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PAVOJUS LIETUVOS ATSTOVYBEI 
BRAZILIJOJE

Naujasis prezidentas nori anuliuoti Pabaltijo
** diplomatinių atstovų kredencialus **

Dar vienai laisvosios Lietuvos 
diplomatinei atstovybei susidarė 
pavojus. Kaip “Eltos Informaci
joms” pranešama iš Sao Paulo, 
Brazilijos naujasis prezidentas 
dr. Janio Quadros jau š.m. vasa
rio 3 d. davęs savo užsienio rei
kalų ministeriui parėdymų, kurio 
antras punktas yra toks:

”2) patikrinti, ar Pabaltijo 
valstybės — Latvija, Lietuva ir 
Estija —, kurios jau prieš ilges
nį laikų yra pranykusios, dar tu
ri diplomatinius atstovus, akre
dituotus Brazilijoje. Teigiamu 
atveju — anuoliuoti kredencia
lus”.

Prezidento Quadros parėdymo 
ištraukos vasario 4 d. jau buvo 
paskelbtos vietos brazilų spaudo
je ir per radijų. Netrukus po to, 
žinia perėjo ir į tarptautinių ži
nių agentūrų tinklų ir buvo atsi
spausdinta kai kurių Vakarų Eu
ropos laikraščių. Kartu paminint, 
kad prezidentas Quadros imasi 
žygių atstatyti diplomatinius ir 
prekybinius santykius su Vengri
ja, Rumunija, Bulgarija ir kitais 
satelitais.
Lietuviškų veiksnių reakcija

VLIKo Prezidiumas š.m. vasa
rio 9 d. paskelbė tokį komunika
tų:

“Prezidentui ir vyriausybei 
Brazilijos Respublikoje pasikei
tus, buvo pastebėtas politiniu 
nuotaikų pakitimas. Pagal gautus 
iš Brazilijos tikrus pranešimus 
tos naujos politinės nuotaikos 
įtakoje tenykštė vyriausybė gali 
siekti nustatyti palankesnius san
tykius su Sovietų Sųjunga ir gali 
eiti prie Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos pasiuntinybių diplomatinio 
statuso Brazilijoje susiaurinimo 
arba net panaikiųimo.

Šį komunikatų skelbiant, Lietu
vos, Latvijos ir Estijos pasiunti
nybių Brazilijoje diplomatinio 
pripažinimo susiaurinimo klausi
mas tebebuvo svarstymų stadijo
je. Svarbu, kad visų kraštų lie
tuvių bendruomenės, politinės, 
religinės, ekonominės, kultūrinės 
ir kitokios organizacijos, o taip 
pat ir pavieniai asmens, tuoj siųs
tų telegramas ir laiškus oro paš
tu:

Jo Ekscelencijai DR. ALFON
SO AVINOS deMELLO FRAN
CO, Brazilijos Užsienio Reikalų 
Ministeriui, Rio de Janeiro.

Telegramose ir laiškuose pro
testuoti prieš Lietuvos pasiunti
nybės uždarymų ir prašyti nepri
pažinti Sivietų Sųjungos okupa
cijos Lietuvoje, toliau tęsiant su- 
verinės Lietuvos Respublikos ats
tovybės ir konsulatų pilno statu
so pripažinimų.

Telegramas ir laiškus geriau
sia būtų surašyti portugalų ar 
prancūzų kalbomis.”

VLIKo Vykdomoji Taryba va
sario 10 d. pasiuntė Brazilijos 
prezidentui Quadros telegramų, 
kurioje taip pat prašyta leisti to
liau veikti Lietuvos pasiuntiny
bei Rio de Janeiro.

Panašios telegramos tuo tarpu 
Brazilijos prezidentui pasiųstos 
ir iš kitų Europos bei kitų že
mynų lietuvių institucijų.

Brazilijos lietuvių kolonijos 
taip pat tuoj sukruto. Sao Paulo 
lietuvių kolonija dar vasario 5 d. 
Brazilijos prezidentui ir užsienio 
reikalų ministeriui pasiuntė tele
gramas, prašant nepripažinti so
vietinės okupacijos Pabaltijo val
stybėse bei leisti jų diplomati
nėms ir konsularinėms įstaigoms 
ir toliau veikti.

*
Žinia apie> numatytų Pabaltijo 

diplomatinių atstovų kredencialų 
panaikinimų Brazilijoje laisvojo 
pasaulio lietuviams, be abejo, 
bus staigmena, nois daug kam 
buvo žinoma, kad naujasis Bra
zilijos prezidentas Quadros ima
si “naujos” politikos sovietinio

KOMUNISTŲ PULDINĖJIMAI
KLAIPEDA - IS KRITIŠKOSIOS PUSES 

ŽIŪRINT
ČEKISTIŠKAI SUKURTI 

“ĮRODYMAI” PRIEŠ 
PAŠKEVIČIŲ

čekistų įstaiga Lietuvoje už
ėmė ištisų vasario 11 dienos 
“Tiesos” puslapį “įrodymais”, 
kad vienas iš kompartijos vadų 
(sekretorių) Lietuvoje, V. Niun
ka, buvęs teisus, prieš Kalėdas 
Maskvoje tvirtindamas, kad Jung
tinės Valstybės slepiančios Chi- 
cagoje “karo nusikaltėlį” M. Paš
kevičių, kuris esųs kaltas išžudęs 
bene 12,000 žmonių Ukmergėje, 
o dabar gyvenus sau, prisidengęs 
Povilionio pavarde.

“Chicago Tribune” tada nu
siuntė reporterį Niunkos nuro
dytu adresu, bet nerado tenai jo
kio Povilionio, o rado Paškevičių, 
visiškai nesislapstantį ir nepakei- 
tusį pavardės, kaip tų Niunka 
tvirtino. Paškevičius reporteriui 
pareiškęs, kad kaltinimas tiesiog 
kvailas ir baigta, nes nieko pa
našaus jis nepadaręs. Niunka, 
matyt, susirūpino ir užsiundė če
kistus “surinkti įrodymų”. Tie 
“įrodymai” tai aštuonių asmenų 
neva laiškai, kuriuos tie žmonės 
neva parašę “Tiesai” patys. Pus
lapio gale net pastaba pridėta, 
kad “Laiškų kalba ir stilius ne
taisyti”. Todėl labai būdinga, kad 
aštuonių autorių, įvairaus išsila
vinimo, įvairaus užsiėmimo ir net 
įvairių tautybių, visų kalba ir sti
lius visiškai vienodi, 
ir gana taisyklingi, be to, nuos
tabiai panašūs į visus kitus įvai
rių asmenų įvairiais laikais čekis
tams neva duotus parodymus, ku
riuos čekistai dabar protarpiais 
skelbia.

Kad atrodytų “patikimiau”, po 
laiškais dedamos atitinkamų as
menų parašų klišės, o G. Treide- 
rienės (M. Paškevičiaus sesers) 
net visas laiškas nufotografuo
tas. Šis laiškas kaip tik daug ats
kleidžia. Treiderienės ar ne Trci- 
derienės iš tikrųjų jis rašytas, 
tų gali spręsti tik kas jos rašyse
nų pažįsta. Bet viena aišku, kad 
laiškas parašytas rašyti labai ne
įgudusią ranka. O tačiau sakiniai 
sudėstyti visiškai raštingai, nes
kaitant poros smulkių netikslu

bloko atžvilgiu. Tai ne pirmas 
atsitikimas, kad nauji preziden
tai stengiasi išeiti iš ikšiolinio 
užburto rato ir bando naujus ko
egzistencijos su Rytais galimu
mus. Pavergtųjų tautų žmonių 
nuomonė, kad nudegs pirštus vi
si, kurie per karštai siekia ben
dradarbiavimo su Maskva.

Pabaltijo tautų veiksniai ir vi
suomenė laisvajame pasaulyje ne
nuleis rankų. Darys pastangų, 
kiek bus galima ir nepaliaus rei
kalauti nepripažinti Pabaltijo so
vietinės aneksijos. Nepaliaus rei
kalauti taip pat, kad tikraisiais 
Lietuvos diplomatais ir konsulais 
būtų pripažįstami tie, kurie ats
tovauja laisvųjų, nepriklausomų
jų Lietuvų.

mų, Neįgudusi laiško rašytoja 
taip taisyklingai galėtų parašyti 
tik perrašydama iš parašyto ir 
paduoto teksto, arba diktuojama. 
Be to, spausdintasis to paties laiš
ko tekstas rodo, kad laiškai vis
gi šiek tiek taisyti (iš “keturis 
penkis metus” surinkta “ketve
rius penkerius metus”, įdėta laiš
ke praleisti skyrybos ženklai).

Tarp “įrodymų” yra net dvi 
nuotraukos. Vienoje uniformuo
tas vokietis šautuvu taiko į mo
terį su vaiku. Nedrįso tvirtinti, 
kad tas uniformuotas vokietis tai 
Paškevičius, bet, esu, ji “prime
na” vienam laiške pasakojamų ne
va matytų vaizdų. Kita nuotrauka 
turėtų būti jau neva Paškevičiaus 
iššaudytų žmonių nuotrauka. Apie 
tų nuotraukų, žinoma, galima sa
kyti kų tik nori, kadangi joje nie
ko aiškaus nematyt. Galima saky
ti, kad gal tai pėstininkai kyla į 
atakų, gal tai bolševikų aukos 
Praveniškėse ar Rainiuose, o gai 
Katyne...

Tai dar vienas isteriškas ban
dymas neištikimų bolševikų ben
drininkų — gestapininkų Lietu
voje padarytus nusikaltimus būti
nai prikergti čekistų rankoms ne
pasiekiamiesiems lietuviams, o 
taip pat ir kraštams, kuriuose 
čekistai neturi galios siautėti.

PRANEŠĖ LIETUVOJ APIE 
SIDZIKAUSKO LANKYMĄSI 

ARGENTINOJ
Vasario 10 d. “Tiesa” įsidėjo 

laiškų iš Argentinos, kuriame 
pranešama, kad “misijų, kulių 
metu įvairių religijų misijonieriai 
rūstino savo sektų bailius prieš 
bujojančių socialistinę sistemų, 
atvažiavo iš šiaurės Amerikos 
pragariško “rojaus” Vaclovas Si
dzikauskas”. Jis atsivežęs kažko
kius “partizanus”, kurie žadėję 
atkurti Lietuvų krauju ir šautu
vu, o V. Sidzikauskas sakęs, kad 
Lietuva turinti būti tokia, kokia 
buvusi. Publika nelabai pritariu- 
si, bet supratusi, kad V. Sidzi
kauskas esųs “gudrus kvailys”, 
nes tvirtinus, jog Amerika Lie
tuvų išvaduosianti ir Sidzikaus
kui atiduosianti...

NESUVOKIAMI ĖJIMAI
Naujojo Amerikos prez. J. Ken

nedy užsienio politika vis dar 
reikalinga aiškumo. Iki šiol ne
buvo jo nedviprasmiško ir fak
tais pagrįsto pasisakymo dėl viso 
politinių problemų komplekso. 
Kaikurios diplomatiniu šydu pri
dengtos jo užuominos tuo ar kitu 
klausimu dar nerodo jo politikos 
linijos.

Vakarų pasaulio politiniai ko
mentatoriai mano, kad šiuo metu 
dar esu jam ir per anksti tarti sa
vo žodį, kai jis tik mėnesį išgy
veno Baltuosiuose Rūmuose. Iki 
šiol, esu, jis dar nėra pakankamai 
susipažinęs ne tik su visa padė
tim, bet dar reikiamai neišstudi
javęs politinės konjunktūros ir 
karinės organizacijos bei strategi
jos.

Tačiau spaudos pranešimai vis 
kelia tarsi kurstomųjų mintį, kad 
prez. Kennedy stropiai rengiasi 
pirmam susitikimui su Sovietijos 
diktatorium N. Chruščiovu, kuris 
greičiausiai jau įvyksiųs balandžio 
mėnesį.

Ištisus metus sovietinis radijas 
ir spauda pranešinėja apie atski
rus Klaipėdos ūkinio gyvenimo 
laimėjimus. Tik retkarčiais — ku
rios nors partinės konfęrencijos 
metu — viešai nušviečiama ir 
antroji, negerovių pusė. Neseniai 
vykusioj Klaipėdos miesto parti
nėj konferencijoj ne mažiau kaip 
26 partiečiai pareigūnai vykdė 
“savikritiką.”, arba kaltino vieni 
kitus.

Bendrai ėmus, Klaipėdos pra
monė pereitais metais dirbo gerai, 
net viršijusi bendruosius planus, 
kaip skelbia Statistikos valdyba. 
Bet šioje partinių pareigūnų kon
ferencijoje pasireiškė ir antroji 
medalio pusė.

Yra žinoma, kad Klaipėdoje 
veikia labai plati tekstilės pramo
nė (jau nepriklausomos Lietuvos 
laikais tai buvo stambi pramonė). 
Seniai siekiama pagalbinius dar
bus kiek galint mechanizuoti. Bet 
konferencijoje paaiškėjo, kad dar 
ir dabar yra beveik tiek pat pa
galbinių darbininkų, kaip audėjų. 
“Gulbės” fabriko direktorius V. 
Lisauskas nusiminęs pareiškė: 
“Siekiame pagalbinius darbus me
chanizuoti. Nutarėme priemones. 
Lengvosios pramonės valdyba 
mums pritaria — bet materialiai 
neparemia”. Taip ir lieka mecha
nizacija ant popierio.

Klaipėdos žvejyba toje partinė
je konferencijoje taip pat parodė 
antrųjų medalio pusę. Kas savai
tę bent keletu kartų girdime 
Vilniaus radijo pranešimus apie 
žūklę, gamybos programos virši
jimų. O šioje konferencijoje žve
jybos žinovai kritikavo, kad dar

Kitaip parašytas pranešimas ne
būtų galėjęs pasirodyti Lietuvo
je viešai, net per “Tiesų”, bet 
kai pripainiota apie kvailius, ku
rie visdėlto gudrūs, ir apie "misi
jas”, kuriose įvairių religijų “mi
sionieriai” vienu metu kalba prieš 
“socializmų”, Lietuvoje bus daug 
kam aišku, kad tie “buržuaziniai 
nacionalistai” vis dar gyvi ir ne
nurimsta. LNA

Dėl šios priežasties ir jis ir 
Chruščiovas tesu laukimo pozici
joj ir nei vienas, nei antras neno
rįs aštrinti padėties. Dėlto lyg ir 
stagnacijos būklėn atsidūrę net 
opieji Kongo, Laoso ir Kubos 
klausimai, kuriuose šiuo metu 
vyksta politinė kova dėl valdžios.

Nežiūrint šio aprimimo, visdėl- 
to teigiama, kad abu oponentai 
rengiasi lemiamam susidūrimui ir 
aštrina savo propagandos ašme
nis: sovietai triumfuoja, kad jų 
satelitas sėkmingai skrenda į Ve
nerų, o amerikiečiai skelbia, kad 
apie balandžio mėnesio vidurį jų
jų žmogus jau bus satelite skrai
dinamas į erdves. Iš kitos pusės 
prez. Kennedy administracija 
skubos būdu stiprina apsiginkla
vimų ir tvirtina smogiamųjų savo 
užjūrinių bazių jėgų.

Gali būti, kad jau pirmasis di
džiųjų galybių susitikimas bus 
rengiamas iš stiprumo pozicijų, 
kaip nesenai rinkimų metu nau
jasis Amerikos prezidentas yra 
pasisakęs?

vis atsiliekųs komplektinis žvejy
bos mechanizavimas, gi laivai per 
daug stovinėja krante be darbo 
(kodėl, kritikai nepasakė, o jei 
pasakė, tai Vilniaus “Tiesa” to ne
pranešė). Griežtai buvo kritikuo
jama Planavimo komisija. Girdi, 
žvejybos laivų skaičius nuolat di
dėja — o jūreivių skaičius tos pa
čios plano komisijos esųs mažina
mas. ..

Daug priekaištų susilaukė Klai
pėdos statybininkai; jie pereitų 
metų statybos plano neįvykdė. 
Dėlto pramonės darbininkai ir 
žvejai negavo tiek butų, kiek 
jiems pereitais metais buvo paža
dėta. Statybos trestui buvo skir
tos stambios lėšos pritaikyti nau
jus statybos būdus, bet kritikai 
pasakė, kad 20% tų lėšų liko ne
paliesta.

Eilė Klaipėdos įmonių, pasiro
do, netik planų neįvykdė, bet ir 
su nuostoliais dirbo. Dar nuosta
biau, kad tarp įmonių, kurios dir
ba nuostolingai, yra ir stambus 
Klaipėdos celiuliozės — popieriaus 
kombinatas. Direktorius Servilinas 
tuo tarpu, esu, giriasi savo pasie
kimais.. . Fabrike esu sunkios dar
bo sųlygos, pasitaikų daug sužei
dimų. •

Konferencijoje buvo keliamas 
klausimas, ar viskas padaryta, 
kad žmonės Klaipėdoje gyventų 
gerai, sveikai, kultūringai. Klaipė
doje yra daug klubų, bet tai dau
giausia šokių vietos. Net profesi
nės sųjungos tais klubais nesido
mi. Mieste esu net 83 bibliotekos, 
“bet tik kelios turi žmoniškas sų- 
lygas”, pasakė konferencijoje vie
nas kritikas. Mieste taip pat ne
užtenka ir kino teatrų.

Ne viskas, tvarkoje esu ir su 
mokyklomis. Užplanuotos mokyk
los lėtai statomos, dar neorgani
zuotas ir darbinis vaikų auklėji
mas. Trūksta vaikų poilsio aikšte
lių.

Kelios dešimtys kalbėtojų kriti
kavo buitines sųlygas Klaipėdos 
mieste ir patiekė visų eilę pasiū
lymų.

į konferencijų buvo atvykęs ir 
Ministerių tarybos pirmininkas M.

Į UŽSIENIO LIET. 
VISUOMENĘ!

Naujaiic Brazilijos preziden
tas yra pavedęs savo vyriausybei 
atšaukti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos pasiuntinybių Brazilijoje 
pripažinimą. Jeigu šis patvarky
mas bus įvykdytas ir tuo būdu 
pasiuntinybės panaikintos, bus su
duotas skaudus smūgis ne tik Lie
tuvai, ne tik visoms trims Pabal
tijo valstybėms, bet iš viso laisvės 
gynimo nuo Sovietų reikalui. To
dėl nuoširdžiai kviečiu užsienio 
lietuvius, o ypač Amerikos lietu
vių visuomenę, tuojau masiškai 
siųsti Brazilijos prezidentui Ja
nio Quadros telegramas ir raštus, 
prašant, kad Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pasiuntinybės Brazilijoje 
būtų toliau pripažįstamos ir kad 
joms būtų leista nekliudomai vei
kti, kaip ligi šiol.

Labai dėkodamas iš anksto už
sienio lietuviams už šią jų naują 
patriotinę akciją, esu įsitikinęs 
kad ji didžiai patarnaus Sovietų 
okupuotosios Lietuvos svarbiems 
interesams.

LOZORAITIS, 
Lietuvos Diplomatiojs Šefas

ESTIJOS ŠVENTĖ
Šio “M.P.” numerio išleidimo 

dieną estai visame laisvame pa
sauly švenčia savo 43 metų nepri
klausomybės sukaktį.

Šia proga reikia pabrėžti, kad 
Estijos likimas yra panašus j mū- 
sąjj. Estija atsikūrė tuo pačiu lai
ku, kaip ir Lietuva, ji kovojo dėl 
savo laisvės, kaip ir mūsų sava
noriai ir visa tauta, ji per dvide
šimts metų džiaugėsi nepriklauso
mo gyvenimo palaima, kaip ir mes 
bei mūsų broliai latviai.

Nors nepriklausomojo gyveni
mo metu gal ir kildavo tarpe šių 
Pabaltijo tautų vienokių ar kito
kių nesklandumų, tačiau su estais 
lietuviai ne tik anais laisvės lai
kais, bet ir tremtyje yra nuošir
dūs kaimynai ir bičiuliai.

Kadangi mūsų ateities likimas 
yra labai tampriai su jais susijęs, 
kadangi ir mūsų ir jųjų tautas 
naikina tas pats rusiškasis bolše
vizmas, tai mūsų abišalė pareiga 
dar sutamprinti bendro gyvenimo 
ir sugyvenimo saitus, kad ateityje 
bendromis pastangomis ir jėgo
mis gelbėtumės nuo bendrųjų 
priešų.

“Mūsų Pastogė” nuoširdžiai lin
ki estams juogreičiau susilaukti 
laisvės ir atkurti nepriklausomą 
Estiją! -«

VENGRIJA VĖ VILIOJA 
PABĖGĖLIUS

Oficiali Vengrijos žinių agen
tūra MTI paskelbė, kad asmenys, 
kurie pabėgo į užsienius po 1956 
metų sukilimo, galį grįžti, nesibi
jodami represijų ir persekiojimų, 
jeigu nėra įvykdę jokių krimina
linių nusikaltimų.

šumauskas. Naujais Klaipėdos 
miesto partijos sekretoriais išrink
ti K. Mackevičius (buvo ir anks
čiau), M. Arsentjevas ir A. Rim
kus, tai reiškia du lietuviai ir vie
nas rusas.

Iš konferencijos darbų susidaro 
apgailėtinas vaizdas, kad Klaipė
da tik žvejybos bazė, o ne Lietu
vos miestas, krašto ūkio pulsų 
laikąs.
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Ar mūsų jaunimas nutautes? RUSAI LIETUVOJE

Praėjusios Meno Dienos Sydnė
juje ir vykę įvairūs suvažiavimai 
rodo lietuvių Bendruomenės Aus
tralijoj gyvenimo gajumų. Norė
čiau čia paliesti taip mums vi
siems rūpimų lietuvių tariamų at
šalimų tautiniuose reikaluose, nes 
tarsi jaučiasi slenkanti pesimizmo 
gaida, kad nutautėjimas žengia 
pernelyg greitai, kai ypač tatai 
pasigirsta iš vyresniosios kartos 
tarpo dėl jaunimo, o ir jaunesnio
ji karta primeta vyresniesiems ne- 
sidomėjimų tautinio gyvenimo ei
ga-

^Senosios kartos, augusios ar 
dirbusios prieš pirmąjį karą Rusi
joj, atstovų Australijoj lyg jau 
nebeturime. Lieka dar vyresnieji, 
lankę svetimas mokyklas, bet jas 
baigę ar pradėję dirbti jau savoje 
valstybėje.

Labai greit pamirštama, kad 
pirmaisiais savos valstybės gyve
nimo metais grįžusi iš Rusijos po 
revoliucijos inteligentija ne per
daug jau buvo lietuviška. Tarny
ba plačioje Rusijoje, kur tūlas net 
artimiausioje apylinkėje neturėjo 
pažįstamo tautiečio, svetima ap
linkuma, socialus bendravimas su 
kitataučiais, varžymas tarnybai 
katalikų, savos spaudos nebuvimas 
— visa tai paliko savo atspalvį ir 
veikė nutautinimo linkme. Dar 
vienas veiksnys, tai lietuvaičių in
teligenčių beveik visiškas nebuvi
mas. Tuo būdu grįžę i Rusijos mū
sų aukštesnieji valdininkai turėjo 
žmonas kitatautes ruses arba kau- 
kazietes, buvo jų tarpe priėmusių 
stačiatikių tikybą, kas tų laikų 
pažiūroms buvo lygu išdavimui. 
Daugeliui jų, o ypač jų žmonoms 
lietuviškai teko mokytis beveik 
nuo pat pradžios. Dabartinė vy
resnioji karta, išgyvenusi Nepri
klausomybės laikotarpį, nepatyru
si politinės ar kultūrinės pries
paudos ar net jau svetimų moky
klų nelankiusi, dėl jaunesniųjų 
nutautėjimo negalėtų daug ko pa
sakyti, nes j juos pačius svetima 
aplinkuma neveikė ir jie svetimos 
aplinkumos spaudimo nepatyrė.

Lietuviai nutautėjimui yra ats
parūs, atsparesni negu kai kurios 
kitos tautos, bet visiškai tai ban
gai nepasiduoti negali. Jaunimas, 
kuris čia pradėjo lankyti mokyk
las, pasilikdamas jose ilgesnį ar 
ilgokų laikotarpį, išaugęs skirtin
gose sąlygose, bendraudamas su 
Australijos jaunimu mokyklose ir 
už mokyklos ribų, daugiau yra 
nutautėjimo galimumų veikiamas, 
jeigu iš kitos pusės nėra jame pa
laikomas lietuviškumas. Dalis jau
nimo, kurį nuo atvykimo ligi Šiam 
laikui yra mokyklose, jau galvoja 
ankliškai, kadangi jam sunkiau 
galvoti lietuviškai, nes su anglų 
kalba jis yra suaugęs. Taip nors 
jis moka lietuviškai pakankamai, 
gali išsireikšti gerai lietuviškai, bet 
galvosena yra angliška ir kai ka
da minčiai išreikšti jau trūksta 
žodžių. To, aišku, niekas nepakeis. 
Galime pastebėti, kad, jei namuo
se kalbame lietuviškai, vaikai į 
tėvus visada kreipiasi lietuviškai, 
bet tarpusavyje dažnai kalbasi 
angliškai. Skirtumas yra ir tame, 
kad Rusijoj gyvenusiems rusai bu
vo politiniai priešai, jų kalba ir 
tikyba buvo priešo, čia gi sve
timoji kalba nėra priešų, o draugų 
kalba.

Atšalimas prie lietuviškumo gal 
daugiau pastebimas jaunime, ne
dalyvaujančiam tautinėse organi
zacijose, tuo tarpu studentijos, 
moksleivijos ar dalyvaujančio tau
tinėse organizacijose jaunimo lie
tuviškumas yra neabejotinas ir 
šioji jaunimo karta dar mums 
priklauso ir priklausys.

Nutautėjimas kaip toks vyksta 
ir vyks, ypač, kada nėra naujo pa
pildymo iš tėvynės. Nesu tuo klau
simu optimistas, tik klausimas ku
rioje kartoje nutautėjimas galū- 
tinai įsivyraus, o kad kada nors 
įvyks — abejonių yra maža. Ge
riau tegu įvyksta dešimtoje, negu 
pirmoje kartoje, nes man asme
niškai yra žinomi faktai, kad čia 
gimę jau pirmosios kartos mokyk
linio amžiaus vaikai visai nemoka 
lietuviškai.

Kartais daromas palyginimas su 
Amerikos lietuviais: žiūrėkite, sa
ko, ir organizacijos ir spauda ir

bažnyčios ir t.t. Reikėtų nepa
miršti, kad be papildomos pokari
nės imigracijos, Amerikon yra dar 
prie pirmąjį pasaulinį karą atvy
kusių nemažas skaičius. Antra ver
tus, neteko man skaityti mokslinių 
studijų dėl Amerikos lietuvių nu
tautėjimo proceso, bet jau prieš 
30 metų buvo ten lietuvių nemo
kėjusių gimtosios kalbos, nors sa
ve dar lietuviais laikiusių. Be to 
Amerikoj skirtingos sąlygos: kiek
vienas amerikietis didžiuojasi sa
vo kilmės “country”, save laiky
damas tikru amerikiečiu. Jų rasė, 
kultūra, kalba kilusi iš įvairių šal
tinių ir priskyrimas jų prie ang-

lų vien dėl vartojimo tos pačios 
kalbos būtų nonsensas, čia gi aus
tralas didžiuojasi tuo, kad jis yra 
anglas ar anglų kilmės, neatsižvel
giant į savo protėvių patekimo į 
šį kraštą aplinkybes.

Ar mūsų jaunimas yra užtekti
nai lietuviškas? Manyčiau taip, ką 
įrodo lietuvių studentų organica- 
cija, sporto klubai, skautai, šokių 
grupės, jaunimo pobūviai ir pa
rengimai. Savo jaunimu mes dar 
galime tik džiaugtis, o vyresnio
sios kartos pareiga juos paskatin
ti eiti į mokslus, nes akademinis 
jaunimas nutautėjimui yra atspa
riausias. Z.K.

Politika ir kasdienybė
VISOSE VAKARŲ VALSTYBĖSE 

GAUDOMI SOVIETINIAI IR
SATELITINIAI ŠNIPAI

Pastaruoju metu beveik nepra
eina diena, kai nebūtų pranešta 
apie šnipinėjimo lizdų atidengi
mus ir šnipų pagavimus ar teisi
mus.

Vokietijoje t.k. susektas Fed. 
Vokietijos laivyno jūrų kapitonas 
Krenz. Pas jį rastas mikro-foto 
aparatas ir mikro nuotraukos 
slaptų karinių dokumentų ir ob
jektų. Jis pagautas, tariant, “ant 
karštų pėdų”. Kaltinamas palai
kęs jau ilgesnį laiką santykius su 
viena "rytine valstybe”.

Berlyne (vakariniame sektoriu
je) suimtas inžinierius Sommer, 
kaltinamas taip pat šnipinėjimu 
vienos rytinės valstybės naudai.

Šveicarijoje suimti du Šveicari
jos piliečiai, kurie šnipinėjo ko
munistinės valstybės naudai. Jau 
neseniai šveicarų vyriausybė pa
prašė du Čekoslovakijos pasiunti
nybės diplomatus iš Šveicarijos iš
sikraustyti. Jie buvo prieš tai su
čiupti bešnipinėjant.

Viena įdomiausių šnipinėjimo 
aferų prieš kurį laiką buvo ati
dengta Anglijoje ir dabar svars
toma Londono teisme.

Kaltinami penki asmens: Taria
mas kanadietis Arnold Lonsdale, 
kuris tikrovėje yra rusas ir vaidi
na prekybininką, Harry Frederic 
Houghton, vienos slaptos britų 
laivyno bandymo stoties tarnauto
jas, jo sužadėtinė Elisabeth Gee 
ir John Kroger su žmona, kurie 
vaidino knygų prekybininkus, šni
pų lizdo (Krogerio nuosavybė) 
namai buvo Londono priemiesty
je. čia buvo įrengtas gerai užmas
kuotas galingas trumpų bangų 
siųstuvas, čia priimdavo Maskvos 
šifruotas telegramas ir buvo siun
čiami iš čia šifruoti pranešimai. 
Maskvos signalo raktas rastas Kro
gerio namuose. Per kratą rasta 
mikro filmai, mikroskopai, ang
liški, amerikietiški ir kitokie ban
knotai, Nauj. Zelandijos pasai, 
įvairūs elektriniai įrengimai. Slap
ti mikrofilmai rasti paslėpti Bib
lijos puslapiuose. Rasti įvairūs 
chemikalai išnaikinti magnetofo
nų juostelių tekstus. Paprastame 
žiebtuvėlyje rasta įvairūs mikro
filmai ir šifrai.

Neseniai ir trijuose Skandina
vijos kraštuose buvo pagauti so
vietiniai ir satelitiniąi šnipai. Ypač 
didelis šnipų antplūdis, pirmoje 
eilėje iš Vokietijos sovietinės zo
nos, registruojamas Fed. Vokie
tijoje. Kai kurių įstaigų duomeni
mis spėjama, kad Vak. Vokietijoje 
yra keliolika tūkstančių “rytinių” 
agentų.

NENORI DIKTATŪROS
Vakarų Berlyno burmistras W. 

Brandt, kalbėdamas austrų socia
listų partijos atstovams Vienoje, 
pasakė:

“Argi galima suderinti kolonia
lizmo likvidavimą didžiojoje pa
saulio dalyje su naujos koloniali- 
nės imperijos steigimu Europoje. 
Negi toks turi būti mūsų istorinis 
likimas. Neabejotinai tautų apsi
sprendimo teisė turi būti pritai
kyta Europai taip pat”.

Kalbėdamas apie Vokietijos eo

cialdemokratų partijos uždavinius, 
W. Brandt pasakė, kad vokiečiai 
pasimokė iš praeities. “Mūsų šių 
dienų kietas priešinimasis komu
nistams yra pateisinamas, nes 
mes praėjome pragarą nacių lai
kais. Mes nenorime tikėti, jog 
esame išsigelbėję iš to pragaro 
tiktai tam, kad vėl patektume po 
diktatūra”.

PESIMIZMAS NE VIETOJE
Čikagos “Žiburiai” apgailestau

ja atvykstančių iš už “geležinės 
uždangos” jaunuolių indiferentiš
kumą. Tokių jau ten susitelkę 
apie penkiolika asmenų, kurie ne 
tik šalinusi nuo kitų, bet dar ruo- 
šiąsi susimesti į paskirą grupę.

Nėra tikslu, kai Žiburiai neap
dairiai pažymi, jog okupuotoj Lie
tuvoj jaunimas esąs, girdi, jau ne
be toks, kokį norėtų matyti...

Ir iš tiesų, mes ten jaunimą 
matome kitokį, nes faktai štai ką 
sako: kai šnipų, čekistų bei mas- 
kvinių “boicų” išstatytų sargybų 
knibždesy Lietuvos Nepriklauso
mybės švenčių progomis suplevė
suoja Laisvės vėliavos, net bažny
čių bokštuose, o žuvusių didvyrių 
partizanų kapai paskęsta gėlėse, 
tai rodo, kad jaunuolių Laisvės 
troškimas ir religija niekuomet 
taip stipriai nėra reiškęsis. Skys
tai praslystamomis iš ten žiniomis 
dažnai išgirstam, kad jaunuolių 
meilę savo kraštui, saviesiems, sa
vai tautai ir ryžtą laisvei bei ti
kėjimui maskoliai tik smurtu bei 
jaunuolių gyvybėmis sutramdo.

Vidmantas

Neseniai tarybinė spauda pra
dėjo kelti labai krikščionišką šū
kį. Teisybė, čia pat vis šūkaujama 
ir grasinama amerikiečiams, bet 
kartu nemaža rašoma ir paklydu
sių sielų reikalu. Tas ar kitas jau
nuolis, sako, nebūtų nusikaltęs, jei 
visokie partijos biurokratai būtų 
laiku ištiesę pagalbos ranką. Va
dinas, bolševikai, sakytumėm, 
įvykdė savyje kažkokį perversmą 
be jokio kraujo praliejimo ir stai
ga pasidarė labai geri. Ne tai, 
kad jie rūpintųsi apskritai žmo
gum. Jiems staiga parūpo nusi
kaltęs žmogus, jo globa ir gel
bėjimas. Ak, žinome gi Kristaus 
kalbą apie reikalą palikti būrį 
gerųjų avelių ir eiti ieškoti vie
nos paklydusios. Tiktai krikščio
niškoje visuomenėje niekas ypač 
nepabrėžia to reikalo pagelbėti pa- 
klydusiems ar galintiems paklysti. 
Bolševikai tą reikalą iškėlė stai
ga kažkokiu stačiu kampu, su di
deliu riksmu, su triukšmu, barda
mi, ūdydami ir smerkdami visus 
tuos, kurie nesusiprato laiku iš
gelbėti kurią nors sielą.

Iš pradžių nelabai ir supratome, 
kas čia atsitiko. Galvojome, kad 
Čia gal bus labai pavėluotas atgar
sis, palyginti, jau senos Chruščio
vo kalbos, kurioje jis gyrėsi buvęs 
susibičiuliavęs su vagim ir parū
pinęs jam net gerą darbą su noru 
pataisyti. Paprastai į Chruščiovo 
kalbą atsiliepiama tuojau par. 
Tuojau prabyla Sniečkus, o paskui 
jį ir visi vidutinieji ir mažutėliai 
komunistukai ir apsimetėliai. Bec 
dėl tų vagių ir paklydusių avelių 
iki šiol niekas nesakė dar prakal
bų. Dar neseniai “šluota” juokėsi 
iš Raseiniuose vykusio draugiško 
teismo, kuriame buvo svarstoma 
pakartotinio išeikvojimo byla, ir 
štai staiga visos propogandinės 
birbynės iš pagrindų pakeitė toną. 
Ar tai iš tiesų yra tik pavėluotas 
Chruščiovo kalbos atbalsis, ar kaž
kas kita?

Aiškaus atsakymo iki šiol neda
vė nė tie “Komjaunimo tiesoje” 
ir “Tiesoje” ispausdintieji repor
tažai šitomis paklydusiųjų sielų 
gelbėjimo temomis. Tik jau pasi
skaitę “Tiesoje” Vytauto Minioto 
reportažą “Paduok žmogui ran
ką”, rodos, būsime suradę atsa
kymą, kodėl tie Lietuvos bolševi
kai taip staiga sukrikščionėjo. Po 
tuo apsimestiniu sukrikščionėjimu, 
pasirodo, yra slapstomi visi sun
kumai, su kuriais susiduria rusų 
įkurdinamas Lietuvoje. Tų rusų 
mūsų krašte jau h' taip yra kaip 
amaro, bet vis dar labai pastebi
mai daugėja. Partijos pareigūnai 
miestuose h’ darbovietėse nebeį-

AŠTRI MASKVOS REAKCIJA Į KENNEDY 
PAREIŠKIMUS DĖL RYTŲ EUROPOS TEISIŲ

Vilniaus “Tiesa” šių metų 28-je 
laidoje atsispausdino iš Maskvos 
“Pravdos” naujojo JAV preziden
to Kennedy “kalbos apie padėtį 
šalyje” santrauką. Anksčiau so
vietiniai laikračiai Amerikos pre
zidentų ir politikų pareiškimus 
taip plačiai necituodavo. Arčiau 
pasižiūrėjus matosi, kad Maskva 
iš Kennedy kalbos kruopščiai iš
rankiojo visa tai, ką Kennedy pa
sakė apie negeroves Amerikoje. 
Iš “Pravdos” ir ’’Tiesos” atpasa
kojimo išeina, kad Amerikoje 
šiandien jau tikrai nieko gero ne
bėra, kad taį smunkąs kraštas... 
Taip Maskvos propaganda pikt- 
naudžioja prezidento Kennedy 
kalbą, perteikdama ją visai krei
vame veidrodyje.

Bet mus šiuo atveju domina dar 
kas kita. Iki šiol, jei Vakarų val
stybininkai kartais prisimindavo 
pavergtas Rytų Europos tautas, 
maskvinė propaganda stengdavosi 
tokius išsireiškimus nuo tų tautų 
nuslėpti. Tam yra ne mažai pa
vyzdžių. Bet šį kartą ir “Pravda” 
ir “Tiesa” surizikavo pacituoti 
Kennedy pareiškimą Rytų Euro
pos tautų klausimu. “Tiesoje” tai 
šitaip skamba: “Nors JAV dėme
sys labiausiai sutelkiamas ties ne
komunistinio pasaulio vystymo už
daviniais, mes niekada neturime 
pamiršti savo vilčių, kad Rytų Eu
ropos tautos galų gale pasieks 
laisvę ir gerovę.” Reikia suprasti

galvoseną Lietuvoje, kad žinotu
me, jog tokie Amerikos preziden
to pareiškimai, atspausdinti sovie
tiniame laikratyje, gyventojuose 
sukelia tam tikras nuotaikas.

Tad ir nenuostabu, kad Maskva, 
nors ir geroku pavėlavimu, tą Ken
nedy pareiškimą apie Rytų Euro
pos tautas aštriai kritikavo. Ir 
“Pravda” ir “Izvestija” kartoja 
pasenusią giesmę: Tokie pareiški
mai esą lygūs įsikišimui į kitos 
valstybės vidaus reikalus. Tai ro
dą, kad Vašingtone vis dar viešpa
taujanti “senoji” dvasia.

Susidomėjo Maskvos kritika dėl 
Kennedy kalbos ir Maskvoje re
ziduoją užsienio diplomatai. Kaip 
mano Londonao radijas BBC, Mas
kva norinti Vašingtoną jau iš 
anksto įspėti, dėl kurių klausimų 
Kremlius neis į jokias derybas. 
Jų tarpe kaip tik ir yra Rytų Eu
ropos tautų problema. Chruščiovas 
ir dabar siekia artimų kontaktų 
su Kennedy ir susitarimų su Ame
rika, bet kai tik keliamas Rytų 
Europos klausimas, Chruščiovui 
tai yra skaudi rakštis. Dėl to ir 
“Pravdos” bei “Izvestijų” aštri 
reakcija dėl kelių žodžių, prezi
dento Kennedy pasakytų Rytų 
Europos tautų laisvės naudai.

Tarptautiniai politiniai sluoks
niai tebesuka galvas, kokia bus 
prezidento Kennedy artimiausių 
laikų taktika Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu. E.

veikia su jais susidoroti ir nesis
tengia tokiems daryti kokių nois 
išimčių. Iš “Komunisto” žurnalo 
kiek anksčiau buvo galima darytis 
išvadą, kad demobilizuojamieji 
rusai apgyvendinami Lietuvoje ir 
aprūpinami darbu, jei čia yra bu
vęs jų karinis dalinys. Miniotas 
mums atveria akis, kad iš tikro 
ne visai taip yra. Minioto aprašo
masis Olegas Rakušinas net ir 
pats klausia save, kas jo laukia 
Klaipėdoje, ko jis ten važiuoja. 
Matyt, Klaipėdoje geriau negu Ka
zachstane, į kurį siunčiami lietu
viai jaunuoliai. Matyt, jis važiavo 
į Lietuvą su viltimi, kad užimtie
ji kraštai nedarys jokių kliūčių, 
gerai įkurdins, duos gerą darbą 
ir ant rankų nešios kiekvieną ru
są. Tokios viltys gali kilti kiekvie
nam, kuris tik pasiklauso pilnų 
nusižeminimo Paleckio ar Snieč
kaus kalbų apie draugystę ir bro
lybę su rusų tauta. Tos kalbos 
yra aiškiai diktuojamos baimės, 
kad Maskva nenuverstų jų nuo 
sostų, neįtartų nacionalistine po
litika ir nepasielgtų taip, kaip 
Latvijoje ar kituose kraštuose. 
Taigi tokie Olegai ir marma į 
Lietuvą mūsų, be abejo, žinodami 
mūsiškių bolševikų prorusišką lai
kyseną.

Bet ir Lietuvoje veikia tam tik
ri suvaržymai, pasų, prisirašymo 
ir kitos kliūtys. Už jų, matyt, už
kliūva ir rusai, ir kol kas, grei
čiausia, dar nėra tokio aiškaus 
patvarkymo, kad kiekvienas iš 
bet kurio pakampio atsibastęs ru
sas būtinai turi būti rusišku senu 
papročiu apglamonėjamas, išbu
čiuojamas, aprūpinamas pasu, bu
tu, darbu. Toks nors būtų, bet, 
aišku, jis kol kas neišdrįstamas 
įteisinti, nes tai galėtų sukelti vi
suotinį žmonių nepasitenkinimą 
ar net ir neramumus. Taigi vis
kas vykdoma pusiau oficialiai, vis
kas priklauso ne nuo raidės, bet 
nuo atitinkamų pareigūnų įsigy
venimo į prorusišką dvasią. O kai 
tie pareigūnai, net ir partiniai, 
pradeda žiūrėti potvarkių raidės, 
tai jie pasielgia taip, kaip mums 
“Tiesoje” rašo Miniotas. Dėl to 
jie Klaipėdoje ir neištiesė rankos 
Olegui Rakušinui vien tik dėl to, 
kad jis yra rusas. Miniotas yra 
įpareigotas įrodyti, kad visi tie 
pareigūnai, kurie Klaipėdoje ne
priėmė ir neįpilietino to Olego, 
pasielgė gal ir žmoniškai, vadinas, 
pagal įstatymus, bet ne krikščio- 
nikai, ne pagal Sniečkaus ir Pa
leckio prakalbų politiką.

Laimė dar, kad tarp tų Klaipė
dos pareigūnų būta ne vien tik

JUOZAS ALMIS JŪRAGIS

PASKUTINIAI LASAI
Su lietaus paskutiniais lašais 
Atsivėrė visi pumpurai.
Saulėn žvilgsnį keli ir prašai, 
Kad gyventi čia būtų gerai, 
Jei išsprogtų širdies pumpurai 
Su lietaus paskutiniais lašais...

Žėri saulėje skaidrūs lašai 
Tarsi perlai ant medžių šakų. 
Šviečia klevas žiedais geltonais, 
Didžiuliu auksiniu vainiku... 
O kai vėjas stipriau atsidus, 
Kris žiedai ir lašai nuo šakų 
Ant drėgnų ant nulytų takų, 
Ant mergaičių gelsvųjų kasų, 
Kris kaip aukso ir perlų lietus.

Ir staiga pajunti jog širdis 
Plaka didelio džiaugsmo taktu. 
Slėgt krūtinės daugiau neužklys 
Neramumas vienatvės naktų. 
Skamba juokas mergaičių jaunų, 
Aidi džiaugsmas viltingų dienų, 
Saulė šviečia linksma, o juodam 

debesy
Laumės juosta žėruoja šviesi.

PIETŲ KARELIJA
LIETUVOS SUVERENUME

Suomijos Šiaurės Karelijos dien
raštis Karjalainen vasario 6 ry
šium su š. Karelijos administraci
niu pertvarkymu prisiminė Sov. 
Sąjungos pagrobtąją Pietų Kare
liją. Dienraštis ta proga prisiminė 
ir tuos laikus, kai P. Karelija bu
vo Lietuvos suverenume. Tatai 
buvo jau labai seniai, ir patys lie
tuviai tatai veikiausiai jau bus 
pamiršę. XIII amžiuje Naugardo 
kunigaikštis buvo užkariavęs dalį 
pietinės Karelijos, kurią 1293 per
leido Lietuvos Did. Kunigaikščiui 
Gediminui. Gediminas Karelijai 
valdyti paskyrė kunigaikštį Nari
mantą, vėliau kunigaikštį Aleksan
drą. Tik kai Kiikisalmi pilies vai-1 
dovas su Gediminu Viipuryje pa
darė taiką, pietinė Karelija vėl 
grįžo Suomijos suverenumam

lietuvių, bet ir rusų, o kitaip ga
lima būtų visus partinius ir kom
jaunuolius apkaltinti “grubiu na
cionalizmu” ir pavaryti šunims 
šėko piauti. Tai būtų, be abejo, 
skaudu, nes jeigu jau nukentėti, 
tai bent tikrai už ką nors gera. 
O Rakušinas juk kas gi yra? Jau
nas rusų plėšikas!' Kad jis toks t 
yra, parodė juk ir teismas, nu
sprendęs tą vyruką už kirpyklos 
apiplėšimą uždaryti kalėj imam

D.B.I.

AZIJOS LAISVĖS DIENA PAVERGTŲJŲ SEIME

Pasirašius Korėjos karo paliau
bas, 1954 sausio 23 apie 22,000 ko
munistinės armijos belaisvių atsi
sakė grįžti iš JT nelaisvės namo. 
Nuo tada sausio 23-ji yra šven
čiama kaip Azijos Laisvės Diena. 
Tai dienai atžymėti New Yorke 
Carnegie Endowment patalpose 
įvyko šiemet specialus Pavergtųjų 
Seimo pilnaties posėdis. ■

“Sucementavimas solidarumo po 
visą pasaulį pasklidusių visų tų, 
kurie kovoja dėl laisvės ir prieš 
komunistinį imperializmą, ir su
stiprinimas vienybės ryšių tarp 
pavergtosios Europos ir pavergto
sios Azijos yra tinkamiausias bū
das Laisvės Dienai atžymėti”, 
skelbia sausio 23 Pavergtųjų Sei
mo pilnaties priimtoji deklaraci
ja.

Sovietų pavergtųjų Azijos ir 
Europos vienybės ryšys gražiai 
buvo pademonstruotas pačiame 
Pavergtųjų Seimo pilnaties posė
dyje, dalyvaujant laisvosios Kini
jos ambasadoriui prie JT, laisvo
sios Korėjos ambasadoriui — ste
bėtojui prie JT, taip pat Korėjos 
kare dalyvavusių Filipinų amba
sadoriui prie JT. Faktiškai prie 
Sovietų pavergtosios Europos ir 
Azijos vienybės ryšių prisijungė 
ir komunistų pavergtoji Amerika. 
Posėdyje taip pat dalyvavo ir žo
dį tarė Kubos Demokratinio Fron
to, kovojančio su Castro komunis
tine diktatūra, gen. sekretorius.

Posėdžiui pirmininkavo Paverg
tųjų Seimo pirmininkas V. Sidzi
kauskas, kuris įvedamajame žo-

dyje pabrėžė, kad sovietų paverg
tos tautos niekados nesusitaikys su 
joms užkarta sovietine vergija ir 
kad laisvasis pasaulis, gindamas 
savo laisvę, turi ryžtingai pasi
priešinti sovietinei vergijai ir ko
munistų sąmokslui tą vergiją plės
ti.

K.

IR KITI AFRIKOS STUDENTAI 
BĖGA IŠ MASKVOS 

UNIVERSITETO

Ir kiti trys afrikiečiai studen
tai atvyko iš Maskvos į Frankfur
tą. “Apkarto mums gyvenimas su 
rusais”, — pareiškė jie spaudos 
konferencijoje. Visi trys — Teo-‘ 
filius Okonkwo, 28 metų, iš Nige
rijos, Andrius Amar, 27 metų, iš 
Ugandos, ir Mykolas Ayih, 28 me
tų, iš Togo, — pasitraukė iš so
vietinio Draujgystės universiteto, 
negalėdami pakęsti paniekinimų ir 
persekiojimų iš komunistų parti
jos pusės.

“Mes palikome Maskvą ir dauge
lis kitų yra pasirengę pasekti mū
sų pavyzdžiu”, — kalbėjo spaudos 
atstovams trys buvę sovietinio 
Draugystės universiteto studentai.

Afrikos ir Azijos studentai vis 
labiau įsitikina, kad vienintelis 
Maskvos tikslas yra išnaudoti juos 
kaip sovietinės politikos agentus. 
Praėjusiais metais iš universiteto 
pasitraukė 150 studentų, šiemet 
nusivylusių yra dar daugiau.
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neužmiršti
Dipl. šefo S. Lozoraičio straipsnis, paskelbtas Šveicarijos 

dienrašty“ Basler Nacliricliten”.

Naujo Jungtinių Amerikos 
Valstybių Prezidento John Fitz
gerald Kennedy rinkimų proga 
sovietų vyriausybė ėmėsi savo 
propagandos manevro, stengda
masi vėl sukelti “taikingos koeg
zistencijos”, dargi draugingų san
tykių tarp Jungtinių Valstybių 
ir Sovietų Sąjungos miražą. Tuoj 
po rinkimų Chruščiovas pasiuntė, 
p. Kennedy sveikinimų telegra
mą, kurioje pasakė turįs vilties, 
kad abiejų kraštų santykiai klo
sis kaip Roosevelto laikais. Nau
jųjų metų priėmime Kremliuje 
Chruščiovas nuėjo dar toliau, nes 
paliesdamas būsimą santykių plė
tojimąsi Kennedy prezidentavimo 
metu, išreiškė dar vieną ir labai 
keistą viltį, būtent: kad “praei
tis bus greitai užmiršta”. Po inau
guracijos p. Kennedy gavo dar 
vieną sovietų vyriausybės sveiki
nimą, kuriame kalbama apie įta
rimų bei nepasitikėjimo pašalini
mą ir draugingumo sėklos daigi
nimą. Prie to propagandos manev
ro priklauso taip pat kai kurie 
paskutiniai sovietų vyriausybės 
žestai Vokietijos atžvilgiu. Kaip 
žinoma, sovietai, iš karto simulia
vę nesutinką su prekybos sutar
ties su Vokietija taikymu Vaka
rų Berlynui, greitai nusileido ir 
tuo padarė galimą sutarties pasi
rašymą. Chruščiovo pasiųsti Vo
kietijos kancleriui Adenaueriui 
naujųjų metų linkėjimai tikrumo
je buvo skiriami naujo Jungtinių 
Valstybių prezidento ausims. Ga
lop, “susitaikymo pasiūlymą” pa
darė Amerikos vyriausybei Fidel 
Castro, kuris nors ir yra maža fi
gūra sovietų šachmatų žaidime, 
bet turi tam tikros svarbos, nes 
yra sovietų pastatytas prie pat 
Jungtinių Valstybių lango.

Šis naujas sovietų vyriausybės 
mėginimas užmigdyti laisvojo pa-, 
šaulio budrumą sukelia klausimą: 
kas yra pasikeitę sovietų politi
koje? Atsakymas į tai tegali būti 
vienas: niekas nėra pasikeitę. So
vietų Sąjungos priešinga Jungti
nėms Valstybėms laikysena nebu
vo pagrįsta jų antipatija genero
lui Eisenhovveriui. Ji yra vienas 
pasireiškimų sovietų siekio pri
mesti pasauliui komunistinę sant
varką. Teisybė, gen. Eisenhowe- 
riui prezidentaujant Maskvos vy

riausybė aštriai įtempė santykius 
su Jungtinėmis Valstybėmis. Kar
tu ji vedė prieš tą garbingą žmo
gų biaurią šmeižtų kampaniją, 
kokiai nėra precedento diploma
tinių santykių istorijoje, ir kuri 
būtų sukėlusi visuotinę simpatiją 
gen. Eisenhoweriui net ir tuo at
veju, jeigu jis nebūtų pasižymėjęs 
tokiais dideliais nuopelnais, ko
kius jis turi savo kraštui ii- pasau
liui. Jo išėjimas iš prezidentų te
reiškia tačiau, kad į jo vietą atė
jo kitas garbingas žmogus, kurio 
sovietai dar nėra apšmeižę, bet 
tikrai apšmeiš ateity, kai tik jis 
pasipriešins jų reikalavimams. So
vietų politika nebuvo daroma iš 
antipatijos generolui Eisenhowe
riui ir ji nebus pakeista iš taria
mos sovietų “simpatijos” prezi
dentui Kennedy. Nuo to laiko, kai 
bolševikai smurtu sunaikino Ru
sijoje demokratiją ir pagriebė 
valdžią, Baltuose Rūmuose pasi
keitė 7 prezidento Kennedy pirm- 
takūnai: Wilsonas, Hardingas, 
Ciolidgeas, Hooveris, Roosevel- 
tas, Trumanas ir Eisenhoweris. 
Tačiau visi tie asmeniniai pakei
timai Vašingtone nei per krislą 
nepakeitė Sovietų Sąjungos ag
resyvios politikos ir jos brutalių 
metodų.

“... jokios aplinkybės nesulai
kys mūsų nuo mūsų tikslo pasie
kimo. Tas tikslas yra pasaulinė 
proletarinė revoliucija, pasauli
nės sovietų respublikos įkūrimas”, 
šitie žodžiai, paimti iš Lenino 

’ raštų, nereiškia kokio teoretinio 
principo, juos sovietų vyriausy
bė jau 42 metus vykdo savo poli
tikoje, juos patvirtina milionų 
bolševizmo aukų kraujas, ašaros 
ir kančios, nuo Lietuvos ligi Lao
so, nuo sovietų okupuotos Vokie
tijos dalies ligi pavergtos Kinijos. 
To pastovaus savo politikos tikslo 
— komunizmo ir sovietų viešpa
tavimo primetimo pasauliui — 
Maskva siekia vis tais pačiais, ne
pakeičiamais metodais, vartoda
ma smurtą ir laužydama visas tei
sės bei moralės taisykles, galio
jančias tautų ir žmonių santy
kiuose. Paskutinė Chruščiovo kal
ba, kurioje jisai paskelbė komu
nizmo laimėjimą visame pasaulyje 
esant neišvengiamą ir kvietė 
tarptautinę darbininkiją vartoti 

ginklus ten, kur “kapitalizmas” 
mėgintų priešintis, — yra n» kas 
kita, kaip reikalavimas, kad civi
lizuotasis pasaulis kapituoliuotų 
be sąlygų. Toje pačioje Chruščio
vo kalboje išreikšta viltis, kad p. 
Kennedy prezidentątujant praei
tis būsianti greitai užmiršta, yra 
įžūlūs reikalavimas, kad laisvojo 
pasaulio besąlyginė kapituliacija 
įvyktų užmerktam akim, neatsi
žiūrint tikrovės. Laimingu būdu 
p. Kennedy kalba, pasakyta jam 
perimant valdžią, rodo, jog jis 
aiškiai jmato tuos visus pavojus.

Vienas New Yorko laikraštis, 
dėstydamas naujųjų metų proga 
savo samprotavimus dėl tolimes
nės įvykių eigos, yra parašęs, kad 
1961 metais bus “Kennedy ir 
Chruščiovo” metai. Tai yra ne
tiksli ir pavojinga mintis. Ji gali 
sudaryti įspūdį, lyg sovietų sukel
tas visuotinis sukrėtimas, būtų 
tiktai Jungtinių Valstybių daly
kas. Tikrumoje tas sukrėtimas 
yra drama, kuri liečia kiekvieną 
tautą ir kiekvieną žmogų. Todėl 
būtų neteisinga naujojo Prezi
dento bei jo krašto atžvilgiu ir 
katastrofiška visiems — palikti 
Jungtines Valstybes sau vienas ir 
nesijungti kuo arčiausiai su jomis 
šitoje kovoje dėl žmonijos atei
ties.

Neseniai išleistas Maskvoje ko
munistinių partijų atsišaukimas 
ir Chruščiovo kalba, komentuo
janti tą atsišaukimą yra provo
kacijos dokumentai, kurie reiškia 
tiktai komunistinių pareigūnų 
nuomonę ir neturi jokios morali
nės vertės. Prieš tuos Maskvoje 
susirinkusius komunistus stovi vi
sa žmonija, — laisvosios ir so
vietų pavergtosios tautos — su 
didžiausiomis moralinėmis ir tiky
binėmis vertybėmis, kurias reikia 
ginti nuo bolševizmo ar iš jo at
gauti. Dar daugiau, reikia ginti 
nuo jo tai, kas sudaro pačią gy
venimo prasmę. Ir laisvasis pa
saulis turi visas priemones laimė
ti, jeigu jis susijungs į politiniai 
-moralinę pajėgą ir jeigu galop 
pasiryš stoti už visų tautų — so
vietų pavergtų, sovietų puolamų 
ir laisvų tautų — laisvę tokia 
pat energija, kokia sovietai sie
kia sunaikinti visų laisvę. Yra 
taip pat aukščiausias laikas, kad

IR SNIEČKUS NUSIŽEMINO
PRIPAŽINO, KAD KRAŠTE 

VIS DAR MAŽI DERLIAI
Lietuvos komunistų partijos 

pirmojo sekretoriaus A. Sniečkaus 
kalba visasąjunginės kp centro 
komiteto plenume pasižymėjo pir
moje eilėje — asmens kultu. 
Sniečkus savo kalboje minėjo 
Chruščiovą bent dvidešimt kartų’ 
Tai jau visai panašus asmens kul
to praktikavimas, kaip Stalino lai
kais. Sniečkus tą “meną” su
pranta.

Sniečkus, kalbėdamas apie Lie
tuvos žemės ūkio vystymąsi, už 
visus “laimėjimus” gyrė Chruščio
vą, už visas negeroves kaltino 
tai blogas oro sąlygas, tai vieti
nius darbuotojus, tik labai retais 
atvejais kaltę prisiėmė pats Lkp 
centro komitetas.

Paminėjęs, kad nuo 1955 metų 
Lietuvos žemės ūkiui buvusi duo
ta atitinkanti kryptis (specializa- 
vimasis į mėsos ir pieno ūkį), pra
nešė, kad per tuos 5 metus vidu
tiniškai per metus padidėjo: mė
sos gamyba 23%, pieno gamyba 
28%. Valstybinės mėsos paruošos 
per tuos pačius metus padidėjusios 
nuo 54.000 tonų iki 189.000 ta, o 
pieno paruošos nuo 286.000 iki 
704.000 tonų. Galvijų skaičius per
nai padidėjęs 17%, karvių 12%, 
kiaulių 24%. 1961 metų sausio 1 
d. kolchozuose ir sovchozuose šim
tui hektarų žemės ūkio naudmenų 
vidurkis buvęs po 9 karves.

“ANTIKOLflKINĖ 
PROPAGANDA DARBO 

ŽMONIŲ TARPE”
Kaip žinoma, Lietuvos žemės 

ūkis beveik perdėm sukolchozin- 

visų konfesijų Bažnyčios pradėtų 
savitarpio bendradarbiavimą iš
gelbėti žmonijai nuo pavojaus, 
kuris ir joms visiems gresia ir yra 
lygiai mirtinas.

Galimas dalykas, kad dėl šių 
minčių mes susilauksime priekaiš
to, kuris dažnai daromas egzi- 
liniams politikams, būtent: kad 
mes nesame nieko užmiršę ir nie
ko nauja išmokę. Tokia nuomose 
būtų teisinga, bet mes nesijaus- 
tumėm nusidėję. Iš tiesų, toje 
kovoje kurią bolševizmas veda^ 
prieš civilizuotąjį pasaulį, negali
ma nieko užmiršti, kas yra teisy
bė ir teisė, ir nėra reikalo apie 
tai ką nauja išmokti. O teisė ii’ 
teisybė yra sovietams nuodai. 

tas ir susovchozintas. Bet pasiro
do, kad žemės ūkyje dirbančiųjų 
tarpe iki paskutinių laikų dar pa
sireiškia “antikolūkinė propagan
da”. Sniečkus tai pripažino netie
sioginiai tuo, kad pasigyrė, jog 
“sėkmingas socialistinio žemės 
ūkio vystymasis pastaraisiais me
tais “visiškai demaskavo darbo 
žmonių tarpe visą antikolūkinės 
propagandos apgaulingumą ir men
kumą”. Ii- vėl Sniečkus malė sa
vo seną giesmę apie žemės ūkio 
skurdą nepriklausomos Lietuvos 
laikais.

TRŪKUMAI
Bet tas pats Sniečkus toliau sa

vo kalboje' atidengia tiek žemės 
ūkio negerovių, kad paneigia savo 
ankstesnius tvirtinimus. Girdi, gy
vulininkystėje geriau sektųs, jei 
būtų likviduotas prieauglio, ypač 
paršelių kritimas, jei nebūtų di* 
dėlių nuostolių realizuojant neį- 
mitusius gyvulius ir jauną prie
auglį. 1960 metais kolchozai ir sov- 
chozai pristatė 23% žemesnės kon
dicijos gyvulių, jų tarpe 49% 
galvijų. Kitaip tariant apie pusę 
visų pristatytų galvijų neatitiko 
sąlygoms, buvo per lengvi. Dar 
nesąs įveiktas atsilikimas gami
nant kiaušinius ir paukštieną. 
“Paukščių auginama mažai ir jų 
dėslumas menkas”.

Sunku su pašarais. “Dėl labai 
nepalankių meteorologinių sąlygų 
pernai paruošta mažai šiaudų, o 
šienas nuimtas menkos kokybės. 
Mažai turime ir pašarinių grūdų”. 
Tik su kukurūzais išėję kiek ge
riau.

Cituodamas Chruščiovą, Snieč
kus nusilenkęs pareiškė: “Mes esa
me teisingai kritikuojami už atsi
likimą gaminant grūdus. Mūsų 
respublikoje dar menkas grūdinių 
kultūrų derlingumas... Todėl pas
tarais metais grūdų gamyba nors 
ir didėjo, bet 1959-60 metais vis 
dar buvo 18% mažesnė už septyn
mečio rodyklių numatytą lygį”. 
Dėl blogų oro sąlygų (dar dau
giau dėl sovietinės netvarkos. 
Red.) “žuvo dalis žiemkenčių”. O 
jau po to Sniečkus atvirai pripa
žįsta: “1960 metais bendrasis grū
dinių kultūrų derlius sumažėjo pa
lyginti su 1959 metais, nors pagal 
sėjos darbų kokybę ir trąšų kiekį 
visiškai pagrįstai buvo galima 
laukti, kad grūdų gamyba žymiai 
padidės”. Bet Sniečkus ir pats pri
pažįsta, kad būsią neteisinga visą 

kaltę už nesėkmes laukininkystėje 
suversti tik nepalankiam orui. Pri
pažino ir organizacinius trūkumus, 
nors ir nepasakė, kad tie trūku
mai glūdi kolchozinėje, sovietinė
je sistemoje.

Kalbėdamas apie bulves, Snieč
kus pranešė, kad 1960 metais jų 
buvę gauta tik po 96 centnerius 
iš hektaro. O kai prisiminė cuk
rinius runkelius, Chruščiovas jį 
pertraukė ir paklausė: “Koks Lie
tuvoje gaunamas cukrinių runke
lių derlius?” Sniečkus atsiliepė: 
“1960 metais buvo 140 centne
rių”. Į tai Chruščiovas pastebėjo: 
“Mažoka”.

Nepaisydamas pereitų metų ap
sivylimo Sniečkus vėl ėmė prana
šauti didelę derliaus pažangą. Gir
di, grūdų ir kitų žemės ūkio kul
tūrų derlingumas bei bendri der
liai turį iki 1965 metų padidėti 
daugiau negu dvigubai. Turį pa
didėti pagal planą, bet ar padidės, 
parodys tik ateitis.

Pripažino Sniečkus ir žemės ūkio 
technikos stoką. Nepakanka trak
torių ir kitų mašinų. Dar daug dar
bų atliekama rankomis. Trūksta 
įrengimų gyvulininkystės fermoms 
aprūpinti vandeniu, melžimui me
chanizuoti ir kitų “nepaprastai 
reikalingų įrengimų”. Lietuva ne
santi aprūpinama Lietuvai pritai
kytomis žemės ūkio mašinomis. 
Tuo tarpu kai kurių Lietuvos že
mės ūkio mašinų fabrikų pajėgu
mas “metai iš metų neapkrauna
mas”. Kodėl? Atsakymas gal glū
di dalinai ii’ tokiame Sniečkaus 
reikalavime: Respublikai reikią 
skirti daugiau metalo! Aišku, kaip 
fabrikai gamins, jei nėra pakan
kamai metalo.

IŠKELS DAR 90.000 KIEMŲ
Sniečkus laiko rimta kliūtim, 

kad vis dar yra daug vienkiemių. 
Pastaraisiais metais iš vienkiemių 
į gyvenvietes persikėlę. 26.000 kie
mų. 1961-65 metais numatoma per
kelti dar 90.000 kiemų.

Skundėsi Sniečkus menku parti
nio darbo pasisekimu tarp kolcho- 
zininkų: “Dalyje kolūkių ir tary
binių ūkių partinės organizacijos 
dar negausios ir nedaug turi įta
kos ūkinei veiklai”. E.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
"MOŠŲ PASTOGĖS”

PRENUMERATĄ ADRESU:
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.
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— Žadėjau, o paskui ir užmir
šau — savo bėdos — o jūs nepri- 
minėt... Grindis reikia sudėti. Sta
siuku! žiemą buvo šalta. Tegu 
jūsiškis ateina, išsirinks lentas ir 
susidės, žodį daviau, tai ir nemai
nysiu. To tai jau ne.

Žaliaduonienė net nė nepadėko
jo — taip buvo nustebusi. Čia ka
žin kas yra, čia kažin kas darosi!

— O kaip jūsų žmonelė? Kaip 
sveikatėlė?

Varnagiris bailiai žvilgtelėjo į 
ją, ątsisėdo ant akmens ir žiūrėjo 
į žemę. Žiūrėjo ir tylėjo.

Žaliaduonienė priėjo arčiau, bet 
nesėdo. Ji žiūrėjo į vandenį ir 
taip pat tylėjo.

— Argi neteko matyti?
— Sykį.
— Na, mat. Pačios galėjot su

prasti, kaip jai einasi: ar jai gera 
pas mane, ar bloga, — atsakė jis, 
keistai patempdamas lūpą, lyg no
rėdamas nusišypsoti, bet nepajėg
damas.

v Žaliaduonienė matė ją švento
riuj. Neaukšta, visa apvali, tam
siaplaukė, o akys, akys! Tamsiai 
rudos ir viską griebto griebia. Di
delės tokios. O veidas pilnas, bal
tas. Viena sveikata? “Ji, tur būt, 
tik pyragą valgo”, pagalvojo tada 
Žaliaduonienė.

— Jei vyras šiandie pareis, tai 
pasakykit, tegu ateina pas mus. 
Norėčiau, kad padirbėtų, iki susi
rasiu kitą berną.

— O kurgi Andrius? — nuste
bo moteriškė.

VINCAS RAMONAS
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— Išvijau, — atsakė jis, žiū
rėdamas į galą klumpinės. — Ge
ras buvo vyras, o išvijau.

— Ir geras buvo, ir išvijot?
— Hm... Pasakysiu, nes vis 

tiek sužinosit. Bus šnektų, o šnek
tos, žinai, kaip vėjas. Ar gi gali 
vėją pagaut, į maišą įkišt ir už- 
rišt? Pasakysiu, nes jūs man bu
vot gera, kai sakėt —„ne degtinę, 
bet vyną gerk. Ir kad visi matytų! 
Kiaulė tas Kielius. Na, paprašys 
jis manęs pinigų... Negaus a nė! 
To tai jau ne! Kaip jums atro
dytų? Ėjo Andrius pirmą kartą 
art, o maniškė gėlėm jo kepurę 
apkaišė! Nusidaviau, kad nema
tau, nors jaučiau, kad mano už
anty zuikutis spardosi. Gerai, te
gul jau tas. Bet sekmadienį And
rius ėjo į bažnyčią. Maniškė iš
nešė jam klevo sulos giros. Išne
šė toj stiklinėj, kur baltam gėlėm 
išrašyta. Išnešė stiklinę pastačius 
ant lėkštės, štai kas! O kai tuš
čią stiklinę ėmė atgal, aiškiai ma
čiau — paglostė jo ranką. Kie
lius! Uch...

★

Šienai jau buvo namie. Nuplau
tos paežerės pievos dabar tokios 
aiškios, kad norisi eit per jas, no
risi bėgt per jas. Nubėgti iki pa 
čio vidurio, sustot, pažvelgt į šiau
rę, pažvelgt į pietus ir nusijuokt: 
tokios platumos!1 Per tokias žalias 
platumas tik eit ir dainuot. Skare
lę ant pečių nuo galvos numesti, 
gėlę rankoj neštis.

Šiaurėj juodas Karvelio alksny

nas, pilnas varnų riksmo. Kirvio 
smūgiai. -Alksnyną kerta.

Saulė nusileidus. Žaliaduonis 
parėjo namo.

— Kas kaimuos girdėt?
— Kaimuos, sakyčiau, nieko, 

bet mūsų Varnagiris... Pragers 
ūkį. Dar nuo vakar Daukšiuos pas 
Kapočių sėdi ir geria. Arkliai tvo
ras graužia. Geria biednas ir Kie
lių keikia.

— Perjauną vedė, — piktai nu
kirto žmona. — Ką vedė? Pieme
nę. Dabar velnias juokiasi pasi
šokinėdamas.

— Pareidamas užsukau ir pasa
kiau jai. “Dėdiene,” sakau, “eikit 
į Daukšius, sakykit jam, vadinkit 
namo”. — “Kai visus pinigus pra
gers, tai ii’ parvažiuos”. Pasakė ir 
susijuokė. O čia mergina ateina. 
“Dėdiene”, sako, “Baltrukas kar
vę praganė”. Piemenukas tyli, • 
pusbernis įsikišo: “Karvė, mačiau, 
pavakare įėjo į alksnyno pusę, šeš
ke tu, bėk karvės parsivaryt”. “Ar 
tai kokiam vaikui nakčia karvę 
parvaryt? Aš pati eisiu”. Ir nuėjo 
per pievas, o Alksnyne Andrius. 
Tai jis Karvelio alksnyną kerta. 
Ten ir nakvoja.

— Už tai galvoju, kieno ta ug
nelė... ugnelė tokia graži naktį iš 
tolo...

Žaliaduonis nustebo. Kas čia? 
Apie ugnelę galvoja, o balsas dre
ba. Pasakė ji ir pro langą pažiū
rėjo.

Parbėgo Stasiukas. Visą dieną 
lakstė su kaimynų vaikais. Jo kel
naitės buvo perplėštos, bet mama 
nieko jam nesakė, tik padėjo lėk
štę bulvienės ir duonos riekę, ap 
teptą sviestu.

— Aš jau po vakarienės, — 
skubėjo pranešti vyras.

Ji pažvelgė į vyrą lyg stebėda

mosi, kad jis jau pavalgęs. O Sta
siukas nedrįso nė akių nuo lėkštės 
pakelti.

Žaliaduonienė žvilgtelėjo į du
ris, į Stasiuką ir į vyrą. Josios 
akys buvo neramios.

Į duris ji žiūrėjo ilgiausiai.
— Kodėl tu pati nevalgai? — 

paklausė jis, vis dar tebespausdy- 
damas taboką jau seniai prikimš
toj pypkėj.

Šitos pypkės jis kažin kodėl ir 
dabar nedrįso užsidegti.

— Aš turiu eit, — atsakė ji nu
sigręždama.

Ji daugiau nekalbėjo, tik ant 
pečių užsimetė šiltą vilnonę skarą. 
Išeidama duris uždarė taip tyliai, 
kad net durų rankenėlė neklekte- 
lėjo.

Žaliaduonis žiūrėjo į geltoną ži
balinės lempos liepsnelę. Kuri gi 
čia kaime lauktų garnio? Jis truk
telėjo pečiais. Gerai, bet kas gi 
jai? Ir kodėl balsas drebėjo? Ko 
ji taip... lyg ne savo akimis žiūrė
jo? Ko ji... lyg paklydus žiūrėjo 
į duris?

Paliepęs Stasiukui eiti gulti, jis 
užpūtė lempą ir taip pat įšėjo.

Vasaros dangus dar truputį žy
dėjo šaltu raudonuma.

Juodas daiktas vos pastebimai 
judėjo ant kelio į Daukšius.

Dangus virš palių jau buvo gels
vas, kai Žaliaduonienė ėjo pro Til
vikų sodą. Sodo medžiai buvo juo
di.

Kaip nesmagu! Tikrai dabar kas 
nors stovi tuose juoduose medžių 
šešėliuose ir žiūri į ją. Kad tik 
kaip nors nejučiom praeiti, pras
linkti pro šitą juodą sodą.

Iš kiemo į kelią lodamas išbėgo- 
baltas šunytis. Žaliaduonienė pasi
lenkė akmenio, ir šunytis cypda
mas spruko atgal. Vakaro prie

blandoj atrodė, kad ten ritosi di
delis baltas kamuolys.

— Balčiau, Balčiau! — šaukė 
šunytį moteriškas balsas.

Balsas nepažįstamas, bet Žalia
duonienė žemyn palenkė galvą ir 
pagreitino žingsnius. Jai buvo gė
da to balso. Lyg šaukdamas šunį, 
tas balsas būtų sakęs: “Nesimai- 
šyk ne į savo reikalus, tegul sau 
eina”. O jeigu ta moteriškė būtų 
ėmus ir išėjus ant kelio!

Tekėjo mėnulis. Didelis, raudo
nas. Pievoje suriko pempė, išsi
gandusi to raudonumo. Nuo mėnu
lio pusės pūstelėjo šaltas vėjas, 
o nuo šalčio sudrebėjo sodo me
džiai.

žaliaduonienė dar labiau skubė
jo.

Kapočiaus kieme patvory nulei
dę galvas stovėjo arkliai. Trobos 
langai buvo uždengti ir atrodė 
geltoni.

žaliaduonienė pasibeldė, niekas 
neatsakė, ir ji įėjo.

Lovoj nenusirengęs knarkė Ka
počius, o Varnagiris sėdėjo prie 
stalo ir jam kažinką pasakojo apie 
Kielių.

Pamatęs viešnią, Varnagiris nu
tilo, bet dešiniąją ranką vis tebe
laikė pakėlęs į viršų.

Ant stalo stovėjo iki pusės nu
gertas butelis.

žaliaduonienė priėjo arčiau, ir 
Varnagiris nuleido ranką.

— Sėsk, Antosėle.
— Nesėsiu. Ne sėdėt atėjau.
Ji valandėlę tylėjo ir žiūrėjo 

į jo prakaituotą veidą.
— Antosėle, išgerkim ir mudu, 

bent sykį. Nebėra gyvenimo.
— Antanai, — sušnibždėjo ji, 

pasilenkdama prie jo. — Važiuo
kim namo.

Varnagiris užsimerkė ir linga- j 

vo galva:
— Namo, namo... O kur tie na

mai? '
— Važiuokim, Antanai. Važiuo

kim. Bent arklių pasigailėk.
— Pasigailėk arklių- Arklių pa

sigailėk! O kas manęs pasigailės?
— Aš!
Varnagiris atsistojo, nusikabino 

nuo vagio kepurę ir sunkiai žen
gė durų link. Jis hesvyravo, tik 
jo rankos kabojo lyg negyvo.

žaliaduonienės padedamas, jis 
susitvarkė arklius. Niekur nega
lėdamas rasti botago, nusiėmė ke
purę ir, mosikuodamas ore, pava
rė arklius.

Mėnulis buvo jau gerokai paki
lęs ir išbalęt.

Vadelės Varnagiriui vis krito iš 
rankų, todėl važnyčioti pasiėmė 
Žaliaduonienė.

Tiltas per upę dusliai sudundė
jo. Mažytės upės bangos iš lėto 
supo mėnulį. Du juodi debesys 
murzino aiškų dangų, tik vienas 
baltas debesėlis arčiau mėnulio at
rodė kaip sauja iškedentos vatos. 
O šiaurės pusėj juodavo malūno 
sparnai. Jie atrodė lyg prikalti 
prie tamsiai mėlyno dangaus.

Šitoj šyvoj mėnesienoj juodu 
važiavo tylėdami.

— Sustok!
Jis išlipo, sunkiai nužingsniavo 

prie upelio ir ilgai gėrė, vandens 
prisisėmęs į kepurę. Sugrįžęs šla
pią kepurę įmetė į vežimo galą. 
I vežimą įlipo lyg prablaivėjęs.

— Matai, Antosėle... Aš tau 
dabar viską pasakysiu. Tu matai, 
koks aš buvau kvailas.

žaliaduonienė nieko neatsakė.
Prie Tilvikų sodo ji sulaikė ark

lius, kad eitų žingsniu, bet Balčius 
nesulojo.

(Nukelta į 4 psl.)
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SKAITYTOJU NUOMONĖS IR NUOTAIKOS

LAISVALAIKIO
Kaimynų pasirinkti negalima, 

nes jie savaime yra ir reikia rasti 
būdų su jais sugyventi. Mes, kaip 
niaža valstybė, turėjome net tris 
didžiuosius kaimynus, su kuriais 
turėjome surasti modus vivendi. 
Ar tai buvo pasiekta? Manau, 
kad ne visai. Pradžioje per daug 
draugauta su vokiečiais, vėliau tu
rėjo įtakos mūsų politiniame gy
venime rusai, ypač nacių politinės 
bylos metu. Mūsų kaimyniniai san
tykiai buvo nekoki su visais kai
mynais. Iki 1919 m. vasaros krašto 
tikrieji šeimininkai buvo vokiečiai, 
kurie mums leido veikti, kiek jų 
politiniams tikslams buvo naudin
ga, vėlesniais laikais turėjome 
net provokiškų užsienių reikalų 
ministerių, kurių tarpe buvo ir 
vienas gana žymus profesorius.

Iš pat pradžių, atrodo, be dide
lių priežasčių mūsų santykiai su 
lenkais buvo blogi, nors mus su 
jais ilgesnį laikų skyrė vokiečių 
okupuota juosta. 1919 m. sausio 
m. pirmosios lenkų delegacijos vie
nas narys laikinai net buvo su
imtas. Mūsų teritorialinės preten
zijos į Balstogės, Gardino, net 
Lietuvos Brastos rajonus nebuvo 
nei etnografiniai, nei politiniai 
stipriai pagrįstos. Vilnaius klausi
mas, kurį nuo bolševikų išlaisvino. 
1919 m. balandžio mėn. 4 d. lenkei, 
iškilo tik vėliau ir dėl jo santy
kiai išsiplėtė ligi fizinės neapy
kantos. Nesantaikos priežastis pa
sigilino nenorint pasiduoti lenkų 
kultūrai ir, jei ne Vilnius, tai ki
ta priežastis būtų buvus surasta.

Neapkančiojc dvasioje buvo 
auklėjama tauta, kas atsiliepia 
net dabar, nes ir šiuo metu ven
giama glaudesnių kultūrinių san
tykių su lenkais. Kaip vedama bu
vo politika, rodo vieno mūsų ge
nerolo atsiminimai. Savo laiku jis 
siūlė nesiginčyti su visomis trimis 
didžiosiomis valstybėmis iš karto, 
kad konflikto atvėju kuri nors 
valstybė galėtų ateiti pagalbon. 
Lygiagrečiai galima palyginti vie
nų mažažemio ūkininko pasakymų, 
kad mūsų vedama politika yra di
džiosios valstybės politika buvusi. 
Pasikalbėjimai su lenkais buvo 
slepiami nuo kiūtos, nes nieko ne
buvo žinoma apie politines kelio
nes per demarkacijos linijų Lie
tuvos Banko valdytojo Stašinsko, 
ministerio šaulio, kuris vyko nre-

K. Zd.

SVARSTYMAI
zidento pavestas, net be užsienių 
reikalų ministerio žinios. Pasku
tinieji pasitarimai prieš ultimatu
mų Dancige neįvyko, nes mūsų 
delegacija neatvyko, o priežastis 
— jaunoji karta buvusi priešinga.

Paprastai visų mūsų nelaimių 
priežastimi buvo kiti, visi mus 
skriaudė, nors mūsų reikalavimai 
yra buvę teisingi ir teisėti. Iš 
perspektyvos žiūrint, gal ir ne vi
sada taip buvo. Mūsų slaptas 
priedas prie sutarties su bolševi
kais, apie kurį mini pik. Žukas sa
vo atsiminimų knygoje, buvo nely
ginant pasmerktojo sau duobės 
prieš mirtį kasimas, kurioje ga
lėtų būti palaidoti ir kiti.

Ukrainiečiai turi su lenkais ne
mažesnes neišlygintas sųskaitas 
kaip mes, bet kultūriniai santy
kiai jų tarpe ir dabar pastebimi. 
Lenkų žurnalo pagalba net buvo 
išleista ukrainiečių kalba knyga 
“Sušaudytas Atgimimas”, dėl ku
rios išleidimo rusai lAbai siuto. 
Tatai ukrainiečių autorių poezijos 
rinkinys, kurie rusų buvo likvi
duoti. Knyga be lenkų žurnalo 
pagelbos negalėtų iš viso pasiro
dyti. Pasirodo lenkiškuose žurna
luose ir mūsų poetų eilėraščių 
vertimų ar net parašytų mūsiškių 
straipsnių. Mūsų spaudoje gi ven
giama net mažiausios teigiamos 
žinutės apie lenkus. Kodėl? Vil
niaus klausimas ar kitos priežas
tys yra šito kliūtimi?

*
“Mūsų Pastogėje” tilpo žinutė 

apie buvusio nacio Meyerio apdo
vanojimų ordenu V. Vokietijoj. 
Visai nutūralu, nors apdovanotas 
yra buvęs nacis ir veikęs prieš 
lietuvius Klaipėdos krašte ir dabar 
yra uolus rėmėjas žinomo mums 
gerai “Memeler Dampfboot”. Vo
kiečių akimis žiūrint, jis veikė vo
kiečių naudai ir vokiečių tauti
niams reikalams ir turi nuopelnų 
vokiškumui taip toli j rytus įsiter
pusiame žemės plote, kaip Klaipė
dos kraštas. Juk vokiečių tikslas 
ir svajonė — rytai. Nežiūrint ku
ris iš jų gražiai vadinosi — Ul
rich von Jiingingen, Heinrich von 
Kniprode, Bismarkas, Liidendor- 
fas, Stresemanas, Hitleris ar 
Adenaueris — nė vienas jų neat
sižadėjo tūkstantmetinės vokiečių 
rytų politikos, kuriai pagrindų da
vė Kryžiuočių Ordinas, kuris ki-

KALBA IR TA
Lietuvių tauta, turinti garsią 

praeitį, išlaikiusi savo tautinį 
charakterį, tradicijas ir papročius 
tautų kovoje už būvį, buvo rusų 
smurtu užimta 1940-VI-15, panei
giant bet kokias žmoniškumo ir 
laisvės teises. Dabar lietuvių tau
tos likimas yra tragiškoje padėty
je, nes jos teritorija yra priešų 
užimta, o dauguma jos gyventojų 
išblaškyti po plačiuosius Rusijos 
plotus. Dalis tautos, kaip tremti
niai, atsidūrė visuose pasaulio už
kampiuose ir įsikūrė laikinam gy
venimui.

Gyvenimas Lietuvoje merdi vi
sose srityse, nes nepriklausoma 
valstybė buvo paversta Rusijos 
provincija, su oficialia rusų kal
ba, svetimomis tradicijomis, pa- 

tokia forma egzistuoja Vokietijo
je ir dabar, o jo Didžiuoju Mistru 
yra žymiausias vokiečių politikas. 
Pirmojo pasaulinio karo vokiečių 
generolas Hoffmann savo atsimi
nimuose parašė, kad jis, žiūrėda
mas iš Aleksoto kalno j Kauno pi
lį pasiryžęs buvo, kiek jo galia ir 
jėgos leis, prisidėti prie Kryžiuo
čių Ordino nuopelnų vokiškumui. 
Jie visi tuo atvėju vienodi ir visi 
yra panašūs, nes mes ir patys ne
galėtumėm nepripažinti nuopelnų 
tautiškumui asmeniui, kuris pri
klausė kitai partijai. Antras pa
saulinis karas kilo ne todėl, kad 
Hitleris buvo valdžioje, o todėl 
kad vidurinės Europos jėgų pu
siausvyra pašlijo. Gal būt, kad ir 
mes kiek savo mažu svoriu čia 
prisidėjome.

Praėjusiais metais vienas mūsų 
diplomatas pareiškė, kad Lietuva 
vėl palaikys draugiškus kaimyni
nius santykius su Vokietija. Man 
tada šis pareiškimas atrodė per 
ankstyvas. Žiūrint is dabartinės 
politinės padėties arba mes nie
kad bendros sienos su Vokietija 
neturėsime ar priklausysime tie
siog vokiečiams. Jeigu mūsų kraš
tų nuo rusų išvaduotų sąjungi- 
niskų tankai, tai pirmieji tėviškės 
žemėje būtų vokiečių tankai. O 
kaip galiūnai skirsto svetimas že
mes,-mes per daug esame patyrę. 
Todėl visur ir visada reikia pir
ma apsigalvoti ir tik paskui apsi
spręsti, su kuria pasaulio politi
kos srove plaukti.

ŪTOS LIKIMAS
pročiais, svetima, nepriimtina val
stybine santvarka ir priespauda, 

'nežinoma istorijoje.
Lietuvių tautos likimas atsidū

rė ant bedugnės krašto. Senajai 
kartai, atkūrusiai nepriklausomų 
Lietuvos valstybę po Pirmojo Pa
saulinio Karo, pamažu pasitrau
kiant iš mūsų tarpo, visa atsako
mybė dėl lietuvių tautos likimo, 
jos kalbos, papročių išlaikymo ir 
valstybės likimo tenka jaunajai 
kartai. Studentija, ypač organ
izuotas jaunimas, turi ruoštis per
imti ir tęsti bei išlaikyti mūsų 
protėvių palikimų. Didžiausias ir 
svarbiausias mūsų protėvių pali
kimas yra senoji, gražioji lietu
vių kalba, išlaikiusi savo senąsias 
formas iki paskutinių laikų. Lietu
vių kalba turi žodinių, gramatinių 
ryšių su seniausiomis pasaulyje 
graikų, lotynų, indų, armėnų, san
skrito kalbomis. Lietuvių kalba 
yra labai turtinga savo žodžiais 
ir jais galima išreikšti įvairiau
sius kalbinius atspalvius, ko daž
nai kitomis moderniškomis kalbo
mis negali išreikšti. Lietuvių kal
ba yra išlikusi gryna, savo dva
sia ir formomis.

Kalba yra tautos sielos veidro
dis. Todėl kiekvieno jaunuolio, 
ypač aukštuosius mokslus einan
čio, šventa pareiga yra įrašyti į 
savo mokslo programą lietuvių 
kalbos mokymąsi. Niekas nepatei
sins mūsų apsileidimo, jeigu mes 
neišmoksime savo tėvų kalbos, 
ypač dabar, kol dar kiekvienoje 
lietuviškoje šeimoje teberusena 
lietuviškos kalbos meilė. Kalba 
yra pagrindinis tautos egzistenci
jos veiksnys. Nėra pasaulyje tau
tos, kuri neturėtų jai charakte
ringos kalbos, skiriančios ją nuo 
kitų tautų. Kalbai išnykus, savai
me turi išnykti ir tauta.

Asmuo, mokąs keletą kalbų, ga
li tuo iš tikrųjų pasididžiuoti. Tik
tai vienos kalbos mokėjimas, ypač 
šiais tarptautinio bbndradarbiavi 
mo, technikos laimėjimų ir tautų 
kovos už būvį laikais yra iš viso 
nepateisinamas. Pagerėjus susisie
kimo priemonėms, pasaulis pasida
rė labai mažas, nes per keletą 
valandų galima pasiekti tolimiau
sius jo užkampius, kas visai ne
tolimoje praeityje pareikalaudavo 
keleto mėnesių laiko.

Žmogus, nežinąs svetimų kalbų, 
negali sekti nepaprastu tempu 
vykstančios technikos laimėjimų,
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MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

646 George St., Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.)

TEL.: 21-4254 arba BA-4254
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)

Vienintelė firma Australijoj jau 12 metų sudariusi kon- 
traktą su Inturistu, kuri turi teisę SIŲSTI SIUNTINIUS 

TIESIAI i ESTIJĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, UKRAINĄ ir VISAS 
KITAS USSR RESPUBLIKAS.

MES PRIIMAME SIUNTINIUS 11 Ibs IR 22 Ibs SVORIO.
Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus 

visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.
Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI 

Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais.
Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie

kia gavėjus per 2 — 2i mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už į svaro. Mes neturime ryšio nei 
su Londonu, Švedija ar Danija.

Jūs galite pirkti viską, kų Jūs norite, ir mes garantuojame, 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- 
čiame paštu Jums katalogus.
AGENTS:

SYDNEY: M. & N. PEKIC, GROCER, 143 CabramatU Rd., 
Cabramatta. UB 2082.
Olympic Surplus Stores, 293 Church St., Parramatta, YL 9728 
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
Bankstown Quality 
Tel.: UY 8089.
K. & N. Disposals, 
Gringila Disposals,
NEWCASTLE, N.S.W. 
Newcastle, N.S.W. Tel. 
MELBOURNE, VIC.: 
bourne MF 8498 arba 63-8498. 
BRISBANE, QLD.: E. JURKA, 10 Vale Street, Red Hill, 
Brisbane, Queensland.

PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle St., Perth, 
BA 7842
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
Tel.: J 2879.

Centre, 5 Kitchener Pde., Bankstown

107 Wentworth St., Port Kembla, J 1372
5 Hand Street, Gringila. Tel.: J 1372 

: Fry’a Delicatessen, 557 Hunter Street, 
.: B 3596.
CONTAL CO. 114 Elizabeth St., Mel-

žmonijos kultūros raidos ir pasi
džiaugti pasaulio literatūros gro
žiu ir kitais tautų laimėjimais, nes 
yra neįmanoma viso kitų didžiųjų, 
kultūringų tautų literatūros ir ži
nijos lobyno išversti kad ir\į ang
lų kalbą. Sakoma, vienas svetimas 
kalbas mokąs asmuo šimtą nemo
kančių atstoja. Pirmiausia išmo
kime savo tėvų, brolių kalbų, vals
tybinę kalbą, kur gyvename ir dar 
bent vieną iš kultūringųjų tautų 
kalbų.

Kiekvienas asmuo, pasėdėjęs 
vakarais po keletą valandų į sa
vaitę, po poros metų pastangų ga
li pramokti bet kurių kalbą tiek, 
kad galės laisvai naudotis (su žo
dyno pagalba) tos kalbos litera
tūra, nors kalbėti ir negalėdamas. 
Kalbų mokymasis yra naudingas 
ne tik dėlto, kad jis praplečia 
žmogaus akiratį,' pagilina žiniją, 
praturtina asmenybę, bet sykiu 
yra gera priemonė atminčiai la
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vinti, naudingai laiką praleisti ir 
pasidžiaugti savo pasiektais lai
mėjimais.

Tačiau kiekvienas iš mūsų tu
rime nepamiršti pagrindinio daly
ko: Maža garbė svetimomis kal
bomis kalbėti, didi gėda savosios 
gerai nemokėti!

R. Laisvūnas

MASKVA BE KAPITALISTŲ 
NEAPSIEINA

Sovietų Sąjunga kasmet parup
sią palyginamai nemažus kiekius 
deimantų, kuriuos iškasa darbo 
vergai. Stengdamasi už juos iš
rinkti kuo geresnę kainą, Maskva 
jau kuris laikas susitarė su anglų 
-amerikiečių deimantų sindikatu ir 
visus sovietinius deimantus par
duoda pasaulio rinkoje tik per jį. 
Dabai- sutartis prailginta vėl vie
niems metams. Dėka to susitarimo 
deimantų pasaulinės kainos gal: 
būti išlaikomos aukštame lygyje.

MIGLOTAS RYTAS
(Atkelta iš 3 psl.)

Netoli namų jis vėl prašneko:
— Duok man vadeles. Dieve 

brangiausias, koks aš buvau kvai
las! Neatsimenu, kiek ten to laiko 
prašoko po vestuvių, ir man koš- 
telėjo j galvų, kad be tavęs An
tosėle, man gyvenimo nėra.

žaliaduonienė palenkė galvų ir 
kaire runka smarkiai plekštelėjo 
sėdynės užtiesalų.

— Jau ir namie, — liūdnai iš
tarė Varnagiris. — Pažiūrėk į pie
vas. Bus miglotas rytas.

— Sustok, — dusliu balsu pa
prašė ji.

Sudrebėjusi nelauktai apkabino 
jį, stipriai prisiglaudė ir ilgai bu
čiavo lūpas. Degtinės kvapas du
sino jų..

Nė žodžio nepasakius, ji iššoko 
iš vežimo ir nusišluostė lūpas.

— Antosėle, luktelk, ką aš tau 
pasakysiu. Dabar, Antosėle, tai 
man vis tiek, ar maniškė yra ar 
nėr. Kaip ji, taip ir aš. Ant lygių.

"Viešpatie, koks jis... Nekvai
las, bet toks... nė šioks, nė 
toks...”

žaliaduonienė nusigręžė ir grei
tai nuėjo kelio pakraščiu.

Kai priėjo prie trobelės, nuo 
suolo palangėj atsistojo Žaliaduo
nis. Jis tylėdamas ėjo paskui jų.

Troboj buvo tamsu. Juoda bai
mė tvinkčiojo jos širdy.

Žaliaduonis uždegė lempų, bai
mė pavirto į gėdų, o už dviejų 
akies mirksnių gėda pavirto į at
kaklių paniekų.

Žvilgtelėjęs į žmonos veidą, Ža
liaduonis supyko ir išėjo iš trobos. 
Tvarte susiieškojo virvę, kuria 
karvę vesdavo į ganyklų, ir gerai 
pamirkė vandeny.

Sugrįžęs trobon, norėjo surik
ti, bet nepajėgė, tik subumbėjo:

— Ach, apie kitus tai tu pašne
ki, o pati... šito, sakyčiau, už
teks.

Jis sukirto jai per pečius vienų 
kartų, antrų ir nuleido rankų. Ji 
net nekrūptelėjo, nė nesuriko, nė 
vaikas nepabudo. Ji šypsojosi? O 
tame šypsny buvo vis ta pati pa
nieka!

Tur būt, to nusišypsojimo pa
stūmėtas, jis užpūtė lempą.

Žmona atsigulė ne jo lovoj, bet 
pas vaikų, o jis sėdėjo prieš mė
nulio apšviestų langą. Juodavo, 
lyg koks didelis apuokas ant aukš
to kelmo.

Jis laukė ryto.
— Gyvenk dabar, kad nori...

— atsiduso jis. — Turėsim išsi
kraustyti iš čia. Girdi, Antose?

— Gali eiti sau.
— Kas? Aš?
— Tu ir tavo karvė. O aš lik

siu. Aš gyvensiu... Gyvensiu ir... 
dar sykį sakau, kad gyvensiu.

Mėnulis įsirito į juodų debesį, 
ir kambarys nuo staigios tamsos 
krūptelėjo. Subraškėjo gluosnis. 
Trobelė pasidarė tokia sunki, kad 
visa tiesiog į žemę smuko.*

Langas jau buvo truputį palšas.

Cyptelėjo durys, po valandėlės 
sugirgždėjo kitos — tai Žaliaduo
nis vedė ganyklon karvę.

Apklosčiusi vaiką, Žaliaduonienė 
užkūrė ugnį ir nusiprausė. Ilgai 
žiūrėjosi į vedrodį, ilgai šukavosi 
plaukus ir pynėsi kasas. Gražias 
kasas laikydama ant ištiestų del
nų, ji ilgai žiūrėjo į žariją, iššo
kusių ant aslos. Žiūrėjo, kol žari
ja pavirto į pilkus pelenus.

Žaliaduonienė palingavo galva, 
liūdnai nusišypsojo ir kasa suda
vė per veidrodį. Vienų kartų, ant
rų. Bet staiga ji veidrodį pabu
čiavo.

Kai pravėrė trobelės duris — 
pilnas kiemelis žilų miglų. Gluos
nis buvo juodas, o nuo jo lapų į 
duobės vandenį krito dideli lašai.

Buvo girdėti žingsniai. Miglose 
sujuodavo aukštas žmogaus šešė
lis. Žemės nebuvo matyti, ir at
rodė, kad tas šešėlis tiesiog plū
duriuoja miglose, šešėlis siūbuo
damas artėjo. Minutė, dvi minu
tės — nugi Varnagiris su apinas- 
riu ant peties!

— Ankstyva ir tu, Žaliaduonie- 
ne. Pranas namie?

— Ne, išvedė karvę ir, tur būt, 
į paežerę nuėjo, žaliaduonienė? 
Ar jau ir vardų užmiršai?

— Hm... Šitų... Miglos migle
lės! Arklio nerandu. Bėrio.

— Tu kai ko ir šviesioj saulėj 
nerandi, tai ką jau čia norėt mig
lose.

— Lyg ir mįslė būtų, lyg ir pa
mokslas. Kam tų šviesių saulių, 
jeigu užtenka ir šviesių mėnulių!

— Argi dar atsimeni? — šyp
telėjo ji, galais pirštų palytėda- 
ma kasas, vainiku sudėtas apie 
galvų. — Galvojau, galvojau, ar 

čia klausyt ar tylėt. Kas gi tau an
takį pramušė?

Varnagiris ant akių užsitraukė 
kepurę ir tylėjo.

Virš kairiojo antakio buvo pa
ilgas šašas, oda apie šašų buvo 
pamėlynavusi, o paakys pageltęs.

— Kad ir tylėčiau, vis tiek su
žinosi: šeimyna girdėjo. Tai ma
niškė su šluotos kotu! Karvę pie
menukas buvo vakar praganęs, tai 
manikė išėjo jos ieškoti. Vaikš
čiojo, vaikščiojo, ieškojo, ieškojo, 
o rado net anapus raisto Ročkos 
pievose. Iki ji tą karvę parsiva
rė, iki pamelžė — tai kuris jau 
buvo laikas! O dabar klausyk. 
Grįžta maniškė iš tvartų, o čia 
mudu pardardenam. Du meilūs 
balandėliai parplasnojai1...

Varnagiris piktai šyptelėjo.
Žaliaduonienė nustebo.
— Kiek čia nuo kiemo iki kele

lio, o šitokia mėnesiena! Matė, 
viskų matė!

— Matė? Gerai, tegul sau matė. 
O ji? O tavo bernai?

— Daugiau to nebus, Žaliaduo- 
niene. To tai jau ne. Maniškė! 
Tik vakar pamačiau, kokia ji. 
Su šluotos kotu che, che, che! — 
patenkintas susijuokė jis.

— Diemedi tu neapravėtas!
— Žinai kų, Žaliaduonienė? 

Šiandie aš linksmesnis, negu per 
savo vestuves. Apmušė! Gerokai 
apmušė, o paskui sėdi šalia manęs 
ant lovos krašto ir šneka. Deda 
šlapių nosinę prie mano kaktos 
ir vis šneka. “Daugiau tu man ne
važinėsi nė į Daukšius, nė į Ig
liauka!1” sako. Girdi, moterėle? 
Žmona susirūpino manim! Ką tu 
duotum už tokių naujienų? Die
medis aš? Nemeluoji, buvau už

mirštas darželio kampe, bet dabar 
to diemedžio šakelę skina ii- prie 
mėtos deda. Duok pabaigt. Taigi 
šnekėjo ji vakar, šnekėjo ant ma
no peties pasirėmusi ir... apsi
verkė. Ve kas? žaliaduonienė! 
Supranti dabar?

Žaliaduonienė piktai šyptelėjo.
— Suprantu ir matau. Aklas tu, 

kaip višta po saulėleidžio. Turė
jai sodų, bet nė tu mokėjai obuo
lius augint, nė mokėjai nusiskint. 
O jei kas ir duotų obuolį — atsi- 
kąst nemokėtum.

—' Tu man iš knygų dėstai, o 
aš tau ir be knygų. Aš tai aš — 
girtas buvau, bet tu? Kokis vel
nias tave nešė į Daukšius? Juk 
boba esi, vyrą turi. Kų žmonės 
pasakys! Aš, Varnagiris, didžiau
sias kaimo ūkininkas, ir su sveti
mom bobom! Gerai, kad tokios 
miglos, o sarmata būtų ir į svietų 
pažiūrėti.

— Bėk išpažinties. Bėk pas 
kleboną.

— O 'aš tau ir be klebono. Pra
no nėr, tai pasakyk jam pati. 
Tuojau išsikraustykit! Parduodu 
šitų prakeiktą trobelkų. Kielius 
seniai kaulija: pirtį nori statyt. 
Tu savo keliu, o aš savo, kad ne
susitiktum tokioj mėnesienoj, kaip 
vakar. Nes visgi... nes visgi tu 
baisi begėdė!

Apinasrį užsimetęs ant kairiojo 
peties, jis nuėjo į kelių.

Žaliaduonienė galvų atsirėmė į 
sieną ir žiūrėjo į viršų. Atrodė, 
kad ji nori pamatyti dangų pro 
tas tirštas miglas. Per veidus ri
tosi stambios ašaros.

Parėjęs namo, Žaliaduonis ant 
vagio pakabino kepurę h- žvilgte
rėjo į žmoną. Atsidariusi skrynių, 

ji kažin ko ieškojo. Net nė neat
sigręžė. Žaliaduonis vėl nusikabi
no kepurę, apžiūrėjo jos pamušalą 
ir pakabino ant kito vagio.

— Buvau alksnyne, — prašne
ko jis, sėsdamas prie lango.

Žmona iš skrynios išsiėmė di
delę skarą.

— Karvelį buvau susitikęs...
Tyla. Stasiukas tebemiega. Puo

das šnypščia.
Subraškėjo gluosnis.
— Tą gluosnį vėjas vis tiek ka

da nulauš. Gavau darbo. Šitiek 
alksnių prikirsta!1 Beje, naujiena
— Andrius veda. Ročkų Magdutę. 
O kur tu rengies? Ko tu taip žiū
rai į mane? Kas tau?

— Kvailys! Amžinas kvailys.-.
— ištarė ji po valandėlės. — Da
bar žinau, ko ji verkė.

— Kas verkė?
— Kas? Jūs visi kvailiai! Ir tu 

su savo karve!1 O aš einu į Patil- 
čius. Mes išsikraustysim iš čia.

Žaliaduonis tik akimis mirk
čiojo.

— Tai tau ir aš, tai tau ir kar
vė! Tai kad karvė galėtų kalbėti! 
Aš jai pasakyčiau dabar...

Vėjas miglas nupūtė už ežero. 
Aukštai, aukštai skrenda vanagas, 
o per pievas eina Žaliaduonienė.

Kiški žirgelį prie diemedėlio, 
Neriški prie rūtelės.

Tai Andrius alksnyne dainuo
ja.

Mirga mėlynas ežeras, juoduo
ja palios. Ties alksnynu, pasigavęs 
savo bėrį, šuoliais lekia namo 
Varnagiris.
1952.

(Pabaiga)
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/PORTALE
Redaguoja; Antanas Laukaitis

38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

Netekus mylimos mamos ir uošvienės, 
mielus sportininkus

p.p. NIJOLĘ ir VINCĄ GILIUS, 
liūdesyje giliai užjaučia

S.L.S.K. “KOVO” V-BA

SPORTAS Adelaidėje
PASAULYJE

Sekančioji Olimpiada vyks Ja
ponijoje — Tokijo mieste 1964 
metais nuo gegužio 23 d. iki bir 
želio 27 dienos. Šis laikas labai 
tinka australams. Australijoje va
saros sezonas yra užbaigiamas ba
landžio mėnesį ir dėlto galvojama, 
kad tuo laiku australų atletai bus 
pasiekę aukščiausį lygį. Tokijo 
olimpinis komitetas pareiškė, kad 
darys kaikuriuos pertvarkymus. 
Yra žinoma, kad žadama nubrauk
ti irklavimą (baidares) ir įvesti 
į programą japonišją sportą “ju
do”. Japonai yra nepalankūs ko
mandiniams žaidimams ir dėlto 
gali nukentėti futbolas, hockey, 
krepšinis ir vandensvaidis. Aust
ralijos Olimpinė Federacija turės 
kovo mėn. susirinkimą, kur bus 
svarstoma pasiruošimo reikalai 
šiai olimpiadai.

VYTIS I —.VENTA (latviai) 
— Krepšinis

Š.m. vasario mėn. 16 d. vaka
re krepšinio stadione vytinčiai 
susitiko su latvių komanda, ku
rioje žaidžia Olimpijados kapito
nas I. Freidenleds. Priešo koman
da sudaryta iš veteranų ir kelių 
jaunių, parodė kietą pasiprieši
nimą paskutinėse minutėse, bet 
Ignatavičius tolimais metimais 
pavojų greitai pašalino ir Nepri
klausomybės šventės proga vytie- 
čiai laimėjo rungtynes lengvai 
53-47 rezultatu.

Taškus pelnė: Petkūnas 3, Al- 
kevičius 
Gumbys 
tavičius

čiau vėliau metimai sušlubavo ir 
pergalė atiteko priešininkams. 
Taškus pelnė: Jgnatavičius 28, 
Gumbys 9, Visockis 8, Petkūnas 
ir Lapšys po 2, L. Urmonas 0, Al- 
kevičius 0.

VYTIS I — WEST TORRENS
32-47

VYTIS

2, Visockis 8, Lapšys 0, 
L. Urmonas 0, Igna-

Priešas, turėdamas geresnį pa
tyrimą, po gražaus mūsiškių žaidi
mo, vis dėlto žaidimą nulėmė į 
savo pusę paskutinėse minutėse.

Taškus pelnė: Pyragius 9, Dau- 
galis ir R. Urmonas po 6, Ramo- 
naitis 5, Pocius 4, Merūnas 2, 
Rakauskas 2.

Melburne
LIETUVIŲ SPORTO KLUBO 

“VARPAS” PRANEŠIMAS
Šių metų kovo 5 dieną 2 valan

dą p.p. šaukiamas Sporto Klubo 
“Varpas” metinis susirinkimas 
Lietuvių Klubo Namuose, 12 
Francis str., Thombury.

Dienotvarkėje: valdybos meti
nis pranešimas, revizijos komisi
jos pranešimas, naujos valdybos 
rinkimai, revizijos komisijos rin
kimai, klausimai ir sumanymai.

Visus sportininkus ir ypatin
gai prijaučiančius ir rėmėjus 
kviečiame kuo skaitlingiau daly
vauti.

L.S.K. Varpas Valdyba

16,
24.

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

I.. l’AftES
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — 

sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia, 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

A.C.T. Builders Pty. Ltd.
Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia 

planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.

Telef. J 4094.
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Septintieji iš eilės Common
wealth Žaidimai įvyks Vakarų 
Australijoje — Pertho mieste 1962 
metais. Atidarymas numatomas 
lapkričio 22 d., suėjus lygiai še
šiems metams nuo pasaulinės 
Olimpiados Melbourne. Galvojama, 
kad dalyvaus 1500 atletų iš 30 Bri
tų Commonvyealtho kraštų.

★
Romos olimpiadai pasibaigus, 

amerikiečiai mėgino visokiais bū
dais skaičiuoti taškus, kad laimė
tojais išvedus amerikiečius, o ne 
S.S.S.R. “Sports Illustrated” žur
nale Mr. Tony Abaya pateikė ši
tokį skaičiavimo būdą; už aukso 
medalį 30 taškų, už sidabro 20 ir 
bronzos 10. Sudėjus visus taškus, 
dalijama pagal gyventojų skaičių. 
Pagal tokį skaičiavimo būdą pinna 
vieta tektų Australijai (46.00), 
antroji Vengrijai (42.70), trečio
ji Naujajai Zelandijai (30.40), 
S.S.S.R. atsiduria 14 vietoje (10. 
40), o U.S.A, net 17 .vietoje 
(9.05).

SOUTH ADELAIDE 
31-55

Paskutinėse žaidynėse vasaros 
sezone vytietės turėjo didelį pra
laimėjimą prieš silpnesnes prie
šininkes, kurios, pasirodo, pagal 
lentelę užėmė devintą vietą iš 
vienuolikos, o Vytis septintą.

Lietuvaitėms visuomet trūksta 
kovingumo ir, atrodo, jos žaidžia 
iš prievartos, o ypatingai nemėgs
ta būti 
mos, o, 
daro.

Šiose

KULTŪRINĖ KRONIKA
★ Knyga apie Milašių. IŠ spau

dos išėjo nauja knyga Andre Le- 
bois “Oevre de Milosz”. Milašius 
poetas, dramaturgas, politikas — 
pranašas etc. Leidėjas Paul Le- 
bois, Prancūzijoj.

mokomos 
iš tikrųjų,

arba pataria- 
pažangos ne

taškus pelnė: 
Radzevičiūtė 14, 
0, R. Andriušy- 
0.
laimėjo vasaros

žaidynėse 
Pečiulytė 8, D. 
L. Radzevičiūtė 
tė 9, šiukšterytė 

Vyties jaunės
sezone keturias rungtynes ir užė
mė aštuntą vietą.

Pereitam žiemos sezone Vytis I 
turėjo penktą vietą, o Vytis II — 
paskutinę.

VYTIS I — UNITED CHURCH 
49-55 (vyrų krepšinis)

Nors mūsiškiai žaidė labai gerai 
pirmą kėlinį ir atrodė laimės, ta-

SIUNTINIŲ TARNYBA Į USSR
Jei nori pigiai, greitai ir tikrai pasiųsti savo standartinį 

ar paties supirktą siuntinį per 100 metų senumo Švedijos firmą, 
tai kreipkis į:

★ Prancūzai domisi knyga, kur 
aprašomas lietuvis. “Voici Pour- 
quoi” pamini Suzanne Lilar kny
gą “Le divertissement portugais”, 
kurios svarbiausiu veikėju yra 
Lietuvos kunibaikštis Giedraitis.

★ Lietuvių pasaka angliškai. 
Stepo Zobarskio perkurta liau
dies pasaka apie brolių ieškotoją, 
Danguolės Sadūnaitės išversta į 
anglų kalbą, Arthur H. Stockwell 
leidyklos išleista Anglijoje, 
pasiekė Čikagą. Pavadinta 
Quest of Nine Brothers”.

sakoma Lietuvos praeitis, nepri
klausomybės atkūrimas, Sovietų 
įšipareigojimas gerbti Lietuvos ne
priklausomybę, sovietų okupacija, 
jų prievarta ir teroras okupuotoje 
Lietuvoje. Primenama, kad iš 1204 
Lietuvos bažnyčių ir koplyčių teli
ko atviros tik 688, vieton 1,646 
buvusių kunigų dabar tėra 741: 
visi vienuolynai uždaryti; 
vusių 4 kunigų seminarijų 
auklėtinių dabar beliko 1 
klierikų, šį memorandumą 
vos atstovas J. Rajeckas 
Jungt. Tautų vadovybei.

Drg. I.

iš bu- 
su 300 
su 60 
Lietu- 
įteikė

jau
“In

★

Romos Olimpiados maratono bė
gimo laimėtojas Bikila Abebe sau 
pragyvenimą užsidirba tarnauda
mas Haille Selasse Abisinijos im
peratoriaus sargybiniu. Jis visą 
maratono 26 mylių distanciją pra
bėgo basas. Grįžęs į savo tėvynę, 
buvo sutiktas kaip didvyris ir gau
siai apdovanotas. Tarp kitų dova
nų ir ordinų, buvo paaukštintas 
tarnyboje, pakeliant į puskarinin- 
ko pavaduotojus...

★ H. Radausko poezija angliš
kai. Viena iš garsiausių New Yor- 
ko leidyklų netrukus išleidžia 
Henriko Radausko, šiuo metu dir
bančio Kongreso Knygyno projek
te Vokietijoj, poeziją anglų kalba.

Dr. J. MACKIEWICZ
NERVŲ LIGŲ 
SPECIALISTAS

grįžo iš atostogų ir priima 
ligonius adresu:
25 Balston Str., St. Kilda, Vic. 

telef: LB 4083

★ Memorandumai apie Lietuvos 
okupaciją. Lietuvos pasiuntinybė 
Vašingtone parodė gražių iniciaty
vą, paruošdama ir išleisdama 28 
pusi, memorandumą apie Lietu
vos okupaciją, čia suglaustai nu-

ARGENTINOS LIETUVIAMS 
SEKASI

Kaip praneša “Argentinos Liet. 
Balsas”, Vladas Urbietis, geležies 
dirbinių fabrikantas, visuotiname 
Argentinos fabrikantų suvažiavi
me išrinktas į tos organizacijos 
valdybą. — Jaunas komsersantas 
Juozas Serapinas sausio viduryje 
išskrido į Europą techninėms stu
dijoms. — Lietuvis H. Kemundris 
pakeltas į Argentinos kariuomenės 
kapitono laipsnį. — Ed. Zdanevi- 
čius, dviračių gamybos įmonės sa
vininkas, dalyvavo Kordobos kal
nų ežeruose savo jachta “Lithua
nia”, kuri visų argentiniečių pri
pažinta gražiausia.

NYMAN & SCHULTZ, Sydney
56, COOPER STREET, SURRY HILLS, N.S.W.

Tel.: 31-3335

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231

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

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
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.

Buvusi pasaulio garsenybė — 
bėgikas suomis Paavo Nurmi da
bar jau pasenęs, nuplikęs ir gero
kai pastorėjęs, dėl Suomijos silp
no atletų pasirodymo Romoje pa
reiškė: nors Suomijoje turima 730 
bėgimo takų, tačiau nėra nei vieno 
verto trenerio. Treneriai esą pen- 
sijonieriai arba samdyti, dėl algos 
dirbą, valdininkai, kuriems esą ir 
terūpi tik atsiimti algą...

Trijų aukso medalių savininkė 
Wilma Rudolph žada apsivesti su 
buvusiu sprinteriu Ray Norton, 
kuris po nesėkmės Romoje metė 
atletiką ir pradėjo žaisti profe
sionalų futbolą San Francisco 
mieste.
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VYNAS, PUIKUS MAISTAS, ŠOKIAI RESTORANE

/ BALALAIKA
133 DARLINGHURST RD., KINGS KROSS 

Tarptautinė garsenybė — VLADIMIR KOSTROMIN 
savo akordeonu suteiks Jums tikrą malonumą. 

RINKTINĖ VIRTUVĖ.
Rezervuojant vietas — skambinti tel. 35-5722

BUVUSI “R Ū T A”, DABAR —

STATION DELICATESSEN
92 BROMFIELD ST., CABRAMATTA

SIŪLO JUMS GERIAUSIUS SKANĖSTUS IR MAISTO 
PRODUKTUS.

Užsakymai pristatomi į namus.

Pasaulinis futbolo žvaigždė — 
centro puolėjas, 33-jų metų am
žiaus Alfred di Stefano užaugo 
neturtingame Buenos Aires prie
miestyje. Kamuolį pradėjo spar
dyti su vaikais vargingose prie
miesčių gatvėse ir, gal būt, nė ne
svajojo pasiekti šių dienų garbės 
ir turtų... Dabar jis žaidžia už 
garsųjį Real Madrid klubą, gauda
mas per’ metus maždaug £20.000 
h- £350 už kiekvienas svarbesnes 
tarptautines rungtynes. Gyvena 
Madride puošnioje trijų aukštų, 
liuksusiniais baldais apstatytoje, 
viloje. Jo sode yra puikus basei
nas — maudyklė ir jis važinėja 
paskutinės laidos Mercedes maši
na.

B.N.

LKFITTE
ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

VIENĄ Iš PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY
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M. PETRONIS, J
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. | 

Tel. UJ 5727 Ė
Kaina — 24/-

8

4 NAUJAUSI MODELIAI

NAUJIEJI CROSLEY ŠALDYTUVAI YRA DIDE

LĖS TALPOS, NAUJO VIDAUS IŠPLANAVIMO
IR PUIKAUS IŠORĖS STILIAUS.

ŠIŲ MODELIŲ KAINA TIKRAI PIGI, PRADE
DANT

129 gns

Nedarykite klaidos pirkdami kitur, o kreipkitės tik pas lietuvius prekybininkus: 
Pristatome visur, iš kur tik užsakoma.

CROSLEY šaldytuvai tikrai modernūs: motoras beveik negirdimas, o duryse įrengtos 
gilios lentynos įvairiausio tipo bonkoms.

::

::|

i

LENGVIAUSIOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS, 

TAUTIEČIAMS SPECIALI NUOLAIDA.

CROSLEY

MALONIAUSI JŪSŲ ŠIRDŽIAI

ŠALDYTUVAI

CROSLEY

CABRA VALE HOME FURNISHING, 
88 John Str., Cabramatta, N.S.W. Tel. UB 2899
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6 MŪSŲ PASTOGE 1961 m. vasario 24 d.

Mfclt PASTOGĖ
SYDNĖJUS

“MES ESAME PARTIZANAI, 
PASISLĖPĘ IR BU1)| 
SAVO BUNKERYJE”

Šią mintį, tarsi mūsų paskati
nimui šūkį ar simbolį, iš sakyklos 
pagarsino š.m. vasario 19 dienų 
Nepriklausomybės sukakties mi
nėjimo proga Sydnėjaus lietuvių 
kapelionas kun, P. Butkus.

Savo reikšmingam ir įspūdin
gam pamoksle jis ypač užakcen
tavo nepakeičiamąją žmonių gy
venimo tiesą, lyg gyvenimo vado
vą ir kelrodį — pareigą. Jis pa
kartotinai ragino mus visus, šio 
kontinento lietuvius, teatlikti tik 
savo pareigas, o jas sąžiningai ir 
stropiai atlikinėjant, jo žodžiais, 
mes išlaikysime čia ir lietuvybę, 
ir žmogiškąją vertę ir tikėjimą 
savo širdyse.

Minėjimas vyko pradžioje St. 
Benedict bažnyčioje pamaldomis, 
o po to šios bažnyčios parapijos 
salėje.

Bažnyčioje iškilmingose mišiose 
giedojo Sydnėjaus lietuvių “Dai
nos” choras, ved. muz. K. Kava
liausko.

Minėjimą salėje įvedamuoju 
žodžiu pradėjo Sydnėjaus apyl. 
pirm. V. Augustinavičius, paskai
tai pakviesdamas inž. P. Dirkį, 
kuris šiuo metu gyvena ir dirba 
Canberroje.

Preligentas neilgoje savo pas
kaitoje įdomiais brūkšniais per
žvelgė mūsų tautos ir valstybės 
istoriją, iškeldamas originalių ir 
būdingų istorinių faktų. Baigda
mas jis taip pat ragino visus te
atlikti tik savo pareigas tautai 
ir tėvynei, o atliekant jas sąži
ningai — ir mūsų jaunimas lik
siąs lietuviais ir mes prisidėsiu 
prie laisvės kovos, atkurdami sa
vo valstybės nepriklausomybę.

Po to scenoje pasirodė nese
nai iš Lietuvosš atvykęs jaunuo
lis Romas Račkauskas su savo 
darbo •graviūromis ir atsakė į ke
letą Apyl. Valdybos pirm. V. Au- 
gustinavičiaus paklausimų.

Meninėje minėjimo daly pasiro
dė: Jaunieji Sydnėjaus ateitinin
kai, vadovaujami M. Slavėnienės, 
su Rugiagėlių šokiu; sol. p. Ber
notienė padainavo tris dainas, 
akompanuojant Gražinai Inltra- 

tienei; Camperdowno sekmadienio 
mokyklos mergaitės, vad. mok. A. 
Savickienės su vaidinimėliu "Me
tų bukai" ir kun. P. Butkaus di
riguojamas jaunųjų ateitininkų 
chorelis. Padeklamavo dar — Ane
lė Intaitė ir Vida Pušaitė.

Po Apylinkės valdybos pirmi
ninko padėkos žodžio, minėjimas 
buvo baigtas Tautos himnu.

Programą pranešinėjo R. Cibas.
Nors diena buvo ir lietinga, ta

čiau ir bažnyčioj ir minėjime da
lyvavo keletas Šimtų tautiečių. Jų 
tarpe matėsi skaitlingas jaunuo
lių ir vaikų būrys. Pamaldose da
lyvavo skautai ir ateitininkai su 
savo vėliavomis.

Tv.

PAMALDOS
Kovo 3d. — pirmasis penkta

dienis — Išpažintys Bass-Hills 
bažn. nuo 7 vai. vak.

Tautos Šventojo Diena
Kovo 4 d. — mūsų Tautos Glo

bėjo šv. Kazimiero diena, bet 
švęsime ją sekmadieni — kovo 
5 d.

Pamaldos visiems Sydnėjaus 
lietuviams bus St. Brendan's 
bažn. Bankstowno. (North >r 
Cambridge Ave. kampas) 11 vai. 
— ypatinga intencija: prašant, 
Dangiškojo Globėjo užtarimo 
persekiojamai Lietuvos dvasiški- 
jai, tikintiesiems ir visam lietu
viškam jaunimui. Užtat šiose pa
maldose ypač raginama dalyvauti 
jaunimą ir priimti kuo gausiau
S. Komuniją.

Išpažinčių bus klausoma iš va
karo — šeštadienį, St Brendan’s 
bažn. nuo 6 — 7 vai.

Camperdowno šį sekmadienį 
(5 d.) pamaldų nebus.

K.P.B.

PRANEŠIMAS
Pranešame visiems "Dainos” 

choro choristams ir asmenims, 
norintiems įstoti į chorą, kad š.m. 
kovo mėn. 3 d. (penktadienį) 7 
vai. 30 min. vakaro Centriniuose 
Lietuvių Namuose, 18-20 Botany 
Rd., Alexandria, yra šaukiamas 
bendras chorvedžio, choristų ir 
Sydnėjaus, Bankstowno bei Cab- 
ramattos apylinkių atstovų pasi
tarimas. Visi, choro ateitim suin
teresuoti, prašomi skaitlingai da
lyvauti.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus "šviesos” skyrius 

ruošia vakarą su paskaita, ku
ris įvyks š.m. kovo 11 d. 7 v.v. 
Centr. Lietuvių Namuose Redfer- 
ne.

Paskaitą skaitys dipl. jur. L. 
Karvelis tema: “Europos valsty
bių apsijungimo idėja". Po pas
kaitos seks pasilinksminimas.

Kviečiami nariai ir svečiai.
Valdyba

MELBURNAS
PRADEDAME MOKSLO METUS

Savaitgalio mokykla, esanti 
Lietuvių Namuose, 12 Francis 
Grove, Thornbury, mokslo metus 
pradeda š.m. kovo mėn. 4 dieną.

Pamokos vyksta špštadiejiiais 
nuo 2 — 4 vai. p.p.

Naujai stojančių mokinių rei
kalais prašome kreiptis pas mo
kyklos vedėją L. Vacbergą, 36 
Walpole str., Kew, tel. WM 60.32.

Mokyklos Tėvų Komitetas

LINKSMAVAKARIS
LIETUVIŲ NAMUOSE

š.m. sausio mėn. 28 d. p. Be
nedikto Zabielos ir jo vedamos 
kapelos iniciatyva buvo suruoštas 
Lietuvių Namuose pobūvis — 
linksmavakaris. Nors pasitaikė la
bai karšta diena (107°), tačiau 
į Lietuvių Namus sugužėjo per 
šimtą tautiečių, kad linksmai pra
leistų keletą valandų savųjų tar
pe.

LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA
LIETUVOJE NUOLAT VEIKIA 

71 "EMIGRACIJOS BIURAS”
Kiekvieno mėnesio pradžioje 

bolševikų laikraščiai Lietuvoje 
deda skelbimus, kuriuose prime
nama, kad: “VYKSTA ŠEIMŲ 
PERKĖLIMAS į plėšinines žemes 
Karagandos srityje ir darbininkų 
telkimas šalies įmonėms”.

Tuos skelbimus pasirašo “Per
kėlimo ir organizuoto darbininkų 
telkimo vyriausioji valdyba prie 
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos”, 
o skelbimų tekstuose nurodomi 
tos valdybos agentūrų adresai. 
Agentūros yra penkiuose didžiuo
siuose miestuose, kur jos turi spe
cialias įstaigas, o taip pat ir vi
suose rajonų vykdomuosiuose ko
mitetuose. Rajonų komitetų yra 
62 ir dar keturi Vilniaus mieste, 
tai sudėjus viską pasirodo kad 
tokių įstaigų Lietuvoje iš viso 
yra 71.

Bolševikų spauda dažnai pri
mena (visada su dideliais apgai-

Malonu, kad pobūvio organiza
toriai ne tik linksmino susirinku
sius šokių muzika, bet taip pat 
patiekė skanią vakarienę, kurios 
paruošimui, žinoma, daugiausia 
triūso įdėjo pianistė ponia K. 
Fryer.

Taip pat paminėtina, kad po
būvio rengėjai pasirūpino gaivi
nančių gėrimų, kuriuos svečiams 
patiekė nebrangesnėmis kaino
mis kaip kitur. Tai girtinas reiš
kinys. Būtų gerai, kad ir atei
tyje pobūvių rengėjų panašūs 
patarnavimai svečiams būtų tei
kiami. Atpultų ne taip jau gra
žus paprotys — neštis “savų gai
valų”.

Šis pobūvis rodyte rodo, kad 
Lietuvių Namai Melbourne Lietu
vių Bendruomenėje yra gyvas 
reiškinys, kuris jau didele dalimi 
gali tenkinti jos organizacinius 
reikalavimus.

Tačiau svarbiausia čia, kad šis 
nedidelis p. Zabielos vedamas 
kolektyvas visą pobūvio pelną 
(apie £ 80) paskyrė Lietuvių Na
mų salės naujų grindų įdėjimui. 
Šis pavyzdys šaukia ir kitus ko
lektyvus bei atskirus asmenis, kad 
ir jie prisidėtų prie Liet. Namų 
gerinimo.

Linkėtina, kad panašūs pobū
viai Lietuvių Namuose ir ateity
je būtų ruošiami.

J. Kūpa

lestavimais), kad nepriklausoma 
Lietuva buvusi maždaug “Apšašu
si” emigracijos biurais, kurie vi
liodavę tūkstančius Lietuvos 
žmonių emigruoti į svetimus kraš
tus, kur tie žmonės patekdavę į 
didelį vargą. Ta tema rašomi net 
“romanai” ir gaminami filmai 
(pav., V. Sirijos Giros “Buenos 
Aires” ir “Adomas nori būti 
žmogum”). Ir iš tiesų, 1926-28 
metais emigravimas į Pietų Ame
riką ir Kanadą Lietuvoje buvo 
tapęs gana populiarus ir išvyks
tančiųjų (ne “organizuotai” išve
žamų!) skaičius buvo ėmęs pra
šokti net per 10,000 asmenų per 
metus. Tačiau vėlesniaisiais ne
priklausomybės metais emigraci
ja iš Lietuvos besiekė vos iki ke
lių šimtų per metus, tai yra, 
praktiškai buvo beveik sustojusi. 
Bet net ir pačiais emigracijos 
“žydėjimo” laikais emigracijos 
biurų Lietuvoje turėjo darbo tik 
keletas, ne septynios dešimtys.

A. W. A.
FRAZER

PUIKIOS KOKYBĖS REIKMENIŲ GAMYBA

GAMINA: FRAZERIO PROSIJ1MO LENTAS (10 MODELIŲ) 

— BALDUS SODELIAMS — SUDEDAMAS KĖDES IR STALUS — 

KĖDES VERANDOMS — KOPĖČIAS — KĖDUTES — KOPETI- 

NES KĖDUTES — VEŽIMĖLIUS PIRKINIAMS — PINTINES RŪ

BAMS — SKALBINIAMS VEŽIOTI RATUKUS — VAIKŲ UŽTVA- 

RĖES IR SKĖČIUS PAPLŪD1NIAMS.

Visus šiuos gaminius Jūs visada galite gauiti su tikrai 

palaukia nuolaida

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖJE

Cabra— Vale Home Furnishing Co.,

88 JOHN ST., CABRAMATTA, N.S.W.

Tel. UB 2899

LATROBE VALLEY, 
VIC.

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS 
GAMTOJE

Latrobe Valey gyvenantieji 
lietuviai iškylos metu ant Latrobe 
upės kranto prie Rosedale (Vic). 
iškilmingai paminėjo Vasario 
16-ją.

Tai dienąi skirtą žodį tarė p. 
šeštokas, paragindamas nepames
ti vilties dėl Tėvynės prisikėlimo.

Po paskaitos, jaunimas pasirodė 
su savo atletiškais gabumais, o 
senimas skleidė lietuviškos dainos 
aidą Latrobės upės pakalnėmis.

Iškylą ir minėjimą suruošė Lat
robės Valey seniūnija.

Buvęs

BANKSTOWNAS
SKUBĖKIM

visi, suaugę ir vaikai, linksmai 
ii- naudingai praleisti laiką KA
ZIUKO MUGĖJE, kuri įvyks š. 
m. kovo mėn. 5 d., sekmadienį, 
tuoj po lietuviškų pamaldų Ban
kstowno Dainavos salėje.

Jaunimas gėrėsis daugeliu įvai
rių žaidimų ir pramogų, o seni
mas ras progos pabendrauti, pa
sišnekučiuoti, užkąsti, alučiu ir 
vaisvandeniais atsigaivinti, knygų 
ir laikraščių nusipirkti.

Parengimo komitetas visus 
skaitlingai kviečia dalyvauti ir 
paremti sporto aikštelių įrengimo 
greitesnį realizavimą.

Be to, mugėje bus išstatyti kai 
kurių mūsų pramonininkų gami
niai ir rankdarbiai, kuriuos turė
site progos pamatyti ir nusipirk
ti.

Tegul nebūna nė vieno lietuvio 
Sydnėjuje, kuris neaplankytų 
lietuviškos tradicinės Kaziuko 
mugės. Org. Komitetas

Tik vokiečių okupacijos laikais 
visuose apskričių miestuose buvo 
įsteigti “kelionių biurai” — taip 
buvo vadinamos organizuoto gy
ventojų į Vokietiją deportavimo 
įstaigos. Dabar 71 viena tokia pa
ti įstaiga veikia Lietuvoje ir už
siima organizuotu šeimų ir paski
rų asmenų išvežimu į “Chruščiovo 
dvarus” (taip Lietuvoje vadina 
Karagandos srities “plėšinines že
mes”) ir kitas tolimąsias Rusijos 
kolonijas. Per jas “emigruoja” iš 
Lietuvos (norom ir dažniausia ne
norom) nepalyginti didesni žmo
nių kiekiai, negu smarkiausios 
emigracijos metais. Deja, šios 
“emigracijos” statistika yra “val
stybinė paslaptis” ir bolševikinė 
spauda dėl šios emigracijos nie
kad nedejuoja, ir iš viso vengia 
apie ją užsiminti. Tiems šių lai
kų “emigracijos’.’ biurams dar 
talkininkauja daugiau kaip 120 
ypatingų agentūrų, būtent visi 
rajonų kompartijos ir komsomolo

MELBOURNE) PARENGIMŲ IR PRAMOGŲ 
TVARKARAŠTIS

SUSITARTA š.M. VASARIO M. 12 D. PASITARIME
Balandžio 8 d. — Melb. Lietuvių Klubas — pasilinksminimas 

— alutis;
Balandžio viduryje Liet. Kat. Moterų D-jos loterija;
Balandžio antroje pusėje — metinis b-nės susirinkimas;
Gegužės 28 d. Soc Globos Moterų Draugijos balius;
Birželio 14 d. Jungt. pabaltiečių birželio įvykių ' minėjimas;
Birželio 24 d. — Joninės jaunimui Liet. Klubo namuose; 
Liepos 30 d. Liet. Klubo metinis susirinkimas.
Rugpiūčio 13 d. Liet. Katalikhj Moterų D-jos metinė šventė;
Rugpjūčio 19 d. Soc. Globos Moterų D-jos loterija;
Rugpiūčio 26 d. Soc. Globos Moterų D-jos metinis susirinkimas;
Rugsėjo 8 d. Bendruomenės Apyl. Valdybos balius;
Rugsėjo 10 d. — tautinės šventės minėjimas;
Spalių 6 d. — Liet. Klubo balius;
Spalių 27 d. “Tėviškės Aidų” balius;
Lapkričio 4 d. Liet. Klubo pasilinksminimas-alutis;
Lapkričio 11 d. Liet. Parapijos mokyklos vakaras;
Lapkričio 23 d. (arba artimiausiu laiku) Kariuomenės Šven

tės minėjimas — Liet. Ats. Karių S-ga “Ramovė”;
Gruodžio 17 d. Liet. Parapijos mokyklos mokslo metų užbaiga; 
Gruodžio 24 d. Liet. Parapijos mokyklos eglutė;
Gruodžio 24 d. Kūčios —• Liet. Kat. Mot. D-ja — parapijos nam.; 
Gruodžio 24 d. Kūčios Soc. GI. Mot. D-ja Liet. Klubo nam. ir 
Gruodžio 31 d. — Naujų Metų Sutikimas — Apyl. V-bos balius. 
Sausio 27 d. (1962) Liet. Klubo pasilinksminimas — alutis.

A.L.B. Melbourno Apyl. V-ba

komitetai, savo keliu turintieji 
tinklą beveik visose pramonės 
įmonėse, administracijos įstaigo
se, o taip pat ir daugumoje kol
chozų. Tokiu būdu Lietuvos gy
ventojų emigravimas iš Lietuvos 
yra suorganizuotas taip intensy
viai, kaip niekad nėra buvęs, iš
skyrus, žinoma, tuos atvejus, ka
da čekistų armija imdavosi savo 
ruožtu “padėti emigruoti”.

DIRVONUOJA 15 NUOŠIMČIŲ
NAUDOTINOS ŽEMĖS 

LIETUVOJE

Vasario pradžioje Kaune su
šauktame žemės ūkio specialistų 
suvažiavime Sniečkus pripažino, 
kad nėra reikalo Lietuvos žmo 
nėms važiuoti dirvonų plėšti kaž
kur į Karagandą, nes “Beveik 
kikeviename rajone ir net kiek
viename ūkyje yra savi “plėši
niai”, kuriuos galima ir reikia ne
delsiant įsavinti. Tai dirvonuo
jančios ariamos žemės, neproduk; 
tyvios natūralios pievos, ganyk
los, krūmokšniai ir t.t. Būtina 
įsavinti apleistas, nereikalaujan
čias nusausinimo ariamas žemes, 
apvalyti nuo krūmų ir sukultūrin
ti visas pievas ir ganyklas”.

Esą, “per dvejus metus pasė

I THE IMPERIAL |
74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS

Tel: Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

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

Tarifas

Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 7.7.0 savaitei.
Vaikams nuolaida.

smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.

NUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus mažą depozitą,

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS 
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.

M. LUCAS & CO.
107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 
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lių plotai padidėjo 157 tūkstan
čiais ha arba 7 procentais”, bet 
esanti galimybė juos padidinti 
dar 345 tūkstančiais ha (tai yra, 
dar apie 15%). Prješ šešetą, prieš 
aštuonetą metų tas pats Snieč
kus panašiai kalbėjo apie dirvo
nuojančius plotus Lietuvoje ir 
tada atrodė, kad jau kitais metais 
jų nebebus, visi dirvonai bus su
arti. Dabar dirvonų skaičiavimas ‘ 
prasideda vėl iš pradžios ir tie 
plotai kartais pasirodo ne tik ne- 
sumažėję, bet net padidėję.

Kolchozinė sistema yra viena 
iš svarbiausių dirvonų susidary
mo priežasčių, kadangi joje vy
riausias “ūkininkas” yra partija, 
kuri “ūkininkauja” daugiausia 
prakalbomis ir instrukcijomis. 
Prieš keletą metų Sniečkus rei
kalavo iš Lietuvos kolchozų, kad 
daugiau sėtų daugiamečių paša
rinių žolių (dobilų ir kt.). Dabar 
Sniečkus atrado, kad “kai kur 
buvo nueita neteisingu keliu po 
keletą metų laikant mažai der
lingus daugiamečių žolių plotus... 
gera žemė paverčiama dirvonais, 
duodančiais tik po 9 — 12 cnt. 
šieno iš ha.” Tad dabar Snieč
kus, susišaukęs kolchozų vadovus 
ir agronomus, “aria dobilienas” 
ir “sėja grūdus” jose.
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