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Motinos Diena II
Motinos dienos istorija trumpa 

ir aiški.
Ši idėja kilo JAV-se. Jos su

manytoja — Miss Anne Jarvis iš 
Filadelfijos. Ji davė Ir obalsį tai 
dienai, tai buvo — “Garbei geriau
sios motinos, kuri kada nors yra 
buvusi — Tavo Motinai”.

1913 m. gegužės mėn. 10 d. 
JAV Senatas ir Atstovų Rūmai 
paskelbė gegužės mėn. antrąjį sek
madienį įstatymine švente, pašvęs
ta motinos garbei. Jau sekančiais, 
1914 m., pirmą kartą buvo at
švęsta motinos diena, šios gražios 
dienos šventimas vėliau paplito 
kuone visame pasaulyje.

Šventėme Ir mes motinos dieną 
laisvi būdami, švenčiame ją ir iš
eivijoje. Tai pasidarė mums taip 
įprasta, jog kartais net nesuvo
kiame tikrosios tos dienos pras
mės. Net nepastebime, koks yra 
didelis skirtumas tą dieną šven
čiant tremtyje ir, prisimenant, 
kaip ji buvo švenčiama laisvoje 
tėvynėje.

Daugiausia ko mes pasigendame 
šiandien savo tarpe, tai tos mo
čiutės sengalvėlės, kuri balta ska
rele apsigobusi, triūsė per dienas 
namie ir lauke, rūpino didelius ir 
mažus, gyvulėlius ir paukštelius; 
jos visur buvo pilna. Ji pirmoji 
kėlėsi, paskutinė gulė. Jos rankos 
lydėjo mūsų pirmuosius žingsnius, 
kai mokėmės vaikščioti, ji savo 
sugrubusiais pirštais rodė raides 
abėcėlėje, mokydama lietuviško 
rašto, ji pirmoji mus išmokė pa
dėti kryžiaus ženklą Ir Dievą mel
sti. Ji nesiskųsdama kantriai ken
tėjo, kai matė vėliau ne. vieną 
mūsų ne tais keliais nuėjusį, kaip 
jos buvo mokyta, neretai slapto
mis nusišluostydavo skarelės kam
pučiu ašaras, kai kitą mūsų maty
davo savo rašto, savo spausdinto 
žodžio privengiantį. Jos mūsų tar
pe nėra, bet jos dvasia ir atmin
tis yra gyva mūsuose, ją mes pa
gerbiame, kur bebūdami.

Tačiau turime pripažinti, kad 
tas praeities motinos idealas ne
dingo. Jis įsikūnijo jos išauginto
se dukteryse. Jei Šios dienos lie
tuvė motina iš aprangos ir Išvaiz
dos kitaip atrodo, tai vistik joje 
plaka ta pati lietuviška širdis. 
Daugelis pavyzdžių mums rodo, 
kiek daug ji iškentėjo pakeliui iš 
tėvynės į tremtį, kiek ji privargo 
po aprūkusius Vokietijos lagerius,1 
kokia dalia jos laukė išsiblaškius 
mums po visus pasaulio pašalius. 
Veik visa šeimos našta gulė ant 
jos pečių. Ne viena šių motinų, 
visai kitaip gyvenimui pasiruošu
si, šiandien nugarą lenkdama sėdi 
prie staklių ar siuvamos mašinos 
dirbtuvėje, pre kitokių darbų, ne 
lengviau už vyrą kartais dirbda
ma. Ne pasidžiaugti uždirbtais 
svarais ji tai daro, bet kad su
teiktų šeimai įmanomesnį pragy
venimą, kad palengvintų vaikams 
siekti mokslo, kad užtikrintų jiems 
rytojų. Jos vargus Ir ištvermę gal 
tik vėliau sugebėsime įvertinti.

šią dieną minėdami turime ne
užmiršti ir priaugančios kartos. 
Jei sakome, kad jaunimas yra mū
sų ateities žiedas, tai gražiausiuo
ju jos pumpuru reikia laikyti mū
sų merginas. Tai būsimos lietu
viškos motinos. Jei jos bus persi- 
ėmusios senųjų mūsų motinų tra
dicijomis, mes Išliksime lietuviais, 
kad ir kaip ilgai būtume išeivijo
je. Jų ištvermė ir pasiruošimas 
— būsimų kartų lietuviškumo lai
das.

LEONARDAS KARVELIS.

ta.

Kremliaus vadai šiuo vizitu te
gali būti tik nepatenkinti. Londo
ne jie buvo sutikti oficialiai šil
tai vyriausybės žmonių, bet labai 
šaltai publikos, čia jiems niekas 
nekėlė tokių ovacijų, kokias jie 
regėjo Indijoje ir Burmoje. Atvir
kščiai — nedraugiškais žvilgsniais 
ir akmenine tyla juos sutikdavo Ir 
palydėdavo susirinkę smalsuoliai. 
O labai dažnai jiems tekdavo iš
girsti žodžius, kuriais būdavo iš
reiškiama gili neapykanta Ir grą- 
sinimas.

Dovanos
Chruščevas su Bulganinu j Lon

doną atvyko ne tuščiomis ranko
mis. Ir jie žinojo ką atvežti, ko
kias dovanas parinkti. Karalienei 
jie padovanojo £ 16.000 vertės sa
balų kailinius, tuo tikėdamiesi 
įsiteikti Anglijos moterims, kurių 
žvilgsniai nukreipti į jauną valdo
vę. Edinburgo kunigaikščiui — 
karalienės vyrui — ir princui Čar
liui padovanojo po kazokišką žir
gą, nes britai yra dideli arklių 
mėgėjai, tad tikėtasi per arklius 
įsigyti anglų simpatijas. Princesei 
Anai atvežė jauną rusišką lokiuką
— šiuo jie siekė užkariauti Ang
lijos atžalyno širdis.

Taigi, Chruščevas ir Bulgani
nas, kaip pirkliai, žinojo kokias 
prekes pasikrauti, tik jie užmiršo, 
kad karalienė turi daug ir bran
gių kailių, kad Anglija iš seno 
garsi savo puikiais lenktynių žir
gais, o rusiška meška yra per daug 
pavojingas žaislas mažajai prin
cesei.

Viešoji nuomonė
Demokratiniame krašte viešoji 

nuomonė turi didelės reikšmės. Gi 
šį kartą viešoji nuomonė buvo la
bai nepalanki sovietams, šito ne
galėjo ignoruoti vyriausybė. Ji 
negalėjo neatsižvelgti į aštrią 
spaudos kritiką dėl Sovietų Sąjun
gos įvykdytų pavergimų ir genoci
do. Kita vertus, britų vyriausybė 
negalėjo patikėti, kad tas pats 
Chruščevas ir Bulganinas, kurie 
šiandien plūsta Staliną, bet kurie 
su tuo pačiu Stalinu eilę metų 
glaudžiai bendradarbiavo, vykdy
dami jo niekšingus planus, būtų 
galėję per vieną naktį pasikeisti
— iš kruvinų vilkų tapti baltais 
avinėliais. Tad ir visos kalbos, 
visi pasitarimai vyko nepasitikėji
mo atmosferoje, gi tokiai padėčiai 
esant — rezultatai blankūs.

Britus masino sovietų auksas, 
kuriuo jie žadėjo mokėti už “tam 
tikras” gėrybes, taip labai reika
lingas sovietų karo pramonei plės
ti. Bet tos gėrybės yra sąraše 
prekių, kurios draudžiama par
duoti komunistiniams kraštams, 
taigi ir Sovietų Sąjungai. Čia brt. 
tai nieko negalėjo pasakyti nepa
sitarę su amerikiečiais, prancū
zais Ir kitais sąjungininkais. Jie 
tad ir atmetė Kremliaus vadų pa
siūlymą, nors ir su širdgėla, at- 
ssisakydami aukso. Po to Chruš
čevas savo kalboje pareiškė, kad

DIDELI DEBESYS - MAŽA LIETADS
ATVAŽIAVO — PASISVEČIAVO — PALIKO 

DOVANAS — IR VĖL IŠVAŽIAVO
Bulganino ir Chruščevo vizitas sovietai turį pakankamai galimy- 

Londone buvo svarbus įvykis. Bet' bių savo karo pramonę plėsti ir 
jo rezultatai menki: jau dabar be pagalbos iš šalies, 
aišku, kad konkrečių susitarimų, 
kurie leistų tarti, jog Sovietų Są
jungos — D. Britanijos santy

kiuose įvyko lūžis, nebuvo pasiek-

be pagalbos iš šalies.

Protesto demonstracijos.
Jos nebuvo įtrauktos į oficialią

ją darbotvarkę. Bet jos įvyko. 
Demonstracijas organizavo lenkai, 
o jose dalyvavo velk visi politiniai 
tremtiniai iš už geležinės uždan
gos. Jų tarpe ir lietuviai. De
monstracijos praėjo labai tvarkin
gai. Buvo nešami plakatai su už
rašais, kurie britams skelbė So
vietų Sąjungos įvykdytas okupa
cijas, trėmimus ir tebevykdomą 
buv. nepriklausomų Europos vals
tybių pavergimą. Demonstracijose, 
kaip skelbia Londono laikraščiai, 
dalyvavę apie 20.000 žmonių, gi 
juos stebėję dešimtys tūkstančių 
londoniečių ir šimtai policininkų. 
Įvykusiame egzilų mitinge priim
ta atitinkama rezoliucija, kur 
"Punch” žurnalo redaktorius Mug- 
garidge įteikė ministeriul pirmi
ninkui Edenui.

Enkavedistai ir Lodono 
Damos

Maskvos tūzai savo viešbutyje 
suruošė balių, kuriame dalyvavo 
šimtai labai pagarbių žmonių, čia 
buvo Ir D. Britanijos ministeris 
pirmininkas su žmona, Ir jo mi
nisterial, ir diplomatinis korpu
sas, meno pasaulio ir kitos įžy- 
menybės. Na, ir spaudos žmonės.

Chruščevas su Bulganinu priimi
nėjo svečius, bet, pasirodė, kad 
šitokiam darbui jiedu netiko. Pri
ėmime buvo toks sąmyšis, kokio 
Claridges viešbutis nėra matęs: 
susigrūdimo metu, civilių drabu
žiais apsirengę sovietiniai polici
ninkai, kaip į krlkštolo krautuvę 
įleisti buivolai, stumdami sve
čius nuvartė brangias vazas, o iš
trenkę jiems iš rankų stiklus su- 
laistė puošnias suknias ir džen
telmenų vakarinius drabužius. Va
zų ir stiklų šukės traškėjo ir pjaus
tė minkštus kilimus. Mat sovieti
niai sargai, bijodami pasikėsini
mo prieš jų ponus, į nieką neat
sižvelgdami, stengėsi svečius lai
kyti atokiai nuo Bulganino Ir 
Chruščevo. Gi kai Chruščevas, įsi
geidęs pademonstruoti savo drau
gystę filmų aktoriui Čaplinui, o 
taip pat su juo papozuoti fotore
porteriams, įsakė savo policinin
kams “pravalyti” kelią, tai Įvyko 
toks stumdymas, kad enkavedis
tų kietų alkūnių ženklus dar ilgai 
ant savo minkštų kūnų nešios kil
mingosios anglės ir jų palydovai.

Pagaliau išsiaiškino
Parlamento rūmuose Anglijos 

darbiečių vadas suruošė iškilmin
gus pietus Chruščevo ir Bulgani
no garbei. Tačiau pokalbiai baigėsi 
piktais susikirtimais.

Susikirtimas įvyko tuoj po 
Chruščevo kalbos, kurios metu jis 
gyrė prieškarinę Sov. Sąjungos 
politiką, aštriai kritikuodamas to 
meto britų vyriausybes laikyseną, 
kurią rėmė ir darbiečiai.

Darbo partijos vadas Hugh 
Gaitskel čia iškėlė klausimą del 
soc. demokratų padėties komunis
tiniuose kraštuose. Jis nurodė, kad 
tūkstančiai vyrų ir moterų, kurie 
yra britų darbo partijos draugai, 
yra kalinami komunistinėse vals
tybėse. Jis taip pat užtarė žydus, 

kurie yra mažumoj Rusijoj ir ten 
kenčia priespaudą.

Chruščevas kietai atsakęs, kad 
jis nesirengiąs šių klausimų dis
kutuoti. Jis nurodė, kad jokiu soc. 
demokratų nėra Sov. Rusijoj, gi 
į kitų komunistinių kraštų reika
lus jis nesikišęs. Tada mėgino 
Gaitskelį paremti Aneaurin Be
van, kairiojo darbiečių sparno va
das, o taip pat galingos darbi
ninkų unijos, vadas Sam Watson, 
bet ir j jų pareiškimus Chrušče
vas atsakęs piktai ir atsisakęs ką 
nors daryti soc. demokratų rtika- 
lu. Tada darbiečių vadas pasiūlė 
Chruščevui kalinamų soc. demok
ratų sąrašą, bet Chruščevas atsi
sakė į šitą sąrašą net pažvelgti.

Vienu metu situacija buvo tiek 
“įkaitus”, kad Bevanas, pakilęs iš 
savo vietos, pirštu grąslndamas 
Chruščevui pasakęs daug aštrių 
žodžių. O kai Chruščevas davęs 
suprasti, kad prieškario britų vy
riausybė sugestijonavusi Hitlerį 
užpulti Sov. Sąjunga, tai vienas 
darbietis, parlamentaras sušukęs: 
“Mano Dieve, atleisk jam!”

Chruščevas vienu metu esą pa
reiškė, kad jis įsitikino, jog jam 
daug lengviau susikalbėti su britų 
konservatorių partija, negu su 
darbiečių. O kada pirmininkavęs 
Edwin Gooch, švelnindamas padė
tį, tarė: “Iki kito mūsų susitiki
mo”, tai Chruščevas atrėžęs: “Be 
manęs”.

šie pasikalbėjimai reikšmingi

Satelitai
KELIA GALVAS

“ATSIMETIMO NUO STALINO POLITIKOS” PIRMIEJI ŽENK
LAI SOV. S—GOS SATELITINĖSE VALSTYBĖSE.

Didžiausias progresas, kaip pra. 
neša A.A.P. spaudos agentūra, at
sikratyti ikšiolinio režimo, paste
bima Lenkijoje, šito ryškiausiu 
ženklu laikoma suėmimas dviejų 
Lenkijos policijos “bosų”: Saugu
mo ministerijos ministerio pava
duotojo Roman Romkowski ir šios 
ministerijos departamento direk
toriaus Anatoli Fejgn.

Varšuvos radijas pranešė, kad 
jie areštuoti už “įstatymų pažei
dimą, atėmimą daugeliui nekaltų 
žmonių laisvės ir vartojimą tar
dymo metu metodų, kurie nėra 
leistini”.

Areštai įvykdyti atleidus iš pa
reigų vyriausius*, civ. ir kariuome
nės teismų prokurorus, paskelbus 
30.000 kalinių amnestiją ir prem
jerui J. Cyrankfewicz pažadėjus 
įgyvendinti teisę ir teisingumą, o 
nekaltai kalintus rehabllltuoti.

Premjeras pareiškė Lenkijos sei
mui, kad Lenkijoje turi būti de
mokratija ir teisingumas. Jis nu
rodė, kad jau sudaroma spec, ko
misija, kuri padės iš kalėjimų Iš
eiti dideliam skaičiui žmonių, ku
rie buvo aukos beteisiškumo, pro
vokacijų, šmeižtų ir neleistinų per
sekiojimų.

Dulles, kalbėdamas Vašingtone 
pareiškė, kad Maskvos įtaka sa
telitiniuose Centralinės ir Rytų 
Europos skraštuose silpnėja, rep
lės tačiau atsileidžia ne dėl so
vietuose ’augančios tolerancijos, 
bet dėl nepajėgumo jas išlaikyti.

Dulles atmetė prielaidą, kad So
vietų Sąjunga yra laimėjusi “šal
tąjį karą”. Jis pabrėžė, kad Va
karų pasaulis savo akcija priver
tęs Maskvą keisti kursą, pereinant

į daugiau liberalinės politikos ke
lių.

Dulles mano, kad Sov. Sąjun
gos satelitinius kraštus siekti 
daugiau savarankiškumo — pilnos 
nepriklausomybės — paskatinęs 
Tito atvejis kuris įrodė, kad Ju
goslavija, nepriklausydama Mask
vos, bet palaikydama gerus santy
kius su Vakarais ir ta pačia Mask
va, žengia progreso Ir didėjančios 
gerbūvio keliu. Titoizmui charakte
ringa esą tai, kad komunizmas 
galįs būti ir nacionalinis — nebū
tinai internacionalinis, priklausąs 
Kremliaus valios ir diktatų. Tad 
jeigu Maskva, atmesdama Stalino 
politiką, pripažins komunizmui 
tautinę bazę, šitai ir paskatins 
lenkus, čekus Ir kitus satelitus 
tvarkytis savarankiškai, nelau
kiant nurodymų iš Kremliaus.

* Balandžio 2 d. mirė Vilniaus 
un-to med. fakulteto dekanas doc. 
V. Grigorevičius.

tuo, kad pu Jų, tikėkime, blaiviau 
žiūrės į sovietus ir Jų politiką 
Anglijos darbiečiai, ypač jų kai
riojo sparno žmonės, pasisakyda
vę už glaudų bendradarbiavimą 
su Maskva. Pagaliau išsiaiškinta.

Kažkas su vizitieriais 
netvarkoj

The New York Times, Ilgame 
straipsnyje, rašydamas apie Krem
liaus vadų nepasisekusį vizitą Lon
done, aiškina to nepasisekimo prie
žastis. Dienraštis'mano, kad Chru
ščevas su Bulganinu, įžengę į 
jiems svetimą pasaulį, pasimetė.

Laikraštis spėja, kad Chrušče
vas ir Bulganinas nepažino ir to
dėl nedavertino britų.

“Tai yrą tikėtina, bet jeigu taip 
tikrai yra, tai jie dabar įsitikino, 
kad kalkuliacija buvo klaidinga.

“čia yra dar kita tikimybė: 
Chruščevui ir Bulganlnui tai bu
vo pirma kelionė į galingą de
mokratinę valstybę.

"Galimas dalykas, kad Chruš
čevas ir Bulganinas susipainiojo, 
bet gali būti Ir taip, kad akys, 
nepratusios prie laisvės šviesos, 
visai suprantama, buvo apakintos 
jos spindėjimo. Tai yra aštri, ne
gailestinga šviesa; čia nėra apsau
gos nuo jos. Gi britai pažįsta lais
vę jau daug šimtmečių”, rašo dien- 
raštiss.

Taip, kažkas šioje kelionėje vy
ko ne taip, kaip buvo suplanuota 
“keliaujančių pirklių”. Ir jiems 
nepasisekė įsipiršti ir įpiršti savo 
apgaulingos politikos prekes.

J. STARKUS.

BANDYMAI
AUSTRALIJOS VYRIAUSYBĖ 

KREIPĖSI Į SOVIETŲ SĄJUN
GOS VADUS, PRAŠYDAMA IŠ
LEISTI AUSTRALIJOJE GYVE
NANČIŲ NAUJŲJŲ ATEIVIŲ 
ARTIMUOSIUS. JŲ TARPE MI
NIMOS IR LIETUVIŠKOS PA
VARDĖS.

Imigracijos ministeris H. E. 
Koltas balandžio 28 d. paskelbė, 
kad Australijos užsienių reikalų 
ministeris R.G. Casey yra telegra
favęs Londone viešėjusiems Sov. 
Sąjungos premjerui Bulganlnui ir 
kom. partijos pirmajam sekreto
riui Chruščevui, prašydamas Iš
leisti iš Sov. S-gos satelitinių ir 
okupuotų kraštų žmones, kurių 
šeimų nariai (tėvai ar valkai) gy
vena Australijoje.

Pradžiai patiektas 51 asrųens 
sąrašas, tačiau, kaip pareiškė imi
gracijos ministeris, jeigu šitas 
Australijos vyriausybės prašymas 
bus sutiktas palankiai, tai arti
miausioj ateityj bus rūpinamasi Ir 
kitų išardytų šeimų narius iš už 
geležinės uždangos atgabenti į 
Australiją.

51 asmens sąraše yra vengrai, 
bulgarai, čekai, keli pabaltiečial, 
2 lietuviai Ir kitų tautybių žmo
nės.

NETIKRŲ £ 5 BANKNOTŲ 
DAUGĖJA

Iš Melbourne pranešama, kad Iki 
pereitos savaitės galo netikrų £ 5 
banknotų susekta vien Melbourne 
925 svarų sumai. Manoma tačiau, 
kad didžioji šių banknotų dalis 
apyvarton buvo paleista prieš ba
landžio 6 d.

Yra nuomonių, kad apsisaugo
jus nuo padirbtų penksvarių, reik
tų pakeisti dabar apyvartoje esan
čius £ 5 banknotus naujais, šito
kia operacija brangiai kaštuotų, 
todėl abejojama ar ji bus įvykdy
ta.

RAUDONIEJI KINIEČIAI 
SYDNĖJUJE

Pereitą savaitę į Sydnėjų at
skrido 3 kom. Kinijos ir 3 Sov. Ru
sijos darbininkų unijų vadai, kurie 
dalyvaus I-slos gegužės minėjime 
Australijoje. Mascot aerodrome 
juos pasitiko keliolikos komunistų 
dominuojamų unijų vadai.

* Lietuviai rašytojai A. Škė
ma, H. Radauskas ir A. Rimvydis 
priimti tikraisiais tarptautinės ra
šytojų draugijos — PEN New 
York skyriaus — nariais.

★ Vilniuje mirė dr. St. Matu
laitis. Prie karsto į paskutinę gar
bės sargybą stojo Gaška, V. Ku
činskas, Pušinis, Kindurys Anta
kalnio kapinėse “gedulo mitingą” 
atidarė Gaška, kalbas pasakė Šar

maitis, J. Jurginis ir kt.
Illlllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

KVIETIMAS
ALB WOLLONGONGO APYL. VALDYBA MALONIAI KVIEČIA 

atsilankyti į Wollongongo bendruomenės rengiamą grandiozinį

BALIU — VAKARA, 
c c

kuris įvyks š.m. gegužės mėn. 19 d. 100 F. salėje Kenny gatvėje, 
WOLLONGONGE.

Trumpa meninė programa — gera muzika — pigus bufetas.
Pradžia 7 vai. vak.

6 vai. vak. gegužinės pamaldos katedroje.
ALB Wollongongo Apyl. Valdyba.
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^KURUOTOJE
Vt+ LIETUVOJE

“Atvažiavote — tai ir gyvenkite, 
bet neagituokite už kapitalistus...”

Ne taip senai, pasidavę bolše
vikinėms vilionėms, grįžo į Lietu
vą "nuolatos gyventi” iš Amerikos 
Skeberdis su 2 draugais, kurie bu
vo į Ameriką išvykę dar prieš 
Antrąjį karą. Atvykę Biržuose i 
valgyklą, nuėję pirkti silkių ir į 
krautuves, jie tenorėjo mokėti tik 
tokias kainas, kurios buvo pas
kelbtos bolševikiniuose laikraš
čiuose. Kilo skandalas, nes už to
kias kainas niekas prekių nedavė, 
nors jie ir nurodė laikraščius, ku
riuose tokios kainos buvo sužymė
tos. Kai nuėjo į turgų, kainos pa
sirodė tokios augštos, jog teko 
už galvos susiimti, žmonės kalbė
jo: “gal tai kokia komisija, kad 
taip drąsiai reikalauja tokių kai
nų, kurios sužymėtos laikraščiuo
se”. Bet netrukus pasirodė milici
ja, kuri grįžusius įspėjo: “jei at
važiavote gyventi — tai ir gyven
kite. Bet neagituokite už kapita
listinių Vakarų kainas”... Taip 
minimieji trys suviliotieji, bai
siausiai nustebę ir nusiminę išvy
ko pas savo gimines į Kilučių 
kaimą prie Biržų. Bet apie toli
mesnį jų likimą neturima žinių.

(E).

VISKĄ PRAVALGĖ)
LNA, kovo 21. — Tik pietūs ir 

vakarienė Vilniaus valgyklų tres
to valgykloje No. 15 (Mortos Min
daugienės gatvėje, lenkų laikais 
vadintoje Szeptickiego, dabar nuo 
1954 m. vadinama Taraso Ševčen
kos) iš anksto užsimokantiems 
abonentams kaštuoja 208 rubliai 
mėnesiui vienam asmeniui. Nors 
valgykla laikoma pavyzdinė, did
žiuojamasi tik tokiais patiekalais, 
kaip dešrelės su kopūstais ir kiau
šiniene. i

Valgykla tačiau daroma pagrin. 
dinė maitinimosi vieta. Minėtoje 
pavyzdinėje valgykloje, kur pietūs 
ir vakarienė gaunama už 208 rub
lius per mėnesi, t.y., apie 3 rub
lius 45 kapeikas vienas pavalgy
mas, minima dviejų asmenų (ru
sų) šeinuų kuri sakosi turinti na
mie valkų. Vadinasi, vaikai irgi 

maitinasi mokyklų valgyklose. Tai
gi, pav., keturių asmenų šeimai 
vien pietūs ir vakarienės turėtų 
kaštuoti per 800 rublių mėnesiui, 
o tai yra daug daugiau negu vi
dutinis vieno asmens mėnesinis 
atlygini mas.

Iš tuščio neišspausi...
LNA. — Tik 1914, iš maždaug 

120.000, sukolchozintų Lietuvos 
karvių (tik apie pusantro nuo
šimčio) per penkis ūkinių metų 
mėnesius (nuo 1955 m. spalio 1 
iki 1956 m. kovo 1) davė po dau
giau kaip 600 litrų pieno. Tų ge
riausių “visuomeninių” karvių pie
ningumo vidurkis per tą laiką bu
vo 772 litrai. Iš Jų tik 689 karvės 
davė po daugiau negu tas vidurkis, 
o kitos 1225 po mažiau. (1939-40 
metais 44,845 kontroliuojamų Lie
tuvos karvių vidutinis metinis pri- 
melžlmas buvo 2,643 litrai).

Lyginant su pereitų metų tuo 
pačiu laikotarpiu, tik penkiuose 
(Iš 83) rajonuose primelžimas pa
didėjęs daugiau .kaip 50%, bet 
keturiolikoj rajonų primelžimas 
net sumažėjęs.

19?4 metais buvo planuota visų 
karvių (120.000, o ne dviejų tūks
tančių) primelžimo vidurkį pa
siekti 1500 litrų per metus. Buvę 
tačiau pasiekta tik 1210, o perei
tais metais tas vidurkis dar su
mažėjo (neskelbiama klek).

177 geriausios melžėjos (kurios 
melžia minėtas 1914 karvių) iki 
spalio 1 dienos tikriausiai primelš 
daugiau, negu planas reikalauja, 
bet yra dar 11 ar 12 tūkstančių 
melžėjų,- kurios ligi šiol neprimel- 
žė nei po 4 litrus per dieną iš 
karvės...

Pagal oficialius duomenis, šią 
žiemą Lietuvos kolchozininių kar
vių pieningumas pakilęs 15% ly
ginant su tuo pačiu pereitų metų 
laikotarpiu. Tačiau neretai net 
Viešai pripažįstama, kad ataskai

tų davėjai, vengdami papeikimų 
ar didesnių nemalonumų, praneša 
iraslmanytus padidintus duomenis.

* LNA, kovd 21. — šimtas to
nų spausdinamojo poplerio, paga
minto Petrašiūnų (dabar vadina
mo Juliaus Janonio vardo) popie- 
rio fabrike, kovo menesio pradžio
je per Odesą buvo išsiųsta į Indi
ją. Kaip žinoma, Lietuvoje vis dar 
stinga popierio laiškams...

Į Indiją siunčiami ii’ Naujosios 
Vilnios “Žalgirio” pagaminti da
žymo aparatai (purkštuvai), o ten 
pat gaminamos metalo frezavimo 
staklės siunčiamos į Kiniją. Šiau
lių dviračių fabriko vaikiški dvi
račiai siunčiami į Bulgariją.

Laiškai cenzūruojami
LNA, kovo 20. — Ne tik užsie

ninių, bet ir vidaus laiškų cenzū
ra Lietuvoje tebeveikia neslepia
mai.

Vienas asmuo iš Panevėžio rajo
no parašė skundą “Komjaunimo 
Tiesai” dėl Upytės pašto vedėjos 
elgesio. Skunde buvo sakoma, kad 
visi seniai įprato gauti iš to paš
to laiškus atplėštus arba tešla už
lipintus. Taip pat, esą, niekas ne
sistebi, kad dėl “eilinės kontro
lės" laiškai ir net telegramos ilgai 
užsiguli pašte. Nepakenčiama esą 
tai, kad pašto vedėja pradėjusi 
įžūliai plūsti interesantus.

Redakcija pranešė, kad Panevė
žio miesto kompartijos sekreto
riaus V. Manušino rūpesčiu Upy
tės pašto vedėjai "duotas griežtas 
papeikimas už... netaktišką elge
sį”. Ne už laiškų atplėššlnėjimą 
ir “eilinę kontrolę”.

★ LNA, — Klaipėdoje šiuo me
tu statomi 37 pastatai, bet prie 
kiekvienos statybos dirba vos po 
3-5 asmenis, ar kaikur daugiausia 
10 žmonių. Dėl to viešbučio sta
tyba užtruksianti dar mažiausia 
penkerius metus, o užkrečiamųjų 
ligų ligoninės — 8 metus.

PARTIZANAI 
NE AMNESTUOJAMI
LNA, balandžio 14. — Buvęs 

Lietuvos kariuomenės pulkininkas 
leitenantas Kačinskas — Račiū
nas, šalia kitų penkių buvusių po
licininkų, minimas kaip prisistatęs 
saugumo organams, prisipažinęs 
savo kaltes ir dabar, naudodama
sis amnestija, jau gyvenąs lega
liai. Tai pranešama straipsnyje, 
kuris tą pačią dieną buvo išspaus
dintas visuose trijuose komunistų 
partijos leidžiamuose Vilniaus 
dienraščiuose. Straipsnis regimai 
kilęs Iš saugumo komiteto. Ru
siškas jo tekstas nepasirašytas, 
lietuviškas pasirašytas viena pa
varde, lenkiškas jau kita. Lenkiš
kame variante tik viena pastraipa 
skiriasi nuo lietuviškojo ir rusiš
kojo teksto. Ten vietoj dviejų pa- 
sidavėlių iš buv. “Plechavičiaus 
armijos,” minimas asmuo buvęs 
lenkų “Armija krajova” eilėse.

Tame straipsnyje garsinamas 
1955 m. rugsėjo mėnessfo amnes
tijos įstatymas, kuris visiškai ne
liečia lietuvių antibolševikinlų 
partizanų, o kalba tik apie "nusi
kaltimus” padarytus 1941-45 me
tais, bendradarbiaujant su vokie
čiais. Ir dabar įsakmiai primena
ma, kad amnestija netaikoma 
tiems, kurie “žudė tarybinius 
žmones”. O partizanai kaip tik Ir 
kaltinami daugiausia, kaip “žudę 
tarybinius žmones ir naikinę ta
rybinį turtą”.

“Išėjusieji iš nelegalios padė
ties” turėjo prisipažinti kalti ne 
dėl partizanavimo, o dėl bendra
darbiavimo su vokiečiais. Nėra 
duomenų, kad jie būtų buvę par
tizanų eilėse. Jie tik slapstėsi ir 
gyveno be paso iki šio laiko. To
dėl nėra pagrindo daryti išvadas, 
kad Lietuvoje jau amnestuojami 
partizanai.

★ Kovo 23 d. galutinai paaiškė
jo, kaą turi būti laikomas Lietu
vos šachmatų čempionu, šachma
tų čempiono vardą 4 kartą iško
vojo vilnietis L Vistaneckis, ne
pralaimėjęs nė vienos partijos ir 
surinkęs 12,5 taško iš 14 galimų. 
Antrą ir trečią vietą pasidalino 
E. Čukajevas ir V. Baršauskas, 
surinkę po 10 taškų. Okup. Lietu
vos moterų šachmatų čempione pa
skelbta vilnietė M. Kartanaltė, su
rinkusi 8,5 taško iš 9. Antroj vie
toj eina Kaušylaitė.GEGUTĖ MOTUTĖ

(V. Krėvės Stilizuota Pasaka)
Senais, neatmenamais dar lai

kais gyveno kaime motina našlė ir 
turėjo tris sūnus, stiprius, kaip 
ąžuolus plačiašakius, kaip stum
brus plačiaragius.

Gyveno ilgus metus laimingai, 
visų gerbiama, kol sūneliai pa
siūgėjo.

O kai jie pasiūgėjo, pakvietė 
juos karalius karan joti. Vienas 
išjojo rytų šalin, antras pietų ša
lin, o trečiasis, patsai jauniau
sias — vakaruosna.

Kai išjojo, per trejus metus nė 
vienas neatsiuntė žinelės, ir mo
tina nežinojo, ar jie gyvi, ar žu
vę.

Verkė motina, raudojo, bet vil
ties vis dar nenustodama, kad pąr- 
grįš, jos senąsias dieneles nura
mins.

Bet kai atėjo trečias pavasarė
lis, Išėjo motutė už vartų ant kal
nelio ir mato, kad bėga žirgas be 
raitelio, tik balno kilpos švytruo
ja į visas šaleles.

Ir pažino motutė, kad tai vy
riausiojo sūnelio parbėga žirge
lis. Pažino ir suprato, kad nėra 
gyvo vieno sūnelio.

O supratus gailiai raudojo tris 
dienas ir tris nakteles ir nenusi
ramino — tiek jai buvo gaila vai
kelio.

O kai ji verkė raudojo, kalbėjo 
Jai žmonės:

— Neverk, moterėle, kad kare 
žuvo vienas sūnelis. Dievas davė, 
Dievas ir paėmė. Geriau prašyk 
jo malonės, kad du jaunesniu 
sveiku namo pargrąžintų.

Kai jie taip kalbėjo ramino, 
mato, kad bėga antras žirgelis. 
Bėga žvengdamas, lyg gailiai 
raudodamas. Kilpelės nutraukytos, 
balnelis krauju apšlakstytas, pat
sai žirgelis jietimis subadytas.

Pribėgo vartus, klupo ant visų

keturių kojelių, krito negyvas. Ir 
pažino motutė, kad tai josios ant
ro sūnelio žirgelis parnešė jai 
skaudžią naujienėlę. Dar labiau 
ėmė verkti, dar graudžiau raudo
ti, kad nebėra gyvo josios ir ant
ro sūnelio.

Nebežinojo, nebemokėjo žmonės, 
kaip Ją dar raminus, kuriuo žod
žiu jos skausmus paguodus.

— Kad nors, Dievuli, žinočiau, 
kur mano sūneliai guli. Lapelė nu
bėgčiau, paukštele nuskrisčiau, 
ant jų kapelių paraudočiau.

Verkė dieną ir naktelę, savo 
likimą bekeikdama, jauniausio sū
nelio belaukdama.

O kai taip verkė raudojo, par
bėgo pargrįžo ir trečias žirgelis, 
kalavijais sukapotas, jietimis su
badytas, aukso pavadėlės nutrau
kytos.

Parbėgo prie vario vartelių, 
gūdžiai sužvengė ant viso dvarelio, 
klupo ant visų keturių kojelių ir 
krito negyvas.

Pažino motutė, kad tai josios 
jauniausio sūnelio žirgelis parbė
go, parenšė jai gūdžią žinelę, kad 
sūnelio nebelauktų.

Krito iš skausmo motute ant 
žemelės ir pavirto raiba gegute, 
sukukavo sudejavo gūdžiu balse
liu ir išlėkė tolimon šalelėn sū
nelių jieškoti; ji lekioja ir jieško 
kiaurus metelius svetimose šalyse, 
tolimuose kraštuose, o pavasarį 
sugrįžta namo, po gireles lekioja, 
savo dalele skundžiasi, sūnelių ver
kia.

O kai užstoja vasarėlė, kai 
ateina toji dienelė, kurią parbėgo 
jauniausio sūnelio žirgas, vėl Iš
skrenda svetlmosna šalysna, toli- 
muosna kraštuosna sūnelių kape
lių jieškoti.

Ir taip per amžius, ir taip vi
suomet.

V. JAKUTIS

LITUANISTINIAI KURSAI IR 
KULTŪROS FONDAS MELBOURNE

KASMET SUNKYN

Melbourno Lituanistiniai kursai, 
išleidę pirmąją dešimties jaunuo
lių laidą, pradėjo ketvirtuosius 
darbo metus. Pirmoje kursų gru
pėje esą klausytojai yra augę 
tremtyje, ir Lietuvą tepažįsta iš 
tėvų, daugiau ar mažiau atsitik
tinų pasakojimų. Tad ir kursų mo
kymo darbas eina sunkyn: vis 
daugiau pastangų ir didessnio dar
bo reikalaujama iš dėstytojų, kad 
galėtų įtikinamiau perduoti Jau
nuoliui vyresniųjų turimąsias tau
tines idėjas bei nusiteikimus lie
tuvybės ir gyvenamos aplinkos at
žvilgiu.

Paprastai, sunkėjančiam kultū
riniam darbui tesėti, o ypač atsi
randančioms kliūtims pašalinti, 
patsai gyvenimas paliepia kultūri
nius reikalus rikiuojančias insti
tucijas veiksmingiau pasireikšti. 
Gi kasdieniame kursų darbe su
tinkami sunkumai yra apgalimi 
pačių dėstytojų. Jie jieško ir ran
da reikiamus būdus, nes švietimo

(Žiūr. “M.P.” Nr. 17)

KELIAIS BARAIS
Lituanistinių kursų lankytojų 

skaičius, pačių tėvų domėjimasis 
vaikų pažanga, dėstytojų savojo 
uždavinio suvokimas įdiegti jau
nuoliui tautinės asmenybės pra
dus, rodo, kad kursų esama tik
rame kelyje. Tačiau kursai nesi
tenkina tiesioginiu dėstymu. Jau
nimo švietimo darbas varomas ke
liais barais, Kultūros Fondo or
ganizacijos siekimų nužymėtais. 
Tie patys Melbourno Lituanisti
nių Kursų dėstytojai, kitų litua
nistų talkinami, paruošia kores- 
pondencinio lituanistikos kurso są
siuvinius “Lithuanicum”, Lietuvių 
Kultūros Fondo Australijos valdy
bos leidžiamus. Tokių sąsiuvinių 
redakcinės komisijos — A. Zubro, 
A. Karazijienės, kun. J. Kungio 
ir J. Janulaičio — parengtų, ligi 
šiol yra Išleista aštuoni.

Kursuose 1953 m. yra gimęs

VINCAS KAZOKAS

MOTINA
Skiriu savo ir savo vaikų motinai.

tavo motina.
visa, nes taip nebesuvaldomai graudu.
Ir man širdis apsvaigsta sopuliu,

Kūdiki! Aš 
Ir aš virpu 
Aš motina! 
Kuris yra nežemiškai saldus.

Aš motina! Kūdiki! Kūdiki! Ir man vaidenas, 
Lyg būčiau durys, tarytum būčiau vartai, 
Stovį kažkur ant šio pasaulio nematomos ribos. 
Pro juos gyveniman ateina nebesuskaitomos kartos, 
Kaip kaimenės avių, nežinomo piemens vis genamos, 
Vis genamos ir genamos į žemės žydinčias ganyklas 
Ir į šurpias, į kruvinas skerdyklas.

Kūdiki! Aš esu motina, esu didžioji aš krikštytoja, 
Kuri kiekvieną krikštija ne vandeniu — savu krauju! 
Tada atėjęs paima tave nuo mano kelių 
Ir įsuka verpetuose gyvenimas rajus. — 
Kiekvieną krikštiju krauju priimdama, 
Prausiu kiekvieną savo ašarom išleisdama, 
Aš motina, aš slenkstis ant gyvenimo ribos — 
Kas visa tai supras, kas visa tai suvoks?------

Jeigu tu žinotum, kūdiki, jeigu aš pati žinočiau —

darbui turi ne tiktai tinkamą pa
siruošimą bet ir patyrimą, kurio 
pradžia įgyta bebūnant mokytoju 
Lietuvoje.

NAUJOS CHRESTOMATIJOS 
REIKALAS

Lituanistiniai kursai jaučia tin-
karnų mokymo pritmonių stoką. 
Kursų vedėjas A. Zubras prieš po
rą metų, iš naujo kėlė mintį, iš
eidamas iš savos patirties darbe 
su kursantais paruošti ir išleisti 
lietuvių literatūros chrestomatiją, 
tinkančią dabartinėms tautinio ug
dymo sąlygoms ir kuri padėtų per
teikti tautinės kultūros vertybes 
taip, kad liktųsi nenutraukta lie
tuvybės puoselėjimo gija, nuola
tos svetimųjų įtakų apardoma.

Chrestomatijos mintis keliama 
senokai ir būta pastangų tąja 
kryptimi: antai Lietuvių Fondo 
Australijos Apygardos valdyba 
savo 1952-1953 metų veiklos gai
rėse buvo užsibrėžusi išleisti trem-
ties grožinės literatūros pavyzd
žių rinkinį, numatydama skelbti
vajų, susitarusi su “Australijos 
Lietuvio” leidykla. Gyvenimas vėl 
kelia chrestomatijos reikalą: ji 
itin reikalinga kursams bei mo
kyklai, deramu atsakingumu žiū
rinčiai į savo darbą.

Chrestomatijos paruošimas — 
vienas iš švietimo statomųjų už-
davlnių — pasiimta tvarkyti Mel
bourno Kultūros Fondo skyriaus: 
jis sudarė pradžią reikiamoms lė
šoms telkti. Aktualu lėšų telkimą 
gyvinti Ir lygiagreta pradėti chre
stomatijos ruošimo darbą, reikš
mingą ir kitoms bendruomenėms. 
Reikėjo tikėtis, kad iš Melbourno 
K.Fį skyriaus suruošto spaudos 
bailaus pajamų šį kartą chresto
matijos reikalui bus paskirta 
“liūto dalis”.

ir

rotatorinis leidinys 
Kvieslys", savo laiku 
K.F. skyriaus leistas, 
nąs, “Mūsų Pastogės’ 
riaus maloniu sutikimu, atskiru to
laikraščio puslapiu, kur visos Aus
tralijos lietuvių jaunimas turi pro
gos pasireikšti rašytiniu žodžiu.

“Jaunimo 
Melbourno 
dabar ei- 

redakto-

REIKIA TIKĖTIS
Lituanistinių kursų darbas sa

vo apimtimi bei turiniu esamomis 
sąlygomis yra platus, realizuojąs 
Kultūros Fondo organizacijos sie
kimų pluoštą. Jie tyliai dirba rei
kšmingą darbą bendruomenei. Rei
kia tikėtis, kad Kultūros Fondas, 
artimai žinodamas to darbo svar
bą, pajėgs surasti sėkmingesnių 
būdų nenaudingam pajėgų skaldy
mui pašalinti, kad išvengus ap
gailėtinų padarinių artimos atei
ties našiam bendruomeniniam relš- 
kimulsi.

Rodos, negalėtų būti dviejų nuo
monių, kad jei turimosios dvasi-
nės vertybės nebus deramai puo
selėjamos ir nebus reikiamu būdu
pertelkiamos, tai jos, kaip tauti
niam solidarumui svetimos dva
sios supamos — ir tuo giliau ne
išgyvenamos, — galės prlsimiršti, 
nunykti. Tokiu atsitikimu galės 
būti jau sunku, o gal net ir neįma
noma jąsias iš naujo atrasti, juo 
labiau jas atgaivinti.

Šiaip ar taip, nuo sėkmingo 
švietimo darbo pareina artimos 
lietuvybės reiškimasis tremtyje.

ATPILDAS UŽ DARBĄ
Lituanistiniai kursai Melbourne 

tęsia savo darbą.
Pažiūrėti atrodo, kad jie leng

vai neša sunkią tarnybą mūsų 
tautiečių ateičiai, tartum nebūtų 
reikalingi visos Australijos ben-

druomenės bei Josios sąmoningų 
narių paramos bei paskato. Savo
jo darbo pirmąjį tarpsnį palydėjo 
kukliai: išsinuomotoje mieste pa
talpoje susirinko kursantai, kur
sus baigusieji, dėstytojai, tėvai. 
Išdalinta pažymėjimai, knygos; pa
sidžiaugta, padėkota, palinkėta.

Esu tikras, kad nei kursų ve
dėjas, nei kursų dėstytojai, nei 
kursų reikalų vedėjas rūpestinga
sis V. šalkūnas, nei pagaliau Kul
tūros Fondo darbuotojai nejieško 
pagyrimų: jie ne tam dirba.

Jie visi žino savą pašaukimą, 
supranta pareigą. Jie savą pasi
tenkinimą randa — jei jo jieško — 
kursantų tėvų neišsakomame įver
tinimo, jog kursai talkina tėvams 
išlaikyti Jaunuosius šeimos narius 
lietuviškoje dvasioje. Lituanisti
niams kursams atpildas už triū
są ateis tada, kai jų pačių stip
rintos jaunosios jėgos įsijungs į 
tolimesnį darbą tautinei kultūrai 
ugdyti. Jų įsijungimas ir yra at
pildas.

PUSMILIONIS
JAUNUOLIŲ SIBIRAN

Reuteris iš Maskvos praneša, 
kad balandžio 12 d. savo kalboje 
Chruščevas atidengęs naują jau
nuolių “Sibiro statyboms” mobili
zacinį planą.

Chruščevas kalbėjo jaunųjų sta
tybininkų konferencijoje. Jis nu
rodė, kad “šimtų tūkstančių” nau
jų darbininkų reikį Sibiro kasyk
loms ir naujų fabrikų statybai. 
Tarybiniam jaunimui čia esą bū
sianti puiki proga įrodyti savo iš
tikimybę komunizmui ir socalisti- 
nei tėvynei.

Komjaunuolių organizacija, ku
ri, skelbiama, turi 18i millono na
rių, galės parūpinti Sibirui tarp 
50.000 ir 500.000 jaunuolių.

Pažymėtina, kad jaunuolių mo
bilizacija Sibiro kasykloms Lietu
voje vykdoma visą laiką, Kaune, 
Vilniuje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir 
kituose miestuose iškabinti didžiu
liai plakatai skelbia savanorių re
gistraciją darbams į "gražųjį” Si
birą, į okupuotąją Kareliją, j ki
tas plačiosios tarybinės tėvynės 
vietoves. Dabar, Chruščevas pas
kelbė naują mobilizacinį planą, 
kurį vykdant iš mūsų tėvynės bus 
išplėšta dar tūkstančiai jaunų 
žmonių, kurių didesnė dalis nie
kada daugiau savo gimtosios že
mės nebematys.

VLIKO 
PIRMININKO 
PRANEŠIMAS

(E) Lankantis Romoje 1956 m. 
kovo 9-18 d.d., Vilko Vykdomosios 
Tarybos pirmininkei A. Devenle- 
nel ir man, Vilko pirmininkui, 
teko susitkti 1956 m. kovo 10, 12, 
14 ir 17 dienomis su Lietuvos Dip
lomatijos šefu min. Stasiu Lozo
raičiu ir kalbėtis Vilką ir Lietu
vos diplomatus liečiančiais klausi
mais. Pasikalbėjimuose, be minė
tųjų, dalyvavo: Lietuvos pasiun
tinys prie šv. Sosto mln. Stasys 
Girdvainis Ir pasiuntinybės pata
rėjas dr. A. Gerutis.

Diplomatijos šefas pateikė aš
tuonis punktus, kurie turi būti 
Vliko sutvarkyti, norint bendra
darbiavimo siekti.

Vliko atstovų buvo pasiūlyta 
deklaruoti bendradarbiavimo prin-
cipą ir sudaryti komisiją, kuri aiš
kintų konkretų bendradarbiavimą 
Ir padarytų abiem pusėm priimti
nus pasiūlymus.

Diplomatijos šefui atmetus Vli
ko atstovų pasiūlymą, jb pateik
ti aštuoni punktai bus Vliko or
ganų apsvarstyti ir priimtas nu-
sistatymas praneštas.

Jonas Matulionis 
Vliko Pirmininkas

— ALT atsidėjusi ruošia Š.m. 
birželio 16-17 d.d. sąskrydį Va
šingtone, kuriuo norimą prisidėti 
prie Lietuvos bylos pagyvinimo ir 
laimėti jai dar daugiau draugų 
bei aktyvių talkininkų. Per pa
maldas Vašingtono katedroje gie
dos Čiurlionio ansamblio choras.
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Nevisiems taip greitai...
Sydnėjaus spauda nepalankiai 

komentuoja būsimą federalinio 
parlamento atstovų atlyginimo 
pakėlimą. Esą, jai arbitracinė pro
cedūra visados veiktų taip grei
tai ir magiškai, kaip sprend
žiant šį atlyginimų reikalą, niekas 
negalėtų tarti žodžio prieš dabar
tinę atlyginimų nustatymo arbit- 
racinę sistemą. Esą niekados šio 
krašto arbitracinėj istorijoj atly
ginimo pakėlimo klausimas nėra 
buvęs taip greitai, paprastai ir 
lengvai išspręstas. Pereitų metų 
rugpjūčio mėn. buvo sudaryta ko
misija ištirti parlamento atstovų 
atlyginimus, o ■ gruodžio mėnesį 
jau buvo patiektas pranešimas mi- 
nisteriui pirmininkui. Šį mėnesį 
atlyginimų pakėlimas bus patvir
tintas ir nuo liepos mėn 1 d. jau 
tur būt bus mokami parlamento 
atstovams nauji pakelti atlygini
mai.

Toks viso reikalo sėkmingumas, 
tur būt, glūdi tame, kad šiuo at
veju darbdavis, tai yra Australi
jos gyventojai, neturėjo galimumo 
dalyvauti šio reikalo sprendime ir 
tuo pačiu negalėjo tarti savo le
miamo žodžio. Girdi, visai kitokia 
arbitracinė sistema veikia, kai 
yra reikalas svarstyti paparstų 
žmogelių — dirbančiųjų atlygini
mo reikalus. Štai jau keli metai 
kai jų atlyginimai' užšaldyti, tuo 
tarpu pragyvenimo kaštai kas
dien kyla augštyn.

Melbourno olimpinė
šviesa...

Neseniai Viktorijos gyventojai 
nubalsavo, kad tos valstybės te
ritorijoje alaus barai būtų užda
romi 6 vai. vakaro. Tuo pačiu 
melbournieėlai lyg ir pasišovė gel
bėti visus Iš tokių '‘laukinių’’ vie
tovių, kaip Londonas, Paryžius, 
Maskva ir New-Yorkas, kur žmo
nės nežino, kad yra nuodėmė ger
ti po saulėlydžio. Taigi, olimpi
nių žaidimų svečiai Iš anų valsty
bių šiais metais galės patys ant 
savo kailio patirti, kas tai yra 6 
valanda, kada dar nebaigtas gerti 
alaus bokalas. Jie galės gaivintis 
Melbourne apelsinų sunkele. O dar 
geriau šis reikalas buvo atvaizduo
tas vienoje karikatūroje, kur vieš
bučio šeimininkė užsieniečiui sve
čiui taria: "Visiems tiems, kurie 
pagedauja alaus vėlesniu laiku, 
yra kas 30 minučių specialus lėk
tuvas į Sydnėjų.”

Suprantama, užsieniečiai išsiveš 
stiprius įspūdžius apie Melbourne 
nepaprastai augštą civilizacijų ir 
negirdėtai “blaivius” vakarus. Pa
galiau, tai gal ir geras, (gal ir 
vienintelis) kelias kuo nors nuste
binti svečius.

ŠIO KRAŠTO GYVENIMO
STANDARTAS

■Statistiniai duomenys rodo, kad 
Iš vieno mlliono namų Sydnėjuje, 
Melbourne ir Brisbanėje — 89% 
turi elektrinius prosus, 84 proc.
— radijo aparatus, 81 proc. — 
siuvamas mašinas, 76 proc. — šal
dytuvus, 71 proc. — elektrinius 
dulkių siurblius, 39 proc. 
rlnes skalbimo
— elektrinius 
preparatus, 28 
mas ir tik 26 
vandens sistemą vonioje, virtuvėje 
ir skalbykloje.

K. KEMEŽYS.

— elekt- 
30 proc. 
paruošti 

radiogra-

mašinas, 
maistui 

proc. — 
prpe. turi karšto

JAUNIMAS JIESKO PASTOGES TRUMPA DIENA
(Pradžia Nr. 16)

Sydnėjaus Jaunių Teatras yra 
vienas Iš ryškių pragiedrulių 
tremties gyvenimo ūkuose, šiam 
teatrui vadovauja kantri ir darbšti 
jo įsteigėja ir režisierė V.R. Sau- 
dargienė. Teatras, po Ilgo darbo, 
scenon išėjo su “Egle — Žalčių 
Karaliene” — spektaklis, į kurį su
sirinko daug vaikų, jaunimo ir 
suaugusiųjų.

Jaunių teatras dirba labai rei
kšmingą darbą ir tai pripažįsta 
net didžiausi skeptikai. Dabar Jis 
atostogauja, bet, tikiu, kad V.R. 
Saudargenės kantrybė dar neišse
ko, kad ji netrukus ir vėl sukvies 
jaunuosius aktorius, šokėjus ir 
instrumentalistus gražiai pradėto į 
darbo tęsti.

Minėjau — jeigu V. Saudargie- 
nės kantrybė neišseko!

REPETICIJOS KERMOŠIUJE
Kokiose tad sąlygose dirba šis 

•teatras? Jis yra prisiglaudęs 
Bankstowno australų skautų būk
le, kur kas savaitę rinkdavosi mū
sų vaikai mokytis deklamuoti, vai
dinti .tautinius šokius šokti. Pa
talpa būtų nebloga, jeigu lietus 
netekėtų per kiaurą stogą. O ka
dangi Jaunių teatras šia patalpa 
naudojasi nuomos nemokančio 
nuomininko teisėmis, tad, supran
tama, neturi teisės ko nors reika
lauti, turi su viskuo sutikti. Re
žisierė ir aktoriai negali rodyti 
nepasitenkinimo ir tais atvejais, 
kai repeticijų metu į patalpą at
vykę australai, kokios labdarin
gos draugijos nariai, surengia ker
mošių: ant stalų išdėsto saldumy
nus, pyragaičius, vykdo loteriją 
Ir t.t. J tokią prekyvietę atsilanko 
kelios dešimtys žmonių: tarp sa
vęs jie garsslai kalbasi, juokauja, 
o pasižiūrėję mūsų "Žiogelio” ar 
“šusto”, pasiklausę repeticijų nu
sišypso, vienas kitam tarę “funny 
peaple”, su savo krykštaujančiu 
prieaugliu keliauja namo.

Ir vėl noriu paklausti: kas su
tiktų dirbti, kad ir labai svarbų 
kultūrinį darbą, prekyvietėje, tarp 
svetimų žmonių, garsių kalbų ir 
juoko? O kokia gali būti savijau
ta režisierės' ir jaunųjų aktorių, 
kurie šitokiais atvejais esti 
vingai jautrūs!

PRIEŠ SUNKIUS 
UŽDAVINIUS

nėr-

Prabėgomis užkliuvęs sąlygų, 
kokiose vyksta kultūrinis darbas, 
atleiskite, jei dar paklausiu: ar 
mes, po kelerių metų gyvenimo 
šiame krašte, sakyčiau gerai įsi
kūrę, vis dar nesame pajėgūs su
daryti geresnes to darbo sąlygas 
mūsų jaunimui? Juk sakome, kad 
jaunimas mūsų tautos ateitis, mes 
kartojame kiekviena proga: mūsų 
viltys jaunojoje kartoje, mūsų at
žalynas turi tinkamai reprezen
tuoti mūsų tautą šio krašto gyven
tojų, ypač jaunimo tarpe, nes daž
niau Ir arčiau su juo susitinka.

Negalime paneigti faktą, kad 
veik visos tautinės šventės, minė
jimai neapsieina be jaunųjų jėgų 
programose, o esti atsitikimų, kad 
jau vien Jaunieji jose tedalyvau
ja. Gi jeigu tremtis ilgiau užsi
tęs, tai tik jie ir bus vieninteliai 
mūsų tautinės gyvybės palaikyto
jai, tautinės kultūros ugdytojai, 
bei tesėjai politinės kovos dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo. Tad jeigu jaunimui tenka to
kie atsakingi uždaviniai,- tai pas
kubėkime sudaryti sąlygas, kad jis 
galėtų ir tinkamai pasiruošti, kad
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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, ~ '

bręstų ir dirbtų lietuviškoje ap
linkoje, kur jaustų vyresniųjų glo
bojančią ranką bei nuoširdžią pa
ramą, reikale patarimą. Pasirū
pinkime, kad Jaunimas turėtų kur 
susirinkti , kad savaitgalio mokyk
los patalpos atitiktų savo paskir
čiai, kad tautinių šoklų ir vaidin
tojų grupės būtų ištrauktos iš 
“turgaviečių”. Detalumas yra did
žiai nuostolingas, nes 
moningums turi visas 
pnėti — laikas dirba 
naudai. Jei dar ilgiau
jeigu vis neįstengsime lietuviškų 
namų įsigyti, kur jaunimas galė
tų rasti ramią pastogę kultūri
niam — tautiniam darbui vykdy
ti, tai jo eilės (tautiniu požiūriu) 
vis retės.

tautinis są- 
sąlygas sil- 

ne mūsų 
tūpčiosime,

PAKALBĖKIME ATVIRAI

dosimėa, tad pirmiausiai reikėtų 
atsižvelgti mūsų jaunosios kartos 
reikalavimų. O mūsų vaikams, 
jaunimui aplamai, reikalinga sa
lė, scena ir mokyklai patalpa. 
Jiems reikalinga sava pastogė — 
tautinis židinys, kuriuo Ir tegalės 
būti bendruomenės namai.

Suprantama, tokio Sydnčjaus 
lietuviai, pabirę plačiame rajone, 
niekada visi nebus patenkinti pa
rinkta namams vieta. Namai ta
čiau neturėtų būti statomi, kad ir 
prie didžiausio geležinkelių Ir au
tobusų “mazgo”, jeigu ten nėra 
natūralaus užnugario — didesnės 
lietuvių kolonijos. Sydnėjaus lie
tuvių centrai yra Bankstowno, 
Cabramattos, gal dar St. Marys 
rajonai. Tad parenkant vietą Ir 
reiktų atsižvelgti į tirščiausiai 
tautiečių gvenamas vietoves. Min
tis, kad lietuvių namus reiktų sta
tyti tokioje vietoje, į kur patogu 
visiems suvažiuoti, bet kur aplink 
nėra didesnio skaičiaus tirštesne 
mase gyvenančių lietuvių, būtų 
nepraktiška, šitokiu centriniu taš
ku galima būtų laikyti Strathflel-

Mes daug kalbame apie lietuvių 
namus Ir pritariame, kad jie yra 
būtinai reikalingi. Tik kartais, at
rodo, nesuprantame, kad jie jau 
dabar yra reikalingi, nes vaikai 
auga mokyklai, o jaunuoliai įieš
ko šokiams ir sueigoms vietos. 

Mes tačiau tik posėdžiaujame. Te- ! dą, bet ten mūsiškių nėra daugiau, 
gul ir rimtai, bet tik posėdžiauja- i kaip brolių latvių, kur šie yra na
me, o kartais susidaro įspūdis, mus pirkę, tačiau dabar nori par- 
kad beposėdžiaudami užmirštame,1 duoti, nes, nėsant natūralaus už- 
kam tie namai labiausiai yra rei
kalingi. Atvirai šnekant, mes, ku
rių paausius rudenio šarma pa
baltino, į lietuvių namus ateisime 
rečiau, negu mūsų vaikai, mes tais 
namais trumpiau už juos ir nau- | nėra jaunimo.

imtai, net ūk poseaziauja- 
kartais susidaro įspūdis, I 
osėdžiaudami užmirštame.'

nugario, tais namais latvių ben
druomenė labai mažai tesinaudo
ja.

Mūsų jaunimui reikia savos pas
togės, tik nestatykime ją ten, kur

JAMES THURBER

MODERNIOS PASAKĖČIOS
1. Pats tikriausias 

žąsinas

kieme 
pats

višta, 
vaka-

Ne labai senai gyveno labai pul
kus žąsinas. Jis buvo stiprus, dai
lus ir gražus, ir daug laiko pra
leisdavo, dainas dainuodamas sa
vo žmonai ir vikams. Tūlą dieną 
kaž kas, matęs Iškilniai žingsniuo
jantį ir dainuojantį savo 
žąsiną, pastebėjo: "Antai, 
tikriausias gandras”. Sena 
nugirdusi tą sakinį, tą patį
rą, betupėdama ant laktų, tarė sa
vo vyrui: “Jis pasakė kažką apie 
propagandą”. “Aš visados tatai įta
riau”, pasakė gaidys, ir, kitą die
ną, vaikštinėdamas po kiemą, 
kiekvienam sutiktam šnekėjo, kad 
pats tikriausias žąsinas esąs pa
vojingas paukštis, panašus į va
nagą, pasipuošusį žąsino plunks
nomis. Maža rudoji višta atsiminė 
kaž kada labai senai girioje ma
čiusi žąsiną kalbantis su vanagais. 
“Tatai nieko gero nelėmė”, ji 
tvirtino. Antis prisiminė kad žą
sinas kitados Jai buvo pasakęs, 
kad jis niekuo netikįs. Antis kal
bėjo: “Jis sakė: velniop taip pat 
ir vėliavą”. Vėl kita višta prisi
minė, kad ji kartą mačiusi kaž ką, 
labai panašų į žąsiną, metantį kaž 
ką, kas atrodė labai panašu į bom
bą. Galop kiekvienas griebė laz
das, pasiėmė akmenų Ir nusku
bėjo į žąsino namus. Žąsinas iškil
niai vaikštinėjo savo kieme, dai
nuodamas dainas savo vaikams 
ir žmonai. "Antai, tai jis”, kiek
vienas rėkė. “Vanagas- Netikėlis! 
Vėliavos niekintojas! Atentatlnin- 
kas!” Jie užpuolė žąsiną ir išvi
jo jį iš krašto.

Moralas: Kiekvienas, apie kurį 
jūs patys ar jūsų žmona pagalvo
ja, kad jis norįs nuversti vyriau
sybę, turįs būti išvytas iš krašto.

2. Meškinas, kuriam 
niekas nerūpėjo

Kitados tolimųjų vakai-ų girio
se gyveno rudasis meškinas, kat
ras, ar tai kuo nors labai persiim
davo ar tai, iš viso, niekuo nesi
rūpino. Jis nueidavo į barą, kur 
buvo parduodamas midus — iš me
daus raugintas gėrimas, ir išger
davo tiktai du stiklu. Po to jis 
padėdavo kiek pinigų ant
stalo ir, taręs “Pasirūpinkite, kad 
ir meškinai kitam kambary gėri
mo nepritrūktų,” eidavo namo. Il
gainiui jis pats pradėjo gerti, ir 
gerdavo beveik ištisą dieną. Vėlai 
vakare jis parslinkdavo namo, 
spirdavo į prieškambaryje esantį

baro

lietsargių padėklą, išversdavo lem
pas Ir alkūnėmis Išmaldavo lan
gus Išvargęs sugriūdavo kamba
rio vidury ir gulėdavo, kol už
migdavo. Jo žmona buvo begali
mai nelaiminga, o vaikai labai iš
sigandę.

Po kiek laiko meškinas pamatė 
klystąs, Ir pradėjo taisytis. Jis ta
po pagarsėjusiu abstinentu ir ar
šiu blaivybės skelbėju. Jis pasa
kydavo kiekvienam, pas Jį atvyku
siam svečiui, apie bjaurias girta
vimo pasėkas ir didžiuodavosi esąs 
sustiprėjęs ir geriau besijaučiąs 
nuo tada, kai Jis metė gėręs. Klau
sytojui įtikinti jis atsistodavo ant 
galvos, vaikštinėdavo rankomis ir 
versdavos kūliu, paspirdamas liet
sargių padėklą, išversdamas lem
pas ir alkūnėmis išmaldamas lan
gus. Tada jis, pavargęs nuo tokios 
sveikatingos mankštos, atsiguldavo 
ant grindų kambario vidury Ir už
migdavo. Ji žmona buvo begaliniai 
nelaiminga, o vaikai labai išsi
gandę.

Moralas: Jūs galite kristi veidu 
į žemę arba, per daug atsilošdami, 
galite griūti augštielninkas.

Dienraščio Draugo Amerikoje 
romano premijų paskyrimas kiek
vienais metais j mūsų tremties li
teratūros gyvenimą atneša naujų 
staigmenų. Premijas daugumoje 
gavo nauji autoriai, savo talento 
darbais apsirodą viešumoje pirmą 
kartą. Savotiška staigmena buvo 
ir pernai metų premijos paskyri
mas Alei Rūtai už jos romaną 
Trumpa Diena. Autorė, tiesa, jau 
ir anksčiau buvo mums kiek pa
žįstama. Kukliai pradėjusi savo li
teratūrinę karjerą eilėraščiais, no
velėmis ir didesnės apimties apy
saka, savo darbais ji skaitančios 
visuomenės nebuvo nustebinusi. 
Premijuotas romanas yra staig
mena tuo, kad su juo Alė Rūta 
pasirodė kaip pilnai subrendusi, 
originali ir talentinga rašytoja. 
Šis romanas, jei jis ir nebūtų jo
kios premijos laimėjęs, jo autorę 
išveda į platesnius literatūros van
denis.

Trumpa Diena yra jaunos kaimo 
mergaitės samdinės trumpo gyve
nimo ir jos tragiškos meilės stu
dentui Pauliui istorija. Iš išorės 
jos gyvenimas atrodo paprastas, 
kaip ramaus ir tamsaus vandens 
paviršius, bet jo gelmėse, jos sie
los gelmėse paslėpti verda gaiva
liški Ir tragiški jausmų ir išgyve
nimų verpetai: mylimajam viešai 
nepąrodoma meilė, neapykanta 
varžovei, vedanti net iki žmogžu
dystės planų, jauno kūno aistra, 
priverčianti noriai atiduoti vaini
ką, atsidavimo momente tikintis, 
kad jį pasiima mylimasiss. Dėja 
buvo skaudžiai apsirikta — tam
soje buvo atėjęs kitas, jos nemy
limas, bet ją mylintis bernas Sil
va. Tik klaida, ir iš jos kylančios 
pasekmės, jauną gyvenimą ir su
žlugdo. Tragiškai tylią vyriausios 
romano veikėjos Bronės beviltiš
kos meilės agoniją Alės 
plunksna atveria mums 
su reymontišku žmogaus 
gelmių pažinimu ir jėga.

šalia Bronės romane yra dar ki
tas svarbus veikėjas — tai visas 
senasis Lietuvos kaimas. Marga

Rūtos 
tiesiog 
sielos

3. Paukščiai ii’ lapės
Senais laikais būta rezervato, 

kur laimingai gyveno šimtai pau
kščių. Tasai rezervatas girioje bu
vo apsuptas augšta vielos tvora. 
Kai tvora buvo tveriama, netolie
se gyvenančių lapių būrys reiškė 
protestus, sakydamos, kad tai esąs 
savavališkai nustatytas ir nenatū
ralus rubežius. Tačiau lapės nebe-

kėlė daugiau to klausimo, nes tuo 
metu Jos buvo užimtos kaimyni
nių ūkių žąsų ir ančių gerbūviu. 
Kai visos tos žąsys ir antys buvo 
“sutvarkytos” ir nieko daugiau 
nebeliko ėsti, lapės vėl atkreipė 
dėmesį j paukščių rezervatą. Jų 
vadas pareiškė, kad lapės kitados 
gyvenusios tame rezervate, tačiau 
buvusios išvytos. Jis dar pasakė, 
kad rezervate gyveną paukščiai 
sudarą nuolatinę grėsmę pasaulio 
talkai. Kiti gyvuliai perspėjo la
pes netrukdyti rezervate gyvenan
čių paukščių.

Tada vieną naktį lapės užpuo
lė rezervatą ir išardė jį supančią 
tvorą. Paukščiai skubėjo Išskris
ti, tačiau jie buvo lapių išžudyti 
ir suėsti.

Kitą dieną lapinas, lapių vadas, 
užsilipęs ant paaugštinimo, prabilo 
į visas lapes. Jo kalba buvo pa
prasta ir gili: “Jūs matote stovint 
prieš save antrąjį Linkolną. Mes 
išlaisvinome visus tuos paukščius!”

Moralas: Paukščių valdžia, la
pių vykdoma, ir lapių naudai, tu
ri dingti nuo žemės paviršiaus.

Vertė J. V.

kaimo tipų galerija. Turtingieji ir 
vargšai, ūkininkai ir samdiniai, 
Jaunimas Ir senieji, mokslus einan
tieji Ir bemoksliai, sveikieji ir kū- 

i no nenormalumų ar ligos paliesti.
Jų ambicijos, interesai, norai Ir 
siekimai, jų meilė ir kančia, var
gas ir laimė, gyvenimas ir mirtis 
susipina j autentišką kaimo žmo
nių buities audinį ir patiekia mums 
ryškų netolimų laikų Lietuvos gy
venimo paveikslą.

Metų laikais besikeičiančiame 
gamtos fone, lyg kino filme, pro 
mus praeina tiksliai aprašyti kai
miečių gyvenimo darbai: šienapjū
tė, skalbimas, su įdomiu šarmo 
gaminimo būdu, linų braukimas, 
vežimas ūkio produktų į turgų, 
skerstuvės. Aprašomi gražūs lie
tuviški papročiai ir tradicijos: 
varduvininkų vainikavimas, budė
jimas prie numirėlio, piršlybos ir 
vestuvės, Kūčių ir Kalėdų nakties 
būrimai; matome kaimo žmones 
besimeldžiančius atlaiduose, bepra- 
mogaujančius kermošiuje, besilin
ksminančius gegužinėje. Visa taip 
artima, miela, sava ir nuostabu.

Alė Rūta pastatė paminklą se
najam lietuviškam kaimui, savo 
kūrinyje parodydama jį tokį, koks 
jis buvo, koks Jis dar tebėra gy
vas mūsų atsiminimuose. Tas kai
mas šiandien jau priklauso istori
jai. Gyvenime jo jau nebėra. Jis 
yra išnykęs, okupanto reformų iš
draskytas ir sunaikintas. Dėl to 
Trumpa Diena mums yra ne vien 
tik grožinės literatūros veikalas, 
bet kartu ir kultūros istorijos 

dokumentas.
Su šiuo veikalu Alė Rūta atsi

stojo greta mūsų didžiųjų lietu
viškos kaimo buities vaizduotojų 
Vaižganto, Vinco Krėvės, Pulglo 
Andriušfo, Mariaus Katiliškio, ku
rie su stebėtinu kaimo žmonių 
sielos Ir jų gyvenamos aplinkos 
pažinimu mūsų literatūrai davė 
nemirštamo grožio kūrinius.

Knyga ypatingai rekomenduoti
na jaunimui, kuris mažiau turėjo 
progos pažinti Lietuvos gyvenimą. 
Ji bus graudžiai miela kikevienam 
lietuviui. Ją skaitydami lyg pro 
plačiai atvertą langą mes vėl pa
matome savo gimtąją žemę ir iš
girstame plakant tolimosios mūsų 
tėvynės širdį.

Alė Rūta — TRUMPA DIENA
— romanas, 434 psl. Kaina 4 * 
dol. Lietuviškos Knygos Klubo 

leidinys, 1955.
J.A. JORAGIS.

DR. VYDŪNO
PREMIJA
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I SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS ■ 
s i Greitai — Patikimai — Pigiai 

GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 
GRĄŽINAMI!

Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

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

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias

MEDŽIAGAS. RŪBUS. AVALYNE.
VAISTUS

ar kitas prekes geriausiai apsimoka siųsti.
Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite atsakymą su kainoraščiu 
Jūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAK1ETUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ J KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!
IIII1IIIIIUII

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Kanados Centro Valdy
ba, norėdama suaktyvinti Mažo
sios Lietuvos Idėją mūsuose Ir su
dominti Mažąja Lietuva mūsų raš
to žmones, skelbia:

1. Dr. Vydūno vardo 1000 dol. 
vertės premiją už geriausj 1956 m. 
parašytą (neišspausdintą arba iš
spausdintą, bet dar nepremjuotą) 
Mažąją Lietuvą liečiantį veikalą.

2. Veikalas turi būti iš Mažo
sios Lietuvos gyvenimo, dabarties 
ar praeities, parašytas grožinės 
literatūros ar mokslo veikalo po
būdžio, netrumpesnis kaip 250 
puslapių spausdintos knygos nor
malaus formato ir tinkamas vers
ti į svetimas kalbas.

3. Premijai galima siųsti ir ma
šinėle parašytus veikalus. (3 egz.)

4. Premljuotinl veikalai atsiun
čiami iki 1956 m. gruodžio 15 die
nos Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Kanados Centro Valdy
bos adresu: V. Peteraitis, 5155 
Bourbonniere, Apt. 6, Montreal, 
Que., Canada.

5. Neatsiųsti veikalai nebus 
svarstomi.

6. Skiriama premija nebus skal
doma tarp atskirų autorių.

7. Pinigų premijai sutelkimu rū
pinasi MLBD Kanados Centro Val
dyba talkinama visų MLBD sky
rių.

8. Premija bus įteikta 1957 m. 
sausio 15 dienos minėjimo metu 
Montrealy.

MLBD Kanados Centro 
Valdyba.
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KŪSU PASTOGĖ
SYDNEJUS

Religinė Informacija
PAMALDOS UŽ MOTINAS

Motinos diena Sydnėjuje bus 
minima š.m. gegužės mėn. 13 d. 
Broadway, St. Benedict’s bažny
čioje ir salėje, šv. Mišios už gyvas 
ir mirusias motinas 12 vai. 30 mln. 
Ateitininkai Ir skautai, o taip pat 
ir visas jaunimas kviečiamas pri
imti šv. Komuniją už savo mamy
tes (Nevalgyti nuo 12 vai. nak
ties, bet galima gerti arbatą, pie
ną iki 1 vai. prieš Komuniją).

Išpažintys, šeštadienį (12 d.) 
Camperdowne nuo 6-7 vai. vaka
re (kun. P. Butkus).

Sekmadieni 13 d. šv. Bene
dict© bažnyčioje nuo 10 vai. — kun. 
svečias Tėvas Paltanavičius ir kun. 
P. Butkus.

Sekmadienį (13 dieną) bus tik 
šios vienos lietuviškos pamaldos. 
Visi tautiečiai maloniai kviečiami 
j šias iškilmingas pamaldas už 
motinas, kuriose giedos A. Pluko 
vadovaujamas Sydnėjaus lietuvių 
choras. Po šv. Mišių bus giedama 
Marijos litanija.

K.P.B.

DAIL. H. ŠALKAUSKAS 
MODERNISTŲ PARODOJE

David Jones meno galerijoje C. 
A.S. — moderniojo meno parodo
je — su savo kūryba dalyvauja ir 
dail. Henrikas Šalkauskas. Jis yra 
išstatęs tris grafikos darbus: Re
gatą, Kompoziciją Nr 1 ir Kom
poziciją Nr. 2.

šioje parodoje savo darbus yra 
išstatę veik visi žymesnieji Aust
ralijos moderniojo meno atstovai, 
tarp jų žymus skaičius “naujųjų 
australų” — vengrai, latvidi, es
tai, ukrainiečiai ir kt.

SYDNĖJAUS APYLINKĖS 
VALDYBOS NARIAMS

Gegužės 5 d., šeštadienį, prieš 
pradedant Sydnėjaus lietuvių cho
ro krikšto vakarą, 6.15 vai., Mac- 
cabean Hali bufete, įvyks trumpas 
naujai išrinktosios ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos posėdis. Pra
šomi dalyvauti visi valdybos na
riai.

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
DARBAI KELIAUJA I 

LIETUVIŲ NAMUS

Ekonomiškai apsitvarkę tautie
čiai pradeda daugiau domėtis ir 
kultūriniais bei meno dalykais. 
Anksčiau buvo rašyta apie H. 
Keralčio užsakytus žymiųjų lietu
vių portretus dali. V. Meškėnui. 
Dail. V. Rato 6 grafikos kūrinius 
įsigijo P.S. Ambrozai, iš parodos 
— Grudzinskai, Venclovai ir kiti. 
Nepersenai gražų ekslibrisą L. 
Karveliui (ex librls — savininko 
knygų ženklas) padarė dail. grafi
kas Henrikas Šalkauskas. Ir dau
giau mūsų tautiečių pradeda tei
rautis, kur galėtų įsigyti mūsų 
dailininkų originalių darbų.

AMERIKIEČIŲ
MENO PARODA ,..

Pereitą savaitę Sydnėjuje, An
thony Hordens meno galerijoje, 
atidaryta amerikiečių dailininkų 
kūrinių spalvotų "reprodukcijų pa
roda. Ją atidarė Amerikos amba
sadorius Douglas M. Moffat.

Parodoje išstatyta įvairių laiko
tarpių žymiųjų amerikiečių dai
lininkų darbai. Šių reprodukcijų 
brangūs originalai, kurių daugelis 
yra privačių savininkų nuosavybė, 
Išvežti iš Amerikos ir nebuvo ga
lima.

Paroda yra tikrai įdomi ir verta 
aplankyti dėl dviejų priežasčių: 
čia yra progos pamatyti retai su
tinkamus augštos meninės vertės 
kūrinius ir susipažinti su puikia 
spaudos meno technika — mažiau 
įgudusi akis, reprodukcijas gali ir 
neatskirti nuo originalų.

GEELONG AS
PABALTIEČIŲ KONCERTAS

Balandžio 14 d. miesto rotušės 
salėje įvyko lietuvių, latvių ir 
estų koncertas, kurį suruošė Pa- 
baltiečių Komitetas. Komitete lie
tuvius atstovauja ALB Geelongo 
Apylinkės Valdybos įgaliotas M. 
Kymantas.

Koncerto programą pradėjo es
tų solistai Ir kvartetas. Latviai 
davė solo ir dvigubo kvarteto 
“Beverina” dainas.

Antrąją programos dalį išpildė 
lietuviai. Svečias, klarneto solis
tas A. Valius, pirmą kartą kon
certavęs Geelonge, žavėjo puikiu 
išpildymu. Vyrų trio (D. Paliulis, 
M. Kymantas ir A. Steponavičius) 
padainavo “Tykus buvo vakarėlis’’ 
ir “Romuvėnų maršą”. Pianistė 

p. N. Valiuvienė — Rodgers išpil
dė du muzikinius dalykus. Mel- 
bourniškčs E. ir J. Kesminaitės 
pošoko keletą išraiškos šokių.

Koncertas buvo gerai organi
zuotas ir programą puikiai išpild- 
žiusiems menininkams susirinku
sieji nesigailėjo karštų plojimų. 
Gaila tik, kad į tokį puikų kon
certą atsilankė taip maža tautie
čių.

Po programos buvo šokiai ir ka
vutė. (av).

Padėka
ALB Geelongo Apylinkės Valdy

ba nuoširdžiai dėkoja Pabaltiečlų 
koncerte programą išplldžlusiems: 
panelėms J. ir E. Kesminaitėms, 
p. Valiui ir p. Valuvienei — Rod
gers — svečiams iš Melbourne ir 
geelongiškiams: p.p. V. Paliuliui, 
M. Kymantui, Steponavičiui, A. 
Šimkui ir R. Norvydui. Už talką 
organizuojant šį koncertą padėka 
priklauso p.p. C. ir L. Volodkams, 
Norvydams Ir P. Mažyliui. Ypa
tinga padėka — lietuvių atstovui 
Pabaltiečių Komitete M. Kyman
tui, ypač daug darbo įdėjusiam šį 
koncertą organizuojant.

ALB Geelongo Apyl. Valdyba.

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

MELBOURNAS
BR. ZUMERIS LAIMĖJO 

PREMIJĄ
Melboumiškis Br. Zumeris už 

savo knygą laimėjo jaunimo lit. 
konkurse 500 dolerių premiją Jury 
komisijos posėdis įvykę balandžio 
mėn. pradžioje Čikagoje. Premiją 
skyrė “Braugo” red. kun. dr. J. 
Prunskis.

Bronius Zumeris aktyviai reiš
kiasi Katalikų Federacijos organi
zacijoje, yra “švyturio” Ir “Tėviš
kės Aidų” redakcijų narys, rašo 
daugiausiai filozofinėmis temomis.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
NAMAI

Tokia tema ruošia paskaitą su 
diskusijomis šviesos Sambūrio Mel
bourne skyrus. Referentas Mel
bourne Lietuvių Namų Tarybos 
narys Adomas Vingis. Paskaita 
įvyks gegužės 5 d. 7 vai. vak., 
Flinders stoties namuose, III augš- 
tas, 110 kamb. Kviečiami dalyvau
ti visi Melbourne lietuviai. (ak).
NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Balandžio 7 d. Šv. Jono bažny

čioje kun. J. Kungys moterystei 
palaimino Ramūnę Barkutę ir Zig. 
mą Griganavičių. Jungtuvių apei
gose, o vėliau vestuvių vaišėse, 
dalyvavo skaitlingas būrys tautie
čių ir pažįstamų australų. Jaunoji 
pora tą patį vakarą Išvyko poves- 
tuvinėn kelionėn.

Barkų šeimą melboumiškiams 
gerai pažįstama: Liudas Barkus 
gyvai reiškiasi lietuviškame gy
venime — yra buvęs apylinkės ir 
Kultūros Fondo Apygardos valdy
bos nariu, dabar yra Melbourno 
Lietuvių Namų Klubo Tarybos 
narys. Ig.

Lietuviai gydytojai JAV 
karo tarnyboje

Nemaža naujai atvykusių lietu
vių gydytojų, ypač jaunesnio am
žiaus, Amerikoje yra pašaukti at
likti karinę prievolę. Lietuvis gy
dytojas A.. Šmulkštys, gavęs pik. 
Itn. laipsnį, pasiliko karo laivyne 
aktyvioje tarnyboje. R. Sldrys — 
Sideravlčius, aklų chirurgas, pa
keltas j karo aviacijos kapitonus, 
išvyko su šeima į Filipinus.

PRANEŠIMAI
ALB APYLINKIŲ VALDYBOMS 

IR SENIŪNAMS
ALB Krašto Valdyba prašo vi

sas naujai išrinktąsias apylinkių 
valdybas ir seniūnus galimai grei
čiau prisiųsti visuotinių narių su
sirinkimų protokolų nuorašus, val
dybų, kontrolės komisijų ir gar
bės teismų sudėtis, pasiskirsty
mą pareigomis Ir valdybų, kont
rolės komisijų bei garbės teismų 
pirmininkų adresus.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
CHORO “AIDAS” SUSIRINKIMO 

NUTARIMAS
1956 m. balandžio mėn. 22 d. 

įvykusiame Choro “Ąido” visuoti
niame narių susirinkime buvo nu
tarta dėl nepakankamo narių skai
čiaus nuo šios dienos Choro “Ai
das" veiklą užbaigti.

Nuoširdžiai dėkojame choro va
dovams, choro dalyviams bei vi
siems kitiems, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu padėjo Choro “Aidui” 
jo egzistencijos metu.

Esančius kasoje £ 35 nutarta 
paskirstyti sekančiai: £ 10 į ne
laimę patekusiam choro nariui p. 
J. Dauniui, £ 25 — nupirkimui 
penkių (5) akcijų Melbourno Lie
tuvių Bendruomenės namams. Ak
cijas, pagal specialų aktą, per
duoti ALB Melbourno Apylinkės 
Valdybai.

..Pasirašė: P. Morkūnas, 
Choro Vadovas.

Nariai: B. Petravičienė, D. Ūsas, 
A. Dumčiūtė, P. Vaičaitis. VI. Bo- 
sikis, V. Lazauskas, Z. Jokūbaitis, 
E. Balčiūnienė, E. Čypienė.

BANKSTOWNO APYLINKĖS 
PARENGIMŲ PLANAS

ALB Bankstowno Apylinkės 
Valdyba praneša 1956 m. Il-ro 
pusmečio parengimų planą: 
1. Gegužės mėn. 19 d. — šokių 
vakaras Masonic Hall, Bankstow- 
ne, 2. Rugsėjo mėn. 1 d. — Tautos 
šventės minėjimas vaikams, Pro
testant Hall, Bankstowne, 3. Rug
sėjo mėn. 8 d. — šoklų vakaras 
Masonic Hall Bankstowne, 4. spa
lio mėn. 6 d. -----  šokių vakaras
Masonic Hall, Bankstowne. 5. spa
lio mėn. 20 d. — šokių vakaras 
Memorial Hhll, Lakemboje.

ALB Bankstowno Apyl. V-ba.

ANZAC DAY
Australijoj ir N. Zelandijoj ba

landžio 25 diena, nežiūrint kuri 
savaitės diena būtų, visuomet esti 
nedarbo diena — visos tautos šven
tė.

Anzac Day pradėta švęsti po 
I-jo Pasasulinio karo, žuvusiems 
prie Galipolio australų ir zelandie- 
čių kariams pagerbti. Prie I-jame 
Pasauliniame kare žuvusiųjų pa
gerbimo, dabar jungamas atmini
mas ir II-jo karo dalyviams, žu
vusiems Graikijoj, Kretoj, šiau
rės Afrikoj, Italijoj Ir kitose pa
saulio vietose, o taip pat ir Korė
jos karo kovose sudėjusiems savo 
gyvybių auką už žmonijos laisvę.

Anzac Day iškilmėse dalyvauja 
I-jo ir II-jo Pasaulinio karo bei 
Korėjos kovų dalyviai, kaip ly
giai ir visa australų tauta, kurios 
sūnūs savo krauju pirko žmonijos 
laisvę.

Anzac Day ir šiemet visoje Aus
tralijoje buvo atšvęsta labai iš
kilmingai. Vien Sydnėjuje eisenoje 
dalyvavo apie 50.000 karo vetera
nų ir šimtai tūkstančių lydėjo 
juos karštais plojimais žygiuo
jant gatvėmis.

Gal visai teisinga nuomonė, kad 
Anzac Day yra Australijos tau
tinė šventė, kurioje išreiškiamas 
tautos vieningumas ir ryžtas ko
voti dėl savo ir kitų tautų laisvės.

* Kanadoje nuo širdies smūgio 
mirė Inž. A. Barauskas, buv. lie
tuves sauskelių tarnybos direkto
rius. Toronte dirbo žymioje sta
tybos bendrovėje, kur turėjo atsa
kingas pareigas.

Newcastlis
PARĖMĖ VASARIO 16 

GIMNAZIJĄ

Krikštynų proga, V. Petrėno 
bute, P. Džiugelio iniciatyva buvo 
pravesta rinkliava Vasario 16 
Gimnazijai paremti. Aukojo: A. 
Bajalis £ 3, J. Levickas £ 2; P. 
Džiugelis, dr. M. šeškus, K. Jas- 
butis, N. Skuodas, V. Nekrošius, 
V. Petrėnas — po £ 1, Vk. Liū
gą 0.5.0.

Surinkti pinigai (vienuolika 
svarų 5 šil.) gimnazijai persiun
čiami per Krašto Valdybą. V.P.

FUTBOLAS SYDNĖJUJE
“Kovo” futbolininkai maža ne

sėkme ir toliau skina laimėjimus 
australų tarpe. Pralaimėjimas 
prieš Condel Park 0:1 pasekme, 
mūsų žaidėjams buvo gera pamo
ka ateityje, kad kiekvieną varžo
vą reikia rimtai vertinti.

Kitose rungtynėse, prieš silpno
ką Bankstown Rovers, mūsiškiai 
rungtynes laimėjo 11:0. Kovui taš
kus pelnė: Norvllaltis — 4, Ruša 
— 2, Vasaris — 2, Karalis — 2, 
Grosas — 1.

Pastarosiose rungtynėse prieš 
“Kovo” seną priešą Revesby, mū
siškiai, nors ir nepilnu sąstatu, 
laimėjo 4:1 pasekme. Geriausiai 
žaidė Burokas ir Karalis. Buroko 
nuostabūs šūviai iš tolimų atstu
mų, ne kartą nešė kamuolį su pa
čiu vartininku į vartus. Taškus 
pelnė: Vasaris — 2, Burokas — 2.

Sekančios rungtynės įvyksta šeš
tadienį 15 vai. Coleman Park — 
Bankstown West. V.B.

KALENDORIUS

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

Dideliam lietuviškos kultūros puoselėtojui ir doram tautos sūnui

ANTANUI PRANAUSKUI iš mūsų tarpo išsiskyrus, jo brolį

JONĄ nuoširdžiai užjaučia Ir kartu liūdi
L.K.F. Geelongo Skyrius.

Melbourne Liet. Teatro Grupės
š.m. gegužės mėn. 19 d., šeštadienį, rengiami

ŠOKIAI — ALUTIS
•A

įvyks M.U. salėje, Hoddle St., Collingwood (prie pat Collingwood
Tawn Hall). Visus maloniai kviečiame atsilankyti.

Pradžia 7 vai. vak. įėjimas aukomis.
MLTG Administratorius.

fe************************************************ 
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DIDŽ. GERB. TAUTIEČIAI,

Jau nekartą esame patyrę dvasinį pakilimą klausydamles Sydnėjaus 
lietuvių choro skambių giesmių ir dainų.

š.m. gegužės mėn. 5 d. Maccabean salėje, Darlinghurst Rd., 
Darlinghurst,'įvyksta šio

©sq©®©
Ypatingu dvasios pakilimu nuskambės jame šio choro naujų 

DAINŲ KONCERTAS, 

o po iškilmingosios dalies — nuotaikingas

VAKARAS — BALIUS
Būtų neatitaisoma klaida nedalyvauti savo choro krikštynose. 

{ĖJIMAS TIK 10 ŠILINGŲ.
Pradžia 6 vai. 30 min. punktualiai.

Bilietai gaunami pas choristus ir prie įėjimo.

Choro Krikštui Ruošti Komitetas.
WWWVWVWSAWV^MWWUWWVWWVWWWWWWWVWW

Pajieškojimai
* ALBINAI BOGUŠAITEI — 

GELEŽIENEI ir VINCUI KUN
CEVIČIUI, sūn. Vinco, yra žinių 
iš Lietuvos. Malonėkite kreiptis 
šiuo adresu: Vyt. Tūras, 158 Ware 
St., Fairfield, N.S.W.

* Catholic Relief Services, Žene
voje, prašo atsiliepti šiuos asme
nis: Frederich Gillert (Gilertas), 
gim. Palangoje, 1908.XII.21 d., 
iki 1939 m. gyv. Klaipėdoje, ir 
Kulbokienė (nei vardas, nei am
žius nežinomi). Ji gyvenusi DP 
stovykloje ties Lūbecku (greičiau
siai, Blankensee) ir, spėjama, 1951 
m. rugpjūčio mėn. išvažiavusi į 
Australiją.

Vladas Klimavičius, gyv. Švei
carijoje, prieš penkerius metus iš
važiavęs Australijon. Jam yra ži
nių iš jo šeimos narių.

Visi augščiau parranėti asme
nys, arba jų adresus žinantieji, 
prašomi rašyti šiuo adresu: A. 
Gerutis, Berne; Spittelerstr. 22, 
Switzerland.

* Nina Mikus — Klevickaitę, 
gyvenusią Woordoo ar Perthe, W. 
A. prašo atsiliepti Hanna Valevi
čius, 74 Lurline St., Katoomba, 
N.S.W.

* Antanui Miliūnui, gim. 1927 
m., šakių apskr., Kidulių valsč., 
Sutkų km., yra žinių iš tėvo. 
Kreiptis: V. Skrolys, 5 Growden 
St, Merridin, W.A.

PADĖKA

ALB Cabramattos Apylinkės 
Valdybos pirmininkui p. N. Cini- 
nui ir nariams, o taip pat visiems 
Apylinkės lietuviams, už suteiktą 
man finansinę paramą mano vy
rui mirus, labai nuoširdžiai dėko
ju.

Pališkytė — King.

1956 MAYGEGUŽIS

A 
T 
K 
P
S

1 Pilypas, Jokūbas, Vidmanė
2 Anastazas, švaistas, Meilutė
3 šv. Kryžiaus atr., Dievonis
4 Florijonas, Monika, žilvinis
5 Pijus, Traidenis, Tauvydė

S 6 Jonas ap., Patolis, Suvartė
p 7 Domicėlė, Danutė, Sytis
A 8 Stanislovas, Dainora, Džiugas
T 9 Grigalius, Austė, Sauginas
K 10 Izidorius, Antanlnas, Putinas
P 11 Memertas, Skirgaudas, Butene
Š 12 Nerijus, Vaidutis, Vlligailė

S 13 SEKMINĖS. MOTINOS DIENA. Robertas.
p 14 Bonifacas, Milda Gintaras
A 15 Sofija, Jaunutė, Gražutis
T 16 Jonas Nepomukas, Bitė, Vitargls
K 17 Klaudijus, Gailė, Mindaugas
P 18 Paskalis, Ryte, Erdvilas
š 19 Petras, Celestslnas, Skaistuolis

S 20 Bernardas, šviedrys
P 21 Valentinas, Feliksas, Vaidevutis
A 22 Julija, Aldona, Rimtenis
T 23 Dezlderijus, Tautvyde, Augmantė
K 24 Joana, Gina, Vilimantas
P 25 Grigalius, Zigmantas, Žydrė
Š 26 Pilypas, Algimantas, Nerijus

S 27 Leonora, Saulė, Vydminė
P 28 Augustinas, Rima, Augūnas
A 29 Marija Magdalena, Viksvė, Normantas
T 30 Feliksas pop., Biržė, Mylinė
K 31 Angelė, Petronėlė, Gintautas

0 EUROPIETIS SPECIALISTAS
3 OPTIKAS
3 Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
3 akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
n šeštad. 9-13 vai.
0 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.l. Telef.
3 (Priešais Melbourno Town Hali.)
3 Centr. 1819
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI 'MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo; galima gauti firmoje

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

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

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

VIENINTELIS

Jis pasakoja apie senus lai
kus:

— Mano laikais ne kiekvienas 
kvailys galėjo studijuoti. Aš bu
vau vienintelis visoje mūsų para
pijoje. ..

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simniškls, as 
President of the Australian — 

Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. Telef. MX 2120
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