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ĮVERTINKIM 
TAUTINĮ 
DARBA

Dalis Australijos lietuvių ben
druomenės, ypač jos kultūrinin
kai, daro sunkių pastangų išlai
kyti čia tautinio darbo tęstinumų 
ir išugdyti lietuviškąjį jaunimą 
tokiu, kokiu jį paskyrė kilmė.

Nereikia lengvai galvoti ir dar 
lengviau elgtis, išsisukinėjant iš 
mums skirtos misijos prievolių. 
“M.P.” redakcija gauna laiškų 
(reikia džiaugtis, kad nedaug), 
kuriuose tūli mūsų tautiečiai reiš
kia nepasitenkinimą, kad laikraš
tis vienu ar kitu klausimu pasa
ko savo aiškią lietuvišką nuomo
nę, nedangstant jos tinkliniu žy
deliu. Vienas tautietis net prašo 
paskelbti jo nuomonę, kad Ne- 
prikl. Lietuvos gyvenimas nebu
vęs perdąug mielas, o sunkus ir 
t,t. Jis esąs savo nūdiene buitim 
.apie 100% patenkintas, nes turįs 
savo namus ir automobilį, nors ir 
auginąs būrį vaikų.

Niekas juk nei neprikiša, kad 
mūsiškiai čia gražiai kuriasi eko
nomiškai. Visi sąmonongi mūsii 
kultūrininkai tikrai džiaugiasi, 
kad vis daugiau tautiečių turtėja 
ir stoja ant tvirtų ekonominių pa
grindų.

Sąmoningos ii' patriotiškai nu
siteikusios tautos, jei jos kyla eko
nomiškai, tai' taip pat nepamiršta 
ir savo tautos kultūrinių paraiš
kų. Reikia atminti, kad sotumas 
ir kasdienės buities medžiaginis 
aprūpinimas gausiu valgiu ir gė
ralu, dar neteikia laimės dvasiai 
ir džiaugsmo širdžiai. Be lietu
viško žodžio- žavingumo, be mūsų 
dainos garso, be niekada neuž
mirštamų Lietuvos vaizdų su jos 
pakelių smūtkeliais, melsvaisiais 
ežerais ir sriauniomis upėmis, nė 
vienas lietuvis negali pilnai džiau
gtis savo sunkiu darbu įsigytomis 
čia gėrybėmis.

Nereikia manyti, kad tie lietu
viai tėvai savo širdyje jaučia 
džiaugsmą, kai dalis jų jau nesu
pranta sava vaiko kalbos, nerei
kia manyti, kad ir tie rašėjai, ku
rie džiaugiasi ir taria, kad 100 
nuošimčių yra patenkinti savąja 
čia buitim ir norėtų pakritikuoti 
savo tolimąją kenčiančių Tėvynę, 
jaustųsi laimingi.

Laimę neša mums širdingas ir 
darnus bendravimas ir kilni auka 
krašto vadavimo reikalams. Džiau
gtis ir pelnytai didžiuotis gali lie
tuviškųjų mokyklų mokytojas, 
mažytis jas lankąs mokinukas, tų 
mažųjų tėvai, didžiuotis gali lie
tuviškojo konstruktyvaus žodžio 
skelbėjai, organizacijų vadovai ir 
nariai, bet ne tie prašaleiviai, ku
rie stovi toli nuo visų lietuviškų 
paraiškų ir kartais drįsta jas pa
kritikuoti.

Tačiau ta kritika negalės pavei
kti veikliųjų entuziazmo ir jų ryž
tingumo ir toliau tvirtai stovėti 
lietuviškumo sargyboje. Lietuvis 
kultūrininkas Australijoj puikiai 
žino savo tautinę prievolę; nešti 
budrią sargybą, kad kiekvienas 
mūsų tautietis, nežiūrint kurio 
amžiaus jis bebūtų, ir toliau liktų 
tikruoju Nemuno krašto sūnum, 
visada pasirengusiu grįžti tėvų 
žemėn; jeigu jį net ir kovos tri
mitai į'ten šauktų.

LIETUVOS K0M. PARTIJA AŠTRINA KOVĄ 
PRIEŠ “IDEALOGINIUS PRIEŠUS”

“BE “BURŽUAZINIŲ NACIONA
LISTŲ” PARTIJAI ATSIRADO 
NAUJI PRIEŠAI: “REVIZIONIS- 
TAI” IR “DOGMATISTAI”.

Sovietinė propaganda net per 
kelioliką metų neįstengė laimėti 
Lietuvos gyventojų palankumą. 
Komunistų partija savo siaurame 
kiaute liko sau — liaudis sau. 
Laisvajame pasaulyje gal per ma
ža buvo atkreiptas dėmesys į tai, 
kas paaiškėjo Lietuvos komunis
tų partijos X-tame suvažiavime 
vasario mėnesį. Tame suvažiavi
me daug laiko buvo pašvęsta va
dinamiems ideologiniams klausi
mams. Tarpe visų kitų klausimų, 
kurie buvo liečiami tame suvažia
vime, vienas buvo ypatingai įsi
dėmėtinas: Suvažiavimas davė si
gnalą sustiprinti komunistų kovą 
su “buržuazinės ideologijos pasi
reiškimais”, su “nacionalistinėmis 
liekanomis”, su “tautinio komu
nizmo” ir “revizionistinėmis” ten
dencijomis.

Jei Lietuvos žmonių pasiprieši
nimas komunizmui būtų sumažė
jęs, partija neprivalėtų aštrinti 
kovos su “ideologiniais priešais”. 
Kova anksčiau buvo vedama tik 
į vieną pusę: prieš “buržuazinius 
nacionalistus”. Dabar jau Lietu
vos kaip, ir kitų kraštų komunis
tams išaugo naujas priešas: tau
tinis komunizmas ir revizionizmas 
savo pačių eilėse. Tad Lietuvos 
komunistų partijos vadovybei ten
ka kovoti jau dviem frontais, su 
“tikraisiais” priešais ir su “prie
šais” savo pačių tarpe.

Lkp pirmasis sekretorius Snieč
kus suvažiavime pažodžiui pareiš
kė: “Lkp centro komitetas didelį 
dėmesį kreipė į tai, kad būtų nuo
lat keliamas ideologinio darbo ko
vingumas, kad visose ideologinio 

SOVIETINES SISTEMOS NEGEROVES
tytas tik 53 rublius, (žinoma, ir 
ši pastaroji savikaina, ūkinėmis 
akimis žiūrint, atrodo augšta). 
Kai grūdai bus pristatyti aplen
kiant MTS-tis, valstybė tikisi su
taupyti daug milijardų.

Atrodytų, kad kolūkiečiams tu
rėtų būti naudingiau perimti iš 
MTS mašinas ir traktorius ir pa
tiems su jais ūkiškiau tvarkytis. 
Bet Lietuvos kolūkiečiams neteks 
daug džiaugtis. Maskvos įsakymu 
už perimamas mašinas ir trakto
rius reiksią atsilyginti per porą 
metų. Lėšos bus imamos iš kolū
kių vadinamų “nedalomų fondų”, 
kurie iki šiol buvo kaip kiauras 
maišas: kiek į juos įpilsi, tiek ir 
dings, nes patiems kolūkiečiams 
iš tų fondų nebuvo jokios naudos. 
Kai tuose fonduose prisirinko jau 
nemažai pinigų, Maskva dabar pa
tvarko, kad pinigus reikia panau
doti mašinų traktorių apmokėji
mui. Sovietiniai apskaičiuotojai 
jau pasirūpins, kad “senasis fran
tas” būtų augštai įvertintas. O jei 
“nedalomame fonde” pinigų nebe
liks, kolūkiečiai turės sutikti, kad 
jie vėl prisipildytų eilinių kolū
kiečių prakaito sąskaiton. Taip tai 
sovietinė valdžia kolūkiečius dvi
gubai nuskriaudė: Visą laiką iš
naudojo darbininkus, versdama 
juos dirbti už bado grašius, o ko

lūkių fonduose susidariusias lėšas 
Maskva atima nudėvėtoms maši
noms ir traktoriams apmokėti.

Lietuvos kolūkiečiai prisibijo, 
kad ir po tos reformos MTS jiems 
dar lips ant sprando. Reikalas ei
na apie mašinų ir traktorių re
montus. Ir po jų perėmimo kolū
kiai bus priversti naudotis MTS 
brangiais patarnavimais. Be to, iš 
praeities patyrimų žinoma, kaip 
lėtai MTS mašinas atremontuoda
vo. Kai reikia eiti į laukus, maši
nos kartais tebestovi neremon
tuotos MTS kieme. Sovietinėje 
spaudoje tad ir tilpo kolūkių pa
reigūnų siūlymai kolūkius aprū
pinti visais reikalingais įrengimais 
ir technikais, kad remontus bū
tų galima atlikti pačiuose kolū
kiuose. Dar ir dabar Lietuvos 
spaudoje tebeina diskusijos, kaip 
ir ką daryti su mašinomis ir trak
toriais. Iš tų svarstymų taip ir 
aiškėja kolūkiečių noras nuo MTS 
paslaugų ir priežiūros visai atsi
palaiduoti.

Liętuvos Žemės ūkio ministerio 
pavaduotojas Koničinskis kovo 25 
d. per Vilniaus radiją bandė stab
dyti kai kurių kolūkių uolumą 
būtinai pirktis mašinų ir trakto
rių, nors jie dar ir negalį tos tech
nikos gerai panaudoti, neturėdami 
mechanizuotų kadrų. “Mūsų ma

nymu, tokie kolūkiai turėtų dar 
kai kurį laiką susilaikyti nuo tech
nikos įsigijimo”. Jie ir toliau tu
rėtų būti aptarnaujami MTS-čių. 

Be to, “vargu ar šiuo metu tiks
lu būtų parduoti kolūkiams kai 
kurias sudėtingas mašinas”. Ko
ničinskis pranešė, kad vieton 126 
MTS-čių reiksią 90 RTS (Remon
to technikos stočių). MTS išpūs
tas aparatas, matyt, nesiduoda 
taip lengvai likviduojamas. RTS, 
be abejo, irgi turės savo biurok
ratijos aparatą.

Dar būdinga, kad toje pačioje 
Vilniaus radijo transliacijoje bu
vo pranešta apie tai kad daugelis 
MTS nežiūrint pribrendusių pava
sario darbų dai* vis neatremonta
vo traktorius. Ypač esą atsilikę su 
remontais Leipalingio, Kaltinėnų, 
Raseinių, Dambravos, Kvėdarnos, 
Kuršėnų, Skaudvilės, Kurkiu ir 
kitų rajonų MTS. Galima manyti, 
kad MTS cląrbuotojai akivaizdoje 
MTS likvidavimo jau nebetaip uo
liai savo darbų žiūri. Iš kitos pu
sės, kolūkiai savo naują “techni
ką” taip pat ne visur yra sutvar
kę. Tad nenuostabu, kad pasigirs
ta vėl raginimų laukų darbams 
panaudoti ... arklius. Tik deja, jų 
mažai beliko.

Lietuvoje daugiau negu bet ku
riame kitame sovietų valdomame 
krašte sovietinė žemės ūkio siste
ma pasirodė visais atžvilgiais at
silikusi, netikusi. Naujoji reforma 
— mašinų ir traktorių stočių la.i- 
psniškas likvidavimas ir jų turimų 
mašinų pervedimas į kolchozus ta
tai dar kartą patvirtina. Jei bol
ševikai Lietuvoje nepadarė jokios 
žymesnės .pažangos, tai nors būtų 
galėję gamybą išlaikyti prieškari
niame lygyje. Bet ir to nebuvo.

Nuo tos netikusios sistembs 
daugiausia, žinoma, nukentėjo 
kolchozininkai. Jie jau kęlioliką 
metų priversti už saujelę grūdų 
ir bado grašį dirbti žemę, kuri 
nuo jų atimta ir kaupti derlių, 
kurio tik mažą dalelę patys atsi
ima, Mašinų traktorių stotys ko
lūkiečius dar labiau apgrobdavo, 
nes joms reikėdavo atlyginti per
nelyg aukštais tarifais. Atpylus 
visas kitas prievoles, kolūkiečiams 
už “darbadienius” tekdavo jau 
tik likučiai.

Bet h' sovietinė valstybė iš tų 
mašinų traktorių stočių nesusilau
kė didelio džiaugsmo. Patsai Kruš- 
čiovas apskaičiavo, kad kiekvie
nas grūdų centneris, pristatytas 
per MTS, valstybei apsiėjęs 85 
rublius, o kolūkių tiesiai prista

darbo srityse būtų stiprinama ko
va su buržuazinės ideologijos pa
sireiškimais.” Jdomu, kad Snieč 
kus ir “revizionizmą” ir “dešinįjį 
oportunizmą” sutapatina su “bur
žuazinės ideologijos” pasireiški
mais. Tai jau senas Stalino meto
das visus nuo generalinės linijos 
nukrypusius partiečius suplakti su 
išoriniais partijos priešais. Snieč
kui baisu ir pagalvoti, kad Lietu
vos komunistai galėtų pradėti 
mąstyti ir mėginti eiti “tautinio 
komunizmo” keliais, kaip Lenki
jos ar Jugoslavijos komunistai. 
Neduoda Sniečkui ramybės ir už
sienio lietuvių tautinės pastan
gos:

“įvairias revizionistines tenden
cijas stengiasi aktyviai skatinti 
lietuviškieji buržuaziniai naciona
listai, išsidanginę į užsienius ir 
parsisamdę Amerikos imperialis
tams.. . Gajausi yra nacionalisti
niai prietarai. Į šiuos prietarus la
biausiai ir stengiasi įsikibti bur
žuaziniai nacionalistai. Jie... ži
no, kad antisocialistiniais šūkiais 
nepalenks į savo pusę Lietuvos 
darbo žmonių. Nacionalistiniai 
prietarai yra tas arkliukas, kuris 
turįs padėti nacionalistams nu
kreipti atskirus darbo žmonių 
sluoksnius ir ypač atskiras jau
nuolių grupes iš proletarinio na
cionalizmo kelio i nacionalinio ko
munizmo klystkelius”.

Sniečkus karčiai pasisakė ir dėl 
“nacionalistų kurstomų antirusiš
kų tendencijų”. Sniečkui atrodo, 
kad “tas, kas kursto prieš rusų 
tautą, kas norėtų atplėšti lietuvių 
tautą nuo rusų tautos, tas kasa 
duobę lietuvių tautai. Arba su ru
sų tauta... arba imperialistinė 
vergovė, lietuvių tautos sunaikini
mo grėsmė”, čia Sniečkus jau pa

sisakė kaip asmuo, netekęs lietu
viškos savigarbos, kaip galutinai 
surusėjęs Stalino palikuonis.

šaukdamas stiprinti ideologinę 
kovą, Sniečkus užkliuvo ir už Lie
tuvos menininkų, skatindamas sti
printi juose komunistinę įtaką, 
kuri, matyt, dar nėra tokia, kaip 
kp norėtų. Daug priekaištų Snieč
kus pareiškė švietimo srities dar
buotojams. Revizionistinės ten
dencijos pasireiškiančios Vilniaus 
universiteto Lietuvių literatūros 
katedros kai kurių dėstytojų tar
pe. Net rektoratas, esą, taikstosi 
su revizionistinėmis tendencijo
mis. Labai apleistas esąs politinis 
idėjinis darbas Lietuvos mokyto
jų tarpe, skundėsi Sniečkus. Silp
nai esą dirbama ir su mokyklų 
komjaunuoliais, kurių šiuo metu 
esą priskaitoma 8 tūkstančiai, 
daug rimtų spragų esą ir studen
tijos ideologiniame auklėjime.

PRIEŠ PRAEITIES VEIKĖJŲ 
IDEALIZMĄ

Apie ideologinius trūkumus pra
sitarė ir kiti suvažiavimo dalyviai. 
Rašytojų draugijos pirmininkas 
A. Venclova skundėsi, kad ne visi 
rašytojai ir kritikai ideologinia
me fronte pasireiškę tinkamai. Iš 
Sniečkaus, Gedvilo, Niunkos ir 
kitų komunistų kalbų paaiškėjo, 
kad Lietuvoje dar plačiai veikia 
“praeities veikėjų idealizavimas”. 
Kitaip tariant, Lietuvos gyvento
jai dabar dar neatsisako tautinių 
tradicijų, gerbia tautos praeities 
didvyrius ir, anot Niunkos, “su
darinėja jiems tautos didvyrių au
reolę”, iškelia “buržuazinės kul
tūros tradicijas” ir tuo būdu tem
pia jaunimą į “nacionalizmo ba
lą”.

“Labai silpnas ideologinio darbo 

baras dar tebėra ateistinė propa
ganda, materialistinės pasaulėžiū
ros ugdymas”, prisipažino tas pats 
Niunka. Pokariniais metais žymūs 
darbo žmonių sluoksniai išsivada
vę iš bažnyčios įtakos. “Tačiau da
lis darbo įmonių dar tebėra jos 
įtakoje. Todėl materialistinės pa
saulėžiūros ugdymo klausimai tu
ri būti visų partinių organizaci
jų dėmesio centre. Tai yra vienas 
svarbiausių mūsų ideologinio dar
bo uždavinių... Mes turime rim
čiau šį dėmesį skirti ateistines 
propagandos lygio kėlimui, nuolat 
ieškoti naujų, veiksmingesnių šio 
darbo formų”.

“PRASČIOKAI”
NORI LAISVĖS

J. Paleckis, Augšč. tarybos pre
zidiumo pirmininkas, tautiniai nu
sistačiusius gyventojų sluoksnius 
net anarchistais pavadino:

“Deja, ir dabar dar mūsų vi
suomenėje sutinkami atskiri žmo
nės su anarchistinėmis, individua
listinėmis, smulkiaburžuazinėmis 
nuotaikomis, politiniai cinikai, ne- 
nusikratę buržuazinėmis, naciona
listinėmis atgyventomis idėjomis 
mėgstą plepėti apie ‘laisvę’, bet 
nesugebą atskirti, kur laisvė ir 
kur nelaisvė”.

Pažvelgus į reklamuojamas bur
žuazines laisves, ‘‘kurios bukapro
čiams prasčiokams atrodo labai 
patrauklios”, Paleckiui tiesiog bai
su pasidaro. Prasčiokus iškonevei- 
kęs, Paleckis ir inteligentijoje 
mato daug negerovių: “Lietuvos 

■ inteligentijos tarpe yra atskirų 
žmonių, kurie, nepakankamai ge
rai suprasdami partiškumo princi
pą, komunistinėms idėjoms prieš
pastato nacionalines idėjas”. E.

Savaitės Žinios
★ NATO (šiaurės Atlanto Pak

to Sąjunga) pagaliau nusprendė 
ginkluoti šios organizacijos žinioj 
esančius pėstininkus hidrogeni
niais ir atominiais ginklais. Ir iš 
viso NATO pėstininkų pajėgos nu
tarta padidinti iki 30 divizijų, ku
rių pusė turėsianti hidrogeninį 
apsiginklavimą.

Vakarų Vokietijos krašto ap
saugos ministeris pranešė, kad 
Vokietija jau suorganizavo 7 pės
tininkų divizijas iš pažadėtų 12.

NATO vyr. pajėgų viršininkas 
Amerikos gen. Norstad pareiškė, 
kad jis turįs patikimų žinių, jog 
Prancūzijos vyriausybė sutiko įsi
leisti atomines amerikiečių bazes. 
Anglija ir Amerika jau pasirašė 
sutartį, pagal kurią iki Kalėdų 
Anglijoj stovinčios amerikiečių 
bazės bus pilnai apginkluotos hid
rogeniniais ginklais ir balistinė
mis raketomis.

Kanados gynybos ministeris 
Pearkes iškėlė reikalą sudaryti 
Europoje maisto atsargas kad, ka
rui prasidėjus, būtų išvengta Ru
sijos povandeninių laivų pavojaus 
jam pervežti. Tam tikslui jis pa
siūlė Kanados kviečius, mėsą, mil
tus ir kitus produktus. Šie rezer
vai, esą, aprūpinsią Europą pir
momis kritiškomis karo savaitė
mis.

Kaip matome, tuo pačiu laiku, 
kada kalbama apie viršūnių kon
ferenciją ir taiką, iš antros pusės 
ruošiamasi karui.

★ Sovietams iki gyvo kaulo įky
rėjus su savo, siūlymais dėl vir
šūnių konferencijos, Vakarų val
stybės pagaliau sutiko, kad Mask
voje būtų pradėti ambasadorių 
lygmens pasitarimai sušaukti už
sienių reikalų ministerių konfe
renciją, kuri nustatytų pačią vir
šūnių konferencijos datą ir dar
botvarkę. Sovietai spiriasi, kad 
ta vad. viršūnių konferencija bū
tinai turinti įvykti,’nes jau pats 
tarimosi faktas sušvelninsiąs tarp
tautinės įtampos atmosferą,' ta
čiau vakariečiai yra nuomonės, 
kad jau prieš tai reikia matyti, ką 
konferencija atsieks ir ar iš viso 
yra prasmės ją šaukti.-

★ Londono savivaldybės rinki
mus triuškinančia persvara laimė
jo darbiečiai. Darbiečiai atrodo 
turės 14 Londono priemiesčių bur
mistrų, kai tuo tarpu konservato
riai tik septynis. Ir iš viso Ang
lijos gyventojų nuotaikas sekant, 
daroma išvada, kad ateinančius 
parlamento rinkimus laimės dar
biečiai.

★ Indonezijos vyriausybininkų 
pranešimu, prasidėjo mūšiai Pie
tinėje Sumatroje, kur vyriausy
bininkai pradėjo keltis prie suki
lėlių centro Padang. Soekarno pa
jėgos, esą, išsikėlusios iš laivų ir 
nuleistos parašiutais, pradėjo mie
sto puolimą.

Sukilėliai duoda priešingus pra
nešimus. Jie taip pat patvirtino 
invazijos bandymą, bet, esą, jų 
pajūrio artilerijai pavyko vyriau
sybininkų pajėgas suvaryti atgal 
į jūrą.

★ Pietų Afrikos rinkimus vėl 
laimėjo nacionalistų partija, ku
ri, atrodo, sieks visiško atsisky
rimo nuo Anglijos. Yra žinių, kad 
jie Pietų Afriką paskelbs respub
lika.

' ★ Australijos darbo partijos 
vadas dr. Evattas viešai pasiūlė 
prieš kurį laiką atskilusiai demo
kratinei darbo partijai taiką per 
ateinančius federalinius rinkimus.
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PASAULIO LIETUVIŲ SPAUDĄ PAVARČIUS
DABARTINIU LIETUVOS ĮVYKIU

< • K
KOMENTAVIMAS

Šia antrašte “Drauge” Al. Ba
joras visiškai su pagrindu pataria 
būti atsargiems, kai komentuoja
ma okupuotosios Lietuvos įvykiai, 
šiuo klausimu jis rašo:

“Daug kartų įvairiuose lietuviš
kuose laikraščiuose ir žurnaluose 
teko skaityti straipsnių, jų auto
rių nuomone, labai išmintingų, 
bevertinančių vienų ar kitų Lietu, 
vos įvykį, vieną ar kitą ten pasi
rodžiusią knygą ar straipsnį.

Jeigu tėvynėj bevargstanticms 
lietuviams pavyksta pro labai tan
kų cenzūros rėtį kaip nors pra
lįsti ir vieną kitą mintį tikroj lie
tuviškoj dvasioj pravesti, tai mes 
čia, laisvame pasauly gyveną lie
tuviai, taip jau tą mintį iskede- 
nam, taip išryškinam, o tenykštį 
autorių išaugštinam, pavadindami 
net “dudincevu”.

Arba vėl: koks nors dar iš lais
vos Lietuvos laikų profesorius, 
valdininkas, mokytojas ar kurios 
kitos profesijos asmuo šiaip taip 
iki šiol išlaviravo ir savo ar pa
našioj vietoj išsilaikė: tai, mes su
žinoję, kai jau pradėsim čia savo 
spaudoj jo pavardę linksniuoti ir 
jo darbus n. Lietuvos laikais mi
nėti, tik laikykis, brolau.

Arba dar — esam įnikę viską, 
kas vyksta dabartinėj Lietuvoj, 
peikti. Net iki tiek įsileidom į 
peikimą, kad vieno profesinio 
žurnalo redaktorius, užsakydamas 
straipsnį apie Lietuvoj išleistą 
profesinę knygą, iš anksto laišku 
prašo būsimą str. autorių viską iš
peikti. Ir būdami objektyvūs ne- 
daugiausia rasime bolševikų val
domoj Lietuvoj girtinų dalykų, 
bet, pasileidę į visko beatodairini 
peikimą, neatsidurkime padėty 
kaip su “sputniku” — visose sri
tyse atsilikę bolševikai paleido

“DRAUGO" JAU SEPTINTAS PREMIJUOTAS 
ROMANAS

Šių metų “Draugo” 1.000 dole
rių premija atiteko Jeronimui Ig- 
natoniui už romaną "Ir nevesk 
į pagundą”. Tuo būdu naujas, 
nors jau ir ne visai jaunas žmo
gus, įėjo į mūsų literatūrą.

Jeronimas Ignatonis, gimęs 1902 
m. kovo 13 d. Užraguvio k., Rasei
nių apskr., 1926 m. baigė Panevė
žio mokytojų seminariją, 1943 m. 
Vilniaus universiteto hum. moks
lų f ak. (specialybė lituanistika). 
Mokytojavo Liepojos lietuvių mo
kykloje, Raguvos vidurinėje mo
kykloje, ilgiausiai Kaune, vado
vaudamas Aklųjų institutui, vė
liau įvairiose pradžios mokyklo
se. Be to, kurį laiką buvo Alytaus 
apskr. pradžios mokyklų inspekto
riumi, Vokietijoje Muencbene lie
tuvių gimnazijos inspektorius ir 
LB apygardos švietimo skyriaus

g JERONIMAS IGNATONIS■ IR NEVESK I PAGUNDA
I 1 (
g IŠTRAUKA IŠ “DRAUGO” PREMIJUOTO ROMANO

“... Broleli, atvažiuok ir nesvy
ruok. Brūkštelk laiškutį, ir aš kin
kau arklius. Kelias tolimas, bet 

mielas. Laukai, pievos, miškai. Kai 
pradedi į kalną važiuoti, tai tik po 
penkių valandų pakalnėje sustoja 
ratai. Jau vien dėl kelionės apsi
moka. Pas mane šviežaus oro ir 
saulės iki valios ir nemokamai. 
Lašinių ir duonos taip pat. Dėl 
darbo nebūkštauk. Sudarysime 
dienotvarkę, pamokų lentelę ir 
basta. Taip ir laikysimės. O su 
manimi tau vargo nebus. J kampą 
nereiks klupdyti. Užbrėši su na
gu, nuo kurios vietos iki kurios 
man reiks paruošti pamokas, ir 
bus padaryta. Manimi gali pasiti
kėti. Kalbu rimtai. Ką darau, tai 
ir padarau, šią vasarą žūt būt tu
ri būti paruošti abitūros egzami
nai. Tik atvažiuok. Dėl atlyginimo 
susitarsime. Pagaliau tai smulkus 
reikalas. Svarbiausia, kad darbo ir 
laiko marios!...”

Rašo buvęs pirmųjų gimnazijos 
klasių draugas Simas Gailius. Jis 
dabar mokytojas. Toli provincijo
je, kaime. O aš ketvirto kurso hu

“sputniką” ir jis skrieja dangaus 
skliautuose, o mūsasis, visokerio
pos pažangos šalies “satelitas”, tik 
keletą pėdų pakilęs “nutūpė gar
bingai”.

Visur reikalingas saikas ir iš
mintis. Kada rasim ir pripažinsim 
ir “už geležinės uždangos” esa
mus- pasiekimus, o jų, nors ne
daug, bet yra ir ne vien “sputni- 
ko" paleidime, tai ir kritika bei 
peikimas peiktinų dalykų — jų 
marios — bus realūs ir patikimi.

Visais tais atvejais mūsieji str. 
rašytojai ir komentatoriai (aš vi
sada esu linkęs viską švelninti) 
nepagalvoja, į kokį pavojų stato 
savo užguitą ir bedrebantį brolį 
lietuvį. Tiesiog prašosi mintis, kad 
tie mūsų raštininkai lyg pirštu 
rodo enkavedistui — ana Jonas 
Jonaitis kaip rašo, aure Petras 
Petraitis dar tebėra, kaip ir bu
vęs, “kruvinojo Smetonos” laikais 
“šiltoj vietoj” ir, rodos, šaukte 
šaukia: suimkit Joną, ištremkit 
Petrą ir Lt.

Tų mūsųjų raštininkų daugelis 
bolševikinio režimo asmeniškai 
nėra išgyvenę ir įvykius taip “nu- 
komentuoja”, kad, skaitant tuos 
komentarus, “nei bėgt, nei rėkt”.

Ir tariamųjų str. rašytojai ir 
laikraščių redaktoriai turėtų gi
liai įsidėti į galvas, kad mūsąją' 
spaudą bolševikai seka nuosekliau 
sistematiškiau ir kruopščiau, ne-Į 
gu mes darom su jų spauda.

Netarnaukim nei sąmoningai,' 
nei nesąmoningai enkavedistams 
it nežudykim savųjų brolių bei 
sAerų — jie ir taip labai sunkiai 
kenčia. Jei jau labai niežti plun
ksna pakomentuoti kurį ten įvyks
tantį įvykį, komentuokim taip, 
kaip tas kultūringame pasaulyje 
įprasta ir komentuokim tie, kurie

vedėjas. I Jungtines Amerikos 
Valstybes atvyko 1949 m.

Be to, jis dar lankė 1930-33 
Kauno Konservatorijos dainavimo 
skyrių, trejus metus vadovavo sa
vo suorganizuotam Ramovės korp. 
chorui ir su juo surengė per 100 
koncertų įvairiose Lietuvos vieto
se ir per radiofoną. Chicagoje bu
vo suorganizavęs tremtinių vyrų 
chorą. “Dainavos” ansamblyje tal
kina dirigentui paruošti partijas. 
Spaudoj laureatas pradėjo daly
vauti nuo 1927 metų (Rygos Bal
se). Be straipsnių, spausdino eilė
raščių (Aklųjų Dalioje) ir belet
ristinių dalykų, ypač feljetonų ir 
yra rašęs scenos vaizdelių, ramo- 
vėnų vaidintojų grupės vaidintų 
per radiją. Kitų dramos ir bele
tristikos veikalų turi rankraščiuo
se. 

manitaras ir gyvenu Kaune.
Pasiūlymas įdomus, o ypatingai 

man. Dirbu privačioje studijoje, 
kuri vasaros metu visiškai užsida
ro. Verskis kaip nori per vasarą, 
o išvažiuoti neturiu kur. Kai ma
no tėvai pamečiui išmirė, broliai 
pardavė tėviškę ir išsiskirstė kas 
sau. Vienas panūdo mieste laimės 
jieškoti, o kitas net į Braziliją 
nukilo. Ir dabar jau daugiau de
šimt metų kaip nebuvau kaime. 
Jau dešimt metų, kaip mano basos 
kojos nebraukė pievose šaltos ra
sos! Kai išeini, būdavo, prieš sau
lei tekant grybauti, kad ir kaž
kaip užraitytumei kelnes, vistiek 
sušlapsi. Tokia rasa. O kai perbri- 
dai per pievas — tarpupirščiai 
pilni varpų, ir nuo kojų žlega van
duo. Ir neduok Dieve tuomet at
mušti kojos nykštį į atkerusią ber
žo šaknį!...

Ir tu susilaikyk nuo tos pagun
dos, kada visos aplinkybės kužda 
— važiuok. O ilgesys saulėtų die
nų kaimo tylumoje toks didelis ir 
nenugalimas. Kai tik užmerkiu 
akis, tuojau regiu lankų virtines,

toj srity esam kompetentingi. 
Venkim, nesant būtinam reikalui, 
minėti pavardes, o juo labiau pra
vardžiuoti “dudincevais”.

Yra atitinkamos kompetentingos 
institucijos ir asmenys, kurie Lie
tuvoj vykstančius įvykius seka ir 
tinkamai fiksuoja.”

ŽYDAI NEDĖKINGI
Kitame laikraščio straipsnyje J. 

Baltis šitaip rašo:
Iš visų Lietuvoje gyvenančių 

tautinių mažumų prie valstybės 
atkūrimo ir palaikymo, rodos, ma
žiausia prisidėjo žydai. Jų reika
lams buvo skirtas ministras, kul
tūrinė autonomija jiems buvo pri
pažinta, augštais pareigūnais jie 
buvo skiriami, bet organizuotai 
jie mažai dirbo valstybės naudai. 
Rusams komunistams užplūdus, 
jie skubiai perėjo komunistų tar
nybon, o kiti, pasitraukę į užsie
nį, Lietuvai nepalankius pasikal
bėjimus spaudoje darė ir Lietuvai 
kenksmingus laiškus rašinėjo 
Amerikos spaudoje (“New York 
Times”).

Tiesa, antrojo Pasaulinio karo 
laiku daug žydų nukentėjo dėl 
hitlerinių vokiečių siautimo. Nu
kentėjo nuo jų ir lietuviai, taipgi 
h* Lietuvos žydai. Bet daug žydų 
išgelbėjo lietuviai — daug kuni
gų tokiais gelbėtojais buvo — 
slėpdami žydus nuo vokiečių ir 
panaudodami visokias priemones, 
net savo gyvybę statydami pavo- 
jun, kad daugiau žydų išgelbėtų. 
Buvo ir tokių nuotykių, kad, hit
lerininkų — vokiečių įsakytas duo
ti komandą žydams sušaudyti, lie
tuvis karininkas, vieton tokios ko
mandos, patsai nusišovė. Panašių 
įvykių ir lietuvių pasiaukojimo 
žydų labui buvo labai daug, bet 
žydai apie juos kuomažiausiai kal
ba. Tuo tarpu kiekviena proga, 
jie niekina lietuvius, drumsčia ži
nias apie Lietuvos valstybę, iš
kraipo vietovių vardus ir tiksliai 
arba “iš seno papročio” daro žalą 
Lietuvos reikalams.

Bone bus vėliausias toksai žydų 
elgesys pasireiškęs stambiame 
“McCall’s” žurnale. Tame žurnale 
John Barlow Martin ir S.L. 
Shneiderman ilgame straipsnyji 
antrašte “The Mother Who Lived 
A Miracle” aprašo Šiauliuose gy
venančius žydus — jų patyrimus 
hitlerininkų okupacijos laiku. At
pasakodami savo skurdą, pažymi, 
kad žydus persekiojo “vokiečiai ir 
lietuviai fašistai”. Aprašo, kaip 
žmonai buvę uždrausta gimdyti, 
kaip jinai slaptai pagimdė sūnų 
ir su kunigo Lapio pagalba pavy
ko naujagimį slaptai išnešti iš ge
to ir apgyvendinti pas katalikę 
Sadauskaitę. Tos lietuvės 'globo
jamas, tas vaikutis išgelbėtas, iš
auklėtas ir pagaliau “didele Kru- 
ščiovo ir Bulganino malone” pa
vyko tą vaikutį, sulaukusį 14 me- 

kurių lygumoje auga vešli žolė, o 
viduriu vingiuoja krūmais apau
gusi upė. Ir žydėjimas tų lankų! 
Per dešimt metų nenuvyto gelto
ni, purūs murinai, grakščiosios 
raudonžiedės avižės ir mažučiai 

kvapūs čiobreliai. Jie tebežydi ma
no atmintyje žiemą ir vasarą, die
ną naktį... O saulė tokia kaitri! 
Ji tebešildo mane, kai tik prisi
menu ją lankoje matytą. Ir ji nie
kuomet neužgęs, ta mano vaikys
tės saulė!...

O laiko marios! Ir ištikrųjų kas 
kaime veikti? Nieko, absoliučiai 
nieko. Aš prisimenu, kaip mūsų 
kaimo mokytojas — arba išnykda
vo vasarai, arba dienų dienomis 
kilbukus meškeriodavo, ir tiek. 
Miega, būdavo, iki dvyliktos, o pa
skui už meškerės ir į paupį, ii’ 
prasėdi iki saulėlydžio. O jis meš
kerioti eidavo kaip į atlaidus. Bal
tais vasariniais batais, baltomis 
kelnėmis, lengvu tamsiai mėlynu 
švarku ir palaidų plaukų gniužu
lu ant galvos išeidavo į lankas. 
Vaikščiodavo kaip gandras, kol 
nutūpdavo kur prie sietuvos, kur 
saulės spindulių išeidavo pamed
žioti karosai, ešeriai, šapalai.

Ir kaip tave nevilios tokios be 
rūpesčių dienos! Dienos pilnos 
saulės, sočios laiko ir gausios po
ilsio. Ypač išvargusiam miesto 
žmogui. Tiek nemigo naktų, kol 

tų amžiaus, atgabenti Brookly- 
nan pas jo tėvus.

Savo pasakojimuose žurnalis
tams jie kalba apie “Shavel”, 
“Kovno”, “Russian Lithuania”, 
nors matomai ilgai gyveno laisvo
je Lietuvoje ir, be abejo, turėjo 
progos apie Lietuvos vietovar
džius žinoti. Jie garbina įvairias 
žydų organizacijas ir pavienius 
žydus, kurie pagelbėjo jiems iš 
hitlerininkų pasprukti ir pagaliau 
čia atvykti. Bet apie kunigą “La- 
pį” ir “Sadauskaitę”, kuri rizika
vo savo laisve ir net gyvybe, kad 
žydams pagelbėtų ir jų naujagi
mį išsaugotų, vien tik užsimena
ma ir net nepasakoma, kad jiedu 
buvo lietuviai. Juk jei ne tų — 
ir daugelio kitų lietuvių pasiauko
jimas — tai daugeliui žydų, dabar 
besidžiaugiančių laisve, nebūtų 
buvę progos laisvon šalin atvykti.

Tenka apgailestauti, kad žydai 
pasireiškė savo nedėkingumu: ru
sams komunistams užplūdus Lie
tuvą daugelis žydų tapę komunis
tais pareigūnais, persekiojo ir 
kankino lietuvius. Kiti, pasiekę 
laisvąjį pasaulį, vieton tarti jei 
jau ne dėkingą, tai bent palankes
nį žodį, stengiasi iškraipyti fak
tus apie Lietuvą ir parodyti lietu
vius blogoje šviesoje.

Suprantama, pasitaikė pavienių 
žydų, plačiau žiūrinčių ir šiek 
tiek palankiau nusiteikusių; pri
vačiuose pasikalbėjimuose jie rei
škia lietuviams komplimentų, bet 
viešai pasisako neigiamai arba 
nieko apie Lietuvą nepasako.

įvairu ir idomu
IŠTRAUKA IŠ GAUTO IŠ 

LIETUVOS LAIŠKO
“Viena proga padarėme ekskur

siją į Kryžių kalną. Mano brangu
sis, aš vargiai pajėgsiu aprašyti 
šitokį Dievo stebuklą. Tai kryžių 
miestas. Apylinkės, kurtose yra 
tas stebuklingasis kalnas, yra la
bai gražios. Piliakalnis, kuris, le
gendos pasakojimu, yra savo že
mėmis uždengęs bažnyčią, yra ga
na augštas. Kelią prie įėjimo puo
šia abiemis pusėmis pastatyti di
deli meniški kryžiai. Lipant į 
kalną, malda pati veržiasi iš krū
tinės, ir pats savęs nejunti.

Čia geriausiai pajunti, kad mū
sų tėvynės Dievo niekas nepajėgs 
žmonėms iš širdžių išplėsti, ir tik 
čia pajunti, kokia kenčianti ir 
varginga yra mūsų tėvynė... Aš 
lipau į kalną, o kiti kopė į jį ke
liais. Keliaklupsti kopė į kalną ir 
vaikai, kuriems mokykla draud
žia melstis. Tik didelių kryžių čia 
yra apie trys tūkstančiai, kuriuos 
pastatė paskutinių trijų metų lai
kotarpyje. Juos stato grįžę iš Si
biro gyvi, atgavę sveikatą, grįžę 
iš kalėjimų, išlikę gyvi nuo kul
kų.

Netoli nuo kalno yra šaltinis. 
Ligoniai čia mazgojasi akis ir vei- 

padarai vieną egzaminą! O kiek 
nervų! O laiko to tiek maža! Rim
tai aš pradedu dirbti tik nuo de
šimtos valandos vakaro, kada žmo
nės sugula ir miestas aprimsta. 
Kojų keliai atšąla nuo per ilgo sė
dėjimo be judesio ir pradeda lem
pos šviesa mirgėti. Laiko to taip 
ir nematai. Ir netiki savo ausimis, 
kai išgirsti Karo muziejaus laikro
dį mušant dvi, tris nakties. Pas
kum rytą sunku beatsikelti, bet 
dar sunkiau judėti. Kai tik atsi
sėdi bato auti, taip ir prilimpi prie 
kėdės. Galva tokia sunki ir sald
žiai svaigi. O dabar štai Simas 
man žada marias laiko. Tai bent 
išsimiegosiu! Už visą žiemą.

— Atvažiuoju! — girdžiu, atei
na išvargusiom mintim žodžiai, ir 
aš parašau draugui atsakymą — 
taip.

Sėdžiu traukinyje ir galvoju, 
kaip aš sutiksiu draugą, kurio ne
mačiau dešimt metų! Ar aš bepa- 
žinsiu jį, o jis mane? Ir apie ką 
mes dabar galėsime kalbėti? Daug 
dienų ir valandų išgyventa saus- 
klrai.

Prisimenu labai gerai Simą Gai
lių. Nežinau, kodėl mes jį vadin
davome Simuku. Gal dėl to, kad 
jis buvo labai judrus ir smulkaus 
veido, nors ūgiu nesiskyrė iš mū
sų. Jis nešiodavo ilgus plaukus. 
Kaip poetas. Standūs šatenai

IŠ SOVIETINĖS “TIESOS”
FAKTAI AISKOS IR

EKSPERIMENTAI VIŠTIDĖJE
Jonavos rajone yra durpių įmo

nė “Didysis raistas”, šiame rais
te mes ir elektrą turime. Ji pade
da mums dirbti, kai kur šviečia. 
Neseniai įmonės viršininkas įvedė 
elektros šviesą ir į savo... višti
dę. Sako, nori, kad vištelėms va
karais būtų linksmiau. Prie švie
sos, sako, jos ir kiaušinių daugiau 
sudės...

Neblogi tie paukščių giminės 
padarėliai. Nieko aš prieš juos ne
turiu. Tik kažin, ar ne per anksti 
vištoms elektros šviesa, kai ne 
visų darbininkų butuose ji yra?

Taigi, prašome įmonės viršinin
ką Kutkaitį ir elektromonterį 
Žadvydą mesti visokius šposus ir 
eksperimentus su vištomis ir grei
čiau aprūpinti šviesa darbininkų 
butus.

Darbininkas Pr. Šliuževičiua 
Iš “Tiesos”, 1958.11.9.

LIGONINĖ. KURIOJE GALIMA 
SUSIRGTI

Valstybinio statybos tresto Nr. 
7 Vilniaus montavimo valdyba pa
statė Varėnoje ligoninę. Ligoninė, 
kaip ligoninė. Neveikė tik centri
nis šildymas, nebuvo skalbyklos, 
kai kuriuose skyriuose — ir elekt
ros. Statybininkai, perduodami li-

<
dus. Senukas sargas pasakoja, 
kad, nors jau visos nuo kryžių 
Kančios yra nuplėšytos, čia jų 
niekas nepaliečia, ir, jei kas čia 
kažinką palieka, niekas pirštu ne
pajudins ir nepavogs. Net unifor
muoti keliais eina i kalną ar apie 
kalną. Matai, mūsų Dievo niekas 
neįstengs iš širdžių išplėšti. Ir, 
jei kada grįši, rasi mus senus, 
suvargusius, bet tuos pačius ir ne
nustojusius mylėti savo Tėvynės”.

Č1KAGIETIS, KURIS 
GAUDOMAS LIETUVOJE

Prieš kelias savaites teko susi
tikti su vienu bičiuliu, kuris jau 
septyneri metai gyvena Chicago
je. Jis papasakojo labai įdomų ir 
charakteringą įvykį. Po ilgos per
traukos užmezgė ryšį su Lietuva. 
Sužinojo, kad jo artimieji gimi
nės labai nukentėję nuo bolševi
kų teroro ir išblaškyti po visus 
kampus. Kai nukentėjusius gimi
nes pasiekė jo laiškai, tai jie pra
dėjo maldaute maldauti, kad "gy
vasis amerikietis” parašytų laišką 
savo ranka ir pasirašytų tikrąja 
pavarde. Tada esą jų padėtis ten 
pagerėtų... Giminių prašymas bu
vo patenkintas. Bet Lietuvoje la
bai nustebo NKVD pareigūnai.

plaukų pluoštai nukrisdavo šo- 
nuosna ir pridengdavo perdaug 
atkerusias jo ausis. Plaukų kudu- 
lo fone jo veidas dar labiau su
smulkėdavo. Ir mes nebe juokais 
jį pavadindavome kaikadu kudliu- 
mi. O mūsų šeimininkė, kur mes 
gyvenome, kaip tik turėjo tokį : 
šuniuką, visą apžėlusį ir nepap-l 
rastai mažute galvute. Jo galvutė 
kaip nulupta bulvė įsprausta pa-; 
kulų kuodelin su mažutėm juo
dom skylutėm akyse. Simas pyk
davo, kai mes jį pavadindavome 
kudliumi.

Simas buvo draugiškas visiems, 
o ypatingai man. Jis man padėjo 
persiristi per trečią klasę, iš ant
ros tiesiai į ketvirtąją, o jis pats 
šoko į penktąją. Mūsų šuoliai bu
vo sėkmingi. Ir rudenį, kada mu
du džiaugėmės savo laimėjimu, aš 
ketvirtoje, o jis penktoje klasėje, 
įvyko istorija, kuri ir perskyrė 
mus. Kaip tik tą rudenį lenkai po 
apgaulingos sutarties pasiuntė Že
ligovskį Lietuvą užkariauti. Tuo 
metu valdžia vėl kreipėsi į Lietu
vos jaunimą, kviesdama jį į sa
vanorių eiles, ginti krašto lais
vės. Simas pakilo vieną rytą ir 
pasakė:

— Einu į savanorius.

BE KOMENTARŲ

goninę naudotis, pažadėjo per mė
nesį viską sutvarkyti.

Tai buvo pernai kovo mėnesį. 
Per praėjusius metus naujus ligo
ninės vyr. gydytojas dešimtis raš
tų nusiuntė tresto ir jo vyr. inži
nieriui J. Dilbai, pats į Vilnių ke
lis kartus per mėnesį važiuoja, 
telefonais skambina. Jis ir gražu
mu prašo, ir reikalaute reikalau
ja įvykdyti pažadą, užbaigti ligo
ninės statybą. Net prokurorus į 
pagalbą kvietėsi. Bet ligoninėje 
vis tiek šalta, durys ir langai per
simetę. žodžiu, viskas atrodo taip 
pat, kaip ir prieš metus. Skirtu
mas tik tas, kad neseniai lubos 
vienoje palatoje iškrito. Ką jau 
ką, bet sveikatą šioje ligoninėje 
tikrai gali prarasti.

E. Girčyi

Iš “Tiesos” 1958.II.9.

IŠKONEVEIK1AMI UŽSIENIO 
LIETUVIAI. Ir Vilniaus “Tieso
je” ir repatriantams vilioti laik
raštyje “Tėvynės Balse” pastaruo
ju metu tonas prieš užsienyje 
gyvenančius lietuvius paaštrėjo, 
žinomesni lietuviai iškoneveikia- 
mi paskutiniais žodžiais. Kai ku
rie apibudinami tokiais žodžiais: 
**... kruvinas nuo galvos ligi kojų 
hitlerininkų šuo, kiršintojas...”

NKVD turimomis žiniomis, tas 
asmuo, kuris septyneri metai gy
vena Chicagoje ir prieš tai dar 
gyveno Vokietijoje, tebevadovau
jąs Lietuvos partizanų grupei X 
apylinkėje, kur ir dabar dar ret
karčiais pasireiškia partizanai.

Kai reikalai atsistojo tokioje 
plotmėje NKVD prispyrė gimines, 
kad “gyvasis amerikietis” dar at
siųstų ir savo fotografiją ir tuo 
įrodytų, kad jis gyvena ne Lietu
vos miškuose, bet laisvoje ir lai
mingoje Amerikoje. Nežinau, ar 
bičiulis savo fotografiją jau pa
siuntė ir ar iš viso ją siųs, bet 
šis įvykis mums liudija, kad oku
puotoje Lietuvoje dar pasireiškia 
ir ginkluotoji rezistencija, kad 
NKVD visų lietuvių pabėgėlių, da
bar gyvenančių laisvuose Vaka
ruose, dar nėra iššifravusi, o bol
ševikų į nelaisvę paimti Lietuvos 
partizanai neišdavinėjo kovos lau
ke tebesančių vadų, bet rėmėsi 
pavardėmis tų žmonių, kurie pa
sitraukė į Vakarus ir kuriems te
begrosią bolševikų pavojus.

• TAUTINIS KONGRESAS 
NEW YORKE, įvyks gegužės 30, 
31 d. ir birželio 1 d. Kongresui 
ruošti sudarytas komitetas: Euge
nijus Bartkus — ALT S-gos pir
mininkas, J. Budrikis — Rezisten- 
cinės Santarvės atstovas, Dr. S. 
Stankus — Tautinio Sąjūdžio ats
tovas. (Komitetas vėliau papildy
tas kitų taut, organizacijų atsto
vais).

LT S-gos pirmininkas inž. Eu
genijus Bartkus buvo sušaukęs 
tautinių organizacijų pirmininkus 
ir tautinės spaudos atstovus kon
ferencijai, kuri įvyko vasario 23 
d. Menininkų Klubo patalpose, 
Chicagoje. Konferencijos pradžio
je p. Bartkus pareiškė, kad šios 
konferencijos tikslas yra apsvars
tyti būsimo kongreso New Yorke 
programą. Kongreso šaukimą pas
katino būtinas reikalas sustiprin
ti lietuviškų tautinių pajėgų da
lyvavimą Lietuvos laisvinimo ak
cijoje ir suderinti mūsų reiškimą
si Lietuvių Bendruomenėje, Bal
te ir Alte.

Dr. J. Paplėnas, inž. J. Jurkū
nas, Teodoras Blinstrubas padarė 
kondensuotus, bet giliomis to klau- 

I simo studijomis pagrįstus prane
šimus. Visi trys davė konkrečius 
siūlymus, kurie turėtų būti kon
greso apsvarstyti ir vėliau įgy
vendinti. Konferencijos dalyviai 
domėjosi visais klausimais pripa
žino tų reikalų aktualumą ir paža
dėjo greitu laiku visa tai apsvars
tyti savo narių tarpe.

Konferencijoje dalyvavo ALTS,. 
LTS, LTAS, ALRS, LAS, Dirvos, 
Vienybės ir Laisvosios Lietuvos 
atstovai.
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Pirmos Paskaitos 
Lituanistiniuose Kursuose

Švietimo Tarybos suorganizuo
tų Lituanistinių kursų paskaitos 
Adelaidėje prasidėjo balandžio 11 
dienų ir dabar jau vyks kas penk
tadienis Lietuvių namuose nuo 7 
v. 30 min. vakaro iki 9 v. 30 min.

Į pirmąsias paskaitas atvyko 22 
jaunuoliai ir beveik tiek pat su
augusių.

Lietuvių Literatūros kursą pra
dėjo Pranas Pusdešris tema “Ra
šytinės Lietuvių Literatūros prad
žia”. Be jo, apie Lietuvių Litera
tūrą skaitys Pulgis Andriušis ir 
L. Pakalnis. Pakalnio pirmoji pa
skaita apie Kristijoną Donelaitį 
(Didis pasaulis mažam Lietuvos 
kaime) paskirta balandžio 25 .die
nai, bet kadangi tą dieną Lietu
vių Namuose vyks balius, kursų 
paskaitos atkeliamos diena anks
čiau ir įvyks balandžio 24, ket
virtadienį. Pulgio Andriušio pas
kaita Lietuvos girių dainius (apie 
Simaną Daukantą) numatyta ge
gužės 9 dienai.

Lietuvių kalbos kursą pradėjo 
A. Gavelis. Jam talkininkaus Z. 
Gerulaitis.

Ponia Reisonienė, kurios namuo- 
se ilgą laiką buvo rengiami gra
žūs ir jaunimo pamėgti linksma- 
vakariai jaunimui, rūpinasi, kad 
Lituanistinių Kursų kursantai ga
lėtų sujungti naudingumą su ma
lonumu. Tam tikslui ji, kaip Švie
timo Tarybos jaunimo sekcijos ve
dėja ir aktyviausia šių kursų or
ganizatorė, pertraukų metu orga
nizuoja kursantams arbatėles. 
Kursančių ir moterų sekcijos tal
kininkaujama ji tą arbatėlę jau 
surengė ,ir po pirmosios Lituanis-- 
tinių Kursų paskaitos. Ateityje 
jaunimas galės ne tik vaišintis, 
bet h* pasišokti pertraukų metu. 
P. Reisonienė rūpinasi surinkti

VELYKINĖ IŠKILA
Velykų Antrąją dieną Brisba

nas Apyl. Valdyba suruošė pirmą 
iškilą vandenimis, kurią atitikome 
į Bishop’o salą, esančią vandeny
no pakraštyje,- priešais Brisbanės 
upės žiotis.

Apie 9 vai. sugūžėjęs prieplau- 
kon skaitlingas būrelis tautiečių 
žvalgėmės į pklūduriuojančius 
upėje laivus, vilkikus ir valtis, 
spėliodami, kuris iš jų būtų sau
gesnis ii’ patikimesnis, nes po 
Skaubryn nugarmėjimo vandeny
ne, daugis tapome atidūs ir atsar
gūs.

Bet pasirinkimo neturėjome, o 
buvome sušokdinti į šiaip sau Šar
kių apkandžiotą laivelį, galintį 
kelti ir iš karto nuskandinti iki 
150 žmonelių.

Taigi pasikrovę savo krepšelius 
apie 9 vai. išjudėjome.

Vieni akordeonui pritariant su
dainuodami, kiti šiaip velykiniuo
se apmąstymuose skendėdami, 
apie pusantros vai. slinkome upės 
vaga į paskyrimo uostą.

Lydėjo mus bežuvaujančių pe
likanų pulkeliai, įvairiaspalviai 
upės pakrančių gyventojų name
liai ir aprūkę fabrikų kaminai. , 

Salelė — nedidelė, vėjų ir sū
raus. vandens nugarinta, vos tik 
iš vandens iškilusi.

Jokių žvėrelių čia neužtikome, 
tik retuose krūmeliuose radome 
du prijaukintus emiu.

Pasistiprinus, Vald. p-kas Stan
kūnas nebeleido dykinėti, bet vi
sus įjungė į jo paties sugalvo
tas išdaigas.

Pirmiausia privertė sunešti ir 
iškloti ant stalo Velykinius mar
gučius, iš kurių komisija atrin
ko gražiausius, aišku — premi
juodama.

įsismaginę ir sustoję į glaudų 
ratą traukėme ’“Katinas ant pe
čiaus tupėjo, tupėjo”, kol kuris 
dainorius pasipurto plakamas per 
blauzdas susuktu rankščuosčiu ir 
taip priverstas bėgti nešė kuda
šių apie visą būrį bevejamas.

Ten vėl šokiams skirtoje sopo
je juokino užrištom akim alaus 
bonkos ieškotojas, kuris pastaty
tas prieš bonką kelių žingsnių 
atstume, po keturių posūkių deši
nėn, niekaip nebepajėgė surasti 

galimai daugiau lietuviškų 'plokš
telių. Tikisi net gauti čiurlionies 
ansamblio įdainavimus. čja jai, 
atrodo, galėtų ateiti talkon ir 
Adelaidės lietuvių visuomenė. Ta
čiau ponia Reisonienė pareiškia, 
kad jos didžiausias troškimas yra 
ne plokštelės, bet pats jaunimas. 
Ji iš visos širdies trokštanti, kad 
visi tie jaunuoliai (o tokių buvo 
per 50), kurie lankė jos rengia
mus linksmavakarius, dabar lan
kytų Lituanistinius Kursus, čia 
jie sutiks daugiau lietuvių jau
nuolių, arčiau su jais susidrau
gaus, pasiklausys įdomių paskaitų 
ir draugiškai pasilinksmins.

Kursų vadovybė džiaugiasi ir 
didžiuojasi tais 22 jaunuoliais, ku
rie atvyko į pirmąsias paskaitas 
ir tuo sudarė kursų branduolį. 
Tačiau iš visa ko reikia spręsti, 
kad jau ateinančiose paskaitose 
dalyvaus dar daugiau jaunimo, o 
ir senimas mielai ateis paskaitų 
pasiklausyti. Jau iš pirmųjų pa
skaitų buvo aiškiai matyti, kad 
lektoriai rūpestingai savo paskai
toms ruošiasi ir kad jomis vertai 
turėtų visi adelaidišiai domėtis. 
Kam gi nebūtų įdomu pasiklau
syti apie Donelaitį, apie Simaną 
Daukantą? Argi neįdomios pirmo
sios žinios apie Lietuvių tautą? 
O vėliau juk seks paskaitos apie 
lietuvių liaudies dainas, apie lie
tuvių tautosaką, tautinius šokius, 
apie teatrą ir 1.1, ir 1.1. Atrodo, 
kad Lietuva, esanti už tūkstančių 
mylių, pradėjo kelionę į Adelai
dę, kad čia susijungtų su tremti
niais jaunuoliais, su jų tėvais ir 
šiom sunkiom tremties dienom 
sustiprintų dvasinius ryšius tarp 
tremtyje gyvenančio lietuvio ii’ vi
sos lietuvių tautos.

vr

bonkos ir turima rykšte jon su
šerti.

ji bėgimo sportą visi aistringai 
įsijungėme.

Bėgiman rikiavomės vyrai ir 
moterys, vaikai ir paaugusieji.

Suskirstyti grupėmis pagal am
žių, nešėmės, kad net kulnai bliz
gėjo. Tik 80-100 mt. grupei nebu
vo kandidatų.

Noriu pasisakyti kad buvau ir 
aš tarp bėgančiųjų. Tikriausiai 
būčiau laimėjęs, ale atsirado ke
letas tokių “nemandagių” bėgikų, 
kurie po komandos “vienas du, 
trys” — dvilinki metėsi į priekį, 
dėlko buvau priverstas likti užpa
kalyje ir juos palydėti.

Laivo kapitonas pradėjo kan
kinti sireną, buvome priversti sa
lelę palikti ir taip, brėkštant, neš
dintis Brisbanės linkui.

Brisbane pasitiko mus iliumina
cijomis ir drėgna vakaro vėsuma.

Maloniai praleidę Velykinę iš
kilą, likome patenkinti ir lauksi
me, kada Apyl. V-ba sugalvos vėl 
ką nors panašaus.

Corindas Koveis

• DAIL. ANTANO RŪKŠTE
LĖS kūrinių paroda atidaryta Cle- 
velande nuo kovo mėn. 8 d.

Clevelando lietuviškoji visuo
menė, kuri visada palankiai sutin
ka atvykusius mūsų dailininkus, 
turi geros progos pamatyti A. 
Rūkštelės tapybos darbus, kurie 
buvo išstatyti Australijos didmies
čiuose, vėliau čia JAV: Los An
geles, Chicagoje, Detroite ir kt.

Tapytojas Antanas Rūkštelė mo
ka savo drobėse įamžinti Lietu
vos padangių grožį, jos miškus, 
kaimus ir vienkiemius.

Clevelandiškiai susilaukė per 40 
įvairių dail. A. Rūkštelės tapybos 
darbų, kurių tarpe yra peisažai, 
portretai ir figūrinės kompozici
jos.

Parodai vieta pasirinkta Lietu
vių salė, kurioje pernai su dideliu 
pasisekimu praėjo kitų lietuvių 
dailininkų darbų meno paroda.

SOVIETAI MAŽINA KARIUOMENE?
Pastarųjų 3 metų laikotarpyje 

Sovietai jau trečią kartą paskelbė 
savo ginkluotųjų pajėgų mažini
mą. 1955 m. tas mažinimas lietė 
640.000 vyrų, 1956 m. — 1.200.000, 
o dabai- — 300.000 vyrų. Tokiu 
būdu, pagal sovietiškus skelbimus, 
atleista iš armijos 2.140.000 ka
rių. Galima būtų manyti, kad tuo 
atveju, jei ši demobilizacija vyks 
tokiu pat tempu ir toliau, tai So
vietai greit nebeturės armijos. 
Skamba anekdotiškai, bet panaši} 
anekdotą girdėjome dar 1941 me
tų rudenį, kai vienas juokdarys 
rimtai pradėjo tvirtinti, jog vo
kiečiai Rytuose jau nebeturi prieš 
ką kariauti, nes visa raudonoji 
armija arba sunaikinta kovose, 
arba paimta į vokiečių nelaisvę. 
Kada šitą optimistą pradėjo tam
pyti Gestapas, jis parodė vokie
čių laikraščių iškarpas su prane
šimais iš fuererio štabo apie rusų 
karių nuostolius žuvusiais kovose 
ir paimtais į nelaisvę. Taip tikrai 
ir būtų buvę, jei tie pranešimai 
nebūtų buvusi vien tik propagan
da.

Ir dabar, nežiūrint visų propa
gandinių mažinimų, sovietų regu
liarioji kariuomenė lieka didžiau
sia pasaulyje. Pagal Vakarų stra
tegų turimąsias žinias, jau po pir
mųjų dviejų demobilizacijų ji vis 
dar turėjo 3.650.000 karių. Prie 
jų teko pridėti dar 400.000 vidaus 
saugumo karių, ir taip iš viso su
sidarė 4 milijonai. Iš jų sausumos 
kariuomenę sudaro 2.500.000, avia
ciją — 650.000 ir raudonąjį laivy

KAIP EUROPA ŽIŪRI I AMERIKA
< <

,“New York Time Magazine” 
žurnalas deda trijų savo kores
pondentų Europoje pranešimus 
apie nuotaikas, vyraujančias An
glijoj, Prancūzijoj ir Vokietijoj, 
žemiau seka suglaustai ir sutrum
pintai atpasakotos jų mintys.

Iš Londono Drew Middleton pa
sakoja:

Prieš metus anglų visuomenės 
nuomonė apie Ameriką širdžių ne
šildė. Ji už Atlanto matė kariškai 
pajėgų milžiną, bet nepakantų ir 
savimi netikrą Vakarų politikos 
reiškėją. Darbiečiams (socialis
tams) ypač nepatiko Amerikos ka
pitalizmo stiprumas nesirgti ang
lų ligomis. Kiti sluogsniai tikėjo, 
jog Amerika dar intelektuališkai 
ir kultūriškai nesubrendusi. Ang
las nenorėjo tikėti amerikiečio 
įsitikinimu, kad jankiai sumanes
ni, ryžtingesni ir darbštesni, to
dėl jiems ir sekasi. Anglas ame
rikiečių pasiekimus priskaitė fak
tui, kad jie išnaudoja didelį ir tur
tingą žemyną. Vienas anglas net 
pasakė: “Palaukite iki rusai pra
dės pilnai išnaudoti savo žemy
ną”. Matyti, ta diena jau čia. 

“EGLUTE“ VAIKŲ ŽURNALAS
Eglutė yra mėnesinis žurnalas, 

skiriamas ’ lietuviams vaikams lai
svajame pasaulyje. Leidžiamas 
yra Lietuvių Kultūros Instituto, 
kurio centras yra Brooklyne, N. 
Y., ir kuriam vadovauja prel. Pr. 
Juras, redaguojamas dr. Antano 
Šerkšno.

Šiemet žurnalas pradeda devin
tus metus. Formuodamas vaiko 
lietuvišką dvasią, vystydamas lie
tuvių kalbos pajėgumą, populiari- 
zuodamas lietuvių kultūrą, žurna
las per tuos aštuoneris metus la
bai daug padarė.

Viena iš Eglutės skaitytojų tai 
patvirtina šiais žodžiais: “... iš 
šio mano laiško jūs galite matyti, 
ką man Eglutė davė. Ji mane lan
ko nuo pat pirmo numerio. Aš ta
da^ buvau penkerių metų, prad
žioje ji man buvo dar sunki, bet 
aš norėjau vis daugiau ir daugiau 
ją suprasti, mamytės padedama. 
Tada ji man pasidarė lengva, ir 
iš jos visada laukdavau. Dabar 
aš skaitau lietuviškai taip, kaip 
ir angliškai. Tai man padėjo tik 
Eglutė. Vėliau aš iš jos sužinojau 
apie Lietuvos istoriją, apie jos 
mokslą, raštus ir dabartinę ne
laimę. Aš myliu Lietuvą.”

Eglutės vadovybė, padedama

tėvų, pastebėjo, kaip iš čia pači- 
tuoto laiško matyti, kad tik pra
dedantiems skaityti Eglutės turi
nys yra per sunkus. Iš kitos gi 
pusės, Eglutę padaryti “babių” 
laikraščiu irgi negalima, nes tas 
nepatinka vyresniesiems skaityto
jams. štai vieno iš jų balsas (žiūr. 
Eglutę 1957, 216 psl.) “... aš Eg
lutę skaitau nuo pirmo numerio. 
Bet šitie du numeriai, 4-5, 1957, 
man geriausiai patiko ir prašau, 
nedėkite tokių vaikiškų straips
nių. Daugiau apie didvyrius... 
partizanus, Lietuvos kariuomenę, 
laivus, lėktuvus... Daug vaikų 
su manim sutinka. Aš einu į vi
durinę mokyklą”.

Eglutės vadovybė, norėdama pa
tenkinti vyresniuosius h’ jaunes
niuosius, nutarė, pradedant kovo 
numeriu, padalyti Eglutę į dvi 
dalis: pirmoji, kiek didesnė, dalis 
bus skirta vyresniesiems skaityto
jams, o antroji — stengsis paten
kinti mūsų pačių mažiausiųjų rei
kalus, laikantis kiek galima ar
čiau abėcėlės lygmens.

žinoma, visais atvejais Eglutė 
bus reikalinga tėvų pagelbos. Pa- 
gelbos forma labai paprasta: siųsk 
4 dol. Eglutei ir liepk ją atnau
jinti metams, jeigu jau prenume-

ną 800.000 karių. Sausumos pajė
gos sudaro 175 divizijas, iš kurių 
110 pėstininkų ir 65 šarvuočių. 133 
divizijos laikoma į vakarus nuo 
Uralo, iš jų 60 divizijų liaudies 
demokratijos respublikose. Mano
ma, kad aviacijoje yra 30.000 ko
vos h- 20.000 transporto lėktuvų. 
Karo laviynas turi 30 kreiserių, 
120 torpedinių laivų, 800 apsau
gos laivų ir apie 500 povandeni
nių laivų. Iš jų apie 100 povande
ninių laivų laikoma atviroje jū
roje. Karo laivynas turi dar apie 
tūkstančius lėktuvų.

Prie šių pajėgų tenka dar pri- 
skaityti maršalo Konievo iš Var
šuvos pakto kraštų sudarytųjų 
80 divizijų, t.y. per milijoną ka
rių. Kai dėl Mao Tse Tungo Kini
jos pajėgų, tai, japonų apskaičia- 

.vimu, jų yra apie 3 milijonai vy
rų. Nepamirština ir tai, kad so
vietai prireikus per 30 dienų ga
li sumobilizuoti iki 400 divizijų 
karuomenės. So v. Sąjungoje ven
giama skelbti žinias apie ginkluo
tųjų pajėgų dydį. Sausio 6 d., ka
da rusų užsienių reikalų ministe- 
rio pavaduotojojas Kuznecov pa
skelbė spaudos konferencijoje, 
jog bus vykdoma nauja 300 tūks
tančių karių demobilizacija, Va
karų žurnalistai paklausė jį, ar 
sovietų armija turi dabar iki 3 mi
lijonų vyrų. Jis pareiškė, kad į 
tokį klausimą nesąs įgaliotas at
sakyti. Vakarų žurnalistai paste
bi, kad gen. štabo viršininko pa
vaduotojas generolas Malinin, taip 
pat dalyvavęs konferencijoje pa

Anglų visuomenės nuotaikos da
bar pasikeitusios. Ypač patiko 
rimtųjų amerikiečių pripažinimas 
praeities klaidų ir ryžtas sunkiai 
padirbėti ir vėl rusus pralenkti. 
Pažiūrą, kad amerikiečiai be ga
lo pajėgūs, bet klaidas darąs tal
kininkas .išstūmė pagarbą drąsiam 
ryžtui išspręsti susidariusį galvo
sūkį. Žmogus klaidų padaro, bet 
tik tas pagarbos vertas, kuris vy
riškai jas taiso.

★
Iš Paryžiaus Robert C. Doy 

rašo:
Gal dar niekad pagarba Ame

rikai taip žemai nekrito, kaip da
bar. Tačiau gal ir niekad rimtes
ni prancūzai nejuto tokio būtinu
mo Amerikai būti vadu, kaip da
bartiniu momentu Amerikiečių 
Vanguard raketai (kurią pašiepė- 
liai praminė “pamplemousse” — 
graperruit, o Londono “Daily 
Worker” — “flopniku”) nepavy
kus, “Autore” dienraštis rašė: 
“Mes nesišaipome, nes gerai ži
nome, ką JAV galia reiškia ginti 
taiką ir laisvę.” žymus prancūzas 
Raymond Aron savo skiltyse “Le 

tarėju, irgi neparodė jokio noro 
liesti šį klausimą.

New York Times sovietų ka
riuomenės demobilizacijai skirta
me vedamajame straipsnyje šitaip 
pasisako: “Jei So v. Sąjunga rim
tai nori parodyti savo gerą valią 
tarptautinei įtampai sumažinti, ji 
geriau padarytų, jei nuoširdžiai 
prisidėtų prie nusiginklavimo pa
sitarimų su Vakarais. Visi tie ne
sukontroliuojami patikinimai dėl 
vienašališko sovietų pajėgų maži
nimo negali atstoti nusiginklavi
mo konferencijos”.

Vak. Vokietijos kariniai specia
listai yra linkę manyti, kad šis 
sovietų manevras yra daromas 
dėl to, jog kariuomenėje įvedami 
modernieji ginklai, ir dėl to so
vietų karinis pajėgumas nė kiek 
nemažėja. Panašiai galvoja ir 
amerikiečiai, nors jų Valstybės 
Departamentas ir Krašto Apsau
gos Ministerija susilaikė nuo ko
mentarų. Kai kurie Pentagono ci
viliai pareigūnai mano, kad rusai 
šia naujai skelbiamąja demobili
zacija bando nuraminti pakilusią 
Amerikos apsiginklavimo audrą. 
Jie spėja, kad Amerikos planas 
sekančiais biudžetiniais metais 
ginklavimosi išlaidas padidinti iki 
40 milijardų dolerių kelia Sovie
tuose susirūpinimą.

Be to kariniai ekspertai nurodo 
ir į tai, kad demobilizuotieji ski
riami į rezervą, ir todėl to maži
nimo tikrovė nėra tokia reali, 
kaip ji paviršutiniškai žiūrint at
rodo. E.L.J.

Figaro” dienraštyje sakė: “Atlan
to sąjungai, kaip lygių sambūriui, 
būtina vadas, jei ne galva. Vado 
rolę tegali vaidinti pajėgiausias 
— Amerika. Tačiau čia ne jos 
vienos sprendimas, ir ji neturi po
nauti kitiems. Ji turi vesti visus 
savo išmintimi, valia ii’ prestižu. 
Prezidento Trumano Amerika ga
lėjo eiti tokio vado pareigas. Pre
zidentas Eisenhoweris ir John 
Foster Dulles negali”.

Prancūzai, tačiau, turi daug 
priežasčių pykčiui: Washingtonas 
tariasi su Anglija, jų nepasikvie- 
tęs, anglai ir amerikiečiai turi 
atominių ginklų monopolį, ir sa
koma, nori jį pasilaikyti, Washing
tonas neremia Paryžiaus Alžiri- 
jos klausimu.

★
Iš Vakarų Vokietijos, Bonnos, 

N.S. Handler rašo:
Vokiečiams atrodo, kad savo 

santykiuose su Maskva Amerika 
pamiršusi savo žymaus preziden
to Teodoro Rooseyelto posakį: 
“Walk softly and carry a big 
stick”. Todėl netiki, kad Wshing- 
tonui pavyks atgauti vyravimą At
lanto sąjungoje, ši padėtis vokie
čius baugina, nes, jų nuomone, 
Vakarų pagrindinė būtinybė yra 
turėti Ameriką vadu.

SĖKMINGAS VAJUS VOKIETIJOJE 
LIKUSIEMS LIETUVIAMS PAREMTI

Pranešame šio vajaus apyskaitą 
ir nuoširdžiai dėkojame visiems 
aukavusiems bei aukų rinkėjoms 
— rinkėjams, šia proga norėtu
mėm ypatingai padėkoti p. Anta
naitienei, kuri šį artimo meilės 
darbą atliko su tikrai dideliu pa
sišventimu ir, kaip iš apyskaitos 
matyti, surinko net £ 80. Yra 
taip pat surinkta ir nemažas kie
kis rūbų, kurie greitu laiku bus 
persiųsti Vokietijon.

Nelaimėje likusių lietuvių var
du dar kartą nuoširdus ačiū vi
siems talkininkams ir aukavu
siems.
ČIA PATIEKIAME APYSKAITĄ 

SKAIČIAIS:
Aukų Lapo Rinkėjo-os Surinkta 

No. pavardė suma
1. a) Lynikienė 7.10. 0

b) R. Pumputienė 14. 5. 0 

ravai, arba liepk siuntinėti nau
jai, jeigu dar neprenumeravai. 
Ir tuo padėsi ne Eglutei, bet savo 
vaikui, nes Eglutė yra tik prie
monė, ne tikslas.

Eglutės vadovybė

MELAGIŲ 
pasikalbėjimai

Bolševikinis Vilniuj leidžiamas 
“Tėvynės Balsas” neretai spaus
dina “pasikalbėjimus” su įvairiais 
pavergtoje Lietuvoje gyvenančiais 
kultūrininkais. Tačiau tuos pasi
kalbėjimus daro tas pats žmogus. 
Jis stato klausimus ir pats į juos 
atsako. Tų pasikalbėjimų daugu
ma arba net ir visi, tikrai yra su
fabrikuoti, nes juose yra labai 
daug neapsižiūrėjimo klaidų. Štai, 
pasikalbėjime su rašyt. J. Paukš
teliu rašoma, kad Paukštelis labai 
pasiilgęs savo buvusių mokinių 
poetų: H. Nagio, M. Bavarsko, 
Nykos Nyliūno. Keista, kad Pau
kštelis, Kėdainių gimnazijos mo
kytojas, nebeatmena, kad Nyka 
Niliūnas ne tik niekada nesimokė 
Kėdainiuose ,bet net toje apylin
kėje nėra buvęs. Taip pat kalba, 
kad Kėdainiuose Niliūnas mokėsi 
ir H. Nagio bei M. Bavarsko mo
kslo draugas Sereikis. Sereikis, 
lygiai taip pat, kaip ir Paukštelis, 
gerai žino, kad Nyka Niliūnas ne
simokė Kėdainiuose ir jei jie da- 
.rytų pasikalbėjimus, tokių nesą
monių nerašytų, čia pakalbėjo už 
juos enkavedistas ir todėl padarė 
tokių klaidų, už kurias jis be abe
jo jau mušas prieš augštesnį en
kavedistą į krūtinę ir apgailes
tauja.

žodžiu, pasikalbėjimus su vi
sais kultūrininkais, daro enkave
distas, pats klausia ir pats atsako 
ir todėl bemeluodamas apsirinka.

Tame pačiame “Tėvynės Balse” 
(Tikriau tai yra Enkavedisto bal
sas), rašo K. Boruta, protestuo-
damas, kam Montrealio teatralai 
pastatė jo Baltaragio malūną. 
Vargšas Boruta yra priverstas to 
paties enkavedisto protestuoti dėl 
savo veikalo, gi tie patys raudo
nieji Baltaragio malūną buvo pri
pažinę netinkančiu komunistinei 
santvarkai ir už šiuos ir panašius 
reikalus Boruta atsėdėjo 8 m. ka
lėjimo.

Ir iš daugelio kitų pasikalbėji
mų matyti, kad raudonieji patys 
klausia ii* patys atsako ir todėl 
daug kur nepataiko. Daug galima 
būtų įvairių panašių atsitikimų 
pricituoti, tačiau kiekvienas lais
vo pasaulio lietuvis žino ir taip, 
kad bolševizmas grindžiamas me
lu, kalėjimu ir žudynėmis. Jei jis 
taip nesielgtų nebūtų ištikimas 
kompartijos linijai.

Tas pats “Tėvynės. Balsas” ci
tuoja iš Draugo B. Pavabalio ir 
dr. S. Aliūno eilėraščius, kuriuo
se pasijuokiama iš kaikurios veik
los, tačiau būtų gera, kad “Tėvy
nės Balsas” persispausdintų ir 
tuos Drauge buvusius posmus, ku
rie primena tikrąją komunistinę 
spaudos laisvę:

Tai bent gerą turim valdžią: 
Baranausko žodžiais — saldžią. 
Anei rašto, anei druko — 
Vien švilpynė politruko.

Rašo “Drauge” L. Augstys

2. Antanaitienė 80. 0. 0
3. A. Grikšas 10.12. 6
4. G. Šemienė, 12. 0. 0
5. ' B. Makulienė 10.14. 0
6. M. Gudelienė 25. 0. 0
7. L. Balčiūnienė 19. 0. 0
8. Kat. Moterų D-ja 11.07. 0
9. Z. Kalpokienė 5.10. 0

10. E. Zizienė 14. 0. 0
11. D. Žilinskienė 6. 0. 0
12. B. Butkūnas 0. 0. 0
13. M. žiogienė 18.10. 0
14. M. Bulakienė . 7. 4. 0
15. J. Barkienė 11. 5. 0
16. A. Reimeriėnė 8. 0. 0
17. B. Žiedas 26. 0. 0
18. B. Kašanauskienė 0.10. 0
19. J. Vaitiekūnas 1. 0. 0
20. Z. Meiliūnienė 6.10. 0

VISO £ 294.17. 6

Soc. Glob. Mot. D-jos Komitetas

Socialinės Globos Moterų Drau
gijos Melbourne pravestas vajus 
Vokietijoje likusiems lietuviams 
paremti, kuris tęsėsi nuo 1957 m. 
gruodžio mėn. iki š.m. vasario 
mėn. pabaigos, ir šįmet atnešė 
gausius rezultatus.
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Lictuuiai—— 
WU PMMJLYJC

roliuoja Chicagoje ir vaidina V. 
Alanto “Sąmokslas prieš savuo
sius”.

• DR. ANEVIČIAUS VADO
VAUJAMA CCF.ETNINĖ TARY
BA išvystė labai gyvą ir energin
gą susirašinėjimą su Kanados fe- 
deraline vyriausybe imigrantų rei
kalais. Lapkričio mėnesį dr. Ance- 
vičius gavo net tris laiškus iš Ka
nados ministerio pirmininko Mr. 
John Diefenbakerio kaipo atsaky
mą i CF Etninės Tarybos padary
tas įvairias sugestijas dėl prakti
kuojamos imigrantų diskriminaci
jos. Gruodžio 2 d. Mr. Diefenba- 
ker patiekė parlamentui įstatymo 
projektą, siekiantį pakeisti Kana
dos pilietybės įstatymą ta prasme, 
kad pilietybės netekimo atžvilgiu 
būtų sulyginti natūralizuoti ir čia 
gimę kanadečiai ir tuo būdu pa
naikinta iki tol praktikuojama dis
kriminacija, daranti iš imigrantų 
antros rūšies piliečius.

• HAMBURGE^ VOKIETIJO
JE, ATGYJA LIETUVIŲ JUDĖ
JIMAS. čia yra patogesnės gali
mybės gauti atitinkamą darbą iri 
vėliau įsikurti. Taip į Hamburgą 
pradėjo telktis daugiau lietuvių. 
Atsikėlė J. Astrauskas. A. Kau- 
korius, J. Skrebe, Jonas Valaitis 
ir Mikas Lipšys pradėjo lankyti 
šoferių kursus. Ateityje jaunieji 
vyrai žada lankyti ir kitus kur
sus, įsigyti naujas specialybes.

• RINKTINĖS MINTYS — to
kia antrašte aforizmų, citatų rin
kinys atiduotas spaudai. Leidžia 
‘‘Lietuvių Dienos” Kalifornijoje. 
Knygą ruošiant buvo panaudota 
naujausi tos rūšies leidiniai ang
lų, vokiečių, ispanų, prancūzų, 
italų kalbomis, perskaitant jų dau
giau kaip 10.000 puslapių ir pa
renkant, kas mums būtų artimes
nio. Taipgi panaudota visa eilė 
kitų veikalų įvairiomis kalbomis. 
Gausiai surinkta citatų ir iš kūry-

bos lietuvių autorių kaip Aisčio, 
Aliso, Babicko, Baltinio, Barono, 
Binkio, vysk. Baranausko, Brad fi
no, Brazdžionio, J. Baltrušaičio, 
vyskupo Bučio, prof. Čepinskio, 
Girniaus, Griniaus, Gustaičio, Ja
kšto, Jankaus, Krupavičiaus, Mi
lašiaus, arkiv. Matulevičiaus, Ma- 
zalaitės, Keliuočio, Kiršos, Kudir
kos, Pakšto, vysk. Paltaroko, Peč- 
kauskaitės, G. Petkevičaitės, Pu
tino, Putvio, Ramono, Sužiedėlio, 
Šalkauskio, Vaičaičio, Vaičiulai
čio, Vaičiūno, Vaižganto, Vydūno 
ir kitų mūsų rašytojų. Siunčiant 
rankraštį į spaustuvę susidarė 8 
svarų 9 uncijų paketas, šį leidinį, 
beveik per 10 metų prie jo dirb
damas atliekamu laiku, spaudai 
paruošė Juozas Prunskis. Stengta
si parinkti ne tik prasmingesnes 
mintis, bet ir gražesne, patrauk
lesne forma jas išreikšta. Rank
raštį spausdinant peržiūrės Bern.

• DR. P. RĖKLAITIS, KURIS 
šiuo metu gyvena Vokietijoje, ra
šo platesnį straipsnį apie šv. Ka
zimiero koplyčią Vilniuje. Jis yra 
meno istorikas.

• VENCLAUSKIENĖ — JAKV 
ŠEVIČIŪTĖ, mirusi Waterbury 
sausio 16, buvo viena iš pirmojo 
lietuviškojo vaidinimo “Amerika 
pirtyje” organizatorė ir vaidinto
ja.

• VYSKUPŲ RELIACIJOŠ 
RENKAMOS IŠ VATIKANO AR
CHYVŲ! nurašinėjamos ir bus at
skira knyga. Apims visus Lietu
vos vyskupų rašytus pranešimus 
popiežiui. Dokumentus surinko 
prof. Zenonas Ivinskis, prie jų 
nurašinėjimo daug prisidėjo isto
rikas Rapolas Krasauskas, dar 
rankraščius peržiūrės paleografas 
Rabikauskas, jėzuitas. Komenta
rus rašo prof. Z. Ivinskas. Knyga 
turėtų pasirodyti dar šių metų 
gale. Tai bus vienas iš stambiau
sių mokslinių veikalų. Išleidžia 
prel. J. Paškus.

Brazdžionis.
Numatoma, kad knyga išeis šios 

vasaros pradžioje. Ja plačiai ga
lės pasinaudoti kalbėtojai, laikraš
tininkai, pamokslininkai ir visi 
skatymo ir mintijimo mėgėjai.

• GINTARAS, KULTŪROS 
ŽURNALAS, jau pasirodė Sao 
Paulo mieste, Brazilijoje. Leidžia
mas vieton sustojusio eiti savait
raščio “Žinios”. Žurnalo vyr. red. 
Stasys Vancevičius. Pirmą nume
rį išspausdinus jau ruošiama me
džiaga antram numeriui.

• FAUSTO OPERA STATO
MA CHICAGOJE lietuvių meni
ninkų pajėgomis. Sudarytas ope
ros moterų choras pasirodė viešai 
operos baliuje sausio 25.

• DETROITO DRAMOS SAM
BŪRIS, kuriam vadovauja Arlaus
kaitė — Mikšienė, vasario 8 gast

• RAIMONDAS TALAČKA,
JAUNAS CHICAGOS MENININ
KAS, modernistas, plačiai aprašy
tas amerikiečių spaudoje. Pažy
mima, kad jo motina gimusi Rusi
joje, o tėvas — Vilniuje, Lietuvo
je. Meno studijas ėjo Meno ins
titute Chicagoje, paskiau jas gili
no Meksikoje. Jo kūrinių paroda 
neseniai buvo atidaryta Palmer 
viešbuty. Jis yra susidaręs labai 
savitą tapybos būdą, šiemet jis 
aštuonius mėnesius buvo Italijoje, 
kur rado tiek daug susidomėjimo 
menu. Talačka yra laimėjęs Pal
mer premiją Chicagoje ir Kaimy
nystės dailininkų parodoje. Jo pie
šinių yra įvairiose JAV didžiųjų 
miestų galerijose.

• EMILIJA LIETUVNINKIE- 
NĖ — KUDIRKAITĖ, Vinco Ku
dirkos jauniausioji sesuo, kuri 
gyvena Chicagoje, šiomis dieno-

KELIONĖ Į PACIFIKO KRAŠTUS (11)

SVEČIUOJUOSI MELBOURNE
JUOZAS J. BACHUNAS, SODUS, MICHIGAN

1957 m. gruodžio 18 d. pasiekė
me Melbourną. Aerodrome mus 
pasitiko didelis būrys lietuvių, vėl 
su gėlėmis ir rūtomis. Pasitikusių
jų tarpe matėme: V. Meiliūną, J. 
Meiliūną, S. Valį, Motiejūnaitę, 
A. Krausą, Laisvėnaitę, A. Grigai
tį — A. Liet. Bendr. Melbourne 
apyl. pirm., J. Valį, Varnauskie- 
nę Dundienę, Mainelienę, Dičiū- 
nienę, Dičiūną, Juciūtę, daktarę 
Mazelienę ir daug kitų, kurių pa
vardžių nespėjau įsidėmėti.

Ponas J. Meiliūnas mudviem jau 
buvo užsakęs kambarį Menzie 
viešbutyje ir kartu su p. Grigai
čiu parengė mano buvimo Mel
bourne programą bei maršrutą. 
Melbourne yra ko pamatyti: tai 
didelis ir gražus miestas mažesnis 
už Sydnėjų, bet gyvesnis, judrus. 
1956 metais įvyko pasaulinė spor
to olimpijada. Nuo to laiko Mel- 
bournas išgarsėjo, kaip “olimpi
nis miestas”.

Sekančią dieną iš ryto aplan
kiau parapijos namus. Australijos 
lietuviams katalikams šiuo atžvil
giu nėra labai palanki padėtis. 
Čia vyskupai neleidžia kurti ats
kirų tautinių parapijų, kaip lietu
viškų, lenkiškų ar kitokių, o rei
kalauja, kad ateiviai glaustųsi prie 
jau esančių. Kadangi lietuviai nie- ' 
kur čia negyvena koncentruotai1 
vienoje miesto apylinkėje, o yra 
plačiai išsiblaškę, tai tikintieji ne I 
visada linkę suvažiuoti pamal
doms į tą parapiją, kurioje lietu
vis kunigas laiko pamaldas, tegu1 
ir visada vienodu taiku ir toj pa-Į 
čioj vietoj.

Kaip žinoma, lietuviškos para-' 
pįjos vaidina didelį vaidmenį lie
tuvybės išlaikyme, ypač kada turi' 
gerus lietuvius kunigus patriotus. 
Amerikoje jau daug draugijų, klu
bų ir jų turėtų namų dingo, išsi
sklaidė, nuslydo į svetimas ran
kas, bet kur įsikūrė stiprios pat- 
riotingos parapijos, jos ir šiandien 
tebesilaiko ir lietuvius prilaiko,1

nors parapijų turtas, deja, ir nė
ra lietuvių rankose. ..

Iš viešbučio mane paėmė p. Zu
meris, “Tėviškės Aidų” savaitraš
čio redaktorius. Parapijos namuo
se susitikau kleboną kun. P. Va- 
serį. Itin malonus žmogus, tvir
tas lietuvis ir labai darbštus savo 
parapijoje. Nuoširdžiai dėkoju 
jam už vaišes, suteiktą progą ap
žiūrėti parapijos namus ir linkiu 
geriausios sėkmės jo ateities dar
buose. čia taip pai susipažinau su 
p. Z, Raudžiu, gabiu vyru, kuris 
per 7 m. turi įsigijęs jau tris na
mus, iš jų vienus tikrai didelius 
rūmus su plačiomis žemėmis ap
link. Buvome pas jį nuvažiavę, 
lydimi kun. Vaserio ir Zumerio,

★

Ta pačia proga apžiūrėjau ir 
lietuvišką spaustuvę, kuri spaus
dina “Tėviškės Aidus”. Spaustuvė 
gražiai ir gerai sutvarkyta su li- 
notipu ir t.t. Su redaktorium p. 
Zumeriu turėjome ilgoką pasikal
bėjimą apie Melbourno, Australi
jos ir Amerikos lietuvių gyvenimą 
bei organizacijas. Apie tai “Tėviš
kės Aidai” rašė 1957 m. gruodžio 
26 d. numeryje.

čia, tarp kitko, pareiškiau savo 
įspūdį apie Melbourno liet, para
pijos namus, jų spaustuvę ir laik
raštį: “Visa, kas lietuviško suku
riama, yra malonus ir džiuginan
tis reiškinys. Būtų gera, kad turė
tumėt lietuviškas mokyklas ir 
lietuviškas parapijas. Melbourne 
jau turite tokios parapijos užuo
mazgą. Linkėtina, kad ji vystytų
si ir stiprėtų”.

Buvau klausinėjamas nuomonės 
apie Lietuvos vadavimo veiksnius. 
Atsakinėjau maždaug taip, kaip 
jau ne kartą esu rašęs ar kitaip 
garsiai galvojęs. Laikraštyje pa
duotoji tų minčių santrauka buvo 
taip mano atpasakota:

— Nemalonios ambicijos labai 
daug pakenkė Lietuvos vadavimo 
bylai. Esminiai dalykai buvo ap

mis atšventė savo 70 metų gimta
dienį. čia pat Chicagoje gyvena 
jos sūnū^ ir dukterys su šeimomis, 
kurie džiaugiasi, kad jų mamytė 
dar yra drauge.

• SUDARYTA LIETUVIŲ EN
CIKLOPEDIJOS KNYGŲ LEIDI
MO BENDROVĖ. Lietuvių Encik
lopedijos leidėjas J. Kapočius, 
jausdamas silpstančią sveikatą ir, 
reikalą fizinės bei materialinės 
paramos, kad būtų užtikrintas to
limesnis Lietuvių Enciklopedijos 
ir kitų leidinių spausdinimas, ėmė
si iniciatyvos sudaryti tam tikslui 
akcinę bendrovę. Tokia bendrovė 
jau yra sudaryta ir inkorporuota 
Massachusetts valstybėje “Lithua
nian Encyclopedia Press” vardu. 
Bendrovės pirmininku išrinktas J. 
Kapočius. Bendrovė perima nuo 
XIII tomo Liet. Enciklopedijos 
leidimą.

• IS ANGLIJOS BŪRELIS 
LIETUVIŲ RUOŠIASI atostogom 
vykti į Vokietiją, aplankyti savo 
pažįstamus, prieš dešimtį metų pa
liktas tremtinių stovyklas, susiras
ti sau žmonas.

• SMEIGTUKAS — TOKIU 
VARDU PASIRODĖ NEW YOR
KE NAUJAS HUMORO LAIK
RAŠTĖLIS. Redaktorium pasira
šo Vladas Mėkūnas. Žada eiti kas 
du mėnesiai. Numeris turi 24 psl. 
iliustruotas.

leidžiami dėl smulkmenų. Grupių 
paskirtieji asmenys ne visada ati
tiko paskirtajai misijai. Vlikas 
pradžioje buvo pastatytas ant tin
kamų pamatų, bet vėliau jį reikė
jo perorganizuoti. V liko kelti į 
JAV visai nereikėjo. Jo vieta Eu
ropoje — geriausia Vokietijoj. 
Grupinis susiskirstymas Lietuvos 
vadavimo bylai nieko gero neduo
da. šiandien merdi ir vieni ir ki
ti. Gaila, bet mes Lietuvos vada
vimo byloje labai daug nustoja
me. šia proga noriu pabrėžti, kad 
čia kalbu kaip lietuvis ir pareiš
kiu tik savo, privataus asmens 
nuomonę.

Be abejo, buvau klaustas ką ga
lėčiau palinkėti Australijos lietu
viams. Palinkėti daug ką turėjau. 
Pirmiausia, išlaikyti ir vis stiprin
ti Australijos Lietuvių Bendruo
menės idėją ir organizaciją. Ben
druomenės idėja Amerikoje tebėr 
gan silpnai prigijusi, Australijos 
lietuvių, tegu ir nedidelės koloni
jos, man šiuo atžvilgiu sudarė 
stipresnį įspūdį. Taipgi palaikiau 
mintį apie tautinių namų įsigiji
mo reikalą įvairiose stambesnėse 
kolonijose, o ir pastangas išsikovo
ti teisę turėti lietuviškas parapi
jas.

Po to palinkėjau:
— Daug ištvermės lietuviškame 

darbe, nors ir svetimoje šalelėje. 
Be reikalo daugelis skuba į Ame
riką. Juk ir ten dyki veršiai mi
daus negeria. Anksčiau ar vėliau, 
su Dievulio pagalba, atgausime 
laisvę. Aš ir pats tikiu, nors bū
damas ir senyvo amžiaus, kad dar 
pamatysiu patekant Lietuvos lais
vės saulutę. Ne tik tikėkime, bet 
ir dirbkime!...

★

Redaktorius Br. Zumeris (37 
Rozburgh St., Ascot Vale, Victo
ria, Australia) labai pageidavo, 
kad paprašyčiau p. Jurgėlos, Voi
ce of America lietuviškojo sky

riaus vedėjo Washingtone, prisius- 
ti jiems lietuviškos programos da
vimo laiką į Australiją, taip kad 
čionykščiai lietuviai žinotų laiką, 
kada jiems galima jos pasiklausy
ti. Tikiuosi, kad p. Jurgėla tai pa
darys. ..

Taip pat buvau prašytas paro

Iš KARALIAUČIAUS į MAS
KVĄ — PRO KLAIPĖDĄ. Vil
niaus radijas kovo 17 d. pranešė, 
kad traukiniai iš Vilniaus į Mask
vą, įsigaliojus vasaros tvarkaraš
čiui, išvyksiu ne rytais, bet vaka
rais. Be to, Maskva būsianti pa
siekta keturiomis valandomis an
ksčiau., Būdinga kad tiesioginiai 
traukiniai iš Kaliningrado -(Kara
liaučiaus) į Maskvą ateityje eisią 
per Šilutę, Klaipėdą, Telšius, 
Šiaulius ir Panevėžį. Tai rodo, kad 
Įsručio-Virbalio ruožas vis dar yra 
uždarytas. Matyt, ten yra svar
bios karinės sovietų bazės. — Va
saros metu tiesioiniai vagonai ei
sią iš Lietuvos į Kaukazo kuror
tus. — Truputį juokinga, kad Vil
niaus radijas kaip naujenybę skel
bia parduosimus grįžtamuosius bi
lietus: “Keleiviai galės iš karto 
nusipirkti bilietus į abu galus”. 
Daugumoje pasaulio kraštų tokie 
bilietai jau seniai pardavinėjami.

KAIP ATSIRADO ŠEŠTAS?
PAKLAUSIMAS ALB MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBAI

“M.P.” nr. 14, kronikoj is Mel
bourne, patalpintas ALB Melbour
no apylinkės metinio susirinkimo 
aprašymas ir po jo paskelbta nau
jos valdybos sudėtis. Iš korespon
dencijos pirmą kartą sužinom, kad 
valdybon išrinkta šeši asmenys. 
Keista, rinkom penkis, o išrinkom 
šešis. Gal korespondento apsirik
ta? Bet sužinojus, kad ir mel- 
bourniškis savaitraštis “Tėviškės 
Aidai”, tokią pat valdybos sudėtį 
paskelbė apsirikimo prielaida at
krinta. Vadinas, žinios iš auten
tiškų šaltinių.

Dalyvavę minėtame susirinkime 
melbourniškiai žino, kad į apylin
kės valdybą buvo renkami t i k 
penki asmenys iš pasiūlytų 
10 ar 11 kandidatų. Išdalinus bai
sa vim<» korteles, pirmininkaujantis 
paskelbė, kad balsuojama už pen
kis t y. į korteles rašoma tik pen
kios pavardės. Nei vienas iŠ susi
rinkime dalyvavusių nesiūlė val
dybos narių skaičių padidinti iki 
6 narių. Mandatų komisija, patik
rinus paduotas balsavimo korte
les ir suskaičiavusi balsus, pas
kelbė išrinktos valdybos sudėtį 
iš penkių asmenų.

Taip pat paskelbė ir kandidatus, 
eilėj' pagal balsų daugumą. Tuo 
ir buvo baigtas darbotvarkės pun
ktas — valdybos rinkimai.

Kitokio nutarimo, kuris duotų 
pagrindą kaitalioti valdybos sudė
tį susirinkimas nepadarė. Tiesa, 
kiek vėliau, jau paskelbus išrink
tos valdybos sudėtį, kilo balsų, 
kritikuojančių mandatų komisijos 
sprendimą — duoti pirmumą am
žium vyresniam kandidatui dviems 
gavus lygų balsų skaičių. Tuo 
klausimu kilo diskusijos, begalės 
siūlymų ir kontra — siūlymų, bet 
rezultate — jokio nutarimo nepa
daryta. Vėliau sekė revizijos ko
misijos ir garbės teismo rinkimai. 
Man, manau ir daugeliui kitų su
sirinkime dalyvavusių, norėtųsi 
sužinoti kokiu pagrindu ir kieno 
pakviestas atėjo į apylinkės val
dybą šeštasis narys? šį viešą pa
klausimą adresuoju ALB Melbour
no apylinkės valdybai, nes ran
du, kad esamose sąlygose, ji yra 
geriausia informuota.

Su gilia pagarba
Jonas Meiliūnas

Melbourne, 1958 m. bal. 14 d.

PASAULIO LIET. SEIME 
BUS 112 ATSTOVU

ginti lietuviškų knygų leidėjus, 
kad jie siuntinėtų knygas lietu
viškoms skaitykloms, žinoma, jos 
už tai nemokėtų. Pats prižadėjau 
atsiųsti kaikurias mano išleistas 
knygas — apie Balutį, kurių turiu 
tik 25 egz. ir Vanagaitį, kurių tu
riu apsčiai ir 1.1.

Tačiau šia proga būtų gal ne 
pro šalį iškelti ir kitokią minti. 
Ne tik Australijoje, bet net ir 
Amerikoje yra lietuviškų skaityk
lų bei visokių klubų, kurie prašo 
jiems siuntinėti knygas ir žurna
lus nemokamai. Pasiteisinama, kad 
tas skiriama visuomenei, kad klu
bai tam tikslui pinigų neturi, kad 
tai bus lietuviškos kultūros palai
kymas. čia gal kiek nesusipratimo 
esama. Knygų ir žurnalų leidėjai 
dažniausia jokio biznio nepadaro, 
o patys dar prideda. Kaip tik 
skaityklos ir klubai privalėtų jų 
leidžiamas knygas ar žurnalus už
sisakyti, patenkindami savo kli- 
jentus ir paremdami mūsų spau
dą. Draugijos ir klubai savo rei
kalams, namams, barams įtaisyti 
išleidžia šimtus ir tūkstančius do
lerių, pinigų tada yra, bet kai 
reikia vieną kitą knygą ar žurna
lą užsisakyti — tai jau jų “nėra” 
... Taip neturėtų būti, amerikie
čių skaityklos ar klubai taip nie
kad nedaro, ir būtų stačiai juokin
ga, jei jie užsimanytų prašyti to
kios labdarybės. Kaikurioms gry
nai kultūrinėms įstaigoms, ligo
niams ar specialiais atvėjais toks 
nemokamas knygų ar žurnalų tei
kimas yra pateisinamas, reikalin
gas, bet ne visoms skaitykloms ir 
klubams.

Gruodžio 19 d. vakare pas J. 
Meiliūną įvyko platesnis pašneke
sys su Melbourno tautiečiais. Su
sirinko didelis būrys žmonių. Po
nios suėjo pas p. Makulienę. Kitą 
dieną prasidėjo mano apsilanky
mai pas Melbourno lietuvius.

(Bus daugiau)

AIDUOSE.prel. J. Balkūnas str. 
“Pasaulio lietuvių bendruomenės 
seimas” pateikia įdomių faktų.

Rašoma:
KAIP LAIKĖSI LIETUVYBĖ 

TARP AMERIKOS LIETUVIŲ 
NESENOJE PRAEITYJE?

“...Jungtinėse Valstybėse skai
čiuojame esant apie visą trečda
lį mūsų tautos. Didžiausia lietu- 
vieų aglomeracija savo metu bu
vo Pennsylvanijos valstybėje, čia 
dar tebeturime visą trečdalį lietu
vių parapijų (41 iš 123). Bet per 
30 su viršum metų aktyviai da
lyvaudamas JV lietuvių gyvenime, 
diena dienon esu liudytojas, kaip 
atsipalaiduoja ir trūksta, mūsų 
išeivijoje tautinio bendrumo ry
šys ir kaip lietuvybės išsilaikymo 
teisės rungtynės su nulietuvėjimo 
laisve vis labiau krypsta nulietu
vėjimo naudai. Iki 1924 m. mūsų 
tautinio bendrumo gyvas ir tam 
prus ryšys JV liet, tautinį reiški
mąsi įgalino augti ir plėstis.

1930 m. JV lietuvių bendruome
nės gyvenime prasideda stagnaci
ja ir regresas.

“Iki 1930 m. lietuvių parapijų 
bažnyčiose anglų kalbos nebuvo 
girdėti. Katekizacija visur buvo 
lietuvių kalba. Amerikiečiai kuni
gai, norėdami, kad jų parapijie
čiai lankytų tik savas bažnyčias, 
buvo įtaigoję vyskupus tautinėse 
parapijose neleisti vartoti. anglų 
kalbos. Ir vyskupai lietuvių baž
nyčiose anglų kalbos vartoti ne
leisdavo. Bet nuo 1930 m. pa
dėtis ima radikaliai keistis. Pa
grindinė to priežastis — lig tol 
buvusių kompaktinių lietuvių ko- 

b lonijų išskydimas.” Tai atsitiko 
dėl to, kad pirmiau lietuviai buvo 
susitelkę vienoje vietoje apie sa
vo parapiją, o paskiau, išsikelda- 
mi į geresnes gyvenamas vietas, 
atsidūrė tarp ne lietuvių, kur ne
buvo nė lietuviškos mokyklos, nė 
daugiau lietuvių vaikų, pačios pa
rapijos nustojo parapijiečių.

“Kartu su lietuvių kompaktinių 
kolonijų skydimu po priemiesčius 
išaugo ir pats didysis tautinio ry
šio priešas — mišrios šeimos. JAV 
lietuviuose mišrios vedybos ypač 
pagausėjo nuo 1940 metų.
KODĖL SU NEPASITIKĖJIMU 

ŽIŪRĖTA f BENDRUOMENĘ
Autorius pasakoja, kaip Ameri

kos lietuvių visuomenė buvo pasi
skirsčius j ideologinius frontus, 
kurie vienas su kitu kovojo.

“Kai 1922 m., dar klieriku bū
damas, sugrįžau iš Lietuvos — 
pasakoja prel. J. Balkūnas, — tų 
frontų tarpusavio santykiai' buvo 
grubiai kovingi. Apie visų lietu
vių bendras pastangas ir vienin
gą organizaciją savai lietuvybei 
išlaikyti bei ugdyti niekas ir sva

jot negalėjo išdrįsti... 1940 ni. 
lietuvių kunigų seime tik vieno 
balso persvara pravedžiau bendro
jo Lietuvos Gelbėjimo Komiteto 
organizavimo rezoliuciją. Tai bu
vo lemiamas žingsriis Amerikos 
Lietuvių Tarybai sudaryti.”

Primena, kad anos karčios ko
vos nuosėdos baimino ne vieną 
kunigą. Baimino jos ir kituose 
frontuose kai kuriuos veikėjus, 
kai kilo bendro darbo idėja Ben
druomenės forma. Rašo:

“Nuo pat pirmųjų bendruome
nės organizavimo dienų man teko 
įtikėnėti Altas LB organizavimo 
būtinumu. Su teisininkais ir be 
teisininkų Altas tą idėją nenorom 
svarstė dvejus metus, jai princi
piškai pritarė.” Bet ii" dabar yra 
laikraščių, kurie griežtai prieš ją 
pasisako.

TAČIAU BENDRUOMENĖ 
ORGANIZUOJASI IR VEIKIA

“Tačiau, nors ir pamažu, per 
pastaruosius kelerius metus LB 
vardas JV lietuviuose jau prigijo. 
O gi LB vardu suorganizuoti 
JV lietuvių arba ir Kanados ma
siniai kultūriniai pasirodymai — 
kultūros kongresas, tautinių šokių 
šventė, — ir LB vadovybės nuo
širdus rūpestis per kultūros fon
dą sudaryti materialių sąlygų mū
sų išeivijos taut kultūrai parem
ti, taip pat pastangos parapinėse 
ir šeštadieninėse mokyklose su
kurti dvasinius židinius jaunimui 
jau ir daugelį skeptikų bus palen
kę LB idėjai”.

KODĖL BENDRUOMENĖS 
SEIMAS TURĖS 112 ATSTOVŲ?

Autorius, nušvietęs dar, kad 
bendruomenės uždaviniai nesiker
ta su kitų organizacijų uždavi
niais, tik juos paremia ir nurodęs, 
koki klausimai turėtų iškilti šie
metinio bendruomenės seimo pro
gramoje, pasako apie pačią seimo 
sudėtį:

“PLB seimo kontitucinę repre
zentaciją sudaro 112 atstovų. Tas 
atstovų kiekis nustatytas Lietu
vos Steigiamojo Seimo garbei. 
Lietuvos Steigiamajame Seime 
taip pat buvo 112 tautos atstovų. 
Atsižvelgdamas į atskiruose kraš
tuose gyvenančių lietuvių kiekį 
ir, susitaręs su bendruomenių va
dovybėmis, organizacinis komite
tas PLB seimo mandatus yra šiaip 
paskirstęs: Argentinos lietuviams 
— 8, Australijos lietuviams — 6, 
Austrijos — 1, Belgijos — 1, Bra
zilijos — 10, Britanijos — 7, Chi- 
lės — 1, Danijos — 1, Italijos — 
1, JAV — 41, Kanados — 14, Ko
lumbijos — .2, Prancūzijos — 2, 
Švedijos — 1, Šveicarijos — 1, 
Urugvajaus — 6, Venezuelos — 2, 
Vokietijos — 6, Zelandijos — 1”.

D.I.
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P. VAITONIO 
SIMULTANAS

Dabartinis Kanados šachmatų 
meisteris P. Vaitonis vasario mėn. 
lankėsi Amerikoje ir Massachuset
ts valstijos šachmatininkams davė 
simultaną, kuriame dalyvavo ge
riausi tos valstijos žaidėjai, viso 
41. Po 7į vai. žaidimo meisteris

NETEKUS PUPŲ DĖDĖS PASAULIO MEISTERYSTĖS KOVA

Sklandymas Lietuvoje
Po krepšinio, viena iš populia- Minimos šios vietovės, kuriose su 

riaušių sporto šakų Lietuvoje bu- BRO-11 sklando Šiaulių, Panevė-
vo sklandymas ir, jei prie sporto 
pasaulio galima jį priskirti, avio- 
modelizmas. Juk vargiai ar bent 
kurioje gimnazijoje nebuvo avia
cijos būrelių, kurie, be aviamode
lizmo, bent teoriškai nebūtų mo
kęsi sklandyti. Jau daug kur bu
vo spėta įsigyti ir mokomieji 
sklandytuvai ir, tinkamų instruk
torių vadovaujami, jaunuoliai ban
dė pirmuosius šuolius į erdvę. Vi
sam tam aviaciniam sąjūdžiui im
pulsą davė labai sėkmingai ir pla
čiai veikęs Lietuvos Aero klubas 
ir Nidoje turėta sklandymo mo
kykla. Lietuviai sklandytojai buvo 
pasiekę visą eilę, tarptautinių re
kordų ir pripažinimų. Sklandytu
vai buvo statomi vietoje ar įsigy
jami užsienyje. Kasmet vis didėjo 
puikiai paruoštų A, B, C. sklan
dytojų grupės. Turėjome ir keletą 
tarptautiniai pripažintų sklandy
mo meistrų — D pilotų, šiais me
tais kaip tik sueina 25 metai, kai 
į erdves pakilo pirmasis lietuviš
kas sklandytuvas. Tą sukaktį pri
siminė ir bent rašiniu ryžosi pa
žymėti vilniškėje “Tiesoje” da
bartiniai Lietuvos sklandytojai, 
kurių centras, atrodo, yra Vilniu
je. Tam aviaciniam sportui dabar 
Lietuvoje vadovauja svetimasis T. 
Maskaliovas. “Tiesos” rašinyje 
bandoma girtis lietuvių sklandy
tojų laimėjimais sovietinėje sant
varkoje, bet, straipsnį perskaičius, 
aiškėja, kad kas nekas, bet jau 
sklandymas dabartinėmis dieno
mis Lietuvoje yra smukęs. Gal jis 
ir plačiau kultivuojamas, bet tas 
vyksta tik pradedančiųjų tarpe, 
su mažaisiais mokomaisiais sklan
dytuvais. Gi apie tokius pasiseki- 

. mus, kuriuos matėme Nepriklau
somybės laikais, šiandien jau ne
kalbama.

Pradžioje rašinio prisipažįsta
mą, kad pats pirmasis iš lietuvių 
prieš 25 metus į žydriąją mėly
nę pakilo sklandytojas ir konst
ruktorius Bronius Ožkinis (Pui
kiai pažįstamas buv. LAK nariams 
ir civilinės ąviacijos lakūnams, 
tikrai gabus sklandytojas). Jis ir 
jo laikomas šio sporto pradininku 
Lietuvoje. Esą po karo 1948 m. 
Kaune vėl atgyja sklandymas. 
Tais metais pavasarį, buvo pa
ruošta pirmoji sklandytojų gru
pė. Pirmieji sklandytojai, pakilę 
sovietiniu A-2 modeliu, buvo Z. 
Brazauskas, L. Aleksandravičius, 
A. Kuzmickis. Tas pats Br. Ož
kinis prie Kauno Politechnikos 
instituto suorganizavo grupę stu
dentų, kurie konstruktavo sklan
dytuvus ir mokėsi juos valdyti. 
Pats Ožkinis pastatė sklandytuvą 
BRO-IO, o jo vadovaujama konst
ruktorių grupė padirbdino kitą 
sklandytuvą KP1-3. 1950 m. Vil
niuje atidaroma sklandymo sto
tis. Dabar i ten ruošiasi, sovietiniu 
terminu, sklandytojai-atskyrinin- 
kai, visuomeniniai instruktoriai, 
konstruktuojami nauji bemotori- 
niai lėktuvai. Pernai Pabaltijo re
spublikų sklandymo pirmenybėse 
lietuviai užėmė antrą vietą, o 
sklandytojas V. Dovydaitis tapo 
varžybų nugalėtojas, šiemet jis 
pagerino savo paties pasiektą Pa
baltijo rekordą, pakildamas į 2.200 
metrų augštį. “Tiesa” tuo džiau
giasi, bet, palyginus su nepriklau
somybės laikais pasiektais rezul
tatais ir mūsų sklandytojų prak
tikuotais ilgoje išsilaikymo į tolį 
perskridimo daviniais, tikrai yra 
nieko ypatinga. Pats Bronius Ož
kinis šiandien laikomas vienu go
biausių ne tik Lietuvoje, bet ir 
visoje Sovietų S-je. Jo sukonst- 
ruktuoti sklandytuvai BD-9 ir 
BRO-11 buvo patvirtinti masinei 
gamybai visoje Rusijoje. Šiuo me
tu jis baigia išbandyti savo naują 
modelį BRO-12.

Pagal “Tiesą”, sklandymo spor
tas šiandien plinta ne tik Vilniu
je, Kaune, bet ir provincijoje.

žio, Šilutės, Alytaus, Naujosios 
Vilnios, Palangos ir kt. vietų 
sportininkai. Gaila, kad nė žod
žiu neužsimenama apie Nidoje 
veikusią sklandymo mokyklą, ku
rią anuo metu labai augštai ver
tino net įvairių užsienių kraštų 
sklandytojai. Tikriausiai ši vieta 
nėra patikima lietuviams, nes, pa
sitaikius tinkamoms oro sąlygoms, 
juk ir Švedijos krantai ar salos 
yra netoli. Iš visų tų pateiktų 
žinių tenka labai abejoti, ar tas 
bemotorinės aviacijos sportas ti
krai jau taip klesti dabartinėje 
Lietuvoje. O šalia pridėtoje nuo
traukoje lygioje pievoje matyti 
keli atsukti siluetai ir šalia jų 
mažo mokomojo sklandytuvo ne
apdengtos formos.

Al. Gimantas

Sydnėjuje
DĖMESIO SYDNĖJAUS 

ŠACHMATININKAI

Sydnėjaus Sporto Klubo “Ko
vas” šachmatų Sekcija rengia 
Sydnėjaus lietuvių 1958-jų metų 
šachmatų turnyrą, kuris prasidės 
šių metų balandžio mėn. 2.7 die
ną (sekmadienį) tuoj po lietuvių 
pamaldų apie 2-trą vai. Sydnėjaus 
Lietuvių Namuose, 18-20 Botany 
Rd., Redfern, apie 5 min. pėsčiam 
nuo Redfern’o geležinkelio sto
ties.

Į šį turnyrą kviečiami visi mėgs
tantieji šachmatų sportą, nes tur
nyro dalyviai bus suskirstyti į 
dvi klases, taip, kad ir silpnes
niesiems bus įdomu. Laimėtojams 
yra paskirtos dovanos. Žaidėjai 
registruojasi pas sekcijos vadovą 
A. Dargužį, arba atvyksta tiesiai 
į žaidimų pradžią. Turintieji atsi
neša savo šachmatų figūras *ir 
lentas.

• TEHERANE įvykusiose pa
saulio sunkumų kilnojimo pirme
nybėse tik vienoje vid. svorio kla
sėje laimėjo amerikietis T. Kono. 
Kitose šešiose klasėse pirmąsias 
vietas laimėjo rusai.

• PIRMĄ kartą Amerikos bok
so istorijoje menedžeriu tapo mo
teris. Ji yra Pitsburgo gyventoja 
D. Minse buvusiojo sunkaus svo
rio pasaulio meisterio I. Charles 
našlė.

laimėjo 30 partijų, pralaimėjo 8 ir 
lygiomis sužaidė 3. Vaitonis pade
monstravo meistriškumą, įveikda
mas stipriausią simultano dalyvį 
Massachsetts ir N. Anglijos meis
terį J. Curdo, buvusį Bostono 
meisterį A. Klinovą ir kt., bet 
drauge patyrė ir nelauktų pralai
mėjimų dėl savo džentelmenišku- 

' mo, nes praleisdavo, jei oponen
tas nepadarydavo ėjimo (didmeis- 
teris Rechevskis tokiu atveju ver
čia figūras).

P. Vaitonis, būdamas Kanados 
meisteriu, šiais metais turėtų da
lyvauti pasaulinėse šachmatų pir
menybėse Jugoslavijoje, bet dėl 
ten esančio komunistinio režimo, 
jis pirmenybėse nedalyvaus ir jo 
vietoj greičiausiai žais kuris nors 
kanadietis.

LIETUVOS 
REZULTATŲ

LENTELĖ
įdomumo dėlei čia duodama 

lentelės dabartinių Lietubos spor
tininkų atsiektų rezultatų, lygi
nant su pasaulio rekordais leng
voje atletikoje.
BĖGIMAS:
100 m. vyrams pas. Villiams, 
Amer. 10,1, Lietuv. Rusinovas 10,G 
200 m. pas. Zimas Amer. 20,0 Lie
tuvos Duchnevičius, Vilnius 22,0. 
400 m. Pas. Jons Amer. 45,2. Lie
tuvos G. Tarvydas, Kaunas 49,4. 
800 m. Pas. Moens Belg. 1.45,7. 
Lie. J. Pipynė, Kaunas 1.50,0. 
1000 m. Pas. Rozevaldi, Veng. 
2.19,0. Liet. J. Pipynė, 2.24,4. 
1500 m. Pas. Rozeveldi, Vengr.
3.40.6. J. Pipynė, Kaunas 3.41,1. 
2000 m. Pas. Rozaveldi, Vengr. 
5.02,2. J. Pipynė, Kaunas 5.12,5. 
3000 m. Pas. Piri, Angį. 7.52,8/ 
Liet. J. Pipynė, Kaunas 8.23,0. 

10.000 m. Pas. Kučas, Rus. 28.30,4. 
V. Andriuškas Kaunas 31.10,8. 
20.000 m. Pas. Zatopekas, č.ek. 
59.51,8. A. Tumėnas, Kl. 1:06,21,6. 
25.000 m. P. Zatopekas, 1:16.36,4. 
A. Tumėnas, Klaipėda 2:24.12,0. 
30.000 m. Pas. Viskari, Suom. 
1:35.03,6. V. Kazlauskas, 1:42.14,0. 
Maratonas Pas. Viskari, Suom. 
2:14.14,0. A. Tumėnas, 2:31.23,2. 
110 Barjer. Pas. Davis, Amer.
13.4. S Balsys, Vilnius 14,8. 
200 m. Barjer. Pas Zimas, Amer. 
5.03,61:3 Vii.2: ipuo2e.a
22,2. S. Balsys, Vilnius 24,7. 
400 m. Barj. Pas. Glein. Amer.
49.5. S. Balsys, . Vilnius 54,8. 
3000 m. Kliut. P. Roznoji, Vengr.
8.35.6. A. Andriuška, Kaun. 9.05,2.

štai kas buvo, kas nutiko — 
Eina kalbos tarp žmonių: 
Likom mes be Pupų Dėdės, 
Be armoškos, be dainų.

Pupų Dėdė kažkur dingo, 
Nėr nei “čyfo” karčiamoj, 
Ir krepšinio aikštėj stinga, 
Gal paskendo kur baloj?

Iš Geelongo tik sugrįžęs, 
Ruošės viską paaukot.
Vėl sportuoti pasiryžęs, 
Vargšą “Kovą” ginti stot.

Besportuojant atsarginiu, 
Kilo jam puiki mintis: 
Į knygas įsikabinsiu, 
Tai tikra man ateitis!

Studijos puikiausiai ėjo: 
Pirmas buvo mokinys.
Bet kai meilės prasidėjo — 
Moksle radosi plyšys.

Krito mūsų Pupų Dėdė 
Savo meilių viltimis. 
Merceliukės jį suėdė, 
Nemiegojo naktimis.

Pupų Dėdė daug turėjo:
Ir baltų ir raudonų,
Bet tokios ’dar neregėjo, 
Radęs ją tarpe savų...

Kai jo širdžiai įsipiršo 
Ta graži gėlė laukų, 
Pupų Dėdė greit pamiršo, 
Kad mylėjomės mudu.

Gal tik šposais jie vedžiojas, 
O gal erzina mane?
Gal jis Bankstowne paklydo, 
Gal ramina tik save? ..

Aš Sydriėjuj viena likus, 
Remsiu Centrinius namus, 
Rasiu kitą Pupų Dėdę 
Ir vėl skausmo nebebus!

Rozaliutė

VYT. GRYBAUSKAS GARSĖJA
Vienas iš žinomiausių Vokieti

jos tremties gyvenimo sportinin
kų Vytautas Grybauskas, šiuo 
metu gyvenąs Amerikoje, ir to
liau gražiai reiškiasi sportiniame 
gyvenime. Nesenai Rochesterio 
dienraštis “Democrat and Chro
nicle” įsidėjo jo nuotrauką ir 
straipsnyje “It’s World of Sports 
to Vytas Grybauskas” plačiai su
minėjo jo pasisekimus sporte. č,ia 
pažymima, jog Grybauskas yra 
Monroe Country ir Maplewood 
stalo teniso meisteris. Taip pat 
pabrėžiama, jog jis nuo 1955 me
tų nėra pralaimėjęs nei vienų 

. rungtynių. Taip pat paminima 
apie Grybausko veiklą krepšinyje, 
futbole ir kt. Kitas aprašymas su 
nuotrauka tilpo ir kitame dienraš
čio aprašyme.

Šiuo metu Maskvos “Sovietskij 
Hotel” didžiojoj koncertų salėje 
vyksta įtempta 24-rių partijų 
šachmatų kova dėl pasaulio šach
matų meisterio vardo 1958-siems 
metams. Šią kovą veda abu rusai, 
tai dabartinis pasaulio meisteris 

gana jaunas 37-nių metų, stambaus 
sudėjimo Vasily Smyslow su bu
vusiu pasaulio čempionu 46-šių 
metų amžiaus Dr. Mikailų Botvi- 
niku.

Jau ištisas mėnuo laiko, kaip 
kiekvieną dieną vyksta maždaug 
penkių valandų šachmatinė kova 
ir galutinis rezultatas gali išaiš
kėti tik po ilgesnio laiko. Šios 
šachmatinės varžybos reikalauja 
ypatingo protinio, o, tuo pačiu ir 
fizinio užsigrūdinimo, ką retai 
kas gali atsiekti. Varžybų prad
žioje, labai gerai pasirodžius Bot- 
vinikui, daug kas tikėjosi ir buvo 
tikri jį matyti vėl pasaulio šach
matų viršūnėje, bet Smyslovas, 
laikydamasis savo naujos taktikos, 
stengiasi su savo priešininku su
eiti į artimą klinčą. ir partijas, 
jeigu nėra galimybių laimėti ar 
baigti lygiomis, bet tas, žinoma, 
nėra taip lengva ir tą gerai žino 
visi šachmatų žaidėjai, šiuo metu 
iš 11-kos sužaistų partijų Botvi- 
nikas veda h prieš 4i. Botvini- 
kas laimėjo pirmas tris partijas, 
vėliau sužaidė lygiąsias, pralaimė
jo, laimėjo ir paskutiniąsias tris 
partijas sužaidė lygiomis. 11-tą

partiją laimėjo Smyslovas. Dabar
tiniam meisteriui Smyslovui, kuris 
pereitais metais laimėjo meisterys- 
tę iš Botviniko, užtenka padaryti 
rezultatą po 12, kad jis ir vėl tap
tų 1958-jų metų meisteriu. . Iki 
šiol šachmatų istorijoje pasisekė 
tik vienam buv. pasaulio meiste
riui atgauti prarastą titulą, tai dr. 
Aliochinui, kuris, 1935 metais pra
radęs meisterystę olandui dr. Eu- 
ve, ją 1937 metais vėl išsikovojo

Pačioje Rusijoje šachmatai yra 
viena iš populiariausių protinio 
sporto šakų, todėl ir visai nenuo
stabu jog tiek daug pasaulinės 
klasės* žaidėjų turi rusiškas pa
vardes. šiuo metu Sov. Sąjungo
je priskaitoma virš 40 milionų 
žaidėjų, iš kurių per du milionu 
kiekvienais metais dalyvauja įvai
riuose kvalifikaciniuose turnyruo
se ir to pasėkoje atsiranda Smy- 
slovo, Botviniko ir kitų žaidėjų 
pasaulinis lygis. Nors šachmatai 
Sov. Sąjungoje ir nėra mokomi 
oficialiai mokyklose, tačiau, turin
tis noro jais žaisti, randa labai 
daug galimybių ir padrąsinimo 
juose tobulintis. Iškilūs ir geri 
šachmatininkai Rusijoje yra taip 
populiarūs ir gerbiami, kaip kad 
Vakaruose geri atletai, boksinin
kai ir futbolininkai. Stebint augš- 
tą rusų žaidimo lygį, sunku yra 
dabar galvoti apie bent kurio Va
karų krašto žaidėjo iškilimą į 
šachmatų pasaulio meisterius.
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BROWNEJONES LTD.
1, NORFOLK PLACE, 

LONDON W 2. ENGLAND.

Lietuviškas Skyrius
Tai ženklas firmos, kuri nekelia jokių abejonių. 

RAŠYKITE TIK LIETUVIŠKAI.
Prašykite mūsų kainoraščių ir smulkių informacijų.

— SIUNTINIAI l LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS —

THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET,

Tel:
KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS 
Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

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

Del

Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.
įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 7.7.0 savaitei. 

Vaikams nuolaida.
smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.
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S EUROPIETIS SPECIALISTAS ___ .-J S
K OPTIKAS C Įj
ft Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių f ft
ft akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., ft
m šeštad. 9-13 vai. f J K
S 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 1 f S
S (Priešais Melbourne Town Hall.) r ft
ft Centr. 1819 / ft

giinninnniiniinniiiniimniitnnirntnninmitiiriiiiiininnniiiiniiiininiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiHiiiiimmmiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimitiHimitiiniiniiiniig 

| PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI |
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE

SAV. L. VACBERGAS
36 WALPOLE ST., KEW, VIC.

TEL. WM 6032
fllllMIUIIUIIIIIIIIUIIHIIUIIUIIIIIIIIIUIIKIIlllllllHIIIIH

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir iėsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

I
^v.^vav.'aw.v.v.v.w.vaw.v.v.v.v.v.v.t.v.w,, 

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

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

Vienintelė autorizuota firma Australijoje galinti siųsti siunti- S 
ij nius tiesiog Jūsų giminėms į Lietuvą, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. J' 
J' Supirkę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais. C 
J SUPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JŪSŲ į 
į GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JŪS PASIŲSITE. į
!j Vilnoniai siūlai taip pat siunčiami — 50% muito. !j 
į Siuntinio svoris 11 Ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūs Ji 
Ji galite vienu metu išsiųsti neribotą skaičių siuntinių. Ji 
j! Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius JŪSŲ GIMINĖMS TIESIOG jj 
;J I U.S.S.R. BE PERPAKAVIMO IR VISOS PAŠTO IŠLAIDOS į 
■ J TIK £ 1.2.3, plus kitos išlaidos. į
5 Jūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GREL- Ji 
j! ČIAU IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per J 
■■ 2-2Ž mėnesio. įI Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORO PAŠTU. «J 

ORO PAŠTO PRIMOKĖJIMAI TIK 14 ŠIL. UŽ i LBS., PLUS S J 
KITOS IŠLAIDOS. į

Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu. Ji 
MES GARANTUOJAME JŪS^T SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ į 

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

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

LAIVAIS. Mes neturime ryšio nei su Londonu nei su Švedija. į 
į Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIAS!!! į 
■ J Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. p.p. Jj
Ij šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vai. Ji
■j AGENTAI: ;■
;■ SYDNEY: M. & N. Pekic, 143 Cabramatta Rd., Cabramatta, jį 
< N.S.W. J
■I NEWCASTLE: Fry’. Delicate.sen, 557 Runser St., Newcastle, į 
I; N.S.W. ,. į
I' PERTH: S. & L. Furni.hers, 553 Hay St., Perth, W.A. į

J. STRAUTlNš J 
5-th Floor, 306 The Causeway 

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

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

Atkreipkite dėmėsi, kad sausio — 
vasario mėnesiais mūsų įstaiga 
yra uždaryta pirmadieniais.

PATRIA
OVERSEAS PARCEL SERVICE 

131 HAMPSHIRE RD., 
SUNSHINE, VIC.

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

Tel. MM 2532

5
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ

HUSU PASTOGE
MELBOURNO DAINORIAIATOSTOGAUJA

Po atsisveikinimo koncerto, Mel
bourne Dainos Sambūrio nariai 
nutarė nutraukti tralialiavimus-ir 
pasiimti šešiems mėnesiams atos
togų, kad per tą laiką patiems 
dainoriams ir lietuviškosios dai
nos mėgėjams — klausytojams at
sirastų didesnis noras dainuoti ir 
klausytis gražiųjų lietuviškų dai
nų.

Sambūrio administratorius įsi
pareigojo surasti naujų dainų gai
dų ir naujų būdų suįdominti mū
sų tautinę bendruomenę.

Jau beveik pusė atostogų prabė
go, ir, atrodo, kad jau būtų pats 
laikas pradėti vėl ką nors daryti, 
kad praėjus 6 pilniems menesiams* 
Melbourne vėl darniai ir pagan-1 
nančiai skambėtų lietuviškos dai
nos.

Kad Melbournas turėtų didelį 
galingą ir gerai dainuojantį cho
rą, neužtenka pasitikėti vien tik j 
administratorium ir dirigentu, 
bet reikia, kad kiekvienas mel- 
burniškis lietuvis šiuo reikalu sie- 
lotųsi, rūpintųsi ir visokeriopai 
padėtų tokį chorą suorganizuoti 
ir jį išlaikyti.

Visiems yra aišku, kad “kur du 
stos —- visados daugiau padarys”, 
todėl pirmiausiai yra norima ge
rokai padidinti choro sąstatą. Jau 
šiuo metu yra numatyti keli nau
ji dainoriai, kurie pasižadėjo tal
kininkauti tolimesniam choro dar-

be. Kadangi, kaip 
tratoriui, taip ir 
sunku žinoti visus

choro adminis- 
dirigentui yra 
tautiečius, tu-

rinčius pamėgimą dainuoti ar jau j 
dainavusius, todėl kiekvienas mel- 
burniškis lietuvis, kuris žinotų to
kį tautietį, yra prašomas nedel
siant apie tai pranešti choro ad
ministratoriui p. Leonui Baltrū
nui telef. JA 3284 arba asmeniš
kai adresu: 295 Hoddle St., Col
lingwood.

Kad Melbourne lietuvių Dainos 
Sambūris sugeba gražiai padai
nuoti ir sambūrio dirigentas su
geba iš jų išreikalauti tai, kas rei
kalinga klausytoją sužavėti, vi
siems girdėjusiems sambūrio kon
certus, yra aišku. Kad lietuviška 
daina daug galingiau skambėtų ir 
kad būtų galima išryškinti dainos 
charakterį, reikalinga turėti žy
miai skaitlingesnį chorą. Taigi 
šiais sumetimais ir kreipiamasi į 
visus Melbourne lietuvius norin
čius įsijungti į Dainos Sambūrį, 
nedelsiant susisiekti su choro ad
ministratorium.

Nė kiek neabejoju, kad balsingi 
tautiečiai atsilieps į šį mūsų atsi
šaukimą ir, praėjus atostogų lai
kui, Sambūris galės pradėti pasi
ruošimą būsimiems koncertams su 
nauja energija ir su gražiu, dide
liu dainorių sąstatu.

L. Baltrūnas

SYDNĖJAUS SKAUTAI
PERKA STOVYKLAVIETĘ

Sydnėjaus lietuvių skautų “Aud
ros” tuntas ruošiasi pirkti s 
stovyklavietę — 7i akro žemė 
Ingleburne.

šiam tikslui tunto posėdyje bu
vo nutarta kviesti šios nuosavy
bės patikėtiniais, o taip pat ir 
lėšų organizatoriais Skautų Tėvų 
Komiteto pirmininką skt. A. Mau- 
ragį, senosios kartos Australijos 
lietuvį skautų bičiulį p, Kelertą 
ir “Aušros” tunto tuntininką v. 
skt. Kišoną.

“Aušros” tunto štabas

/ “M.P.” Redaktorius
/ SVEIKSTA
| Po 8 savaičių intensyvaus gy
dymo, “M.P.” red. J. Kalakaus- 
Kas balandžio 23-24 d.d. išleidžia- 
Įnas iš ligoninės (Western Subs. 
/Hospital, Croydon), bet į darbą 
[dar negalės grįžti, nes turės prie
vartines sveikatai taisyti atosto
gas.

Svarbiausia sveikatos sunegala
vimo priežastis, — širdies vožtuvų 
sutrikimas, — pereitais metais 
persirgto Azijos gripo kompli 
cijų išdava.

ADELAIDĖ
PAMALDOS

LANKO LIGONIUUS

MELBOURNAS
MELBOURNO SKAUTAI JUDA

Melbourne skautai jau dabar 
ruošiasi ateinančiai Tautinei Sto
vyklai: ūkio skyrius peržiūri pa-

• m. Maliniškių kaime, Bartininkų 
| valse., Vilkaviškio apskr. Jis visą 
savo gyvenimą be pertraukos dir- 

' bo įvairiose vietose.
| Užeinant antrajam raudonajam 
; tvanui, jis pasitraukė į Vokietiją. 
I Pasibaigus karui velionis nepasi-

lapines ir, reikalingas pataisymo, tenkino slampinėdamas po DP sto- 
taiso. Buvo nupirkta dar viena di- j 
dėlė palapinė, nes tikimasi, kad 
bus dar daugiau stovyklautojų,1 
nei -paskutinėje stovykloje buvo, 
kuri vienu metu siekė šimto jau
nuolių.

Tėvų komitetas, norėdamas pa
dėti skautams, telkia stovyklai lė
šas. Tam tikslui gegužės mėn. 9 
d. didelėje Richmond Town Hall 
salėje ruošia balių. Visas pelnas 
bus paskirtas Melbourne skau
tams. Tokį balių tėvų komitetas 
rengia pirmą kartą ir žada jis bū
ti tikrai šaunus — tikimasi susi
laukti daug svečių.

MelboumieČiai myli savo jauni
mą ir todėl nepatingės atsilanky
ti į balių ir paremti skautų reika
lus. Skautų mamytės žada paruoš
ti skanių užkandžių. Gros geras 
orkestras. J.A.

SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ 
DRAUGIJOS LOTERIJA

Kaip jau tradiciniai melbour- 
niečiams įprasta, ir šįmet Sociali
nės Globos Moterų Draugija ruo
šiasi pravesti plačią loteriją. Ji 
įvyks š.m. birželio mėnesį, tačiau 
apie tai bus pranešta vėliau. Tuo 
tarpu prašome visas Draugijos 
nares neatsisakyti, kaip ir per ke
lis praėjusius metus, paaukoti lo
terijai po 10 fantų arba 10 šil. 
pinigais. Draugija būtų labai dė
kinga, jeigu ir iš ne narių tarpo 
atsirastų norinčių paremti loteri
ją fantais ar pinigine dovana. 
Fantus ir pinigus galima perduo
ti kiekvieną sekmadienį po lietu
viškų pamaldų parapijos kioske 
budinčiai Draugijos Komiteto na
rei.

Soc. Glob. Moterų D-jos 
Komitetas

I vykių pakraščius, bet įstojo į tuo 
I laiku kuriamas sargybų kuopas.

J Australiją atvyko 1948 m. Dvie
jų metų darbo sutartį atliko prie 
miško darbų. Gipslande. 1950 m. 
atvažiavo į Geelongą, kur suradęs 
daugiau tautiečių, nutarė apsigy
venti. čia besikurdamas, apsikro
vęs darbais ir pats statydamas sau 
namą, jis vis dėlto atrado laiko 
dalyvauti bendruomenės gyveni
me. Lietuvybės išlaikymo klausi
mai jam buvo artimi ir brangūs; 
jis noriai aukodavo kiekvienam 
bendram reikalui, šimtus valandų 
jis pradirbo prie Geelongo lietu
viškųjų namų statybos. 1957 m. 
buvo išrinktas į Geelongo apyl. 
valdybą.

Tarsi milžinas, velionis nepalū
žo ir sunkioje ligoje. Iki paskuti
nių savo gyvenimo dienų, kol dar 
pajėgė paeiti, jis dalyvaudavo 
bendruomenės susirinkimuose ir 
sielodavosi lietuviškais reikalais.

1958 m. kovo 29 d. didelė Gee
longo lietuvių minia su širdgėla 
palydėjo Joną į amžinąjį poilsį, 

; nesulaukus taip trokštos dienos — 
grįžimo į Laisvą Tėvynę.

Velionis paliko Geelonge savo 
vedusį brolį.

A. Bl.

IŠLEISTUVĖS ALBURY

Sydnėjaus Liet. Mot. Soc. Glo
bos draugijos ponios šiemet prieš 
Velykas aplankė visus joms žino
mus tautiečius ligoninėse ir įteikė 
rūpestingai paruoštų dovanų.

Draugijos narės ligonius lanko 
netik prieš šventes, bet ir Šiaip 
jų neužmiršta. (j).

METINIS SUSIRINKIMAS
ž.Pakartotinai pranešama, kad 

sekma- 
1 vai. 
salėje,

m. balandžio mėn. 26 d. 
dienį, tuoj po pamaldų, 
Camperdown’o parapijos 
šaukiamas ALB Sydnėjaus Apy
linkės Narių Metinis Susirinki
mas.

Visi lietuviai prašomi atlikti sa
vo pareigą ir parodyti, kad jums 
rūpi bendruomenės reikalai, skait
lingai dalyvaujant metiniame su- 
.girinkime. Apyl. Valdyba
miimiimiiimiiimniiiimiiiiuiniiiiiiiimiiuuniiiiuiiiim

NAUJASIS KAPAS 
GEELONGE

1958 m. kovo 27 d. Geelongo li
goninėj mirė plaučių vėžiu Jo

nas Bungarda. Velionis gimęs 1903

Albūriškių lietuvių eilės nuola
tos mažėja, štai netenkame vėl 
aktyvaus, lietuvio, ramaus žmo
gaus ir tylaus pedagogo Viliaus 
Tamošiaus, kuris išvyksta Euro
pon. Gyvenimo sūkurių atblokš
tas iš gražiosios Žemaitijos net į 
Albury, p. Tamošius čia išbuvo 
apie dešimtį metų ir aktyviai reiš
kėsi apylinkės lietuviškoj veikloj, 
keletą metų būdamas valdybos 
nariu. Kadangi p Tamošius gerai 
mokėjo anglų kalbą kaip žodžiu, 
taip ir raštu, tai čia jis tarnavo 
įstaigoje ir, reikalui esant, visa
da noriai padėdavo lietuviams.

Mes linkime jam laimingos ke
lionės.

S. Čė.

Balandžio 27 d. pamaldos Went- 
■v Northville karmelitų bažn. 10 vai. 
< 5 rtiin. Išpažintys nuo 10,30 vai.

Balandžio 27 d. pamaldos Wol- 
ongong lietuviams — katedroj 
i vai. po pietų.

Gegužio 4 d. pamaldos Banks- 
owne St. Brendan’s bažn. 10 vai. 

65 min.
/ Išpažintys

SEZONO BALIUS — 
BALANDŽIO 25 D.

i bus ne šeštadienį, 
bet penktadienį gegužio 2 d. Basa 
— Hill* bažn. nuo 7 vai., nes tai 
pirmasis mėnesio penktadienis.

VISŲ TAUTTBT BALIUS
š.m. gegužės mėn. 9 d. penkta

dienį, New Australian Cultural 
Association, Sydnėjaus Town Hall 
rengia visų tautybių

KONCERTĄ — BALIŲ.
Debiutantės po vieną iš kiek

vienos tautybės bus pristatytos 
Darbo ir Pramonės Ministrui po
nui Koltui.

Programą išpildys įvairios tau
tybės.

Bilietų kaina (su vakariene) 
25 šil. Bilietus galima iš anksto 
užsakyti pas p. A. Adomėną te
lefonu LM 4146.

ALB Sydnėjaus Apyl. Valdyba

Pajieškojimai
★ Kas pažįsta ar žino kur gy

vena Jonas Žilaitis su šeima? Ma
lonėkite padėti susirasti. Pajieško 
Jono žilaičio sesuo Olga ir švoge- 
ris H. Meijeris, gyveną vakarų 
Vokietijoje, Muenchen 54, Kris- 
tallstr. 20.

★ Pajieškomas Račiūga Stasys 
nuo Raguvėlės. Yra žinių iš Lie
tuvos. Rašyti: K. Eirosius 5 Cen
tenary Rd., Merrylands, N.S.W.

★ Pajieškomas Bronius Kasei u- 
kaitis, dirbęs Water Supply, Park 
Sturt, S.A. Rašyti adresu: Mrs. 
A. Obecunas, 5608 So. Neenah 
Ave., Chicago 38, Ill. USA.

iniiiiiiniiniiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiininiin
Kolegas

VYTAUTĄ BERNOTĄ 
ir

LAIMUTĘ RUSAITĘ, 
sukūrusius šeimos židinį, širdingai sveikina

AL Studentų Sąjungos 
Sydnėjaus Skyrius

iiuiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiii^ iliuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiris

PERLIETUVIAMS SIUNTINIAI 3 MĖN. IŠSIMOKĖJIMUI
DUVET TRADING CO.
(Lietuvių Prekybos Bendrovė)

75A JOHN ST., CABRAMATTA, N.S.W. 
kuri atstovauja

LONDONO TAZAB’O lietuvių skyrių.
Be to, siunčia pačių paruoštus siuntinius, turi lietuviškų
ručių, gramafono plokštelių ir knygų pigiausiomis kainomis.

Reikalaukite kainoraščių ir pavyzdžių!

atvi-

•Z**Z**Z,4*<»**l**.o.***M.M'.w**^**.**'.'M.**Z***»*Z**J,,Z**?**I**2**Z*4**Z**Z**t‘,Z,,Z,‘Z**Z’*ZMZ**Z*****Z**Z**.**.'H’***.**.**t*4'*4**ZM.
PAVASARIO IR RUDENS NUOTAIKŲ J

Vakaras — Koncertas,
ĮVYKS BALANDŽIO MĖN. 26-TĄ DIENĄ, 7 VAL. 

KARMELITŲ SALĖJE, MIDDLE PARK.
Dalyvauja: dainininkės A. Gučiuvienė ir A. Uknevičiūtė, pianistė 

D. Oldham, dramaturgas J. Gučius ir šokėja J. Valytė. 
Programoje: lietuvių ir pasauliniai dainos ir muzikos kūriniai, lite

ratūros skaitymai ir baletas.
Bilietai gaunami prieš ir po pamaldų bibliotekos salėje pas 

p. H. Kaladę ir prie įėjimo. Kaina 7/- ir 5/-, vaikams pusė kainos. 
•:,*:*,z**z*,z**z*,z**z**z,*z**z*,z**z**z**z*,:wz,*z**z’*z*,**,z**z‘*z**z*,z**z*‘z**z*,:,*z*,.**z**:*,»*,z**z**:**z*,z**z*,z,*z*,z,*z**z**z‘*z**

VISI SKAUTŲ BIČIULIAI 4
BALANDŽIO 26 D. VYKSTA I SKAUTŲ “AUŠROS TUNTO 

ruošiamą

KAUKIU BALIU

VAK.
HALL

orkestras,

KARNAVALĄ
BALIUS ĮVYKS BALANDŽIO 26 D. 7 VAL.

PUIKIOJE CABRAMATTOS MIESTO CIVIC
(Tik 2 min. nuo stoties).

Kaukės nusimaskuoja 11 vai .vakaro.
BILIETŲ KAINA TIK 10 ŠIL.

DAUG ĮVAIRENYBIŲ VAKARO METU: Puikus
loterija, specialūs šokiai, vakaro laikraštis su baliaus naujienom, 
šaunus bufetas, pilnas visko, ko tik širdis geidžia, kaukių pa
radas ir jų premijavimas.

Kaukių neturintieji jas galės įsigyti prie įėjimo.
Bilietai gaunami 75a John Str., Cabramatta, baliaus 
prie įėjimo arba iš anksto užsisakomi telefonais UY 

ir YL 9153. RENGĖJA

dieną 
4727
i

GEGUŽIS — MARIJOS MĖNUO
Kviečiami visi tikintieji ypač 

šiais Marijos Šiluvoj (350 m.) ię 
Lourde (100 m.) apsireiškimų su
kaktuviniais metais bažnyčiose ir 
namuose pagarbinti švenčiausią 
Mariją.

Kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiemet, gegužio 13 d., kurioje 
prieš 7 metus Lietuva ir visi pa
saulio lietuviai paaukoti Nekal
čiausiajai Marijos širdžiai, yra 
švenčiama kaip viso pasaulio lie- 
tuivų maldos ir atgailos diena už 
Lietuvos laisvę ir pasaulio taiką.

Kadangi balandžio. 25 d. yra ne
darbo diena, Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos Valdyba nutarė ii’ sezo
no atidarymo balių rengti ne šeš
tadienį (26), bet penktadienį (ba
landžio 25) Lietuvių Namuose 
Eastry'St., Norwood.

Tai buvo padaryta norint leisti 
svečiams linksmintis ir po 12-tos 
valandos. To negalima Pietų Aus
tralijoj daryti rengiant balius šeš
tadieniais, nes įstatymai ypač 
griežtai saugoja sekmadienio ra
mybę ir šeštadienio 
po 12-tos valandos 
šokti nei vaišintis, 
sezono atidarymo 
penktadienį, tie draudimai 
veiks ir svečiai nebus verčiami 
apleisti salės tada, kai pats links
mumas, rodos, tik prasideda.

GEGUŽINĖS PAMALDOS
■ Pirmos gegužinės pamaldos (l 
d.) Bass — Hills lietuvių koloni
joj — 74 Horton St. (pas p. Mic
kus) 7 vai. vakare, kur ir šiais 
metais jos bus giedamos per visą 
mėnesį.

Gegužės 3d. — šeštadienį 6 vai. i 
vakare Dulwich* Hill parapijos 
bažn. — prieš Kat. Kult. D-jos 
susirinkimą.

Gegužės 4 d. — sekmadienį 
Cabramattos lietuviams — tos pa
rapijos bažn. 5 vai. po pietų.

Tiek pavienios šeimos tiek ypač 
didesnės kolonijos prašomos kas 
vakarą kalbėti arba giedoti gegu
žines pamaldas, kaip tai jau ke-

į sekmadienį 
negalima nei 

Kadangi šis 
balius vyks 

ne-

L.K; F-do Adelaidės Skyriaus . 
visuotinas narių susirinkimas įvyks 
1958 m. balandžio mėn. 27 dieną 
3 vai. p.p. Lietuvių Namuose, 
Eastray St., Norwood, šia dieno
tvarke:

1. Prezidiumo sudarymas, 2. 
Skyriaus V-bos pranešimai, 3. Rev. 
Komisijos pranešimas, 4. Valdybos 
veiklos ir apyskaitos tvirtinimas, 
5. Naujas Skyriaus V-bos ir Revi
zijos Komisijos rinkimai ir 6. 
Klausimai bei sumanymai.

Nariai ir prijaučiantieji kviečia
mi dalyvauti.

L.K.F. Adelaidės Skyriaus 
Valdyba

linti metai ištvermingai daroma 
Bass — Hills lietuvių kolonijoj.

Camperdowne po lietuviškų pa
maldų (12 vai.) kas sekmadienį 
bus giedamos gegužinės pamaldos 
per visą mėnesį.

K.P.B.

. A. & A. BAUŽĖ, Licensed Real Estate Agents,
8 LAMBERT RD., BARDWELL PARK, PH. LX 2608.

PERKU IR PARDUODU NAMUS, SKLYPUS IR KITĄ 
NUOSAVYBĘ GRYNAIS PINIGAIS IR IšSIMOKĖJIMUI Už 
PRIEINAMĄ DEPOZITĄ.

Parūpinu paskolas. Sutvarkau pirkimo ir pardavimo doku
mentus. Darbas atliekamas kaip galima greičiau ir rūpestingai.

Turiu mūrinių, medinių ir fibrinių namų, taip pat turiu ir 
lietuvių apgyventuose rajonuose.

DEMESIO! DĖMESIO!
.ATIDARYTA LIETUVIŠKA KIRPYKLA BANKSTOWNE

Moterų ir vyrų salonai. Moterų frizavimai, šalti šukavimai, sti
lių kirpimai ir t.t.
Lietuviški, europietiški, amerikoniški ir australiški stilių kirpi
mai. Darbas atliekamas pagal paskutines madas. Naudojami 
amerikoniški vaistai.

FRANK’S HAIRDRESSER SALON
(SAVININKAS PRANAS SAKALAUSKAS) 

PRIIMAMA UŽSAKYMAI TELEFONU. SKAMBINTI UY 6644 
380 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN, IN ARCADE.

Ketvirtos durys nuo Woolworth’o.

I COSMOS TRADING CO.,X X

i.

I
X

SAV. A. VAITIEKŪNAS
SIUNČIAME JŪSŲ PAČIŲ SUPIRKTUS SIUNTINIUS 

LIETUVON IR SIBIRAN.
SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA GEGUŽĖS MĖN. 3 D.
Į SI TRANSPORTĄ SIUNTINIAI PRIIMAMI IKI BALAN
DŽIO MĖN. 28 D. SIUNTINIAI PASIEKS RUGPIŪC1O MĖN 
PRADŽIOJE.

IK

Ž
X

iPristatykite siuntinius:
2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325 

Mieste: 300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE (6 aukštas) 
TEL. MF 2370

SKYRIAI;
SYDNĖJUJE: A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park, 

N.S.W., Tel. LL 5549
ADELAIDĖJE: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.
GEELONGE: S. Karpalavicius, 5 Yaraan St., North Geelong, 

Vic.
BRISBANĖJE: K. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Bris

bane, Q’ld. Tel. U 5827
NEWCASTLE: 1. E. Gorow, 3 Smart St., Charlestown, New

castle, N.S.W.
2. G. Gont, 93 Northumerland St., Maryville, 

Newcastle, N.S.W.
PERTH: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.

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