobarskas, Gandras ir Gand- 
rytė; Brolių Jieškotoja; Pr. Ims- 
rys, Vilkas Meškeriotojas ir Gim
taisiais Takeliais; St. Džiugas, 
Kiškučio Vardinės, ir Keturi Val
dovai; N. Butkienė, Dvynukės, 
Velykų Pasakos; VI. Vijeikis, Bro
liukas ir Sesutė; A. Giedrius, 
Taunienės Bičiuliai, Kelionė į Lie
tuvą; St. Laucius, Po Pilkais De
besėliais; Bale Voveraitė, Lietu
vos Keliu, Kiškio Lūpa ir Mano 
Švilpa; P. Cvirka, Kvailutė ir Lau
mė; A. Rūta, Nunešk, Upeli, Žą
sų Vargus; K. Kubilinskas, Sto
vi Pasakų Namelis; Z. Kolba, Sau
lutė, Liaudies Kūryba, šalia Ke
lio Vieškelėlio, Aš turiu Svirneli, 
Žiogo šokliuko Smuikelis, Mažoji 
Abėcėlė, Du Gaideliai, Devynia- 
brolė. Vertimai: Mokykla Miške, 
Septyni Krauziukai, Žalioj Girioj, 
Mano Žvėrys, Gaisras, Linksmy-

Pragare, Sigutė, Lietuvių Liaudies 
Pasakos, A. Krausas, Gyvulių 
Draugas I ir II dalis, Mūsų Bičiu
liai.
Vertimai: Nežinuko ir jo Draugų 
Nuotykiai; Barono Mūnchauseno 
Nuotykiai, Robinzonas Kruzas, 
Pumpurėliai, Grimų Pasakos, Gu- 
livero Kelionės, Haufo Pasakos, 
Anderseno Pasakos I ir II d. To
nis ir Stebuklingosios Durys, Prin
cas ir Elgeta; M. Radzevičiūtė, 
žemelė šventoji, Pirmieji Gamtos 
Pasakojimai.

B. Brazdžionis, Svetimi Kalnai, 
šiaurės Pašvaistė; K. Bradūnas, 
Vilniaus Varpai; J. Augustaitytė 
— Vaičiūnienė, žvaigždėtos Nak
tys, Skeveldros; V. Mykolaitis — 
Putinas, Keliai ir Kryžkeliai; V. 
Kastytis, Smuikeliai žydi; V. Jo
nikas, Trys Margi Laiškeliai; J. 
Mikuckis, Svetimose Viršūnėse; 
B. Rutkūnas, Sparnus man Meta 
Paukštės; J. Aistis, Pilnatis; K. 
Binkis, Lyrika; F. Kirša, Tolu
mos; P. Pilka, žvirbliai Inkilė- 
liuos; St. Santvaras, Laivai Pa
laužtom Burėm; Ks. Vanagėlio 
Raštai; M. Vaitkus, čirikšas Siau
bė, Užburta Karalystė, Liaudies 
Pasakos.

Vyresnio amžiaus moksleiviams 
auklėjimo knygos: Tihamer Toth 
Jaunuolio Būdas, Jaunuolio Moks
las, Jaunulio Kovos, Jaunuolio 

BEATRIČĖ

Vandenyno delne
Už lango ugnys neša sapną, 

tuojau mane palies...
Vėl šaltas vandenyno delnas, 
it skausmas didelis, už lango plaka 
juodą naktį, ir ten sušalusią paliks.

Atneš gal miegą, palikęs mylimus laukus, 
veidas, lyg baltas švyturys — visuomet vienišas. 
Vardo didelio ir stebuklingo 
išalkusi esi, o mano toluma.
Ir kodėl mes nedrįstame apsikabint?

Už lango obelys... paseno?
Visuomet mylimi laukai — tebeplaukia?
Už lango. Takas. Ir varteliai?
Kasdien — langai. Langai, per ilgą virtinę vaiduoklių metų.
Langai,
kurie neduoda man užmirgt.

O kur padėsiu aš rankas, 
ir kur akis?

Ar šitoj žemėj skynėm vyšnias; 
ar čia, rugpjūty, biro žvaigždės 
į vasaras basas...

Paliesk mane gimtosios žemės sauja 
ir pamaitink!

Religija; M. Pečkauskaitės, Mer
gaitės Kelias; S. Sužiedėlis, Šv. 
Kazimieras; A. Sušinskas, Jaunys
tės Maršas.
Mokytojams pasinaudotinos kny

gos: A. Vanagaitis, Dainuok; P. 
Pilka, Laužams Liepsnojant; 101 
Daina, Dainų Kraitis, 200 dainų 
su gaidomis, Suk j Ratą, dainuo
jamieji lietuvių liaudies rateliai, 
žaidimai ir šokiai. Antologijos: 
Tremties Metai, Gabija, Lietuvių 
Poezjos Antologija, Sauja Der
liaus, Dr. Sruogienės, Lietuvos 
Istorija; Kolupailos, Nemunas; 
Andriaus, Liet, žemėlapis; Augus
tino, Lietuva; M. Glemžaitė, Lie
tuvių Tautiniai Drabužiai.

Geelonge, Adelaidėje, Sydnėju- 
je jau bendruomenės apylinkės 
turi savo namus. Reikia tikėtis, 
kad šiose vietovėse šiais mokslo 
metais bus įsteigti mokyklų kny
gynėliai. Tad, jauslume lietuviš
ką pareigą ir remkime visi jų įsi- 
steigimą.

A. KRAUSAS

LIĘTUVI, 
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI I PAŠTĄ

SU “MOŠŲ PASTOGĖS
PRENUMERATOS PINIGAIS!

KULTŪROS
FONDAS

MELBOURNE
Kaip jau pats pavadinimas nu

sako, mūsų tikslas kaupti pinigus 
visokiems kultūros reikalams; o 
jų — begalės. Per skyriaus narių 
sąrašus perėjo apie 100 asmenų, 
bet dar apsimokančių mažą (6 
šil.) metinį nario mokestį tėra 
truputis virš 20. Būtų labai gera, 
kad kiekvienas, besirūpinąs mūsų 
kultūros išlaikymu, būtų L.K.F. 
nariu, reguliariai apsimokėtų na
rio mokestį; tas sudarytų kelioli- 
ką svarų.

Lėšoms gauti beliko tik viena 
priemonė — pramogos, kurių šie
met numatome surengti bent tri
mis progomis, šių suruošimas, ne
skaitant lakstymo po įvairias val
džios įstaigas ir organizavimo 
darbų, ir pats suėda labai daug 
pinigų už visokias nuomas ir pa
tarnavimus.

Pirmoji tokia šių metų pramoga 
bus penktadienį, balandžio mėn. 
18 d. 8 vai. vakaro, Richmond’o 
Town Hall patalpose, labai pato
gioje pasiekti vietoje.

Kad galėtume sutraukti dides
nį kiekį svečių, pasistengėme pa
samdyti patį geriausią “Continen
tal“ 7 asmenų orkestrą, kuris tik
rai turi labai aukštą reputaciją 
šokėjų tarpe. Taip pat pasisekė 
mums įtraukti į talką ir gabių 
programos vykdytojų, kurių tarpe 
turėsime ir jau pasižymėjusią 
mūsų jauną baleriną p-lę Jūratę 
Valytę.

Baliui — varietei vykstant ant
roje pusėje balandžio mėn., kli
matinės sąlygos reikalauja ir tam 
tikrų šilimai palaikyti priemonių. 
Dėl to galvos nesukite, nes greti
moje salėje bus galima įsigyti vis
ko — ir valgyti ir gerti.

Nežiūrint to, kad viskas pabran
go (ir mūsų išlaidos padidėjo), 
padarėme staigmeną — bilietų 
kainas numušėme iki 12 šil.

Kviečiame visus dalyvauti, šiuo 
dalyvavimu Tamstos paremsite la
bai kilnų mūsų tikslą, o sau kiek
vienas turėsite malonumo, kurio 
greit negalėsite užmiršti.

Taigi iki pasimatymo penkta
dienį, balandžio mėn. 18 d. 8 vai. 
vakaro, Richmond’o Town Hall pa
talpose.

L.K.F. MELBOURNE 
SKYRIAUS VALDYBA*

KOMUNISTINES “TIESOS“ 
FAKTAI

KOMENTARŲ 
klausimas, kam reikalinga tokia 
kavinė, į kurią užeiti nepatogu, 
kokį vaidmenį ji vaidina?

Nekreipdami reikalingo dėme
sio į kavines, susilaukėme savo
tiškų rezultatų. Kaunas turi gra
žią kavinę “Tulpę“, O Vilnius turi 
mažytę bevardę kavinukę — “Vil
niaus” restorano filialą. Mažytė
je Vilniaus kavinukėje girdime 
ginčus apie literatūrą, meną ir 
pan. Kauno “Tulpėje“ to nėra. 
Tuo būdu Vilniaus mažytė kavi
nukė vaidina nepalyginamai tei- 
giamesnį vaidmenį, negu didelė ir 
graži Kauno “Tulpė“. Tačiau į 
Vilniaus kavinukę dažnai nepato
gu užeiti, nes ten triukšmaujama 
ir girtuokliaujama. Kaune gi į 
“Tulpę“ užeiti patogu, bet ten 
dažnai išgirsti tik spekuliantų pa. 
sikalbėjimus. Tai rodo, jog ir Vil
niuje, ir Kaune nesirūpinama, kad 
kavinės būtų kultūringo poilsia
vimo įstaigomis. O juk tiek mažai 
pastangų tereikia, kad tos kavi
nės įgytų kitokį vardą.

Vilnius turi ir “Palangos“ kavi
nę, bet ji beveik nelankoma. Ko 
gi jon eisi, jei kavos vietoj atne
ša tau kažkokį įtartiną rudą skys
tį. Be to, bendras įėjimas ir ben
dra rūbinė su to paties vardo 
restoranu labai dažnai verčia su
sidurti su nemaloniomis pastabo
mis, kurias į tave laido restorane 
įkaušę piliečiai.

Pageidaujama, kad mūsų kavi

AIŠKŪS IR BE
KAVINĖ

Kas iš mūsų nenori kultūringai 
pailsėti? Tam tikslui įsteigti te
atrai, kinai, klubai. Bet kasdien 
į juos neisi. Be kinų ir teatrų tu
rime ir kitų viešų vietų, kuriose 
galėtume kultūringai poilsiauti — 
tai kavinės. Gražiai apipavidalin
ta, kultūringai aptarnaujama, žur
nalais ir laikraščiais aprūpinta ka
vinė, turinti gerą muziką, gali vai
dinti svarbų kultūrinį vaidmenį, 
nes joje patogu ir pigu susitikti 
ir bendrauti įvairių profesijų žmo
nėms.

Deja, mūsų kavinių paskirtis 
ne visai suprantama: jos nedaug 
ką turi bendra su kultūringu po
ilsiavimu. Dažnai iš viso negalima 
užeiti kavinėn, nes ten pilna įsi
linksminusių, triukšmaujančių lan
kytojų. Kodėl kavinė turi virsti 
girtavimo vieta, kodėl ji turi at
likti jai svetimą, neigiamą vaid
menį?

Ar nebūtų tikslingiau apriboti 
kavinėse svaiginamų gėrimų tie
kimą? Toksai prekiavimas svai
giais gėralais pratintų lankytojus 
saikingai ir kultūringai juos var
toti. Nereikia ir aiškinti, kad gė
rikų, triukšmadarių nedera iš viso 
aptarnauti kavinėje.

ij mūsų kavines vengia užsukti 
atsakingesnieji darbuotojai, ven
gia ir moterys, nes jos ten "Nepa
togiai jaučiasi.' Todėl ir iškyla 

nių tvarkytojai atkreiptų tinka
mą dėmesį į šią apleistą sritį.

K. Daukša*
Iš “Tiesos“, 1958.1.8.

BLOGAS DERLIUS PERNAI
Kruščiovui, kaip jo pirmata- 

kams, nesiseka gerinti žemės ūkio 
reikalų. Tik jis kiek mažiau sle
pia šį faktą. Antai, sausio 21 d. 
kreipimesi į ž.ū. darbuotojus So
vietų kp ck ir vyriausybė pripa
žino, kad pernai buvęs blogas der
lius. Jau gruodžio 24 d., kalbėda
mas apie dabartinę ž. ūkio ir gy
vulininkystės padėtį, Kruščiovas 
patv. tino savo dar anksčiau pa
sakytus žodžius, kad daugelyje 
vietų buvusi sausra, nuo kurios 
ypač nukentėjęs Volgos baseinas. 
Uralas ir Kazachstano plėšininės 
žemės, žemutinės ir vidurinės 
Volgos srityse oro sąlygos buvu
sios blogesnės negu 1921 m. Kruš- 
čiovo žodžiais, priešingai 1956 me
tams, praeitieji metai buvę “ne
palankūs”. Ir jeigu neseniai Min
ske Kruščiovas vistiek galėjo tvir
tinti, esą, pernai nuimtas derlius 
didesnis, tai tik todėl, kad jis jį 
sąmoningai lygino ne su 1956 m., 
bet... su 1953 m.

KARVIŲ MAŽIAU NEGU 
1928 METAIS

Aišku, jog visų sovietinių ž. 
ūkio trūkumų neįmanoma aiškinti 
tik nelemtomis oro sąlygomis. At
siliepia organizacinė netvarka, 
kuri ypač didelė vad. plėšininėse 
žemėse. Kalčiausia yra pati kolek
tyvinė sistema, kuria tačiau re
miasi režimas, ją naudodamas 
kaip valstybinės prievartos įran

kį gausaus ž.ū. gyventojų sluoks
nio atžvilgiu. Sovietų vadovų re
liatyvūs prisipažinimai, lyginant 

paskirų metų skaičius, vertingi tik 
tiek, kiek tai parodo nenuslepia
mai blogą Sov. Sąjungos ž.ū. pa
dėtį.

Pavyzdžiui, lyginant su 1913 m., 
gyventojų skaičius Sovietijoje pa
didėjo 44 proc., o kviečių gamy
ba — 25 proc., nors per tą laiką 
žymiai padidėjo naudmenų plotas 
ir buvo įvesta mechanizacija. Įti
kinamai byloja gyvulininkystės 
srityje skaitmenys. Pavyzdžiui, 
praeitų metų gale karvių skaičius 
kiek prašoko 31 milijoną. O tai 
žemas rodiklis, lyginant su Sov. 
Sąjungos gyventojų skaičiumi, 
kuriame ūkininkai sudaro 113 mi
lijonų. Pats Knuščiovas po Stali
no mirties yra pripažinęs, kad 
prieš įvedant prievartinį ž.ū. su
kolektyvinimą 19Ž8 m. dar buvo 
laikoma per 33 milijonai karvių.

Verta prisiminti, kad jau prieš 
dvejus metus Sov. S-ga pradėjo 
intensyviai importuoti ž.ū. gami
nius iš užsienio. Vien tik pernai 
lapkričio mėnesį iš Kanados so
vietai importavo 400 tūkst. tonų 
grūdų.

NAUJI NIKITOS PLANAI
Jau ne vieną receptą pasiūlė 

ir išbandė Kruščiovas ž.ū. padė
čiai pataisyti: “agrogradai“, ku
kurūzų akcija, plėšininės žemės, 
panaikinimas prievolių asmeni
niams sklypams. O štai sausio 22> 
d. Minske jis pasisakė už liūdną 
vardą turinčių Mašinų ir Trakto
rių Stočių panaikinimą ir jų tur
to pardavimą kolchozams. Pirmu 
žvilgsniu toks pasiūlymas ryškiai 

prieštarauja Stalino pažiūroms. 
Dar 1952 metais Stalinas griežtai 
atmetė sov. ekonomistų panašius 
siūlymus. Baltarusijos kolchozų 
baudžiauninkams Kruščiovas nesi
varžydamas kalbėjo apie “milži
nišką MTS biurokratinį aparatą“. 
“Kur yra du ponai ant vienos že
mės — sakė jis — ten negali bū
ti geros tvarkos“, o tie ponai — 
tai kolchozo pirmininkas ir MTS 
direktorius. Jis todėl pasisakė už 
vieną poną, būtent, kolchozo pir
mininką. Prieš šešetą metų Stali
nas tvirtino, jog kolchozai neturį 
pakankamai lėšų didelėms maši
noms įsigyti. Kruščiovas pasirėmė 
sudėtingesne argumentacijai “Da
bar, kai išaugo kolchozai, iškilo 
pajėgūs kadrai bet kokiems klau
simams išspręsti, sustiprėjo kai
me kompartinė organizacija, par
tijos komitetai ėmė skirti daugiau 
dėmesio ūkiui ir jų priešaky atsi
stojo asmenys su geru teoriniu 
pasiruošimu, jau nebereikia MTS 
-tims pavesti gamybos organizato
rių vaidmens”. Vadinasi, ne kas 
kitas, kaip tas pats stalinizmas, 
kurį Kruščiovui tenka vykdyti pa
kitusiomis sąlygomis, verčia jį at
sisakyti vieno stalininio būdo. Ta
čiau, ar jo siūloma nauja prie
monė seniems bolševikiniams tiks
lams siekti bus sėkmingesnė už 
senąją, galima labai pagrįstai abe
joti, nes kolchozinę baudžiavą ei
ną ūkininkai niekad nesiliovė prie
šinęsi valstybinei prievartai

įdomu pastebėti, jog kai kurie 
stebėtojai Minske pasakytoje Kru- 
ščiovo kalboje įžiūrėjo jo norą 
grįžti prie 1950 m. paskelbtojo 
“agrogradų” plano, kurį prieš Sta
lino mirtį XIX-jame kp suvažia

vime buvo pasmerkęs Malenkovas. 
Siūlydamas kolchozų pirminin
kams perleisti MTS direktorių tei
ses, Kruščiovas siekiąs komparti
jos priežiūroje sustiprinti jų galią 
ir tokiu būdu duoti praktišką pra
džią “agrogradams“. Tai, žinoma, 
dar tik spėjimas. Tačiau nerei
kia užmiršti, jog pastaraisiais me
tais kolchozų stambinimas buvo 
sparčiai pastūmėtas pirmyn. Jei
gu 1950 m. Sovietų S-je buvo 254 
tūkst. kolchozų, tai pernai jų skai
čius tesiekė 78.9000.

J.V. (ELI)

...NUO MIEGO NUMIRTI 
GALIMA

Ukmergės rajono ždanovo var
do kolūkyje kulia javus mašinis
tas Petras Kecorius. Ne tiek jis 
kulia, kiek miega. Net ir važiuo
damas šiomis dienomis užmigo ir 
su traktorium griovyje išsimiego
jo-

— Nuo miego dar niekas nemi
rė, — kalbėjo laukdami kolūkie
čiai. — Bet Kecoriui visaip gali 
atsitikti: dar užguls jį miegantį 
traktorius.

. ..UŽ GERA — BLOGU
Klaipėdos Auto-takso motorų 

ūkio direktorius Novosiolovas 
griežtai, nubaudė konduktorę drg. 
Kriaučiūnaitę ir kontrolierių drg. 
Užpurvį, kurie... sugavo kasinin
kę Pichulę perpardavinėjant ke
leiviams senus bilietus. Girdi, ne
kiškit nosies, kur nereikia. O ka
sininkė po direktoriaus sparneliu 
ii toliau pinigėlius semiasi.

Iš “Tesos”, 1958.1.12.
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Užsienio lietuvių spaudos skil
tyse ypač šiais metais gvildenama 
daug tikrai aktualių problemų. Iš 
visų ypatingai išryškinami mūsų 
kovos aspektai už lietuviškumo 
išlaikymą ir jo suaktyvinimą čia, 
tremtyje.

Kanados lietuvių bendruomenės 
organe šiais klausimais K. Dubysa 
rašo:

“MŪSŲ KARTAI TEKUSI 
LEMTINGA ISTORINĖ 

ATSAKOMYBĖ

už krašto išlaisminimą, vedama, 
negerai. Kol dar laikrodis rodo, 
penkias minutes iki dvyliktos, ten-1 
ka paklausti: ko siekia visokį su-j 
judimai? Kada plėšrusis žvėrįs I 
drasko tautos kūną, kurio kančias 
didina savieji, ir perdaug, ir skau
du, ir, štai, atsakymas mūsų se
nesnės kartos kovotojams: Lietu
va didvyrių žemė.

Likiminės kovos metuose kol 
gyvenome savo gimtąjame krašte, ' 
tautinės atramos j ieškojimo rū
pestį už mus atliko pati tauta. 
Kiekvienas kampelis, kaimas, mie- į 
stas, mokykla ar dirbtuvė — visa 
aplinkuma buvo tautinės atsparom' 
taškai. Tik nelaimės metuose, 
tautos daliai išsiblaškius po sveti
mus kraštus, patekus į svetimybių 
sūkurius, prieš mūsų akis

IŠKILO TAUTINĖS ATSPAROS i 
GYVYBINIS REIKALAS.

Mūsų tautinis atžalynas — jauni
mas, patekęs į svetimus laukus, 
tirpsta ir darosi vis mažiau atspa
rus. Neatsilieka ir suaugusieji, 
gal mažesniu mastu, bet neslepia
mu tikrumu. Jei iš pirmųjų die
nų svetimon aplinkon patekus ne 
vienas juokėmės, pavojų laikėme 
perdėtu, šiandieną vaizdas gauna 
si kitas. Ir gimtoji kalba, papro
čiai, tradicijos pas daugelį laikomi 
atgyvenusiomis, atsilikusiomis, ne
moderniškomis.

VIS DAUGIAU IR DAUGIAU 
ĮSIGALI APLINKOS SAVUMAI.

Vieni šaukia laikytis savo tauti-

nių tradicijų, papročių, kiti abejo
ja, laikosi pasyviai arba su malo
numu semiasi moderniųjų aplin
kumos “stiprybių”. Pirmieji tau
tinės atsparos taškai, ramsčiai, 
yra gimtoji kalba, papročiai ir 
tradicijos. Toliau lietuvybės sie
kiančios organizacijos, susivieniji
mai, žinoma, jei ten praktikuoja
mi ir svarstomi tautiniai reikalai, 
naudojama kalba, skiepijami tau
tinę dvasią stiprinantys pradai. 
Deja, su gailesčiu tenka pripažin
ti, kad ne visur tai darosi.

PATI DIDŽIAUSIA IR STIP
RIAUSIA TAUTINĖS ATRAMOS 

TVIRTOVĖ BUS (TURĖTŲ 
BOTI) PLB.

Jos tikslai ir siekimai yra lietu
vybės palaikymas ir kultūrinė vei
kla. Tad ir tenka visiems besisielo- 
jantiems tautinės atramos — ats
paros rūpesčiais glaustis prie Ben
druomenės. Juo didžiausias skai
čius lietuvių — čia gimusių, se
niau atvykusių ir naujakurių — 
susispieą Bendruomenės organiza
cijoje, tuo daugiau galės prisidėti 
prie lietuvybės išlaikymo ir pada
rys didžiausią tautinės atramos 
tvirtovę svetur.

Likimas lėmė ne visiems krašto 
žmonėms pakelti lygiai kovos naš
tą už laisvę. Nemaža tautos narių 
dalis išsiblaškė po visus žemės 
kontinentus. Nors mažuma, bet

GVENDAMA LAISVĖJE, TOJI 
D AUS TURI ATLIKTI SAVO 

PAREIGA TĖVYNEI,

kaip vaikai savo motinai. Tėvynė
je likę ir Sibire bei kitose vieto
se kenčiantieji tautos nariai, sa
vo pareigas atlieka virš jų pajėgų. 
Jie pilnai atlieka karo stovio pa
dėti su Lietuvos pavergėju. Be 
kančios ir aukos, veda pasyvų ir 
galimybių ribose aktyvų pasiprie
šinimą. Pats priešai prisipažįsta 
partizanų ir miško brolių nenu

KELIONĖ Į PACIFIKO KRAŠTUS (9)

VIEŠNAGĖ SYDNĖJUJE
SODUS, MICHIGAN

redakciją, “Minties” spaustuvę, 
“Baltia" bendrovės krautuvę ir 
kitas vietas. Su “Minties” savi
ninku Pr. Nagiu turėjau daug 
įdomumo išsišnekėti spaudos rei
kalais. Mane, kaip turėjusį daug 
reikalų su spauda ir spaustuvėmis, 
labai interesavo čia gerai įrengta 
lietuviška spaustuvė, linotipas ir 
Lt. Taipgi ilgokai išsikalbėjau su 
“Baltia” b-vės vedėju J.P. Kėd
žių ir ponia. Dėkingas esu šia pro
ga žurn. Kalakauskui už pavėžė
jimą į šias vietas savo automobi
liu. Dar aplankiau Sydnėjaus lie
tuvių kleboną kun. P. Butkų.

Gruodžio 12 d. buvau pakvies
tas i Australijos Liet. Bendruo
menės Krašto V-bos posėdį, kur be 
josios narių dar dalyvavo Krašto 
kontrolės komisija, Sydnėjaus, 
Bankstowno ir Cabramattos lietu
vių apylinkių valdybų pirminin
kai, taipgi “Mūsų Pastogės” red. 
J. Kalakauskas. Krašto vald. pirm. 
S. Kovalskis čia išsamiai ir sis
temingai supažindino mane su 
Australijos LieL B-n ės organiza
cijos sudėtimi ir aplamai su visa 
lietuvių kultūrine, visuomenine ir 
kitokia veikla Australijoje. Aš iš 
savo pusės taip prtt pateikiau, 
kiek laikas leido, galimai plates
nį Amerikos lietuvių ir jų organi
zacijų veiklos vaizdą. Vėliau klau
simų — atsakymų formoje aiški
nomės daug ekonominių, sociali
nių ir politinių reikalų, bendrai 
rūpimų tiek Australijos, tiek Ame
rikos lietuviams.

šeštadieni dar aplankiau dau
giau lietuvių šeimų, bet, žinoma, 
dėl per‘trumpo laiko visų negalė
jau aplankyti. Tačiau tą vakarą 
į estų namus susirinko apie 300 
lietuvių pažiūrėti MARGUČIO fil
mo ir išklausyti mano pranešimo 
apie Amerikos lietuvių kultūrinį 
gyvenimą. Po prakalbos buvo ne
maža paklausimų, ypač apie Ame. 
rikos lietuvių jaunimą ir studen

JUOZAS J. BACHUNAS,

Vieno kontinento lietuviai svei
kina kitus lietuvius už daug tūks
tančių mylių... Tai gali būti at
liekama telegramomis, laiškais, 
bet jau ir anų kartą minėjau, kad 
daug kas labiau mėgsta, jog tie 
sveikinimai galėtų būti perduoda
mi asmeniškai. Lankydamasis pas 
Sydnėjaus lietuvius, aš mėginau 

įsidėmėti ir pasižymėti, kas ir kam! 
prašė perduoti jų sveikinimus' 
Amerikoje savo giminėms, drau-j 
gams ir seniems pažįstamiems. į 
Gal ką būsiu praleidęs, (juk jau 
ne jaunas esu) bet tatai jau augš- 
čiau mano atminties galimumų. 
Taip pat man būtų sunkiai įma
noma Amerikoje nuvykti pas vi
sus tuos žmones asmeniškai ir per- 
duoti sveikinimus. Kur galėdamas 
tai padarysiu, bet bus geriausia, 
kad tai atliksiu tatai per Ameri
kos lietuvių spaudą.

XXX
Vienas iš pirmutinių mano vi

zitų Sydnėjuje buvo pas inž. B. 
Daukų. Jo sūnus R. Daukus yra 
Sydnėjaus universiteto teisių fa-* 
kulteto studentas.

Inž. B. Daukus į bendrus pietus1 
pas save, be mūsų, dar pakvietė 
ALB garbės narį A. Baužę su po
nia, ALB Krašto valdybos pirmi
ninką SL Kovalskį su ponia, “Mū
sų Pastogės” redaktorių J. Kala- 
konį ir kitus. Popietį praleidome, 
besikalbėdami apie Australijos ir 
Amerikos lietuvių gyvenimo rei
kalus.

Gruodžio 10 d. susitikome E. 
Kolakausko namuose, jau grynai 
vyrų kompanijoje ir čia ilgiau dis
kutavome visuomeninius mūsų 
tautiečių klausimus bei kalbėjo
mės lietuvių tautininkų reikalais. 
Mūsų draugijoje ir diskusijose šį 
kartą dalyvavo nemažas būrys 
sydnėjiškių lietuvių.

Domėdamasis lietuvių spaudos 
reikalais ir jos medžiagine padė
timi, aplankiau “Mūsų Pastogės"

PASAULIO LIETUVIU SPAUDA PAVARČIUS
traukiamą laisvės kovą, šios ap
linkybės ir laisvėje esančių tautos 
žmonių, karių ir kitokių profesi
jų, reikalauja dar daugiau, negu 
daroma, veikiama ir dirbama.

KARO PADĖTYJE VISAS 
KRAŠTAS — VISI ŽMONĖS 

— YRA KARIAI.

Laisvė ir jos atkovojimas yra I 
kiekvienam lietuviui švenčiausia 
ir pirmoji pareiga, šiems tikslams 
vykdyti ir įvykdyti, laisvuose 
kraštuose gyvenantiems lietu
viams reikia visų pirmiausia vieny
bės, suderintų ir visų vieningų 
pastangų laisvės darbui dirbti. 
Nuo veiksnių ir politikų, nuo did
žiausios iki mažiausios organizaci
jos, nuo pavienio lietuvio iki mi- 
nisterio ar ambasadoriaus, turi 
paveikti vienybės dvasios ryžtas.

ŽODŽIUS TURI LYDĖTI 
DARBAI,

gražias kalbas meilė, broliškumas, 
toji dvasia, kuri stiprino Nepri
klausomos Lietuvos laisvės atko
vojimą savanorį, pašauktą ar mo
bilizuotą karį, toji dvasia, kuri 
šiandieną duods^ jėgos partizanui, 
miško broliui ar už spigliuotų vie- j 
lų kenčiančiam lietuviui. Mums 
tenka kovoti ne pirmose linijose. 
Esame tautos rezervas, tas ele- ( 
men tas, kuris gali kovojantiems 

krašte palengvinti. Apsidairykime, 
paklauskime savo sąžinės, pagal
vokime apie priesaiką, kad

KRAŠTO LAISVĖ YRA MANO
IR TAVO LAISVĖ, 

kad laisvei atgauti karys nieko 
nesigaili, aukojasi ir aukoja vis- ( 
ką, ką tik turi ir gali. Ar mūsų , 
sąžinė dėl to yra rami? Kuris ga- ■ 
lėtų taip tvirtinti be melo? Kaip 
kultūringas žmogus pavadins tą 1 
sūnų, kuris bėdoje apleidžia savu 
mirštančią motiną? Ar mūsų visų , 
motina — Lietuva — nėra tokio

tus. Po filmos ir pasikalbėjimo 
buvo suruošta kavutė už užkan
džiais, ir tuo metu kaikurie, suė
ję krūvon, nejučiomis įsilinksmi
nome ir perėjome prie ritm i oges
nių “prakalbų” — lietuviškų dai
nų. .. Pasirodė čia, kad turįs pats 
gerą balsą kun. Butkus yra para
šęs pats nemažai gražių lietuviškų 
dainų. Beje, jis pažadėjo kada 
nors tas savo dainas užrekorduoti 
į juostą, taip, kad atsiųsdinę mes 
gal jas galėsime per radiją iš
girsti ir Amerikoje.

XXX
Gražų įspūdį man paliko atsi

lankymas Bankstowne. kur lietu
viai dideliu pasišventimu pradėjo 
statydintis sau tautinius namus, 
idant turėtų kur savybėje susi
burti, rasti patalpas šeštadienio 
ir sekmadienio lietuviškai mokyk
lėlei ir LL Prieš išvykstant, Amer. 
Liet Tautinės Sąjungos Centro 
Valdyba mane buvo įgaliojusi jos 
vardu paaukoti bei paremti lietu
viškas pastangas Australijoje, kur 
kiek tai rasčiau būtinai reikalin
ga. Pamatęs Bankstowno lietuvių 
darbą ir pastangas, susipažinęs 
vietoje, kas daroma, tuojau pas
kyriau 50 dol. tiems namams ir 
vėliau gavau iš tų namų statybos 
bendrovės pirmininko A. M aura- 
gio padėkos laišką, kurio viena iš
trauka taip skamba: “šią auką 
priimame, kaip gražų Amerikos 
lietuvių solidarumo ženklą, ir no
rime juo papuošti mūsų lietuviš
ką šventovę, pažymėdami ALTS- 
gos vardu vieną langą”...

šia proga norėčiau pareikšti 
pageidavimą, kad tas “langas” | 
Ameriką” nebūtų uždaras ir kad 
nebūtų tik vienas. Ir daugiau kas 
iš Amerikos savo aukomis galėtų 
prisidėti. Mane jaudino gražūs ir 
teisingi ALB Bankstowno Apy
linkės valdybos ir LieL Mokyklos 
tėvų komiteto atsišaukimo žod
žiai, kurių dalį čia norėčiau paci
tuoti:

"Daugelį darbų atlikome savo 
rankomis ir savo prakaitu suvil- 
gėme žemę, iš kurios išaugs mūsų 
tautinės kultūros žiedai, čia visų 
pirmiausia bus mokykla — moki
niai padėjo pirmąją plytą, kaip 
simbolį, kad pirmoje eilėje jiems 

je bėdoje? Kodėl mes laukiame, 
kada kiti mūsų motiną išgelbės, o 
patys savo tarpe dėl nieko kelia
me vaidus? šaukiame garsiai apie 
kultūringumą, bet darbai su tuo 
nesiderina? Kartoju ir sakau, kad 
pradėkime nuo broliškos ir meile 
paremtos vienybės. Visa kita ne
jučiomis atsiras.

Dalis lietuvių laikraščių ir to
liau sielojasi tarptautine padėtim. 
Stasys Kuzminskas paskutiniame 
"Europos Lietuvyje” labai vyku
siai analizuoja žinomojo rusų ra
šytojo Dostojevskio kūrybos ryš
kiuosius panslavizmo bruožus, ku
riais, jo manymu, seka visi bolše
vikiniai diktatoriai, jų tarpe ir 
nūdienis — Nikita Kruščiovas.

šiuo reikalu autorius sako:
“Dostojevskis, kaip žinoma, bu

vo vienas žymiausių praeito šimt
mečio rašytojų. Jo genijus buvo 
pastebėtas ir pradėtas po jo mir
ties garsinti tiek Rusijoj, tiek ir 
užsieniuose (mirė 1881 m.). Ilgai 
netrukus jis buvo visuotinai pri
pažintas didžiu slavu ir rusų tau
tos pranašu. Toks Dostojevskio 
šlovinimas laiko būvyje tiek giliai 
įsigyveno rusuose, kad net bolše
vikai niekuomet nebuvo įtraukę 
Dostojevskio raštų į draudžiamuo
sius sąrašus. Priešingai .Dostojev
skio raštų paklausa ir Sovietų Ru
sijoj kasmet auga.

Kokią istorinę eigą arba misiją 
pranašavo Dostojevskis rusų tau
tai?

štai Dostojevskio žymiausias ro
manas “Broliai Karamazovai”. 
Vyksta teismas. Teisiamas sūnus 
už savo tėvo užmušimą. Valsty
bės gynėjas savo kaltinamojoje 
kalboje tarp kita ko sako štai ką: 
"... Nekankinkite Rusijos ir da
rykite sprendimą, nes mūsų tauta 
nešasi galvotrūkčiais gal į pražū
tį. Juk jau daug kas mosikuoja 
rankomis ir šaukia, kad būtų sus
tabdytas tas mūsų beprotiškas 
veržimasis pirmyn. Jeigu kitos

tos patalpos tarnaus, žinome taio 
pat, kad šių namų paskirtis yra 
daug platesnė: čia spiesis visos 
mūsų jaunimo organizacijos, čia 
vyks ir visų mūsų tautinis ir kul
tūrinis gyvenimas... Tegu nei vie
nas savęs neišskiria iš to didelio 
tautinio darbo, sakydamas, kad 
neturįs vaikų arba kad vaikai jau 
išaugę iš mokyklinio amžiaus, 
šiandien lietuviai vaikai, nežiū
rint kieno jie bebūtų, yra mūsų 
visų vaikai, nes ne ką kitą, o tik 
juos paliksime savo vietoje. Mūsų 
visų šventa pareiga sudaryti są
lygas, kad jie įaugtų į lietuvišką 
kultūrą.

“Jei mes, kaip Pilotas, nusi
plausime rankas, sakydami, kad 
tai ne mūsų reikalas, atsiminki
me, kad išduosime savo tautinius 
reikalus. Juk šia proga mes turi
me galimybės atsilyginti savo 
vargstančiai tėvynei, paruošdam! 
jai naujus kovotojus dėl jos lais
vės.

“Mes turime visą eilę pasišven
tusių žmonių, kuriuos galėtume 
pavadinti šių laikų knygnešiais — 
tai mokytojai ir daugelis tų, ku
rie nesigailėdami nei laiko, nei 
susidariusių išlaidų renka pinigus 
namų statybai. Todėl visi privalo
me paremti jų darbą.

“Šį sunkų ir atsakingą darbą 
mes pradėjome su dideliu entu
ziazmu ir sėkme. Mes tikime, kad 
su tokiu pat užsidegimu ir pasise
kimu mes jį ir užbaigsime. Dabar 
kiekvienas parodykime savo gerą 
valią ir atlikime savo tautinę pa
reigą..

XXX
Anksti iš ryto išskrendam j 

sostinę — Canberrą. Gaila palikti 
taip greit Sydnėjų ir jo tokius ma
lonius tautiečius.

Ponai Kovalskiai savo automo
biliu mus nuvežė į aerodromą, 
kur jau radome gausų būrį lie
tuvių ir mūsų naujųjų draugų, at
vykusių mus palydėti Mano žmo
nai įteikiama daug gėlių ir rū
tų... Visiems, giliai sujaudinti, 
dėkojame už tokį malonų mūsų 
priėmimą Sydnėjuje.

(Bus daugiau) 

tautos iki šiol nepastojo mums 
kebo, tai gal jos darė tai ne tiek 
iš pagarbos mums, kaip kad mes 
norėtumėm, kiek iš baimės, o gal 
net ir iš pasibiaurėjimo mumis. 
O gal kada nors tos kitos tautos 
ims ir pastos mums kelią ir sus
tabdys mus savęs, civilizacijos ir 
kultūros gelbėjimo vardu. Jau 
girdime iš Europos tuo susirūpi
nusius balsus. Neveskite tad tų 
kitų tautų į pagundą ir nedidin
kite jų vis augančios neapykan
tos mums tokiu sprendimu, kuris 
išteisintų sūnų, užmušusj savo tė
vą... ”

Taip maždaug valstybės gynė
jas baigia savo kalbą. Toliau Dos
tojevskis aprašo žmonių pasikal
bėjimus teismo salėje pertraukos 
metu. Vienas štai ką sako: ”... o 
ką valstybės gynėjas pasakė apie 
mūsų tautą, tai visai teisinga. 
Pereitą savaitę vienas Anglijos 
Parlamento narių paklausė minis- 
terį, ar jau nebūtų laikas imtis 
žygių, kad ta barbarų tauta būtų 
sukultūrinta”.

Šitą veikalą Dostojevskis rašė 
prieš 80 metų. Mums visiems, ge
rai suprantantiems Sovietų politi
kos siekius, dėl šios ištraukus ne
reikalingi aiškinimai.

Dar aiškiau dėl rusų tautos atei
ties ir jos misijos pasaulyje Dos
tojevskis pasisako kitame veikale 
(Biesy). Veikalo herojus šatovas 
simbolizuoja busimąją Rusijos 
kartą, kuriai skirta ne tik atnau
jinti Rusiją, bet ir išvaduoti visą 
pasaulį. Tam visų pirma reikalin
ga revoliucija. Jos aprašymas pra
našingai nupasakoja Sovietų revo
liucijos eigą — despotizmas ir te
roras, visiškas asmenybės sunaiki
nimas ir visiškas bet kurių prie
monių pateisinimas to busimojo 
pasaulio vardan, šatovas baigia 
tokiais žodžiais: “Jeigu didi tau
ta netiki, kad ji yra pajėgi su
rasti tiesą, jeigu ji netiki, kad tik 
ji yra pajėgi ir tik jai yra skir
ta prisikelti ir išgelbėti visus ki
tus per tos tiesos išpažinimą, tai 
ji tuojau nustoja buvusi didi tau
ta. Tikrai didi tauta niekuomet 
negali sutikti su antraeiliu ar 
pirmaeiliu vaidmeniu žmonijos 
reikaluose, o vien tik su išimtinai 
jai priklausančiu”.

žinoma, anais laikais proleta
riato sąvokos dar nebuvo, todėl 
Dostojevskis, rašydamas apie Ru
sijos išimtiną misiją surasti tai 
paslaptingai visuotinai galiojan
čiai tiesai išgelbėti visam pasau
liui, kad ir žiauriausio despotiz
mo ir teroro keliu, turėjo galvoje 
ne proletariatą, bet ūkininkų, 
anais laikais didžiausią ir pajė
giausią klasę. Bet tai nekeičia 
reikalo esmės.

O dabar nusigrįžkime nuo Dos
tojevskio ir pažiūrėkime į mūsų 
gyvenamuosius laikus.

Kas gi, jeigu ne Leninas pasa
kė, kad štai žmogaus gyvenimo 
tiesa surasta ir greitu laiku ta 
tiesa bus suprasta taip pat kitų 
tautų ir kils pasaulinė revoliuci
ja? Kas gi, jeigu ne Stalinas, bu
vo tas Dostojevskio pranašautojo 
despotizmo ir teroro genijus, ku
rio pagaliau net patys komunistai 

„R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE 

TEL. WM 6032

Priimami jūsų pačių supirkti siuntinėliai persiuntimui į 
Lietuvą ir USSR žemiausiu įkainavimu.

SAV. L. VACBERGAS

36 Walpole St., KEW, Vic.
H Važiuoti 42, 44, 45 ir 48 Nr. tramv. iki 36 sustojimo arba 
įĮ KEW autob. iki Kew kryžkelės.

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė, duodamo, ir išsimokėjimui. Mea kalbame rokiiksL

išsigando ir, turbūt, patys jį nu
žudė, kaip tas Dostojevskio (Ka
ra mažovo) sūnus nužudė savo tė
vą? Kas gi, jeigu ne Kruščiovas, 
nuolat ir nuolat kartoja, kad rusų 
tauta yra didelių išradimų, dide
lių minčių, didelių laimėjimų tau
ta, todėl pagrįstai išdidi ir todėl 
jai priklauso vadovavimas? Ir rei
kia juk pripažinti, kad tas vadova- 
imaą Azijoje ir Afrikoje jau ge
rai pasistūmėjo ir rieda ant gerų 
bėgių. Bulganinas todėl kiekvienoj 
didesnės reikšmės diplomatinėj 
notoj nebekalba ir neprašo, bet 
reikalauja, o kad reikalavimai pa
sirodytų stipresni, grasina ir pri
mena, kad Rusija jau turi tokias 
bombas, kurių vienos pakaktų su
malti į pelenus visai Didžiajai 
Britanijai, štai kilometrinis taš
kas nuo Maskvos, iki kurio rusai 
jau nuvažiavo.

Vakarai vėl, sekant Dostojevskį, 
pasibaisėję šaukia ir mosikuoja 
rankomis tam įšėlusiam rusų įsi
bėgėjimui kaip nors sustabdyti.

Ar sustabdys?!
Pamažu rusiškasis komunizmas 

darosi labiau ir labiau patriotiš
kas. Tautinio išdidumo ir savigar
bos motyvai Rusijos užsienio poli, 
tiko j vaidina vis didesnį vaidmenį. 
Dostojevskio visuotinio, pasauliui 
vadovaujančio slavizmo mintis ski
na sau kelią iš žiemos į pavasa
ri-

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

J. STRAUTINŠ
5-th Floor. 306 The Causeway

Melbourne
SIUNTINIAI l LIETUVĄ IR 
USSR SU Iš ANKSTO APMO
KĖTU MUITU IR KT.

Mes siunčiame su iš anksto ap
mokėtu muitu ir kitomis persiunti
mu išlaidomis Jūsų pačių paruoš- 
tus siuntinius iš Australijos iki 
44 Ibs. bendro svorio.
Mes taip pat priimame užsakymus 
ir įmokėjimus už prekes, siunčia
mas per DAUGAVA — PARCELS 
SERVICE, Stockholm, Sweden: 
tekstilės, avalynės, vaistų, mais
to ir kL

Reikalaukite mūsų kainaraščių! 
Atkreipkite dėmesį, kad sausio — 
vasario mėnesiais mūsų įstaiga 
yra uždaryta pirmadieniais.
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PATRIA
OVERSEAS PARCEL SERVICE 

131 HAMPSHIRE RD. 
SUNSHINE, VIC.

Pigiausias ir garantuotas siunti
nių persiuntimas. Mokėti nieko 
nereikia kol siuntiny, pasiekia ad
resatų.
Darbo vai. nuo 9 vai. ryto, iki 9 
vai. vakaro.

Tel. MM 2532
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įvairu ir idomu
AR ROBOTAI GALI ĮGYVENDINTI

UTOPIJĄ
Canados “STAR WEEKLY” pa

tiekia įdomių reveliacijų apie 
plintančią pramonės automatiza
ciją ir joje dirbančius automatus.

XX amžius būsiąs žmonijos is
torijoj įrašytas, kaip didingo pro
greso arba baisių netikėtumų lai
kotarpis. Visas paskutinysis šimt
metis esąs pilnas naujų, moksli
nių išradimų, kurių išvadoje žmo
nija gali prieiti iki katastrofos 
ir savęs' susinaikinimo, arba įžen
gti į “Aukso amžių”, kuriame iš- 
išnyks mūsų protėvį Adomą slo
gius prakeikimas —... “ir savo 
prakaite pelnysi duoną”. “Aukso 
amžiuje” nei fizinės, nei protinės 
jėgos žmogui nebereikės naudoti, 
nes visą sunkų ir komplikuotą 
darbą atliks mašinos — robotai. 
Jau šiandien, vadin. elektroniniai 
smegenys neįtikėtinu tikslumu ir 
greitumu atlieka įvairius apskai
čiavimus, o “mechaniniai raume
nys” padaro taip greit ir tiek 
daug, jog galima drąsiai tvirtinti, 
kad tuos išradimus protingai nau
dojant, žmonių rasei nebeilgai 
teks laukti, iki ji galės nardytis 
turte ir poilsyje.

Tačiau ta pati automatizacija 
naudojama neprotingai arba be 
plano gali žmonijai atnešti daug 
socialinio ir ekonominio vargo.

Kaip pavyzdys galėtų būti čia 
USA, kuri pirmoji paskutiniųjų 
dviejų metų bėgyje 10% visos sa
vo pramonės pavertė automatinėm 
įmonėm, kurių aptarnavimui tepa
liko 11% buvusio personalo. Dėl 
tos priežasties daug vyrų ir mote
rų nustojo darbo.

Planingai įvedama automatiza
cija turi duoti žmonijai pasitenki
nimo ir laimės, bet ne darbo sto
ką ir vargą. Juk žmogus, o ne 
kas kitas, sugalvojo • tas mašinas, 
kurios gali sukurti pasauliui per
teklių, žmogui jas tevaldant tik 
dieną, o ne visą savaitę... Dabar 
jau pribrendo laikas unijoms, 
darbdaviams ir vyriausybėms, už
planuoti darbo proceso kitimą, 
kad nekiltų visuotinis chaosas.

Jau ir šiandieną robotai, kai jie 
tėra dar tik kūdikio amžiuje, da
ro tikrą perversmą pramonės sri
tyje.,/ štai keli pavyzdžiai: 90% 
visų elektrinių lempučių, sunau
dojimų Amerikoje, pagaminamos 
tik 14-os mašinų! Vienas naftos 
rafinerijos fabrikas, 18. mil dole
rių vertės, yra kontroliuojamas

ir aptarnaujamas tik 12 vyrų. 
Anglijos naftos pramonėje yra 
viena mašina, kuri išvalo 5i mil. 
galionų naftos per dieną. — Ją 
aptarnauja 4 žmonės. Detroite, 
USA viename fabrike yra mašina 
gaminanti automobiliams motorus 
ir šiame proeese atliekanti 500 
įvairių kombinuotų veiksmų. Ki
tame fabrike yra elektronais va
roma dažymo mašina. Ji “vaikš
tinėja” pati viena po visus sky
rius, žmogaus rankos nepadeda
ma apžiūrinėja mašinas, kurias 
reikia naujai padažyti, ir nudažo 
kur reikia be žmogaus pagelbos. 
Fordo fabrikas, kurį aptarnavo 
2.500 darbininkų prieš dešimtį me
tų, šiandieną apsieina tik su 250 
darbininkų. Pittsburge yra stato
ma elektros jėgainė, kuri tieks 
šviesą visam miestui ir bus ap
tarnaujama 6 vyrų. Vienas malū
nas Anglijoje, kuris sumaldavo 
150 tonų per 8 vai., šiandieną ap
tarnaujamas 3 vyrų išmala 4.000 
tonų per tą patį laiką.

“Elektroniniai smegenys” daro 
stebuklus įstaigų darbe. New Yor
ke viena mašina apskaičiuoja al
gas, valstybinius mokesčius ir 
pensijas 200.000 tarnautojų; au
tomatinis skaitytuvas Anglijos 
valst. mokesčių centr. įstaigoj pa
daro per 3 valandas tiek, kiek 
pirmiau reikėdavo 3 savaičių. Pa
prasčiausia elektroninė skaičiavi
mo mašina gali apskaičiuoti peri 
vieną dieną tokius kiekius, ku
riuos raštininkas turėtų skaičiuo
ti net 9 metus.

Anglai mano, kad 10 metų lai
kotarpyje 80% raštinės darbų, da
bar atliekamų stenografų ir rašti
ninkų, atliks robotai.

šios skaičiavimo mašinos ypa
tingai palengvina mokslininkų ir 
išradėjų darbą, nes jos greit ir 
tiksliai atlieka; visus komplikuotus 
matematikos uždavinius.

Išvadoje galima tik pritarti vie
nam vokiečių žurnalistui, kuris, 
pasakė, kad jau ne už kalnų ta 
diena, kai kiekviename fabrike, 
nežiūrint ar jis gamins biskvitus 
ar automobilius, robotai pradės 
ir baigs darbo dieną, jie aptar
naus visas mašinas, išrūšiuos ge
rus gaminius ir atmes tuos, kurie 
su defektais, supakuos ir patieks 
vartotojams... 1

Ateinanti robotų gadynė jau 
nėra fantazija, taigi ir utopija la
bai greit gali virsti gyvenimo rea
lybe!

KOMIŠKAS NUOTYKIS SU
LENINO PAMINKLU VILNIUJE

“Dziennik Polski” (London) va
sario 13 d. laidoje atsispausdino 
Įspūdžius neseniai Vilniuje apsi
lankiusio lenko. Autorius patei
kia tk. tokių istorijų: Voronežo 
miesto komitetas savo laiku pas 
skulptorių Tomsk] buvo užsakęs 
Lenino paminklą. Kai dailininkas 
paminklą pagamino, Voronežo m. 
komitetas atsisakė jį priimti, nes 
paminklas išėjęs nevykęs, negra
žus. Kaž kokiu būdu po to Toms- 
kiui pavyko paminklą parduoti 
Vilniaus miesto komitetui, kuris ji 
pastatė Lukiškio aikštėje. Laimei, 
šalia šv. Jokūbo gražaus baroko 
stiliaus bažnyčios šitas paminklas 
savo “biauria išvaizda” jokio 
efekto nedarus.

žaliasis tiltas atstatytas 
gražiau, negu buvęs. Nors sovie
tinės įstaigos tiltui davė Dzeržin
skio vardų, bet niekas j j tuo var
du nevadina, o tik “žaliuoju til
tu”. Lenkų sudominęs faktas, kad 
pagrindinėje Vilniaus gatvėje ap
tikęs knygyną, kuriame buvę gali
ma nusipirkti ir lenkiškų knygų 
(“pigiau kaip Varšuvoje”) ir lei
dinių prancūzų, anglų ir kitomis 
kalbomis. Be pedagoginio institu
to Naujojoje Vilnioje esąs ir dar 
vienas institutas su dėstoma len
kų kalba, tai agrozootechnikumas. 
— Vilniaus stotis esanti nauja, 
monumentarinė, tik atvažiuojan
tiems nuotaikas gadinąs Stalino 
paminklas prie stoties. Vietiniai 
jo jau nebemato — priprato, bet 
atvykstantiems iš kitur jis savo 

niūrią išvaizda ir atsiminimais ga
dinąs ūpų.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ KAVINĖS AUTOMATAI netru- Lituanistinis
kus bus atidaryti Kaune ir Vilniu
je. įvairiuose Lietuvos miestuose 
ir miesteliuose šiais metais būsiu 
įrengta 165 automatai degtukams, 
papirosams, šaltiems užkandžiams, 
vaisvandeniams, gazuotam vande
niui,alui, odekolonui.

Kalendorius
(IŠ VILNIAUS RADIJO, “TIESOS” IR KITŲ ŠALTINIŲ)

JŪŽINTO, DUSETŲ, LIDĖNŲ Mykolo Sluckio, K. Sajos ir kt. 
1 nevykę kūrinėliai. Duodama šiek 
* tiek mokslo ir technikos naujie
nų, o taip pat ir keletas knygų 
recenzijų, žurnalo ir išorė ir tu
rinys — silpnoki.

KOLŪKIAI SMULKINAMI. Per 
eilę metų sovietų valdžia Lietu
voje kolūkius stambino. Dabar 
jau duotas signalas juos smulkin
ti. Vien tik Kauno rajone numa
toma, susmulkinus didžiuosius, 

1 padaryti 12 naujų kolūkių. Kauno 
rajono “Lenino keliu” kolūkio na- 

j riai, kaip pranešė Vilniaus radijas 
( vasario 24 d., jau senai kėlę su- 
smulkinimo* klausimų. Sunku buvę 
vadovauti kolūkiui, sunku buvę ir 
kolūkiečiams susisiekti su valdy
ba, nueiti į fermas, kai kolūkio 
laukai nuo valdybos nusitęsdavę 
po 10-12 km. Iš to kolūkio dabar 
padaromi du kolūkiai .

IŠ VĖLESNIŲJŲ VALSTYBI
NĖS GROŽINĖS LITERATŪROS 
LEIDINIŲ verta paminėti 1957 
metais išleista knyga, vardu “Lie
tuvių liaudies menas. Audiniai, 
I knyga”.

Šioje knygoje yra 267 lie
tuvių liaudies audinių pavyz
džiai, iš kurių 125 spalvoti. įžan
goje patiekiami istoriniai audinių 
duomenys ir apibūdinama lovatie
sių, kilimų prielovių, gūnių bei 
takų raštai ir jų spalvos. Tatai, 
suprantama, tėra tik pirmas ir 
gana nedidelis tomas. Reikia ma
nyti, kad tolimesniuose tomuose 
ši sritis bus plačiau pavaizduota.

ŠIŲ METŲ TARPTAUTINĖJ 
DAILIOSIOS KERAMIKOS PA
RODOJ ŽENEVOJE bus išstaty
ta visa eilė Lietuvos keramikos 
pavyzdžių, kurių tarpe sovietinė 
Lietuvos spauda mini V. Miknevi- 
čiaus, E. Tulevičiūtės, J. Mikėno, 
M. Vrubliausko, T. Miknevičienės 
ir kitų kūrinius. Eksponatų skai
čiuj būsiančios dekoratyvinės lėkš
tės, vazos, žaislai, keramikiniai 
karoliai ir kita.

MINSKE DABAR VYKSTA 
LIETUVOS GRAFIKŲ PARODA. 
Joje išstatyta apie 300 kūrinių, 
kurių tarpe figūruoja Vyt. Jurkū
nas, J. Kuzminskas, A. Kučas, T. 
Kulakauskas, V. Galdikas, E. Ju
rėnas ir kiti.

LIETUVOJE ĮVYKO PASITA
RIMAS TARP ŽYMESNIŲJŲ 
KULTŪRININKŲ dėl vad. Lietu
vių Liaudies Muziejaus įkūrimo. 
Pasitarimuose, tarpe kitų, dalyva
vę A. Venclova, J. Matulis, A. 
Žmuidzinavičius, V. Mackevičius 
ir kiti.

Muziejus užimsiąs 150 ha žemės 
plotų. Tame muziejuje būsią eks
ponuoti lietuvių meno dirbiniai.

IR KITŲ ANTALIEPTĖS RAJO-' 
NE ESANČIŲ EŽERŲ baseine ' 
bolševikai stato hidroelektrinę 
stotį. Pabaigus užtvanką, esą, iš 
minėtųjų ežerų pasidarysianti An
talieptės jūra, kurios krantų ilgis 
sudarys 120 klm. Šios jūros dug
ne būsią paskandinta 90 gyven
viečių, kur trobesiai jau esą iš
kelti

LIETUVOJE IŠLEISTA M.K. 
ČIURLIONIO "KORINIAI FOR-1 
TEPĮJONUI”, sudarė J. Čiurlio-' 
nytė, 226 pusi, gaidų rinkinys. • 
Jame paskelbti visi romantiškieji ( 
Čiurlionio muzikos kūriniai iš 19 ‘ 
šimt. pabaigos ir šiojo pradžios. 
Be to, čia randama ir jo preliu
dai bei kita kūryba fortepijonui, j

TARYBINĖS LIETUVOS MO-j 
KSLŲ AKADEMIJOS LIETUVIŲ 
KALBOS IR LITERATŪROS IN
STITUTE esanti surinkta gausi 
memuarinė literatūra apie J. Ja
nonį, S. Nerį, A. Vienuolį, J. Bi
liūną, Žemaitę, Maironį, Baranau
ską, Lazdynų Pelėdą, P. Višinskį 
ir kitus mirusius mūsų rašytojus. 
Šiame rinkinyje esą atsiminimai 
apie rašytojus, jų ir jiems rašyti 
laiškai, rankraščiai ir t.t.

MOKSLŲ AKADEMIJOS ISTO- 
RINIS — ETNOGRAFINIS MU- 
ZĖJUS VILNIUJE veikia jau apie 
šimtą metų. Bolševikai giriasi, 
kad paskutiniu metu jo ekspona
tai labai greitai daugėją kurių jis 
dabar jau surinkęs apie 
Dauguma jų vaizduoją 
Vilniaus gyventojų buitį.

1 muzėjuj esąs jau prieš 315 metų 
pagamintas laikrodis ir apie 100. 
000 įvairių kraštų, ir epochų mo
netų.

ESTIJOS VALSTYBINĖ LEI- 
i/?KLA IŠLEIDO 10.000 tiražu 
didelį lietuviškų apysakų rinkinį 
estų kalba, šiame rinkinyje su
rinkti ir atspausdinti vyresniosios 
ir jaunesniosios kartos prozininkų 
kažkurie kūriniai.

MUZIKAS J. BANAITIS, DA
BAR PASKIRTAS TARYBŲ LIE
TUVOS KULTŪROS MINISTRU 
ir apdovanotas “garbės raštu” už 
“ilgametę visuomeninę — politinę 
veiklą ir nuopelnus vystant lietu
vių tarybinę kultūrą, ryšium su 
gimimo penkiasdešimtosiomis me
tinėmis”, kaip rašo sovietų spau
da.

LIETUVOJE IŠLEISTAS VY
RESNIŲJŲ KLASIŲ IR SPECIA
LIŲ MOKYKLŲ MOKINIAMS 
SKIRTAS ŽURNALAS “MOKS
LEIVIS”. Jame spausdinama nau
jųjų apibolševikėjusių “rašytojų”

SUDARĖ: R.E. MAZILIAUSKAS

LENKŲ MOKYTOJŲ 
INSTITUTAS N. VILNIOJE
“Dziennik Polski” (i Dziennik 

Zolnierza) — Londone — sausio 
7 d. parašė apie lenkų mokyto
jams ruošti institutų Naujoje Vil
nioje. Ruošiami mokytojai lenkų 
pradinėms septynmetėms ir vidu
rinėms mokykloms. Mokslas tęsia
si 2 metus. Kandidatai turi išlai
kyti stojamuosius egzaminus iš 
lenkų kalbos raštu ir iš rusų kal
bos žodžiu. Laikraštis ironiškai 
pastebi, kad lietuvių kalba Lietu
vos respublikoje matomai nėra 
privaloma... ir iš viso abejoja, 
kad bolševikinėje dvasioje veda
mas institutas galėtų duoti gerų 
vaisių. Institutui vadovauja Gri- 
gorij Katiukow ir Timofiej Kury
lenko.

1 — 1928 m. Chicagoje išeina 
“Margučio” Nr. 1.

— 1889 m. gimė rašytojas Ig
nas šeinius.

— 1926 m. popiežius paskel
bia bulę “Lituanorum Gen-

3

4

19 — 1919 m. Vilnių okupuoja
lenkai.

20 — 1873 m. gimė poetas Jur
gis Baltrušaitis.

23 — 1910 m. gimė poetas H. Ra
dauskas.

27 — 1942 m. mirė poetas Kazys 
Binkis.

— 1933 m. mirė J. Tumas — 
Vaižgantas.

— 1951 m. Adelaidėje (Aust
ralijoje) Juozas Gučius įs
teigė Lietuvių Teatrą — 
Studiją.

29

30

60.000. 
senųjų 
šitam

I
 NAUDOKITĖS GREITU PATARNAVIMU! į

DUVET TRADING CO. ■ '
(Lietuvių Prekybų. Bendrovė) iĮ

75A JOHN ST.. CABRAMATTA, N.S.W. !;

atstovauja Į i

LONDONO TAZAB’0 lietuvių skyrių. !į

Be to, siunčia pačių paruoštus siuntinius, turi lietuviškų atvi- Į: 
ručių, gramafono plokštelių ir knygų pigiausiomis kainomis.

Reikalaukite kainoraščių ir pavyzdžių! • Į,

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.-, 
šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St, Melb. C.I. Telef. 

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819

X

x

X

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES
91 Darlinghurst Road., Kings Cross, 

Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195
VELYKINIUS SIUNTINIUS SIŲSKITE JAU DABAR 

Vienintelė autorizuota firma Australijoje galinti siųsti siunti- 
niu» tiesiog Jūsų giminėms į Lietuvą, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. 
Supirkę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais. 
SUPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JŪSŲ

GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JŪS PASIŲSITE.
Vilnoniai siūlai taip pat siunčiami — 50% muito.

S Siuntinio svoris 11 Ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūs 
J galite vienu metu išsiųsti neribotą skaičių siuntinių.

Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius JŪSŲ GIMINĖMS TIESIOG 
į I U.S.S.R. BE PERPAKAVIMO IR VISOS PAŠTO IŠLAIDOS 
"■ TIK £ 1.2.3, plus kitos išlaidos.

Jūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GREI
ČIAU IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per 
2-2$ mėnesio.

Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORO PAŠTU.
ORO PAŠTO PRIMOK ĖJIMAI TIK 14 ŠIL. UŽ i LBS., PLUS 
KITOS IŠLAIDOS.

Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu. 
MES GARANTUOJAME JŪSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ 

< ARTIMIESIEMS I U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO 
)!) MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys.

JŪSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes 
ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas).
Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne 

LAIVAIS. Mes neturime ryšio nei su Londonu nei su Švedija. 
Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIASI!!

Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. p.p. 
šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vai.

AGENTAI:

SYDNEY: M. & N. Pekic, 143 Cabramatta Rd., Cabramatta, 
N.S.W.

NEWCASTLE: Fry’. Delicatei.en, 557 Runser St., Newcastle, 
N.S.W.PERTH: S. & L. Furni.her., 553 Hay St., Perth, W.A.

$

JEI SIUNČIATE — PASKAITYKITE
TAZAB PRANEŠIMA!

PIGIAUSIAS KELIAS JŪSŲ PAČIŲ SUPIRKTIEMS j 
SIUNTINIAMS l LIETUVĄ. 4

’THE GLOBE” I
OVERSEAS PARCEL SERVICE,

10 GREY ST., EAST MELBOURNE, VIC.
Valandos: Pirmadienis — penktadienis 6 — 8 vai. vak. 

šeštadienis — sekmadienis 10 — 5 vai. vak.

i

Skyriai: |
SYDNEY: A. Kijauska., 12 Grosvenor Ores., Summer Hill, NSW 
NEWCASTLE: M. Seikiu, 49 Fitzroy R.d, LAMBTON, N.S.W. $

B. Liūgą, 21 Henson Av., East MAYFIELD, N.S.W. X 
GEELONG: A. Skėrys, 50 Osborne Av., N. GEELONG, VIC. ?

X HOBART: V. Augustauskas, 179 Easton Av. W. MOONAH, TAS. ?

DAUGELIS AUSTRALIJOJE GYVENANČIŲ EUROPIEČIŲ, 
NORINČIŲ PERSIŲSTI SAVO ARTIMIESIEMS DOVANŲ SIUNTI
NIUS, JAU EILĘ METŲ NAUDOJASI TAZAB 
PATARNAVIMAIS, TOD^, KAD:

TAZAB siunčia tai, ką siuntėjas užsako;

BENDROVĖS

TAZAB

TAZAB

TAZAB

TAZAB

TAZAB

TIK TAZAB
TIK TAZAB

pasiųsti siuntiniai negrįžta, bet visada 
tus;

tvarkingai pasiekia adresa-

užsakantiems pasiunčia didelius kiekius 
mius lietuvių kalba katalogus visų prekių rūšių;

medžiagų pavyzdėlių, išsa-

bendrovė, jei labai retais atsitikimais pasitaiko kurių nors netikslu
mų ar klaidų, visada tuoj pat nemokamai juos atitaiso;

kainos visada yra pastovios ir jos tiksliai atitinka prekių vertės: 
aukštos kokybės prekės brangiau, žemesnės — pigiau.

Bendrovėje ir dabar užsakęs siuntinėlį pasiusi be JOKIU PA
KEITIMU;
Bendrovė siunčia išsimokėtinomis sąlygomis;
pirma pasiunčia Jūsų užsakytus siuntinius, o vėliau siuntėjas atsily
gina;

REIKALAS LIEČIA SIUNTINIUS, PIRMOJE EILĖ*TODĖL, KAI
JE PARAŠYKITE ui. pageidavimu, šiais adresais: Tazab Lithua
nian Dep. 1, Ladbroke Gardens, London W. 11, arba centran 
TAZAB, 22, Roland Gardens, London S. W. 7.

RAŠYKITE LIETUVIU KALBOJE

5
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H<JSU PASTOGĖ
O MELBURNAS VISTIEK DAINUOJA!

Dainavo, dainavo, važinėjo, va
žinėjo Melbourno choras, o stai
ga žinutė: išsiskirsto, atostogau
ja. .. Aha, sakot, nutilo Melbur
nas. Leis kitom vietovėm pasi
garsinti.

O mes nė iš tolo! Nutilo choras, 
o mes jums — solistę! Iki šiol so
listes daugiausia kvietėmės iš 
Adelaidės —p.p. Gučiuvienę, Va
siliauskienę, Rūkštelienę; melbur- 
niškės labai kuklios buvo. Dabar 
gi ir mes savo solistę užsiaugi
nom. Tiesą pasakius, tai Adelaidė 
mums ją, kaipo solistę, užaugino. 
Tai p. Gučiuvienei turime padė
koti, kad taip puikiai išlavino ge
rą medžiagą. P-lė Uknevičiūtė ir
gi, atrodo, netinginiavo Adelaidėj 
ir prityrusios mokytojos žinias ir 
sugebėjimus panaudojo mūsų vi
sų džiaugsmui.

Nemanykit, kad j puikybę kelia
mės, mes — melburniškiai. Ne 
mūsų pagaliau ir nuopelnas. Mos 
tik džiaugiamės. O Adelaidės lakš
tingalas ir toliau su raudona ke
pure rankoj, kviečiam lankytis 
pas mus. .

Dabar visi nekantriai laukiam 
balandžio 26-tos dienos koncerto, 
kuriame dalyvaus p. Gučiuvienė, 
p. Gučius ir p. Oldham iš Adelai
dės ir mūsų tikriausios nuosavy
bės — p-lės Uknevičiūtė ir Valy
tė.

Koncertas bus beveik toks, koks 
buvo Adelaidėj, kai p. Gučiuvie
nė atsisveikino su lietuvių visuo
mene, o p-lė Uknevičiūtė pasisvei
kino, atseit — debiutavo. Skai- 
tėm recenzijas ir gailėjomės, kad 
p. Gučiuvienė pasitraukia iš me
ninės veiklos, ir norėjom ją nors 
kartų dar išgirsti. Tik, sako, ade- 
laidiškiai apsižioplino ir ne visi 
atėjo, kurie būtų galėję tilpti i 
salę, o paskui pirštus griaužė; 
tik, žinoma, jau šaukštai po pie
tų. Mes melburniškiai tokios pro
gos tai jau nepražiopsosim. P. 
Gučiuvienę visi pažįstam ir visi 
mylim ir labai norim išgirsti. ONAUJA APYLINKĖS VALDYBA MELBOURNE
Kovo mėn. 23 d. įvyko ALB Mel
bourno apylinkės visuotinas susi
rinkimas. Susirinkimą atidarė se
nosios valdybos pirmininkas p. A. 
Grigaitis. Dienos susirinkimui pir
mininkauti 96 balsais buvo išrink
tas p. A. Mikaila, gi antrasis kan
didatas p. A. čižauskas, gavęs 90 
balsų, buvo pakviestas sekretoriu
mi. Apie valdybos veiklą pranešė 
p. A. Grigaitis, finansinę apys
kaitą paskaitė iždininkas p. Sa
muolis. Revizijos aktą perskaitė 
revizijos komisijos pirmininkas p. 
V. šalkūnas, iš kurio paaiškėjo 
kasos reikalai ir knygos esą tvar
koje. Sekė keli paklausimai ir 
trumpos diskusijos dėl valdybos 
veiklos. J. Meiliūnas klausė, ko
dėl nevykdyta krašto atstovų su
važiavimo rezoliucija dėl švietimo 
reikalų. Pirm. A. Grigaitis atsa
kė, kad iki šiol švietimo reikalais 
rūpinasi Kultūros Fondas ir jokio 
pranešimo nėra buvę, kad tie rei
kalai turi būti kitaip tvarkomi, to
dėl ir nebuvę sušaukta švietimo 
reikalais besirūpinančių organiza
cijų atstovų ir šiaip asmenų pasi
tarimo. A. Zubras savo žodyje pa
brėžė, kad visdėlto tuo reikalu su
važiavime rezoliucija buvo priim
ta ir toks pasitarimas buvo reika
linga sušaukti. Toks pasitarimas 

ir jo sudarytas švietimo reikalams 
koordinuoti organas būtų naudin
gas Melbourno sąlygose. Ta pačia 
proga tenka pabrėžti, kad buvusi 
skyriaus valdyba paskyrė visoms 
Melbourne veikiančioms mokyk
loms po 10 šilingų kiekvienam 
mokiniui.
Į naująją apylinkės valdybą iš- 

ir p-Ię Uknevičiūtę išgirsti mūs 
ne vien tik smalsumas traukia — 
girdėjom jos vieną kitą dainelę 
per įvairius minėjimus, o ką gir
dėjom — širdį užjaudino ir ape
titą sužadino — dar išgirsti! O be 
to, jei p. Gučiuvienės tikrai ne
bepavyks prisiprašyti dainuoti, 
tai bus vienintelė proga išgirsti 
jų paruoštus duetus.

Kaip ir Adelaidėj, koncerte da
lyvaus pianistė D. Oldham, jau 
daug kartų girdėta lietuvių kon
certuose ir visuomet duodant pui
kią mūsų kompozitorių kūrinių 
interpretaciją. Ji taip pat akom
panuos solistėms ir duetams.

P. Matiuko, deja, nepavyko pri
sivilioti i Melburną — per daug 
jisai užimtas Adelaidės simfoni
niam orkestre, panašiai kaip ir 
mūsiškis Gabriolavičius čia. (Ot, 
kad taip iškombinavus Gabriolavi- 
čių įtraukti į lietuvišką judėjimą 
— svajonės...).

Tačiau kas Melburno koncerto 
programai atimta viena ranka — 
bus pridėta antra: kartu su po
niom iš Adelaidės atvažiuoja ir 
p. Gučius. Mums jis pažįstamas iš 
vaidinimų, kuriuos jis buvo sure
žisavęs, pastatęs ir atvežęs i Mel
burną parodyti, šį kartą mes jį 
patį gyvu žodžiu išgirsime sceno
je skaitantį savo kūrybą. (Adelai
dės klimatas atrodo labai palan
kus rašytojams ir skaitytojams 
tarpti).

Judriojo meno šalininkai irgi 
turės kur akis paganyti. P-lė Va
lytė — dabar jau irgi, Melburno 
“nuosavybė” — savo grakščiu šo
kiu paįvairins koncerto programą.

Jau neskaitant malonumo, kurio 
tikimės, iš to konctrto gali būti 
dar viena nauda: choras, pama
tęs rimtą konkurenciją savo popu
liarumui, nebenutęs savo atostogų 
per ilgai.

Tad ir laukiam balandžio 26-tos 
dienos išsižioję, seilę varvindami, 
kaip vaikai kiškio pyrago.

A. Ka.

rinkta: p.p. A. Grigaitis, Z. Sa
muolis, P. Vaičaitis, V. Jakutis ir 
J. Alekna. Su p. J. Alekna lygiai 
balsų gavo p. F. Ročius. Mandatų 
komisijai rekomenduojant, susi
rinkimo pirmininkas paskelbė iš
rinktu amžiumi vyresnį p. J. Alek
ną. I kontrolės komsiją išrinkti: 
p.p. V. šalkūnas, J. Petraitis ir 
J. švambarys. Į garbės teismą iš
rinkta: p.p. J. Gylys, J. Mulokas, 
S. čižauskas, J. Aranauskas, Z. 
Raudys.
šiaip susirinkimas, vadovaujamas 
prityrusio pirmininko, ėjo gana 
sklandžiai. Ne vietoje buvo iškel
tas p. J. Aleknos ir p. F. Ročio 
kandidatūrų perbalsavimo klausi
mas. Tas galima buvo padaryti 
tuojau po pirmininko val
dybos rinkimų rezultatų pagar
sinimo, bet ne kiek laiko pra
ėjus. Ir tai kažin, ar būtų buvę 
išmintinga taip daryti? Amžiumi 
vyresniam kandidatui pirmumo 
suteikimas kultūrinėse bei visuo
meninėse organizacijose tokiais 
atvejais yra įsigyvenęs paprotys. 
Kitas reikalas politinėse instituci
jose, kur grumiasi politinės prie
šiškos partijos dėl pravedimo prie
šingų programų. Mūsų bendruo
menės pagrindinis tikslas yra kuo 
plačiausius sluogsnius apjungti, 
padaryti, kad visi jaustųsi savo 
rinktos valdybos atstovaujami. 
Reikia tik džiaugtis, kad šių metų 
valdyba yra šios sudėties, o ne 
vieno kurio nors atspalvio.
Be reikalo buvo iškelta bėgamuo
se klausimuose Melbourno Lietu
vių Klubo įstatų klausimas. Tuo 
reikalu galės kalbėti pats Klubo

ADELAIDĖ
ADELAIDĖ PRADEDA BALIŲ

SEZONĄ
Balių sezonas Adelaidėje bus 

pradėtas savuose namuose š.m. 
balandžio mėn. 26 d. (šeštadienį). 
Tą dieną pirmąjį balių rengia pa
ti Lietuvių Sąjunga, talkininkau
jama savo uolios rėmėjos — Mo
terų Sekcijos. Po to savo balius 
Lietuvių Namuose pradės rengti 
ir kitos organizacijos.

Tikimasi, kad šis sezono atida
rymo balius bus tikrai įdomus. 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos Val
dyba yra pasižadėjusi dėti visas 
pastangas, kad pirmasis didesnio 
masto pasilinksminimas savuose 
nemuose būtų tikrai įspūdingas 
ir kad čia nenuobodžiautų nei se
nimas, nei jaunimas.

ŠVIETIMO TARYBA PRAŠO

PRANEŠTI, kad š.m. kovo 30 d. 
(sekmadienį), 3 vai. p.p., Lietu
vių Namuose iy^ks Lituanistikos 
kursų atidarymas, į ku
rį kviečiami busimieji kursantai, 
jų tėvai ir visa lietuvių bendruo
menė. Atidaryme, smulkiau paaiš
kinus kursų tikslus ir nužymėjus 
jų programą, įžanginę paskaitą 
skaitys Pulgis Andriušis, vienas iš 
kursų lektorių. Po oficialios da
lies Moterų Sekcija rengia arba
tėlę.

Lituanistikos kursuose, kurių 
paskaitos bus pritaikytos jaunimui 
nuo 15 m. amžiaus, bus dėstoma 
Lietuvių kalba, Lietuvių literatū
ra, Lietuvos istorija, Lietuvos ge
ografija, Liaudies kūryba ir visuo
meninė dalis.

Paskaitos vyks Lietuvių Namuo
se kiekvieną penktadienį nuo 7,30 
vai. iki 9,30 vai. vakaro.

Užsirašyti galima pas švietimo 
Tarybos atstovę p. Reisonienę 
pas kursų vedėją Radzevičių ar
ba pas kursų sekretorę Aid. Mi- 
kužytę.

visuotinas metinis susirinkimas. 
Geriausiu atveju tas turėjo būti 
įrašyta į darbotvarkę, nes jokio 
nutarimo negalima priimti iškėlus 
klausimą bėgamuose reikaluose. 
Klubas vis dėlto yra registruota 
organizacija, turįs apie 300 na
rių, ir būtų labai nerimta ii’ ne
atsakinga bendruomenės susirin
kime daryti dėl jo kokius nors 
nutarimus, iš kalno apie tai ne
garsinant darbotvarkėje. Nereikė
jo ir kun. Pr. Vaseriui išeiti su 
pasiūlymu atsiimti bendruomenės 
skyriui £ 185 įnašą iš Klubo. Ben
druomenės skyrius iš savo kasos 
tėra, berods, įmokėjęs tik 25 sva
rus, gi “šviesos” skyrius ir šiaip 
keli asmens, tiesiog įmokėjo Klu
bui įnašus ir atidavė bendruome
nės valdybai pagal senuosius Klu
bo įstatus, vadinamus įmokų at- 
žymėjimus, kad jų balsais naudo
tųsi Klubo susirinkimuose. Klu
bo įstatams pakitus, bendruome
nės skyriaus valdyba nei susirin
kimas, negali saviškai disponuoti 
specialiam tikslui aukotojų pini
gais, aukotojų neatsiklausus.

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
A. Grigaitis — pirmininkas, V. 
Jakutis — vicepirmininkas, P. 
Vaičaitis — antrasis vicepirmi
ninkas, F. Ročius — -sekretorius, 
Z. Samuolis — iždininkas, J. Alek
na — valdybos narys.

A.K.Z.

NAMŲ KLUBO ĮSTATAI
Melbourno Lietuvių Namų Klu

bo Įstatai jau išversti į lietuvių 
kalbą. Kiekvienas klubo narys yra 
prašomas šiuos įstatus įsigyti ir 
su jais ^susipažinti. Įstatai gauna
mi kiekvieną sekmadienį prie šv. 
Jono bažnyčios esančioje lietuvių 
bibliotekoje. Jų kaina 1 šil.

NAUJA APYLINKĖS VALDYBA 
BANKSTOWNE

Š.m. kovo mėn. 16 dieną įvyko 
ALB Bankstowno Apylinkės vi
suotinas narių susirinkimas, kuiį 
atidarė jos pirmininkas St. Pačė- 
sa. Prezidiumo Pirmininku buvo 
pakviestas p. L. Karvelis, , sekreto
rium p. S. Dryžienė.

Išsamų metinį pranešimą apie 
Valdybos nuveiktus darbus, pada
rė pirmininkas St Pačėsa. Revizi
jos Komisija perskaitė revizijos 
aktą. Susirinkimas užgyrė valdy
bos ir revizijos kom. darbus gau
siais plojimais. Prezidiumo pirmi
ninkas L. Karvelis padėkojo Val
dybai ir Revizijos Komisijai už 
produktingą ir gražų darbą.

Bankstowno Namų Valdybos 
vardu pranešimą padarė p. A. Šve
das. Jis pareiškė, kad namų sta
tyba vyksta pirmyn. Pajamų buvo 
iš viso £ 3445, išlaidų £ 3210, — 
saldo £ 235, — Jau užpirktas ant
ras žemės sklypas, duotas depozi
tas ir daromi dokumentai. Lėšų 
telkimui yra išplatinta apie 100 
dėžučių. Kvietė kuo daugiau tal
kininkauti prie statybos. Ypatingą 
padėką pareiškė p. švedas Apy
linkės Valdybai, kaip didžiausiai 
Namų rėmėjai, kuri jau įnešusi 
apie £ 600.

Naujos Valdybos rinkimuose 
buvo išstatyta keliolika kandida
tų, bet visi, išėmus vieną, išsi- 
braukė. Antrą kartą statant kan
didatus, atsirado 5 asmenys, todėl 
negalima buvo atlikti pilnų rinki
mų ir teko Valdybą rinkti iš 3 as
menų ir 2 kandidatų. Į naują Val
dybą buvo išrinkti: H. Keraitis, 
J. Ramanauskas ir J. Dambraus
kas. Kandidatais: J. Makūnas ir 
A. Sideravičius. Į Revizijos Komi
siją išrinkta: V. Ruša, St. Pačėsa 
ir E. Dryža. Pasiskirsčius parei
gomis, Reviz. Komisijos Pirminin
ku yra p. V. Ruša, gi — naujoji 
Apylinkės Valdyba dviejų savaičių 
laikotarpyje negalėjo pasiskirsty
ti pareigomis ir atsistatydino. Š. 
m. kovo mėn. 30 dieną įvyko ki
tas ALB Bankstowno Apylinkės 
narių susirinkimas, kuriame buvo 
atlikta tik Valdybos rinkimai, šį 
kartą susilaukta žymiai geresni 
rezultatai. Iš siūlytųjų kandida
tų nė vienas neatsisakė ir Apy
linkės Valdyba buvo išrinkta iš 
5 asmenų į kurią įėjo: L. Žygai
tis, M. Šumskas, E. Dryža, A. Ma
karas ir J. šimboras. Kadangi p. 
Dryža iš Apyl. Reviz. Komisijos 
pasitraukė ir kandidatavo į Apy
linkės Valdybą, todėl jo vieton i 
Reviz. Komisiją papildomai buvo 
išrinktas p. O. Motuzas.

Inf.

“ŠVIESOS” 
PARENGIMAS

• Sekantis Sambūrio “ŠVIESA” 
Sydnėjaus skyriaus parengimas 
įvyks šeštadienį, balandžio mėn. 
19 d., 7 vai. vakaro, kolegos Kęsto 
Ankaus studijoje, 47 Daphne Ave., 
Bankstown.

Kolegė Pajauta Daukutė pra
ves pokalbį tema: “Lietuvių Stu
dentų Santara ir Sambūris “švie-

Dalyvauja nariai ir jų svečiai.
“Šviesos” Valdyba

NEWCASTELIO 
LIETUVIAMS

Š.m. balandžio 13 d., Broadmea
dow katalikų parapijos salėje, tuoj 
po pamaldų (pamaldos baigiasi 
apie 11 vai.) šaukiamas A.L.B. 
Newcastelio Apylinkės narių vi
suotinas susirinkimas. Dienotvar
kėje:

1) Susirinkimo atidarymas, 2) 
Prezidiumo rinkimai, 3) Valdybos 
pranešimas, 4) Revizijos komisijos 
pranešimas, 5) Valdybos rinkimai,
6) Revizijos komisijos rinkimai,
7) Metraščiui paruoštos medžia
gos skaitymas, 8) Atstovų prie 
“gerųjų kaimynų ir U.C.M.” sky
rimo reikalai, 9) Klausimai ir su
manymai, 10) Susirinkimo užda
rymas.

Nesusirinkus numatytu laiku 
reikiamam narių skaičiui, po pus
valandžio prasidės susirinkimas, 
kuris skaitysis teisėtu, nežiūrint, 
kiek jame dalyvaus.

Kviečiame šiame susirinkime vi
sus kuo skaitlingiau dalyvauti.

ALB Newcastelio Apylinkes 
Valdyba

PRANEŠIMAS
š.m. balandžio mėn. 20 d., sek

madienį, šaukiamas A.L.K. Kul
tūros D-jos metinis susirinkimas, 
kuris įvyks tuoj po pamaldų Cam- 
perdowno parapijos salėje.

Programoje yra numatyta dr. 
Ivinskio paskaita. Po paskaitos 
bus valdybos bei revizijos komisi
jos pranešimai ir nauji rinkimai.

Vėliau prie užkandžių ir alučio 
svarstysime tolimesnius mūsų 
draugijos reikalus. Visus narius 
ir prijaučiančius kviečiame daly
vauti.

Valdyba

NAUJA STUDENTŲ SKYRIAUS 
VALDYBA

Kovo 9 d. įvykęs visuotinas lie
tuvių studentų Adelaidės skyriaus 
narių susirinkimas, be kitų svar
stytų klausimų, išrinko nauja 
šios sudėties skyriaus valdybą: 
pirm. T. žurauskas, sekr. J. Ar
minas, kasin. V. Giruckas ir na
riai: D. Voroneckaitė ir A. Lap- 
šys.

Visais skyriaus reikalais rašyti 
sekretoriui: J. Arminas, 35 Cator 
St., Hindmarsh, SA, Tel. LU5827.

Pažymėtina, kad šiais metais į 
universitetą įstojo per 12 naujų 
studentų.

(i).

VYRAI GEDIMINO KALNE
Neseniai pasirodžiusi St. But- 

■RSus knyga ’’Vyrai Gedimino Kal
ne” susilaukė literatūros kritikų 
gražaus įvertinimo ir skaitytojų 
didelio susidomėjimo. Norintieji 
šią, gražiai į drobę įrištą, knygą 
su gražiu aplanku įsigyti, kreipia
si į ’’Aušros” leidyklos atstovą:

A. Krausas, 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong, Vic.

Kaina 18 šil. Siunčiant paštu 
primokama 1 šil. persiuntimo iš
laidoms padengti.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

UŽUOJAUTA
P-nui ANTANUI KALADEI

Jojo mylimai žmonai ZITAI 
mirus, reiškiu užuojautą

B. ZABIELA

VISI SKAUTŲ BIČIULIAI | 
g BALANDŽIO 26 D. VYKSTA Į SKAUTŲ “AUŠROS TUNTO g 
g ruošiamą g

Į KAUKIU BALIU I 
| KARNAVALĄ ‘ I
g BALIUS ĮVYKS BALANDŽIO 26 D. 8 VAL. VAK. g 
g PUIKIOJE CABRAMATTOS MIESTO CIVIC H A L L S 
g (Tik 2 min. nuo stoties). g
g Kaukės nusimaskuoja 11 vai .vakaro. g
g BILIETŲ KAINA TIK 10 ŠIL. g
g DAUG ĮVAIRENYBIŲ VAKARO METU: Puikus orkestras, g 
g loterija, specialūs šokiai, vakaro laikraštis su baliaus naujienom, g 
g šaunus bufetas, pilnas visko, ko tik širdis geidžia, kaukių pa- g 
g radas ir jų premijavimas. g
g Kaukių neturintieji jas galės įsigyti prie įėjimo. jg
g Bilietai netrukus bus pradėti platinti. g
g Sekite tolimesnius pranešimus “Mūsų Pastogėje”. g
g RENGĖJAI g

RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI
Jono Girdžiaus-Klausučio studija apie komunistinių heretikų 
bylas už Geležinės Uždangos jau išėjo iš spaudo*.
ši ypatingai gyvai ir patraukliai parašyta sensacinga knyga 
skaitoma vienu atsikvėpimu, kaip įdomiausias romanas, o drau
ge teikia skaitytojui gilų ir išsamų komunizmo nagrinėjimą.
RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI — pirmasis toks platus, doku
mentuotas sovietinio komunizmo esmės nagrinėjimas lietuviš
koj politinėj literatūroj — turėtų rastis kiekvieno lietuvio ne- 
priklausomybininko namuose.
301 psl. knyga — Australijoje kaina tik 10 šil. minkštais ir 15 
šil. kietais apdarais.
Australijoje užsisakoma šiuo adresu:
P. STELMOKAS, 139 LEICHHARDT ST., BRISBANE, QLD.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniškis, as President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland, 
Sydney, JLS.W. (Tel. MX 2120).

HE T U V I !
■ T --
Nelik paskutiniuoju, o pasku

bėk į savo paštą su £ 1.10.0 Aus
tralijos Lietuvių Metraščiui min
kštais viršeliais, arba £ 2.0.0. — 
kietais.

Australijos Lietuvių Metraščio 
bus išleista liuksusinė laida, gra
žiame popieriuje, didelio formato, 
per 300 pusi, su šimtais iliustraci
jų. Pati knyga bus nepaprastai 
vertinga ir, palyginti, pigi. Joje 
labai dažnas mūsų tautietis ras 
savo veiklos aprašymą ir gal net 
savo atvaizdą, atseit — šiame 
metraštyje beveik kiekvienas iš 
mūsų ras akivaizdinę savo veiklos 
istoriją.. .

Metraščio prenumeratą prašo
me siųsti “Musų Pastogės” Admi
nistracijos adresu — Box 4558, 
G.P.O., N»S.W. — pažymint, kad 
pinigai siunčiami metraščiui.

A.L. B-nės Krašto Valdyba —- 
Metraščio Leidėjas

Pajieškojimai
★ Petrė Adomaitytė jieško savo 

brolio Antano Adomaičio, gyvenu
sio Kelmėje. Yra žinių, kad Ado
maitis išeimigravo Australijon.

Rašyti “M.P.” administracijom
* Pajieškomi: 1) Katkevičius 

Vladas, sūnus Juozo, kilęs iš Bab
tų miest., Kauno apskrit. 1950 
met. paskutinės žinios iš Anglijos;

2) Černiauskas Stepas gimęs 
Čekiškės miest, Kauno apskrit. 
Pagal turimas žinias, po kapitu
liacijos gyvenęs Australijoje;

3) Rinkevičius Algis, sūnus Jo
no, gimęs Vilkijos miest., Kauno 
apskrit.;

4) Lekavičius Kostas, iš Babtų 
miest., Kauno apskrit. 1944 met. 
buvęs Latvijoj Salaspilio koncen
tracijos stovykloje;

5) Marcinkevičius (Marcinkus) 
Aleksandras, sūnus šukytės Juzės, 
gimęs Čekiškės miest, Kauno aps
krit. ;

Pajieškomuosius prašoma atsi
liepti arba apie juos žinančius 
prašau pranešti šiuo adresu:

Vacius Venckus, 52 RobinsOn 
St., Toronto, Ontario Canada.
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