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Musu
Motinoms

Ilga diena be tėvelio, be tėvelio,. . 
Dar ilgesnė be motutės, be motu

tės.
Iš lietuvių liaudies dainos.

Taip dainuodovo našlaitis pie
menėlis ,kad saulutė greičiau nu
sileistų, kad jo vargo diena grei
čiau pasibaigtų.

Ir daug, daug gražių dainų, iš 
švelniausių žodžių supintų, apstu 
mūsų liaudies ir garsių poetų kū
ryboj: motutei sengalvėlei pagerb
ti, jos vargeliams — rūpestėliams, 
jos neišsenkamai meilei apdainuo
ti.

Ir ne tik lietuvis sūnus ar duk
ra pagarbą ir meilę reiškia savo 
gimdytojai. Visose tautose ir vi
sais laikais motinai buvo teikia
ma gražiausia vieta vaikų širdyse 
ir bendruomenėje.

Tik motinos meilė savo vaikui 
yra žodžiais neišsakomas jausmas. 
Todėl ir nežinome dainų nei eilių, 
kuriose motina pasakotų, kaip ji
nai myli savo kūdikį — motina 
yra tylios ir skaisčios, be Jokių 

išrokavimų meilės-įsikūnijimas sa
vo ysčiaus vaisiui. Todėl motinai 
jos vaikas — pertekliuj jis skęstų 
ar varge gyventų — visados yra 
lygiai mielas, mylimas ir bran
gus. Didžiausioj nelaimėj motina 
nepaliks savo vaiko, net kada vi
si nuo jo nusigręš, ji bus šalia jo: 
kentės su juo, liūdės su juo ir 
guos jį didžiam jo nuopuoly.

Ir šiandien, kurie neturime čia 
savo motinų — kurios nyksta Sibi
ro tremtyje, kurios kenčia, kaip 
ir jų sūriu prakaitu nulaistyta jų 
gimtoji žemė, priešo trempiamo] 
tėvynėj, — mintimis, kartais laiš
kais, su jomis pasikalbame — 
mums sunku be jų ir be motinos 
tėvynės. Mes gal ir pasiguodžia- 
me joms savo nedalia — bet nieka
da savo sunkiu likimu motinos.

— Sūneli, — rašo motina “iš 
anapus”, — kodėl neduodi žode
lio. .. Aš naktimis ir dienomis apie 
tave tegalvoju, nes tu ten esi vie
nas, it pakelės berželis, ir, neduok 
Dieve, ištiktų tave kokia liga, ar 
šiaip nelaimė, tai nebūtų kas ta
vim rūpinasi, kas tave paguodžia. 
Parašyk, sūneli, kokie rūpestėliai 
tave kankina... ”

Taip rašo motina. Ji, senatvės 
ir ligos prie žemės prilenkta, te
sirūpina tik savo vaiku — nė žod
žiu neužsimena apie savo tragišką 
dalią: netekimą visų vaikų ir ilgu 
bei sunkiu darbu suktos senatvei 
gūžtos, kurioj dabar jau nebėra 
jos vienplaukei galvai vietos.

Motina! Tai didis ir šventas žo
dis. Ir visai teisingai ir užpelny
tai kiekvieno gegužio pradžioje 
motinai pagerbti paskirta diena, 
kada visi dorieji vaikai, matomi 
ir jaučiami, pareiškia pagarbą ir 
prisirišimą savo gimdytojai.

Gi motina, ypač svečioje šalyje 
gyvenanti lietuvė, šią dieną turė
tų priminti savo vaikui, kad: kaip 
kiekvienas žmogus turi motiną 
taip kiekviena motina turi tėvynę, 
kuri yra ir jos vaiko tėvynė, ku
rią tad privalo mylėti kiekvienas, 
kuris myli savo motiną.

S Paryžiuje buvo parduotos 
Odisėjaus “Metamorfozės”, kurias 
savo metu buvo iliustravęs garsu
sis Pablo Picasso. Už knygą gauta 
1.900.000 frankų, (apie 2000 šva
rų). Knyga išleista 1931 m. Švei
carijoje.

Pastaruoju metu Maskva vis 
garsiau kalba apie nusiginklavimo 
ir atominių ginklų gamybos su
stabdymą, tačiau, tuo pačiu metu 
tebevykdo naujų atominių bombų 
bandymus.

Šito akivaizdus įrodymas, nors 
vakariečiai ir taip aiškiai yra nu
statę, kad sovietai pastarosiomis 
savaitėms yra išsprogdinę kelias 
bandomąsias atomines bombas, 
yra kom. Kinijos aliarmuojantys 
pranešimai per radiją, skelbią 
apie radioaktyvius debesis, slen- 
končius nuo Sibiro.

Kom. Kinijos sveikatos ministe- 
ris per Pekingo radiją praeitą sa
vaitę kreipėsi į šiaurinės ir šiaurės 
— vakarų Kinijos bei Mandžiūri- 
jos gyventojus, ragindamas ver
dančiu vandeniu stropiai nuplauti 
vaisius ir daržoves, aklinai už
dengti šulinius ir kitokius gėrimui 
vartojamo vandens šaltinius, už
kasti žemėn daržoves, kad apsi
saugojus nuo apsinuodijimo radio 
aktyviais krituliais, kurie tirštai 
susikoncentravę tos srities atmos
feroje. Pranešime nurodyta, kad 
radioaktyvūs debesys slenka nuo 
Sibiro. Sveikatos ministerio įspė
jimas buvo daug kartų pakartotas 
per įvairias Kinijos radijo stotis, 
tačiau nei Pekingo radijas nei ki
tos stotys įspėjimo netransliavo 

angliškai.
šiuo metu Kinijoj vieši Sov. 

Augšč. Tarybos prezidiumo pirmi
ninkas. Iš Sibiro atplaukiu mir
ties debesys atsitiktinai sutapo su 
jo vizitu, o tai yra labai nemalo
nus įvykis Maskvai.

Vakarų specialistai mano, kad 
gyvybei pavojingų dulkių juosta 
apima apie 1500 mylių plotą. Nu

Motina. Dail. Telesforo Valiaus medžio raižinys.

MOTINA
Aš ją mataiu kasdien, tą jauną 

motiną. Jos glėbyje miega kūdi
kis, o motina neatitraukia akių 
nuo jo šviesaus veidelio.

Motinos paakiai pamėlę, akyse 
nuovargis, o veidas baltas, kaip 
lelijos žiedas. Jos žingsniai ne
tvirti, rankos iš nuovargio virpa. 
Kai turi atliekamą valandą, atsi
sėda kėdėje, tyliai susigūžia ir di
delėmis akimis žiūri į kūdikį.

Man rodos, tada ji svajoja apie 
kūdikio ateitį — kaip jis lakstys 
pievoje, krykštaus, kaip gaudys 
drugelius, rinks gėlių žiedus, pas

kum lankys mokyklą, pasidarys 
žmogumi ir ją senatvėje godos.

Kartą paklausiau motiną:
— Turbūt pavargote? Retą nak

tį, manau, sumerkiate akis.. .
Ji nusišypsojo ir atssakė:
— Dėl jo, mano kūdikio, joks 

vargas nėra sunkus, o džiaugsmo 
kupina širdis!

Ir ji paėmė raudantį kūdikį į 
glėbį, nešiojo, sūpavo ir dainavo.

Su manimi ji neturėjo kada 
kalbėti.

Jonas Kuzmickis.
Iš ciklo “Gyvenimas”.

MIRTIS SLENKA NUO SIBIRO
statyta, kad nauji Sovietų atomi
niai sprgdinimai buvo atlikti prie 
Baikalo ežero, netoli šiaurinės 
Kinijos sienos.

Radioaktyvai atmosferoje užre-' 
gistruoti Danijoje, Vak. Vokieti
joje, Prancūzijoje ir Norvegijoje.

Vakarų atomo specialistai ma
no, kad pastarasis Sovietų sprog
dinimas yra “netekęs ’kontrolės” 
ir sudarąs žmonių gyvybėms di
delį pavojų.

— ★ —

LĖKTUVO NELAIMĖJ ŽUVO 
32 ŽMONĖS

Iš Londono pranešama, kad per
eitos savaitės ketvirtadienį, Ang
lijoj, sudužus lėktuvui, kuriuo ke
liavo 30 kareivių su šeimomis ir 5 
įgulos nariai, žuvo 32 žmonės.

Lėktuvas, vos pakilęs iš Aerod
romo, padarė ratą ir sprogo ore.

PAKISTANE AUDROS METU 
ŽUVO 23 ŽMONĖS

Gegužio 2 d. vakariniam Pakis
tane staiga kilo baisi audra su le
dais, sveriančiais iki pusės svaro, 
kurie mirtinai užmušė 23 vyrus, 
moteris ir vaikus. Ledai, šimtus 
žmonių, beskubančių į pastoges, 
taip skaudžiai sužalojo, kad dau
gelis jų be sąmonės nugabenti į 
ligonines ir tebekovoja su mirtimi. 
Ledai kiaurai prakirto namų sto
gus, išdaužė automobilių langus ir 
sunaikino daug kitokio turto.

$ Saaro kraštą prijungus pire 
Vokietijos .uždaryta ten veikusi 
komunistų partija. Vak. Vokieti
joje komunistų partija jau anks
čiau paskelbta nelegalia.

KARALIUS KALTINA
Komunistus, sukėlus neramumus Jordane

AP-BUP žinių agentūra iš Va
šingtono praneša, kad oficialiame 
pareiškime Jordano karalius ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių vy
riausybė pakaltino Sov. Rusiją, 
kaip užsienio intervencijos rėmė
ją, tikslu įvykdyti komunistinį 
perversmą Jordane.

Jordano karalius Hussein, šalies 
sostinėje (Ammane) pareiškė: 
“Krizė praėjo. Aš panaudojau rei
kalingas priemones komunizmo 
grėsmei ir kito destruktyvaus ele
mento pavojui mano krašte paša
linti.”

Husseinas ir JAV-bių vyriau
sybė pareiškimą padarė tuoj po to, 
kai Maskva paskelbė įspėjimą 
Amerikai, jog ši būsianti kalta 
dėl pasekmių, kurios gali ištikti 
Vid. Rytus Vakarams įsikišus į 
Jordano vidaus reikalus.

Jordano karalius šia proga pa
brėžė, kad Maskva geriau rūpin
tųsi savo reikalais, nes viskas, kas 
vyksta Jordane, esą Jordano vi
daus reikalas, čia jis pridūrė, kad 
Jordanas prašys iš JAV-bių reika
lingų ginklų ir juos ims tol, kol 
nebus statoma specialių sąlygų.

Vašingtonas oficialiai paneigė, 
kad buvo duotas įsakymas JAV 
armijai pasiruošti “oro šuoliui” į

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
(IŠ VILNIAUS RADIJO, “TIESOS” IR KITŲ OKUP. LIETUVOS 

INFORMACIJOS ŠALTINIŲ)

MIRĖ OPEROS SOLISTAS
J. BABRAVIČIUS

Kaip matyti iš Vilniaus spau
doje tilpusiu nekrologo, š.m. ba
landžio 3 d. Kaune mirė operos so
listas, Kauno muzikos mokyklos ir 
valstybinės konservatorijos dėsty
tojas Juozas Babravičius. Velio
nis gimė 1882 m. kovo 21 d. Vil
kaviškyje. 1908 m. buvo priimtas 
į Petrapilio konservatoriją, o 1915 
m. debiutavo Maskvos didžiajame 
teatre, kur dirbo iki 1917 metų. 
Vėliau ilgus metus buvo Lietuvos 
operoje, o paskiau perėjo į peda
goginį darbą.

Nekrologas su velionius atvaiz
du, tilpęs Vilniaus “Tiesos” ba

landžio 4 dienos numeryje, pasira
šytas “grupės draugų”, tačiau be 
pavardžių.

— Dešimt ir daugiau vaikų pa
gimdžiusioms 9 Lietuvos motinoms 
Sovietų Sąjungos augšč. tarybos 
prezidiumo įsaku suteiktas “mo
tinos didvyrės” garbės vardas, 
būtent Onai Daukelienei, Teofili
jai Dogil, Anelei Kazlauskienei, 
Onai Kuprionienei, Uršulei Navi- 
kauskienei, Petronėlei Oberauskie- 
nei, Onai Puidokienei, Teresei 
Venslovienei ir Marijai Volodko.

— Pavasarinė sėja Lietuvoje 
šiemet pradėta jau kovo antroje 
pusėje ,taigi palyginamai labai 
anksti.

— Prieš kurį laiką iš Baltaru
sijos į Lietuvą buvo atgabenta tam 
tikros veislės laukinių miško šunų, 
kurių kailiai esą brangesni už 
sidabrinių lapių kailius. Tokių šu
nų buvo paleista Utenos, Švenčio
nių, Ignalinos ir kituose rajonuo
se. Lietuvos mokslo akademijos 
biologijos institutas dabar išsiun
tė ekspediciją tų šunų gyvenimui 
tirti. Be to, tyrinėjami ir kiti Lie
tuvos miškuose aklimatizuot žvė
rys Ir žvėreliai.

— Klaipėdos krašto pietinėje

dalyje ir visoje pietinėje Maž. Lie
tuvoje pastarais metais atsirado 
vis daugiau vilkų ii’ šernų. Vilkai 
užpuldinėja kartais net žmones, 
šernai išknisa bulvių ir daržovių 
laukus.

★ Vilniuje įvyko rašytojo kla
siko Antano Vienuolio 75 metų 
amžiaus sukakčiai paminėti lite
ratūrinė paroda.

★ Lenkijoje bus suorganizuota 
lietuvių kultūros, o Lietuvoje — 
lenkų kultūros dekados. Abi jos 
vyks vienu metu: nuo birželio 20 
iki liepos 1 dienos.

★ Vilniaus radijas praneša, kad 
“teatrinis pavasaris” įvyks Vilniu
je gegužio pabaigoje ir birželio 
pradžioje. Dalyvaus Lietuvos, Lat
vijos, Estijos ir Baltarusijos te
atriniai ansambliai.

Sovietinio laikraščio kores
pondentas buvo apsilankęs pas ra
šytoją K. Borutą Vilniuje, kuriam 
K. Boruta be kita ko pasakęs: 
“Dirbu ir esu labai apsikrovęs 
darbais... Vienintelis mano troš
kimas, kad paliktų visi mane ra
mybėje (!) ir netrukdytų man 
dirbti”.

Savaime aišku, kad užsienyje 
esą lietuviai jam negali trukdyti 
dirbti. Matyti kažkas jam pačioje I 
tėvynėje trukdo...

Jordaną, nors dieną prieš tai JAV 
armijos ministeris pareiškė, kad 
Amerika šitokiam šuoliui yra pa
siruošus.

Pereitos savaitės vidury 900 
JAV karo laivyno jūrininkų išsi
kėlė Beirute (Lebanone), taip va
dinamai “draugiškai vėliavų inva
zijai”. Jūrininkai priklauso JAV 
šeštam laivynui, kurio vadas, ad
mirolas Brown, paklaustas kodėl 
jo laivynas atvyko į rytinius Vi
duržemio jūros pakraščius, atsa
kęs: “Prileistame, kad tai yra ug
nies apsaugos savaitė”.

Atrodo, kad kieta Jordano ka
raliaus ranka ir griežtos priemo
nės prieš komunistus (uždaryta 
kom. partija, suimti kom. vadai), 
bei aiški JAV-bių politika, šį kar
tą atgrasė gobšius Jordano kai
mynus ir Maskvą nuo pasikėsini
mo išparceliuoti Jordaną. Supran
tama, Jordano aiškus palinkimas į 
Vakarų sąjungininkus, labai nepa
tinka Egiptui, Syrijai, o labiau
siai Sov. Sąjungai, bet atvirai in
tervencijai dar, matyti, nėra atė
jęs laikas.

JAV-bės Jordano nepriklauso
mybę laiko “gyvybiniu faktorium” 
taikai išsaugoti.

Atėjo eilė ir
Vak. Vokietijai

Sov. Sąjungos vyriausybė, per 
savo užsienių reikalų • ministerį 
Gromyko, Vak. Vokietijai įteikė 
notą, kurioje įspėjama Vak. Vo
kietija, kad jei ji ginkluosis ato
miniais ginklais, arba leis savo 
teritorijoje steigti atominių gin
klų bazes, tai, karo atveju, ji ga
li pavirsti ’’vienu dideliu kapiny
nu”.

Vak. Vokietijos vyriausybės 
kalbėtojas šią notą pavadino “ste
binančia”, nes Vak. Vokietijos 
kancleris dr. Adenaueris vos prieš 
savaitę painformavo Sovietų Są
jungos ambasadorių, kad Vak. 
Vokietija neturinti jokių atominių 
ginklų ir jų iš nieko neprašo.

Ryšium su šia Maskvos nota, 
santykiai tarp Maskvos ir Bonnos 
dar labiau įsitempia.

Kas tas skraiduolis?
Iš Londono pranešama, kad pra

eitą savaitę virš Anglijos pasi
rodęs “nenustatytos kilmės skrai
dantis objektas” sukėlęs didelį 
rūpestį Anglijos aviacijos vado
vams. Jis pavadintas “skraidan
čiu klaisimo ženklu”, šis skrai
duolis pasirodęs nakties metu. Jį 
mėgino pasigauti turbininiai nai
kintuvai, skrendą 700 mylių per 
valandą, tačiau “svečias” nuo jų 
tuoj atsiplėšęs ir išnykęs erdvė
je. Sakoma, kad jis skridęs 1000 
mylių per valandą. Aišku, tai bu
vo lėktuvas, tik nežinoma kas jį į 
Anglijos oro erdvę bus pasiuntęs. 
Spėjama, kad tai galėjo būti nau
jausio tipo sovietinis bombonešis, 
atlikęs speciali! bandomąjį skridi
mą. Jeigu ši prielaida būtų tei
singa, tai galima laukti, kad “sve
čias’ vėl pasirodys. Aviacijos mi-

I nisterija įsakė visoms radaro sto- . 
1 tims ir naikintuvų, bazėms būti 
parengties stovy ir, vėl jam pa
sirodžius, mėginti jį nutupdyti...

Padidinami atlyginimai
Australijos federalinės vyriau

sybės darbovietėse dirbantiesiems 
pakeltas atlyginimas 10 šil. į sa
vaitę vyrams ii’ 7/6 moterims. 
Dabar pagrindinis atlyginimas vy
rų bus £ 13/3/-. Pakėlimas įsiga
lioja nuo š.m. gegužio pradžios.

New South Wales atlyginimai 
yra augštesni. Ikšiol N.S.W. pa
grindinis atlyginimas buvo £ 
13/10/-, bet nuo gegužio mėn. 
pradžios, sumažinus atlyginimą 2 
šilingais, savaitinis atlyginimas 

bus augštesnis 5 šilingais.
Federaliniai atlyginimai nuo da- 

baV bus tokie: Sydnėjuje £ 13/3/-, 
Melbournej £ 12/15/-, Brisbane 
£ 12/18/-, Adelaidėj £ 12/11/-, 

fiobarte £ 13/2/-, Perthe £12/16/-.
Atskirų valstybių pagrindinio 

atlyginimo vidurkis yra £ 12/16/-. 
Atlyginimo pakėlimas darbdaviam 
kaštuos apie £ 30 mil. per metus.

ALB Cabramattos Apylinkės Valdybos ruošiamas

ŠOKIU VAKARAS — BALIUS
&, <

įvyks š.m. gegužio mėn. 17 d., penktadienį, 7 vai. vak.

CABRAMATTOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NAUJOJOJ

CIVIC HALL SALĖJE (Railway Pd.)

Turtingas bufetas, gera muzika ir programa.
Maloniai kviečiami visi Sydnėjaus ir apylinkių lietuviai.
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NUOMONĖS

DAR APIE BENDRUOMENĖS SUVAŽIAVIMUS I BEATRIČĖ.

Faktas, kad rasta reikalo 
plačiau “M.P.” puslapiuose pagvil
denti paskutinįjį ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimą atskirai, ir Aus
tralijos lietuvių atstovų suvažia
vimus aplamai, rodo, kad yra ma
nančių, jog su tais suvažiavimais 
“kažkas” yra netvarkoje. Rašan
čiajam neteko būti pastarajam su
važiavime Sydnėjuje, tad jis ir ne
gali pasisakyti tuo klausimu spe
cifiniai. Tačiau, kaip bendruo
menės laikraščio skaitytojui ir 
kaip lietuvių bendruomenės na
riui, jam tų suvažiavimų esmė ir 
jų pravedimų tikslingumas jau ne
be nuo šiandien yra įdomi ir knie- 
tinti tema. Todėl tegul bus leista 
pasisakyti šiuo klausimu.

— ★ —

Atkreipkime dėmesį į bene di
džiausi pokarinį lietuvių suvažia
vimą emigracijoje, būtent, Lietu
vių Kultūros Kongresą Čikagoje 
pereitais metais. Jame nebuvus, 
Kongresą tenka vertinti iš specia
laus jam skirto AIDŲ numerio. 
Spaudoje dėl Kongreso buvo ir kri
tiškų pastabų, bet, aplamai, jis 
buvo įvertintas tiktai teigiamai. 
Pagaliau ir tas Aidų numeris, 
spausdindamas Kongrese skaitytas 
paskaitas ir referatus, savo stip
rumu prašoka visa galva kitus ei
linius to žurnalo numerius. Gi, tu
rint galvoj, kad Aidai šiandien be
ne pats rimčiausias lietuvių kul
tūros žurnalas pasaulyje, Kong
reso reikšmė ir jo augštas krite- 
rijumas pasidaro savaime supran
tamas.

— ★ —

“Tautinė Kultūra — Tautos 
Gyvybės Pagrindas”, buvo pava
dinta dr. Juozo Girniaus paskaita. 
Ir šitą moto galima būtų pritai
kyti visam Kongresui. Moto, tie
sa, gana trafaretiškas, tačiau mi
nėtoji paskaita iki šiol bus bene 
rimčiausias, realus ir išsamus įver
tinimas tautinio išsilaikymo gali
mybių emigracijoje.

“Nors ir atremta į biologinį pa
grindą, tauta nėra tik kraujo ben

druomenė. Kaip žmogus yra dau
giau negu tik gamtos padaras, 
taip ir tauta. Būdama žmogiškoji 
bendruomenė, tauta visų pirma 
yra dvasinė bendruomenė, tuo pa
čiu — ne prigimties, bet kultūros 
dalykas. Kultūra yra tasai pagrin
dai, kuris atatinkamą bendruome
nę sutelkia į tautą.” (Dr. J. Gir
nius, Aidų 298 psl.).

Šitą citatą gal ir reikėtų laiky
ti tuo postulatu, į kurį turėtų rem
tis bet kokios emigracinės tauti
nės bendruomenės, o tuo pačiu ir 
Australijos lietuvių bendruomenės, 
veikimas ir organizuotumas. Ak
centas ,atseit, turėtų kristi ne ant 
visuomeniškumo, bet 
tiktai ant kultūros. Nes 
jeigu nebus kultūvuojama sava 
tautinė kultūra emigracinėje ben
druomenėje, su laiku neišvengia
mai išnyks ir bet koks tautišku
mas aplamai, ir tautinė 
bendruomenė, kaipo tokia, iš viso 
nustos egzistavusi, tuo pačiu ir tas 
pats visuomeniškumas neturės nei 
kur reikštis.

“Visuomeniškumą” šiuo atveju 
gal reikėtų šiek tiek kvalifikuoti: 
tai daugiau administracinių, so
cialinių ir politinių faktorių reiš
kimasis bendruomenėje. Tai yra 
taip pat reikalinga ir neišvengia
ma pilnutinėje bendruomenėje, ta
čiau tai tiktai techninė priemonė, 
reikalinga bendruomenės organi
zacijai ir savitvarkai palaikyti.
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Australijos Lietuvi ųBendruonie- 
nė3 suvažiavimai, atrodo, neišsk’- 
riant nei pereitų metų gale jv^ 
kušlo Sydnėjuje, kaip tik ir remia
si kuone visu 100% anuo visuome
niškumu, beveik visai nerasdami 
nei laiko nei vietos kultūrinei ma
nifestacijai.

Suvažiavimai ištiktųjų nėra pi
gus malonumas. Australiniuose 
nuotoliuose kelionpinigiai pareika
lauja nemaža lėšų. Todėl ir buvo 
kadaise nutarta suvažiavimus da
ryti kas antri metai.

Krašto valdybą išrinkti galima 
I ir korespondenciniu keliu. Gi svar

biausia konkrečių uždavinių tema: 
lituanistinį mūsų vaikų ir jauni
mo švietimą, visi ir taip jau gerai 
supranta, o praktiškai šitą darbą 
dirba tiktai grupė aktyvių idealis
tų, tad visokiausi “nutarimai” šiuo 
atveju, tų idealistų darbui prak
tiškos reikšmės neturi, gi moraliai 
juos paremti galima daug pigiau 
per spaudą. Jei jau būtina pakeis
ti statutą, ar šiaip kokio biuro
kratinio kūrinio paragrafą, at
leiskite, bet tokiam reikalui ke
liasdešimčiai žmonių išleisti kelis 
šimtus svarų lėktuvų ir trauki
nių bilietams, vis dėlto yra ne
protingas pinigų švaistymas.

Ne vienas šitoje vietoje pasa- 
I kys: bet suvažiavimai būtini, 
kaip tautinės mūsų egzistencijos 
manifestacija. Taip, žinoma, bet, 
kaip augščiau buvo pastebėta, bet 
kokia žmogiška egzistencija tega
li reikštis tik -per kultūrinę veik
lą, ergo, specifinė tautinė egzis
tencija gali būti manfestuojama 
taip pat tiktai per specifinės tau
tinės kultūros reiškimąsi. Taigi, 
suvažiavimai, bent 90%, turi būti 
kultūriniai suvažiavimai, organi
zacinį, visuomeninį momentą nu
stumiant į antrą ar net ir trečią 
planą.

Vienas atstovas, į “M.P.” redak
toriaus anketą, jo paties žod
žiais tariant ,ne visuomenininkas, 
bet “toks koks yra”, atseit, huma
nitaras arba, naujėlesnį terminą 
vartojant, kultūrininkas, rašo: 
“čia turėtų rasti vietos koncertai, 
teatro spektakliai, literatūros va
karai, net paskaitos” (m. pabr.). 
“Rasti vietos”, rašo humanitaras 
“Rasti vietos", rašo numanitaras 
ir kultūrininkas, — jis jau net 
nebedrįsta reikalauti pri
mato kultūriniams aspektams ben
druomenės suvažiavime! Visuo
meniškumo primatas ben
druomeninio gyvenimo praktikoje 
jau taip įsisiūbavo, jau taip įsipi- 
lietino, kad tautinio gyvenimo sie
la (o ne kuo kitu tautinė kultūra 
Ir yra) turi jieškoti vietos. Jeigu 
tai savo esmėje nebūtų tragiška, 
tai būtų vis dėlto juokinga.

Lietuvių koncertai, parodos, te-

I
t

Kiekvienas Žiedas Buvo Tau Gražus

Melskitės, angelai — kurie taip kantriai mokat klūpot, 
žvakės, kurios degate karštai, visą ištikimą savo laiką.

Gėlės — gulkite ant kapo taip tylaus ir tolimo...
Ir žvaigždės, galvą puoškite — vargo karalienei Motinai.

Nuvyto metai ir tie pavasariai, kurie gegužį Tavo puošė; 
pasibaigė ta šventė, kurioje Tavasis vardas 
buvo vėliava
Yra pilni keliai našlaičių, o jų akys — ilgesio, 
tokio sunkaus, kuris ant kelio akmenimis virsta... 
Ir jei, suklupsi, po tokiu akmeniu 
šaukiu aš Tavo vardą, Motina —
Juk Tu žinai-------

ir

Atėjo iš raudonų dykumų, kur vakaras raudonas, 
keleivės juodos naktys!

Ir — lange,
verkia veidas didelis...
Lange,
kur žydėjo baltos gėlės.

PO VILAS
Kovo 26 d. suėjo 70 metų pul

kininkui Povilui Žadeikiui, Lietu
vos Pasiuntiniui Vašingtone, Ame
rikoje.

P. Žadeikis yra žemaitiškos kil
mės — gimęs Telšių apskrityje, 
Pareškečio kaime. Mokėsi Palan
gos progimnazijoje, Jelgavos gim
nazijoje. 1907 m. įstojo į Petrapi
lio universitetą ir ten 1912 m. 
baigė chemijos studijas. Kyla pa
saulinis karas, ir Žadeikis turi iš-

atro pastatymai, paskaitos kaip 
tik privalo būti bet kokio lietu
viško suvažiavimo pati esmė ir 
centras, tai turėtų būti lietuviškas 
kultūrinis festivalis, kur šalia 
Kuicanfnš - iėslykii._galimPri5Iiakb:- 
tų esminių dalykų, galima paskir
ti vieną dieną (tik jau nedaugiau) 
ir visuomenininkų posėdžiams. Ta
da suvažiavimai nustotų būti pra
banga. Tokiais atvejais nebebus 
perbrangu suvažiuoti atstovams 
ir ne atstovams į Australijos lietu
vių šventę — atsigaivinti, dvasiš
kai atsišviežinti. Ir į tokią šventę 
būriais vyktų žmonės kasmet — 
ir niekados nesuktų galvos dėl iš
laidų, nesakytų, kad tai “neapsi
moka, perbrangu”.

R.E.M.
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KULTŪRINES 
NAUJIENOS

★. A. Zubro “Rusiškasai komu
nizmas”, plati ir išsami studija 
apie marksizmą ir rusiškąjį komu
nizmą kaip politinę, pasaulėžiūri
nę ir ekonominę doktriną bei val
dymo sistemą, išėjo atskira knyga.

Studija buvo spausdinama šia
me laikraštyje ir išleista kaip “M. 
P.” atspaudas, tačiau gerokai pa
pildyta ir praplėsta. Knyga gau
nama pas lietuviškos spaudos pla
tintojus ir laišku galimą užsisa
kyti “Mūsų Pastogės” redakcijoje. 
Kaina 8 šil.

★ E. Timmermans “Kaimietiš
koji psalmė” romaną, kurio dalis 
buvo atspausta šiame laikraštyje, 
išleido Nidos Knygų Klubas ir 
knyga netrukus pasieks Australi
ją. “Kaimietiškąją psalmę išvertė 
rašytojas Vincas Kazokas.

★ Sydnėjiškio dail. Henriko Šal
kausko darbas “Židinys Nr. 1” at
rinktas į moderniojo meno pavyz-

ŽADEIKIS
eiti į kariuomenę. Kaip kuopos 

vadas, su rusų armijos daliniais 
jis būna čia Petrapilyje, čia Kau
kaze, čia vėl Lietuvoje. Vėliau 
jis patenka į karininkų elektro
technikų mokyklą Petrapilyje, 
dirba Maskvoje ir pagaliau iš
siunčiamas į frontą.

Revoliucijos metu jis, jau kaip 
civilis, 1918 m. patenka į Lietu
vių repatriacinį komitetą ir eina 
jame generalinio sekretoriaus pa
reigas, tais pačiais metais grįžta 
Lietuvon, dirba Vilniuje, Kaune. 
Iš pradžių jam tenka eiti krašto 
apsaugos ministerio pareigas. 1919 
-1921 m. Žadeikis išvyksta į Ame
riką kaip karinis Lietuvos atsto
vas ir Lietuvos misijos narys. 1922 

ii-^avtuiJusiMoJjJVokieys.-
m. jis siunčiamas į Vokietiją, vėl 
kaip Krašto apsaugos ministerijos 
atstovas derybose su vokiečiais. 
Sekančiais metais su Lietuvos ka
rine misija jis jau Prancūzijoje.

Tais pat 1923 m. jis pereina 
dirbti į užsienio reikalų ministe
riją ir skiriamas į Čikagą konsu
lu. 1928 m jis New Yorke jau ge
neralinis konsulas, 1935 m. ski
riamas Lietuvos Nepaprastu Pa
siuntiniu ir Įgaliotu Ministeriu 
Vašingtone. Tas paregias tebeina 
iki šiai dienai.

dinę parodą, kuri apkeliaus N.S.W. 
miestus. Parodą organizuoja Uni
versity of New England.

“židinys Nr. 1” buvo vienas iš 
dail. H. Šalkausko 3-jų grafikos 
darbų, išstatytų balandžio mėn. 
David Jones moderniojo meno pa
rodoje Sydnėjuje. Jo darbai šioje 
parodoje buvo gerai įvertinti “Syd- 
»ey Morning Herald” meno kritiko.

★ Prof. Maceina, kuris Frei- 
burgo universitete skaito apie ry 
tų ateizmo problemas, vėliau sa
vo paskaitas numato išleisti ats
kiru leidiniu. Prieš kurį laiką 
“Ostforschung” žurnale buvo at
spaustas jo didelis straipsnis vo
kiškai “Adomas Mickevičius — 
prometelzmo poetas”.

* Vasario 16 gimnazijos biblio- 
S: !in rastą mdžieje 4pa±k? 
5.500 titulų skaičių. Apie du treč
daliai visų knygų yra lietuvių 
kalba. Kitos vokiečių, anglų, pran
cūzų ir kitomis kalbomis. Vertin
giausią bibliotekos dalį sudaro Ky
bartų gmnazijos lituanistinės bib
liotekos likučiai.
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ŽEMĖ DEGA
JURGIO SAVICKIO KNYGA 

LAIMĖJO PREMIJA

Hm i&og tu.
Keleiviai buvo tikrai patenkinti, 

galėję ten nuvykti. Nors jie ir iš-

PAR LAGERKVIST
1951 M. NOBELIO PREMIJOS LAUREATAS

kylavo dėl įvairių sumetimų, ta
čiau jų negalima buvo laikyti miš
ria draugija priešingai, tai buvo

jo keistai: trumpas švarkelis, su
segtas tik apačioje, o kitur visur 
atviras; kelnės nebuvo sukištos

Turistinis laivas iš lėto slinko 
šviesią vasaros naktį. Jūra buvo 
kaip stiklas, ir palengva purpuri
nis didingumas nyko vakaruose, 
kur keli žaros brūkšniai ilgai žė
ravo saulei nusileidus. Keleiviai 

buvo denyje, gėrėjosi jūra, dangu
mi ir gaivia vakaro vėsuma. Tai 
būta organizuotos iškylos į tolimą 
šalį, garsią ne tiek savo gražia 
gamta, kiek savo neįparstiniu gy
venimo būdu ir keistais papročiais, 
kurių jau niekur kitur pasaulyje 
nebuvę galima rasti. Pažanga pa
sireiškė visose srityse, ir visiškai 
naujas amžius pradėjo savo erą. 
Šioje gi šalyje visa kas buvo taip, 
kaip senai praėjusiais laikais, čia, 
atrodo, laikas buvo sustojęs, šiuo 
metų laiku daug turistinių laivų 
vežė besidominčius, kurių vieni 
mėgo tolimą ir romantiškai gra
žią šalį, kiti gi norėjo pamatyti šį 
mažą keistą kraštą, apie kurį jie 
buvo girdėję ir todėl naudojosi 
atostogomis, juo labiau, kad ir 
pats plaukimas jūra buvo ramus 
poilsis ir maloni pramoga vasaros 
metui. Vyko į tą kraštą ir daug 
mokslo žmonių pastudijuoti pra
ėjusių amžių puoselėtų papročių 
ir socialinės santvarkos, susenu
sių koncepcijų ir idėjų, kuriomis 
kitados žmonija gyveno ir seno
kai jų atsisakė, ir kurios tačiau, 
buvo išlikusios čia dėka atkakliam 
konservatizmui ir dėl krašto izo
liacinės padėties pasaulyje. Kas 

šiaip galima buvo rasti tik moks
lo veikaluose, šičia visa buvo aki
vaizdu ir prieinama, it gyva stu
dijinė medžiaga.

žmonių sąmonėje būta, netenka 
pbejoti, truputis kažkokios paty

čios apie mažąją šalį ir jos gy
ventojus: jos priminimas buvo pa
lydimas gailaus šypsnio, ir išsirei
škimas “tai taip, kaip Liberani- 
joje” buvo dažnai vartojamas pa
žymėti kokio dalyko fantastišku
mui, nors patys žmonės papras
tai teturėjo menką nuovoką apie 
to posakio tikrąją prasmę ir te
manė, kad turinti būti tokia šalis, 
jei ji taip vadinama. Tačiau tai 
buvo paikas juokas. Iš tikrųjų 
niekas nebuvo priešiškas Liberani- 
jai, buvusiai kažkur toli nuo did
žiųjų kelių ir už ribos galingos 
įvykių srovės, — kraštui, tebegy
venusiam savo naivų, senobišką 
gyvenimą, labai tolimą didžiajam 
pasauliui. Jei kas būtų ką turėjęs 
prieš tą kraštą, tai, be abejo, jis 
būtų buvęs nukariautas — pap
rasčiausias daiktas vienam iš ga
lingųjų gerai ginkluotų kaimynų, 
kurių garsiosios vienos vaikų ar
mijos būtų pakakę prijungimu; 
įvykinti. Jis buvo paliktas ramy
bėje, ir jam buvo leista gyventi 
savo būdo bei papračių gyveni
mas; palikta jam buvo ir jo sil
pnutė menka nepriklausomybė. 
Jeigu, tačiau, tasai kraštas būtų 
buvęs kariniu požiūriu svarbus, 
tai jis, savaime aišku, būtų bu
vęs prijungtas. Tačiau to nebūta.
Mat, modernaus pasaulio tvarkai 
tolimoji Liberanija neturėjo nė 
mažiausios reikšmės. Ji tebuvo 
įdomi tik kultūriniu ir istoriniu 
požiūriu kaip šalis, išlaikiusi sa
vo charakterį iš užmirštųjų, senai 
praėjusių amžių, kur visa kas bu
vo kitaip negu kad dabar. Ji buvo 
laikoma gamtos prajovu, keisteny
be, savo rūšies gamtiniu rezerva-

labai korektiška grupė žmonių, 
vienas kitam nepaprastai panašių. 
Jie kalbėjo apie iškylą ir apie orą 
ir buvo patenkinti keistu reiškiniu, 
jog niekados netemo. Tai būta nuo
stabaus išgyvenimo. Tačiau apie 
vienuoliktą valandą jiems visiems 
buvo įsakyta eiti į savo kajutes 
miego. Malonu buvo eiti poilsio. 
Buvo patarta gerai pasilsėti prieš 
rytojaus dieną, kurios rytą jie tu
rėję įplaukti į mažąją šalį.

Laivas sustojo uoste priešpiety
je. Keistas ir judrus buvo vaizdas 
krantinėje, žmonės ėjo skubėjo 
vienas pro kitą taip, kaip jiems 
patiko, ir nesimatė nei vieno ka
reivio ar kurio kito uniformuoto 
žmogaus. Jie nerūpestingai ir be 
baimės judėjo toje mažoje vieto
je, kur jų laivas buvo pristojęs. 
Berniukas, šiaip sau dykinėjęs, 
nutvėrė laivo lyną — vargu tai 
buvo jo darbas — ir užmetęs jį 
ant stulpo krantinėje, prisėdo sa
vo cigaretei baigti. Dauguma žmo
nių šio dalyko nė nepastebėjo, ta
čiau akylesni tuojau pat įžvelgė 
jame būdingą šalies bruožą. Kran
tinėje minia maišėsi ir stumdėsi, 
elgėsi kaip tinkama, tartum ji 
•būtų buvus — taip bent atrodė 
— visiškai laisva. Prie pačių ge
riausių norų negalima buvo įžiū
rėti bet kokių ypatingų taisyklių, 
kurių tie žmonės būtų laikęsi. Iš 
tikrųjų, jie visi buvo linksmi ir 
gyvi, ir, iš tolo metus akį, iš karto 
nieko archaiško juose negalima 
buvo įžiūrėti. Tačiau išsigimimas 
buvo ryškus žmonių prastoje lai
kysenoje, pastebimas ypatingai 
tarp vyrų: jie darė apgailėtiną 
įspūdį juo labiau, kad jie visi bu
vo itin gražiai nuaugę. Jie vilkė

į batų aulus, bet maskatojo lais
vai apie kojas ; ant galvos jie 
buvo užsidėję senos mados, augš-
tos formos galvos apdangalą, ku
rį — kaip kiti yra sakę — Jie va
dina skrybėlė ir kurią jie švystel
davo ore, praeidami vienas pro ki
tą, kas atrodė labai komiška. Spal
vingo žaismo buvo jų marškiniai 
— tai balti, tai mlesvi, tai ružavi 
ar vėl dryžuoti mėlynomis ir bal
tomis juostelėmis, geltonomis ir 
žaliomis. Visa tai atrodė efektin
ga, nes vyrai, karštam orui esant, 
buvo vienmarškiniai. Tuo būdu ga
lima buvo matyti, kad kai kurie 
jų turėjo, kaip kūdikiai, petne
šas. Negalėjo tai būti tiktai atsi
tiktinumas, nes vyruose būta kaž
ko neabejotinai vaikiško, ypač jų 
atvirame veide ir jų visoje laiky
senoje.

Tai buvo visa, kas galima buvo 
pastebėti iš laivo. Tiltelis buvo 
nuleistas, ir kiekvienas atvykusių
jų buvo pasitiktas su linksma ir 
mandagia šypsena vaišingųjų žmo
nių, gaunančių gerų pajamų iš 
turistų antplūdžio, plaukiančio iš 
jiems nepažįstamo kaž kur esan
čio didelio pasaulio.

Kai svetimšaliai buvo apgyven
dinti kareivinėse, kurias laivinin
kystės bendrovė pastatė, kad jie 
jaustųsi lyg namie, kad ir atsira
dę tolimoje šalyje, tada jie ma
žais daliniais, deramai paruošto 

pareigūno vedami, vyko į miestą. 
Būta čia šalies sostinės, kur ma
žoji vyriausybė turėjo savo būs
tinę. Saulės nušviestose taikingo
se gatvėse tik kur nekur matėsi 
policininkas, bestovinėjęs ant gat
vių kampo; jų kelis galima buvo 
pastebėti aikštėse, tvarkančius 
judėjimą. Jokių tikrosios policijos 

' dalinių niekur nesimatė, niekas 
I nedabojo žmonių, matomai kiek

vienas turėjo tvarkytis taip, kaip 
jis išmanė geriausia esant. Dabar 
matėsi daug tokių gyventojų, ku
rių buvo tekę matyti uoste; jie 
visi atrodė užimti savo menkučiais 
privačiais reikalais, apsirengę sa- 
noviškais rūbais — akiai patraukli 
tartum kokio tautinio gyvenimo 
scena. Didžiosiose gatvėse žmonės 
slankiojo netvarkingomis grupė
mis ir dažnokai susidurdavo su 
priešais einančiais, nes jie nežiū
rėjo tiesiai pirmyn savojo žings
nio kryptimi, bet sukaliojosi ar 
paprasčiausiai sustodavo valandė
lei, kaip jiems užeidavo; tie žmo
nių susistumdymai buvo palydimi 
galvos apdangalo komišku moste
lėjimu ore, reiškiusiu, matomai, 
mandagumo ženklą. Antra vertus, 
nebūta jokio sveikinimosi būdo, 
bent tokio, kurs būtų buvęs vie
nodas ir įstatymo nustatytas. Nie
kas nekilnojo rankos ar kumščio: 
jie mojo ar mosikavo rankomis, 
kaip kam patiko ir kažką sušuk
davo, ko negalima buvo nugirsti. 
Tik vėliau buvo paaiškinta, kad 
“sveiki”, “iki pasimatymo” buvo 
tariama tokiais atvejais. Tačiau, 
toliau aiškinantis sužinota, kad 
tie išsireiškimai neturi Jokios es
minės prasmės ir gilesnės rekš- 
mės jų gyvenime. Buvo ryškiai 
pastebima, kad, apskritai, nesama 
jokios tvarkos bendravime. Viskas 
vykdavo daugiau atsitiktiniu bū
du, — iš viso, be jokio vadovau
jamo principo. Gyvenimas ėjo sa
vaime, ir žmonės stengėsi tuo gy
venimu naudotis. Dalykai buvo, 
daugiau ar mažiau, patvarkomi, 
kai pasidarydavo netvarka, ir ta
tai buvo daroma su simpatišku 
nerūpestingumu. Visas gyvenimas 
buvo nepaprastai įdomus ir keis
tas. Kaip romantiška! — dažnai 
girdėjosi kur dalinyje, žygiuojan
čiame per miestą, vienur kitur su
stojant pažvelgti į ką nors, kas 
buvo ypatingai verta dėmesio, b.d.

Lietuvių Rašytojų Draugijos rū
pesčiu skiriamoji kasmetinė litera
tūros premija už 1956 metus ati
teko Jurgio Savickio knygai Že
mė dega.

Diplomatas ir elegantiškasis mū
sų rašytojas Jurgis Savickis yra 
jau miręs, o Terros leidykla dabar 
yra išleidusi du tomus jo literatū
rinių užrašų.

Premiją nubalsavo rašytojai. 
Pirmojo balsavimo metu Savickio 
knyga buvo gavusi 18 balsų, o A. 
Gustaičio 14; kiti balsai pasidalijo 
tarp kitų knygų. Perbalsuojant 
varžėsi jau tik 2 knygos, ir dabar 
Sivickio Žemė dega surinko 40 bal
sų, o Gustaičio Anapus teisybės 
21 balsą.

Pirmas dar toks atsitikimas, kad 
mirusiam autoriui paskiriama pre
mija. O Savickiui net ir mirusiam 
rekalingas pinigas, ir jis atėjo 
labai laiku. Jo palaikai palaidoti 
laikiname kape. Po kelerų metų 
taip ir dingtų kaulai žmogaus, ku
ris turi didžių nuopelnų mūsų raš
tijai, nes ta vieta bus pradėta 
judinti kitų palaikams.

Balandžio 6 d. Čikagoje buvo 
suruoštos premijos įteikimo iškil
mės. Premiją —- 500 dolerių — 
priėmė Rašytojų draugijos pirm. 
B. Babrauskas. Tie pinigai bus 
sunaudoti Jurgio Savickio palai
kams palaidoti tokioje vietoje, iš 
kur jie nebus jau judinami, iki 
neateis diena pergabenti į Lietu
vą. Dabartiname kape jie gali ra
miai ilsėtis tik iki 1957 m. gruod
žio mėn., nes tada sueis penkeri 
metai nuo laidojimo dienos ir pran
cūzų įstatymai leis atkasti kapą 
ii’ palaikus suversti vienon duo
bėn su kitais.

Jurgio Savickio pagerbimo iškil
mėse kalbėjo B. Babrauskas, Kon
sulas P. Daudžvardis ir premijai 
lėšų davusio Kultūros Fondo at
stovas J. Manelis. Mergaičių Ba
landyčių trio padainavo kelias 
dainas, rašytojai A. Baronas, A. 
Valentinas ir G. Tulauskaitė pa
skaitė savo kūrybos, y.

2
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Mes Nulemsime Grumtynes
Gal nė viena tauta Europoje ne

turi tokios garbingos ir gilaus 
turinio praeities kaip Lietuva, bet 
taip pat gal nė viena kita tauta 
nepergyveno tokių tragedijų, ko
kių patyrė mūsų sentėvių kartos 
ir mes patys. Lietuva dar Vytau
to laikais žengė į Europos didžiū
nų eiles. Prisimindami tuos Lie
tuvos imperijos laikus, galime drą
siai tvirtinti, kad tas žygis Į vals
tybės augštybes nebuvo lydimas to 
smurto, kuris lydėjo kitas tuome
tines arba lydi šiandienines galy
bes. Lietuvio tiesus ii- atviras bū
das ir riteriškas elgesys su savo 
priešais ir draugais buvo toji prie
žastis, kuri Lietuvos galybės isto
rijoje neleido palikti šešėlių, prie
šingai — Lietuvos prieglobsčio 
gera valia yra jieškoję daugelis 
josios kaimynų.

Šiandien grįžtant i praeitį, at
rodo, kad Lietuva jau perdaug 
buvo peržengusi tolerancijos ri
bas, darydama perdaug nuolaidų 
svetimoms tautoms ir ją įtakai ne 
tik politinėje srityje, bet ir kultū
riniame gyvenime. Savoji kalba 
ir kultūra nebuvo iškelta pakanka
mai augštai; ir kad vlsdėlto lie
tuvių tauta sugebėjo būti sudėti
nės valstybės vienijančiu branduo
liu, tiesiog nesuprantama. Lietu
vos valdomi kraštai galėjo turėti 
savąją savivaldybę, be Lietuvos 
valdovai turėjo daugiau dėmesio 
kreipti pačiai tautinei idėjai, lie
tuvių kalbai ir tautinei kultūrai.

Lietuvos prisikėlimas 1918 m. 
po didžiulės tautinės ir valstybi
nės tragedijos vargu, atrodo, be
galėjo būti tikėtinas bei įmano
mas. Didelė dalis mūsų tautos ir 
jos šviesuomenės buvo nuėjusi 
tarnauti svetimoms tautoms. Dar 
ir šiandien kaimyninių tautų kul
tūrinėje ir valstybinėje istorijoje 
randame pavardžių, kurios liudija 
lietuvišką kilmę. Lietuvos gyvy
binę sėklą tačiau Lietuvos prisi
kėlimui išlaikė lietuviškoji liaudis, 
ir jos išlaikytas nesąmoningas val
stybingumo jausmas mažam lietu
vių šviesuolių būreliui sudarė są
lygas konkrečioms pastangoms at
kurti nepriklausomą, lietuvišką Lie
tuvą. Per 22 nepriklausomo gyve
nimo metus Lietuva spėjo prisi
auginti įvairių specialistų, mokslo, 
meno ir šiaip kultūros dirvos žmo
nių gausų būrį. Buvo kaimynų, 
kurie su pagieža ir pavydu stebėjo 
mūsų pažangą. Jei Lietuva iš kar
to ir negalėjo lenktyniauti su augš- 
tos medžiaginės kultūros kraštais, 
tai dvasiškai ir tautiškai ji brendo 
greičiau, negu kuri nors kita vals
tybė. Kaip žolė iš po atrišto ak
mens stiebiasi į viršų, taip mūsų 
tautos atžalynas po sunkios prie
spaudos augo ir plėtėsi dienomis.

1940 m. rusų okupacija vėl pa
kirto Lietuvos valstybės gyvybę. 
Okupacija net du kartus pasikei
tė, bet ssmurtas lieka tas pats. 
Valstybinė ir tautinė tragedija pa
sikartojo. Naujam gyvenimui Lie
tuvą prikels tik visų mūsų meilė 
savajai kalbai, kultūrai ir Lietu
vos savarankiškumo ilgesys. Mūsų 
viltys mumyse pačiuose. Nepri
klausomybę galėjo svetimieji iš-* 
plėšti, nes tai buvo jėgų santykio 
klausimas. Tautinė tačiau gyvybė 
iš šalies jėga neišplėšiama — ją 
galim prarasti tik mes patys nu- 
tautėdami. šias grumtynes nulem
sime mes. Jei išliks gyva tauta, 
atsikels ir valstybė.

A. Fišeris.

Red. prierašas: Antanas Fiše
ris .mokosi North Melbourne kata-

Kultūros Fondui auka 
— Lietuvybei atrama!

žvaigždės
Tave pradėjau aš mylėt 
Su pirma pažintim.
Širdis norėjo valsą šokt, 
Su meile — su Tavim.

Jausmai mūs ėmė taip banguot, 
Lyg vėtroj šeldami —

: Išskridom mudu į erdves 
Svajonių nešami.

Apsvaigus tarsi užmigau 
žvaigždynų patale,
O tarp šviesių žvaigždžių 
Mačiau sapnuose — tik Tave.

Nors švietė josios nuostabiai, 
Kai Tu pro Jas ėjai — 
Bet Tu bučiuodama karštai, 
Po vieną gesinai.

O jos mirgėjo taip meiliai 
Ir siūlės eit kartu, 
Kad būdamos šalia Tavęs, 
Pašviestų Tau takus.

Ir aš pasijutau, lyg ta žvaigždė, 
Belaukianti eilės,
Kuriai sužibus dėl Tavęs, 
Užgęsti vėl reikės.

Ir išsigandus pabudau — 
Ne žvaigždžių patale, 
Tik mūsų žemėj varganoj, 
Kur meilė ir kančia.

Dalė Grosaitė.

RAIMUNDO 
BALANDŽIAI

Įsigeidė Raimundas balandžių ir 
nebepaleidžia. Pradžioje tai buvo 
tik kalba — paruošimas dirvos. 
Prašo tėvelių leidimo įsigyti. Po 
ilgų derybų ir verkšlenimų suti
kimą gavo. Netrukus ir porelę ba
landžių iš prekyvietės parsinešė.

Džiaugėsi Raimundas mėlynais 
balandžiukais. Daug triūso ir rū
pesčio įdėjo iki jiems namelį su
kalė. O paskiau juos lesino, juos 
nuolat stebėjo ir apie jų gyveni
mo būdą namiškiams pasakojo. 
Balandžius išlaikė uždarytus kele
tą savaičių, kad priprastų.

Bet kažkodėl tarp savęs baland
žiai nesutiko. Pešėsi, kas retai 
pasitaiko poroje. Raimundas krei
pėsi patarimo į buvusį, prityrusį 
balandžių augintoją dėdę Benedik
tą. Gi dėdė tuoj nustatė nesugy- 
venimo priežastį — vienas iš jų 
buvo jaunas, dar cypė, antras bu
vo suaugęs. Taip vargšas jaunik
lis senio skriaudžiamas ir nugai
šo.

Suskaudo Raimundui širdelė ir 
jis pagalvojo, kad gal, iš ilgesio 
Jaunasis balandžiukas paliko šį 
pasaulį, o gal...

Vieną ankstų rytą, manydamas, 
kad likusis balandis bus pripra
tęs, nutarė suteikti jam laisvę ir 
išleido paskraidyti. Tačiau vakare 
balandis nebegrįžo. Jis negrįžo nė 
kitą dieną. Nė už savaitės.

šis įvykis vis dėlto nepalaužė 
Raimundo meilės balandžiams. Po 
ilgų išvedžiojimų jis nusprendė, 
kad prekyvietės pirkiniu dažnai 
apsiviliama. Tad su nauju užside
gimu jis pradėjo jieškoti jaunik
lių — porą jų gavo iš draugo. Ba
landžiai gražiai augo ir jų skai
čius pradėjo daugėti. Ramundu- 
kas juos uoliai globojo, laikyda
masis dėdės Benedikto patarimų. 
Vėliau ir pats pradėjo sugalvoti 
savų teorijų: kaip patelę atpa

žinti nuo patino, kada jiems rei-

Nkų koledže. Jis lanko M. Litua
nistinius kursus, kuriuos šiemet 
rengiasi baigti. Čia spaudžiamos 
mintys yra sutrauktos iš jo refe
rato, skaityto kursų mokslo pra
džios pobūvio proga.

MOTINA LR VAIKAS
Tėvai ir šeima turi nepapras

tai didelės įtakos vaiko protiniam 
ir fiziniam vystymuisi. Motinos 
įtaka yra vienas svarbiausių fak
torių vaiko būdui ir asmenybei 
formuotis.

Motinos meilė yra ypatingai 
svarbi vaiko Jausminiam vysty
muisi, nes ji, išreikšdama nuola
tinę globą ir rūpestingumą, suža
dina meilę ir vaike.

Našlaitis ar augąs be motinos 
daug ko nustoja. Jam stokoja ben
dravimo jausmo su aplinka, jis ne
sugeba koncentruotis, tampa ego
istiškas, stengiasi būti dėmesio 
centras, trokšta būti mylimas. Ta
čiau tai nereiškia, kad kiekvienas, 
be motinos augąs vaikas, turės tas 
būdo ypatybes, kurias suminėjom, 
bet dalį tų linkimų tikrai sutiksi
me.

Nepaprasta tat motinos meilės 
svarba žmogaus ugdymui. Tai 
ypač svarbu pirmaisiais vaiko me
tais, nes tuo laiku lemiamas vai
ko charakteris. Tie metai daugiau
sia palieka pėdsakus, kokio cha
rakterio vaikas užaugs.

Kas vyksta vaiko sąmonėje, yra 
jo ir tėvų santykiavimo paseka. 
Jei vaikas jaučiasi mylimas ir pa
tenkintas, tai jis ir visą pasaulį 
mato gerą ir teigiamai į jį reaguo
ja.

Motina yra pirmasis vaiko' kon
taktas su išoriniu pasauliu. Ji yra 
vienintelė, kuri jam gali suteikti 
saugumo jausmo, nuolatinio ir 
tvarkingo tvardymosi. Vaikas sa
vo motinos meilės dėka pasijunta 
esąs individas. Meilė yra jo dva
sinis penas, kaip geras maistas 
yra pagrindas sveikam ir harmo
ningam kūno augimui.

Tamprus vaiko ir motinos ben
dravimas, metams bėgant nema
žėja: tik suaugusio žmogaus sie
loje motina užima ypatingą, nie
ko kito neatstojamą vietą. Motina 
išlieka įkūnytas gerumo simbolis. 
Kaikuriose gyvenimo situacijose 
nuo žmogaus gali nusigręžti visi 
pažįstami ir draugai — niekad mo
tina!

Rasa Jakutytė.

kia paruošti lizdą perėjimui, kaip 
jauniklius lesinti.

Bet laikui bėgant blėso Raimun
do meilė balandžiams — dažnai 
lesalo pabert, vandenį pakeist už
miršdavo, laktelę iki vėlumos pa
likdavo neuždarytą.

Jau daug kartų buvo pastebėta, 
katinus aplink balandžių namelį 
bešmirinėjant. Kartais koks aki
plėša pačiupdavo neapdairų jau
niklį ir jį nusinešdavo, tačiau jų 
dar vis likdavo, o Raimundukas 
netikėdavo katinus esant tokius 

gruobonis. Jis manydavo, kad ba- 
landžiukai bus šiaip kur toliau nu- 
skridę ir pasiklydę. Mat, jokių 
pėdsakų, kad jie yra sudarskyti, 
neaptikta. Pagaliau, po vienos 
tamsios nakties dingo du baland- 
žiukai: senis tėvas ir jauniklis. 
Likusi patelka — našlė su dviem 
mažyčiais ir kitais jaunikliais la
bai nuliūdo. Gal blogai ir penėjo, 
kad mažyčiai po kelių dienų vie
nas po kito išgaišo. (Mat dieno
mis patinas vaikus peni ir ant 
kiaušinių tupi). Kiti visi, tos bai
sios. nakties teroro išsigandę, iš
skrido, nes pasijuto nebeturį už
tarėjo.

Taip ir sunyko Raimundo ba
landžių ūkis. Jis dabar vaikšto 
galvą nuleidęs, susimąstęs, sunkiai 
prakalbinamas. Su kokiom mintim 
jis vaikšto — niekas nežino. Gal 
jis galvoja kurti geresnių balan
džių ūkį — kas suvaikys. Geriau 
palaukime ir tegul jis pats para
šys apie savo planus.

A. Kazlauskas.

KITUOSE
KRAŠTUOSE

13 JAV STUDENTŲ 
GYVENIMO

Bendrojoj Amerikos lietuvių 
studentų sąjungoj, persitvarkius 

centro valdybos sąstatui, į ją įėjo 
D. Staniškls ir L. lešmantaitė. 
Naujuoju S-gos sekretorium yra 
K. Jočius.

Sąjungos pirmininkas J. Kurk
lys atstovauja Sąjungą jaunimo 
kongreso organizaciniame komite
te.

Amerikos lietuvių jaunimo kon
gresas ir tautinių šokių šventė 

Įvyks šių metų viduryje Čikagoje.
Clevelande įvyko Pabaltijo jau

nimo vakaras, prie kurio suruoši
mo prisidėjo ir vietos studentų or
ganizacija.

Čikagos skautai akademikai su
ruošė linksmavakarį lietuviškam 
jaunimui ir iš pelno paskyrė 50 
dol. “Lituanus” leidimui. Water- 
buryje įsisteigė naujas skautų 
akademikų skyrius. Los Angeles 
skautai akademikai vasario 16 d. 
proga paruošė montažą per radiją.

Vasario mėn. New Yorke buvo 
suvažiavę JAV rytinių pakraščių 
santariečiai. Sąskrydžio metu vyko 
Santaros veiklos apžvalginė paro
da. Santaros New Yorko skyrius 
pradėjo leisti informacinį biulete
nį.

Pax Romanos studijų dienose, 
kurios įvyko vasario mėn. gale 
Bostono, liet, studentus ateiti
ninkus atstovavo D. Ivaškaitė, K. 
Skrupskelis ir V. Skrupskelytė.

Vasario 16 d. proga per Čikagos 
radiją kalbėjo studentai V. Adam- 
kevičius, A. Mickevičius, R. Mie
želis ir V. šoliūnas .

A. Dundzila, V. Gylys, A. Poli- 
kaitis ir J. Šaltenytė surenka bib
liografiją apie Lietuvą Illinois 
univer., Urbano j e.

Šiemet JAV įvairiuose univetr 
sitetuose studijas baigė apie 30 
lietuvių. Magistro laipsnį gavo V. 
Gaigalas, S. Matas-Matusevičius — 
metalurgija ir J. Vadopalas — 
psichologija-

KANADOS LIET. STUDENTAI
Kanados lietuvių studentų są

junga įsisteigė 1953 m. Sąjunga 
turi 80 registruotų narių. Veikia 
3 skyriai: Toronto Montreal!© ii’ 
Londono. Ottavos ir Winnipego 
universitetuose yra Sąjungos ry
šininkai. Toronte studijuoja 40, 

Montrealyje — 25, Londone — 8, 
Ottavoje — 4 ir Winnipege — 3 
lietuviai, tokie skaičiai yra žinomi 
sąjungos valdybai.

Daugiausiai studijuoja praktiš
kuosius mokslus: vyrai daugumo
je įvairias inžinerijos , šakas, o 
merginos gamtos mokslus, psicho
logiją, sociologiją ir pan. Litera
tūra ir menas veik užmiršti daly
kai.

Kanados Liet. Studentų Sąjun
ga rūpinasi studentų socialiniais, 
kultūriniais reikalais ir bendra 
organizacine veikla palaiko ir ug
do tautinę sąmonę. Be to, Sąjun
ga aktyviai reiškiasi bendruome
nės gyvenime: prie apylinkių ta
rybų turi savo atstovus. Studen
tų aktyvumą bendruomenėje rodo 
šiemet išrinkimas net trijų Sąjun
gos narių į Kanados Lietuvių 
Bendruomenės tarybą. Palaikomi 
glaudūs ryšiai su latvių, lenkų ir 
ukrainiečių studentų organizacijo
mis.

Kanados lietuvių Studentų Są
jungos pirm, yra Bronius Vaške
lis.

★ Montrealio universitetas Ka
nadoje leidžia mokslinių studijų 
žurnalą “Slavic and East Euro

pean Studies”. Žurnalas eina pran
cūzų kalba, šio žurnalo redakci
joj dirba lietuvis Antanas Pap
lauskas — Ramūnas, kaip vienas 
iš redaktorių. Žurnale spausdina
mi ir lietuvių autorių moksliniai 
strapsnlai.

PRANCŪZIJOJE. Paryžiaus lie
tuvių studentų sekcijos vadovybę 
sudaro R. Bačkis, P. Klimas ir M. 
Macevičiūtė. Sekcija organizuoja 
tautinių šokių grupę.

ŠĮ JAUNIMO KVIESLIO NUME
RĮ SUREDAGUOTI TALKAVO 
ALGIS KAZLAUSKAS (MEL- 
BOURNAS), Už KĄ JAM NUO
ŠIRDUS DĖKUI. Red.

Su Dailininku A. Vaičaičiu

Meno Galerijoje
Melbourno meno galerijoje yra 

gana turtingas dilininkų kūrinių 
rinkinys. Vieni jų tapyti senųjų 
menininkų, pasaulyje jau plačiai 
pažįstamų, kiti sukurti dabartinių, 
kurie dar tebėra gyvai kritikuoja
mi. Niekas šiandien dar negali 
tvirtinti, kad ir jie, laikui bėgant, 
nepasidarys pasaulinės gajrseny- 

bės.
Vieną šeštadienio popietę Mel- 

bourno Lituanistinių Kursų vyres
niojo kurso klausytojai aplankė 
šią meno galeriją. Su jais buvo 
dail. A. Vaičaitis. Kursantai, na
grinėdami lietuvių literatūrą, su
sitinka su įvairiomis literatūros 
srovėmis — realizmu, romantiz
mu, simbolizmu, individualizmu, 
futurizmu, tat dailininkų kūrinių 
pažinimas padeda geriau suprasti 
literatūros stilius.

Pradėjome nuo senojo meno ir 
baigėme moderniuoju. Dail. A. 
Vaičaitis kursantams išryškino 
meno kitimo laikotarpius ir paaiš
kino kitimų priežastis. Pradėjome 
nuo garsiųjų realistų — 
Rembranto ir Greco, kurie savo 
paveiksluose gyvai atvaizdavo 
žmonių charakterius, šie du rea
listai užtat dabartiniams dailinin
kams yra artimesni, negu tie, ku
rie vaizdus detaliai kopijavo. Tiks
lus vaizdo užfiksavimas mene buvo 
pasiekęs labai augšto laipsnio, bet 
šiais laikais tai atlieka fotogra
fijos aparatas.

Po realistų sekė romanti
kai, kurių piešiniuose daug pa
sakiško. Vėliau šis menas išsigi
mė: atvaizduota gamta darėsi ne
natūrali. Romantizmui merdėjant, 
iškilo klasicizmas, tiks
liau klasicizmo, t.y. senųjų grai
kų ir romėnų pamėgdžiojimas — 
pseudoklasicizmas. Tiepolo, Titian 
ir keletas kitų yra garsūs šios mo
kyklos atstovai, kurie buvo pasie
kę augšto meninio lygmens. Vė
lesnieji klasikai ar pseudoklasikai 
jautėsi šių didžiūnų šešėlyje ir to

Australu c
Australų laikraščiai dažnai dis

kutuoja vadinamąją “Bodgies and 
Widgies” problemą, šiais vardais 
vadinama jaunoliai-ės, kurie, ne
turėdami laisvu laiku ką daryti, 
susimeta į grupes Ir vaikščioja 

gatvėmis, kartais sugadindami vie
šuosius įrengimus, kartais užka
bindami praeivius, šios rūšies jau
nuoliai, galėtumėm sakyti, yra su
sibūrę į neorganizuotą organizaci
ją: rengiasi labai į akį krentan
čiai, kiti jų net perdėtai elegan
tiškai, turi rinkimosi vietas( daž
niausiai vaisvandenių ir saldumy
nų krautuvėse), susimeta priva
čiuose butuose uždariems pobū
viams. Būtinai kiekvienas bodgie 
turi savo mergiotę. Idealas — tu
rėti automobilį.

šių jaunuolių augimui nemažai 
prisideda dieniniai ir savaitiniai 
laikraščiai, ilgais aprašymais rek
lamuodami chuliganiškus darbus. 
Diedelį neigiamą vaidmenį vaidina 
kaikurie komikai ir kaikurie fil
mai, kurie užnuodina fantaziją. 
Jaunimo prigimtis jieško pasirei
kšti veiksmais, siautėti — šitoji 
energija gali pakrypti blogu ar 
geru keliu.

Jaunimo iškrypimas iš tiesaus 
kelio nėra vien tik australiška pro- 
blema: panašūs dalykai dedasi vi
sam pasaulyje. Chuliganizmas nu
galimas, suteikiant jaunuoliams 
galimybių įdomiai ir kultūringai 
praleisti laisvolaikį. čia daug pasi
tarnauja organizacijos, pav. skau
tai, jaunimo klubai ir sportas. 
Daug dėmesio jaunimo reikalui 
sskiria kaikurie veiklesnieji dvasi
ninkai. Beveik prie kiekvienos pa
rapijos yra erdvios patalpos po
būviams, aikštės sportavimui ir 
žaidimams. Net didmiesčių polici
ja yra įrengusi jaunimo klubus ir 
turi tam reikalui atsidėjusius tar
nautojus — policininkus. Vokieti
jos didieji miestai jaunimo reika
lams tur specialų tarnautoją — 
pschologą, kuris vadovauja visam 
šiam sudėtingam darbui. Su juo 
bendradarbiauja ir įvairios jauni
mo organizacijos. Visai valstybi- 

dėl pradėjo jieškoti naujų kelių.
Gimė impresionizmas, 

kur vyrauja šviesos, atmosferos ir 
spalvų žaidimas. Kadangi spalvos 
ir šešėliai gamtoje keičiasi labai 
greitai, todėl menininkai turėjo 
labai vikriai dirbti, norėdami visa 
tai užfiksuoti. Tokiam darbui rei
kėjo didelio įgudimo. Po šio meni
nio laikotarpio priartėjame prie 
dabarties, čia sutinkame eks
presionizmą, indi
vidualizmą, a b s - 
traktizmą, kubizmą 
ir eilę kitų izmų. šiais laikais yra 
tūkstančiai dailininkų, kurie įvai
riais būdais mėgina išreikšti savo 
vdinius pergyvenimus ir apreikšti 
savo idėjas. Tam tikslui jie nau
dojasi įvairiomis priemonėmis. 
Pavyzdžiui, mes matėme paveiks
lą, tapytą ant stiklo — norėta 
spalvoms suteikti blizgėjimo.

Dailininkas A. Vaičaitis tikino, 
kad modernusis menas nėra jokia 
paslaptis, kad kiekvienas, kas mė
gina, gali šį meną suprasti. Dau
gelis tačiau žmonių nesupranta 
dabartinių menininkų kūrybos, nes 
kūriniuose jieško tų jausmų, ku
riuos jie patys jaučia, o nebando 
įsigilinti į nepažįstamo meninin
ko vidinį pasaulį. Nesuprasdami, 
jie pasmerkia ir modernųjį meną. 
Bet kaikieno nesupratimas nerei
škia dar, kad šis menas yra blo
gas. Jei kam paveikslas nepatin
ka, jis gali Jo nežiūrėti, bet ne
neigti.

Modernusis menas turi įtakos 
beveik visose mūsų gyvenimo sri
tyse. Mes jį jaučiame mūsų baldų 
ir rūbų išvaizdoje, architektūroje 
ir šiaip kur tik pažvelgsime. Mo
dernizmas yra jaunatviškumo po
žymis; sekimas kitų, vien tik sen
tėvių pėdų laikymasis yra konser
vatyvus, senatviškas reiškinys. Vi
sad nauja grumiasi su senu, ir dėl 
to turime pažangą.

Algis Kazlauaka*.

Jaunimas
niu mastu jaunimui vadovavo fa
šistinė Italija ir nacinė Vokietija 
Ir tą tebedaro komunistinė Rusija, 
šis valstybinis jaunimo vadovavi
mas siekė, o Rusijoje tebesiekia, 
pirmoje eilėje prieauglio valdan
čiai partijai. Tiesa, visos tos or
ganizacijos užpildė ar užpildo jau
nimo laisvolaikį, bet jos pridaro 
didelės žalos: Jaunimas yra griež
tai vadovaujamas, o tuo stelbiama 
jaunimo savarankiškumas. Blo
giausias dalykas tai toji politinė 
propaganda, skiepijanti neapykan
tą kitaip galvojantiems. Jaunimas 
yra linkęs pats jieškoti atsakymų 
tiems klausimams ir problemoms, 
kuriuos kelia gyvenimas ; valsty- 
binės-politinės jaunimo organiza
cijos visad ateina su paruoštais ir 
neginčijamais atsakymais .

Grįžtant prie australiškojo jau
nimo, kurį sutinkame mokyklose 
Ir kaimynystėje, tenka pripažinti, 
kad jis nedaug tesiskiria nuo mū
sų. Vieni rimtai mokosi, kiti lai
mingi, keturiolika metų sukakus, 
galėdami mokyklos atsikratyti. 
Vieni juokauja ir džiaugiasi, kiti 
paniurę piktus žvilgsnius mėto į 
praeivius; vieni garsiai savo iš
mintį rodo, kiti tyliai savo nepri- 
augimą ir netobulumą supranta. O 
visdėlto, nors australiukai išore ir 
panašūs mums, jie ir skiriasi nuo 
mūsų. Pirmiausiai jų neriša tie 
broliški ryšiai, kuriuos mes lietu
vių tremtinių jaunimas jaučiame 
saviškiams. Jų valstybė, palygi
nus, yra jauna ir jų istorija nėra 
tiek romantiška, kaip mūsiškė. Jie 
nėra kentėję ir tų kančių, kurias 
kentė ir tebekenčia lietuvių tauta, 
todėl jie neturi ir tų pilkųjų did
vyrių, kurių tiek daug mūsų tau
toje. Mūsų motutės nevažinėja 
automobiliais, nevaikščioja taip iš
sidažiusios. Rytą anksti jos kelia
si ir eina į dirbtuves darbui, gi 
grįžusios, nors ir išvargusios, ruo
šia valgį, plauna, siuva. Austra- 
11 ūkai nejaučia, atrodo, to vidinio 
pasitenkinimo, kurį jaučiame mes 
lietuviai.

A.K. ir A.Z,
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Naujos Knygos Vasario 16 Gimnazijoj
NAUJA ABITURIANTŲ LAIDA

EUGENIJUS GRUODIS, AGUO
NOS IR SMĖLIS. Eilėraščiai. Lie- 
tuviškos knygos Klubo leidinys. 
70 psl. 1956 m. Kaina 1 dol.

Rodęsis mūsų perijodinėje spau
doje su savo kūryba, Eugenijus 
Gruodis pereitais metais išlęido 
pirmųjų poezijos knygų (vadinasi, 
debiutantas), iš kurios jau galima 
pasakyti apie patį autorių ir jo 
poezijos kryptj. Neklystant gali
ma teigti, kad E. Gruodis atsto
vauja formalistinei poezijai, ku
rios atstovų mūsų literatūroje yra 
labai nedaug. Pats ryškiausias ir 
žinoma brandžiausias yra Henri
kas Radauskas, kurio įtakos neiš
vengė ir čia minimas jaunas poe
tas E. Gruodis. Vis dėlto, turint 
minty šių dienų mūsų poezijos 
kryptį, ypač jaunosios kartos, E. 
Gruodis išsiskiria iš jų, nebandy
damas atkasti naujų tiesų arba 
išsakyti žmogiškosios prasmės, 
bet pasirenka žodžio estetikos ke
lių, kas tuo tarpu pas mus nėra 
nei labai populiaru, nei prie dū
šios. H. Radauskas šiame kelyje 
buvo ir tebėra vienišas, neturįs 
sau nei draugų, nei pasekėjų. Tas 
pats laukia ir E. Gruodžio. Tarp 
abiejų dar šiandie palyginimas

Joje ji vaizduoja vienos šeimos 
tragiška gyvenimų antrosios bol
ševikų okupacijos metu. Tos šei
mos vienas narys, dar prie Lietu
vos susidėjęs su komunistais, prie 
bolševikų iškyla į vadovaujančias 
vietas, per savo puikybę ir fana
tiškumų pražudo visa šeimų ir pa
galiau pats tampa bolševikų au
ka. Medžiaga, tiesa labai dėkinga 
romanui, vistik Mazalaitei nepavy
ko sukurti tikrų ir gyvų charak
terių. Galima sakyti, visi knygos 
herojai yra daugiau popieriniai, 
žodiniai (o žodžių autorė tikrai 
netaupo) skaitytojo neįtikina nei 
savo kova, nei kančia. Pagaliau 
vyriausiojo veikėjo Mykolo Vibrio 
staigus atsivertimas iš užkietėju- 
sio kovotojo prieš Dievų priveda 
skaitytojų prie abejonės, ar iš tie
sų tai galėjo įvykti. Lengviau ste
buklu įtikėti gyvenime, bet ne me
no kūriny. Autorius turi ilgai ir 
sunkiai kovoti, kol skaitytoja pri
vers stebuklu tikėti. Tuo tarpu 
Mazalaitė šitos kovos vengia. Ji 
tiktai kalba, tarytum žodžiuose 
būtų viskas. Reikia duoti pačiam 
autoriui ir kančios ir kovos, tada 
skaitytojas patikės jo žodžiams.

V. Kikilis.

šiemet Vasario 16 gimnazijų 
baigė ir brandos atestatus gavo 
Rimvydas Sliažas, Vilius Lenertas 
(augščiausiais pažymiais), Inge 
Godušaitė, Greta Jasevičiūtė u 
Rimutė Mariūnaitė.

Šiemet pirma kartų Vasario 16 
gimnazijos abituriantus egzamina
vo vokiečių švietimo įstaigų skir
toji komisija, kurios vardu dr. 
Rueckert pareiškė, kad Vasario 
16 gimnazijos abiturientai pasie
kė didelį laimėjimų savo ir gim
nazijos mokytojų nepapratu darbš
tumu, nes lietuvių abiturientų mo
kėjimas pilnai prilygstųs vokiečių 
abiturientų lygį, ko esu negalima 
pasakyti apie kitų mažumų gim
nazijas.

Vasario 16 gimnazijos atestatai 
suteikia pilnas teises įstoti į bet- 
kurį universitetų Vokietijoje ir 
užsieniuose.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
METRAŠTIS

JAV LB centro valdyba nutarė 
bendruomenės veiklos sukaktį at
žymėti specialiu luidiniu-metraš- 

čiu. Jį leis Liet. Enciklopedijos 
leidėjas J. Kapočius, redaguos žur
nalistas J. Cicėnas, knygos “Vil
nius tarp audrų” autorius.

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

neįmanomas: kiek H. Radauskas 
šioje srityje yra meisteris, galima 
sakyti virtuozas, tai E. Gruodis 
tėra tik mokinys, bandųs derinti 
stygas, šioje knygoje muzikos dar 
nėra, bet tuo dar nenorima pasa
kyti, kad jis jos neparodys. Auto
rius jaučia žodžio vertę ir jieško 
derinio. Linkėtina jam pasiekti jo 
pirmtakūno augštumų.

VIETOJ VAINIKO
A.A. Dr. Onos Landsbergienės Atminimui.

Carų ilgas viešpatavimas Lietu- : jant krašte, atsisakydama nuo vis- 
voj, spaudos uždraudimas ir kitos . perstogės siuntė siunti-

— ★ —

ALGIRDAS LANDSBERGIS, 
ILGOJI NAKTIS. Novelės. Išleido 
Nida 1956 m. 173 psl.

Algirdas Landsbergis, nors jau
nas, bet nebenaujokas. Dar Vokie
tijoje pradėjęs reikštis “Žvilgs
niuose” su broliais Mekais, daly
vavo Prozos antologijoje ir roma
nu “Kelionė” laimėjęs “Draugo” 
literatūrinę premijų, štai jo antro
ji knyga, kurioje telpa penkios 
novelės. Autorius moka pasakoti, 
norėdamas būti modemiškas, ne
vengia manierizmo, kas ypač bū
dinga mūsų jauniesiems. Vis dėl 
to ir, ča jis nuosaikus, o svarbiau
sia nuoširdus, kas be abejo ateity
je nustelbs manierizmų ir patį au
torių tikrai subrandins. Pirmoje! 
novelėje Ilgoji Naktis” autorius 
perdaug išsitęsia, pasiklysta savo' 
herojų psichologijoje, vis dėlto1 
įdomus pačios medžiagos sugrupa
vime ir novelės nukirpime. Forma
liniu atžvilgiu tai visoje knygoje 
bene bus labiausiai pavykusi no
velė. Nuoširdžiausias Landsbergis 
yra kūrinėlyje žodžiai, Gražieji 
žodžiai, kur autorius tikrai įsijau- Į 
čia į vaiko pasaulį ir jį stebėtinai 
gyvai atgamina. Pats silpniausias 
knygoje apsakymėlis būtų Graiki
jos Vėjas, kuriame apstu manie
ros ir nesiskaitymo. Trumpai sa
kant, A. Landsbergis su šiomis 
novelėmis yra šviežias ir naujas, 
išsiveržęs iš nusistovėjusios mū
suose kaimo tematikos ir kryps- 
tųs ne tiek į fabulų, o daugiau į 
savo .vaizduojamų herojų psicholo
gijų. Autorius yra įžvalgus, jo 
veikėjai nesikartoja, kiekvienas 
turi savitų veidų ir mintį.

— ★ —

NELĖ MAZALAITĖ, PJŪTIES 
METAS. Išleido Lietuviškos kny
gos Klubas 1956 m. 378 psl. Kaina 
3.75 dol.

Negalima būtų išvesti taisyk
lės, kad daug rašydamas autorius 
“įsirašo”. Tam gyvas liudininkas 
būtų Nelė Mazalaitė. Išeivijoje ji 
yra viena iš produktyviausių mūsų 
rašytojų, pajėgianti parašyti į me
tus po kelias knygas. Tarp dau
gumos, aišku, pasitaiko vienas ki
tas ir labiau pasisekęs kūrinėlis, 
tačiau vargu ar kūrėjas pateisin
tinas “šansų gaudymu”. Gaila, į 
šitų avantiūrų pasinešusi ir N. 
Mazalaitė. čia minimoji knyga
flutorei nesuteikia didelių kreditų.

rusų valdžios priespaudos davė 
mums moterį — didvyrę: motinų 
prie ratelio, slaptai mokančių vai
kus lietuvybės.

žiauri bolševikų okupacija, be 
abejo, duos mums naujų tipų mo
ters didvyrės. Kaip tas didvyriš
kumas bus išreikštas, mes dar ne
galime pasakyti, kol mūsų Tėvy
nė yra okupuota, kol neturim ga
limumo susipažinti su būdais ir 
priemonėmis, kokiomis lietuvaitės 
vėl kovoja su okupantu ir galop, 
kol dar tiksliai nežinom kų mote
rys turėjo išgyventi ir kiek išken
tėti dėl barbariškos bolševikų 
priespaudos.

Kad ir sandariai yra nuleista 
geležinė uždanga, skirianti mus 
nuo Lietuvos, visdėlto laikas nuo 
laiko pasiekia mus garsai apie tai, 
kaip moterys kovoja, dirba ir au
kojasi savo kraštui ir žmonėms.

Viena iš tokių tylių didvyrių, be- 
abejo, buvo A.A. dr. Ona Lands
bergienė, kurių taip žiauriai, neti
kėtai ir neteisingai mirtis išplėšė. 
Ji mirė š.m. kovo mėn. iš 21 į 22 
d., 3 vai. nakties. Ta liūdna žinia 
trenkė mus, kaip perkūnas iš gie
dro dangaus. Gal todėl ta žinia 
visiems buvo tokia staigi ir neti
kėta, kad dr. Ona nebuvo pratusi 
skųstis nė savo sveikata, nei gy
venimo sunkumais, kuriuos turėjo 
pakelti. Kada neilgai prieš mirtį 
jos draugė užklupo jų verkiančių, 
dr. Ona lyg susigėdusi prašė ne
klausti jos ašarų priežasties.

Visiems atrodė, kad daktarė bu
vo stipri kūnu ir dvasia, todėl visi 
pas jų jieškojo paguodos ir pagel
bės, kraudami savo rūpesčius ant 
jos pečių. Ji nesikratė tų rūpes
čių, net dažnai, nelaukdama kol 
žmonės pas jų kreipsis, pati sten
gėsi jiems padėti ir tai visados 
su šypsena. Niekas nematė jos 
susiraukusios, nepatenkintos ar 
blogai nusiteikusios. Nežiūrint 
sunkių pergyvenimų, jos veidas 
spindėjo ramumu, širdingumu ir 
atvirumu, kas iššaukdavo pasitikė
jimų žmonėse, o tas pasitikėjimas 
niekados neapvylė. Ji gydė žmones 
ne tik fiziniai bet ir dvasiniai, 
tiekdama paguodos ir vilties.

Vokiečiai pagrobė jai iš namų 
jos 15 metų sūnų ir išvežė į Vokie
tijos kalėjimus, vyras, kad išgel
bėtų vaikų, nuėjo paskui jį. Duktė 
taip pat turėjo apleisti namus, dr. 
Ona pasiliko viena su penkerių 
metų sūneliu. Ji dirbo pragyveni
mui sau ir vaikui, davė jam mo
kslų, bet neužmiršo ir kitų. Ji rū
pinosi ir kentėjo dėl išvežtųjų į 
Sibiru, ji juos globojo čia ir apsi
reiškė jos herojiškumas. Pati sun
kiai dirbdama, tose visiems žino
mose nenormaliose ekonominėse

nius su maistu ir drabužiais išvež
tiems Į Sibiru. Kakurip iš jos gavo 
apie 200 siuntinių. Tik ačiū jos 
pagelbai tie vargšai išliko gyvi, 
galėjo net grįžti į Lietuvą.

Kaune dr. Landsbergienės na
mai buvo visados atviri reikalau
jantiems ir prašantiems.

Ji didvyriškai kovojo dėl savo 
numylėtosios Tėvynės ne ginklu 

. ir ne politikuojant, bet tik savo 
į gera širdim. Todėl jos pavargusi, 
i persisunkusi liūdesiu ir meile ki- 
I tiems širdis neišlaikė ir per anksti 
nustojo plakusi. Bet ir užmerkus 
amžinai akis, ji vis dar šypsojosi 
per sapnų, lyg dar norėtų priduo
ti drųsos ir vilties gyviesiems.

Ji yra palaidota Petrašiūnų ka
puose. Susirinko didžiulė minia ly
dėtojų, buvo daug vainikų, gėlių 
ir prakalbų. Orkestras grojo Cho- 
pino gedulinga maršų.

Mes, pasilikę, negalim sulaikyti 
skausmo ašarų, dėl netekimo my
limos draugės, širdingos moters, 
didvyrės, didžiojo Jono Jablonskio 
dukters.

Vincenta Lozoraitienė.

sąlygose, bolševikams

LITUANISTIKOS KURSAI

AMERIKOS UNIVERSITETUOS

Columbia universitete jie vyks ir 
ateityje. Lituanistiniai dalykai 
studentams užskaitomi kaip ir kiti 
universitete dėstomi dalykai. Ir 
Fordhamo • universitete New Yor
ke vyksta tokie pat kursai. Ru
dens semestre lankė juos 17 stu
dentų, iš kurių yra gimę ir augę 
pačioje Ameirkoje. Antrame litua
nistinių kursų semestre tikimasi 
turėti daugiau studentų. Dėstyto
jais pakviesta visa eilė žinomų 
lietuvių mokslininkų: Prof, Bra
zaitis, dr. Gimbutienė, prof. Salys, 
prof. Puzinas, prof. K. Pakštas ir 
kt. Paskaitų pirmoji valanda ski
riama lietuvių kalbai, antroji lie
tuvių kultūrai pažinti.

★ Didžiausios apimties tarptau
tinėje meno parodoje Čikagoje da
lyvavo su savo kūriniais ir 15 lie
tuvių dailininkų. Latvių dalyvavo 
7 dailininkai. Čikagoje suorgani
zuotas lietuvių menininkų klubas.

* JAV LB Kultūros Fondo valdyba 
susitarė su bibliografu A. Ružan- 
covu dėl “Knygų Lentynos” leidi
mo. šiemet numatomi išleisti 6 
numeriai, kuriuose bus pasklebta 
1956 ir 1957 m. bibliografija ir su
žymėti svarbiausieji periodikoje 
pasirodę straipsniai. Skatinama, 
kad lietuviai kiek galint daugiau 
jos užprenumeruotų amerikiečių 
bibliotekoms ir svarbesnėms sve-

SPORTININKAI LAUKIA 
LIETUVIŲ NAMŲ

Be Sydnėjaus lietuvių bendruo
menės valdybos, daugiausiai akcijų 
lietvuių narnamas turi nupirkęs 
Kovo sporto klubas. Šiuo metu 
Kovas, iš savo pasižadėtų 250 
svarų, yra įmokėjęs 100 svarų ir 
greitu laiku numato įmokėti dar 
50 svarų.

Turbūt, nei viena organizacija 
ir nei vienas Sydnėjaus lietuvis 
taip nelaukia lietuvių namų, kaip 
sportininkai. Su lietuvių namų įsi
gijimu, Kovo valdyba numato pa
grindinai pakeisti visą savo darbo 
tvarką ir veiklą. Turėdami savo 
patalpas, dėl kurių nereiks dre
bėti, Kovo valdyba jau dabar nu
mato pravesti didelę jaunimo ak
ciją visame Sydnėjuje ir jo apy
linkėse, numato suaktyvinti savo 
meno mėgėjų grupę, kas dėl vie
tos stokos repeticijoms, šiuo me
tu nebuvo įmanoma padaryti. Tu
rint savas patalpas, numatoma i 
karts nuo karto suruošti kultūri
nius pobūvius, kurių metu bus 
skaitomos paskaitos ir diskutuo
jama jaunimą liečiančiomis temo
mis. Ateityje Kovo valdyba gal
voja suruošti savo nariams ir ben
druomenei individualinius ir gru
pinius spėjimo (quiz chow) kon
kursus ir laimėtojams skirti dova
nas. L.

NAUJA ŠEIMA

Velykų pirmą dieną šeimos ži
dinį Sydnėjuje sukūrė “Kovo” 
sportininkai Nijolė Gudeikaitė ir 
Vincas Gilius. Abu yra aktyvūs 
sportininkai: Nijolė kelius metus 
buvo “Kovo” valdybos narė, va
dovavo moterų sekcijai ir atstova
vo klubą įvairiose stalo teniso, 
krepšinio ir tinklinio varžybose, 
taip pat aktyviai dirbo tautinių 
šokių ir meno grupėje ; Vincas 
reprezentavo “Kovą” futbolo ir 
tinklinio komandose ir Sydnėjaus 
bokso stadione dažnai jį galima 
buvo matyti besiruošiantį profe
sionalo boksininko karjerai.

Sporto skyriaus red. jaunaved
žiams linko gražios žemyninės lai
mės, neužmirštant ir toliau mūsų 
gražių sportinių tradicijų.

NAUJA VARPO VALDYBA

Melbourne “Varpo” sportinin
kai, per įvykusį savo narių visuo
tinį — metinį susirinkimą išrinko 
naują klubo valdybą, kuri pasi
skirstė pareigomis: J. Motiejūnas 
— pirmininkas, L Verbylaitė — 
vicepirmininkė, A. Lazutkaitė — 
sekretorė, J. Kuncaitis — iždinin
kas ir A. Bacevičius — valdybos 
narys.

Naujoji “Varpo”. valdyba, šiais 
metais sudaryta iš jaunųjų spor
tinių jėgų, stengsis suaktyvinti 
visą sportinį gyvenimą Melbourne 
ir į savo eiles įtraukti ddesnį skai
čių lietuviškojo jaunimo. Sėkmės 
jiems!

A. SNARSKYTĖ—VĖL ŽAIDŽIA

Buvusi viena iš geriausių Australi
jos moterų stalo teniso žaidėjų, 
A. Snarskytė po ilgesnės pertrau
kos vėl pradėjo treniruotis ir 
žaisti Adelaidėje. Per anksčiau 
įvykusias Australijos moterų sta
lo teniso pirmenybėse, kelius me
tus iš eilės ji iškopdavo į baigmę, 
bet nesėkmingai pralaimėdavo bu
vusiai pasaulio moterų dvejeto 
čempionei D. Beregi, tuo laimėda
ma antrąją vietą. 1953-siais me
tais lankantis Australijoje pasau
lio dvejeto laimėtojoms anglėms 
dvynukėms Rowe’s, Snarskytė bu
vo vienintelė moteris, kuriai pasi
sekė individualinėse varžybose nu
galėti vieną iš seserų.

Tikėkime, kad A. Snarskytei 
įsijungus į aktyvų sportinį gyve
nimą, lietuvių vardas plačiau pra
skambės australų tarpe.

V. SIRJATAVIČIUS 
IŠĖJO IŠ LIGONINĖS

Prieš pusantrų metų, žaidžiant 
krepšinį, skaudi nelaimė ištiko 
buvusį ilgametį Australijos lietu
vių stalo teniso čempioną, kuris 
kelius metus buvo vienas iš įžy
miausių Melbourne ir Australijos 
stalo tenisininkų. Su lūžusia ke
liose vietose koja, V. Sirjatavičiui 
teko ilgą laiką išgulėti ligoninėje. 
Prieš kurį laiką išleistas iš ligo
ninės, šiuo metu gydosi savo tėvų 
namuose Melbourne ir apie tris 
mėnesius negalės dar dirbti nei 
žaisti stalo teniso.

BR. LANGIS SYDNĖJUJE

Vienas iš geriausių Adelaidės 
“Vyties” futbolo komandos žaidė
jų B. Langis-Langevičius persikė
lė gyvent į Sydnėjų ir, jei susi
tvarkys su darbu, mano pasilikti 
Sydnėjuje. “Kovo” futbolo koman
da, nors iki šiol sėkmingai žengia 
savo divizijoje, dabar vykstančia- 
iemos turnyre, su džiaugsmu svei
kina B. Langio įsijungimą ir tiki
si, kad jo reikšminga parama įga
lins pasiekti žymių laimėjimų.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MŪSŲ PASTOGES” 
NETOLIMOJE ATEITYJE Iš 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS.

LIETUVIŲ ŠACHMATININKŲ 
PADANGĖJE

— Chicagos miesto 1957-jų me
tų šachmatų pirmenybėse pirmau
ja lietuvis meisteris P. Tautvaiša 
ir latvis Turns abu turėdami po 
lygiai taškų, šiose pirmenybėse 
dalyvauja 52 geriausi Chicagos 
šachmatininkai.

— Amerikoje vykstančiame ko- 
respondenciniame šachmatų tur
nyre, kuriame dalyvauja per 3000 
žaidėjų, į pačias viršūnes iškopė 
bostonietis lietuvis K. Merkis ir 
New Yorke leidžiamo šachmatų 
laikraščio “Chess Review” many
mu, jis taps Amerikos korespon- 
dencinis šachmatų meisteris. Lie
tuvis J. Stonkus šiame turnyre 
eina devintuoju ir I. Žalys dešim
tuoju. žymūs Amerikos meisterių 
klasės žaidėjai kaip: Lombardy, 
Steinmeyer, Berliner, Yarmak ir 
Joyner stovi daug žemiau už lie
tuvius.

— Prieš kelius metus R. Arlaus
kas, gyvenantis Adelaidėje, buvo 
laimėjęs Australijos koresponden
tinio turnyro čempiono vardą ir 
žaidė pirmąja lenta už. Australiją 
pasauliniame korespondentiniame 
turnyre.

— Amerikoje labai gerai pasi
rodo jaunieji lietuviai šachmati
ninkai G. Šveikauskas 17-kos ir G. 
Kuodis 12-kos metų, kurie atsto
vauja Bostono lietuvius. Jų laimė
jimus dažnai pamini Amerikos 
spauda.

— Kanadoje gyvenantis žino
mas lietuvis šachmatininkas P. 
Vaitonis yra įvertintas ketvirtuo
ju Kanados meisteriu ir atstovau
ja Kanadą tarptautiniuose turny
ruose.

— 1957-jų metų Australijos 
šachmatų pirmenybes laimėjo es
tas 0. Sarapu surinkęs 10 taškų. 
Antrą vietą pasidalino latvis K. 
Ozols ir S. Lazarepo, surinkę po 
9J toškus. 5-7-tą vietas pasidalino 
latvis L. Endzelins, buvęs Austra
lijos čempionas C. Purdy ir jo sū
nus J. Purdy, surinkę po 7š taš
kų.

_Buv. Lietuvos Šachmatų meis
teris V. Mikėnas buvo pirmas lie
tuvis, įveikęs prie šachmatų len
tos pasaulio šacmatų čempioną, 
didmeisterį A. Aliochiną. Pirmą 
kartą V. Mikėnas su A. Aliokinu 
susitiko 1931 m. Prahoje ir sužai
dė lygiąsias. Antrą kartą susitiko 
Folkestone, Anglijoje, kur Mikė
nas pralaimėjo prieš Aliochiną. 
1935 metais, šeštosios šachmatų 

olimpiados metu Varšuvoje, Mikė
no — Aliochino partija užbaigta 
lygiomis. 1937 m. Latvijoje įvyku
siame didžiuliame tarptautiniame 
šachmatų turnyre, Alioklnas pra
laimėjo prieš Minkėną, tuo pra
laimėdamas ir pasaulio čempiono 
titulą, kurį tada paveržė olandas 
M. Elve. Paskutinį kartą Mikėnas 
žaidė prieš Aliochiną 1939 metais 
Buenos Aires, Argentinoje, ir su
žaidė lygiąsias.

i AR ŽINOTE,
Į KAD SIUNTINĖLIS GALI PASIEKTI S 

i; A D R E S A T A

S ‘ iis Per 15 Dienu?
■i ' :=
į SKUBIAM REIKALUI ESANT, JŪS GALITE PASIŲSTI 
į VAISTŲ SIUNTINĖLIUS ORO PASTŲ. ■!

i; TOKIO PERSIUNTIMO TARIFAS YRA ŽYMIAI ATPIGĘS. S

]• Visų rūšių siuntinėliams pilnų informacijų, išsamius kainoraš- Ji 
■■ cus lietuvių kalboje gausite, parašų į didžiausių firmų į

■Į TAZAB & CO. LTD., S

;j 22 Roland Gardens, London S.W. 7, England 5 

j! RAŠYKITE LIETUVIŲ KALBA. 5
viešpatau- timųjų mokslo įstaigoms.

N. ZELANDIJOS 
JAUNIMAS

N. Zelandijoj lietuvių tėra ma
ža saujelė — apie 200. Tad ir jau
nimui reikštis galimybės yra ribo
tos.

Daugiausia lietuvių gyvena bene 
Auckland© mieste, čia V. Procuta, 
baigęs architektūros studijas (li
ko vienas egzaminas) pradėjo 
dirbti architekto įstaigoj. Jo bro
lis, G. Procuta,' veiklus ir tikrai 
nuoširdus bendruomenės darbinin
kas — jaunas kultūrininkas, va
karais studijuoja filozofiją. A. ži- 
ginskaitė ir D. Niperaitė, baigė 
stenografijos — mašinraščio kursą 
koledže. Pirmoji dirba banke, o 
antroji turizmo įstaigoj. N. Liuti- 
kaitė treti metai mokosi gailes
tingųjų seserų mokykloje. J. Liu
tikas, baigęs gimnaziją, atlieka 
praktiką, ūkyje (studijuos ūkių ad
ministraciją) M. Babrauskaitė val- 
dinėj įstaigoj dirba kaip steno- 
grafė.

Dalis jaunimo, nepasukusi moks
lo keliu, kasdien vaikšto į fabri
kus. Kiti dar tebesimoko įvairiose 
mokyklose.

Aucklande veikia savaitgalio 
mokykla, kuriai vadovauja A. Pet- 
raškienė.
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| Gyvenimo Į 
Iškarpos

Gyvename lakus, kada ir lietu
vis žmogus kiekviename žingsny
je susiduria su technika, štai ma
no savininkas kieme žolę skuti- 
nėja motoriniais dalgiais, jo žmo
na sviestą ir dešrą vėsina elektri
niame šaldytuve, sūnus nuo žan
do pūkus graibo burzgiančiu apa
ratu. Bet technika ne tik virtuvė
je, kieme ir prausykloje — ji ap
valdo ir mūsų bendruomenę, kai
po tokia.

štai: Sydnėjaus apylinkės val
dybos pirminnkas ir 2 nariai in
žinieriai; Newcastlio, Hobarto ir, 
jei neklystu, Melbourne pirminin
kai — inžinieriai. Cabramattos 
apylinkės valdyboj 2 inžinieriai. 
Dar nežinia ką išrinks sostinių 
sostinės lietuviai — juk vieną sy
kį ir ten baigsis ekonomisto dik
tatūra. Eikime toliau: Krašto Val
dyboj sėdi 2 inžinieriai ir 1 už
sispyrusiai studijuoja chemiją. 
Brisbane... Sakote užteks? Taip, 
ir aš jaučiuosi it skriestuvą, o ne 
plunksną laikyčiau rankoje.

Ir dar kas: du iš čia suminėtų 
inžinierių specialiai yra atkoman- 
diruoti iš Anglijos.

ALB Krašto Tarybos atstovai 
yra pareiškę įvairių ir labai skir- į 
tingų nuomonių dėl bendruomenės 
suvažiavimų. Pa v. vienas Banks- 
towno apylinkės deputatas, be ki
ta ko, pacitavo vieno suvažiavi
mo dalyvio privati] pareiškimą, 
esą, suvažiavime dalyvavę, šalia 
kitų grupių, ir kvalifikuoti kata
likai. Gi paties atstovo nuomone, 
suvažiavime daugumą sudarę tau
tininkai, ar jiems prijaučiantieji.

čia aš supratau, kad kalbant 
apie kvalifikuotus katalikus , tu
rėta galvoj Katalikų Federacijos 
nariai, ir tuo pavadinimu jie no
rėta atskirti nuo kitų suvažiavime 
dalyvavusių katalikų ir tikinčių
jų, betgi nepriklausančių Federa
cijai. Gi dėl tautininkų daugumos, 
pagalvojau, kad atstovas mėgsta 
partinę aritmetiką.

•
Šiaip pažiūrėjęs į reikalą, gal

vos sau ir nekvaršinau. “Tėviškės 
Aidų”, Katalikų Federacijos. leid
žiamo savaitraščio bendradarbis 
Jurgis Kalnas šį reikalą paėmė 
žymiai giliau į širdį. Jis savo str. 
(“T.A.” Nr. 13 — 1.4.57) po “Fak
tai ir komentarai” riebia antraš
te, kvalifikuotų katalikų sąvoką 
visai kitaip aiškina. Savo sampro
tavimus jis remia katekizmu. Nu
rašęs veik visą pirmą katekizmo 
puslapį, sako, jog tų paskelbtųjų 
tiesų laikymasis padaro žmogų 
kvalifikuotu kotaliku; visais ki
tais atvejais jie esą atskalūnai ir 
nekvalifikuoti katalikai.

Šiuos pareiškimus išlukštenęs, 
vienas bičiulis, kuris sakosi gerai 
pažįstąs visus bendruomenės sei
mo narius, tarė: “Jeigu “T.A.” 
kvalifikacijas taikyti augščiau pa
minėto atstovo prasme, tai nema
žą dalį ta prasme paminėtųjų kva
lifikuotų katalikų tektų nukelti į 
“T.A.” bendradarbio nekvalifikuo
tųjų katalikų grupę”.

•
Man knieti daugiau kitas klau

simas: kodėl taip neatidžiai nura
šytas katekizmas skelbiamas Ka
talikų Federacijos laikraštyje? 
Juk jeigu viską, net bendruome
nės tastovų suvažiavimus remiam 
katekizmu, tai kodėl išleistas toks 
svarbus, visuose katekizmuose įra
šytas įsakymas: Mylėk artimą 
savo, kaip pats save. Aš suprantu, 
klaidų pasitaiko, bet kas nors dar 
prikibs prie garbaus “T.A.” ben
dradarbio, ii* dar mano bendra
vardžio, sakydamas, kad jis tik 
save myli, ir nublokš į nekvalifi
kuotų katalikų kategoriją.

.Arba vėl. Kokiame katekizme 
katalikai yra skirstomi laipsniais? 
Tad “T.A.”, skirstydami katalikus 
į kvalifikuotus ii’ nekvalifikuotus, 
varinėdami juos į gardelius, ar ne
atlieka tik naują teologinį ekspe
rimentą?

Tai klausimai, kurie kamuoja 
ne tik mane — labai daug mano 
brolių, perskaitę “T.A.” katekizT 
mą, pasijuto it ant slidaus ledo.

JURGIS DAUBA.

LAIŠKAI REDAKCIJAI
KREIVI FAKTAI — LUOŠI KOMENTARAI

Gerb. p. Redaktoriau,
“Tėviškės Aidų” Nr. 14 (59) str. j°ms priklausą ir nepriklausą žmo. 

;________ ‘ ‘ Jurgis nės. Ir tikrai yra žinoma, kad nė
Kalnas rašo, kad lietuviai tauti- viename ALB suvažiavime, 
ninkai, sukonsolidavę savo frontą,; kant Krašto Valdybą, nebuvo ke- 
paėmė Australijos Lietuvių Ben-pamas partiškumo klausimas, 
druomenės valdžią į savo rankas. [ 3. Jei Australijos Liet. Bendruo- 
Esą, Liet. Bendruomenei turėtų , menės Krašto Valdyboje yra buvę, 
būti vadovaujama Vliko pavyzd- arba dabar, kaip Jurgis Kalnas 
žiu — ne vienos partijos, bet iš ' teigia, yra dauguma tautininkų 
įvairių grupių atstovų sudarytos žmonių, tai šitai rodytų, kod jie 
valdvbos. turi kurkas didesnį pasitikėjimą

Toliau rašoma, kad Australijos j už Jurgio Kalno “nesusikompromi- 
Lietuvių Bendruomenės laikraštis i tavusios” polit. partijos žmones. 
“Mūsų Pastogė” nuo dabar dau- Reikalauti gi, kad būtų renkami 
giau nebesąs bendruomenės laik-' pasitikėjimo neverti asmenys, kad 

- ‘ kokiu nors būdu jie būtų patalpin
ti į Krašto Valdybą, yra ne tik 
juokinga, bet tai rodo ano str. au
toriaus, ir jo komentarus atspau-

Krašto Valdybą renkami parti-

“Faktai ir komentarai”,
ren-

raštis, bet tautininkų partijos or
ganas. “M.P.” esą daranti skirtu
mus tarp savo partijos (tautinin
kų!) ir kitų pasaulėžiūrų žmonių. 
“M.P.” t 
nespausdinusi Australijos Liet, i 
Katalikųų Federacijos kokio ten 
pranešimo.

Tame pat str. rašoma, kad Aus-.bendruomenės nariai visados 
traljos Lietuvių bendruomenės i turėjo teisę ir laisvę vadovybei pa- 

Krašto Tarybos suvažiavime Syd- (sirinkti tokius žmones, kokie jiems 
nėjuje tautininkai norėję pakeisti patiko ir kuriais jie pasitikėjo. 
Bendruomenės statutą tautininkų ' L “Mūsų Pastogė” buvo ir tebė- 
politikai palankia prasme. Mūsų ra Australijos Lietuvių Bendruo- 
bendruomenei, girdi, nereikį vald- i 
žios, o žaisti valdžią, parlamentą, 
vyriausybę ar mokytis demokra- j 
tijos mūsų tremties sąlygose esąs . 
keistas ir tuščias dalykas, o kas į 
taip darąs, parodąs visišką padė
ties nesupratimą. Pabaigoje savo 
faktų ir komentarų Jurgis Kalnas 
nusistebi, kad valdžioms reikia 
policijos ir antstolių.

Būtų nesąmonė leistis dėl šito
kių Jurgio Kalno “faktų ir ko
mentarų” į ginčus. Bet kai Austra
lijos Lietuvių Katalkių Federaci
jos laikraštis riebiomis raidėmis 
skleidžia šitokius “patarnavimus” 
lietuvių bendruomenei, tai reikia 
padaryti atitinkamų patikslinimų, 
kad skaitytojas pats galėtų ats
kirti pelus nuo grūdų.

1. Nei tautininkai prašė Jurgio 
Kalno, kad jis juos į ALB Krašto 
Valdybą (valdžią!) kilnotų ir jų 
“sukonsoliduotą frontą” “nuskriau
stųjų” partijų akyse taip išgirtų, 
nei “nuskriaustosios” partijos ar 
grupės davė Jurgiui įgaliojimus 

kalbėti jų vardu ir maldauti kaž
kokios malonės. Ir, atrodo, nė pa
čiai A.L.K. Federacijai nerūpi jos 
teisėta vieta ALB-nėje, jei per 
savo laikraštį skleidžia tokius meš
kiškus patarnavimus pačiai ben
druomenei.

2. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės (taigi ir ALB) organizaci
ja yra nepolitinė. Todėl 
Jurgiui Kalnui nederėtų sudarinė
ti ALB Krašto Valdybos iš parti
jų ar grupių atstovų. Liet. Ben
druomenės statuto tvarka į

dėlto anais metais, girdi, dusio laikraščio, visišką nesiskai-
• tymą su elementariausiais demok- 
' ratijos dėsniais bei Lietuvių Ben- 
I druomenės narių valia. Ikšiol mū- 
' su bendruomenės nariai visados

menės laikraštis, nors, tai gali ir 
labai nepatikti Jurgiui Kalnui ir 

1 jo draugams. Gi “Mūsų Pasto
gė”, kas ją skaito — žino, kad ji 

į nedaro tokio skirtumo įvairių pa
saulėžiūrų tautininkams, kokį da- 

1 ro Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos leidžiami “Tėviškės 
Aidai” skirtingų nuo Jurgio Kalno 
politinių nusistatymų katalikams. 
(Jurgio Kalno faktai ir komenta
rai yra geriausias įrodymas).

5. ALB Krašto Valdybos “refor
mos”, pašaipinis atsinešimas į 
partijas ir Lietuvos laisvinimo in
stitucijas, kyla iš Jurgio Kalno 
luošo demokratijos supratimo. Ko
dėl valdžioms reikia ir antstolių, 
ir policijos, ir kitų institucijų, ku
rių negali atsisakyti jokia, net ir 
taip vadinamoji Jurgio Kalno 
prievartinės politikos partija, 
retų žinoti bent “T.A.” Red.

Išvadoje peršasi mintis, kad 
las Austr. Liet. Kat. Federacijos 
laikraščio bendradarbis, užšokęs 
ant savo išgalvotų faktų kalno, 
pradėjo rašinėti atžagarius ko
mentarus.

ne- 
at- 
nu- 
pa- 
2/3

Melskimės Lietuviškai

ne- 
tu-

tū-

Mikas Akmenėlis.

Prašome!
Gerb. “Mūsų Pastogės” skaity

tojai maloniai prašomi 
susimokėti prenumeratą i 
metus.

Prenumeratos pinigus s 
“MŪSŲ PASTOGĖ”
BOX 4558, G.P.O.,
SYDNEY, N.S.W.

Administracija.

nedelsti 
už 1957

siųsti:

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS KAN. AL. SABALIAUSKO 
PARUOŠTA MALDAKNYGĖ

VIEŠPATIES ANGELAS
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Išleido Edvardas Vilutis,

Maldaknyge yra ypač patogi jau
nimui ir kitiems. Savo išvaizda ir 
gražiu įrišimu prilygsta kitomis 
kalbomis išleistom maldaknygėm. 
Nors maldaknygė turi 288 pusla

pius, bet yra atspausdinta taip ge
rame ir ploname popieriuje, kad 
gali tilpti liemenės kišenėje.
Maldaknygė mūsų poeto buvo pa

ruošta atsižvelgiant į naująjį li
turginį sąjūdį ir mišių giedomo- 
sios dalys bei kitos svarbesnės 
maldos buvo įdėtos drauge lietu
viškai ir lotyniškai. Didžiosioms 
šventėms ir laidotuvėms įdėtos tų 
dienų kintamosios šv. mišių mal
dos, joje rasite daugiau kaip 30 
giesmių.
Kalbą lygino prof. Dr. A. Salys. 
Maldaknygės kainos:
Odos lux auksuoti kraštai — 4.50 
dol. Odos imitacija auks. kraštai 
— 2,50 dol. Odos imitacija raudo
ni kraštai — 2,00 dol.

Kaip Su Ta
Pasisakydami dėl praeito ALB 

Tarybos suvažiavimo S. Čibiras ir 
A. Mauragis, be kitko, užsiminė, 
jog bendruomenės statutas liko 
nepataisytas, nes dalis atstovų 
“neištvėrė” iki galo suvažiavimo 
ir pradedant statutą svarstyti 
“stigo reikiamos atstovų daugu
mos” (“M.P.” Nr. 9 (411) ir 12 
(114). Kalbama, tuo metu suva

žiavime buvus 37-39 atstovus? 
Gaila, jie nenurodė kiek tikrai bu
vo likę atstovų ir kokiais sampro
tavimais suvažiavimas nerado rei
kiamos daugumos. Nežinant mo
tyvų negalima jų aptarti. Tačiau 
suvažiavimo išvada — nėra rei
kiamos atstovų daugumos — sutei
kia progą šiuo klausimu pasisakyti.

Kai sakoma nėra reikiamos ats
tovų daugumos, tuo pačiu pasako
ma, jog suvažiavimas tapo netei
sėtas statutą svarstyti. Suvažiavi
mas prasidėjo turėdamas 45 atsto
vus iš 88 turinčių teisę dalyvauti. 
Tai, pasakytume, kaip atkirpta ab
soliutinė dauguma, kurios reika
lauja statutas, kad suvažiavimas 
būtų teisėtas (24 str.). Tad suva
žiavimas pradėtas teisėtai. Ar jis 
gali kuriuo nors momentu tapti 
neteisėtas? Mūsų statutas nenu
mato jokių sąlygų dėl kurių teisė
tas suvažiavimas galėtų tapti 
teisėtu. Išimties nedaro ir dėl 
stovų sumažėjimo. Jo 47 str. 
rodo — “šį statutą keisti arba 
pildyti gali tik krašto Taryba
teisėto suvažiavimo balsų daugu
ma”. šis nuostatas nusako, kokia 
balsų dauguma gali statuto pakei
timus ar papildymus padaryti. Jis 
gi nieko nesako, kiek atstovų turė
tų būti suvažiavime, kad galėtų 
statutą svarstyti. Reikalaudamas 
2/3 suvažiavimo balsų daugumos 
jis nurodo, kad tai nėra atstovų 
dauguma registracijos prasme ir 
tai nėra posėdyje dalyvaujančių 
atstovų dauguma, nes atiduotų 
balsų skaičius gali būti mažesnis 
nei posėdyje dalyvaujančių atsto
vų skaičius. (Toks atsitikimas bu
vo Tarybos suvažiavime 1951 m. 
Melbourne, kai dalis atstovų savo 
balsų neatidavė, nors posėdyje da
lyvavo). Statuto reikalaujamą 2/3 
daugumą tenka suprasti ir ją iš
vesti ne iš atstovų registracijos 
skaičiaus ii- ne iš posėdyje daly
vaujančių atstovų skaičiaus, bet 
iš gautų balsavimo davinių, ši 
dauguma gali kaitaliotis priklau
somai nuo balsavimo davinių. Ta
čiau jinai visad bus teisėta dau
guma statuto prasme.

Taip suprantant šią daugumą 
nėra būtino reikalo turėti suva
žiavime nustatytą atstovų skai
čių, kad galėtų statutą svarstyti. 
Netiesioginiai šią išvadą paryški
na statuto 24 str. — . kvorumui
reikia absoliutinės atstovų daugu
mos. Jos nesant, po pusvalandžio 
susirinkimas įvyksta prie bet ko
kio atstovų skaičiaus... ” Taigi, 
statutas leidžia suvažiavimą bet 
kuriam atstovų skaičiui dalyvau
jant ir jis bus teisėtas, jei minėti 
reikalavimai nebus pažeisti. Todėl, 
statuto požiūriu, nėra skirtumo ar 
suvažiavimo metu dalis atstovų 
“išbėgiojo” ar jie išviso į suva- 
žiavim, nebūtų “atbėgę”. Reikia 
pastebėti, kad 47 straipsnyje be 
jokio reikalo įrašyta “teisėto” su
važiavimo. šis “teisėto” pakiša

Dauguma ?
prielaidą tarsi statutas numato ir 
neteisėtus suvažiavimus ir iš to ne
teisėto suvažiavimo lyg ir reika
laujama kaž kuri kita, nenusaky
ta, gal didesnė nei 2/3 douguma 
kai jis neteisėtas. Gal tas “teisė
to” bus suklaidinęs suvažiavimą 
darant išvadą dėl tos reikiamos 
daugumos?

1952 m. Tarybos suvažiavimas 
Adelaidėje, turėdamas absoliutinę 
daugumą, prasidėjo dalyvaujant 36 
atstovams ir jis svarstė statuto 
reikalus. Tai mažiau atstovų buvo 
nei Sydnėjuj suvažiavimui baigian
tis. Ir Adelaidės suvažiavime kilo 
dėl tos daugumos, iš esmės, pana
šus klausimas kaip ir Sydnėjaus 
suvažiavime.

Balsavimo daviniai dėl nuostato, 
liečiančio kontrolės komisiją, bu
vo: 17 ar 18 balsų už nuostatą, gi 
susilaikiusieji ir prieš, sudarė, 
berods, 8 ar 9 balsus, t.y. mažiau 
kaip trečdali visų balsų. Prezidiu
mas paskelbė, kad šis nuostatas 
nepriimtas, nes už jį nepasisakė 
reikiama dauguma. Atkreipta pre
zidiumo dėmesys, jog šiuo atsiti
kimu yra 2/3 dauguma, kurios 
reikalauja statutas, tad ’ nuostatas 
yra priimtas. Gi prezidiumas ir 
statuto referuotojas aiškino: su
važiavimas prasidėjo dalyvaujant 
36 atstovams ir iš to skaičiaus 
reikia išvesti 2/3 dauguma, kurią 
sudaro 24 atstovai ir tik tokiam 
balsų skaičiui esant už kurį nors 
nuostatą jis yra priimtas.

šiuo atveju išvedant 2/3 daugu
mą buvo iškaityti ir tie atstovai, 
kurie savo mandato teisių jau ne
bevykdo, kitaip tariant, jų nesami 
balsai priskirti prie balsavusių 
prieš susilaikusių balsų. Ta pati 
logika būtų jei jų nesamus balsus j 
priskirtume prie balsavusių už 
nuostatą. Imkime, kad statutą be
svarstant padidėjo atstovų skai
čius ir suvažiavimo pradinis ats
tovų skaičius pakils (Sydnėjuj 
pirmos dienos popietiniam posė
dyje ir antrą suvažiavimo dieną 
atvyko dar 22 atstovai ir pradini 
45 skaičių pakėlė iki 67). Tuomet 
2/3 dauguma bus ne 24, bet di
desnė. Ar gi ir tuomet laikysime 
nuostatą priimtą, jei už jj pasisa
kys 24 atstovai, suprantama, jei 
visi atstovai atiduos balsus. Ne, 
nes dalies atstovų būtų paneigtas 
mandatas. Jei statutą svarstant 
beliktų 24 atstovai tai nuostatui 
priimti reikėtų pasisakyti vienbal
siai, nors pagal prezidiumo aiški
nimą būtų tik 2/3 dauguma. Ma
žesnis atstovų skaičius negalėtų 
net statuto svarstyti, nes niekad 
negautume tų 24 balsų.

Mano nuomone, klaidingai tą 
daugumą išsiaiškino ir Sydnėjaus 
ir Adelaidės suvažiavimai. Pirma
sis dėl tos priežasties net nesvars
tė statuto, o antrasis priimtą nuo
statą palaikė nepriimtu.

Reiktų šiuo klausimu turėti 
bendrą nuomonę, nes ateinančiam 
suvažiavime gali iškilti dėl jos vi
sai kiti klausmai arba ir tie patys 
būti skirtingai išspręsti.

J. Valys.

Pajieškojimai
★Juozas Žemaitis, 1949 m. iš 

Vokietijos išvykęs į Australiją, 
prašomas atsiliepti šiuo adresu: 

Kazys Baltūnas, 6614 So. Whipple 
St., Chicago .29, Illinois, U.S.A. 
Yrą žinių iš sesers.

★ Romualdas Čiuras prašomas 
parašyti šiuo adresu: Alf. Petrai
tis, žydelių km., Krekenavos paš
tas, Ramygalos rajonas, Lithua
nia.

★ Norbertą Gasėną, kilusį iš 
Slabadninkų km., Panemunio v., 
prašo atsiliepti R. Jasiūnas, 253 
Gold St., So, Boston 27, Mass. 
U.S.A. Yra laiškas iš brolio Ro
mualdo (iš Sibiro).

★ Juzė Matulevičienė — Gara- 
lytė, d. Juozo, ir jos vyras Vincas 
Matulevičius, prašomi rašyti: P. 
Savickas, 76 Church St., Ryde, 
N.S.W. (Australia). Jieško brolis 
iš Lietuvos.

★ Antaną Adutavičių, s. Izido
riaus, ir jo žmoną Olgą su sūnu
mis Vytautu ir Romanu, jieško 
motina: Michailina Adutavičienė, 
d. Vlado, Biržų miestas, Stoties 
g-vė Nr. 4, Lithuania.

★ Petras ir Povilas Malakauskai, 
sūn. Vlado, arba žinantieji apie 
juos, prašomi atsiliepti šiuo adre
su: Veronika Kubilienė, 1410 
Woodward Ave., Ottava 3, Ont. 
Canada.

★ Stasys Malickas, ar žinantie
ji apie jį, prašomi rašyti: V. Ze- 
lenkevičius, 7 Cantlebury Rd., 
Bayswater (Perth) W. Australia.

★ Alfonsą Jakubėną, kilusį iš 
Švenčionių apskr., prašo parašyti: 
Juozas Gasperas, 710 W. 18 Str., 
Chicago 16, Ill., U.S.A.

★ Stasys Skapinskas, s. Baltra
miejaus, prašomas rašyti: Pr. Sa
vickas, 76 Church Str., Ryde, Syd
ney, N.S.W., Australia.

Mirė 142 m. vyras
Praeitą savaitę San Juan, Puer

to Riko, ligoninėje mirė Florenti
no Merced Stein, 142 metų vyras. 
Ligoninėje, kur jis buvo tiriamas 
gydytojų, jo dokumentuose para
šyta, kad jis yra gimęs 1814 m. 
spalio 13 d.

TosmoF
Trading Co.

Sav. A. Vaitiekūnas
GAVOME LEIDIMĄ SIŲSTI 
LIETUVON JŪSŲ PAČIŲ SUPA
KUOTUS SIUNTINIUS.
Siuntinius prašau prisiųsti arba 
pristatyti mūsų adresu. Įpakavi
mą atliekame patys.
Jūsų supirktų prekių siuntinio svo
ris padidintas iki 22 lbs» Anksčiau 
riba buvo 11 Ibs. Persiuntimo iš
laidos tos pačios.

S

Mes

3808 Alder St., East Chicago, Ind., 
U.S.A.

Australijoje maldaknygės gaunamos: Mr. N. Butkūnas, 
9 Cowper Str., St. KILDA, Vic.

Taip pat ir pa* kitus knygų platintojus.

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

APMUITUOJAME 
vietoje ir pilnai 

a p d r a u d ž i a m e.
Prie siuntinio nebūtina pridėti 

prekių kainų kvitus.

Siuskite Siuntinius
PIGIAUSIU KELIU!
esame VIENINTELĖ autorizuota agentūra Australijoje, 

galinti siųsti
SIUNTINIUS TIESIOG JŪSŲ GIMINĖMS | LIETUVĄ.

TIESIOGINIS KELIAS YRA 
GREIČIAUSIAS KELIAS.

Jūs mokate tik vienas persiuntimo išlaidas iš Australijos už 
siuntinį Jūsų giminėms į USSR: tai kaštuoja tik £1.0.7 11 sva
rų siuntiniui.
Supirkite prekes kur Jums patinka, pirkite ką norite ir atneš
kite (ar pasiųskite paštu) mums, pridėdami pirkimo kvitus 
(maksimalus svoris 11 svarų).
Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius tučtuojaus. Visus kaštus- su
mokate vietoje ir siuntinio gavėjas absoliučiai nieko nemoka. 
Mes garantuojame, kad siuntinys saugiai pasieks adresatą per 
2-3 mėnesius.
NĖ VIENAS SIUNTINYS NĖRA PRAŽUVĘS PER 11 METŲ.

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

TEL. FA 5195

ADRESATAS GAUNA 
siuntinį per 2ž — 3 mėnesius 

nieko- neprimokėdamas.
Laukiame Jūsų su siuntiniais bet 
kuriuo laiku (vakarais ir savait
galiais): 2 SCHOFIELD ST., ES- 
SENDON, VIC. (važiuoti iš Eli
zabeth St., Essendon tramvajum, 
iki 44 sustojimo Glass Št.).

SKYRIAI
SYDNĖJUJE:
1. A. MAURAGIS

18 Crinan St., Hurlstone Park, 
N.S.W.
Darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 
10 ryto iki 6 vai. vakaro. Sekma
dieniais nuo 3 iki 5 vai. vakaro. 
Po darbo valandų: 82 Victoria Ave. 
Picnic Point, N.S.W.

2. “RŪTA” DELICATESSEN
4 Broomfield St., Cabramatta, 
N.S.W.

iiumiiuiniiii
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HUSU FtSTKt
SYDNĖJUS

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

įvyks gegužio 12 d. šv. Benedikto 
(Broadway) salėje, tuoj po pamal
dų lietuviams, kurios įvyks šios 
parapijos bažnyčioje 12.45 vai.

Minėjimą ruošia jaunimas — 
skautai ir ateitininkai.

MOTERŲ SUSIRINKIMAS 
š.m. gegužio 19 d., sekmadienį, 

5 vai. p.p., 468 Burwood Rd., Bel- 
morė, įvyks Sydnėjaus lietuvių 
moterų soc. globos draugijos me
tinis susirinkimas. J susirinkimą 
kviečiamos visos Sydnėjaus lietu
vės moterys, pritariančios drau
gijos veiklai ir remiančios šalpos 
darbą.

IŠ MAŽOSIOS LIETUVOS 
BIČIULIŲ DRAUGIJOS 

APYSKAITOS
Maž. Lietuvos Bičiulių Draugi

jos Sydnėjaus skyrius pereitais 
metais, šalia kitų darbų, pajėgė 
sutelkti gražią sumą pinigų, ku
riais parėmė silpnesnes finansiš
kai organizacijas ir kultūrines ins
titucijas. Iš praėjusių metų aps
kaitos matyti, kad Vasario 16 gim
nazijai duota per 17 svarų, “Kovo” 
vandens sporto sekcijai — £ 55, 
Vydūno premijos Fondui pasiųsta 
£ 25. Metus užbaigiant kasoj liko 
apie £ 45.

Pereitais metais draugijos val
dyba suruošė jūros dienai prisi
minti vakarą ir Klaipėdos atvada
vimo minėjimą.

Metiniame draugijos susirinki
me Vasario 16 gimnazijai surink
ta per £ 4.0.0.

STUDENTAI RUOŠIA 
GEGUŽINĘ

š.m. gegužio 11 d., šeštadienį, 
Sydnėjaus studentai ruošia tradi
cinį laužą — gegužinę kuri įvyks 
George River saloje, prie Picnic 
Point. Išvykstama iš Bankstowno 
gelež. stoties 3 vai. Stud. Sąjun
gos Sydnėjaus skyriaus valdyba 
prašo pranešti, kad vykstantieji 
pasiimtų maisto, tinkamo šildyti 

■ ar kepti prie laužo.
I gegužinę kviečiamas visas 

Sydnėjaus lietuvių jaunimas, kur 
skambės dainos, gros akordeonas 
ir bus tikrai jauki jaunatviška 
nuotaika.

★ Sydnėjiškis VI. Daudaras, 
Australijos Lietuvių Sporto ir Fi
zinio Auklėjimo valdybos pirm., 
nesenai baigęs technikos koledže 
radijo -r- televizijos kursą techni
ko teisėmis, šiuo metu dirba savo 
specialybėje ir studijuoja toliau, 
radijo — televizijos inžinieriaus 
laipsniui įgyti.

“DAINOS” CHORO

repeticijos, kaip praneša choro 
vadovybė, dabar vyksta sekmadie
niais nuo 10 vai. iki pamaldų, 
Camperdowne. Prašomi dalyvauti 
visi choristai.

VIEŠNIA IŠ N. ZELANDIJOS

šiomis dienomis iš Naujosios 
Zelandijos (Aucklando) į Austra
liją mėnesiui atostogų buvo at
vykusi N. Liutikaitė.

Būdama Sydnėjuje ji lankėsi 
“Mūsų Pastogės” redakcijoje ir 
perdavė N. Zelandijos Krašto Val
dybos pirmininko C. Liutiko svei
kinimus Australijos lietuviams.

N. Liutikaitė užmezgė pažintis 
su Sydnėjaus liet, jaunimu, lan
kėsi keliose lietuviškose verslamo- 
nėse, be to, buvo nuvykusi į Can
berra ii’ Melbourną. Pereitos sa
vaitės gale išskrido atgal į Auck- 
landą.

N. Liutikaitė yra aktyvi Auck
lando lietuvių bendruomenės na
rė, padeda tvarkyti biblioteką, 
dirba skautų organizacijoj. N. Ze
landijoj lietuvių yra apie 200. 
Tirščiausiai susispietę Aucklande 
ir Wellington©. Australijos lietu
vių šakota veikla viešniai padarė 
gerą įspūdį ir ji žada, baigus gai
lestingųjų seserų mokyklą (yra 
trečiam kurse) persikelti gyventi 
į Australiją.

Religinė Informacija
PAMALDOS UŽ GYVAS IR 

MIRUSIAS MOTINAS
Š.m. gegužio 12 d. Motinos Die

ną minint Sydnėjuje — pamaldos 
už gyvas ir mirusias motinas St. 
Benedict’s bažnyčioje Broadway 
12 vai. 45 min. Jau nuo 10 vai. 
ryto išpažinčių klausys Tėvas Leo
nardas Paltanavičius, C.P. Kvie
čiami visi, o ypač jaunimas atei
tininkai ir skautai priimti Šv. Ko
muniją (prisimenant, kad tik 3 
vai. prieš Komnijąu nevalgyti).

Pamaldose giedos “Dainos” cho
ras. Po šv. Mišių bus giedama Ma
rijos litanija.

Po visų pamaldų minėjimas pa
rapijos salėje.

Gegužio 19 d. pamaldos Banks
towno St. Brendan’s bažn, 10 vai. 
45 min.

Gegužio 26 d. pamaldos Went- 
worthville St. Columba’s bažnny- 
čioje 11 vai.

Gegužio 26 d. Wollongong apy
linkių lietuviams pamaldos W. Ka
tedroj 5 vai. po pietų.

K.P.B.
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Geelongo Vyties Sporto Klubas 
š.m. gegužio 11 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak. 
“ABERDEEN HOUSE” SALĖJE RUOŠIA

ŠOKIU VAKARA 
( c

Gros geras orkestras ir veiks bufetas su alučiu.
Geelongo “Vyties” Klubo Valdyba.

Vllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba
Rengia Žiemos Sezono Atidarymo

Ti B A L I Ų
kuris įvyks š.m. gegužio mėn. 11 d. (šeštadienį) 

FLINDER’S HALL, FLINDER’S ST., ADELAIDE.
Gros gera kapela, veiks Moterų sekcijos bufetas, bus įvairių gėrimų.

Pradžia 7 vai. vak.
Pakvietimus prašome įsigyti iš anksto pas valdybos narius.

ALB Adelaidė* Apylinkės Valdyba.

Ir mergelė, ir bernelis Dėl martelių, dėl žentelių
Ir mamytė, ir tėvelis Skuba į Lietuvių Namų balių.

Neatsilieka dėdė ir teta — 
Rezervuota čia visiems vieta.

ADELAIDĖ
IŠ ADELAIDĖS LIETUVIŲ 

S-GOS VEIKLOS

cepirm. ir techninės dalies vedė
jas — inž. Reisonas, sekretorius 
— Jonas Lapšys, iždininkas Vi. 
Radzevičius, turto globėjas. — A. 
Šliužas, teisinių reikalų vedėjas — 
St. Čibiras ir techninės dalies na
rys — inž. Garbaliauskas.

Valdyba dabar ruošia Adelaidės 
Lietuvių Namų planą ir veda de
rybas su Wood vili savivaldybe dėl 
sklypo išnomavimo amžino činšo 
teisėmis.

Dabartinis Adelaidės Liet. S- 
gos registruotas adresas: 15 Os-

BANKSTOWNAS

PRENUMERUOKITE
“MOŠŲ PASTOGĘ”

PO GAVĖNIOS, PIRMAS RUDENS BALIUS
Melbourne š.m. gegužės 24 d.

LIETUVIŲ NAMŲ BALIUS
RICHMOND TOWN HALL (BRIDGE ROAD).

Jauki salė. Puiki kapela, šilti ir šalti užkandžiai. Jūsų užsakyti 
įvairūs gėrimai ii' alutis su putele. Daug baliaus staigmenų nuteiks 
linksmai ilgam laikui.

Balius tęsis nuo 8 vai. vakaro iki 2 vai. ryto. Vietos užsakomos 
pas N. Butkūną ir J. červinską bibliotekoj ir telefonu WM 6032 — 
pas V. Bosikį.

I salę važiuojama iš Flinder St. (City) tramvajais 27, 28, 48 iki 
24 sustojimo.

MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO TARYBA.

BROWNEJONES Ltd
1. NORFOLK PL., LONDON W. 2 ENGLAND.

Tel.: Pad. 2797.
Pagelbės pasiųsti siuntinėlį Šeimai 

VAISTUS, TEKSTILĖS MEDŽIAGAS, BATUS IR ODĄ, 
MEGZTINES KOJINES 

GARANTUOTAS SIUNTINĖLIŲ PRISTATYMAS ADRESATUI. 
ATVEJU, JEI SIUNTINĖLIS DINGTŲ, 

PINIGAI GRĄŽINAMI.
Už SIUNTINĖLIO GAVIMĄ NEREIKIA PRIMOKĖTI.

Rašykite lietuviškai.
REIKALAUKITE MOŠŲ KAINARAŠČIŲ.

BIURAS IR SANDĖLIAI VEIKIA KASDIEN NUO 9 V. RYTO IKI 
T V. VAKARO, ŠEŠTADIENIAIS NUO 10 IKI 4 VAL. P.P.
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š.m. vasario mėn. 24 d. įvyko 
S-gos metinis susirinkimas, per 
kurį patvirtinta valdybos praeitų 
metų veikla ir aptarta sekančių 
metų darbo gairės. Tą pačią val
dybą susirinkimas paliko ir sekan
tiems metams, tik atsisakius iš 
valdybos Jonui Py ragiui, į jo vie
tą Sekretoriumi išrinktas Jonas 
Lapšys. „ _ ____ __  ______

Dabartinę S-gos valdybą suda- borne St., Hackney, S.A. 
ro: pirmininkas — V. Raginis, vi- Į

BANKSTOWNO LIETUVIŲ NAMŲ LAIK. TARYBA

š.m. gegužio 18 d. rengia

MASONIC HALL, BANKSTOWNE

ŠOKIU VAKARA

V-ba.

Programoje baletas, linksmieji broliai ir kita. 
Turtingas bufetas.

Savo dalyvavimu pagreitinkim įsigijimą lietuviško židinio.

Bankstowno Liet. Namų Laik. Taryba.

STEIGIAMA BIBLIOTEKA
ALB Bankstowno Apylinkės val

dyba jau 1954 metais buvo nuta
rusi įsteigti Bankstowne knygyną 
-biblioteką ir buvo pradėjusi rink
ti knygas, bet šio kilnaus reikalo 
pilnai įgyvendinti negalėjo, nes 
nebuvo rasta tam tikslui tinkamų 
patalpų, šiuo metu patalpos klau
simas jau yra išspręstas, nes apy
linkės valdyba turi savo būstinę 
-atskirą kambarį, kuriame galės 
būti ir biblioteka. Nors jau surink
ta nemažai knygų, tačiau jų dar 
daug reikia, o pirkti — nėra pa
kankamai lėšų.

Mieli tautiečiai, būkite malonūs, 
visas knygas, kurias esate per
skaitę ir kurios Jums mažai yra 
reikalingos, aukokite mūsų orga
nizuojamai ALB Bankstowno Apy- 
linkėss bibliotekai ir siųskite jas 
šiuo adresu: St. Pačėsa, 159 Mi
mosa Rd., Greenacre, N.S.W.

Iš kalno širdingas dėkui.
ALB Bankstowno Apyl. Valdyba

fU EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Prilaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 va'.., 
šoštad. 9-13 vai.
9th Fluor, 109 Swanston St., Melb. C.l. Telef. 

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819

★ ALB Bankstowno Apylinkės 
valdybos nariui K. Marčiulioniui 
dėl ligos pasitraukus iš valdybos, 
jo vieton pakviestas valdybos kan
didatas Alf. Makaras, kuris rūpin
sis kultūros ir parengimų reika
lais.

★ ALB Bankstowno Apylinkės 
valdybos balandžio 27 d. suruoš
tas šokių vakaras praėjo su dide
liu pasisekimu. Presbiterionų salė 
buvo pilnutėlė, bet vietos visiems 
užteko. Nuotaika buvo jauki, o 
apylinkės valdybos kasa pasipildė 
veik pusšimčiu svarų.į DOVANŲ SIUNTINIUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS 

į siunčia prityrusi firma

•: MONITIN IMPORTERS
į & EXPORTERS, LTD.
į 39/41 James Str., London, W.I.
% Mūsų kainos yra labiausiai prieinamos ir prekės geros kokybės, 
į greitas pristatymas, PILNAS KIEKVIENO SIUNTINIO AP- 
S DRAUDIMAS.
į MES TAIP PAT SIUNČIAME VAISTUS ORO PAŠTU. MIE- 
< LAI ATSAKOME I PASITEIRAVIMUS.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, 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.

SIUNTINIAMS I LIETUVA
GERIAUSIAS KELIAS PER N. BUTKŪNA

9 COWPER STR., ST. KILDA SOUTH, VIC.

mo

Susitikti patogiausia Melbourne Liet. Par. Kioske, 
arba susitarus telefonu — LU 6671.

Užsakymai vykdomi greit ir sąžiningai per Londono ir Stokhol- 
firmas, žiūrint kaip pigiau ir patogiau klijento atžvilgiu.
Duodami praktiški patarimai kokie siuntiniai ir kaip siųsti. Rei

kalaukit liet, kainoraščio ir standartinių siuntinių bei vaistų sąrašų.
Siuvamos mašinos Singer ir Husqvarna, akordeonai ir kit. siun

čiame iki 44 1b. svorio.
Siunčiama h' oro paštu, ypač vaistai, laikrodžiai, nylon kojinės 

kt.
Siunčiami ir jūsų pačių sudaryti siuntiniai (su pirkimo kvitais

ar kainų sąrašu). •
Pas Butkūną galite gauti ir įvairiausią lietuvišką spaudą.

ir

NEWCASTLIS
APYLINKĖS LIETUVIAMS

š.m. gegužio 12 d., Broadmea- 
dow’e šv. Lauryno bažnyčioje 11 
vai. laikomos pamaldos. Po pamal
dų parapijos salėje įvyksta J.E. 
Maitlando vyskupo priėmimas ir 
Motinos dienos minėjimas.

Meninę programos dalį išpildys 
Newcastelio jaunimas vadovauja
mas p. Rimgaudienės ir svečiai: 
solistas ir pianistė iš Sydnėjaus.

Kviečiame visus Newcastelio 
apylinkės lietuvius kuo skaitlin- 
giau dalyvauti.

ALB Newcastelio Apylinkės

PADĖKA
Soc. G.M. D-jos Melbourne Už

gavėnių — blynų balius davė: £ 
125.0.10 gryno pelno.

Talkininkams: p.p. Stakaitienei, 
žižienei, Zableckienei, Savickienei, 
Kazlauskienei, Uoselienei aukoju
siems produktus, o taip pat p.p. 
Baltrūnui, Morkūnui, Pumpučiui, 
Jnrs.) Aleknai, NaguleviČiui, Paš
kevičiui, p.p. Meiliūnienei, Kun- 
caitienei, Dudienei, Barkienei, Bu- 
lakienei, Antanaitienei, Balčiūnie
nei, Simankevičienei, Mikeliūnai- 
tei, Zableckytei, Kaladytei ir vi
siems kitiems, gal ir neišvardin
tiems, prisidėjusiems darbu ar ki
tu būdu prie jo pasisekimo, širdin
gai dėkoja

Soc. GI. Moterų D-jos Komitetas 
Melbourne.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
(Tel. WB 1758), for the publi
sher Vytautas Simniškis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. (Tel. MX 2120).

GREITAI! — PIGIAI! - RIMTAI!
NEŽIŪRĖKITE VIEN TIK KAINOS! Žiūrėkite kainos ir rūšies!

MOTERIŠKAS SIUNTINĖLIS — £ 24.16.6.VYRIŠKAS SIUNTINĖLIS. UŽ £ 26.5.0.

31 jardų ang. mėlynos, rudos ar pilkos medžiagos 
vyriškai eilutei.
Vyriškos eilutės priedai.
Pora stiprių vyriškų kasdieninių batų.
6 poros vyr. vilnonių kojinių.
Pora vyriškų apatinių.
6 jard. poplino medž. 2 vyr. marškiniams.
5 svarai kiaulienos, sudarytos grynuose kiaulienos 
taukuose.
Svaras ryžių. " ,
2 svarai cukraus.

3 jard. vii. medž. moteriškai eilutei. 
Moteriškos eilutės priedai, 
4į jard. batiso medvil. medž. suknelei. 
U jard. medž. trumpikei (bliuzei).
2 poros mot. apat. su pagražinimais. 
Moteriška skarelė.
5 svarai kiaulienos, sudarytos grynuose 
kiaulienos taukuose.
2 svarai ryžių.
2 svarai cukraus.
Svaras šokolado.

19 svarų cukraus
19 svarų taukų

MAISTO SIUNTINĖLIAI:
. .£ 5. 7.6 19 svarų ryžių ............................... £ 6. 2.6
.. £ 8.18.6 19 svarų kiaulienos, sud. k. taukuose ... £ 11.12.0
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