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AUDRA DĖL VATIKANO
Audra, kilusi dėl Vatikano ban- 

rdymo uždaryti teisėtąsias Lietu
vos ir Lenkijos pasiuntinybes, ple
čiasi į platų uraganų. Vakarų pa
saulio spauda patiekia vis dau
giau žinių apie plaukiančius pro
testus Popiežiui, apie visame lais
vame pasauly renkamus parašus 
ir net apie ryškų nepasitenkinimų 
visuose katalikuose.

Didžiosios Amerikos, Brazilijos, 
Kanados ir Anglijos lenkų kolo
nijos netik siunčia protestus Va- 
tikanan, bet ruošia plataus masto 
mitingus, kviečiasi žymių dienraš
čių redaktorius ir išreiškia ne
dviprasmiškų nusistebėjimų Po
piežiaus žingsniu.

Lietuvių organizacijos tremtyje 
žengia ta pačia linkme. Pirmai
siais išjudėjo mūsų vadovaujan
tieji veiksniai — Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Vyr. Vaidyba 
Kanadoje ir Lietuvos Delegacija 
Pavergtose Europos Tautose.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Vyr. Valdyba jau pr. metų 
gruodžio 27 d. yra pasiuntusi Va- 
tikanan šio turinio telegramų:

“Je Eminencijai Dominico Car
dinal Tardini,

Secretary of State of Vatican, 
Roma, Čita del Vaticano.
Mui_j>asi<-kė žinia, kad Lietu-NUOLAIDOS SOVIETAMS?
ŠVEICARAI DĖL MUSŲ ATSTOVYBĖS PRIE VATIKANO

ALB KRAŠTO TARYBOS 
RAŠTAS VATIKANUI

Bazelyje išeinantis dienraštis 
“Basler Nachrichten” gruodžio 28 
d. paskelbė tokį savo korespon
dento Romoje pranešimų:

“Jonas XXIII savo kalėdiniame 
atsišaukime rimtais žodžiais nusi
skundė persekiojimais, kuriuos 
kaip ir ligšiol katalikai turi pa
tirti iš sovietų pusės šalyse ana
pus geležinės uždangos. Šie žod
žiai paneigia teigimus, esu nau
jasis popiežius, gal būt, komunis
tų atžvilgiu ketinus laikytis ne 
taip kietai kaip jo pirmatakas Pi
jus XII. Iš tikrųjų, yra aiškus 
dalykas, kad Katalikų Bažnyčia 
negali daryti sandėrių su tokia 
galybe, kuri skelbia ir aktyviai 
platina bedievybę. Jeigu ji tai 
darytų, ji sunkiausiu būdu išju
dintų pagrindus, ant kurių ji pa
ti laikosi beveik 2000 metų, o 
taip pat sugriautų visos katalikiš
kosios žmonijos tikėjimų.

Bet kartu su šiuo teigiamu kon
statavimu negalima nesuminėti tų 
rūpestį keliančių informacijų, ku
rios čia sklinda jau kelias savai
tes. Tarp kita ko čia šiuo metu 
atkakliai plinta gandas, kad kar
dinolas Višinskis per paskutines 
savaites dėjo pastangų pasiekti, 
jog Vatikanas pakeistų savo lai
kysenų Maskvos atžvilgiu. Lenki
jos primas, kuris, kaip žinoma, 
spalio mėn. atvyko j Romų kon- 
klavon ir ten pasiliko net pusant
ro mėnesio, šia kryptimi, kaip čia 
teigiama, uoliai veikęs per gau
sius pasikalbėjimus ir derybas. 
Ypač jis reikalavęs iš Vatikano, 
kad šis nustotų pripažinęs Lenki
jos ambasadorių prie Šv. Sosto 
Kazimierų Papee, kuris tas parei
gas eina nuo 1939 m., pagrįsda
mas tokį reikalavimų tuo, kad per 
tai tariamai pagerėtų katalikų 
būklė sov Lenkijoje. Tuo pat me
tu skelbta, kad turėtų būti atšauk
tas pripažinimas Lietuvos pasiun
tiniui St. Girdvainiui, kuris prie 
Vatikano yra akredituotas taip 
pat jau 19 metų. Betgi jo atveju 
reikia dar pabrėžti, kad vadina
moji Lietuvos inkorporacija į Šo

vos Pasiuntinybė prie Šv. Sosto 
yra išbraukta iš Vatikano diplo
matinių registrų.

Tai būtų didelis smūgis visa: 
lietuvių tautai ir kartu triumfas 
Lietuvos okupantui ateistiniam 
bolševizmui.

Vardu visų laisvų lietuvių, esan
čių devyniolikoje demokratinių 
kraštų, prašau Jūsų Eminenciją 
nepripažįstant Lietuvos aneksijos 
leisti ir toliau veikti Lietuvos Pa
siuntinybei su pilnomis diplomati
nėmis teisėmis.

Jonas Matulionis
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

Valdybos Pirmininkas"

Australijos lietuviai taip pat ne
sėdi sudėję rankų. Jie žino, kad 
ši akimirka yra svarbi ir lemian
ti. Jeigu mums nepavyktų atsta
tyti buvusios padėties ir Lietuvos 
pasiuntinybė būtų iš tikrųjų pa
naikinta, tai mes puikiai supran
tame, kad tatai būtų didelis poli
tinis pralaimėjimas kovoje dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. Atsi
rastų rimtų pavojų, kad šitokiu 
Vatikano žingsniu gali pasekti ir 
kitos didžiosios Vakarų valstybės.

Todėl Australijos lietuvių vado
vaujantysis organas — Krašto Ta
ryba — nedelsiant yra išsiuntusi 

vietų Sąjungų, kaip žinoma, nėra 
tarptautiškai pripažinta.

Prielaida, kad abiejų minėtų 
diplomatų pašalinimas iš Vatikano 
išeitų į naudų katalikams Lenki
joje ir Lietuvoje, yra, žinoma, 
gerokai naivi, provincialinė ir Ka
talikų Bažnyčios pasaulinę misi
jų visiškai klaidingai suprantanti 
pažiūra. Kitos sovietų pavergtos- 
europinės šalys, kaip Čekoslova
kija ir Vengrija, neturi prie Šv. 
Sosto jokių egzilinių pasiuntinių, 
ir vis dėlto niekas negalėtų teig
ti, kad katalikai anose šalyse dėl 
to traktuojami geriau ir draugiš
kiau.

Pasiūlydamas “patikrinti" Len
kijos ir Lietuvos diplomatinių ats
tovų kredencialų galiojimų, nors 
jie tokį ilgų laikų buvo pripažįs
tami, reikia apibūdinti, nors tai 
iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti 
kaip formalumas, kaipo tai, ką 
jie iš tikrųjų reiškia, būtent, — 
kaipo labai rimtą politinę priemo
nę, kuri įmuštų spragų į vakarų 
vieningą moralinį frontą Sovietų 
Sujungęs atžvilgiu. Tokia priemo
nė, jeigu ji būtų įvykdyta, būtų 
tuo pavojingesnė, kad ši spraga 
atsirastų kaip tik tuo metu, kai 
jau vien dėl neabejotinai labai 
rimtos ir aštrios Berlyno krizės 
Vakarai turėtų būti labiau negu 
bet kada morališkai ir politiškai 
vieningi. Dar daugiau. Lenkijos 
ir Lietuvos — dviejų katalikiškų 
tautų — atstovybių likvidavimas 
turėtų tikrų tikriausiai nelemtų 
padarinių tiek tų tautų, tiek liku
sių sovietų pavergtų kraštų mo
ralinei rezistencijai. Pagaliau yra 
aišku, kad toks nutarimas pats 
savaime didžiai pakenktų Kata
likų Bažnyčios prestižui pasaulio 
akyse. Dėl visų šių samprotavimų 
sunku prileisti, kad Jono XXIII 
pontifikatas prasidėtų tokiu poli
tiniu aktu, kuris būtų išaiškintas 
kaip nuolaida sovietams ir kaip 
Vatikano politikos pasikeitimas 
Maskvos ir komunistų atžvilgiu”.

E.L.I.

Vatikanui protesto telegramą. 
Austr. Liet. Katalikų Federacija 
savo suvažiavime yra taip pat pa
vedusi savajai valdybai šiuo rei
kalu protestuoti.

Iš gaunamų redakcijoj laiškų 
aiškėja, kad mūsų tautiečiai šiuo 
klausimu yra sąmoningi ir reika
lauja greitos akcijos. Sydnėjaus, 
Bankstowno ir Cabramattos apy
linkės nusprendė rinkti visų tau
tiečių parašus ir drauge su pro
testu išsiųsti Vatikanui. Ir iš viso 
Sydnėjaus organizacijos savo ben
drame posėdyje š.m. sausio 10 d. 
apsisprendė — visos rengti pana
šias rezoliucijas ir jas juo sku
biau siųsti.

Šiems žygiams, atrodo, pritaria 
visi Australijos lietuviai, be pa
žiūrų bei religijų skirtingumo. 
Taigi pilnai tikėtina, kad ALB- 
nės apylinkės, visos kitos organi
zacijos ir net pavieniai tautiečiai 
galimai greičiausiu laiku paruoš 
savuosius protestus ir juos išsiųs. 
Yra manančių, kad ten, kur yra 
progos, reikia ruošti viešus pro
testo mitingus, apie jų tikslą pa
informuojant australų spaudą ir 
įtakmgesnius asmenis.

Vieši pasisakymai yra didelis 
demokratijų ginklas, taigi ir mes 
pasinaudokime.

ALB Krašto Tarybos posėdžių 
pačiose išvakarėse, pr. m. gruo
džio 27 d., pasirodė spaudoje ži
nios iš Vatikano, kad Lenkijos ir 
Lietuvos atstovai, paskirtieji prie 
Šv. Sosto dar prieš paskutinįjį 
karą, buvo išbraukti iš sąrašų 
diplomatų, turėjusių prisistatyti 
naujai išrinktajam šventajam Tė
vui, popiežiui Jonui XXIII-jam.

Toji žinia, sujaudinusi lietuvius, 
sukėlė didelio susirūpinimo ir 
ALB Krašto Tarybos suvažiavime, 
vykusiame gruodžio 28-30’ d.d. 
Melburne. Krašto Taryba vienbal
siai nutarė reaguoti — pasiųsti 
atitinkamą raštą Vatikano valsty
bės sekretoriui, nelaukiant even
tualių patikslinimų iš Vatikano 
sluogsnių kilusios žinios.

ALB Krašto Tarybos pirminin
kas tokį raštą yra pasiuntęs ir 
šiuo metu tasai raštas, reikia ma
nyti, bus adresatą pasiekęs. Raš
te, pareiškus pagarbą Vatikano 
valstybės sekretoriui, sakoma, kad 
spaudoje paskelbtasis Šv. Sosto 
žygis Lietuvos ministerio prie 
šv. Sosto atžvilgiu ALB Krašto 
Taryboje sukėlė didelio susirūpi
nimo ir gilaus liūdesio, nes tasai 
šv. Sosto veiksmas galįs turėti ne
paprastai žalingų padarinių nepa
liaunamoms lietuvių tautos pas
tangoms savo laisvei ir nepriklau
somybei atgauti. Tasai šv. Sosto 
žygis galįs būti aiškinamas tuo 
būdu, kad Sovietų Rusijos įvykin
toji neišprovokuota prievartinė 
okupacija esanti pripažįstama.

Rašte pažymima, kad lietuviai, 
priversti palikti savo tėvų žemę 
dėl Sovietų Rusijos agresijos pa
darinių ir vykdyto teroro krašte, 
esą įsitikinę, kad kiekvienas šv. 
Sosto žingsnis yra grindžiamas 
aukšto lygio teisingumo suprati
mu ir didele žmonijos meile. 
Drauge pareikšta ALB Krašto Ta
rybos nepalaužiama viltis ir nuo
širdus įsitikinimas, kad dabarti
nė šv. Sosto laikysena lietuvių 
atžvilgiu būsianti reviduota bei 
pakeista tuo būdu, kad teisingu-

LIETUVOS DELEGACIJA 
PERSPĖJA

DĖL SOVIETŲ PERŠAMŲ KULTŪRINIŲ MAINŲ SU 
LIETUVA

Klastinga sovietų politika viso
kiais keliais siekia užmigdyti lais
vojo pasaulio budrumą, pripratin
ti jį prie Sovietų Sąjungos gro
buoniškos agresijos padarinių kaip 
nuolatinės padėties, nuslėpti so
vietų plėšrius planus ateičiai, 
šiais tikslais pastaraisiais metais 
ypatingai sustiprinta sovietinė 
propaganda už vadinamus Rytų- 
Vakarų kultūrinius mainus.

Kadangi kaikuriose Vakarų sos
tinėse reziduoją Sovietų Sąjungos 
pasiuntinybės ir konsulatai ir 
specialios Sovietų Sąjungos orga
nizacijos į tas sovietinės politikos 
pinkles stengiasi įtraukti ir lietu
vius per vadinamą “bendrą lietu
vių frontą kultūrinei veiklai plės
ti”, — Lietuvos Delegacija Pa
vergtųjų Europos Tautų Seime 
laiko tikslinga laisvojo pasaulio 
lietuviams štai ką priminti:

Sovietų peršami laisviesiems 
lietuviams kultūriniai mainai su 
Lietuva nebūtų laisvo pasirinkimo 
kultūrinis bendravimas. Juos 
tvarkytų ir nustatytų Maskva pa
rai bendras kompartijos direkty- 

mo mintis, krikščioniškais princi
pais grindžiama, apgalės tikslin
gumo diktuojamus sumetimus, ir 
kad teisės moralinė galia galės 
pirmauti prieš fizinę prievartą.

To rašto nuorašas kiek vėliau 
buvęs pasiųsta Lietuvos atstovui 
prie šv. Sosto ministeriui Sta
siui Girdvainiui informacijai.

G)

DĖL PASIUNTINYBĖS 
VATIKANE

Ryšium su įvairiomis žiniomis 
apie Lietuvos pasiuntinybės Vati
kane padėtį sausio 1 d. Lietuvos 
Ministeris p. B.K. Balutis lankėsi 
pas Apaštališkąjį Delegatą Lon
done, Arkivyskupą O’Harą, pada
rė jam atitinkamą pareiškimą apie 
lietuvių pageidavimus ir įteikė 
raštą. Tą patį padarė ir Latvių 
Ministeris p. K. Zarine bei Estų 
Ministeris p. A. Torma, tuomi 
remdami Lietuvos Ministerio žy
gi-

LIETUVOS DELEGACIJOS 
PAVERGTOSE EUROPOS 

TAUTOSE PAREIŠKIMAS 
VISUOMENEI

Tarptautinės teisės požiūriu — 
daugeliui valstybių nepripažįstant 
Lietuvos įjungimo į Sovietų Są
jungą ir tebepripažįstant Lietu
vos valstybės diplomatinius atsto
vus bei Lietuvos pilietybę i— Lie
tuva de jure tebėra valstybė, tik 
jos suverenių teisių vykdymas 
yra Sovietų okupacijos padarytas 
negalimas. De jure pripažinimas 
tebėra didelė politinė — moralinė 
atrama laisvinimo akcijai.

Todėl kiek pavėluotai gautos 
iš Romos žinios, kad ryšium su 
naujo Popiežiaus išrinkimu susi
darė ten rimta grėsmė Lietuvos 
diplomatinei atstovybei prie šv. 
Sosto, yra didelė. staigmena ir 
skaudus smūgis visai lietuvių tau
tai, kovojančiai prieš komunizmą 
ir ateizmą už Lietuvos laisvę.

Savo kovoje dėl laisvės lietuvių 

vas, nes visi santykiai su užsie
niais yra Maskvos žinioje. Nei ra
šytojai, nei menininkai okupuo
toje Lietuvoje laisvų organizaci
jų neturi. Visas kultūrinis gyve
nimas yra griežtai kontroliuoja
mas Lietuvos kompartijos, kuri 
nėra savarankiška, o tik Sovietų 
Sąjungos kompartijos dalinys. 
Tad organizuoti laisvojo pasaulio 
lietuvių kultūriniai mainai su Lie
tuva faktiškai būtų santykiavi
mas su okupanto organizacijomis.

Jokio politinio atspalvio neturi 
atskirų tautiečių šalpos ir kultū
riniai santykiai su savo artimai
siais anoje “geležinės uždangos” 
pusėje. Tai yra giminystės, tau
tinio solidarumo ir artimo meilės 
ryšiai. Reikia tačiau saugotis so
vietinių agentų peršamų laisvojo 
pasaulio lietuviams organizuotų 
ryšių su, okupuota Lietuva. Tokie 
ryšiai neišvengiamai virstų lais
vųjų lietuvių ryšiais su Lietuvos 
okupantu bei jo įstaigomis ar or
ganizacijomis, ir pirmiausia tar
nautų okupanto be atvangos sie
kiamam agresijos padarinių Lie
tuvoje įteisinimui.

Lietuva tebėra tarptautinės 
valstybių bendruomenės narys. 
Lietuvos j Sovietų Sąjungą įjun
gimo laisvojo pasaulio valstybės 
nepripažino ir nepripažįsta. Eilė
je valstybių tebeveikia nepriklau
somos Lietuvos pasiuntinybės ir 
konsulatai. Tas nepripažinimas 
yra stiprus ginklas kovoje |dėl 
Lietuvos suverenumo vykdymo 
atstatymo. Laisvųjų lietuvių pa
reiga vengti visko, kas galėtų 
kenkti Lietuvos tarptautinei tei
sinei ir politinei padėčiai ir tiesio
giai ar netiesiogiai padėti oku
panto užmačioms.
New Yorkas, 1958 gruodžio 5 d.
LIETUVOS DELEGACIJA PA

VERGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ 
SEIME:
V. Sidzikauskai Dr. A. Trimakai 

Pirmininkai Sekretoriui 
Nariai: J. Audėnai, K. Bielinis, 

M. Brakai, J. Brazaitis, Dr. Br. 
Nemickai, V. Rastenis, Pr. Vai. 
nauikai, J. Valaitis, V. Vaitiekū
nai.

tauta yra atlaikiusi ne vieną smū
gį. Mes nenorime tkėti tačiau, 
kad šv. Sostas nusigręžtų nuo lie
tuvių tautos jos didžiojo negando 
metu.

Pavergtosios Europos Tautos 
rūpinasi susidariusia grėsme ir 
daro reikiamus žygius. Lietuvos 
Delegacija PET ragina ir lietuvių 
visuomenę laisvojo pasaulio kraš
tuose subrusti ir nedelsiant siųs
ti šv. Tėvui (His Holiness Pope 
John XXIII Vatican City) teleg
ramas, prašant palikti Lietuvos 
Ministerio ir Lietuvos Pasiuntiny
bės prie šv. Sosto ikišiolinį diplo
matinį statusą.

Lietuvei Delegacija PET 
New Yorkas, 1958.12.31.

ir Dėl Berlyno ir apikritai dėl 
Vokietijos taikos sutarties vėl 
vyksta pasikeitimai notomis. Va
kariečiai griežtai atmeta bolševi
kų siūlymus neutralizuoti miestą. 
Sovietai gi savo notoje iškelia V. 
Vokietijos militarizmo pavojų. 
Paskutiniam savo žodyje prez. 
Eisenhoweris pareiškė, kad suvie
nyti Vokietiją esą galima tik de
mokratiniais rinkimais.

Savaitės Žinios
ERDVIŲ VALDYBO VARŽYBOS

Sov. Sąjunga davė kaikurių de
talių apie paskutinįjį satelitą, ku
ris, esą, skriejąs apink saulę. Di
džiulė 250 tonų raketa savo pas
kutiniu sprogimu pastūmusi ap
link saulę 800 svarų "kūdikį”, var
du “Luniška”. Dabar ir pati ra
keta ir instrumentų ovalinė dėžė 
lekianti aplink saulę. Instrumen
tai galį tirti kosminių rūkų de
besis tarp atskirų planetų, matuo
ti meteoritų dydį ir tirti kosminius 
spindulius. Pradžioje, kol rake
ta neiškrypusi iš numatyto kelio, 
komplikuota radijo sistema siun
tusi davinius žemės priėmimo. sto
tims. ši sovietų raketa apsisukan
ti aplink saulę 15 mėn. laiku.

Amerikos vyriausybė, oficialio
mis žiniomis, gamina naują sate
litą, kuriame skris žmogus erd
vėmis už žemės atmosferos ir vėl 
nusileis žemėn. Joje esą visa taip 
preciziškai ir apskaičiuotai įreng
ta, kad žmogus būsiąs aprūpintas 
viskuo ir apsaugotas nuo kosmi
nio radijavimo pavojų, šiuo skri
dimu norima ištirti psichologinius 
ir fiziologinius erdvių įtakos žmo-' 
gui reiškinius.

★ Sovietų min. pirm, pavaduo
tojai Mikojanai vii dar važinėja 
Amerikoj. Žydiškos 'kilin&'milijo- 
nieriai rengia jam pobūvius, ku
riuose bolševikų propogandistas 
visur perša koegzistenciją ir pro
klamuoja sovietų “taikius norus’’.

Čikagoje, Los Angeles ir kituo
se miestuose tremtiniai pasitiko 
jį su šūkiais, plakatais ir apmė
tė kiaušiniais ir net akmenimis. 
Policija stropiai saugo, o saugu
mo pareigūnai stengiasi jį iškel
dinti tokiuose areodromuose, ku
rie nenumatyti kelionės progra
moj ir kur demonstrantai nelau
kia.

Manoma, kad Mikojanas maty
sis ir su Amerikos prezidentu Ei- 
senhoweriu, nors pastarasis ir 
pareiškė, kad jis nėra linkęs kal
bėtis informacinio pobūdžio klau
simais, kurių temas jis jau iš anks
to atspėjęs.

A Amerikos ūži. reik. min. F. 
Dulles perspėja amerikiečių tau
tą, kad ateitis yra tamsi, kuriai 
reikia ruoštis suspaudus diržus. 
Pavojus gręsiąs iš rusiškojo ir 
kinietiškojo bolševizmo.

A Bostono katalikų arkivysku
pas kard. Cushing aitriai kritikuo
ja po Ameriką keliaujantį Miko- 
janą. Jis vadina jį “kruvinu kori
ku, dalyvavusiu nusikaltimuose 
Lenino, Stalino ir Chruščiovo lai
kais”. Jis dalyvavęs nusikaltimuo
se prieš žmoniją Armėnijoje, Uk
rainoje ir Vengrijoje. Jo nuomo
ne, tie Amerikos biznieriai, kurie 
dabar gieda pagyras Sovietijai, 
prieš tūlą laiką, lyg zuikiai, atsuko 
už laisvę kovojančiai Ven
grijai savo nugaras ir leido sovie
tinei diktatūrai ir raudonajai ar
mijai sutriuškinti laisvės sukili
mą.

A Kuboje vii dar vyksta masi
niai teismai ir šaudymai Batisto! 
šalininkų. Vyriausybė teigia, kad 
ji baudžianti tik nusikaltusius, 
nes esą išaiškinta daug masinių 
kapų, kur Batistus pareigūnai iš
tisomis vietomėmis iššaudė nekal
tus žmones.

A IŠ Indonezijos pranešama, 
kad Sumatroj ir Celebes salose 
vėl suaktyvėjo sukilėlių veikla. 
Kaikuriose vietose sukilėliai kon
centruoja tūkstantines armijas, 
rengdamiesi pulti vyriausybinin
kus.
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Kudirkų Vincas gimė lygiai prcš 
100 metų. Ir mirė jis dar aname 
šimtmetyje. Tik retai susirenka 
toks gražus būrys prisiminti ant
kapiu paženklintojo. Tik tokio, ku
ris ir nevaikščiodamas žeme, gy
vena joje, kurio darbais džiau
giasi dabartis, ant kurių pama
tų auga ateitis. Kudirka Lietuvo
je buvo susilaukęs miestų pava
dinant jo vardu, gatves, mokyk
las.

Jaunystėje klaidžiojo ir Kudir
kų Vincas — Marijampolės gim
nazijoje ir Varšuvos universitete 
lenkų kalba ir lenkybė buvo pa
gavusi jj. Tik kažkaip j Kudirkos 
rankas patekusi “Aušra” pravėrė 
Kudirkai akis. Susiprato jis klyst- 
kelėmis vaikščiojęs, daijg laiko 
sugaišęs. Ir nuo to laiko užgimė 
naujas Kudirka. Naujasis Kudir
ka tampa Lietuvos ųžuolu tuo, ku
ris audroms nepasiduos, kurs 
“Aušrai” sustojus, "Varpu” ims 
gausti, kurs žadins lietuvius kel
tis, švies juos, mokys pažangaus 
ūkininkavimo, ruoš savarankiš
kam politiniam gyvenimui. Kudir
ka pasidarys žymiausias Lietuvos 
žurnalistas, gabus satyrikas, lie
tuviško žodžio mokytojas, pasau
linio garso svetimųjų autorių į 
lietuvių kalbų vertėjas, eilininkas, 
dainos — žodžių ir meliodijos — 
autorius, kuri Lietuvos Himnu 
virto.

Kudirka yra tat vyriausias Lie
tuvos varpininkas. “Lietuva, tė
vyne mūsų!" suskambėjo tada, 
kai 1918 metais naujam gyveni
mui kėlėsi Lietuva. Kai lietuvių 
gretos ėjo ginti savo žemių nuo 
raudonojo gudo, nuo lenko ir 
kryžiuočio palikuonio, Kudirka 
jiems kartojo: "Iš praeities tavo 
sūnūs te stiprybę semia”. Iš tos 
praeities, kai Algirdas, Kęstutis 
ir Vytautas nuo tų pačių priešų 
Lietuvos sienas gynė. Kai reikėjo

KUDIRKOS PĖDOMIS
(ALBERTO ZUBRO ŽODIS KUDIRKOS 
ŠIMTMEČIO MINĖJIMO AKADEMIJOJ 

MELBURNE)
žemelę purenti, kelius prasitiesti, 
kai statėmės miestus ir .fabrikus, 
Kudirka stiprino darbininkus: 
“Tegu dirba tavo naudai ir žmo
nių gerybei”. Kai ėjome į mo
kyklas, kai kūrėme universitetų, 
kai spaudėme laikraščius, žurna
lus ir knygas, Kudirka ragino: 
“Tegul saulė Lietuvos tamsumus 
prašalina". Ne visa auksas, kas 
auksu žiba, ne visa mokslas, kas 
į mokslus nešasi. Ir knygose daug 
pelų, ir laikraščiuose daug melo, 
daug politinių suktybių. Kudirka 
tat kviečia: “Ir šviesa, ir tiesa 
mūs žingsnius telydi”. Kai dėl 
trupinio aukso, gardaus valgio 
šaukšto pamiršdavo bendrų- 
jį reikalų, Kudirka priminda
vo: “Tegu meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse”. Kai kartais pa- 
klysdavom ir dėl takelio, pames- 
davom takų, Kudirka ragino: 
“Vardan tos Lietuvos vienybė te
žydi”.

Ir šiandien Kudirka mūsų tar
pe. Ir labiausiai takais ir take
liais išsiskirsčiusius, susivaidiju
sius priverčia jis mus visus atsi- 
toti prieš Lietuvos vardų, pasi
jausti broliais ir seserimis vienos 
šeimos.

Nepasenę yra dvasioje subran
dinti Kudirkos žodžiai: “Kol jau
nas, o broli, sėk pasėlio grūdų ir 
dirvos neapleiski!” Neapleiski lie
tuviškos dirvos, nes niekas be ta
vęs jos nears, neakės. Nieks ne- 
pasės ten nei grūdelio. Rusas pri
augins ten tik piktžolių, austra
las linkės tau Nemuno pakrantes 

jūromis užlieti. Ir vienas ir kitas 
juoksis iš tavojo idealizmo, siū
lys tau plačiųjų tėvynę, trupinį 
aukso, gardaus valgio šaukšto. 
Ir taip mažai iš tavęs tereikalaus: 
išsižadėk tėvų kalbos, užmiršk, 
kad “Lietuva, tėvynė mūsų!” Ne
vėlu sėti pasėlio grūdų nei vie
nam iš mūsų. Ir Kudirka “Varpu” 
skambino, iki užgęso jo gyvybės 
žvakelė. Tik "Varpas” nenustojo 
gaudęs — jis ir šiandien karto
ja:

— Kas darbininkas ir kas dirbti 
gali,

Ant tavo balso prie darbo teimas! 
O kur atrasi tinginį miegalj, . . 
Tegul neliaudams jį budin gaudi

mas:
Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

Tik Lietuvoje šiandien “Var
po” balsas yra didžiai pavojingas. 
Kas jo klauso ir dėl jo keliasi, 
tam sunkūs keliai, tam Sibiro tai
gos, tam kasyklų darbas. Mums 
gi čia valia “Varpoj klausyti', 
jei tik patys panorint. Tik kad 
čia nemigusiems ir prisikėlusioms 
darbai būtų sekmingesni, Kudir
kų yra palikęs testamentinį įspė
jimų, “...kad prieš tėvynės rei
kalų priešingiausios partijos turi 
stoti su alyvos šakele ir užmiršti 
asmeninius nesutikimus.”

Kai dar Lietuvoje buvome, kai 
jau svetimieji mūsų žeme vaikš
čiojo, bent pusbalsiai su Kudir
ka kartojome: "Lietuva, tėvyne 
mūsų!”. Kartų vienam mokytojui 
bedėsiant klasėje Kudirkos kūry

bą,. vienas mokinių atsistojo ir 
pcOlausė, ar galima esu giedoti 
Kudirkos Lietuvos Himnų. Teko 
mokytojui atsakyti, kad dabar 
esąs kitas himnas — Internacio
nalas. Bet pridėjo mokytojas — 
Kudirkos giesmę “Lietuva, tėvy
ne mūsų!” galima bus, tikriausiai, 
dainuoti kaip dainų. Tik mokyto
jui išėjus iš klasės, visas karido- 
rius traukė: “Lietuva, tėvyne mū
sų!”. Politinis gimnazijos auklė
tojas — komsorgas galvotrūkš- 
čiais nubėgo giedančiųjų tramdy
ti. Mokiniai atsakė, kad jie giedu 
ne himnų, o Kudirkos sukurtų lie
tuviškų dainų. Taip ir literatūros 
mokytojas sakęs. Likimas nusi
šypsojo, kad nebausti liko nei mo
kiniai, nei mokytojas. Bet tat bu
vo raudonųjų laikų pati pradžia.

Kai vokiečių karo laikais Vasa
rio 16-tos proga Kauno karo mu- 
zėjaus sodelyje prie Nežinomojo 
Kareivio kapo susirinko minios 
sugiedoti “Lietuva, tėvyne mūsų”, 
tai okupantas, pasirodė, tai pro
gai net visų policijos batalionų 
iš Klaipėdos buvo atsikvietęs.

Kai šiandien Lietuvoje kur nors 
patylomis sugiedama Kudirkos 
"Lietuva, tėvyne mūsų!”, tai dai
romasi aplink, ar kas neišduos, ar 
nepraneš tiems, kuriems tie žo
džiai ausį veria, kuriems jie pri
mena lietuvi Lietuvos prisikėlimo 
laukiant.

čia mes laisvai giedame su Ku
dirka. Bet kad Himno žodžiai mū
sų širdis sušildytų, kad saulės 
liepsna dvasios gelmes pasiektų, 
kad Himno žodžius darbai Lietu
vai tėvynei lydėtų, reikia, Kėd 
Lietuva būtų mums brangesnė už 
trupinį aukso, už grupinius inte
resus. Tada nebus audros mums 
baisios, ir “Varpas” neveltui bus 
skambinęs. Tada lietuvis lietuviui 
visur bus brolis bei sesuo. Tik 
tada galėsim patikėti reikšmin-

MUZULMONAI SOV. SĄJUNGOJE
Kai prieš kurį laikų Maskva 

davė signalų “spontaniškoms” de
monstracijoms prieš “Vakarų im
perialistus”, karščiausiai jų vyk
dyti ėmėsi Taškentas, 750,000 gy
ventojų skaičiuojanti Uzbekijos 
sostinė. Susižavėjimas arabų na
cionalizmu čia buvo beribis, gat
vės knibždėjo žmonėmis. Tačiau 
nepraėjo nė 24 valandos, kai de
monstracijos Taškente, lygiai kaip 
ir keturiose kitose azijinėse so
vietų “respublikose i— Kazaks- 
tane, Turkmėnijoje, Tadžikijoje 
ir Kirgizijoje — buvo uždraus
tos.

Tas faktas aiškiai parodo, kad 
Chruščiovui ir Kremliaus vado
vybei vis dar nesiseka suformu
luoti aiškių Vid. Rytų politikos 
kryptį arabų kraštams “išlaisvin
ti”. Sovietų Sąjungoje yra 21 mil. 
nių, t.y. maždaug 10% visų So
vietuos gyventojų, muzulmoniš- 
ka mažuma, kuri, nepaisant gra
žių pažadų visam arabų pasauliui, 
čia tebėra pavergta,, be jokios 
laisvės. Maskva, iš vienos pusės 
remdama arabų susivienijimo ir 

giems Kudirkos “Lietuvos tilto” 
žodžiams, tartiems rusams, norė
jusiems Kudirkos laikais ir no
rintiems dabar Lietuvų perkrikš
tyti — surusinti:

— Kol bui tilto nori viena se
noji mano dalelė, tokio krikšto 
nebus — išlaikysiu. O visų dalių, 
bičiuliai, permainyt nesuspėsit. 
Juk ir jūs patys neamžini: nu
smuksi! bevažinėdami per savo 
darbo tiltus”.

Tiltas — Lietuva, lietuvių tau
ta. Lietuvos tilto dalele išliekame 
ir mes Australijoje. Ateis diena, 
kai vėl pakils laisvos Lietuvos 
trispalvė, o jų lydės giesmė:

— Lietuva, tėvynė mūsų! 

nepriklausomumo idėjų, iš antro
sios beatodairiškai žlugdo visas 
savo pavergtų muzulmonų tau
tines aspiracijas.

Šios priešingybės tęsiasi nuo 
pat bolševikinės revoliucijos pra
džios. Tada Leninas paskelbė vi
sų Rusijos pavergtų tautų, ma
žumų ir religijų išlaisvinimų, ta
čiau tuoj pat tautybių komisaru 
buvo paskirtas Stalinas, kuris 
pradėjo žiauriausių terorų. Dar 
ryškiau šie priešingumai iškilo 
pastaraisiais dvejais metais. De- 
stalinizacijos proceso eigoje iš 
karto bandyta ir Azijos sovieti
nėms “respublikoms” suteikti 
daugiau savarankiškumo, tačiau 
jau 1957 m. pradžioje (po Ven
grijos įvykių), kursas staiga buvo 
sugriežtintas, į svarbiausius pos
tus pasiųsti Maskvos patikėtiniai 
rusai, pradėta arši antireliginė 
akcija. Dabar nė viename svat- 
besniame administracijos poste 
nerasi vietinio musulmono, ne
kalbant jau apie policijų ir ka
rines įstaigas.

Sovietai savo propagandoje dė
josi dideliais arabų naftos inte
resų gynėjais, tačiau, giliau pa
žiūrėjus, jų gobšumas nepaveja
mai toli pralenkia “vakariečių iš
naudojimų”. Iki 1940 metų trys 
ketvirtadaliai sovietinės naftos 
ėjo iš muzulmonų apgyvento 
Azerbeidžano, kuris, kaip ir visos 
kitos Užkaukazės respublikos, po 
revoliucijos buvo paskelbusios 
nepriklausomybes ir vėliau bolše
vikų brutaliai užgrobtos.

Baku naftos sritis Stalino lai
kais buvo administruojama iš 
Maskvos, šiuo metu Azerbeidža- 
ne yra vietinė naftos ministerija, 
tačiau nuo visokių netikėtumų 
Maskva yra apsidraudusi didelė- 
mis karinėmis įgulomis.

SEPTYNMEČIO PLANAS 
IR LIETUVA

Milžiniška prapaganda apsuptas 
naujasis septynmečio planas, ku
rio metmenis Chruščiovas ir kp ck 
patiekė “viešoms diskusijoms”, 
Vilniaus “Tiesoje" ėjo per tris 
numerius (268 — 269 ir 270).

Kai kas tame plane yra verta 
dėmesio ir kritiškų pastabų.

KAS NUMATOMA 
LIETUVOJE

Lietuviai (kaip ir kitoms sųjun- 
ginėms respublikoms) Chruščiovo 
metmenyse duotas atskiras skyre
lis. Esu numatoma toliau indus
trializuoti respublikos ūkį, vysty
ti mašinų gamybų, lengvųjų mais
to ir žuvies pramonę ir “sukurti 
chemijos pramonę.” Liaudies 
ūkiui vystyti skiriami apie 12.5 
milijardo rublių kapitaliniams įdė
jimams, “tai yra dvigubai dides
ni, negu per praėjusius septyne 
rius metus.”

Bendroji pramonės produkcija 
per septynmetį padidėsianti dau
giau kaip 1.8 karto, iš to kiekio 
mašinų gamybos produkcijos ap
imtis padidėsianti 2.6 karto, elek
tros energijos gamyba 2 kartus, 
sviesto gamyba 1.7 karto, žuvies 
sugavimas 1.7 karto, žymiai pa
didėsianti statybinių medžiagų ga
myba. Būsiu pastatytos naujos ir 
išplėstos veikiančios elektrinės.

Lietuvos žemės ūkis, pagal 
Chruščiovo “fezes", specializuo
sis pieno ir veislinės gyvulinin
kystės, mėsos ir bekono kiaulių 
ūkio linija, derinama su bulvių, 
daržovių, cukrinių runkelių ir li
nų gamyba. Toliau būsiųs vysto
mas ir grūdininkystės ūkis. Iki 
1965 metų numatoma padidinti 
grūdų ir cukrinių runkelių gamy
ba (palyginus su 1957 metais) 1,5 
— 1,7 karto, bulvių maždaug 2 
kartus, linų pluošto 1,6 karto, 
mėsos 1,5 karto ir pieno 1,8 — 
1,9 karto.

Latvijoje ir Estijoje numatoma 
keliais milijardais mažiau kapi
talinių įdėjimų, kaip Lietuvoje. 
Bendroji pramonės produkcija 
Estijoje padidėsianti taip pat, 
kaip ir Lietuvoje, 1,8 karto, gi 
Latvijoje tas padidėjimas siek
siąs tik 1,6 karto.

Nėra abejonės, kad Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo kraštų indust- 
riąlizacija toliau tęsiama. Ąnot 

Chruščiovo, stambiosios pramonės 
produkcija Pabaltijo respublikose, 
palyginus su 1940 metais, iki šiol 
padidėjusi 9,5 karte.

Bet numatoma, taip pat, “ge
riau naudoti labai derlingas že
mes pastovaus drėgnumo zonoje 
RTFSR, Ukrainos, Baltarusijos Ir 
Pabaltijo respublikų rajonuose”.

Žinoma, tai vis dar planai, ku
rie ne visi bus įgyvendinti — 
kaip parodė jau ir praeities prak
tika.

Tačiau negalima nesidomėti ir 
bendrais, visasąjunginiais, septyn
mečio plano metmenimis, nes Lie
tuvai esant kietai įjungtai į Sov. 
Sąjungos ūkį, visos bendrasąjun- 
ginės ūkinės permainos atsiliepia 
ir j mūsų krašto ūkį.

PRAMONĖS PLANAI

Jei Lietuvoje pramonės augi
mas per 7 metus iki 1965 metų 
numatomas 180 procentų, tai vi
sai Sovietų Sąjungai tas didėji
mas planuojamas tik 80 proc. Ta
čiau tai tik vidurkis. Sunkioji 
pramonė (gamybos priemonių ga
myba) padidėsianti 85 — 88 pr., 
o vartojimo reikmenų gamyba 62 
— 65 proc. Kitaip tariant, Mask
va ir toliau pirmenybę duoda 
sunkiajai (ypač apsiginklavimo) 
pramonei, o gyventojų reikmenim 
ir ateityje skirs mažesnį bendro 
pramonės augimo nuošimtį.

Iš plano dar aiškėja, kad tęsia
mi toliau Maskvos užsimojimai 
perkelti sunkiosios pramonės svo
rį kiek galint į Rytus, į Uralo 
ir Sibiro sritis. Ten daromos ir 
dar labiau bus vykdomos milži
niškos investacijos. Chruščiovas 
teigia, kad tai vyksta dėlto, jog 
ten yra dideli žaliavų turtai, ku
riuos reikią panaudoti. Tačiau 
viena iš svarbiųjų priežasčių, be 
abejo, yra ta, kad, įkurdinant 
sunkiosios pramonės centrus ša
lies gilumoje, norima juos ap
saugoti nuo priešo puolimų karo 
atveju.

Pažymėtina, kad per tų septyn
metį nusistatyta sumažinti įdėji
mus hidroelektrinių statybai, pa
didinus įdėjimus šiluminėms elekt
rinėms. (Pastarosios esu pigiau 
išeina pastatyti, be to, kaip nuro
do užsienio komentatoriai, karo 
atveju hidroelektrines susprogdi

nus esu didesni nuostoliai, negu 
sunaikinus šilumines stotis). Ta
čiau Lietuvoje, atrodo, hidro
elektrinių statyba bus tęsiama ir 
toliau, nes šiaip per tų septyn
metį vargu būtų galima padidinti 
elektros energijos gamybą 2 kar-, 
tus, kaip plane numatyta.

Numatoma padidinti, t.k. ir 
miško medžiagos pramonės gamy
bų. Tai lies netik mūsų krašto 
pramonę, bet ir — miškus. Kaip 
žinom, Lietuvoje apdirbta miško 
medžiaga gera dalimi eksportuo
jama į užsienį — Maskvos sąskai
tos naudai.

Kai didinama visų rūšių lengvo
sios pramonės gamyba, tai ir čia 
pastebėtina, kad, deja, ne sa
viems gyventojams visas gamybos 
padidėjimas tenka. Gamyba tikrai 
gali padidėti — o gyventojai gali 
to padidėjimo pilnai nepajusti 
dėl tos paprastos priežasties, kad 
Maskva eilę prekių eksportuoja 
savo naudai ir ateityje dar labiau 
vykdys dumpingų pasaulio rinko
je.

Tas pats pasakytina ir apie 
maisto gamybos padidėjimų. 
Chruščiovo tezėse yra toks ūki
nės gražbylystės sakinys: “Pagal 
eilės svarbių maisto prekių ga
mybos lygį vidutiniškai vienam 
gyventojui TSRS pavys ir pra
lenks labiausiai išsivysčiusias ka
pitalistines šalis”. Pabrėžtina, kad 
čia kalbama apie gamybų, ne apie 
suvartojimų. Juk Lietuvos kai ku
rios pramonės šakos ir dabar jau 
gamina tiek prekių, kad jų apy
tikriai pakaktų visiems Lietuvos 
gyventojams, tačiau faktinai jų 
vis dar trūksta, dėlto, kad jos iš 
Lietuvos išvežamos. Iš viso plane 
yra labai daug “gražbylystės”, 
stengiantis sovietų piliečiams su
daryti viltį geresnio gyvenimo — 
kiek galint tolimesnėj ateityje.

Darbo naiumai pramonėje nu
matomai pakilsiąs 45 — 50%, gi 
savikaina sumažėsianti maždaug 
11,5%

ŽEMĖS ŪKYJE: BESĄLYGIŠ
KAS PARUOŠŲ VYKDYMAS,
SAVIKAINOS MAŽINIMAS

Kaip jau minėta, Chruščiovo 
plane Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos žemės ūkis išskirtinai mini
mas. Norima padidinti grūdų der
lingumų ir bendruosius derlius, 
kurie, kaip visiems žinoma, dali
nai dar nėra pasiekę nė prieška
rinio Lietuvos lygio. Tas pats pa
sakytina ir apie gyvulininkystę. 
Gerokai kuklus skaičius duodamas 
plane pieno gamybai plėsti: iki 

2.600 kg nuo kolūkinės karvės. 
Tas skaičius gana tolimas iki re
kordinių skaičių, kurie jau ir iki 
šiol buvo paduodami apie kai ku
rių privilegijuotų Lietuvos kol
chozų pieno gamybų. Vis dėlto 
Chruščiovas tikisi 1965 metais ga
lėsiąs pralenkti JAV-bes grūdų, 
bulvių, cukraus, mėsos, pieno ir 
vilnos gamyboje (skaitant šimtui 
hektarų žemės ūkio naudmenų So
vietų Sąjungoje ir Amerikoje)... 
Pagyvensime, pamatysime.

Pagal naująjį planų, iš kolcho
zų bus išreikalaujamos didesnės 
paruošos, negu iki šiol. Pažodžiui 
dar priduriama: “Reikia ir atei
tyje griežtai laikytis val
stybinės drausmės šiuo klausimu, 
imantis priemonių, kad būtų sėk
mingai įvykdomi ir viršijami kas
metiniai visų rūšių žemės ūkio 
produktų paruošų planai, o taip 
pat septynmečiui nustatomi pla
nai Turi būti b e s ų 1 y g i š- 
k a i įvykdomos užduotys pro
dukcijai pristatyti bendrasųjungi
niam fondui, kuris skirtas laiku 
patenkinti bendrus valstybės po
reikius ir vykdyti tarprespubliki
nį tiekimų”.

Iš plano taip pat matyti, kad 
turėsiąs padidėti tarybinių ūkių 
(sovehozų) vaidmuo. Pažymėtina, 
kad žemės ūkio elektrifikacijai 
plėsti norima panaudoti pačių ko
lūkių lėšas.

Darbo našumas kolchozuose tu
rįs pakilti maždaug du kartus, o 
tarybiniuose ūkiuose 55 — 60%. 
Kitaip tariant, iš kolchozininkų 
bus pareikalauta dvigubai dides
nio darbo našumo, kaip iki šiol.

SUSISIEKIMO SRITYJE

Tarp kitko būsiųs atiduotas 
naudojimui Baltijos jūros — Vol
gos kelias. Planai geležinkelio 
srityje dideli, bet turint galvoje 
didelius Sovietų Sąjungos plotus, 
jie ne kažin kiek impozantiški. 
Vis dėlto pažymėtina, kad tūks
tančiai kilometrų bus elektrifi
kuojami ypač vidurinėse ir rytinė
se Sovietų Sąjungos srityse.

SKAIČIŲ AKROBATIKA 
NACIONALINIŲ PAJAMŲ IR 

UŽDARBIŲ SRITYJE

Nacionalinės pajamos 1965 me
tais, palyginus su 1958 metais, bū
sią padidėjusios 62 — 65% o liau
dį vartojimas padidėsiųs per 
septynmetį 60 — 63%. Darbininkų 
ir tarnautojų skaičius visose liau
dies ūkio šakose padidėsiųs maž
daug 11)5 mil. žmonių, arba maž
daug 21%. Bendras darbininkų ir 

tarnautojų skaičius 1965 metais 
sudarysiąs daugiau kaip 66 mil. 
žmonių.

Tačiau krinta į akis, kad na
cionalinėms pajamoms padidėjus 
iki 65% dabartinio lygio, realios 
darbininkų, tarnautojų ir koįūkio- 
čių pajamos padidės tik maždaug 
40%. Darbininkų ir tarnautojų 
atlyginimai būsią didinami dviem 
etapais. Mažų atlyginimų gaunan
čių darbininkų ir tarnautojų pi
niginį darbo užmokesti 1959-1962 
metais numatyta padidinti iki 400
— 450 rublių mėnesiui, o 1963
— 65 metais papildomai pridėti 
dar 100 — 150 rublių. Sovietinėje 
propagandoje (ypač nukreiptoje į 
užsienius) būdavo vengiama pri
pažinti, kad yra tiek mažai už
dirbančių — po 270 rublių mėne
siui. Dabar pats Chruščiovas vie
šai pripažino tų žemų uždarbių 
lygi-

Yla iš maišo išlinda, kai pažo
džiui sakoma: “Svarbus uždavi
nys yra užtikrinti, kad visose 
liaudies ūkio šakose darbo našu
mas didėtų sparčiau už darbo už
mokestį...”

DARBO LAIKO TRUMPINIMAS 
IR KITI PAŽADAI

Numatoma 1960 baigti įvesti 
darbininkams ir tarnautojams 
septynių valandų darbo dienų, o 
angliakasiams ir panašiems dar
bininkams šešių valandų darbo 
dienų. 1962 metais numatoma vi
siems darbininkams, dirbantiems 
7 valandas, įvesti 40 valandų dar
bo savaitę, kai kurioms kategori
joms dar trumpesnes savaites .Esą 
vadovaujantis tuo, kad daugumai 
darbininkų ir tarnautojų patogiau 
dirbti ne penkias — šešias valan
das per dienų, o šešias septynias 
valandas per dienų ir turėti dvi 
poilsio dienas per savaitę, numa
toma įvesti (nuo kada, nepasaky
ta) 5 dienų darbo savaitę, tai 
yra dvi poilsio dienas per savai
tę. Sutrumpinti darbo dienų ir 
sumažinti darbo dienų skaičių sa
vaitėje numatoma, nesumažinus 
darbo užmokesčio. Girdi, po to 
Sovietų Sąjungoje būsianti “trum
piausia pasaulyje darbo diena ir 
trumpiausia darbo savaitė”. (Kad 
Vakarų Vokietijos pramonės da
lyje, “Amerikoje ir kitur jau se
niai veikia penkių dienų darbo sa
vaitė — plane, žinoma, neužsi
menama).

Dideli pažadai piane duodami 
ir gyvenamųjų butų statybos sri
tyje. Iki 1965 metų būsiųs pasta
tyta butų 650 — 660 milijonų kv. 

metrų ploto, arba apie 15 milijo
nų butų. Kaimuose kolchozinin
kų ir kaimo inteligentijos jėgomis 
būsiu pastatyta 7 milijonai gyve
namųjų namų. Būsiu siekiamų, 
kad kiekviena šeima atskirų butų 
turėtų... ” Plačiai bus praktikuo
jamas pietų pardavimas 7 namus. 
Visuomeniniu maitinimu naudosis 
dauguma darbininkų, tar
nautojų ir moksleivių”. Kitaip ta
riant, bendro katilo sistema bus 
plečiama, atpratinant žmones nuo 
privačios savos virtuvės.

Atvirai pripažįstama, kad sep
tynmetis planas turįs stiprinti so
cialistinės sistemos netik ekono
minę, bet ir gynybinę 
galių. Net ir tame septynmečio 
plano projekte burnojama prieš 
“revizionizmų” ir “buržuazinę 
ideologijų”. Neužmirštama kreip
tis ir į jaunimų, nes įvykdyti nau
jąjį planų nepanaudojus vaikų ir 
mažamečių darbų (kaip jau ats
kirai suplanuota), nebūtų nė iš to
lo įmanoma.

Dar paminėtina, kad per sep
tynmetį būsiu įsteigta 110-115.000 
naujų kino teatrų, o radijo imtu
vų skaičius padidėsiųs iki 30 mi
lijonų, jų tarpe televizorių 12,5 
mil.

Prie tų planų teks dar grįžti. 
Pati Maskva nesitiki visa įvyk
dyti per 7 metus, nes vienur ki
tur kalba apie 15 metų laikotarpį.

Pagrindinė plano mintis: iš
spausti iš darbo žmogaus įmonėje 
ir žemės ūkyje žymiai daugiau, 
negu iki šiol. Už tai žadama su
trumpinti darbo laikų ir jis, pla
nus įvykdžius, girdi, būsiųs trum
piausias visame pasaulyje. Bet 
kas gali pasakyti, kas bus per tų 
laikų įvykę ir laisvojo pasaulio 
ūkyje, kuris juk irgi nestovi ir ne
stovės vietoje. Sovietų profesinių 
sąjungų žurnalas “Trud” (š.m. 
lapkr. 4 d. laidoje) Chruščiovo pa
žadėtus darbo laiko trumpinimus 
gerokai praskiedė vandeniu: Gir
di, darbo laiko trumpinimas bū
siųs įmanomas tik su sąlyga, jei 
nesumažės gamyba, o taip pat ne
gali būti pereikvoti uždarbių (al
gų) fondai. Kita vertus, planams 
įvykdyti netik kad neturi sumažė
ti gamyba, bet ji turi dar pakil
ti. Čia jau užburtas ratas.

Kai dėl Lietuvos, tai Chruščio
vas paskelbė tik suvestinius skai
čius. Tik vėliau paaiškės, kas Lie
tuvos atskirose srityse užsimota. 
Jau dabar Vilniaus radijas ir 
spauda pranešinėja apie užduotis, 
kurios yra numatytos atskiroms 
Lietuvos ūkio šakoms ir įmo
nėms. E.I.
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TREČIASIS

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ STUDENTŲ
PRIMINTA ŽMOGAUS 

TEISIŲ DEKLARACIJA 
IS PET GRUODŽIO MENESIO SESIJOS

Praėjusių metų gruodžio mė
nesio pabaigoje įvyko trečiasis 
Australijos lietuvių studentų su
važiavimas Adelaidėje. Lietuvių 
studentų suvažiavimai metų pa
baigoje jau pasidarė tradiciniais, 
ir sekantis suvažiavimas šių metų 
pabaigoje numatytas federalinėje 
Australijos sostinėje — Canber
ra j e.

Pats pagrindinis šių suvažiavi
mų tikslas, sakyčiau, yra "lietu
viškas bendradarbiavimas”, atseit 
lietuvybės išlaikymas studentų 
tarpe, šis bendradarbiavimas 
reiškiasi apsvarstymu studentams 
rūpimų klausimų ir artimesnis 
tarpusavis susipažinimas. ,

Trečiasis suvažiavimas buvo 
pradėtas gruodžio 27 dienų Lie
tuvių Namuose. Jį atidarė Cent
rinės Atstovybės pirmininkas T. 
Žurauskas, trumpai nusakęs su ■ 
važiavimo tikslus. Sugiedojus 
“Gaudeamus” buvo sudarytas gar
bės prezidiumas, į kurį pakviesta 
garbės svečias rašytojas — lau
reatas Pulgis Andriušis, stud. 
Kristina čėsnaitė (Melbourne), V. 
Martišius (Canberra) ir I. Venc
lovas (Sydney), gi sekretoriauti 
pakviesta Daina Maselytė (Ade
laide).

Perskaičius gautus sveikinimus, 
kurie buvo sutikti gyvais aplodis
mentais, žodį tarė lietuvių /Stu
dentų atstovai iš kitų universite
tų: K. čėsnaitė (Melbourne), V. 
Martišius (Canberra! ir I. Venc
lovas (Sydney), sveikindami su
važiavimų jų atstovaujamų stu- 
denaų vardu ir linkėdami suva
žiavimui būti našiu ir naudingu 
studentams.

Ataskaitinį pranešimų padarė 
Centrinės Atstovybės pirmininkas 
T. žurauskas. Iš jo pranešimo 
paaiškėjo, kad 1968 mokslo me
tais visuose Australijos ir N. Ze
landijos universitetuose studijavo 
per 100 lietuvių studentų. Sis 
skaičiūsTiėra visai tikslus, nes iš 
kai kurių universitetų, kur studi
juoja po keletu studentų, nebuvo

SUVAŽIAVIMAS
ADELAIDĖJE

galima gauti tikslių davinių. Tais 
pat metais baigė ir gavo mokslo 
laipsnius 13 studentų: Sydney 5, 
Melbourne 5 ir Adelaide 3. Bai
giančiųjų skaičius kasmet pamažu 
auga ir augs. Tai, be abejo, džiu
gus reiškinys ir linkėtina, kad juo 
daugiau lietuviškojo jaunimo ryž
tųsi stoti į universitetus ir sem
tųsi mokslo.

Studentų leidžiamam JAV-bėso 
“Lituanus” žurnalui paremti buvo 
pasųsta £ 13.4.0.

Po pirmininko pranešimo sekė 
Pulgio Andriušio įdomi paskaita 
apie idėjų reikšmę gyvenime ir 
jų vietų anglosaksų pasaulyje.

Pirmosios dienos oficialus po
sėdis buvo baigtas Tautos Him
nu.

Po posėdžio sekė vakarienė ir 
pasilinksminimas.

Gruodžio 28 dienų išvyka j pa
jūrį, kur draugiškai praleistos ke
lios valandos maudantis ir žaid
žiant. Tos dienos vakare pasilin
ksminimas įvyko pas -pnus Gi- 
ruckus (135 Marion Rd., Rich
mond).

Gruodžio "29 dienų svečiai stu
dentai lankėsi Meno Galerijoje, 
Muziejuje ir kitose kultūrinėse 
institucijose, o 3 vai. po piet įvy
ko darbo posėdis Lietuvių Namuo
se.

Pirmiausia vyko diskusijos dėl 
pirmininko pranešimo ir P. And
riušio paskaitos. Po to svarstyta 
kitų metų suvažiavimo vieta. Can- 
berros atstovui V. Martišiui pa
siūlius, vienbalsiai nutarta 1959 
metų suvažiavimų šaukti Canber- 
roje. Nors Canberroje esama vos 
keturių studentų ir suvažiavimų 
pravesti jiems nebus lengva, ta
čiau jų entuziazmas ir ryžtas, at
rodo, tikrai nugalės visas kliūtis. 
Kategoriškai buvo atmesta su
gestija, kad suvažiavimus šaukti 
kas antri metai. Taip pat nutar
ta, kiek aplinkybės leis, suvažia
vimus derinti su sporto šventėmis, 
tačiau ne visada tai būsiu galima 
įvykdyti, nes sporto šventės ir 

studentų suvažiavimai kai kada 
įvyksta tokiose vietovėse, kur 
abiem nėra reikalingų sųlygų.

“Lituanus” žurnalo reikalų re
feravo J. Arminas. Susirinkimas 
išrinko nuolatiniu “Lituanus” ats
tovu Australijoje T. žurauskų. 
Nutarta kiek galima plačiau šį 
žurnalų paskleisti Australijoje.

Specialų studentų puslapį “Mū
sų Pastogėje” šiais metais užpil
dys iš eilės Adelaidės, Melbourne 
ir Sydnėjaus skyriai.

Pažymėtina, kad suvažiavime iš 
viso dalyvavo 19 svečių-studentų 
iš kitų universitetų ir 25 studen
tai iš Adelaidės. Garbės svečių 
tarpe, be rašytojo Pulgio And
riušio, buvo baigusieji Adelaidės 
u-tų dr. J. Mikužis, dr. E. Pet
rikaitė, dr. N. šurnaitėi, dantų 
gyd. V. Aleksandravičienė, Aldo
na Navakienė ir kiti.

Tos dienos vakare linksmas po
būvis įvyko p-nų Reisonų namuo
se (291 Portrush Rd., Glen Os
mond).

Gruodžio 30-31 dienomis sve
čiai studentai lankėsi pas pažįs
tamus, o kai kurie grupėmis or
ganizavo ekskursijų į garsių vy
no “gamyklų” — Barrossa Val
ley.

Gruodžio 31 d. vakare svečiai 
studentai kartu su Adelaidės ko
legomis dalyvavo Naujųjų Metų 

sutikimo baliuje, paruoštame Ade
laidės Apylinkės Valdybos, o sau
sio 1 dienų vakare, palydėti vie
tinių studentų ir šeimininkų, pas 
kuriuos buvo apsistoję, svečiai iš
važiavo namo.

Vertinant suvažiavimų pasaky
tina, kad jis buvo suorganizuotas 
patenkinamai, pasiekė savo tiks
lų ir linkėtina, kad mūsų akade
minis jaunimas ir toliau tęstų 
pradėtų gražių tradicijų ir neuž
mirštų lietuviško bendradarbiavi
mo svarbos.

J.A.

1948 m. gruodžio 10 d., Jung
tinių Tautų pilnatis Paryžiuje 48 
(iš 56) balsais priėmė Visuotinę 
žmogaus Teisių Deklaracijų. Jos 
tikslas — sukonkretinti JT Char- 
tos 55-tų nuostatų, kuris JT įpa
reigoja ugdyti visuotinę pagarbų 
žmogaus teisėms bei pagrindinėms 
laisvėms ir skatinti jų vykdymų. 
Kadangi teisinės sųmonės išsivys
tymas pasaulyje labai įvairuoja 
pagal tautų kultūros lygį ar vals
tybinį režimų, tai žmogaus teises 
suredaguoti taip, kad ta redakci
ja atitiktų ir aukštos teisinės 
kultūros lygį ir dar tik bundan
čios teisinės sųmonės padėtį — 
nebuvo lengva. JT Socialinė ir 
Ekonominė Taryba ir jos specia
liosios komisijos visuotines žmo
gaus teises redagavo apie dvejus 
metus. Ir vis dėlto 1948 JT pil
načiai pateiktoji jų teisių redak
cija ne iš visų 56 JT narių pri
tarimo susilaukė. Aštuonios vals
tybės susilaikė. Tarp jų Sovietų 
Sųjunga su Gudija ir Ukraina, 
sovietinė Lenkija, susovietinta 
Čekoslovakija ir tada dar pagal 
Kremliaus dūdelę šokusi Tito Ju
goslavija.

Deklaracijos įvade skaitome, 
kad "pripažinimas visiems žmo
nių giminės nariams prigimto 
vertingumo ir lygių bei neatima
mų teisių yra pasaulio laisvės, tei
singumo ir taikos pagrindas”. Pa
čios Jungtinės Tautos deklaraci
jos paskelbimų laikė vienu “iš 
potencialiai reikšmingiausių isto
rijos įvykių.”

Bet kadangi JT pasitenkino tik 
deklaracijos paskelbimu, o nieko 
nepadarė gražiems deklaracijos 
žodžiams praktiškai taikinti kaip 
tik ten, kur žmogaus teisės bru
taliausiai sutryptos — Sovietų 
pavergtuose kraštuose —, tai to 
"pasaulio laisvės, teisingumo ir 
taikos pagrindo” dešimtmečio su
kaktis PET Seimui buvo gera 
proga pabelsti į laisvojo pasaulio 
sųžinę, sustatant priešpriešiais 
deklaracijos kilnias formules ir 
kai kurių JT narių brutalų tų 

formulių paneigimų praktikoje.
PET Socialinės komisijos pra

nešimas apie žmogaus teisių padė
tį pavergtuose kraštuose, tos pa
dėties paralelė su deklaracijos rei
kalavimais ir gausūs pavyzdžiai 
iš Sovietų pavergtųjų kraštų iš
leista atskira brošiūra (“Deniai 
of Human Rights in Eastern Eu
rope”) ir paskleista tarp JT de
legatų ir viso angliškai kalbančio- 
jų pasaulio. Pranešimo motto: 
“Tautos gerovės nepastatysi ant 
sistematingo žmogaus dvasios žu
dymo ir degradavimo. Socialinės 
pažangos nepagrjsi organizuoto
mis žiaurybėmis. Taikos nesukur
si nuolatine klasių kova. Ir lais
vės neužtikrinsi žmogaus paver
gimu.” Komisijos pranešimų PET 
Seimo posėdžiuose žodžiu papildė 
eilė PET delegatų. Lietuvos dele
gacijos vardu pasisakė Dr. Br. 
Nemickas.

ŽYMIOS ASMENYBĖS PAREIŠ
KIA SAVO SOLIDARUMĄ SU 

PAVERGTAISIAIS
Visuotinės žmogaus Teisių Dek

laracijos dešimtmetį minint, PET 
Seimo posėdžius aplankė ir tarė 
padrųsinimo žodį eilė garbingų 
svečių: JAV senatoriai >— B. Hi
ckenlooper ir K.B. Keating, kon- 
gresmanai — H.S. Reuss, A.M. 
Bentley, J.V. Lindsay, “Lock" re
daktorius W. Attwood, Tarptau
tinės Žmogaus Teisių Lygos pir
mininkas, R.N. Balddwin, IRC 
pirmininkas A.B. Duke. Raštu ir 
telegramomis savo pareiškimus 
PET Seimui ta proga atsiuntė buv. 
JAV prezidentas H. Hoover, vi
ceprezidentas R.M. Nixon, New 
Yorko gubernatorius A. Harri
man, būsimas New Yorko gub. N. 
Rockfeller, New Yorko burmist
ras R. Wagner, JAV delegatė 
Jungtinėse Tautose ir JT Žmo
gaus Teisių Komisijoje — O.B. 
Lords, JAV delegatas JTautose 
— kongresmanas G.M. Harrison, 
Valstybės D-to Europos Skyriaus 
viršininkas F.D. Kohler, buv. 
Valst. sekretoriuas pavaduotojas 

A.A. Berle, Europos Pat. Seimo 
pirmininkas F. Dehousse, New 
Jersey ir Maine gubernatoriai, 
Kongreso daugumos ir mažumos 
lypderiai, senatorius P. Douglas.

Ryšium su Visuotinės žmogaus 
Teisių Deklaracijos dešimtmečiu 
pirmoji PETSeimo rezoliucija rei
kalauja, kad laisvojo pasaulio val
stybės susirūpintų žmogaus teisių 
padėtimi Sovietų pavergtuose 
kraštuose, kad skubintų Jungti
nėse Tautose priimti Žmogaus 
Teisių konvencijų ir kad taikų at
remtų žmogaus teisių vykdymu.
REIKALAUJA, KAD SOVIETAI 

PASITRAUKTŲ
Su žmogaus teisėmis Sovietų 

pavergtuose kraštuose buvo susie
ti ir kiti PET Seimo gruodžio 10- 
11 posėdžių svarstymai: Rašytojų 
persekiojimas pavergtuose kraš
tuose, dabartinė politinė padėtis 
tuose kraštuose, sovietinė diplo
matinė ofenzyva dėl Berlyno.

Rašytojų padėtį pavergtuose 
kraštuose nušvietė Dr. Slavik, A. 
Pomian, ir Vengrijos sukilimo da
lyvis rašytojas P. Jonaš. Apie da
bartinę politinę padėtį okupuotoje 
Lietuvoje naujausios medžiagos 
pateikė V. Rastesis. O Lietuvos 
Delegacijos pirmininkas V. Sidzi
kauskas pateikė PET Seimui me
morandumo projektų NATO na
riams dėl pastarosios Sovietų dip
lomatinės ofenzyvos, sukėlusios 
įtampų Berlyne. Memorandumas 
reikalauja Vakarus imtis diploma
tinės ofenzyvos ir Sovietų iškel
tų Berlyno klausimų išplėsti vi
soms Centro ir Rytų Europos 
problemoms, reikalaujant Sovietus 
atsitraukti iš pavergtųjų kraštų, 
nes tik laisva Europa gali garan
tuoti pasauliui patvarių taikų ir 
saugumų.

Prieš pradedant PET Seimo 
posėdžius, prie PET patalpų prie
šais Jungtinių Tautų rūmus buvo 
iškeltos Lietuvos ir kitų pavergtų
jų kraštų vėliavos ir didžiulis 
plakatas su rašytojo Pasternako 
paveikslu ir įrašu:

— 1958 Visuotinė Žmogaus Tei
sių Deklaracija paskelbė min
ties, kalbos ir spaudos laisvę... 
1958 Nobelio premijos laurea
tas Boris Pasternak išprievar
taujamas, pavergtosios tautos
— nutildytos. E.

CIAKICAVIl
Tai buvp nuostabi kelionė: dvi 

valandos per Europų ir šiaurės 
Ameriką.

Greitasis traukinys, padūkusiai 
lėkdamas, bėgo tarp kalnų ir 
tarpeklių, lėkė per miestus, lau
kus ir miškus, nėrė pro tiltus ir 
tunelius. Mano bendrakeleiviai 
šaukė iš baimės, juokėsi iš malo
numo ir isteriškai žviegė trauki
niui lipant į kalnų ir nuo kalno 
stačia galva krintant žemyn. T*- 
me žviegime jungėsi siaubas su 
dideliu pasigerėjimu ir džiaugs
mu.

Kai pagaliau traukinys sustojo 
didžiulėje stotyje, visi atsikvėpė, 
kaip ir keleiviai, turėję jaudinan
čių kelionę ir laimingai jų užbai- 
bę.

Vienos parke garsusis berniukų 
choras mums dainavo Dunojaus 
Valsų. Jų nuostabūs balsai išdildė 
susijaudinimų, sukeltų važiuojant 
ekspresu ir nukėlė j namus, prie 
Nemuno krantų.

Šv. Marko aikštėje daugybė 
balandžių sukėlė gailėsj, kad ne- 
beatsinešta trupinių juos palęsin- 
ti. Nežiūrint to, jie atskrido taip 
arti, kad kai kurie tūpė ant pe
čių ir ant galvų mano bendrake
leivių.

Venecija pasveikino mus kana
lais ir senais rūmais, snaudžian
čiais vandenyje. Kai plaukėme 
plačiuoju kanalu, gėrėdamiesi 
tais pastatais, vienos gondolos 
praplaukė pro mus, kitos pralen
kė, paversdamos kanalų pilna gy
vumo gatve. Gatvės iliuzija iš
nyko, kai pajutom banguojantį 
kanalo vandenį, šnarantį į mūsų 
gondolos kraštus.

Garsiojoje Scala operoj matė
me “Aidų”. Kaip žaibu mintyse 
pralėkė kinuose matyti menki pa
veikslai ir kilo gailesys, kad gė
rėjimasis tuo aukštuoju menu pri
einamas tik mažam skaičiui mir
tingųjų.

Ekstazė pagavo ir nukėlė sie

lų iki Dievo kojų, besėdint kated
roje. Choro giesmė, tobula savo 
išpildymu ir žavi meliodija, plau
kė nuo vargonų katedros gilumo
je. Niekas nesisuko ir nesižvalgė 
atgal tame pamaldžiame susikau
pime. Giesmė stiprėjo, chorui ap
leidus vargonus ir pro susikaupu
sių minių artėjant į katedros 
priekį; kai giesmininkai susigru
pavo maldininkų priekyje, saldi 
meliodija kilo aukštyn ir aukštyn, 
kol visi mano bendrakeleiviai ir 
aš pajutome savo smulkumų ir 
bejėgiškumų dieviškoj didybėj.

Į pabaigų savo nuostabios eks
kursijos skridome virš Amerikos. 
Žvelgiant pro lėktuvo šonus, ma
tėme kalnus su didžiuliais kriok
liais, miškus ir laukus, išraižytus 
upių vingiais, suskirstytus tiesio
mis kelių juostomis. Valandėlės 
laikotarpy pro mūsų akis pralė
kė dideli miestai: New York, 
Chicago, Washington, San Fran
cisco, mažos tvarkingos sodybos, 
derlingų laukų apsuptos, ganyk
los, judančių taškų atžymėtos, ir 
kalnai.

Milžiniški plotai uolėtų kalnų 
pagavo mūsų lėktuvų giliuose tar
pekliuose, gi lėktuvui pakrypus į 
šonų, atidengdami uolas neužma
tomai kylančias aukštyn iš vienos 
pusės, o iš kitos pusės parodyda
mi baisias bedugnes. Uolėti kal
nai vis stebinantys milžiniškais 
amfiteatrais, neprieinamomis pili
mis, nuostabiais pamiklais amžių 
iškaltais, didingi, šalti ir be gyvy
bės, slepiantys savyje praeitų am
žių kūrybos paslaptis, plėtėsi prieš 
mūsų akis nepabaigiamai.

Grįžome į realybę staiga, lyg 
pabudę iš nuostabaus sapno. Iš
nyko kalnai, viskas sutemo, užsi
degė šviesos ir mus apsupo kino 
teatro salės sienos.

Taip, tai buvo cinerama. Nau
jausias kino technikos stebuklas, 
kuris žiūrovų pasisodina į ekspre
sų, vėliau į lėktuvų ir parodo

PADĖKA
Australijos Lietuvių Studentų 

S-gos Adelaidės Skyriaus Valdy
ba nuoširdžiai dėkoja už pagalbų 
organizuojant ir pravedant tre- 
čiųjį visuotinų Australijos lietu
vių studentų suvažiavimų p.p.: 
rašyt. Pulgiui Andriušiui, Giruc- 
kams, Varoneckams, Dundams, 
Martinkams, Jankauskams, Alek- 
sandravičiams, Mikužiams, Smie- 
liauskams, Libikams, Lapšiams, 
Gerulaičiams, N. Varnauskienei, 
Garbaliauskienei, M. Navakienei, 
Levickienei, Varnams, dail. Ku
dirkai, Lietuvių Namų Sujungęs 
Valdybai, o taip pat ir visiems 
kitiems, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu pagelbėjo organizuoti stu
dentų suvažiavimų. Skyriaus Val
dyba taip pat dėkoja garbės sve
čiams ir kolegoms studentams, 
ypatingai atvykusiems iš tolimų 
Australijos vietovių; jų dalyvavi
mas užtikrino suvažiavimo pasise
kimų ir paliko malonius prisimi
nimus.

ADELAIDĖS SKYRIAUS 
VALDYBA

plačiuosius horizontus.
Nukeltas į Ispanijų, bulių kovos 

arenoje, esi tarpe įsikarščiavusių 
žiūrovų, sėdinčių amfiteatre. 
Plaukdamas upėmis, jauti kaip 
bangos supa laivų, kaip krantai 
bėga nuo tavęs ir junti galvos 
svaigimų, kaip nuo jūros bangų 
siūbavimo.

Nenuostabu, kad mano bendra
keleiviai žviegė, kai traukinys 
dideliu greičiu leidosi nuo kalno 
stačia galva žemyn, kai tunelių 
sienos, tiltų arkos ir pakelės me
džiai milžinišku greičiu skrido pro 
mus.

Tai tik cinerama, tačiau reali 
kelionė, kaip kad realu buvo 
plaukimas per Raudonųjų jūrų ir 
Indijos vandenynų j Australijų.

Rūta

AUSTRALŲ KRITIKAI
APIE LIETUVIŲ MENO PARODĄ MELBURNE

Lietuviai menininkai, gyvenų 
Australijoje jau antrų kartų pa
rodo viešumai savo darbus, šį kar
tų Melburne, LKF suruoštoje pa
rodoje, vykusioje lietuvių kultū
rinių dienų apimtyje. Paroda su
silaukė ne tik savųjų tautiečių 
susidomėjimo, bet atkreipė 
ir didžiųjų Melburno laikraščių 
meno kritikų dėmesį, maloniai nu
stebindama juos savo lygiu, paly
ginus su kitų tautybių menininkų 
parodomis, rodytomis tame pačia
me Melburne.

Australų meno kritikų vertini
mai apskritai kalbant yra teigia
mi bei palankūs, pažymi taip pat 
ir tautinius bruožus.

Be jau M.P. Nr. 1-2 tilpusio 
"The Age” įvertinimo čia patie
kiame charakteringų apibūdinimų, 
kuriame ALLAN McCULLOCH 
RAŠO:

“LIETUVIAI RODO MUMS 
SAVO MENĄ

Bebaigiant meno parodų sezo
nų, Victorian Artists’ Society pa
talpose išstatyta lietuvių meninin
kų tapybos, skulptūros ir spaudi
nių (prints — raižinių, litografi
jų, monotipijų Vert.) darbai.

Menininkai gyvena įvairiose 
Australijos vietovėse ir tai yra 
pirmoji sutelktinė jų darbų pa
roda Melburne.

Tai yra šauni ir gyvastinga 
(happy and vivacious) paroda su 
ypatingomis savybėmis, būdingo
mis žmonėms, kurių menas trykš
ta iš jų tautos liaudies meno tra
dicijų.

T. Zikaro ir V. Jomanto skulp
tūros yra pažįstamos melburniš- 
kiams žiūrovams, tačiau, šioje pa
rodoje išvystos jiems tinkamoje 
bei tikroje aplinkoje, įgauna nau
jų vaizdų, kas padidina ir taip jau 
puikių abiejų menininkų reputa
cijų.

Kitų parodos dalyvių tapybos 
ir grafikos darbai teikia bendrų 
įspūdį, jog esama vokiškojo eks- 
presijonizmo inteligentiškų bei 
supratlyvų ir lengvaširdiškų prisi
ėmimų.

Ieva Kubbos’aitė, pavyzdžiui, 
turi Kollwitz dekoratyvų stipru
mų, jei jau ne josios aštrumų, o 
Povilas Cleveland /četkauskaa)1 
— Jawlenskio brangakmeninj 
spalvingumų.

Panašiai ir Vaclovo Rato lini
jiniai vaizdavimai primena vokie
čių grafikoje esamųsias tenden
cijas, kaip lygiai ir Henriko Šal
kausko stiprios ir dramatiškos 
kompozicijos.

Toliau, Jurgio Mikševičiaus 
portretai yra trumpakalbiai, ta
čiau pribloškiu ir originalūs. Adol
fo Vaičaičio iliustracijos yra ge
rai nupieštos ir vaizduotės kupi
nos, gi Leono žygo Tropikų masa
las rodo formų ir spalvų barba
riškų puikumų, kas teikia tikrų 
prasmę darbo pavadinimui.

Kiti parodos dalyviai — Jurgis 
Bistrickas, Vida Kabailienė, Vla
das Meškėnas, S. Neliubšis ir V. 
Rydlinskas >— visi jie pasižymi 
skoniu ir savaimingumu.

(The Herald, 1958.12.24).
x x x x x

Parodos katalogas — dail. Vik
toro Simankevičiaus darbas — 
darniai harmonizuojasi su ben
druoju parodos charakteriu.

V.J.

• Nidos klubo leisimas knygas 
parenka komisija, kurių sudaro: 
pirm. F. Neveravičius, sekr. K. 
Barėnas, nariai inž. R. Baublys, 
kun. Pr. Dauknys, MI ir J. Lūža. 
Nidos klubas yra Lietuvių namų 
Londone (akcinės bendrovės) ša
ka; jau išleido 24 knygas.

SOVIETAI ANEKSAVO 
KINIJOS ŽEMĘ

Pekingo ir Honkongo diploma
tiniai stebėtojai konstatuoja, kad 
Sovietų Rusija visiškai tylomis 
aneksavo gabalų Kinijos teritori
jos — Sinkiang provincija buvo 
padalinta į tris dalis.

Tos provincijos Kassasankan 
respublika laikoma autonominė 
sritim, bet sovietai palengva pa
ėmė jų savo kontrolėn. Prie tos 
pačios respublikos, faktiškai val
domos rusų, buvo prijungta dar 
gera pasienio juosta. Pagaliau 
trečioji dalis yra šiaurėje nuo 
Singiang, kuris tebėra Pekingo 
kontrolėje.

Naujoji respublika yra 80-140 
klm. pločio juosta Sinkiango pro
vincijos šiaurės vakaruose, pietuo
se siekiant Tibeto sienų, ši sri
tis kinams nebuvo svarbi nei že
mės ūkio, nei pramonės požiūriu. 
Kinija ja nesirūpino, o sovietai 
ėmė ir įkurdino ten lygiai 1 mili
jonų žmonių iš Mongolijos bei 
grįžusių iš Kinijos rusų, čia pa
galiau buvo įrengtos didelės ato
minės energijos gamybos bei ty
rimo įmonės, o taip pat tolimo 
šaudymo raketų tyrimo stotys. Čia 
buvo vykdomi vandenilinių bom
bų bandymai, iš čia pasiųsti ir 
žemės satelitai. Dėl šitų tyrinėji
mų ši sritis yra nuo pasaulio ak
linai uždaryta.

čia rusai ruošiasi ir siekti dar 
carų laikų svajonės — per Tibe
tu pasiekti Indiją. Dėl to čia gau
sios ekspedicijos atlieka matavi
mo bei kitus tyrinėjimų darbus 
prie pat Tibeto sienos. Žinoma 
ieškoma ir žemės turtų, ypač ura- 
nijaus, kurio tose srityse tikima
si surasti ir didelių klodų. Kas
sasankan respublikos sukūrimas 
tuo būdu sovietams yra seniai 
tykojamas pasistūmėjimas j Azi
jos erdvę. Ta respublika bus at
ramos taškas tolimesniam verži- 
muisi. Mao-Tse-Tungas šiuos sie
nos pakeitimus, sakoma, pastarųjį 
kartų Pekinge lankantis Chruščio
vui, aprobavęs, bet Kinija tuo 
aiškiai nesidžiaugia.
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J. SLAVĖNAS

KINIETIŠKASIS EKSPERIMENTAS
Pr. metų rugsėjo 10 d. Kinijos 

komunistų partijos vadovybė pa
skelbė “perėjimo i komunizmų“ 
proklamacijų, tuo iš pagrindų už
simodama perorganizuoti virš 500 
milijonų žemę dirbančių žmonių 
gyvenimų. Ta pačia proklamaci
ja apie 700.000 gamybos koopera
tyvų, kurie daugeliu atžvilgių pri
lygsta sovietų kolchozams ir ku
rie buvo 1950-51 m. kuriami Sta-, 
lino metodais, 3-6 metų laikotar
pyje turi būti perorganizuoti i 
didesnius vienetus, vad. liau
dies komunas. Perorga
nizavimo laikotarpis iš tikro yra 
labai trumpas tokiai reformai, to
dėl griebiasi visu komunistišku 
įkarščiu ir skubotumu, nekrei
piant dėmesio į žmogų, o vien į 
ateities miražų, kuris per dabarti
nio žmogaus kentėjimus būsiųs 
dar gražesnis. Iš tikro rugsėjo 10 
d. proklamacija yra pavėluota, 
nes kolchozų jungimas į liaudies 
komunas prasidėjęs jau anksčiau, 
ir pirmoji liaudies komuna įsteig
ta Honan provincijoj, Suiping ra
jone jau balandžio pabaigoje, ši 
liaudies komuna pavadinta Huei- 
Singkas atitinka rusiškų žodį 
"sputnik”. Jų sudaro 27 buvusieji 
kolektyviniai ūkiai, prie kurių 
priklausė 9300 ūkininkų sodybų ir 
43.000 žmonių. Rugpiūčio mėn., 
t.y. po 5 mėnesių nuo anos pirmo
sios liaudies komunos įsteigimo, 
Pekino radijas patiekė žiupsnelį 
duomenų apie komunos veiklų. Ka
dangi ta komuna yra tarsi modelis 
tūkstančių kitų komunų, kurios 
jau įsteigtos ir daugelio steigia
mų, pravartu atpasakoti iš oficia- 
linių šaltinių gautus duomenis, 
kaip jie yra paskelbti vokiečių 
žurnale “Die Zeit”.

Komunos nariai suskirstyti į 37 
gamybos brigadas. Esu sudaryta 
1100 smulkių įmonių ir dirbtuvė
lių, komūnos nariai maitinami 
260 valgyklose, esu 33 mokyklos, 
21 biblioteka ir poilsio namai. 
Darbininkams mokamos algos ir 
skiriamos už pasižymėjimų pre
mijos. Komunos narių saugumų 
daboja 2400 policininkų.

Pagal Sputniko modelį tame 
pat rajone liepos mėnesyje iš 
5376 kolektyvinių ūkių dar suda
rytos 108 liaudies komunos. Tarp 
liepos 29 ir rugpiūčio 5 d.d. įvyko 
tame rajone pirmas didelis paty
rimais pasikeitimo suvažiavimas, 
kurio metu konstatuota, kad ko
lektyviniai viešbučiai, vaikų dar
želiai, siuvyklos, komunalinės 
dirbtuvės dygstančios kaip gry
bai. šis rajoninis suvažiavimas 
paskelbė nuostatus tolimesniam 
komunų steigimui. Liaudies komi
tetai, kurie užims vietinių vals
tybės organų vietų, turį sudaryti 
administracijos skyrius žemės 
ūkiui, vandens aprūpinimui, miš
kams, gyvulininkystei, pramonei, 
susisiekimui, vidaus reikalams, 
darbui, kariniam saugumui, fi
nansams, maitinimui, prekybai, 
kultūros ir sveikatos reikalams 
tvarkyti. Ligi šiol naudota natū
ralinio atlyginimo sistema turi 
būti kaip galima greičiau pakeis
ta algų sistema. Premijos moka
mos tokiems liaudies komunos na
riams, kurie: 1) paklusnūs vado
vybei ir dirba entuziastingai; 2) 
kiekybiškai ir kokybiškai viršija 
nustatytas normas; 3) kurie myli 
ir saugo bendruomenės turtų ir 
drauge kovoja prieš blogus asme
nis ir blogus darbus; 4) kurie 
nuolat techniškai auklėjasi ir sie
kia techninių pagerinimų; 5) ma
žiausia 28 dienas per mėnesį dir
ba ir 6) pažangiai galvoja. Tin
giniai komunos nariai, jų patai
symo tikslu, turi būti kritikuoja
mi ir jų atlyginimas mažinamas. 
"Liaudies komunos turi būti par
tijos tvirtovės” — pabrėžiama 
taisyklėse. Komunos partinė or
ganizacija turi jungti visų vado
vaujantį personalų; visi didesnie
ji uždaviniai, pirma negu prade
dami vykdyti, turi būti partijos 
komiteto išaiškinti ir apspręsti. 
Visų pareigūnų skyrimas ir ben
drai visi personalo reikalai yra 
sujungti partijos komiteto ranko
se. Partijai ištikimų specialistų 
auklėjimui visose liaudies komu
nose turi būti įsteigtos "raudo
nosios ir specialistų mokyklos”. 
Pabrėžtinas taisyklių sakinys; 
“Partijos organizacija turi visų 

laikų laikyti savo kontrolėje visų 
liaudies komunos narių galvose
nų”.

Rugpiūčio pabaigoje jau buvo 
sudaryta 8694 liaudies komunos, 
apimančios 37 milijonus ūkininkų 
sodybų, t.y. daugiau kaip 30% 
visų Kinijos ūkininkų šeimų. Rug
sėjo 12 d. (maždaug 2 savaitėm 
vėliau) Pekino radijas pranešė, 
kad esu liaudies komunų skai
čius jau viršijus 10.000. Honan 
prov. ligi rgupiūčio pabaigos 
38.473 kolchozai perorganizuoti į 
1378 liaudies komunas, į kurių 
kiekvienų įeina vid. 7200 ūkinin
kų šeimų, ir Honan provincija 
jau esanti užbaigta perorganizuo
ti. Gamyba, to pat radijo prane- 
šimUj padidėjusi 20%, o įsteigi
mas bendrų valgyklų atpalaiduo
ja 6.9 milijonus moterų nuo namų 
ruošos darbų ir leidžia joms da
lyvauti gamyboje. Hopeh provin
cija ir jau esanti baigta perorga
nizuoti. Kitos provincijos dar ne
sančios taip toli pažengusios, ta
čiau perorganizavimo darbas ei
na tokiu tempu, kad esu numaty
tas 6 metų greičiausia sutrumpė- 
siųs iki š.m. pabaigos. Propogan- 
dos kompanija vyksta visu smar
kumu. Visoj Kinijoj skamba gar
siakalbiai, plakatais ir šūkiais ap- 
lipinėta net vienišiausių kaimelių 
namai r tvoros, visos pakoljėa. 
“Atvyksta Mao ir su juo mūs lai
mė!” skambėjo sveikinimo plaka
tas vienoje komunoje, kurioje 
lankėsi pats Mao Tse Tung. Kiti 
charakteringi šūkiai: "20 metų 
sukoncentruoti į vienų dienų!”, 
“Sunkiai dirbk trejus metus ir 
būk laimingas tūkstantį”, “Orga
nizuotas pagal karinį būdų, vyk
dyti visus uždavinius taip, kaip 
kovos uždaviniai vykdomi”, žmo
nės, po sunkaus darbo, naktimis 
sušaukiami į susirinkimus, kur 
nenuilstų agitatoriai aiškina par
tijos valių, šviesios ateities per
spektyvas ir ragina jungtis į ko
munas, siekti darbo entuziazmo 
stebuklų, pavyti ir pralengti ka
pitalizmo šalis...

Ir žmonių entuziazmas esųs ne
paprastas — grynomis rankomis 
statomos užtvankos, tiesiami ke
liai, naktimis, prie dirbtinos švie
sos, dirbama ryžių laukuos, pri
mityviose krosnyse tirpdomas su
rinkto metalo laužas., Esu net 
tokių pavyzdžių, kad jaunimas iš
kasa iš žemės savo prosenių kau
lus dirbtinų trųšų gamybai, o tų 
jaunuolių tėvai nuima antkapių 
akmenis liaudies komunų sienoms 
statyti...

šis begalinis žmonių entuziaz
mas, žinoma, turi ir savo aksti
nų; iš 650 mil, Kinijos gyventojų 
apie 200 mil. priklauso milicijos 
daliniams, kurie yra išskirstyti po 
visas komunas. Be kitų uždavinių, 
šie daliniai atlieka ir gamybos 
skatintojų pareigas, palaiko dar
bo disciplinų ir aptvarko atsilikė
lius. Kaip voratinklis išpintas vie
nas kito sekimas, pranešinėjimai, 
išdavimai, įskundimai; areštai, 
teismai, kalinimai, perkėlimai j 
tolimas provincijas, sumažinimas 
ar laikinas atėmimas skurdaus 
maisto davinio ar kitų žmogaus 
išsilaikymo dalykų — tai konkre
tūs entuziazmui kelti vaistai.

Pagal oficialines statistikas to 
entuziazmo išdavos; beveik padvi 
gubinta plieno gamyba, akmens 
anglies iškasimas, visokių gami
nių kiekis. Bet entuziazmo dar 
viena išdava, kurios neslepia ir 
Pekino šaltiniai, tai krašto pa
vargimas. Užsienio stebėtojai, ku
rie nesenai lankėsi Kinijoje, pas
tebi, kad entuziazmo vietoj pra
deda aiškiai reikštis begalinis 
žmonių abuojumas, kurį išjudinu 
tik baimė, gyvybės instinkto ga
lia ir fiziniai kentėjimai. Tačiau, 
tie patys stebėtojai pabrėžia, kad 
tas žmonių nukamavimas yra vie
nas iš Mao Tse Tung siekimų ir 
programos punktų: tokioj būklėj 
žmogus, sukaustytas aplinkoje, 
lengviau pasiduoda perauklėja- 
mas. Nežiūrint betgi viso to, ir 
oficialiniai šaltiniai nesenai turė
jo pripažinti, kad daugelyje Ki
nijos vietų buvę net ginkluotų pa
sipriešinimų, o valymai, kartais 
net plataus masto, yra nuolatiniai 
reiškiniai.

Liaudies komunų steigimas yra 

kai kas daugiau, nei kolektyvinių 
ūkių sujungimas. Liaudies komu
na yra visai naujas reiškinys. 
Ligšioliniuose kolchozuose tik 
darbai būdavo atliekami bendrai, 
o atskiros šeimos galėjo savo 
laisvalaikyje (bent iš dalies) pri
vačiai tvarkytis. Kinietiškose 
liaudies komunose visas gyveni
mas turi būti kolektyviškas. Ligi 
šiol leistas naudotis gabalėlis že
mės ir smulkūs gyvuliai liaudies 
komunoj paverčiami kolektyvine 
nuosavybe. L. komunose steigia
mos bendros valgyklos, vaikų dar
želiai, pirtys, siuvyklos, batų 
dirbtuvės, mokyklos, kultūros ir 
poilsio namai. Moterys, kaip mi
nėta, atpalaiduojamos nuo namų 
ruošos ir vaikų priežiūros ir jun
giamos į bendrų gamybos procesų. 
Pagal komunistų partijos organų
— 1. komunų organizacija turi 
būti militariška, veikli kovos dva
sioje ir vesti kolektyvinį gyveni
mų. Taigi 1. komuna yra naujos 
rūšies kombinuota organizacijos 
forma, apimanti žemės ūkį, pra
monę, prekybų, auklėjimų ir ka
rinį parengimų vieningoje parti
jos ir valstybės vadovybėje.

K. partijos teoretiniame laik
raštyje Hung Tschi (Raud. Vė
liava) liepos mėnesio numeryje 
politbiuro kandidatas Eschen-Po- 
ta patiekia įdomių duomenų liau
dies komunų steigimo teoretiniam 
pagrindimui. Straipsnio autorius 
nurodo, kad 1. komunų steigimo 
pagrindas glūdi Komunistų Mani
festo 9 ir 10 straipsniuose, kur 
tarp kita ko sakoma apie sujun
gimų žemdirbystės su pramone, 
veikiant ta kryptimi, kad palaips
niui būtų panaikintas skirtumas 
tarp miesto ir kaimo; sujungimas 
auklėjimo su materialine gamyba, 
šie manifesto sakiniai Sov. Sų- 
jungoje buvo praeinami veik ne
pastebimi, tuo tarpu Kinijos ko
munistai juos laiko labai reikš
mingais. Tas pats minėto straips
nio autorius įsakmiai pabrėžia, 
esu Mao Tse Tung nuopelnas, kad 
tuodu manifesto punktai buvę pa
žinti ir esu Mao idėjoms vadovau
jant Kinijoje jau dabar vyksta iš 
socializmo j komunizmų perėji
mas. Straipsnio autorius niekur 
nemini nei Lenino nei Sov. Su
jungęs.

Rugpiūčio mėn. numeryje anas 
laikraštis paskelbė dar vienų įdo
mų straipsnį, kuris, vakarų ste
bėtojų nuomone, reiškiųs didelį 
Kinijos komunistų partijos ideo
loginį savistovumų. Tame strai
psnyje dar kartų pabrėžiama, kad 
Kinija jau yra perėjimo iš 
socializmo į komunizmų fazėje 
(iki šiol tik Sov. Sųjunga tai sau 
taikė) ir tas perėjimas buvęs ga
limas tik dėka vadovaujamos ko
munistų partijos centro komiteto 
ir draugo Mao Tse Tung ideolo
gijos. Tos ideologijos — perma
nentinės revoliucijos ideologijos
— esmė: nedaryti revoliucijoj 
jokios pauzos ir įsisųmoninti, kad 
revoliucijos vaisiai juo yra di
desni, juo ta revoliucija greičiau 
eina į priekį.

Kinijos įvykių stebėtojai ypač 
pabrėžia vienų dalykų: permanen
tinės revoliucijos teorija buvo su
kurta Leono Trockio ir ypač iš
plėsta jo jau tremtyje išleistoje 
knygoje pav. “Permanentinė Re
voliucija”. Nuo to laiko terminas 
“permanentinė revoliucija” Sov. 
Sųjungoje laikomas trockistiniu 
ir negali būti vartojamas. Sovie
tų ir jų satelitų spauda Kinijos 
liaudies komunų steigimų paminė
jo tik labai trumpai, be komen
tarų, visai neužsimindami apie 
permanentinės revoliucijos ideolo
gijų. Iš to daroma išvada, kad 1. 
komunų Kinijoje steigimas nėra 
vien Kinijos vidaus užsimojimas
— čia yra esmės dalykas, gresiųs 
pasaulinio komunizmo vieningu
mui.

Ligi šiol Sov. Sųjungos pirmau
jantis vaidmuo buvo ne vien tuo 
pabrėžiamas, kad ji yra pirmoji 
socializmo valstybė pasaulyje, bet 
kad esanti šiuo metu perėjimo į 
komunizmų stadijoje. O šiai sta
dijai pasiekti, anot sovietų vadų 
skelbto principo, reikia, kad būtų 
užbaigta skrašto supramoninimas. 
Kinijoje to dar toli gražu nėra ir 
Kinija, Maskvos nuomone, dar so
cializmo pilnai nėra pasiekusi...

SAULIUS RIMKAITIS

VISI Į LAISVINIMO KOVĄ
(LAIŠKAS “M. PASTOGEI” IŠ AMERIKOS)

Jie mielai savo leidinį siuntinėtų 
miestų bibliotekoms, žymesniems

Lietuvoškos veiklos uždavinius 
tremtyje galima suvesti į dvi pa
grindines sritis: lietuviškosios są
monės ugdymas bei jos išlaikymas 
ir kova dėl Lietuvos laisvės. Ant- 
rųjį uždavinį vykdyti itin sunku, 
nes pasireiškimo galimybių ma
ža. Pagrindine iš jų tenka laiky
ti informacijų svetimtaučių tarpe. 
Negalime pasigirti darbų gausu
mu šioje plotmėu’e, tačiau pavie
nių pastangų netrūksta, šį kartą 
norisi sustoti ties Lietuvių Stu
dentų Sųjungos JAV-se leidžiamu 
žurnalu LITUANUS; tai leidi
nys anglų kalboje, pasirodęs 4 
kartus metuose.

Kai 1954 metų rudenį pasirodė 
pirmasis numeris, tuomet biule
teniu pavadintas, 12 p. didumo, 
nei patys leidėjai netikėjo, kad 
šiandien šis žurnalas susilauktų 
garsiosios Encyclopedia Britanni
ca dėmesio. Tuomet buvo išleis
ta 1000 egz., kurie buvo pasiųsti 
beveik visoms laisvojo pasaulio 
universitetų bibliotekoms, žymie
siems kultūrininkams ir politi
kams. žurnalui skiriamas dėme
sys laipsniškai augo ir šiandien 
jau spausdinama virš 5000 egz., 
gi kiekviana laida yra 32 p. Iš 
viso iki šiol yra pasirodę 17 lei
dinio numerių, kurių bendrasis ti
ražas siekia arti 50.000 egz.

Toks platus darbas tuoj stato 
klausimų ar jis prasmingas. Lei
dėjai, Amerikoje gyvenus akade
minis jaunimas, yra teigiamos 
nuomonės, nes visa eilė reiškinių 
rodo leidinio pasisekimų, štai ke
li iš jų. Minėta enciklopedija žur
nalų užsisakė 2 metams; LITUA
NUS skiltyse bendradarbiauti pa
sisiūlė keli amerikiečiai profeso
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Vt+ LIETUUOJE

Iš ELTOS, VILNIAUS RADIJO IR KITŲ ŠALTINIŲ

SIOLO PANAIKINTI 
TEISINGUMO MINISTERIJĄ 

KAIP NEREIKALINGĄ
Lietuvos aukščiausiojo teismo 

pirmininko pavaduotojas V. Deks- 
nys “Tiesos” 290 numeryje siūlo 
panaikinti Teisingumo ministerijų 
ir jos funkcijas (teismų priežiū
rų) pavesti Aukščiausiajam teis
mui, prie kurio turėtų būti suda
rytas dar ir revizijos skyrius. Tei
singumo ministerijos darbas paro
dęs, kad ministerija esanti atitrū
kusi nuo teisminės praktikos. Pvz., 
iš Lietuvos teisingumo ministerio 
pristatymų užprotestuoti nuo
sprendžius ar sprendimus esę pa
tenkinama tik nežymi jų dalis. 
Būdingas toks Deksnio pasaky
mas: "Vieninga prokuratūros prie
žiūra, Tarybų Sųjungos aukščiau
siojo teismo, į kurį įeina respub
likų aukšč. teismų pirmininkai, 
priežiūra ir vadovavimas užtikri
na teisėtumo vykdymų tarybinė
se respublikose”. (Teisingumo 
min-riu šiuo metu yra Likas).

MATULIS KREIPIASI J ŽE
NEVĄ. Lietuvos mokslų akademi
jos p-kas J. Matulis, kuris eina 
ir respublikinio taikos gynimo ko
miteto p-ko pareigas, kartu su to
lygiais latvių ir estų “taikos ko
mitetų" pirmininkais pasiuntė Že- 
nevon pareiškimų, adresuotų JAV 
ir Anglijos delegacijų pirminin
kams branduolinio ginklo bandy
mų nutraukimo reikalu. Girdi, 
Pabaltijo tautos ragina JAV ir

Tuo tarpu Kinijos komunistų va
dovybė proklamavo jau dabar iš 
socializmo į komunizmų perėjimų 
ir tuo pačiu, atsipalaiduodama 
nuo Maskvos pirmavimo, padėjo 
komunizmui pagrindus, kurie iš 
esmės skiriasi nuo sovietiškųjų.

Kaip Maskva reaguos į naujųjų 
Kinijos linijų — nutylės, pa
smerks, ar, pagaliau sutiks su tik
rove, nors tai ir nemalonu būtų. 

riai, jų tarpe net vienas dekanas; 
leidinio vedamasis buvo naudoja
mas kalbos tekstu vieno Atstovų 
Rūmų nario, pasisakiusio komu
nizmo reikalais pačiame Kongre
se; anglų kalba išleistų knygų 
apie Lietuvę bei lietuvių tautų 
ir kultūrų užsakymai plaukia kas 
savaitę — net iš tolimos Indijos 
vienas universitetas užsisakė sa
vo bibliotekai 4 knygas. O tokių 
reiškinių ilga virtinė.

Žurnalo turinys sukasi apie 2 
polius: paliečiamos lietuviškos 
problemos plačiąja žodžio pras
me bei siekiama skaitytojų supa
žindinti su komunistiniais tikslais 
bei metodika. Tautinėje plotmėje 
ypatingas dėmesys skiriamas kul
tūriniam ąspekįui: kiekviename 
numeryje skaitytojai supažindina
mi su vienu lietuviu rašytoju, lei
dinys iliustruojamas parinkto dai
lininko kūriniais. Plati leidinio 
apimtis pareikalauja nemažai pi
nigų, tačiau bent iki šiol duosnio- 
ji Amerikos lietuvių visuomenė 
studentams ‘padėjo jų informaci
nes pastangas įgyvendinti.

Nors žurnalas ir spausdinamas 
anglų kalba, tačiau bent iki šiol 
leidinys daugiausiai dėmesio su
silaukė šiaur. Amerikos žemyne. 
Neskaitant tarpstųdentinio susi
rašinėjimo, iš Australijos iki šiol 
teatėjo tik vienui vienas pasitei
ravimas apie LITUANUS. O jų 
galėtų ir turėtų būti daugiau, nes 
juk ir tame žemyne vertėtų ki
tataučius supažindinti su mūsų 
tauta ir valstybe: jų laimėjimais, 
vargais, kūrybingumu. Ta pras
me šio rašinio rėmuose ir kreipia
masi į Australijoje gyvenančius 
tautiečius.

LITUANUS leidėjai pageidauja 
prasmingų adreių ir Australijos 
kultūrininkams: rašytojams, žur-

Anglijos atstovus “atsisakyti de
rybų vilkinimo politikos ir susi
tarti dėl branduolinio ginklo ban
dymų nutraukimo visur ir visiems 
laikams”. (Maskva neraginama 
sustabdyti tokius bandymus). Dar 
platesnį laiškų tuo klausimu Ma
tulis ir kiti du “taikos pirminin
kai” pasiuntė atitinkamoms "tai

kos šalininkų organizacijoms” Vo
kietijoje, Danijoje, Suomijoje, 
Norvegijoje, Lenkijoje ir Švedi
joje. Tame laiške nerimaujama ir 
“dėl taikos prie Baltijos jūros”. 
Laiškai ištisai išspausdinti “Tie
sos” 290-jo numerio 1-me pusla
pyje.

TARĖSI, KAIP SUSTIPRINTI 
ATEISTINĘ PROPAGANDĄ. 
Kaip pranešė Vilniaus “Tiesa”, 
gruodžio 10 d. Vilniaus politinio 
švietimo namuose įvykęs labai 
platus respublikinis pasitarimas 
mokslinės ateistinės propagandos 
gerinimo klausimais. Dalyvavo so
vietinės valdžios, kompartijos cen
tro komiteto ir įvairių kitų insti
tucijų darbuotojai, viso apie 500 
žmonių. Pasitarimas truko keletą 
dienų.

STUDENTAI POPULIARINA 
LIAUDIES DAINAS IR ŠOKIUS. 
Lietuvos Aukšč. tarybos prezidiu
mo įsaku “už įžymius nuopelnus 
vystant ir populiarinant lietuvių 
liaudies dainų ir šokių menų” 
Kauno Politechnikos instituto stu
dentų liaudies dainų ir šokių an
sambliui suteiktas “nusipelnusio 
ansamblio garbės vardas”.

PLEČIAMAS TELEVIZIJOS 
LAIDŲ TINKLAS, žinoma, pir
moje eilėje turint galvoje propa
gandinius tikslus. Be statomo* 
Vilniaus — Kauno-Klaipėdos lini
jos, pastatyta tarpiniai punktai 
Plungėje, Raseiniuose, Laukuvo
je. Montuojami bokštai Vievyje ir 
Žiežmariuose. Atskiri pertranslia- 
vimo centrai jau veikia Kaune ir 

nalistams-komentatoriams, politi
kams, lietuvių tautos draugams 
— tačiau jiems tie adresai nėra 
žinomi ir iki šiol dėtos pastangos 
jų gauti nesusilaukė teigiamų da
vinių. O čia padėti gali kiekvie
nas tautietis. Siųskite tuos adre
sus LITUANUS administracijai. 
Jei Liet. Bendruomenės apylinkių 
valdybos šį darbų koordinuotų, 
būtų dar geriau. Tačiau nebūki
me abejingi šiam prašymui, nes jį 
išpildyti taip nesunku.

Kas gali, prie adreso prijunki
te ir savo finansinį parėmimų, 
žurnalo metinė kaina 2.00 dol. 
Tačiau kas neišgali paskirti aukų, 
tegul nesusilaiko nuo adresų pa
siuntimo. Būtų gera, kad tautie
čiai savo pažįstamiems svetimtau
čiams užsakytų šį žurnalų. Ame
rikoje tai jau praktikuojama ir 
pasisekimo ženklai ryškūs.

LITUANUS žurnalo leidimas 
yra vienas iš nedaugelio tikros 
vienybės reiškinių lietuviškoje 
visuomenėje. Jo skiltyse vienas 
šalia kito telpa mūsų gyvenimo 
asmenybės, kurių šiaip jau prie 
vieno stalo suvesti nebeįmanoma. 
Viliamės, kad ir Australijos lie
tuviai jungsis prie šio prasmingo 
informacinio darbo, leidėjams pri- 
siųsdami prašytų adresų bei pa
remdami jų darbus savo auka. 
Žurnalo visais reikalais kreipia
masi į LITUANUS, 916 Willou
ghby Ave., Brooklyn 21, N.Y. 
USA —

Pastaba: “Mūsų Pastogės” re
dakcija yra nuomonės, kad šio 
straipsnio mintys yra tikrai ak
tualios ir remtinos.

• A.L.B-nės apylinkės, kitos or
ganizacijos ir net pavieniai šio 
krašto lietuviai turėtų Lituanus 
žurnalų užsisakyti patys ir užsa
kyti jį įtakingiems Australijos, 
viešojo gyvenimo vadovams — 
vyriausybės nariams, parlamenta
rams, politikams, visuomeninin
kams. šis kelias būtų tiesiausias 
Lietuvos laisvės kovai propaguoti 
ir tos kovos keliams išryškinti.

Druskininkuose. Kauno stotis nu
matoma dar sustiprinti. Dabar jau 
esą baigti statyti ir Kėdainių be: 
Panevėžio retransliacijos centrai. 
Iki 1965 metų, kaip pranašavo 
Vilniaus radijas gruodžio 16 die
nų, televizijos programą būsią ga
lima priimti 90% krašto ploto. 
Tuomet Vilnius jau būsiųs pri
jungtas ir prie televizijos laidų 
iš Maskvos, Leningrado, Talino, 
Rygos, Minsko. Esąs pumatomas 
pasikeitimas televizijos programo
mis tarp Vilniaus ir Varšuvos.

PER MAŽAI KVALIFIKUOTŲ 
ARCITEKTŲ, skundžiasi architek
tūros mokslų kandidatas A. Lu- 
košaitis “Tiesos” 289 numeryje. 
Kauno Politechnikos institutas 
kasmet priimąs tik 15 naujų stu
dentų architektūros specialybei 
studijuoti, o turėtų priimti bent 
25. Per menkas esųs jaunųjų ar
chitektų pasiruošimas praktikos 
darbams. Ir mokomajame perso
nale esą palyginamai daug jaunų 
dėstytojų, kurie patys dar mažai 
praktikos teturj.

(E)
POLITINIS SPEKTAKLIS

Vilniaus Dramos teatre prieš ke
lias savaites pasirodė naujas 
jauno rašytojo Vytauto Rimkevi
čiaus veikalas “Vandens Lelija”. 
Anot Justino Marcinkevičiaus (ir
gi iš jaunesniųjų rašytojų), šis 
veikalas esųs “herojinio tipo”, ku
riame rodoma meilė naujai tvar
kai ir ypač neapykanta senajai, 
šalia tokios politinės meilės ir ne
apykantos herojaus, rodomas ir 
“senosios pasaulėžiūros” atstovas 
— “smetoninės armijos karinin
kas”, kuris parodomas ne toks 
jau kvailas, bet ir nepergudrus: 
kad herojui visgi nebūtų persun- 
ku jį "nugalėti”.

Ta proga pastebima, kad pasta
ruoju metu teatrai Lietuvoje žiū
rovus maitinę ne visada 
juokingomis komedijomis. Agit- 
propo akimis, šis veikalas esųs 
geresnis.

LNA
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LEONAS BALTRŪNAS

PRIEŠ DVIDEŠIMT METŲ
Iš Kūno Kultūros Rūmų, dvie

jų tūkstanių pasaulio geriausiu 
lietuvių atletų apsuptas, rikiuo
tėje žygiuoju Parodos gatve že
myn į Vytauto Didžiojo muzie
jaus sodelį pagerbti žuvusiųjų 
dėl Lietuvos laisvės ir painešti 
nuo aukui'o olimpinės ugnies į 
rungtynių vietų — Kauno Valsty
binį Stadionų.

Tai buvo 1938 metų liepos mė
nesio 16 dienų. Kaip šiandien ma
tau Kaunu, pasipuošusį vėliavo
mis. Nuo Kūno Kultūros Rūmų 
per visų Parodos gatvę nusmaigs
tyti ilfei, balti stulpai, ant kurių 
plevėsuoja Lietuvos ir kitų vals
tybių vėliavos. Prieš Kūno Kultū
ros Rūmus išdygo ilgi penki stul
pai su didžiausiais Olimpiniais 
ženklais. Valstybinis stadionas taip 
sutvarkytas, kaip retai kada. Bė
gimo takai išdažyti gražiausiomis, 
tiesiomis baltomis linijomis; tri
būna, suolai, barjerai naujai išda
žyti; stadiono aikštė gražiausia 
žole apžėlusi, o iš tribūnos matosi 
Kauno pažiba — ųžuolynas su dai
nų slėniu tolumoje.

Atrodė, kad mūsų Kaunas dvi
gubai padidėjo ir dar daugiau 
kartų pagražėjo. Kur tik neisi, 
kur tik nepasisuksi, vis sutiksi 
kurį iš užsienio atvykusį lietuvį 
sportininkų. Pieno Centro val
gyklose pasidarė nelengva surasti 
laisvų staliukų, nes svečiai taip 
pamėgo bulvinius blynus ir rūgš
tų, pienų su grietinėle, kad šį pa
tiekalų vis pakartotinai užsisako. 
“Marginių’ krautuvėj ištuštėjo 
lentynos, nes kiekvienas pirkosi 
dovanų — suvenirų iš Lietuvos. 
“Paramos” ir “Lietūkio” krautu
vės apsčiai turėjo darbo, nes ne 
tik užsieniečiai, 
miestų suvažiavę 
sakimšai pripildė 
dienomis Kauno
Teatre nebuvo laisvos vietos. Ne
lengva buvo patekti ir į “Trijų 
Milžinų” bei į kurį nors kitų ge
resnį restoranų.

Aiškiai jautėsi, kad vyksta kas 
nors nekasdieniško ir todėl visų 
nuotaika buvo pakili.

Taip 1938 m. liepos 17 dienų 
buvo pradėtos Pirmosios Pasau
lio Lietuvių Tautinės Olimpiados 
varžybos.

Šių didžiųjų Šventę atidarė 
Respublikos Prezidentas Antanas 
Smetona. Netrukus pravestos var
žybos parodė, kaip daug lietuvių 
jaunimas buvo pasiekęs, nors 
siruošimams ne tik jau daug 
ko turėta.

Viena iš pagrindinių sporto
kų šiuose žaidimuose buvo leng
voji atletika, 
reiškėsi mūsų 
kos, nors kai 
amerikiečiai ir
silenkti Lietuvos atletams, šioji 
sporto šaka, kaip gryna klasiško
jo sporto atstovė, gyvai sudomi
no plačiųjų žiūrovų masę. Tauti
nės Olimpiados žaidimų progra
ma apėmė labai daug sporto šakų
.JMWVAWWAWAW)

bet ir iš kitų 
tautiečiai ,sau- 
Kaunų. Tomis 

Valstybiniame

ir todėl net dvi savaites Kaunu 
siaubė gili sportinė nuotaika. 
Krepšinyje, kaip ir buvo tikėta
si, nesunkiai išsikovojo sau per
galę Amerikos lietuviai, nugalė
dami visas pajėgiausias tuometi
nes lietuvių komandas.

Bet, kaip ir visi parengimai, 
taip ir šis gražusis pasaulio lie
tuvių sųskrydis buvo užbaigtas 
liepos mėn. 31 dienų, kada j Val
stybinį Stadionų įžygiavo ir išsi
rikiavo visi aktyvieji sportinin
kai. Čia vienas po kito buvo iš
kviečiami pirmųjų trijų 
laimėtojai ir prieš garbės 
nų Ministeris Pirmininkas 
Vladas Mironas kiekvienam 
niškai įteikė aukso, sidabro arba 
bronzos medalius. Sekė sveikini
mų kalbos ir po to prasidėjo pati 
liūdniausia dalis — Žaidimų už
darymo ceremonijos.

Prie Olimpinės ugnies aukuro 
išsirikiavo didžiausias ratas vėlia
vų. Griausmingai suskambėjo 
Lietuvos Himnas, kurį giedojo vi
si, kurie tik sugebėjo dalyvauti 
šiose iškilmėse. Himno garsams 
baigiantis .tapo nuleista Olimpi
nė vėliava ir užgesinta Olimpinė 
ugnis.

Ašarotomis akimis išsiskirstyta 
su viltimi, kad po penkerių metų 
pasiseks vėl uždegti šioje pačio
je vietoje Olimpinę ugnį, atida
rant antruosius pasaulio lietuvių 
Olimpinius žaidimus.

Deja, likimas kitaip norėjo. 
Tolimesnė pasaulio politinė raida 
sukrėtė ir išbarstė visas grąžiu
sias viltis ir Olimpinių Žaidimų 
Lietuvoje nebeturėta.

šiandienų kiekviename laisvojo 
pasaulio krašte vėl vyksta tų 
kraštų lietuvių sportiniai festiva
liai, bet kada visų šių kraštų lie
tuviai sportininkai vėl galės susi
rinkti į pasaulio lietuvių Olimpi
nius žaidimus ir draugiškoje nuo
taikoje išbandyti savo sugebėji
mus, tik vienas Dievas težino.

Baigiant šį savo mažų prisimi
nimų žiupsnelį, noriu pasveikinti 
visus tautiečius sportininkus, da
lyvavusius devintoje Australijos 
Lietuvių Sporto šventėje ir pa
linkėti, kad šioji šventė bent mi
nia turo je Jums primintų tuos gra
žius sportinius parengimus, kurie, 
jungia mus ne tik dėl varžybi- 
nio 
nio

vietų 
tribū- 

kun.
asma-

pa- 
lai-

ša-

kur daugiausiai 
broliai iš Ameri- 
kuriose varžybose 
buvo priversti nu-
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Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balaton St., St. KiMa, Vic.
Tel. LB 4083.

ADELAIDES “VYTIS” IX-JE 
SPORTO ŠVENTEJE

A.L.S.K. “Vytis” antrus metus 
iš eilės išsikovojo Sporto šventės 
nugalėtojo vardų. Per IX-jų Spor
to Šventę nugalėti nebuvo leng
va. Daugumas kitų sporto klubų 
parodė kietų ir atkaklų pasiprie
šinimų. Krepšinyje vyrų komanda 
tikėjosi kieto pasipriešinimo iš 
Sydnėjaus, Geelongo ir, gal būt, 
per mažai vertino Melbournų. 
Melbournas kaip tik parodė kie
čiausi pasipriešinimų. Visos čia 
minėtos komandos pirmame pus- 
laikyje pirmavo, ir daugelis spė
liojo, kad Adelaidė pralaimės. Vis 
dėlto, žinant adelaidiškių žaidimo 
taktikų ir pažįstant pavienių žai
dėjų gėrusias ir silpnųsias puses, 
galima buvo tikėtis adelaidiškių 
pergalės. Daugelio priešininkų 
komandų geriausi žaidėjai pirma
me puslaikyje surinko daug bau
dų ir buvo priversti antrame pus
laikyje apleisti aikštę arba susilp
ninti gynimų, vengiant daugiau 
baudų. Priešiškų komandų atsar
giniai žaidėjai buvo silpnesni, nei 
Adelaidės. Adelaidiškių treneris 
S. Umevičius per pirmų puslaikį 
surasdavo ir savo, ir priešo ko
mandų silpnųsias vietas bei klai
das ir antrame puslaikyje steng
davosi jas taisyti, kas ir duodavo 
gražių vaisių. Priešininkų koman
dos naudojo spartų, kas adelaidiš- 
kiams tiko. Adelaidės komanda 
nebuvo darniai susižaidus, kadan
gi jaunieji žaidėjai tėra žaidę 
I-mos komandos sudėtyje tik porų 
kartų.

Kitų komandų klaidos atrodė: 
Sydnėjui trūko išlaikymo — kon- 

dicinio pasiruošimo, Geelongas tu
rėjo daugiau naudoti puolimų per 
centrų, Melbournas, turėdamas 
persvarų, turėjo žaidimų sulėtin
ti, kas tinka ir kitoms koman
doms. Prieš Adelaidės “Vytį” bū
tų tikęs zoninis gynimas, jei bū
tų gerai panaudotas. Hobarto 
“Perkūnas” padarė pažangų ir per 
šių šventę parodė geresnį žaidi
mų ir stipresnį pasipriešinimų.

Vis dėlto hobartiečiams reikia 
daug darbo įdėti, kad pasivytų 
didmiesčių komandas. Jeigu Ho- 
bartlečiai buvo silpnesni žaidimų 
aikštėje, tai savo apranga ir en
tuziazmu pirmavo kitų Sporto 
Klubų tarpe. Adelaidės mergai
čių krepšinio komanda, nors ir 
laimėjo pirmenybes, žaidė silpno
kai. Buvo žaidžiama perdaug ner
vinantis ir blogai komandiniai, 
žaidžiant prieš Geelongų, labai 
blogai mėtyta baudos. Prieš Gee
longų adelaidiškės gal būt pirma
vo tik savo spa.rta. 
mergaitės žaidė 
mandiniai, gerai 
pralaimėjimų gal 
dėl bereikalingo
gautų baudų. Trejetas mergaičių 
iš Geelongo komandos yra pasie
kę neblogų žaidimo lygį. Melbour
ne mergaičių komandai reikalin
ga ne tik veržlumo, bet ir naujų 
energingesnių žaidėjų.

I šių Sporto Šventę Sydnėjus 
atvežė labai gausių jaunų mergai
čių krepšinio komandų. Nors per 
šių Sporto šventę jos negalėjo 
rimčiau pasipriešinti daugiau pa
tyrimo turinčioms komandoms, 
bet tai nesvarbu, ši Sydnėjaus 
mergaičių komanda turi ryžtų ir 
norų dirbti ir, gerai ištreniravus, 
už poros metų ji gali pasiekti pui
kių rezultatų.

Tinklinis, kaip vyrų taip ir mer
gaičių, padarė mažytę pažangų. 
Stalo tenise Adelaidės vyrai su
žaidė silpnai. Du geriausi Adelai
dės stalo tenisininkai — Petruš- 
ka ir Leipus — negalėjo atvykti 
į Melbournų. Mergaitės stalo te
nisininkės, turėdamos savo tarpe 
A. Snarskytę, lengvai pasiekė lai
mėjimo. Lauko tenise vyrai susi
laukė stipraus pasipriešinimo iš 
daugelio kitų klubų komandų. 
Visgi adelaidiškiai, turėdami sa
vo tarpe vienų lauko teniso ve
teranų A. Remeikį iškovojo lai
mėtojo vardų. Mergaitės lauko 
tenise laimėtojų vardų gavo per 
lengvai, kadangi kaikurie klubai 
neišstatė savo komandų. Atrodo, 
jog ateityje lauko teniso žaidimo 
lygis kils aukštyn ir daug plačiau 
prigis mūsų jaunimo tarpe.

šachmatininkai laimėjo pirmų 
vietų netikėtai ir, gal būt, tik dėl 
to, kad kiti klubai neatsiuntė pa
jėgiausių komandų. Pačiame šven
tės organizaciniame darbe buvo 
netikslumų ir nesklandumų. Ade
laidė turėtų pasimokinti iš buvu
sių klaidų ir jų nekartoti, reng
dama X-jų i— Jubiliejinę Sporto 
Šventę pas save. Tikėkimės, kad 
Adelaidės organizacijos ir visuo
menė įvertins 
mėjimų, kuris 
kiu darbu ir 
sportininkams
mų. Melbourno lietuvių visuome
nei, priglaudusiai per IX-tų Spor
to šventę Adelaidės sportininkus, 
sportiškas ačiū.

Sydnėjuje
PRADEDAMOS TRENIRUOTĖS

Šių metų sausio 31 dienų (šeš
tadienį) sporto klubo “Kovas" 
valdyba, nenorėdama daryti il
gesnės vasaros pertraukos, vėl 
pradeda krepšinio treniruotes vy
rams ir moterims. Treniruotės 
vyks kiekvienų šeštadienį naujai 
atremontuotoje ir moderniškai 
įrengtoje Newtown Police Boy’s 
Club salėje, Erskineviile Rd. New
town (trys minutės pėsčiam iš 
Erskineviile arba Newtown gele
žinkelio stočių), 
landų ryto.

Kovo valdyba 
šo jaunių tėvus
niūkūs ir mergaites į šias treni-

Pradžia 9

nuoširdžiai 
leisti savo

va-

pra- 
ber-

X

šį sportininkų lai- 
buvo atsiektas sun- 
triūsu, ir suteiks 
visokeriopų para-

B.N.

džiaugsmo, bet ir dėl dvasi- 
tautinio priklausomumo.
(Mintys ii 9-»io« Sp. Šventėt 

leidinio)

Geelongo 
gerai ko- 
baudas ir 

patyrė tik 
ir

labai
mėtė 
būt

nervinimosi

• Lithuania and Lithuanians, 
veikalas apie Lietuvę ir lietuvius, 
parašytas anglų kalba, labai gau
siai iliustruotas Lietuvos gyveni
mo, naujos statybos, ekonomikos, 
žemės kultūros ir visokeriopo 
gyvenimo nepriklausomybės me 
tais pažangos vaizdais, išeina iš 
spaudos gruodžio mėnesį. Tekste 
neilgos, savo srities specialistų 
parašytos apybraižos iš Lietuvos 
istorijos, apie lietuvių kalbų, me
nų, literatūrų ir apie lietuvius vi
same pasaulyje. Veikalas 40 me
tų Lietuvos nepriklausomybės su
kakties proga skiriamas lietuvių 
bičiuliams.

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

OVERSEAS PARCEL SERVICE
SAV. L. VACBERGAS

36 WALPOLE ST., KEW, VIC.
TEL. WM 6032

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpila! 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., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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I
 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 Melbourno Town Hali.)Centr. 1819
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ruotes, nes tik bendraudami sa
voje lietuviškoje sportinėje aplin
kumoje jaunieji įstengs išlaikyti 
savųjų kalbų ir gražiuosius mū
sų sportinius papročius. Jaunius 
berniukus mokins ir treniruos 
žinomasis sporto veteranas ir da
bartinis ALFAS valdybos pirmi
ninkas Vladas Daudaras, kai mer
gaites ir vėl treniruos buvęs Ko
vo krepšininkas Algis Bačiulis.

Tat nieko nelaukdami sydnėjiš- 
kiai jauniai ir jaunės atvykite 
sportinėje aprangoje j pirmųjų šių 
metų treniruotę, kad savo kietu 
darbu būtumėte verti reprezen
tuoti Sydnėjų ateinančiose Aus
tralijos lietuviškojo jaunimo šven
tėse — Sporto Varžybose.

“Sklinda žinios per Lietuvą Tauro rago atgarsiais,

Kad geriau*: ir pigiau*! yra "T A U R O’’ siuntiniai”.

Atstovai: Adelaidėje Mr. I. Vitkūnas, 1 Guthrie St., Hilside 
Canberroj Mr. K. Makūnas, Barton House, kambarys 29.

X 
•į. 88, GOLDSMITH

TAURAS

Z
X

AVE. LONDON, W. 3. ENGLAND.

THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS

Tel: Katoomba 523.

Savininkas Ed. Valevičius.

Tarifas

Del

Geriausios sųlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 
Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

įskaitant butų, maistų ir patarnavimų £ 7.7.0 savaitei. 
Vaikams nuolaida.

smulkesnių sųiygų prašoma rašyt! arba skambint!.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

DOVANŲ SIUNTINIAI | BALTIJOS KRAŠTUS, ❖
LENKIJĄ IR USSR X

| 
x

LU SELL
Trading Company

J . 107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA
’ Mes siunčiame maisto, drabužių, vaistų ir kitų prekių 
standartinius ir pačių pokuotus siuntinius į visas USSR dalis,

; į Baltijos kraštus ir Lenkijų.
Mūsų firma santykiauja su geriausiomis bendrovėmis Lon- 

done, Švedijoj ir Danijoj. Mes

I
 pristatymų ir draudimų.

Siuntinius priimame: darbo
5 v. p.p. ir šeštadieniais nuo 9

Esant reikalui, maloniai painformuojame telefonu WJ 2272 
darbo dienomis iki 9 v. ryto ir po 6 vai. vakaro.

X
>:

pilnai atsakome už siuntinių

dienomis nuo 9 vai. ryto iki 
vai. iki 12 v.

“Savi pas savus”
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU
VIŠKA IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA IŠTAIGA, PER KURIĄ JOS GALI
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS J LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR. 
O TOKIA IŠTAIGA YRA: RAŠYKITE — BALTIC STORES LTD., 
421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND, teiraukitės, 
IR JUMS TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PASTŲ.

UŽSAKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS JO 
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS.

Užsakę rami* sužino laukite pakvitavimo iš savo artimųjų, nes už siuntinį atsako 
BALTIC STORES BENDROVĖ.

Nesibaidykite, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų sumos, 
nes Baltic Stores skuba pirma pasiųsti kas užsakyta, o tik paskui suveda sųskaitas. 
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti 
netik visokius siuntinius, bet taipogi ir maisto siuntinius!

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažų mokestį (informacijos šutei- 
kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainaraščių, tik pa
prašykite parašydami. PRAŠYKITE MŪSŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS YRA ŠALPOS DARBAS, todėl Baltic Stores būda
mos grynai lietuvių nuosavybe stengiasi ne pasipelnyti, bet kiek galint daugiau pa
dėti savo tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siuntinius. Nes tai gyvybinis reikalas tiek 
siuntėjui tiek gavėjui.

NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrimų" prie
maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS) ’ X

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND. I
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8 MŪSŲ PASTOGE 1959 m. sausio 16 d.

ntau pastogė
J.E. VYSK. BRIZGIO SUTIKIMAS

Kai pžinome iš praeitos “Mū
sų Pastogės”, J.E. vysk. V. Briz- 
gys atvyksta iš Amerikos lankyti 
Australijos lietuvių. Lėktuvas, 
skrendąs iš Honolulu, manoma, 
nusileis Mascot aerodrome š.rn. 
sausio 28 d. (trečiadienį) 10 vai. 
ryto.

S.m. sausio 10 d. Sydnėjaus lie
tuvių organizacijų atstovai turė
jo bendrų posėdį, kuriame buvo 
aptarta sutikimo galimumai ir 
priemonės. Ta proga buvo nu
spręsta kreiptis į Sydnėjaus ir 
apylinkių lietuvius, prašant juos 
juo skaitlingiau dalyvauti jo Eks 
celencijų sutinkant.

Sydnėjaus skautės atvyks are- 
odroman tautiniais drabužiais, o 
tos, .kurios jų neturi, skautiško
mis uniformomis. Skautai vyrai 
atvyksta taip pat uniformuoti.

SYDNĖJUS
PROTESTUOJAMA

ALB-nės Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba pradėjo rinkti parašus 
po protestu Vatikanui, kuriame 
prašoma, kad būtų vėl atstatyta 
Lietuvos pasiuntinybė su pilnomis 
diplomatinėmis teisėmis.

Valdybos nariai tikisi, kad ne
atsiras nė vieno lietuvio, kuris po 
šiuo protestu nepasirašytų.

MP1

SPORTININKAMS 
ATŽYMĖTI VAKARAS

ALB-nės Sydnėjaus Apyl. Val
dyba ir sporto klubas “Kovas” 
jungtinėmis pastangomis š.m. sau
sio 31 d. (šeštadienį) 7 v.v. di
džiojoje Newtown’o Police Boy’s 
salėje rengia “Kovo” sportinin
kams, dalyvavusiems Melburno 
sporto šventėje, gražų priėmimų 
ir drauge didelį šokių vakarą.

Gros puiki muzikos kapela, bus 
gerai paruoštas ir pigus bufetas. 
Vakaro metu bus atžymėti tie ko- 
viečiai sportininkai, kurie vienu 
ar kitu būdu atsižymėjo sporto 
šventėje Melburne. Bus iškilmin
gai įteikiamos ir Sydnėjaus lietu
vių skirtos dovanos. Į šį išimtiną 
vakarų maloniai kviečiami visi 
Sydnėjaus ir apylinkių lietuviai, 
o taip pat ir “Kovo” nariai.

PASIRENGIMAI BLYNŲ 
BALIUI

Sydnėjaus Mot. Soc. Globos D- 
ja š.m. vasario 7 d. rengia tradi
cinį Blynų Balių Cabramattos Ci
vic Hall salėje.

Gros gera kapela, bus turtinga 
loterija ir įėjimas tekainuos tik 
18/6 su pilna vakariene. Užsisa
koma vietos pas draugijos nares.

PAVOJINGAS POSŪKIS
Malonu patirti, kad “Atžalos” 

teatras nutarė pakartoti spektaklį 
Bankstowne. Daugelis mūsų 
tautiečių dėl įvairių kliūčių ne
galėjo jo pamatyti. Iš tikrųjų bū
tų didelis nuostolis tiek visuome
nei, tiek ir rengėjams jei šį spek
taklį ne visi galėtų pamatyti.

Bankstowno Lietuvių salė yra 
pakankamai erdvi visus priglausti. 
Tad turėsime gerų progų pamaty
ti “Atžalos” Teatro vaidinimų.

Inf.

ŠAUKIAMAS SUSIRINKIMAS
Sydnėjaus Liet. Moterų Social. 

Globos D-jos Valdyba š.m. sausio 
25 d. 2 v. p.p. šaukia visuotinį 
narių susirinkimų Sydnėjaus Liet. 
Namuose, Redferne.

Bus aptariami svarbūs reikalai, 
todėl dalyvavimas būtinas.

TROCADERO BALIUS 
BUVO SĖKMINGAS

Kaip kasmet, taip ir šįmet sau
sio mėn. 9 d. gražiausioj Sydnė
jaus salėj ►— Trocadero Sydnė
jaus liet Caritas surengė tradici
nį savo balių, kurio pelnas skiria
mas lietuviškosios labdaros reika
lams.

Šiemet sydnėjiškiai lietuviai ba

Pageidaujama, kad visi tautiečiai, 
kurie tų dienų bus laisvi nuo 
kasdieninių pareigų, taip pat at
vyktų areodroman svečio pasitik
ti.

Tame pačiame organizacijų po
sėdy buvo išrinktas Jo Ekscelen
cijai sutikti ir priimti komitetas, 
kurin įėjo kun. P. Butkus ir inži
nieriai — B. Daukus ir I. Jonai
tis.

š.m. sausio 29 d. 7 vai. v. Aus
tralian Hotel salėje bus oficiali 
vysk. V. Brizgio sutikimo vaka
rienė. Joje, be mūsiškių ,daly
vaus ir žymių australų. Kas nori 
šiame pobūvyje dalyvauti, prašo
mi dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis į jau minėtus Jo Eksce
lencijai sutikti ir priimti komite
to narius.

liuje skaitlingiau dalyvavo ir ren
gėjų nenuvylė. Baliaus nuotaikų 
ypač pagyvino meninė programa: 
“Dainos” choras ir pavieniai pro
gramos dalyviai. Padainavo solo I. 
VMaonytė ir pašoko baletininkė 
R. Rataitė. MPI

MELBOURNAS
PADĖKA

A.L. Kultūros Fondo Valdyba 
reiškia viešų, nuoširdžią padėką 
Kultūros Dienų

1) RENGĖJAMS:
Lietuviams dailininkams, pri- 

siuntusiems savo darbus ir daly
vavusiems meno parodoje, taip 
pat — p.p. Simankevičiui, Zika
rui, Žemkalniui, Jakučiui;

Lietuvių Teatro-Studijųs reži- 
soriui J. Gučiui, aktoriams — Ku
činskui, Rainiui, Trinkai, Petri
kui, Ratkevičiui, A. Gučiui, Uk- 
nevičiūtei, Matulevičienei ir ad
min. vadovui Matulevičiui;

Solistei G. Vasiliauskienei, p. 
A. Zubrui, Melbourno Lietuvių 
Dainos Sambūrio dirigentui A. 
čelnai, Sambūrio Dainoriams, 
akompon. Miss Fitzgerald, p. E. 
Karazijienei, p.p. A. dėmėtai ir 
R. Kazlauskui.

2) TALKININKAMS:
Kun. Vaseriui, skelbusiam iš 

sakyklos apie Kultūros Dienų pa
rengimus;

Padėjusioms parengti Meno pa
rodą — p. čypienei, p.p. Vingiui, 
Gyliams ir Baltrūnui;

Meno parodoje budėjusioms po
nioms — T. Klupšienei, Kabaille- 
nei, J. Klupšienei, žižytei, Jaku
tienei, Kazlauskienei, čypienei, 
Vingienei, Gasiūnienei, Vaitkie
nei, Baltaduonytei, Snyraitei, La
zauskienei, Bulakienei;

Padėjusiems rengti Dramos 
spektaklį — p.p. Gasiūnienei, V. 
Baltutytei, p.p. Saženiui ir Paš
kevičiui;

V. Kudirkos koncertą .— aka
demijų padėjusiems ruošti — po
niai I. Tamošaitienei, p.p. Vin
giui, Dudėnui, Maleckui ir Bra- 
niškai;

Salėje budėjusiems panelėms — 
Pranaitytei, Antanaitytei, Stanku- 
navičiūtei, p.p. Braniškai, Kaz
lauskui, Nagulevičiui ir Zdanavi
čiui;

Ponioms, parengusioms Kultū
ros Fondo kavutę Lietuvių Na
muose, — Antanaitienei, Aglins- 
kienei, Bitienei, Baltrūnienei, Ja
kutienei, T. Klupšienei, Krauzie- 
nei, Kalvaitienei, Maleckienei, 
Mikailienei, St. Pankevičienei, Še- 
mienei ir Bartkienei.

3) RĖMĖJAMS:
A.L.B-nės Krašto Valdybai (pe

reitos kadencijos) už £ 25.0.0 do
vanų,

Adelaidės Liet. Teatrui-Studl- 
jai už dovanų £ 10,

A.L. Kultūros Fondo Melbour
no skyriui už {mokėjimą £ 10,

Meno parodoje aukojusiems jos 
išlaidoms padengti po 10 šil.: p.p. 
Grigaitienei, Nekrašiui, Janulai

čiui, Bikulčiui, dviem nežinomiems

LAIMĖJO LIETUVAITĖ 
"ŠIŲ METŲ MERGAITĖS” GROŽIO TITULĄ

Melburno televizijos stotis HSV 
7 pr. metais kas mėnesį rinkdavo 
gražuolę. Spręsdavo speciali komi
sija iš 6 asm. Balandžio mėn. gro
žio konkursų laimėjo žinoma Mel
burne lietuvaitė Vida Budrevičiu- 
tė — Aleknienė.

Gruodžio mėn. iš vienuolikos iš
rinktųjų didele persvara gražuo
le tapo jau mūsų minėtoji lietu
vaitė Vida. Ji surinko 3646 taš
kus, kai tuo tarpu antrąjį prizą 
gavusioji — tik 2968 taškus.

Tuo būdu Vidai Aleknienei bu
vo suteikta galimybė veltui ke
liauti aplink pasaulį drauge su sa 
vo vyru, kaip 1958 m. gražuolei, 

aukotojams, po 8 šil. — p. Jasai
čiui ir nežinomam aukot., po 5 
šil. — p.p. Dantai, Ostrauskui ir 
eilei asmenų, aukojusių po 2-5 
šilingus, kurių pavardės neišskai
tomos.

Visiems, visiems nuoširdus lie
tuviškas ačiū.

A. Mikaila
A.L. Kultūros Fondo 

Valdybos p-kas

CANBERRA
PASIKEITIMAI VALDYBOJE
Canberros Apyl. Valdybos na

rys Jonas Normantas, išvykdaj- 
mas iš Canberros, iš eitų pareigų 
atsisakė ir į jo vietą pakviestas 
kandidatas Juozas Žilinskas.

Revizijos Komisijos narys Na
poleonas Volkas iš pareigų pasi
traukė ir į jo vietą išrinktas Au- 
genijus Narbutas.

Canberros Apyl. Valdyba

PADĖKA
ALB-nės Canberros Apyl. Val

dyba ir Soc. Globos Moterų Sek
cijos Valdyba suoširdžiai dėkoja 
visiems, padėjusiems suruošti š. 
m. lapkričio 28 d. Vakarą — Pa
silinksminimų.

Ypatingą padėką reiškiame p. 
p. R. Genienei ir O. Pilkienei, 
taip gražiai tvarkiusioms loteriją; 
p. F. Katauskienei už skanų tor
tą; p. Narbutienei už gėles ir vi
soms kitoms ponioms, kurios au
kojo bufetui.

Soc. Globos Moterų Sekcijos 
Valdyba

NEWCASTELIS
NEWCASTELIO LIETUVIAMS

Pranešame, kad šias metais 16- 
osios Vasario minėjimas, ryšium 
su J.E. Vyskupo V. Brizgio atsi
lankymu, įvyks š.m. vasario 1 d. 
Broadmedow katalikų parapijos 
salėje. Ta proga bažnyčioje iš
kilmingas pamaldas J.E. Vysku
pas V. Brizgys laikys 11 vai., po 
to toje pačioje salėje vyks ši pro
grama:

I. Minėjimo atidarymas, 2. 
Vyskupo pasveikinimas, 3. paskai
ta, 4. Newcastelio lietuvių cho
ras išpildys 4 dainas, 5. Tautinių 
šokių grupė — 3 šokius. Bus de
klamacijų.

J. E. Vyskupas V. Brizgys at
vyks iš Sydnėjaus penktadieni, 
sausio 30 d. 3.14 vai. p.p. i 
Broadmedow geležinkelio stoti, to
dėl kviečiame tautiečius juo 
skaitlingiau dalyvauti sutikime.

Apylinkė* Valdyba

> S.m. sausio mėn. 25 d., sekmadienį, X

: BANKSTOWNO LIETUVIŲ SALĖJE (EAST TERRACE) |

J bus suvaidinta \ X

; “PAVOJINGAS POSŪKIS” |
I "ATŽALOS” TEATRO SPEKTAKLIS

• Pradžia 5 vai. p.p. X
; Tuoj po spektaklio bus šokiai. Gros gero orkestro muzika, $
• šaltas alus ir geri užkandžiai. X
! Bilietų kainos 10 ir 8 šil. Mokiniams ir vaikams 5 šil.
> Visus kviečiame gausiai dalyvauti.
• RENGĖJAI |

MALONŪS SKAITYTOJAI!
Nepamirškite savo pareigos: 

Postai notomis, čekiais ar money 
orderiais paskubėkite atsiųsti 
“Mūsų Pastogės*' prenumeratą 
šiems melams ir atsilyginti (kas 
dar skolingas) už praeituosius.

PINIGUS SIŲSTI ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, 
N.S.W.

ir išmokėta 500 svarų grynais pi
nigais smulkioms kelionės išlai
doms.

Laimėjusioji tėra tik 22 m. am
žiaus, kuri atvyko į Australiją 
su tėvais prieš 9 metus. Paskuti
niu metu ji dirbo mašininke Ka
rališkame Melburno Technikos 
Koledže ir ištekėjo tik prieš ke
letą mėnesių.

Melburno didieji dienraščiai šį 
įvykį plačiai aprašė, įsidėdami di
džiules laimėtojos nuotraukas.

Sveikindami jaunąją tautietę, 
linkime, kad ateityje lietuvaitės 
vardą iškeltų į pačias viršūnes.

MPI

PARTIZANŲ DAINA

Kada buvau dar kūdikėlis, 
Tada supai, motule, tu, 
Bet greit prabėgo ta jaunystė. 
Dabar į karą išeinu.

Neverki, sena motinėle, 
Ir negraudink sesių jaunų, 
Neverk ir tu, jauna mergaite, 
Ne* a* iš karo negrįšiu.

Kad į Tėvynę grįžtų laisvė 
Ir grįžtų laisvė su daina, 
Tai būt smagu gulėt kapuose, 
Kada bus laisva Lietuva.

Nepink vainiko man iš rožių, 
Tik iš žalių eglė* šakų, 
Kad jo* primintų žalią mišką 
Ir veidu* mylimų draugų.

Eglute, miško karaliene, 
Vadinsiu tave sesute.
Priglausk mane nuo miško vėjo 
Po savo žalia šakute.

Palinko diemedis daržely, 
Palinko jovaras gražus, 
Tada išėjo narsu* vyras. 
Palikę* žmoną ir vaiku*.

Ji* atsisveikindama žmonelę, 
Bučiavo skaisčius veidelius. 
Paėmęs ant rankų tvirtųjų 
Bučiavo mažu* vaikeliu*.

Vaikeliai ėmė gailiai verkti, 
Klausė tėvelio: kur eini, 
Kam šautuvas pečiu* tau slegia, 
Kam mus mažyčius palieki?

Ji* peržengė seklyčios slenkstį, 
Prašė palaimos iš dangaus: 
Dieve, palaimink mūsų žygį, 
Dieve, palaimink mus visus.

• JAV L. Bendruomenės nau
joji centro valdyba paskelbė sa
vo pirmąjį žodį spausdintu leidi
niu.

Pasisakiusi, kad pagal PLB sei
mo priimtą konstituciją Bendruo
menei turi rūpėti visos tautinio 
darbo ir reiškimosi sritys — švie
timo, kultūrinė, socialinė, šnipi
nė, ekonominė, politinė — valdy
ba pastebi, kad ji tam naudosis 
savomis organizacinėmis priemo
nėmis, bei sieks esamų instituci
jų bei organizacijų bendradarbia
vimo ir talkos, laikantis tarpusa
vio susiklausymo dvasios.

Pereidama prie konkrečių už
simojimų, valdyba paliečia veik 
visas veiklos sritis. Iš įdomesnių 
užsimojimų įsidėmėtini yra: ir to
liau skirti kultūros premiją, su
kurti Tėvynės Biblioteką, kuri 
būtų dovana nepriklausomai Lie
tuvai.

PAMALDOS SYDN. LIETUVIAMS
Sausio 25 d. pamaldos Went- 

worthville karmelitų banž. 10 vai. 
45 min.;

Sausio 25 d. Wollongong lietu
viams W. Katedroj 5 vai. po pietų.

Vasario 1 d. Bankstowne St. 
Brendan’s bažn. 10 vai. 45 min.

Vasario 6 d. pirmasis penkta
dienis — išpažinčių Bass-Hills 
bažn. nuo 7 vai. vak. klausys kun. 
St. Gaidelis, S.J.

(Aš būsiu išvykęs su J.E. sve
čiu j Brisbaną).

Vasario 8 d. bus tik vienos pa
maldos Camperdowne — 12 vai. 
kurias atlaikys kun. St. Gaidelis, 
S.J. Prieš pamaldas išpažintys.

SUTIKSIME SAVO GANYTOJĄ
Mūsų Garbingas svečias J.E. 

vysk. V. Brizgys atskrenda į Syd- 
nėjų 28 sausio 10 vai. prieš pietus 
Pan American Line Flight No 
845 (iš Honolulu). Visi kurie tuo 
laiku galite atitrūkti nuo savo 
darbų, maloniai prašomi j Mascot 
areodromą (overseas terminal). 
Ypač būtų gražu ir patrauktume 
svetimų dėmesį, jei mergaitės ir 
ponios dėvėtų taut, drabužius, o 
berniukai skautai būtų savo uni
formose. K.P.B.

Kiti apie mus
SAITAI TARP BERLYNO IR 

PABALTIJO KLAUSIMŲ
"Bulletin des Presse — 

und Informationsamtes der Bun- 
desregierung” gruodžio 16 d. lai
doje pateikia vieno vyriausybės 
kalbėtojo radijo pranešimą Ber
lyno klausimu. Kalbėtojas t.k. pa
reiškė: “Chruščiovas pasakė, so
vietų valstybė niekad nevedusi 
agresyvinio karo prieš kitus, tai 
esą sovietinei valstybei svetima. 
Sovietų ministeris pirmininkas 
klysta, jei jis mano, kad Europos 
tautos turinčios menką atmintį. 
Niekas iki šiol dar neužmiršo So
vietų žygio prieš Suomiją, jų da
lyvavimo Lenkijos okupacijoje, 
niekas neužmiršo ir Pabaltijo val
stybių bei Besarabijos aneksijos...

“Norges handels 
og Sjofarts Tides- 
d e” (Oslo) polemizuoja su 
Chruščiovo tvirtinimu Berlyno 
klausimu, kad Berlyno gyvento
jai, gavę laisvo miesto statusą, 
patys galėtų apsispręsti, kiek il
gai jie tokioje,santvarkoje norė
tų gyventi. Laikraštis primena 
Lietuvos, Latvijoj ir Estijos liki
mą, kurių gyventojai norėję likti 
laisvi, o sovietų kariuomenė vis- 
vien tuos kraštus okupavo. Po 
to jau visa vykę kaip patepta:

SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJA MELBOURNE

kviečia visus tautiečius su svečiais

HAVAJŲ BALIU 
I I

RUOŠIAMĄ UŽGAVĖNIŲ PROGA

š,m. vasario mėn. 6 d. (penktadienį), 7,30

BRUNSWICK TOWN HALL.

Bilietui ir staliukus galima užsisakyti pas p. Morkūnienę —
Tel. LF5957.

NUOSAVUS NAMUS,

MAŽĄ DEPOZITĄ,

įmokėjus

GREITAI, TVARKINGAI IR GRAŽIAI PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
(SAVININKAS M. LUKAUSKAS)

REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. 
107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS.

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Skambinti telefonu WJ 2272 — darbo dienomis iki 9 vai. 

ryto ir po 6 vai. vakaro.

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 Elisabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W. (Tel. MX 2120).

4

I

SUTVIRTINIMO 
SAKRAMENTAS

Užbaigdamas savo lankymą Syd- 
nėjuje, Didž. Gerb. J.E. Vysk. V. 
Brizgys kovo 22 d. suteiks Sutvir
tinimo Sakramentą tiems lietuvių 
vaikučiams, kurie eina Komuni
jos ir turi apie 10 metų amžiaus, 
o taip pat ir visiems suaugusiems, 
kurie dėl kokių nors priežasčių 
šio sakramento nebūtų iki šiol pri
ėmę.

Kadangi laiko nedaug, todėl 
maloniai prašau juo skubiau pas 
mane užsirašyti, suteikiant asme
niškai ir laišku šias žinias: Var
das ir pavardė, gimimo data ir 
vieta, krikšto apytikrė data ir vie
ta, pasirinktas Sutvirtinimo var
das ir pasirinktas Sutvirtinimo tė
vas berniukams, o motina mer
gaitėms (vardas, pavardė). Žiū
rėti, kad jie būtų katalikai ir pa
tys jau priėmę Sutv. Sakr.

Nuoširdžiai prašau visus, o ypač 
suaugusius šia ypatinga proga pa
sinaudoti ir šią svarbią religinę 
pareigą atlikti.

Kun. P. Butkui* 
Sydney Liet. Kapelionas

Milijonai gyventojų pareiškę sa
vo “nenorą” gyventi savisto
viai. ..

AR PAVERGTOSIOS TAUTOS 
DUOSIS TOLIAU 
IŠNAUDOJAMOS?

“Agrarpolitische 
Rundschau” (Bonn), 
Tarptautinės valstiečių unijos or
ganas vokiečių kalba, gruodžio 
mėn. laidoje cituoja unijos su
rengtos konferencijos Briuselyje 
rezoliucijas, kuriose pabrėžiama, 
kad sovietų vykdomos ūkinės re
formos yra daugiau taktinės, nes 
išnaudojimas tęsiamas ir toliau. 
“Pavergtosios tautos iš naujosios 
sovietų žemės ūkio politikos ne
turės jokios naudos”. Tikrasis 
komunizmo siekis tebelieka: pa
saulį užvaldyti. Ar Chruščiovui 
įvairios reformos pavyks? Tai 
priklausysią nuo to, ar Sovietų 
pavergtos tautos duosis ir toliau 
save išnaudoti, bet nemažai pri
klausysią ir nuo laisvojo pasaulio 
laikysenos. — Pranešimuose iš 
atskirų kraštų yra ir skyrius apie 
Lietuvą, antrašte: "Trum
pas sapnas įgauti daugiau suve
renumo”. Nušviečiamos sovietinės 
Lietuvos kai kurių sluoksnių pa
stangos savistoviau tvarkyti savo 
krašto ūkį, kam, tačiau, tuoj pa
sipriešino Maskva.

(E.)

i

X

6


	1959-01-16-MUSU-PASTOGE_0001
	1959-01-16-MUSU-PASTOGE_0002
	1959-01-16-MUSU-PASTOGE_0003
	1959-01-16-MUSU-PASTOGE_0004
	1959-01-16-MUSU-PASTOGE_0005
	1959-01-16-MUSU-PASTOGE_0006

