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MŪSŲ MOTINOS
Gegužio pirmosiomis savaitėmis 

visame pasaulyje yra švenčiamu 
vad. “Motinos Diena”. Joje ren
giami motinoms minėjimai: jos 
sveikinamos ne tik savo vaikų, bet 
ir visuomeninių organizacijų bei 
vyriausybės pareigūnų.

Tas motinas, kurios turi daug 
vaikų, stengiamasi ypatingai pa
gerbti: dažnai joms duodamos do- 
vanos, segami medaliai ar įteikia
mi garbės raštai.

Kultūringose Vakarų tautose 
dar išskiriamos ir tos motinos, 
kurių sūnūs žuvo kare už tėvynę 
ar savąjį kraštą.

Pastaroji aplinkybė ypač tinka 
lietuvei motinai, nes vargu ar 
daug mūsų vyresniųjų motinų ra
sis tokių, kurios vienu ar kitu bū
du nebūtų aukojusios savo sūnaus 
karo dievaičiui.

Nuo,gilios senovės, kiek tik is
torinės žinios besiekia, lietuvė 
motina be mažiausio priekaišto 
trupinėlio išleisdavo savo sūnus i 
žiaurius frontus, laimindavo, kai 
jų sūnaičiai jodavo per miškuose 
slypinčius kaimus, sesučių vainikais 
išpuoštais žirgais. To meto mūsų 
motinos kantriai laukdavo savo 
vaikų pargrįžtant, dažnai mėne
siais ar metais prarymodavo prie 
nedidučiu pilaičių langelių, stebė
damos kelius nuo rytų, vakarų, 
šiaurės ir pietų. Jos žinodavo, kad 
visose keturiose šalyse slypi klas
tingas Lietuvos priešas, pasiruo
šęs apiplėšti ramiąsias Nemuno ir 
Neries pakrančių sodybas.

Jei po tūlo laiko, kai grįždavo 
apylinkės bernužėliai, jų tarpe jau 
nebūdavo visos eilės žuvusių, mo
tinos nepriekaištaudavo savo kraš
to vadams, o garsu apraudojusios 
žuvusius savo sūnus, kerštu ir pa
nieka užsidegdavo nelemtiesiems 
priešams.

Ir taip slinko lietuviškoji isto
rija tūkstančiais metų, o karai ir 
priešai niekada nemažėjo, nes vie- 
nūs keitė kiti, karas sekė karų 
ir trumpą laisvės ir taikos džiau
gsmą vėl suneramindavo kovos 
trimitų aidas ir plačios gaisrų pa- 
švaistės.

Taigi mes esame didvyrių moti
nų palikuonys, mes savo krauju j 
paveldėjome kovingumą, ir mūsų 
nūdienės motinos privalo gąrbin- 
gai išlaikyti lietuvių senolių did
vyriškumo ir pakantraus kovingu
mo pradus.

Čia tremtyje mes taip pat pa
gerbiame savąsias motinas. Mes 
lenkiamos joms, kaip lietuvių mo
tinoms, bet iš antros pusės nori
me matyti, kad ir jos būtų savo
sios tautos tikrosios motinos, ku
rios kasdieną vielotus: dėl savo 
vaikų lietuviškumo, kas rytą ir va
karą mokintų juos, kaip reikia 
mylėti savo tėvų žemę ir augti 
tokiais, koki buvo jų garbingieji 
protėviai.

„TIMES” REDAKTORIUS PASAKOJA
Grįždamas iš kelionės po Sovie

tų Sąjungą ir kitus Rytų Europos 
kraštus, Londono “Times” politi
nis redaktorius Iverach McDonal- 
das buvo trumpam laikui sustojęs 
Bonnoje. čia turėjo progos su 
juo kalbėtis mūsų laikraščio ko
respondentas.

Kaip žinia, McDonaldas savo 
kelionėje buo suėjęs daug žymių 
Sovietų Sąjungos ir satelitinių 
valstybių partijos ir politinių vei
kėjų. Jis taip pat matėsi su Kruš- 
čiovu ir Gomulka. Jo platūs pasi
kalbėjimai su tais dviem vyrais jau 
buvo skelbti spaudoje.

Bendras McDonald© įspūdis iš 
Sovietų Sąjungos yra tas, kad te
nai materialinė gerovė pastarųjų 
kelių metų bėgyje gerokai pakilo. 
Kai jis buvęs Rusijoje prieš trejis 
metus, tai ypač daug skurdo tekę 
matyti kolūkiuose. Dabar jau ū- 
kininkams esą, atrodo, kiek leng
viau. Daugiausia tas žymu kolū
kiuose apie Maskvą. Tačiau plėši
nėse žemėse jam tekę matyti to
kių sumenkusių karvių, kokių jis 
savo gyvenime neregėjęs. Kruščio- 
vas vargu ar pats tikįs, jog Sovietų 
Sąjungą dviejų trijų metų bėgyje 
pavysianti JAV—bes pagal žemės 
ūkio produkciją vienam gyvento
jui. Mašinų traktorių stočių panai
kinimą netektų laikyti liberaliza- 
cijos žyme žemės ūkio politikoje. 
Tai greičiau bus pirmas žingsnis 
pakeičiant kolūkius valstybiniais 
ūkiais, net jei tai įvyktų už 10 ar 
15 metų. Taip pat tenka skaitytis 
su tuo, kad netolimoje ateityje 
gali būti atimti iš kolūkiečių pri
vatiniai sklypai ir jų nuosavybėje 
esą galvijai. Ir praėjusiais metais 
padarytą pramonės pertvarkymą, 
įsteigiant liaudies ūkio rajonus, 
netektų laikyti liberalizacija įpras
tine to žodžio prasme. Visi svar
besni nurodymai ir planai ir to
liau eina iš centro.

Gyventojų didelė dalis esanti a- 
bejinga politiniams reikalams, ne
rodanti neį meilės, nei neapykan
tos režimui. Jaunesniąją kartą 
gerokai sukrėtęs nuvainikavimas 
Molotovo, Malenkovo, Žukovo ir 
kitų funkcionierių, kurie anksčiau
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buvo keliami- į dausas. Vengrijos, tų Vakarams nemažesnė grėsmė, 
klausimas nebeaktualus. Teisybė, kaip sovietų karinis potencialas.
sukilimo Vengrijoje metu Maskvo
je ir kitur buvę tam tikro rūgimo 
studentų tarpe, buvę nemalonių 
klausimų komunistų vadeivoms 
ir agitatoriams, o to pasėkoje ne
maža studentų buvo pašalinta iš 
universitetų, bet dabar jaunuome
nė, matyti, jau bus priėmusi par
tijos skelbiamąją versiją, kad su
kilimas buvęs “fašistų ir imperia
listinių agentų” darbas. Tos pat 
nuomonės esą ir vyresniosios kar
tos rusai. Kai kurie net pareikš- 
davę: “Vakaruose buvo keliama 
daug triukšmo dėl vengrų, kurie 
žuvo sukilimo metu, o apie žuvu
sius rusų kareivius niekas nekal
bėjo!”

Visur jaučiama ir kiek daugiau 
laisvės. Net Kremliuje nematyti 
tiek daug sargybos. Kai jam tekę 
lankytis pas Staliną, tai be enka
vedisto palydovo jis negalėjęs 
Kremliuje nei žingsnio žengti. 
Dabar tik patikrinę jo dokumen
tus prie įėjimo ir tada nurodę, 
kad jis turįs pasikelti liftu į tokį 
ir tokį augštą, ir tada eiti į tokį 
ir tokį kambarį. Jokia sargyba ne- 
lydėjusi. Nebuvę jos ir laukiama
jame. Pats Kruščiovas padaręs 
jam labai vitalaus asmens įspūdį, 
asmens, kuris yra pilnas visokių 
naujų idėjų. Labai kalbus; kai 
įsikalbąs, tai kalbąs labai greit ir 
sunkiai sustojus. Turįs labai gerą 
atmintį. Nors Kruščiovo padėtis 
esanti stipri, tačiau McDonaldas 
neturįs įspūdžio, kad jis vienas 
darąs sprendimus. Visus svarbes
niuosius klausimus sprendžia par
tijos centro komiteto prezidiumas. 
Apie tuos posėdžius ir juose svars
tytuosius klausimus dažnai žinan. 
ti ir visuomenė. Kruščiovas, atro
do, esąs rimtai suinteresuotas, 
kad būtų prieita benlį prie dali
nio nusiginklavimo. Sovietai tiki
si galėsią tada pakelti savo kitų 
pramonės šakų produkciją. IŠ to 
jie tikisi naudos ne tik viduje, bet 
ir užsienio politikoje: sovietai, 
esą, galėtų sustiprinti savo eko
nominę įtaką artimuosiuose ir 
viduriniuosiuose Rytuose. Tai bū-

Vokietijos apjungimu sovietai var
gu ar būtų suinteresuoti, net jei 
apjungtoji Vokietija • būtų komu
nistinė.

Nors, kaip buvo minėta, Kruš
čiovo padėtis esanti dabar parti
joje stipri, tačiau toli gražu ji 
nėra visiškai tikra. Grėsmė iš deši
niojo sparno — Malenkovo, Molo
tovo, šepilovo ir kitų šalininkų, 
— dar tebesanti didelė. Kruščio
vas savo politikoje linkęs daug 
dėti ant vienos kortos. Užsienio 
politikoje dabar jo tikslas esąs vir
šūnių konferencija, t.y. pasiekti 
keturių didžiųjų susitarimo, o vi
duje — smarkiai pakelti žemės 
ūkį. Tais klausimais dešinysis 
sparnas kaip tikį buvęs kitos pa
žiūros. Jei Kruščiovui nepasisek
tų tų savo siekių įgyvendinti, tai 
Malenkovo ir Molotovo grupės ša
lininkai galėtų kartais paimti vir
šų ir Kruščiovo karjera eventua
liai baigtųsi. Tarp kitko, šepilo- 
vas, priešingai Malenkovui ir Mo
lotovui, tebegyvenąs netoli Mask
vos. Kai partija paskyrusi jį dirb
ti j kažkokią Sibiro provinciją, jis 
atsisakęs ten vykti ir pats susira
dęs sau darbą Maskvos apylinkė
je.

Su vakariečiais turistais rusai 
dabar nevengia kalbėti, kaip jie 
kad vengdavo anksčiau, Stalino 
laikais. Priešingai, jie vakariečiais 
labai domisi ir mielai su jais 
bendrauja. Didelį pasisekimą turi 
vakarietiškos knygos, parodos, 
sportininkų, menininkų, muzikų, 
teatro ansamblių viešnagės. Jau
nimas rodo visam kam, kas yra va
karietiška, gal net daugiau dėme
sio, kaip partijai būtų miela.

Smulkūs sovietų pareigūnai yra 
tačiau vis dar labai santūrūs va
kariečių atžvilgiu. Sakysime, kad 
ir toks mažas epizodas. McDonal
das skrido į Maskvą iš Londono 
lėktuvu. Drauge skrido pora olan
dų pirmą kartą Sovietų Sąjungos 
aplankyti. Parūpo jiems užklausti 
stiuardesę, ar lėktuvas pakelyje 
į Maskvą nusileis Vilniuje. J tai 
ji atsakė: “Aš nežinau, kapitonas
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• KANADOS MINISTERIŲ 
PIRMININKO PASISAKYMAS 
APIE PAVERGTUOSIUS. Min. 
pirm. p. J. Diefenbaker, atsaky
damas į Montrealio Lietuvių Sei
melio Prezidiumo padėkos raštą, 
kad jis būdamas Paryžiuje NATO 
konferencijoje užstojo sovietų pa
vergtus kraštus, kurių tarpe su
minėjo ir Lietuvą, — Seimelio 
Prezidiumui atsiuntė atsakymą ir 
prie jo prijungė savo kalbą, pasa
kytą Winnipege Ukrainiečių kon
grese, kuriuo buvo paminėtos uk
rainiečių įsikūrimo Kanadoje 70 
metų sukaktuvės. Min. Pirminin
kas savo kalboje plačiai pasisakė 
apie tautų teisę apsispręsti ir prieš 
pavergimą. Jis savo kalboje su
minėjo visas pavergtas valstybes, 
jų tarpe ir Lietuvą ir pacitavo, i 
ką jis atsakė į Bulganino laišką. ' 
Malonu mums konstatuoti, kad 
Min. Pirm. Diefenbakeris pareis- j 
kė tvirtą viltį, kad tautos nusi
kratys tiranija ir- atgaus laisvę 
ir savo valstybinę nepriklausomy-* 
bę.

PRIEŠ MINISTERIUS
Europoje prasidėjo dabar akcija 

prieš užsienių reikalų ministerius. 
Labiausiai kritikuojamas Vokieti
jos užsienių reikalų ministeris 
Brentano. Kritikuojamas pačioje 
CDU partijoje. Jį kaltina, kad jis 
esąs “nelankstus”, “užsispyręs”, 
kad j ministeriją augštom parei
gom priėmęs buvusį nacį ir pan. 
Nelankstumo pavyzdžiu nurodė 
Nato atsitikimą — kai Adenaue- 
ris ten pasisakė už derybas su So
vietais, tai Brentano jo nuomonės 
neparėmęs.

KEISTAS PARTIJOS ĮSAKY
MAS LIETUVOS KOMPOZITO
RIAMS. Lietuvos kp centro komi
tetas paskelbė viešą kreipimąsi į 
Lietuvos kompozitorius, kuriame 
muzikos veikėjų pagrindiniu už
daviniu minimas būtinumas “au- 
gštais idėjiškais ir meniškais kū
riniais išreikšti tarybinio gyveni
mo, kovos už komu
nizmą turinį.”

nežino, niekas lėktuve nežino!” 
Po tokio atsakymo olandams pra
ėjęs noras daugiau teirautis, ir 
jie visą kelią tylėję. E.L.I.

Savaitės Žinios
★ Didžiausia praeitos savaitės 

politinė sensacija — Eigipto pre
zidento Nasserio kelionė į Sovie
tų Sąjungą. Savo pareiškime jis 
pabrėžė, kad jo vizitas esąs dau
giau informacinio pobūdžio, ir jis 
manąs išbūti “draugiškoje valsty
bėje” apie 18 dienų.

Maskvos areodrome Nasserį su
tiko Sov. Sąjungos prezidentas 
Vorošilovas ir premjeras Kruščio
vas.

Gegužio 1-ją Eigipto diktatorius 
stebėjo pražygiuojanią sovietų 
kariuomenę drauge su visa komu
nistine herarchija.

Vakariečių sluogsniuose šis 
Nasserio lankymasis Maskvo
je kelia tūlo nerimo, ta
čiau labiausiai dėlto jaudinasi ki
tos arabų valstybės, kurių val
dantieji sluogsniai yra aiškiai an
tikomunistinių nuotaikų, šiųjų tar
pe skaitoma ir Saudi Arabija.
Amerikonai, norėdami užšachuo- 

ti galutiną Nasserio susibičiulia
vimą su Sov. Sąjunga, pradėjo siū
lyti Eigiptui paskolas lengvomis 
išsimokėjimo sąlygomis.

Atrodo, kad Nasseris laiko iš
tiesęs abidvi rankas ir ima viską 
ne tik iš kairės, bet ir iš dešinės...

★ Pirma atrodė, kad Indonezi
jos sukilimas jau galūtinai baig
sis, tačiau dabar vėl yra naujų 
duomenų, kurie rodo netik į jo 
užsitęsimą, bet ir j išsiplėtimą* 
Kada Sumatroj vyriausybininkų 
kariuomenė sėkmingai spaudžia 
sukilėlius jų sostinės Bukit Tinngi 
trikampyje, iš kitų sukilimo cent
rų Celebes archipelage pradėjo 
skraidyti sukilėlių lėktuvai ir bom
barduoti Indonezijos uostus, kad 
į juos vakariečių laivai nevežtų 
vyriausybininkams karinių reik
menių ir neišsivežtų iš Indonezi
jos naftos.

Ta proga buvo net du kartu 
bombarduoti anglų laivai Rytų 
Borneo uoste Balikpapan, kurių 
vienas buvo padegtas, o antras — 
gerokai apgadintas. Po šių bom
bardavimų sukilėlių vyr. štabas 
pranešė, kad jų jūros daliniai ir 
pėstininkai išsikėlė' į šiaurės Ce-

IR ŠIEMET RUOŠ LIAUDIES 
ŠVENTĘ ANT RAM B YNO KAL
NO. šventė įvyks Joninių metu, 
birželio 23-24 dienomis. Dalyvau
siąs Klaipėdos krašto, Karaliau
čiaus srities, Tilžės miesto ir ra
jono, Skaudvillės, Šilalės, Skuodo, 
Salantų ir kitų rajonų jaunimas. 
Sudarytas organizacinis komite
tas, | kurį įeina 13 rajonų ir mies
tų atstovai. 'Bus muzika, dainos, 
šokiai, meno saviveiklos kolekty
vų pasirodymai, sportinės varžy
bos, paparčio žiedo ieškojimas, 
šaudymai lankais ir kita pramogi
nė programa. Būsianti surengta ir 
tarprajoninė dailės paroda.

LAIŠKAS
Aš žinau, miela mano Motina, 

šis laiškas Tavęs nepasieks ir Tu 
mano žodžių negirdėsi, bet leisk 
man atverti nors mažą mano sie
los kampelį, kur tiek daug neiš
sakytos meilės ir sielvarto prisi
rinko. O tiek daug aš Tau norė
čiau pasakyti!

Žinau, Tu tik viena suprasi ma
ne ir be žodžių išskaitysi mano 
miiitis.

Pas mus dabar ruduo... Nepa
našus j anuos rudenis namuose, 
čia nėra pageltusio klevo lapo ir 
pilkų debesėlių su šilko voratink
liais. Negirdėsi vėjo šniokštimo 
paskutiniuose rudens lapuose. Ir 
tamsios žvaigždėtos naktys nese
ka namų ramybės ir laimės sap
nų. Aplinkui svetima ir šalta. Pil
ki veidai žvelgia j mus su nepa
sitikėjimu ir lyg priekaištu: “O 
ko Jūs čia įsibrovėt į svetimą pa
dangę?” Jie nesupranta mūsų ir 
niekados nesupras, nes jų širdys 
šaltos ir jų pasaulis labai mažy
tis ir siauras. Bet tiek to. Ne apie 
tai aš Tau, mama, norėjau kalbėti, 
ne... Nors ir toli nuo Tavęs, toli 
nuo gimtų namų, bet mano širdy-

MOTINAI
, je, mama Tu, gyva kiekvieną va

landą ir aš jaučiu Tavo mylimą 
ranką, kuri veda tiesiuoju gyve
nimo keliu, kurio Tu meldei Augš- 
čiausiojo savo dukrai.

Aš užmerkiu akis ir vėl visa 
atgyja, vėl visos dienos sugrįžta, 
lyg pavasarį paukščiai, ir aš esu 
pas Tave! Ak, kokia, laimė pagy
venti nors ir trumpais sapnais! 
Aš mačiau Tavo susirūpinusį vei
dą tieą mano lova, kada aš sun
kiai sirgau. Tavo akyse aš mačiau 
didelį nuovargį, o veidas buvo bal
tas. kaip lelijos žiedas. Dėl ma
nęs joks vargas Tau nėra sunkus, 
nes Tavo širdis yra kupina džiau
gsmo. Tu nerodei man savo rū
pesčio, norėdama nuslėpti jį giliai 
savo širdyje ir šypsojąisi..., bet 
šiandien aš suprantu, kiek siel
varto mano liga suteikdavo Tau. 
Tu skaitydavai man pasakas. Taip 
gražiai skambėjo Tavo balsas; ak, 
mama, kad Tu šiandien sugrįž
tum! Aš Tau sekčiau pasaką — 
pasaką gražiausios meilės.

Štai vėl, rodos, Tu vedi mane 
į mokyklą. Aš baili, o Tu drąsini 
mane ir sakai: “Nesibijok aš bū

siu prie tavęs... ” Tu glostai ma
no plaukus ir pabučiuoji...

Aš lieku viena. Tu turi išeiti. 
Sunku man, aš jaučiu, kad ir Ta
vo širdis buvo pilna liūdesio. Pir
mas atsiskyrimas. O kokia ilga 
buvo diena. Ilgesnė už ištisus me
tus. Aš namuose ir kaip gera vėl. 
Taip bėgo metai po metų. Aš au
gau, o Tavo budri akis sekė ma
ne visur. Tu pynei gražų ateities 
dienų vainiką, štai aš jau aštunto
kė. Kiek džiaugsmo namuose. Pas
kutinieji metai. Nebereiks ir Tau 
rūpintis dėl mano egzaminų, ne
išmoktų pamokų ir dienyne išdid
žiai tupinčių dvejukių. Pavasaris... 
gražiausias iš visų. Mano širdy 
netilpo laimė ir džiaugsmas. Juk 
čia pat naujas gyvenimas, įdomus, 
kupinas naujų paslapčių...

Bet Tavo, motina, veidas nera
mus. Tu stengiesi mus glausti ar
čiau prie savęs. Ir kiekvieną die
ną Tavo nerimas auga... Aš prisi
menu. .. Tu išėjai į miestą trum
pai valandėlei, o aš išvažiavau 
pas seserį atostogoms. Tu nepa
bučiavai manęs. Tu nenujautei, 
kad tai bus paskutinis pasimaty
mas. Tavo svajones, ateitį nusine
šė įsiutusi, žiauri karo audra.

Mama, nei Tu, nei aš to nežino-

• jome. Visos dienos pasidarė juo
dos ir sunkios.

Mama, kaip labai aš troškau 
būti prie Tavęs! Koks sunkus pa
sirodė gyvenimo kelias. Aš jieš- 
kojau Tavęs visur. Aš šaukdavau 
ašarose Tave, aš klajodavau ir 
per sapną jieškodavau kelio į na
mus. Bet veltui... Niekas nebe- 
glostė mano plaukų ir niekas ne
paguodė manęs, pavargusios nuo 
alkio ir gyvenimo kovos.

Ten siautė gyvenimas ir mirtis. 
Kovojo gėris su blogiu. Tavo mal
da saugojo mane nuo viesulo. Tu 
tik viena buvai angelu sargu ma-. 
no širdy, ir Tavo paveikslas bu-' 
vo mano pilkų dienų šviesa.

Nuo to laiko jau prabėgo daug 
dienų. Mama, aš niekada nebe
girdėsiu Tavo pasakų, nebematy
siu mėlynų, lyg lino žiedas, Tavo 
gerųjų akių. Nebejausiu Tavo my
limos rankos, kuri glostydavo ma
no plaukus. Nežinosiu gal nieka
da, kur yra Tavo kapas... Bet Tu 
esi ir būsi gyva mano pilkų dienų 
pasauly. Tavo brangų atminimą aš 
nešiosiu savo širdy, o Tavo, Mo
tina, vardas žydės visais pavasa
rio žiedais žemėje. .

Elena Paukitienė-Repečkaitė
New Zealand, 14.4.58.

lebes salos svarbiausi uostą Moro- 
tai. Vyriausybininkų daliniai, esą, 
ten sunaikinti arba pasidavė. 
Penktadienio pranešimais, esą, vėl 
buvo sukilėlių užpulti Italijos ir 
Graikijos prekybiniai laivai, kurie 
plaukė Macassaro sąsmaukoje.

Indonezijos vyriausybės min. 
pirmininkas tik pirmą kartą ofi
cialiai apkaltino Amerikos lakū
nus, kurie skraidą sukilėlių pusė
je ir bombarduoją svetimus lai
vus. Jei Amerika, pagal jį, nesi- 
griebsianti griežtų priemonių su
drausti savo lakūnus, tai, esą, la
bai pablogėsią abiejų valstybių 
santykiai.

* šiaurės Afrikos Nacionalis
tų Sąjunga išleido bendrą atsišau
kimą, kuriame perspėja Prancū
ziją, kad ji besąlyginiai atitrauk
tų iš visos šiaurinės Afrikos. 
Priešingu atveju grąsina visuoti
nu sukilimu, kuris būsiąs prancū
zams labai sunku numalšinti.

★ Pirmosios gegužio proga Sov. 
Sąjungos karo ministeris marš. 
Malinovskis kariuomenei įsakyme 
pabrėžė, kad ji būtų kiekvienu 
momentu pasiruošusi atremti prie
šą ir sutikti naujo karo pavojų, 
nes amerikiečių lėktuvai su hidro
geninėmis bombomis, esą, skraido 
visiškai arti Sov. Sąjungos sienų.

1
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Žmogus
Gyvenant milijoniniuose ir pus- 

milijoniniuose australų miestuose 
sunku sekti lietuvių judėjimas. 
Geriau buvo Utenoje, kur naujam 
ateiviui besikraustant pundus iš 
gclžkelio stoties, jau visas mieste
lis imdavo malti liežuviais, kas čia 
do paukštis atvažiuoja gyvent.

Prieš kelerius metus atsibastęs 
V. Raginis buvo tik dar viena nau
ja pavardė tarp keliolikos šimtų 
kitų lietuviškų pavardžių Adelai
dėje. Po kiek laiko išgirdom, kad 
ši pavardė išrinkta j namų įsigi
jimo komiteto pirmininkus.

— Dar viena auka! — manėm 
po tiekos teorėtinių pastangų, ko- 
misijų, sekcijų derliaus.

Štai, vienas tų pastangų pavyz
dėlis. Kartų sekmadienį po pamal
dų komisijos narys vežasi grupę 
tautiečių apžvalgyti vieno parduo
damo namo. Atvažiuojam į patį 
miesto centrų, narys duria pirštu 
į didžiulius kelių aukštų rūmus, 
aplipdytus pardavimo lentom.

— Bet čia gi Tivoli teatras! - 
- sako vienas žvalgas.

— Be 200.000 neįkabinsim... — 
atsidūsta kitas.

su raganos lempa

— Remontui teks 80.000 primest jon) 
... — net nelipdamas iš mašinos 
sako trečias.

RAŠO: P. ANDRIUŠIS

metamas planas, pernaimet staiga 
išsikišo gera proga ir žaibo grei
čiu nuperkama pėstute iš miesto 
centro pasiekiama Vėlesniųjų 
Šventųjų Kristaus bažnyčia, skar
dos ir cemento plokščių sveikas 
pastatas, gatava salė iš pirmo įžen
gimo, be to vaikų darželiui patal
pos, sporto aikštės, virtuvėlė ar
batos puodukui pakaist, vėlliau 
pripirkta gretimas pusiasklypis, 
įsigyta nuosavos kėdės, stalai, ra
šomos lentos mokyklai, Lietuvos 
žemėlapis, radijograma rokenroli
niam jaunimui, urna balsams mes
ti renkant nesuskaičiuojamų or
ganizacijų valdybas, bendruomeni
nis gyvenimas prapliumpa kunku
liuojančiu šaltiniu, net bagotas 
dėdė iš Amerikos J. Račiūnas čia 
apsilankęs primetė 200 svarų įkur. 
tuvėms, jo vardu pakrikštyta apy
linkės biblioteka.

Tai trejeto metų žūklė. Visų lai
kų dirbo sutartinė smogikų grupė, 
adv. S. Čibiras (pirmas lietuvis 
Australijoje įkopęs šion profesi- 

stodamas į teisinį frontų,
žurnalistas V. Radzevičius, tempda
mas propogandos gurguolę, inž. 
Reisonas (b. Kauno miesto vyr. 
architektas) techniškai planuoda
mas, p. šliužas, pramintas geleži
niu buhalteriu, kietai spausdamas 
pinigų kapšio raiščius, ats. maj. 
J. Pyragius energingai kovodamas 
pirmose linijose (vėliau pasitrau
kęs kaip naujai statytiny namų 
šalininkas).

O V. Raginis, kaip nuolatinis 
pirmininkas be visų kitų jo atliktų 
darbų, dar turėjo savo arsenale 
patį baisiausi ginklų — tikėjo savo 
sumanymu.

Kas gi tas atėjūnas V. Raginis?
Rytų aukštaitis daugeliškėnas, 

mokosi Švenčionių lietuvių gimna
zijoje, budriai sekamas lenkišku

V. Raginio pavardė vis dažniau 
eina apyvarton, jau įsteigė Lietu
vių Sąjungą, jau valdžia ant įsta
tų primušė antspaudų, pasipilta po 
namus ir šventorius mokesčių rin
kėjai, balius po baliaus, gegužinė 
po gegužinės, kviečia tautiečius 
apžvalgyt gatavo namo (juos pas
kui pirko latviai ir dabar graužia > 
pirštus — no pramogų rajonas!/, Į 
nusiklausia didžiulį sklypų, bet į 
gatvės pavadinimas lietuviškai 
taip pornografiškai skamba, jog! 
atsisakoma pirkinio, labai pigiai' 
derasi nuomot kitų priemiesčio I 
sklypų, tenai talkos būdu sumūryt; 
stebuklus, savivaldybei iškėlus: 
kvailus reikalavimus (į L. Sųjun-1 
gų priimt nariais ir australus), at- į

žandarų, drauge su kitais lietuviu
kais leidžia laikraštėlį, patenka 
valdžios nemalonėn, vėliau gimna
zijų išvaikius, persikelia į Vilnių, 
lanko lietuvių mokytojų seminari
jų, gaudamas nedidelę stipendijų, 
policijai barbariškai išblaškius 
mokinių bendrabutį ir seminarijų, 
ragauja Lukiškių kalėjimo duo
nos, po to kaip šv. Kazimiero 
draugijos apaštalas pėsčias apke
liauja visų Vilniaus kraštų su ter- 
bele, įsimetęs religinio turinio liet, 
knygelių ir... raganos lempų, ro
dydamas tautiečiams šventųjų gi
ven imus bei "Genovaitę” (užsi- 
maskuot lenkų žandarams), svar
biausia, droždamas patriotines 
paskaitas. Lipant žandarams ant 
kulnų, netekus vilties toliau siek
ti mokslo, pasitraukia laisvon Lie
tuvon, baigia aspirantų kariūnų 
mokyklų leitenanto laipsniu, bai
gia V.D. Universiteto ekonomijos 
skyrių, pelnosi duonų kaip mokes
čių inspektorius, apkeliauja sker
sai ir išilgai Lietuvos kraštų, 1945 
m. Vokietijai susmukus, stoja į 
amerikiečių darbo kuopų vadu, jį 
teigiamai prisimena tautiečiai, to 
dalinio kariai (neduos meluot 
adelaidiškiai), atplaukęs Australi
jon, Geelongan, jau tada mokėda
mas angliškai, padaro "biznį” su 
žemės agentu, po du svaru par
davinėjančiu tyrlaukiuose skly
pus, gimsta idėja įgyt būsimiems 
lietuvių namams plotų, susitaria 
dėl trijų sklypų, vienas idealistas 
tautietis (tų laikų mastu) paau
koja du svarus, pats V. Raginis 
sukrapšto vienų svarų, agentas iš 
savo kišenės primeta likusius pi
nigus... kur mūsų neprapuola! 
Ten šiandien stovi išdidūs lietu
vių namai, pirmieji Australijoje.

Adelaidės lietuvių bendruome
nėje išdygus dar viena pavardė 
po kelių metų energingos veiklos 
tampa reikšminga asmenybė, štai 
kų gali padaryti žmogus su ... ra
ganos lempa!

PAKELTI į VYRESNIŠKUMO

LAIPSNI

Pirm i ja š.m. balandžio mėn. 8 
d. posėdy pakėlė pristatytus į 
augštesnį laipsnį šiuos Australijos 
Rajono vadovus: Seserijos vadei- * 
vę ps. Irmą Laisvėnaitę į skauti- 
ninkės laipsnį, Brolijos Vadeivų 
ps. Antanų Bakaitį į skautininko 
laipsnį. “Ventos” Vietininkijos 
vietininkų vyr. skltn. P. Stelmokų 
į paskautininkio laipsnį, "Auš
ros” Tunto vyr. skltn. M. Osina i- 
tę į paskautininkės laipsnį ir 
"Džiugo” Tunto skaučių skyriaus 
vedėjų vyr. skltn. D. čižauskienę 
į paskautininkės laipsnį. . Į 

Pakeltuosius vadovus sveikinam
ir linkime našaus darbo tolimes
nėje sąjungos veikloje.

TAUTINĖ STOVYKLA. Kana
dos ir Amerikos lietuviai skautai 
suskrenda nuo 15 iki 30 d. rugp
jūčio mėn. į IV-tų Tautinę Sto
vyklų, kuri įvyks Highland State 
Recreations Area, 40 mylių į šiau
rę nuo Detroito. Jos viršininku 
Pirmija paskyrė vyr. sktn. Pranų 
Karalių bei patvirtino stovyklavi
mo laikų ir vietų. T.S. sudarys 
trys savarankiškos stovyklos: a) 
lietuvių skaučių Seserijos stovyk
la, b) lietuvių skautų Brolijos 
stovykla ir c) skautų šeimų sto
vykla. Užjūriuose tai stovyklai 
smarkiai ruošiamasi, nes artinasi 
stovyklavimo laikas. Australijos 
Rajono skautai rengia Tautinę 
Stovyklų Viktorijoje, apie Naujus 
1959 Metus.

STEIGIAMAS S-GOS OKIO 
SKYRIUS. Steigiamas Sąjungos 
Ūkio Skyrius, kurio pirminis už-

KELIONĖ Į PACIFIKO KRAŠTUS (13)

Jaukus pobūvis Melbourne
JUOZAS J. BACHUNAS, SODUS, MICHIGAN

North Melbourne įvyksta Li
tuanistinių Kursų mokslo metų 
pabaigtuvės. Mokytojai labai gra
žiu būdu išdalina mokiniams kur
sų lankymo pažymėjimus, čia pat 
esu kviečiamas padaryti praneši
mų ir parodyti MARGUČIO filmų. 
Po vaišių seka ilgesnis pasikalbė
jimas įvairiais klausimais.

Gruodžio 22 d. po pamaldų sa
lėje įvyko parapijos mokyklos lie
tuvių vaikų eglutė. Kalėdų sene
lis vaikučiams išdalino dovanas.

I

I
I
i
I

Po to turėjo būti parodytas MAR
GUČIO filmas, tačiau negalėjo
me reikiamai užtemdyti salės ir 
dėl tos priežasties filmo demon
stracija negalėjo įvykti, čia Mel- 
boumo Liet. B-nės apylinkės pir- 
min. p. Grigaitis pakvietė mane 
apibūdinti Amer. lietuvių gyveni
mų. Kaip paprastai, po to sekė 
eilė smulkesnių klausimų apie so
cialinį bei ekonominį Amerikos 
lietuvių gyvenimų ir jaunimų.

Po eglutės iškilmių su p. Kun- 
caitiene ir jos seserimi Matulio-
nyte jų automobiliu nuvykome į 
jų namus. Apžiūrėjus namų ir so
dus, mudu pakvietė vakarienės.

A. Tolstojaus 5 veiksmų tragedi
jų "Jono žiauriojo mirtis”, prašy
damas įteikti šia knygų p. Vana- 
gaitienei, idant ji pasiūlytų jų 
Pelkių žiburėlio trupei, kad šį 
veikalų suvaidintų MARGUČIO 
radijo programoje.

Vėliau prof V. Žemkalnis mums 
perskaitė dar daugiau savo paties 
parašytų trumpų, gyvų vaizdelių. 
Labai prašiau duoti juos man, kad 
galėčiau mūsų spaudai pasiūlyti 
panaudoti, kad ir platesnė visuo
menė gautų progos susipažinti. 
Autorius pažadėjo kaikuriuos iš 
jų vėliau man prisiųsti, kai tin
kamai sutvarkys: kūriniai esą tik 
kų parašyti ir dar galutinai ne
nušlifuoti. Pats profesorius atrodo 
labai gerai: nors jau yra grand
pa, bei) pažiūrėjęs turėtum pasa
kyti kad jis pats dar jaunuolis. 
Perdaviau jam prof. M. Biržiškos 
sveikinimus iš Los Angeles, Ca-i 
lif. Gi Žemkalnis mane užvertė 
prašymais perduoti jo sveikinimas 
ir linkėjimus jo seniems draugams 
ir bendro darbo pažįstamiems.

tos aplinkui. Name yra didelis sa
lonas, kur Danutė moko šokių sa- 1 
vo mokinius ir mokines.

P. Baltrūnas teiravosi, kur ga-: 
Įima gauti lietuviškiems chorams. 
naujų gaidų ir dar — kur dabar j 
gyvena Amerikos lietuvis krepši-1 
ninkas Mykolas Ruzgys?...

Iš savo pusės dėkoju p. Balt
rūnui už pavežėjimų, o prof. Žem- 1 
kalnini už jo parašytų labai bran
gių knygų "Kudirkos sąjūdis”. 
Taipgi įteiksiu prof. M. Biržiškai 
jo siunčiamų plotkelę iš Lietuvos 
ir gėlelę iš Australijos. Nemažes
nis dėkui Danutei Nasvytytei- 
Gabrielavičienei už puikių knygų
“The Art of Albert Namatjira”. 
— tai aborigeno menininko pa
ruoštas spalvotas leidinys. Gi A. 
Krausui dėkoju už gražių knygų 
"Atolas”.

kad Tauro tunte taip darniai ko
ordinuojami jūrų skautų ir skau
čių veikla. "Audros” laivo vadas 
yra vaito. L. Karmazinas, jo pa
vaduotojas jūrų sk. V. Ramanaus
kas.

SKAUTORAMA

Balandžio 27 d. visi keturi čika-
gos tuntai surengė didingų skau- 

davinys bus organizuoti ženklų, to ra mos dienų Marijos Augštes- 
ordinų ir medalių bei juostelių' niosios Mokyklos rūmuose. Buvo 
gamybų, ūkio Skyriaus Vedėju' gražių pasirdymų ir įvyko įvairių 
skiriamas psktn. Pr. Pakalniškis eksponatų paroda, kuri susilaukė 
ir jo pavaduotoju ps. Kęstutis Pa- didelio dėmesio. Plačiau apie šią 
ž e menas. Abu vadovai gyvena įvykusių šventę kitame numeryje. 
Amerikoje. |

PRIKLAUSOMYBĖS KLAUSI-! L1ETUVUKOJI SKAUTUA
MAS. Skautininkų Ramovės, židi-, Vyr. skautn. P. Jurgėla atsidėjęs 
niai ir Tėvų bei Rėmęjų Komite- dirba prio stambaus veikalo “Lie
tai, jei jie yra mišrūs savo sūdė- tuviškoji Skautija”. "Mūsų Vyčio’’ 
timi, yra laikomi sąjunginiais vie- ! žiniomis, pernai jis buvo pasisko
nėtais, priklausančiais Pirmijai linęs iš Marijanopolio skaityklos 
per atatinkamo Rajono Vadų. Ši 1937-40 mt. "Skautų Aido” komp- 
priklausomybės klausimą išspren- lektus, kur rado daug medžiagos 
dė Pirmija savo paskutiniame po- savo veikalui. Knygos reikalu bu- 
sėdyje balandžio mėn. 8 d. vo aplankęs LSS Tarybos Pirmi-

vinnvn Rrri<TRAcri.1 nr ' Jos Pirmin- vs- v- Cep’- Ten “P- 
VADOVŲ REGISTRACIJA. Or-, U]_. leidiln0 perspektyvas

1958 metams. Vivat, crescat, flo- 
rcat!” Pasirašė: J. Valys, J. Mei
liūnas, A. Krausas. Ig. Alekna, 
1957 m. gruodžio mėn. 25 d., Mel
bourne, Australija.

Vieną dienų vakarienė buvo pas 
p. Marijų Gudelienę. Vėliau čia 
susitikau mūsų kalbininko K. Bū
gos jauniausįjį brolį, taipgi Ado
mą Šukį, kurio žmona yra slaugė, 
o sūnus — inžinierius. Sutikau p. 
Žilinskienę, kuri dirba įstaigoje. 
Ir daug čia prisirinkau magary
čioms sveikinimų.

ganizaciniam darbui palengvinti 
Pirmija nutarė pravesti visų skau
tininkų ir vadovų surašymą. Nu
tarta prašyti, kad vyr. skautinin
kai sudarytų projektus, atspaus
dintų ir skautų liūdijimais aprū
pintų visus Sąjungos narius.

"NERINGOS” SKAUČIŲ
TUNTAS

New Yorko skaučių "Neringos” 
Vietininkija šv. Jurgio — Skautų 
Kankinių Dienos proga pertvarko- 

' ma į Neringos skaučių tuntų. Tun- 
tininkė — vyr. skltn. Aldona Nes
kaitė. New Yorke už pavyzdingai 
einamas v-jos adjutantės parei
gas Virginija Sutkutė pakelta į 
paskiltininkės laipsnį.

KAZIUKO MOGĖ

Dideliu pasisekimu praėjo Bosto
ne skaučių rengta Kaziuko mugė. 
Jon skaučių vadovės ir skautės 
įdėjo daug darbo ir nuoširdumo. 
Teskatina toks pavyzdys ir kitų 
vietovių skautes ruošti kasmet ko
vo pradžioje Kaziuko mugę. Tai 
būtų graži tradicija visai Skaučių 
Seserijai.

LAUŽAVED2IŲ KURSAI

Šiomis dienomis pasibaigė New 
Havene, Amerikoje, laužavedžių 
kursai. Kursų vedėjui sktn. V. 
Bražėnui, ir jo talkininkams —' 
vyr. sktn. F. Prekeriui, v.s. E. 
Putrytei, ps. R. Kežiui. ir vyr. 
skltn. D. Ramanauskaitei reiškia
ma padėka. Tokie kursai buvo pir
mi Amerikos kontinente.

ir kartu pasitikslino kai kuriuos 
faktus iš Lietuvos skautų veiklos.

AKADEMINIS SAVAITGALIS
ASS Melbourne skyrius balandžio 
mėn. 12-13 dienomis surengė aka
deminį savaitgalį ML Evelyn kal
nuose. Savaitgaliu suskrido 45 da
lyviai Dalyvavo jame ir skautų 
akademikų iš Sydnėjau® ir Adelai
dės. Dienos pasitaikė labai gra
žios ir saulėtos. Savaitgalį atida
rė ASS Melbourne Skyriaus pir
mininkas vyr. valL sen. V. Vait
kus. Jis pristatė savaitgalio vir
šininkų vyr. valt A. Žilinską. Abu 
kvietė nuotaikingai praleisti šį 
savaitgalį ir grįžti iš jo pakilia 
nuotaika. Pirmąją dienų įvyko 
kun. dr. P. Bučinsko paskaita: 
Kas yra žmogus? Jis įdomiai ir 
suglaustai patiekė savo doktora
to darbą, nušviesdamas žmogaus 
vietą pasaulyje iš biologinės pu
sės. Po paskaitos prelegentas at
sakinėjo į paklausimus. Vakare 
įvyko "Nusigyvenusių inteligen
tų” vakaras, kuriame reiškėsi su
manumas apsirengti ir linksmin
tis. Filmų apartas užfiksavo bū
dingesnius vakaro momentus. 
Smagiai pasišokta ir pasilinks
minta.

Sekmadieni šv. Misiąs atlaikė 
ir gražų pritaikintų akademikams 
pamokslą pasakė kun. dr. P. Bu
činskas. Savaitgalio metu praves
tos plaukimo varžybos ir pasimto
linta įvairiose sporto šakose. Sen. 
A. Staugaitis savaitgaliui baigian
tis skaitė apie jaunimą ir lietuvy
bės išlaikymų. Kilo šiuo klausimu 
gyvos diskusijos.

II 
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Vakarienė buvo tikrai jauki. 
Puikiai .vaišinomės, ir mūsų šei
mininkės dar paliko šaltų barščių 
ir raudonų aviečių jų dideliam 
mėgėjui, tačiau į vaišes pavėlavu
siam atvykti prof. V. Žemkalniui. 
Vakaras buvo šiltas, tai kavutę 
gėrėme lauke.

Prof. Žemkalnis pasakojo, kad 
jam labai patikęs MARGUČIO 
filmas, o ypač vaidilos daina — 
Lida, Lida... Jis panorėjo gauti 
dainos žodžius ir muzikų. Pažadė
jau paprašyti p. Vanagaitienės, 
kad jam prisiųstų. Taipgi jam la
bai patikusi vaidinimo ištrauka iš 
Balio Sruogos dramos, kurių fil
me atlika Chicagos Pelkių Žibu
rėliu grupės aktoriai. Lyg atsily
gindamas ui tų. prof. Žemkalnis 
man įteikė jo verstų labai įdomių

Jau gana vėlokai atvyko p.p. 
Baltrūnai parvežti mus į viešbu
tį. Bet šio vakaro įspūdžiai dar 
nesibaigė. Pakeliui sustojome ap
lankyti žinomų šokėjų Danutę 
Nasvytytę ir jos vyrų p. Gabrio- 
lavičių. Danutė yra daktaro Gu
dausko Chicagoj žmonos sesuo, 
kuriuodu kaip tik tuo metu leido 
savo atostogas Pietų Amerikoje, 
iš kur Danutė kų tik buvo gavusi 
jų laiškų.

Danutė Nasvytėtė išraiškos šo
kių mokyklų laiko savo bute, kur 
salia jaunųjų lietuvaičių daug 
mokosi ir Australijos šokikių. Gi 
jos vyras Gabriolavičius yra žino
mas muzikas dar iš Kauno laikų 
ir dabar čia, kaip pirmas smuiki
ninkas, groja Melbourne filhar

monijos orkestre. Abu labai paten
kinti savo darbais, gražiai įsikū
rę, turi didelį namų su daug vie

Per Kalėdas atsilankėme į Mel
bourne lietuvių bažnyčia, kur p. 
čelnos vadovaujamas Dainos cho
ras giedojo lietuviškas Kalėdų 
giesmes ir Pulkim ant kelių. Gie
dojo puikiai, tartum klausytum 
Cleveland© čiurlioniečių. Kun. 
Vaseris pasakė tai dienai pritai
kintų pamokslų.

Popiet — kalėdinis pobūvis pas 
p.p. Krausas, kur susirinko daug 
tautiečių. A. Krausas turi nuosa
vų namų ant kalno, iš kur toli 
matyti apylinkė, o žemai teka upė 
ir man pasivaideno, lyg tai būtų 
Nemunas... Antanas Krausas yra 
stambus Melbourne lietuvių kul
tūrininkų šulas. Jis savo name iš
laiko lietuvių šeštadieninę mokyk
lų, turi sudaręs didžiulį lietuviškų 
knygynų, laikraščiais ir knygomis 
aptarnauja ne tik Melbourne lie
tuvius, bet ir visų Australiją. Prie 
bažnyčios yra dar kitas knygų 
platintojas, gaila neatsimenu pa
vardės, išlaikantis laikraščių ir 
knygų kioskų.

Per šį pobūvį man buvo įteiktas 
labai meniškai išpuoštas sveikini- 
mas-adresas: "Mieliems-oms Neo 
Lituania, Filia-Lituania ir Jauno
sios Lietuvos Korporantams-tėms 
siunčiame per mūsų brangų sve
čių ir bičiulį p. J.J. Bachunų ko
legiškus sveikinimus ir linkėjimus

Teko man patirti ir net doku
mentaliai susipažinti su kaikuriais 
Melboumo lietuvių kolonijos vidi
niais nesklandumais. Tai iš mano 
aplankytų lietuviškų kolonijų 
Australijoje buvo vienintėlė vie
ta, kur tokių nesklandumų matyti 
ir kur esama noro lietuvių gyve
nimų tarpusavyje drumsti. Tai yra 
beprasmiški ir niekam nenaudingi 
ir nieko nepasiekiantieji dalykai. 
Australijos lietuviai, jau pačios 
geografijos yra plačiai išbarstyti 
po šį didžiulį kontinentų. Jeigu 
jie dar daugiau barstytus! ir sa
vųjų tarpe, nepajėgtų nugalėti pa
sitaikančių asmeniškumų ir rie
šingai nesugyventų, tai greit pa
kriktų, kaip Grigo bitės.

Virš visų partinių ar grupinių ; 
interesų turi stovėti Lietuvos ir 
lietuvių tautos, kaip neskaidomo 
junginio, reikalai. Tegul visos or
ganizacijos, visos grupės atranda f 
bendrą kalbą visuose visus lietu
vius liečiančiuose reikaluose. Te
gul niekas nebando savų grupinių ; 
interesų primesti visai kolonijai. 
Galima girti, galima reklamuoti 
savo grupę, bet negalima reika
lauti, kad visa kolonija, kad ir ka-' 
žin kaip maža ji būtų, grupinius 
reikalus laikytų bendrais visų lie
tuvių reikalais.

Melbourne ir Geelongo skautai 
stovyklavo p. Bladzevičiaus ūkyje, 
man nebeišteko laiko aplankyti 
stovyklų ir jos vadovų psktn. E. 
Pankevičių, .Džiugo tunto tunti- 
ninkų. Labai norėjau ir nuošir
džiai atsiprašau, kad negalėjau.

(Bus daugiau)

AUKOS D2IAMBORĖS FONDUI

JAV Vidurio Rajono Brolijos va
deiva psktn. AnL Banionis. Det
roite, paskelbė aukų vajų Džiam- 
borės Fondui. šv. Jurgio dienos 
proga visi skautai ir vadovai ska
tinami aukoti pagal išgales, nes 
ne aukos dydis, bet pareigingumas 
yra svarbus.

DAINŲ VAKARAS

Kovo mėn. 29 d. New Yorko skau
tai ir skautės turėjo nuotaikingų 
dainų vakarą. Dainas pravedė 
skltn. D. Audėnaitė, vilkiukas G. 
Klivečka ir psktn. R. Kežys. Skau- 
tų-čių vienetai turėjo pasirody
mus. Ponios J. Matulaitienės vad. 
tautinių šokių grupė irgi dalyva
vo šiame vakare. Šių grupę tik su 
viena išimtimi sudaro skautiškas 
jaunimas. Vos porų valandų prieš 
vakarą ta grupė šoko televizijos 
programoje. Ji dažnai reprezen
tuoja New Yorko lietuvius tarp
tautiniuose parengimuose.

“AUDROS” LAIVO SUEIGA

Kovo mėn. 29 d. Brooklyno Pilie
čių Klubo salėje buvo New Yorko 
Tauro tunto jūrų skautų “Aud
ros” laivo iškilminga sueiga. Joje 
atžymėta Lietuvos skautijos 40- 
metis, o taip pat pranešti laivo 
vadovybės pasikeitimai. Sueigos 
svečiais buvo Atlanto rajono jū
rų sk. skyriaus vedėjas jūrų sktn 
Ig. Petniūnas, sktn. Alf. Samu
sis, kuris skaitė pašnekesį, ir Tau
ro tuntininkas psktn. R. Kežys. 
Jūrų sktn. Ig. Petniūnas Tauro 
tuntininkui įteikė lietuvišką jūrų 
skautų rimpilą, padėkos ženklan,

Vakarais aidėjo skambios lietu
viškos dainos, nukeldamos mus į 
Tėvų žemę. J vyko klasikinės mu
zikos plokštelėmis koncertas. Pa
daryta iškyla į kalnus, šis aka
deminis savaitgalis jau tretysis iš 
eilės. Apskritai, jis pasisekė pui
kiai ir paliks ilgai dalyvių atmin
ty.

Savaitgalį uždarė ASS įgalioti
nis Australijai sktn. E. Pankeri- 
čius, palinkėdamas ir kitais metais 
taip gausiai atsilankyti. Savaitga
lyje dalyvavo Australijos Rajono 
Vadas vyr. sktn. A. Krausas su 
šeima ir Seserijos Vadeivė sktn. 
I. Lai švėnai tė.

LIETUVI!
Nelik paskutiniuoju, o pasku

bėk į savo paštą su £ 1.10.0 Aus
tralijos Lietuvių Metraščiui min
kštais viršeliais, arba £ 2.0.0. — 
kietais.

Australijos Lietuvių Metraščio 
bus išleista liuksusinė laida, gra
žiame popieriuje, didelio formato, 
per 300 pusi, su šimtais iliustraci
jų. Pati knyga bus nepaprastai 
vertinga ir, palyginti, pigi. Joje 
labai dažnas musų tautietis ra* 
savo veikios aprašymą ir gal net 
savo atvaizdą, atseit — šiame 
metraštyje beveik kiekvienas iš 
mūsų ras akivaizdinę savo veiklos 
istoriją.. .

Metraščio prenumeratą prašo
me siųsti "Mūsų Pastogės” Admi
nistracijos adresu — Boa 4558, 
G.P.O., N.S.W. — pažymint, kad 
pinigai siunčiami metraščiui.

A.L. B-nės Krašto Valdyba —
Metraščio Leidėjas
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STUDENTU ŽODIS?i

PIRMAJAM PASIRODANT
Paskutiniame Australijos Lietu* j 

vių Studentų Sąjungos suvažiavi
me Melbourne buvo nutarta pra- 
syti "Mūsų Pastogės” redakcija, 
kad būtų įvestas skyrius studentų 1
reikalams.

Siame numeryje Sydnėjaus Stu
dentai pirmieji užpildo net 2 
puslapius "Studentų žodžio” sky
relyje.

Ateityje į šį skyrių rašys ir kitų 
Australijos miestų lietuviai stu
dentai.

“M.P.” redakcija nuoširdžiai | 

linki kolegoms sėkmės spaudos 
darbe.

Netaip senai spaudoj buvo pa
daryta užmetimų, kad lietuviai 
studentai permažai bendradar
biauja mūsų spaudoj.

Ar tatai yra tiesa, ar ne, nėra 
reikalo ginčytis. Norėčiau čia tik
tai padaryti vieną pastabą: jeigu 
kuris studentas arba studentė pa
rašo straipsnį į laikraštį, tai 
jis nesiskelbia, kas toks esąs. 
Paprastai pasirašoma pavarde ar
ba slapyvardžiu arba tik viena 
vardo raidė po straipsniu padeda
ma.

Nuo šiol bus padėtis kitokia, nes 
mes turėsime "Mūsų Pastogėje” 
savo skyrių, pavadintą "Studentų 
Žodis”.

Kas gi tasai “Studentų žodis”? 
Ar turi jis kokią bendrą nuomonę 
arba linkmę? Koks jo tikslas?

Vienintelė bendra šio skyriaus

linkmė tėra ta, kad jį užpildo pa
tys studentai. Ką rašo, apie ką 
rašo, — tai paliekama kiekvieno 
asmeniškai nuožiūrai. Jeigu koks 
klausimas jį domina arba jis ma
no, kad reiktų apie tai pasisakyti, 
tai ir rašo ta tema.

Šito skyrelio tikslas yra gan 
svarbus ir platus. Pirmiausia, jis 
duoda progos studentams pareikš
ti savo nuomones, juo daugiau 
įsijungiant į visuomeninį gyveni
mą. Tikime, kad skyrelis pritrauks 
daugiau jaunimo prie lietuviškos 
spaudos. Visada yra įdomiau jau
nimui išgirsti savo kolegų nuomo
nes, nei vyresniųjų.

Antra, jis duos progos visuome
nei pažinti. dabartinio studento 
galvoseną, troškimus ir tikslus. 
Nūdienis skirtumas tarp jauno
sios studentijos ir senesnės kartos 
yra kur kas didesnis, nei norma
liais laikais, čia prisideda dar tas 
faktas, kad jaunimas užaugo visai 
kitokiose sąlygose, nei jų tėvai. 
Taigi reikalinga sudaryti tokią 
progą, kad studentai galėtų pasi
reikšti mūsų visuomenei, kuri juos 
geriau pažintų ir suprastų.

Ateityje "Studentų žodyje” bus 
pasisakyta įvairiomis temomis. Bus 
patiekta straipsnių apie visuome
nę, o taip pat kronikos, informa
cijų apie studijas ir net savos 
grožinės kūrybos.

Tikėsimės, kad ir lietuvių vi
suomenė šį tą pasinaudos, pertei
kus viešumai mūsų jaunatviškas 
žinias. R.D.

ŠIŲ METŲ 
GRADUANTAI
INA KEMĖŽYTĖ

Sėkmingai baigus gimnaziją, 
kol. Kemežytė pradėjo studijas 
Gamtos — Matematikos fakulte
te 1953 metais. Mėgdama studen
tauti, kolegė Ina nutarė, kad trys 
metai yra per trumpas laikas dip
lomui įsigyti ir universitete išbu
vo keturius.

Be studijų, kolegė užsiiminėjo 
tokiais dalykais, kaip geriau kole
goms galvas susukti ir kavutes 
pagerti universiteto kavinėj. Mū
sų kolegei šitas užsiėmimas pui
kiai sekėsi tol, kol jai pačiai gal
vos nesusuko.

1957 metais Ina sėkmingai iš
laikė paskutinius egzaminus ir 
įsigijo Bachelor of Science laipsnį. 
Linkime kolegei Inai visokeriopos 
sėkmės ir tikimės, kad ji ras ge
resnes kavines netoli savo dabar
tinės darbovietės.

Įsakymas
Suklupo motina,
Ir rankos jos,
Kur prieš sekundę
Atstumti kūdikį norėjo, 
Nusvyro jai...
Ir Balsas,
Toks žiaurus, griaustingas 
Kartojo vis: 
"Belaisvė tu esi!
Tie pančiai,
Su kuriais sukaustyta esi, 
Stipresni yr’ už plieną, 
štai kūdikis!
Jis visados tave valdys, 
Tavo krauju jis 
Mis, jei pienas 
Tau išseks.
Prakeikti tu mane gali, 
Bet niekados
Tu nenustosi tos kančios!
Suklupo motina
Prieš Jį.

Jurgis X

SMEGENŲ INTRIGOS
RAŠO: Z. BUDRIKIS

ANDRIUS CHODA

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĖ c
Nedaug dėmesio skiriame vie

nai blogybei, platokai paplitusiai 
mūsų visuomenėje. O tatai yra ne 
kas kita, kaip svetimų žodžių nau
dojimas kalbant ar rašant lietu
viškai.

Reikalas yra labai rimtas, ku
riam reikia skirti atatinkamą dė
mesį ir dėti visas galimas pastan
gas jį pašalinti ar sušvelninti.

Siame straipsnyje šią negerovę 
paliesiu tik tiek, kiek jinai pasi
reiškia suaugusių lietuvių tarpe, 
turint žalingos įtakos mūsų jauni
mui.

Kadangi daugumas lietuvių 
tremtyje gyvena anglų kalbos 
kraštuose, tai diena iš dienos ši 
negerovė plečiasi, prasiskverbda
ma net į mūsų spaudą. Jei trem
tis dar ilgokai tęsis ir mes ne- 
krepsime į tai dėmesio, tai susi
lauksime nepageidaujamų vaisių. 
Sugebėjimas taisyklingai ir gry
nai lietuviškai kalbėti yra viena 
iš būtinų sąlygų kiekvienam są
moningam lietuviui.

Mes teisingai smerkiame lietu
vių didikus, anuomet palengva pa
sisavinusius lenkų kalbą, tačiau ar 
nesame šiandieną įžengę patys į 
pirmąją stadiją lygiai tokios pa
čios negerovės, kuri kadaise mū
sų tautai atnešė milžinišką žalą? 
Tik valandėlę pabuvus tarp lietu
vių ar atydžiai pavarčius mūsų 
perijodiką, yra pilno pagrindo su
sirūpinti. Jei ano meto lietuvių 
kilmingieji nebūtų padarę tos 
klaidos, lietuvių tautos kelias grei
čiausia būtų pasukęs visai kita 
kryptim. Lietuva tada nebūtų 20

laiko tremtyje vyresnieji tautie
čiai bus atsakomingi prieš lietu
vių tautos ateitį, jei jie nesuge
bės perduoti lietuvių kalbos jau
niausiai kartai. Juk yra nesąmonė 
tikėtis, kad tremtyje gimę vaikai 
kalbėtų grynai lietuviškai, jei jų 
tėvai ar vyresnieji patys to daryti 
nesistengia.

Rūpinamasi tik jaunesniųjų kal
bos grynumu, o į vyresniuosius 
nekreipiama dėmesio, kurie mėgs
ta vartoti eibes angliškų žodžių 
ir išsireiškimų.

Keista, kad kone visi lietuvių 
vartojami angliški žodžiai yra ir 
lietuvių žodyne, o dar keisčiau, 
kad lietuviai dažniausia tuos žod
žius gerai žino. Suaugusieji var
toja mūsų kalboj angliškus žod
žius, atrodo, tik iš įpratimo, šis 
įprotis dar nėra taip įsigalėjęs, 
kad būtų nepataisomas, svarbu 
tik, kad žmonės)' suprastų reikalo 
svarbumą. Reikia taipogi įsisąmo
ninti, kad kiekvienas net ir ma
žiausias darbas yra reikalingas 

pastangų, nes pasaulio sąrangoje 
niekas savaime nevyksta. Todėl ir 
atsikratymas angliškų žodžių mū- 

•sų kalboje taip pat yra reikalin
gas sąmoningų pastangų, atseit 
— tvirto nusistatymo ir darbo.

Kovoje prieš šitą blogą įprotį 
reikalinga turėti užtenkamai drą
sos jį kelti aikštėn, nežiūrint 
kur tai pasireikštų. Negalima man
dagumo ar išsilavinimo sumeti
mais praeiti patylomis pro lietu
vių kalbos darkymą. Tenepyksta 
tie, kuriems bus padarytos teisin
gos pastabos.

Gavęs brandos atestatą ir val
stybinę stipendiją, kolega Choda 
kruopščiai pradėjo studijas inži
nerijos fakultete 1952 metais ir po 
keturių metų, be jokių kliūčių, 
jis gavo Bachelor of Ingineering 
laipsnį — tapo elektro mechani
kos inžinierium. Nepasitenkinda
mas tuo, o turėdamas vis dėlto 
gerą galvą, kuri jam jau Vokie
tijoj, Kempdeno lietuvių gimna
zijoje, nešė#tik penketukus, kole
ga Andrius pasiliko, dar vieniems 
metams, kad įsigytų bakalauro 
laipsnį (B.E. Hon. s.). Tą jis sėk
mingai atsiekė, apgindamas dizer- 
taciją iš savo studijų srities.

Kolegai Chodai linkime ir to
liau naudotis savo šauniomis sme
genimis naujuose mokslo atsieki- 
muose.

Skubu link fizikos pastato. Su
stoju ties portalu ir pastebiu ant 
išorės sienos varinę lentelę. Len
telėje įrašas: "Adolph Basser Com
puting Laboratory.” žinančiam 
tai pasako, kad kažkur netoli pas
tate yra Silliacas — garsieji Syd
nėjaus universiteto elektroniniai 
smegenys.

Varinė lentelė jau pajuodijusi 
ir verkšlena žalsvais ruožais. Pa
galvotum, kad Silliacas jau žilas 
senis. Bet kur tau, žmogišku mas
tu jis dar visiškas kūdikis. Prisi
menu, skaičiau apie jo krikštą tik 
prieš tris metus. Prisimenu ir 
Basserį, jo finansinį tėvą, kai jis 
kiek vėliau buvo varginamas Did
žiojoj Universiteto Salėje garbės 
daktarato suteikimo proga.

Stovėjo, jis žmogus ten ant pa
kilusios platformos, salės prieša
kyje. Jo pečius slėgė sunkus rau
donas ir auksinis apsiaustas, jo 
galvą dengė kiek perdidelė, juoda 
matadoro kepurė, žiūrėjo jis į vis
ką, gal ir į tuštumą, sustingusia, 
paraudusia šypsena. Tur būt jis 
juto iš visų pusių į save įbestas 
akis. Nuo sienų žiūrėjo į jį tam
sūs aliejiniai veidai \ toli, kitame 
salės gale, stebėjo jį vargoninin
kas, ištempęs kaklą virš balkono 
grotų; nepaleido jo iš akių ir tūk
stantinė minia, sėdinti didžiulėj 
salėj.

Netoli jo atsistojo universiteto 
vice-kancleris prie mikrofono, 
akim permetė minią, atsisuko į 
pusšimtį didžiūnų, susėdusių pus
račiu Basserio užnugaryje, kilste
lėjo savo akademinę keturkampę 
augštame soste sėdinčiam kancle
riui, ir pradėjo gargždančiu bal
su: “Mr. Chancellor, Sir, turiu ma
lonumą Jums pristatyti Adolfą 
Basserį.” Basseris, sakė jis, esąs 
gerai žinomas filantropas, ir ėmė 
teisint savo tvirtinimą gerų dar
bų istorija. Jumoristiškai visiems 
priminė jojo ankstyvesnį susido
mėjimą lenktyniniais arkliais, o 
dabar — skaičiavimo prietaisais. 
Tempė savo oratoriją prie galo 
sakydamas: ‘Tegerbdami šį žmo
gų, mes kartu pagerbkim ir visą 
Sydnėjaus žydiškąją bendruome
nę...”

šitoj vietoj, vos pastebimai, su
judo kai kas didžiūnų tarpe. Kar
dinolas dar labiau pasviro savo

kaimyno, garsaus Petrovo bylos 
teisininko link, it norėdamas pa
matyti Basserio profilį. Burmist
ras palingavo galva lengvu prita
rimo gestu. O profesorius Messe- 
lis patenkintas ėmė glostyt savo 
bibliškąją barzdą. Ir ko jam ne
būt patenkintam? Jį pagerbė, ir 
kaip tik jo prieglobstin Basseris 
dovanojo elektroninius smegenis.

Basserio mina liko sustingusi. 
Nepranyko nuo jo lūpų dar keis
toji šypsena, kai pusvalandį vėliau 
graduantai ritmiškai ėmė kilti iš 
pirmųjų eilių, lyg parašiutistai, 
ir žengė atsiimt savo prozaiškah 
užsitarnautus bakalaurų diplomus. 
Messelis dar vis glostė savo juodą 
barzdą...

Prisimenu, sklido tuo metu ir 
gandai, bjaurūs gandai, kad be
reikalingai palengvėjęs Basserio 
kišenius. Esą galima apsieit ir be 
Silliaco... Bet aš užmiršau, kad 
su tikslu atsiradau čia prie fizi
kos pastato durų. Norėjau kai ko 
paklaust skaičiavimo laboratorijos 
ekspertų.

įeinu į laboratorijos prieškam
barį: sekretorė mane nuveda pas 
bosą. Kląusiu jo: “Mano skaičia
vimams būtų gerai sukraut dau
giau, nei aštuonhis šimtus skai
čių į mašinos atmintį; kaip galė
čiau sutalpinti kiekviename at
minties vienete po du skaičius 
vieton vieno?” Išdrožęs šitokį dvi
dešimto amžiaus klausimą, gaunu 
nemažiau komplikuotą atsakymą. 
Girdi, padaryk savo programoj 
logišką dvišakį ir leisk vieną 
skaičių per vieną šaką, o kitą per 
antrąją. Suleidžiu šią informaci
ją į pasąmonę ir pagalvoju, kad 
gal už kiek laiko suprasiu, ką tai 
reiškia. Dėkoju jam ir išeinu iš 
jo raštinės.

įsmunku į pagrindinį laborato
rijos kambarį ir pamatau pačius 
smegenis. Keisti smegenys: atro
do, kaip didžiulė geležinė spinta 
su stikliniais langeliais. Bus, pa
maniau, storo vyro gylio, pusant
ro vyro augščio ir dviejų išsitie
susių vyrų ilgio. Patinka man 
kampas, kur Silliacas atsikišęs 
nuo sienos. Pagal dydį pamany
tum, kad aparatas labai gudrus, 
bet nieko panašaus: aš pats žinau, 
kad jis iš viso negalvoja. Papras
tai nepriima jis įsakymų, kaip kad

aš jam norėčiau perteikti, bet tu
riu surašyt jam "suprantamu” 
šifru, ir juos išmušt teleprinteriu 
ant popierinės juostelės. Antį tos 
pačios juostelės turiu įmušt ir 
skaičius, kurie tame skaičiavime 
reikalingi.

Ve matau: mergaitė kaip tik su
šeria Silliacui tokią juostelę. Len
da juostelė pasiutiškai greitai. 
Kokią minutę mirga mažos švie
selės pro langelius ir, žiūrėk, jau 
Silliacas ima lygiai greitai išmušt 
naują juostelę. Tai atsakymai į 
ką tik įkištą problemą. Mergaitė 
man paaiškina, kad tokią proble
mą išspręsti anksčiau užtrukę po
rą mėnesių, naudojantis paprasto
mis skaičiavimo mašinėlėmis. Ne
blogas dalykas toks Silliacas. Sa
vo šimtinę tūkstančių vertas. E, 
kvaili gandai, kad esą galima ap
sieit ir be jo.

Tiesa, ką tada tas tipas pri- 
šnabždėjo man į ausį? O taip: jis 
man sakė: “Matei laikraščiuos ra
šoma, kad Silliacas pirmoji auto
matinė skaičiavimo mašina Sydnė- 
juje. Bet tai netiesa..." ir aiški
no jis man. kad jau penkiasdešim
tais metais kažkoks CSIRO moks- 
jninkas sukonstravęs elektroninius 
smegenis. Tie smegenys, esą buvę 
keturių pirmųjų pasaulyje tarpe. 
Kai Messelis perėmęs dabartinį 
savo postą, jis tuoj pradėjęs de
rybas su CSIRO, kad jie leistų 
ir jam tais smegenimis naudotis. 
Esą, būtų jis susitaręs, tai nebū
tų reikėję šito Silliaco. Bet de
rybos nutrukusios staigiai vieną 
gražią popietę. Messelis įlėkęs 
pas aną smegenų išgalvotoją ir 
pradėjęs jam aiškinti, kokia bū
sianti nauja tvarka šitoj labora
torijoje. šis žmogus visko neiš
klausęs, užkirtęs Messeliui: "Ir 
kaip tu gali man čia taip viską 
įsakinėt, tu nesiskutęs bastarde?

Bet, manau, kad anas tipas man 
prišnekėjo kvailysčių. Nors tie 
CSIRO smegenys iš tikro yra buvę 
Sydnėjuje pirmieji, bet, pasirodo, 
jie buvę niekam tikę. Dar Sillia
cas nebuvo užbaigtas, kai anuos 
“puspročius” CSIRO padovanojo 
Melbourne universitetui. Sako: 
seniena, tai kam ją laikyt Syd
nėjuje? Dabar ir CSIRO savo 
rimtesnius skaičiavimus daro ant 
Silliaco.

Aplink mane žmonės dirba spar
čiai. Vienas išmuša juostelę, kiti 
du tikrina savąsias. Va, vienas, 
pasiėmęs Silliaco Instrukcijų Kny
gą, tikrina savo sudarytų įsaky
mų seriją. Koks aš kvailas!, aš 
juk irgi turiu tokią Instrukcijų 
Knygą. Ten greičiausiai bus iš
aiškinta, kas tie tokie logiški dvi
šakiai. Kam man savo galvą sukt?

Skubu palengvėjusia nuotaika 
savo rajono link. Beskubėdamas 
dar pagalvoju: juk dar neturėjau 
moksluose klausimo, apie kurį kas 
nors kitas nebūtų jau pagalvojęs 
ir atsakymą užrašęs. Reikia tik 
pajieškot literatūroj. Kažin kada 
ateis laikas, kai savo klausimams 
nebegalėsiu surast literatūroj at
sakymo. Tur būt, dai* labai ne
greit. ..
P.S. Gavau laišką iš Melbourne. 
Kelmai žino!, draugas rašo, kad 
Melbourne universiteto elektroni
niai smegenys veikia puikiai.

LIETUVI, 
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI l PASTĄ 

SU “MŪSŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATOS PINIGAIS!

tinai vartoja daugiau angliškų žo
džių už tuos, kurie fizinį darbą 
dirba ir dažnai mažai anglų kal
bą moka. Labai didelės įtakos lie
tuvių kalbos taisyklingam vartoji
mui turi mūsų literatūra, -— jei 
kas ją skaito, čia ypač yra nau
dingos knygos, čja ypač padeda 
literatūrinė kūryba lietuvių kal
ba. Tik labai liūdna, kad dažnai

anglų kalbos žodyno pagelbos... 
Skaitančioji visuomenė ir mūsų 
gausios organizacijos turėtų laiš
kais ir žodžiu rašančiuosius ir re
daktorius įspėti, kad šie perdaug 
vartoja svetimžodžių.

Jei nerandame naujų lietuviškų 
žodžių naujenybėms išreikšti ga
lime kreiptis į mūsų kalbininkus.

Skaudžiausia gi būna tada, kai

kaip vieną minutę jiems yra drau
džiama vartoti angliškus žodžius, 
o sekančią jau patys tėvai tai da
ro. Ką tuo atveju gali padėti lie
tuviškos sekmadienio mokyklos, 
jei vyresnieji patys griauna pasi
šventusių žmonių darbą.

Kiti tėvai, norėdami savo vai
kus tampriau pririšti prie namų, 
priperka ištisas lentynas angliškų

kų šeimų, kurių vaikams tiktų šie 
leidinėliai.

Nereikia reikalauti, kad vaikai 
stebuklo padedami išmoktų lietu
viškai. Reikia jiems padėti ir juos 
raginti, kad pamėgtų 'lietuviškąją 
knygą.

Nors mes čia ir turime labai 
didelio sunkumo išlaikyti lietuvių 
kalbos grynumą, tačiau turime ta

metų išbuvusi be tikrosios sosti
nės Vilniaus, jos plotas būtų bu
vęs kur kas didesnis, nei kad buvo 
nepriklausomybės laikais. Mes be 
abejo būtume turėję daugiau po
litinės, ekonominės ir ypač kul
tūrinės įtakos moderniosios Euro
pos raidoje.

Savaime suprantama, kad jokios 
aimanos praeities negrąžins, bet 
mums reikia iš istorijos mokytis 
nedaryti senųjų klaidų.

Čia norėčiau pabrėžti kad šio

Kur gyvena daugiau lietuvių ir 
aiškiai gyvas veikimas, ten, žino
ma, yra geresnės galimybės lietu
vių kalbai klestėti, bet ir čia dar 
nėra taisyklė. Iš patirties žinau, 
kad kaikuriose mažo lietuvių 
skaičiaus gyvenamose vietose 
yra vartojama kur kas mažiau 
angliškų žodžių, • nei dideliuose 
lietuvių gyvenviečių susibūrimuo
se. Taip pat pastebėjau, kad lietu
viai, dirbą protinį darbą anglų 
įstaigose ar studijuojantieji nebū-

ir mūsų perijodiką nevengia var
toti svetimžodžių, o ypač anglų 
kalbos terminų. Juk vietoj "U.S. 
marinai gavo naujus helikopte
rius” galima lengviausiai rašyti: 
"J.A.V. jūros pėstininkai' gavo 
naujus malūnsparnius", žodžiai: 
bosas, basketbolas, ofisas, jetas 
turėtų būti rašomi — viršininkas, 
krepšinis, raštinė ir sprausminis 
lėktuvas. Neprieikime prie to, kad 
ilgainiui negalėsime lietuviško 
laikraščio ištisai perskaityti be i

suaugusieji vaikų akivaizdoje lie
tuvių kalbą Išmargina angliškais 
žodžiais. Tatai gana dažnai būna 
patys jų tėvai. Ne taip jau senai 
teko girdėti, kaip tėvas sudraudė 
sūnų, kalbantį angliškai su kitu 
lietuviuku: "Shut up, kiek kartų 
sakiau tau nekalbėti angliškai. "O 
tokių pasakymų kaip: "nunešk 
mėsą į fridger’iu, jei būsite geri, 

! nupirksiu ice cream” galima girdė- 
| ti šimtais kiekvieną dieną.
i Vaikams yra nesuprantama,

knygų, visai užmiršdami lietuviš
kąsias. Šitokįs vienašališkumas 
lietuviams patriotams yra nepa
teisinamas, nes mes turime pakan
kamai vaikams ir jaunimui skir
tos savosios literatūros.

“Tėviškėlė” ir “Eglutė” čia tik
rai galėtų padėti, bet, kiek teko 
girdėti, pastaroji skundžiasi pini
giniais sunkumais, atseit — pre
numeratorių skaičius mažas. O 
tikriausiai neapsirinku sakydamas, 
kad tremtyje yra 20.000 liętuvia-

linkme įtempti savo pastangas, 
nes, anot prof. B.D. Dwight, lie
tuvių kalba yra seniausia iš da
bar pasaulyje vartojamų kalbų. 
Ta kalba, kuria kalbėjo galingie
ji Lietuvos kunigaikščiai, papras
ti, bet taurūs mūsų sodiečiai ir 
pasakiškai narsūs Lietuvos parti
zanai, yra mums, tarsi, šventeny
bė, kurią privalome išsaugoti.

G. Procuta

Auckland'as, N.Z.
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KODĖL MES ESAME TOKIE?
RAŠO: J. J. KOVALSKIS

čia spaudoje, čia susirinkimuo
se vis tenka išgirsti nusiskundi
mų, kad jaunimas nutolęs nuo lie
tuviško — bendruomeninio darbo 
ir kad perdaug draugauja su aus
tralais. Tatai, esą, vedą prie nu
tautėjimo. ir tuo būdu lietuviškas 
jaunimas neatlieka svarbiausių iš
eivijos pareigų: išlaikyti lietuvy
bę ir kovoti už Lietuvos išlaisvi
nimų.

Tie kaltinimai yra grynas nesu
sipratimas. Tiesa, mes draugau
jam su australų jaunimu ir ne
gausiai lankome lietuvių susirin
kimus. Bet ar esamomis sąlygomis 
gali būti kitaip?

Mes mokomės ir dirbam, todėl 
didelę dalį savo laiko praleidžiame 
australų tarpe ir, suprantama, su
sidraugaujame su mūsų mokslo 
draugais ar bendradarbiais. Ki
taip ir būt negali.

Suprantama, tam tikras nuo
šimtis ištautęs — tai yra nuosto
lis, kurio mes negalim išvengti, 
bet didelė dauguma mūsų jauni
mo yra ir pasiliks lietuviais.

Lietuvybės išlaikymui jaunimas 
dirba ir jo įnašas yra didelis, la
bai didelis. Skautai, chorai, spor
to klubai, teatrai gali egzistuoti ir 
dirbti lietuvišką darbą tik jauni
mo dėka. Jei jaunimas tose orga
nizacijose nedalyvautų, senesnioji 
karta jų neįstengtų išlaikyti. Ir 
jei galim kuo nusiskųsti, tai tik 
tuo, kad vyresnieji labiau linkę 
mus kritikuoti, negu paremti mū
sų pastangas. Paimkime, sakysi
me, studentų labai įdomius pa
rengimus — kiek senesniosios kar
tos atstovų į juos susirenka?

Negausiai lankome bendruome
nės susirinkimus, bet tai nereiš
kia, kad mes nedirbam bendruo
meninio darbo. Jaunimą rasite 
valdybose, savaitgalio mokyklose.

spaudos bendradarbių tarpe, aps
kritai visur, kur kas nors dirba
ma, vienokia ar kitokia forma rei
škiasi ir mūsų jaunimas. O kad 
jaunieji nedalyvauja ginčuose ir 
senųjų partijų intrigose, tai tik 
parodo, kad lietuviškas jaunimas 
nori dirbti pazityvų darbą, o ne
nori prisidėti prie ir taip jau ne
gausios bendruomenės dar giles
nio skaldymo.

Mūsų Australijoje nedaug ir 
mes čia neturim reikiamo politi
nio svorio, kad galėtumėm sėk
mingai dirbti Lietuvos išlaisvini
mui be kitų pagalbos. Mums rei
kia ryšių su Australijos politikais 
ir visuomenės veikėjais, kad per 
juos galėtumėm kelti viešumon 
Lietuvos reikalą. Tokių ryšių vy
resnioji karta neturi ir todėl gali
mybės politiniam darbui yra labai 
ribotos.

'Šios dienos Australijos studen
tai — tai ateities ministerial, ad
vokatai, daktarai ir visuomenės 
veikėjai, ir jei jų tarpe turėsime 
draugų, kurie žinos mus, žinos 
apie Lietuvą ir jos vargus, tai tik
rai reikiamu momentu galėsime 
tikėtis jų paramos.

Bet jei mes norim, kad austra
lai mums padėtų, o tai galėtų bū
ti labai naudinga, ir kad jie įdo
mautus! mūsų reikalais, tai ir mes 
turime būti su jais draugiški, su
prasti jų reikalus ir papročius, ir 
savo draugiškumu palenkti juos 
mūsų pusėn, o savo elgesiu pri
versti mus vertinti, kaip lygius ir 
naudingus šalies gyventojus.

Kaip jau minėjau, yra tam tik
ras ištautėjimo pavojus, bet nuo 
pavojaus nereikia slėptis, jį reikia 
sutikti pasiruošus atremti. Aust
ralijos lietuviškas jaunimas žino 
tą pavojų ir ras būdų nuo jo apsi
saugoti.

Sterlingo blokas ir Australiįa
Tarp tarptautinių ekonominiai 

— politinių grupių, iškilusių po 
karo, vienas iš žymiausių yra vad. 
sterlingo blokas. Tatai nėra ofi
cialus pavadinimas, bet tik ben
dro vartojimo terminas, ši vals
tybių grupė tačiau neturi tokio 
geografinio ar regionalinio svar
bumo, kaip šiaurės Atlanto Są
junga (North Atlantic Treaty Or
ganization), Europos Tarifų Uni
ja (European Tariff’s Union) ar 
Benelux anglies ir plieno pramo
nės unija.

Sterlingo blokas yra savanoriš
ka valstybių Sąjunga — tų vals
tybių, kurios atlieka savo užsie
nio prekybą ir finansinius reika
lus sterlingo valiuta. Dauguma 

Britų Commonwealth’o dominijų ir 
kolonijų priklauso sterlingo gru
pei, išimtys tik — Kanada ir Pie
tų Afrika. Be to, šiam blokui pri
klauso ir kaikurios nebritiškos 
valstybės, tačiau turinčios stip
rius prekybinius ryšius su Angli
ja, kaip Irakas, Islandija, Airija. 
Jie skaitomi pilnateisiais nariais.

Sterlingo bloko pradžia yra 19 
šimtmetis, kai Anglija vadovavo 
ano meto pasauliui komercijoje. 
Glaudesnis šio bloko valstybių su
artėjimas prasidėjo 1931 metais, 
kada sterlingo valiuta pradėta ne
remti aukso standartu. Atsisaky
mas aukso standarto ir sterlingo 
nuvertinimas privertė valstybes, 
turinčias savo užsienio valiutos 
rezervus Londone, pasirinkti: pa
likti prie aukso standarto ar eiti 
su sterlinginiu bloku.

Išdavoje sterlingo kelią pasirin
ko dauguma Britų Commonweal
th’o narių, be to, Egiptas, Irakas. 
Portugalija, Graikija, Skandinavi
jos kraštai ir kelios Pietų Ame
rikos valstybės. Argentina ir Ja
ponija taip pat kurį laiką priklau
sė sterlingo blokui.

Nuo šiol Anglijos kapitalinės 
investacijos buvo nukreiptos be
maž išimtinai į bloko narius, kas 
stiprino ryšius tarp sterlingo gru
pės kraštų. Svarbiausias akstinas 
glaudesniam narių bendradarbia
vimui buvo 1932 metų Ottawo’s 
sutartis, kuri įsirengė prekybos 
sistemą, pagrįstą tarifų’ir nuolai
dų išlyginimu Britų Commonweal- 
th’e. Sterlingas, nors ir atsisakė

aukso standarto, tačiau paliko 
lengvai keičiamas į kitų valstybių 
pinigus. Taip iki Antro Pasauli
nio karo sterlingo blokas buvo 
tikras pastovumo ir solidarumo 
centras nerimu kunkuliuojančia
me pasaulyje.

Po karo sterlingo keitimas į ki
tų valstybių valiutą buvo smar
kiai suvaržytas. Didžiausio sunku
mo susilaukė transakcijos su dole
riniais kraštais. Tatai buvo pa
sėka didelių paskolų karo metu 
iš J.A.V. Tačiau sterlingo kraš
tai po karo gauna labai mažas 
dolerio pajamas. Kad pagerintų 
kritišką dolerio trūkumą, sterlin
go bloko nariai sudarė vieną cen
trinį dolerio fondą. Kitaip tariant, 
šie sterlingo valstybių nariai, už
dirbdami užsienio prekyboje dole
rius, juos deda į centrinį fondą, 
už ką jie būna kredituojami Lon
done turimose savo užsienio valiu
tos pajamų sąskaitose. Kai Aust
ralija už parduotą vilną iš J.A.V. 
gauna dolerius, juos įmoka tan 
fondan ir būna kredituojama 
sterlingais iš savo sąskaitos Lon
done. Paskirstymas dolerių iš fon
do yra varžomas bendru narių su
sitarimu ir jie išduodami, kitaip 
tariant parduodami, mokant ster
lingais pagal narių reikalavimus.

Nėra nustatyta normų ar apri
botų sumų doleriams pirkti, taip 
pat nežiūrima, kiek atskiras na
rys yra įmokėjęs dolerių į tą fon
dą. šituo būdu nariai, turėdami 
net gana mažas dolerių pajamas, 
gali vis (Teito patenkinti būtinus 
dolerio valiutos reikalavimus. Su
prantama, kad tie nariai, kurie už
dirba daugiausia dolerių, kaip 
Hong Kong’as, Burma, Mala
jai ir kt., vykdant šį potvarkį, 
jaučiasi esą skriaudžiami.

Sterlingo bloko nariai, laikyda
mi savo užsienio valiutos pajamas 
Londono fonduose, iš tikrųjų re
mia silpnoką Anglijos poziciją 
prekyboje ir tuo būdu leidžia jai 
daugiau importuoti, nei šiaip ji 
galėtų. Valstybės gi, pasitrauku
sios iš bloko ir reikalaujančios 
išmokėti jų fondus, gulinčius Lon
done, smarkiai apsunkina Angliją. 
Jeigu visi nariai iš karto pareika
lautų grąžinti Londono fondus, 
tai Anglija finansiniai bankru-

Kolegos Gervazo Kampelis
Studentų suvažiavimas atsibuvo 

jau prieš 4 mėnesius, bet atmini
mai dar vistiek neišdilo. Tūliems 
tie atminimai yra tiek asmeniško 
pobūdžio, bet kas savo ausis ir 
akis laikė atdaras, tas galėjo daug 
išgirsti ir pamatyti, štai, čia aš 
parašysiu, kas man teko nugirsti 
ir pamatyti, gal ir jums bus įdo
mu prisiminti linksmai prabėgu
sias dienas.

• Kol. Ivinskaitė netyčia pra
puolė iš Melboumo. Vėliau pa
aiškėjo, kad ji nuvažiavo į Gee- 
long’ą padėt “Kovo” moterims 
žaisti krepšinį. Deja, jos pagelba 
buo pavėluota ir kovietės vistiek 
gavo paskutinę vietą.

• Kol. Daukus patyrė, kad ge
riausia vieta rengti vidurnakčio 
šokius yra Melbourne šiukšlynai.

• Kol. šilinis nutarė, kad nors 
kartą metuose reikia nusiskusti. 
Į Melbourną jis prisistatė be sa
vo garsiųjų papuošalų, paprastai 
vadinamų “ūsais”.

• Kol. Žilytė, smarkiai susi
jaudinus dėl ateinančio suvažiavi
mo, dar vis nesužinojo, kur jis 
įvyks: Melbourne ar Adelaidėj — 
ir tuo būdu jinai, norėdama išsi
aiškinti gana ilgą laiką klaidžiojo 
tarp šitų dviejų vietovių.

• Kol. Kovalskis, važiuodamas 
į Melbourną, pastebėjo vieną įdo
mų fenomeną: pervažiavus rūbe- 
žių Victorijos, staiga pasikeitė 
užrašai. Vietoje Tooth’s, Resch’s, 
Toohey’s, jis matė Victoria Bitter, 
Foster’s. Abbott’s. Tas jį labai nu
stebino ir suvažiavimo metu jis 
praleido savo laiką, vis klausinė
damas kolegas, kodėl taip esą.

• Kol. Zakarevičiui vis dar ne
aišku, kodėl jam važiuojant tax’iu 
reikėjo už bagažą primokėti.

buvo prispaustas liūdesio, o laimė
tojas tuojau išžygiavo pėsčias į 
Sydnėjų, kur pasirodė tik Initiu- 
m’o metu.

• KoL Venclovas važiavo į 
Melbourną tvirtai pasiryžęs ap
lankyti savo dėdę. Tačiau išėjo 
taip, kad dėdė pasveikino jį su 
šventėm, pasiųsdamas atviruką.

• Kol. Katauskas, naudoda
masis draugo automobiliu, tvarkė 
kolegių transporto reikalus. Jis 
visa tai taip sutvarkydavo, kad 
viena iš kolegių vis turėdavo sė
dėti jam ant kelių.

• Kol. Stakauskas ir kol. Šlio
geris vaikštinėjo, pasipuošę mė
lynom paakėm. Abudu teisinosi, 
kad įėjo netyčia į duris. Tačiau 
eina gandai, kad tarp geranoriškų 
kolegų buvo įsimaišiusi kažin ko
kia mėlynakė.

• Kol. Kavaliauskaitė nepripa
žino senų tradicijų ir per Naujus 
Metus mėgino įvesti naujas. Pa
gal turimas žinias, šitai įvykdyti 
jai nepasisekė.
• Taip pat buvo ten du kelegos 

ir iš Naujosios Zelandijos, būtent 
— broliai Procutai, arba kitaip: 
N.Z. (1) ir N.Z. (II). N.Z. (1) 
suvažiavimo mažai matė, nes tu
rėjo lydėti skubančią kolegę at
gal į Sydnėjų.

N.Z. (II) pasižymėjo tuo. kad 
surado būdą, kaip prapulti iš šo
kių kitiems nepastebėjus.

Studentas po suvažiavimo

• Kol. Stankevičiūtė turėjo 
dideli pasisekimą ir dėl jos įvyko 
garbinga dvikova. Pralaimėtojas

PARKE
Parkas...
Tam parke suolas...
Pačiupęs ją į glėbį
Jis kartoja:
“Myliu tave, myliu aš ” 
O širdyje jam
Tyčiojas šėtonas:
“Ką vaidini gi tu dabar?
Manai, 
Esi tu Valentino?” 
Ir jis nurimsta. 
O jinai,
Padėjus galvą ant peties
Jam šnabžda:
“Ach, aš tokia laiminga!”

Jurgi* X

tuotų. Tačiau kolkas šią sistemą 
dauguma palaiko.

Australijos ryšiai su sterlingo 
bloku yra istoriniai, tradicijų, pa
pročių ir patogumų saistomi. Apy
tikriais daviniais, 40% Australi
jos importo yra iš Anglijos, o ben
drai — apie 70%- iš sterlingo 
bloko kraštų, kai 50% jos ekspor
to eina Anglijon ir 60% — ster
lingo šalims. Investuotas Anglijos 
kapitalas ir kiti prekybiniai veiks
niai turi didelę įtaką Australijos 
ekonominiam gyvenimui, šios in
vestacijos yra apmokamos palūka
nomis iš Londono fondo. Apskri
tai, Australija prekybiniuos san
tykiuos su kraštais, nepriklausan
čiais sterlingo blokui (J.A.V.), 
daugiau perka, nei parduoda, kai 
Europai jų daugiau * parduoda. 
Taigi gali susidaryti nuomonė, 
kad Australija uždirbanti ganėti
nai kietą pinigą savąja prekyba 
ir nėra reikalo jai priklausyti 
sterlingo blokui. Imant metų vi
durkį, matosi, kad Australijos 
priklausomumas sterlingo blokui 
jai yra naudingas ir’būtinas, nes 
ji neuždirba pakankamai dolerių.

Kitaip tarus, Australija dar nė- 
ra prekyboje tiek savystovi, kad 
galėtų nutraukti priklausomybę 
sterlingo blokui ir likviduoti už
sienio valiutos rezervus Londono 
fonde. Ji dar perstipriai priklau
so nuo Anglijos kapitalo investa- 
cijų, prekybos santykių su ja ir 
tradicinių ryšių.

V. Šliogeris

NUGIRSTI IŠMINTINGIEJI
POSAKIAI

Kol. Rotcas: “Yarros vandenė
lis, o ne alus čia. Geri, geri ir 
vistiek blaivas!”

Kol. Danta: “Kad mokintis, tai 
mokintis, bet kad linksmintis, tai

linksmintis!”
Kol. Protas: “Vredna sistema, 

vyrai! Melbourne alus per daug 
delikatnas.

Kol. Šliogeris: “Prašau manęs 
šiais metais į valdžią nerinkti, nes 
aš greitu laiku žadu persikelti į 
Melbourną”.

MĮSLĖS
Kodėl sydnėjiškė humanitarė 

taip susižavėjo Moorabbin’o prie
miesčiu? Rodos, ir kitų gražių 
priemiesčių Melbourne yra.

Kaip čia buvo, kad važiavo še
ši automobilyje: trys studentai ir 
trys studentės, o tačiau pajūry 
vistiek vienas iš jų vienišas slam
pinėjo.

Kuri Sydnėjaus studentė už
rūstino kitų miestų studentus, ne
kreipdama į juos dėmesio ir visą 
laiką laikydamosi jauno sydnėjiš- 
kio inžinieriaus rankos?

GERVAZAS

Lituanistinis
Kalendorius

SUDARĖ: R.E. MAZILIAUSKAS

Gegužis

1 — 1957 m. Kaune įsteigtas
Lietuvos Aero Klubas

2 — 1890 m. gimė rašytojas ir
diplomatas Jurgis Sa
vickis

4 — 1933 m. mirė Vasario 16 
d. signataras S. Ba

naitis
7 — 1904 m. Lietuvoje leista

spauda lotyniškomis 
raidėmis

8 — 1551 m. mirė Barbora Rad
vilaitė

10 — 1937 m. Lietuva pirmą kar
tą laimėjo Europos 
krepšinio pirmenybes

11 — 1921 m. įsteigta Lietuvos
Žurnalistų Sąjunga

12 — 1906 m. gimė dail. Vikto
ras Petravičius

14 — 1957 m. mirė diplomatas P.
Žadeikis

15 — 1920 m. sušauktas steigia
masis Seimas

17 — 1875 m. mirė Motiejus Va
lančius

21 — 1563 m. mirė Martynas 
Mažvydas

25 — 1908 m. gimė istorikas Z. 
Ivinskis

27 — 1902 m. gimė Stasys Sant
varas

30 — 1946 m. lietuvių teatras
“Aitvaras” Detmolde 
(Vokietijoje) pastatė 
A. Rūko komediją 
“Bumbulis ir Dundu
lis”

31 — 1921 m. JAV prezidentui
įteikta peticija su vie
nu milijonu parašų, 
prašant Lietuvą pri
pažinti de jure.

GYDYTOJAI AR RAGANIAI?
Nuo priešistorinio žmogaus, 

apie kurį mokslas tiesioginiai be
veik nieko nežino, iki modernaus 
— jau yra praėję labai daug šimt
mečių. Visai suprantama, kad tarp 
šių žmonių tipų yra pasidaręs labai 
didelis skirtumas: priešistorinis 
tegalėjo tik riešutus gliaudyti, o 
nūdienis jau atomus bando skal
dyti.

Ir iš tikrųjų, modernus žmogus 
labai* toli nukeliavo ir labai daug 
naujo per tą laiką išsiaiškino. Ta
čiau esmėje mes randame gana 
daug panašumo tarp jų. šių laikų 
žmogus yra tiek pat primityvus, 
tik prisidengęs dvidešimto am
žiaus skraiste.

Mūsų amžiuje žmogus ypačiai 
įsigilino į technikos žinias, tobu
lėja ir medicinoj. Yra sakoma, kad 
šis šimtmetis pasiekė medicinos 
istorijoj viršūnę. Mes jau pasą
monėje jaučiame, kad medicina 
mes ir mūsų tėvai teištobulino, o 
ji jau iš seno žinomą mokslo ša
ka.

šiandien medicina yra labai 
platus mokslas. Jos šakos: chi
rurgija, anatomija, bakteriologi
ja. fiziologija, farmacija, neuro
logija, psichiatrija ir t.t.

Daug naujų vardų ir daug ko 
nauja patirta apie žmogų, bet ka
žin ar tik 20 amžius tai surado? 
Gal šis amžius .tą viską tiktai su
grupavo ir išaiškino, ką žmogus 
jau seniai instinktyviai jautė be 
logpkos ir įrodymų? Man rodos, 
kad modernūs mokslininkai suži
nojo ne KODĖL mes gyvename, 
bet KAIP tai vyksta. Pats pag
rindinis “kodėl?” vistiek yra dar 
mįslė.

Chirurgija — iš tikrųjų, viena 
iš seniausių medicinos šakų, nors 
viduramžiais ji ir nebuvo vartoja
ma. šiais laikais dažnai girdim 
žmones sakant: “O, šita moder
nioji chirurgija — ji stebuklin
ga!” Žinoma, tobulėjant visiems 
mokslams, tobulėjo ir chirurgija, 
ir šiandien jau galima ne tik šir
dį operuoti, bet ir kūno dalis pa
keisti. Tačiau mes užmirštam, kad 
jau Egipto laikais prieš Kristų 
buvo daromos net smegenų ope
racijos. Taigi jau ir tais laikais 
turėjo būti precizinių instrumentų 
ir anestetinių chemikalų, nors

panašių dalykų ir nerasta iškase
nose. Gal egiptiečiai ir nežinojo 
dabar vartojamųjų chemikalų su
dėčių, tačiau tai nėra jau tiek 
svarbu, jei jie juos iš praktikos 
pažino. Moderni chemija dabar 
jau gali dirbtinai pagaminti pa
našius chemikalus. Bet tai nėra 
dar išradimas, o tik pritaikymas, 
į ką galima žiūrėti tik kaip į to
bulinimą senojo mokslo.

Dabartinė anatomija yra labai 
sunki ir detali mokslo šaka, tačiau 
praktikoje gydytojui nėra reika
lingas visas išsmulkinimas žmo
gaus kūno į gysleles ir raumenė« 
liūs. Pavyzdžiui, Romos laikais, 
kur anatomija nebuvo taip su
smulkinta, jau sunkios operacijos 
buvo daromos (Cezario žmonai). 
Taigi pagrinde mokslas kartojasi 
dažniau, negu keičiasi.

Jau priešistoriniais laikais žmo
nės buvo gydomi ir tada jau ra
dosi įvairių “daktarų”, burtinin
kų ir kerėtojų.

Ties primityvūs “daktarai” pra
ktikavo sugestiją ir gydė žolėmis. 
Per nuolatinį stebėjimą jie vis- 
dėlto pritaikė ir virino visokias 
žoles nuo “visokių blogų dvasių”. 
Modernūs medikai ištyrė, kad 
daug tų magiškų “sriubų” savo 
chemine sudėtimi atatinka moder
nius vaistus nuo tokios pat ligos. 
Čia ir yra įrodymas, kad farma- 
ceutika yra labai senas mokslas 
ir kad primityvus žmogus žinojo, 
ką darė.

Mes kartais negalvojant pasi- 
juokiam iš tų “daktarų” hokus 
pokus”, bet argi jie nėra moder
nių daktarų protėviai, kurie irgi 
vartojo vaistus ta pačia intenci
ja, ką daro ir mūsų amžius. Prin
cipiniai jie lygiai naudojosi gam
ta savo naudai ir gyvybės gelbė
jimui. Gali būti, kad “piktos dva
sios” ir “bakterijos” yra tiktai 
du skrtingos prasmės žodžiai.

Taigi modernusis medikas išsi
vystė labai palengva iš savo se
nųjų pranokėjų.

Paskutiniu metu medicinos mo
kslu imta laikyti nauja šaka — 
psichiatrija. Tyrimais išaiškinta, 
kad žmogaus sąmonė valdo kūną 
ir kad rubežiaus tarp fizinės ligos 
ir pasąmonės negalima nubrėžti. 
Kokiu būdu sąmonė siejama su vi
su organizmu, dar niekas pilnai 
neišaiškino ir gal liks tatai se
kančiai kartai, bet šitie išradimai 
jau vėl keičia medicinos veidą, 
nes prie peilio ir vaistų jau pride
dama ir sugestija. Yra psichologų, 
kurie sugestiją laiko net svarbiau 
už visa kita, žinoma, šie ekspe
rimentai dar nėra baigti. Bet fak
tas yra, kad moderni medicina 
prie vaistų ir peilio prideda ir 
psichologiją, kurią paprastesnėj 
formoj primityvūs “daktarai”, 
šokdami apie laužą ir dainuodami, 
jau seniai vartodavo.

Tuo būdu mūsų modernus fizi
nis ir psichologinis daktaras nėra 
visai naujas išradimas. Jam tik 
pasisekė į krūvą sudėti ir patobu
linti, ką įvairios amžių civilizaci
jose tobulino žmogus. Taigi gal 
nies na tiek daug naujo išgalvo- 
jom, kaip mėgstam girtis ir sa
vintis.

R. Kavaliauskaitė

J. STRAUTINŠ
5-th Floor, 306 The Causeway

Melbourne
SIUNTINIAI Į LIETUVA IR 
USSR SU IS 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 {mokėjimus už prekes, siunčia
mas per DAUGAVA — PARCELS 
SERVICE, Stockholm, Sweden: 
tekstilės, avalynės, vaistų, mais
to ir kt.
Reikalaukite mūsų kainaraščių! 

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

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU MERUOSI “MŪSŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE IS TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI KAS.

4



1958 m. gegužio 5 d. MUSŲ PASTOGĖ 5

norėdamas būti komerciniu laku- gerai sužaidė Ignatavičius, dary-
nu, yra karštas ir gabus aviato- damas tikslius ilgus metimus prieš 
rius, pasiekęs daug gražių rezulta- priešo zoninį dengimų. Taip pat

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

Dalis Adelaidės “Vyties” ir "Tauro” aktyviųjų sportininkų 
su laimėtojų dovanomis

tų sklandyme. Šiais metais jis gavo 
“L.G. Scott Trophy” už pasiektų1 
rekordinį augštį (10.500 pėdų) 1 
sklandytuvu. Vytiečiai džiaugiasi; 
jo pasTektais rezultatais, linkėda
mi ir ateityje “nenuleisti spar
nų”.

BALIAUS GRAŽUOLĖS

gerai sužaidė ir visa komanda, iš 
kurios skyrėsi gynime L. Urmo
nas, kuris nors ir būdamas dar 
jaunas, yra greitas ir techniškai 
geras žaidėjas. Viena iš pagrin
dinių komandos klaidų buvo: per 
mažai stengtasi nuimti sviedinį 
nuo krepšio lentos. Apie vytiečių 
žaidimų per šias rungtynes labai

Vyties sporto klubo ruoštas 
krepšinio atidarymo balius praėjo 
labai linksmoje nuotaikje. šio ba
liaus metu buvo renkama baliaus

teigiamai atsiliepė australų spau
da. Taškai: Ignatavičius 33, Pet
kūnas 12, Urmonas 5, Jaciunskas 
su Lapsiu po 4 ir Rakauskas 2.

ADELAIDĖS “VYTIS” 
-NUGALĖTOJAS

Vytiečiai krepšininkai, laimėję 
ketvirčio ir pusfinallio rungtynes, 
pateko i baigmę, kur turėjo susi
tikti su be pralaimėjimo ėjusia 
australų “North Adelaide” koman
da. Ši australų komanda 1957-siais 
metais buvo laimėjusi pirmenybes 
ir ji yra skaitoma viena iš geriau
sių Pietų Australijoje. Australiš
koji spauda priešu rungtynes pla
čiai rašė savo sportiniuose sky
riuose, pranašaudama vitiečių pra
laimėjimų. I šias rungtynes susi
rinko tikrai rekordinis žiūrovų 
skaičius, nekantriai laukdami 
rungtynių pradžios. Lietuviai žiū
rovai savo gausiu dalyvavimu bu
vo tikra parama vytiečiams krep
šininkams.

Rungtynės pradedamos šaltai. 
Po kelių žaidimo minučių austra
lai, o taip pat žiūrovai buvo labai 
nustebinti nauju vytiečių dengi- 
mu-gynyba, nes iki šiol visada jie 
naudodavo individualų žmogaus 
dengimų, kai per šias rungtynes 
australų zonai atsakė tuo pačiu. 
Jau rungtynių pradžioje Ignata
vičius savo tiksliais, ilgais, meti
mais sugniuždo priešininkų zonų, 
ir lietuviai veda 10:0 savo naudai. 
Priešininkas mėgina savo staigius 
prasiveržimus, bet jie vytiečių ge
ros zonos yra daugumoje likvi
duojami. L. Urmonas ir G. Ra
kauskas puikiai nuiminėju kamuo
lius ir juos greitai perduoda puo
limui. Rungtynės žaidžiamos- kie
tai, bet abi komandos žiaurumo ne
parodo. Priešo žaidėjai beveik visi 
gerai mėto, tačiau ir vytiečiai at
sako tuo pačiu. Salė net “dreba” 
nuo įkaitintų žiūrovų plojimų ir 
šauksmo. Pirmas puslaikis baigia
mas 33:29 vytiečių naudai.

Antrajame įtempimas dar padi
dėja. Priešininkui pavyksią kele
tu kartų taškų santykį išlyginti ir 
net keliais taškais persverti, bet 
tas trunka labai trumpų laikų, 
nes K. Jaciunskas pradeda metimą 
po metimo ir rungtynių vadovavi
mų vėl perima Vytis. Antrajame 
kėlinyje australai visokiais būdais 
stengiasi kaip nors uždengti Ig
natavičių, bet tasai jiems nevyks
ta, nors jie ir perėjo į individua
lų dengimų. Geriausia buvusi P. 
Australijos komanda turi nusileis
ti vytiečiams ir rungtynės baigia
mos 75:67 lietuvių naudai.

Žiūrovai, ypatingai lietuviai, 
džiaugsmingai pergyvena šį laimė
jimų ir puola į aikštę sveikinti 
komandos trenerį S. Umevičių ir 
žaidėjus, šios rungtynės buvo tik
rai gražios ir labai augšto lygio. 
A. Ignatavičius sužaidė, gal būt, 
geriausiai iš visos komandos ir iš 
visų savo žaistų rungtynių. Ko
mandiniai buvo žaidžiama beveik 
be priekaištų. Pavieniai žaidėjai 
visi kovojo su ryžtu, nors kaip ku
riems gal ir trūko “laimės” mėty
muose. Gynime labai gražiai pasi
reiškė L. Urmonas ir G. Rakaus
kas. Taškai: Ignatavičius 41. Ja
ciunskas 18, Petkūnas 13 ir Ra
kauskas 3.

SPAUDOS 
PUSLAPIUOSE

Vyties vasaros turnyro krepši
nio laimėjimų plačiai aprašė ir 
Adelaidės dienraščiai savo sporto 
skiltyse. Didele antrašte dienraš
tis “Advertiser” savo plačiame 
straipsnyje mini puikų lietuvių 
žaidimų ir pelnytų laimėjimų. Čia 
rašoma, jog olimpinis žaidėjas A. 
Ignatavičius aikštėje buvo tiesiog 
“sensacingas” ir, pralauždamas 
kietų priešo dengimų, jau pirmųjį 
puslaikį padarė 22 taškus, o rung
tynių pabaigoje jis jau buvo su
rinkęs 41 taškų, kas jo sumėtytu 
krepšių santykį per paskutines 
pagrindines rungtynes pakėlė iki 
99 taškų. Savo straipsnyje kores
pondentas F. Angove plačiai mini 
visų lietuvių krepšininkų vardų ir 
jų gerą žaidimo lygi, pelnant mei
sterio titulų. Be Ignatavičiaus, jis 
labai gerai atsiliepia ir apie Ja- 
ciunskį, Urmonų, Rakauskų ir Pet
kevičių.

Dienraštyje “News” sakoma, jog 
Vytis, prie rekordinio žiūrovų skai
čiaus, parodė vienų iš gražiausių 
kovų, laimint didžiojo finalo run
gtynes. Čia taip pat iškeliama Ig
natavičiaus geras žaidimas ir jo 
nuostabūs mėtymai. Koresponden
tas pabrėžia gerų žaidimų gynėjų 
Rakausko ir Urmono, kurie, nors 
ūgiu ir būdami mažesni už austra
lų puolikus, visuomet įstengdavo 
nuimti nuo lentos sviedinį.

Abu Adelaidės laikraščiai gra
žiai aprašydami šias rungtynes, 
plačiai pamini lietuvių krepšinin
kų Adelaidėje vardą, dėl ko gali 
didžiuotis ne vien tik sportininkai, 
bet ir visa lietuvių bendruomenė, 
savo tarpe turėdama tokius pui
kius lietuvių vardo kėlėjus Aust
ralijoje.

Adelaidėje
JAUNIAI PRALAIMI FINALE

Vyties jauniai, puikiai iškopę 
į vasaros krepšinio baigmę, kovo
dami dėl jaunių meisterio vardo, 
suklupo prieš "West Adelaide” 
komandą. Pirmų puslaikį jie žai
dė gana gerai ir gynė taip pat pa
kenčiamai ko pasėkoje puslaikį 
laimėjo 24:20. Antrojo kėlinio 
pradžioje dėl penkių baudų aikš
tę apleidžia centro puolėjas J. 
Gumbys. Priešininkai turi daug 
pamainų ir stengiasi vytiečius nu
varginti, kas jiems ir pavyksta. 
Jaunių gynimas pradeda labai šlu
buoti ir priešininkas laimi 15-kos 
taškų persvara 56:41. . Per šias 
rungtynes jauniai parodė geras 
pastangas, tik ateityje reikalinga 
daugiau ryžto ir darbo, kas iš šios 
komandos duos labai gerų krepši
nio žaidėjų. Taškai: Gumbys 17, 
M. Statnickas 15, Kalibatas 3, Bin- 
kevičius, Gudelis ir G. Statnickas 
po 2.

REKORDAS SKLANDYM,

R. Urmonas, mokindamasis ir

gražuolė, kuria tapo, žinoma spor
tininkė p. G. Kitienė. Antroji vie
ta Ūko p. M. Kelertaitei.

B.N.

VYTIS LAIMI PUSFINALI

Vytiečiai, laimėję ketvirčio fi
nalų, susitiko pusfinalinėse rung
tynėse su stipria West Adelaide 
australų komanda, šių rungtynių 
stebėti susirinko gausus žiūrovų 
būrys, tarp kurių matėsi gana 
daug ir lietuvių. Rungtynės nuo 
pat pirmųjų minučių pradedamos 
dideliu greičiu ir kieta kova. Prie
šas naudoja zoninį dengimų, kai 
vytiečiai individualų. Pradžioje 
vytiečiai atsiplėšia keletą taškų, 
bet australai stengiasi taškų san
tykį lyginti. Pirmojo puslaikio pa
baigoje Ignatavičius daro keletą 
gražių tolimų metimų ir vytiečiai

IR JAUNIAI LAIMI

Pusfinalinėse rungtynėse Vyties 
jauniai atsiekė laimėjimą prieš 
Glenelg 66:55 ( 22:22). šias rung
tynes jauniai sužaidė gana skys
tokai ir ypatingai buvo silpnas 
gynimas, nors jau antrajame pus
lankyje klaidos buvo ištaisytos ir 
žaidimas žymiai pagerėjo. Taškai: 
Gumbys 29, M. Statnickas 23, Ka
libatas 6, G. Statnickas su Binke- 
vičium po 4.

B.N.

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

puslaikį baigia dviejų taškų per
svara. Antrajame kėlinyje prasi
deda dar karštesnė kova. Austra
lams pavyksta taškų santykį išly
ginti ir dar užmesti keturius taš
kus savo naudai, bet ši persvara 
trunka neilgai, nes vytiečiai tuoj 
pat perima vėl rungtynių vedima. 
Rungtynių rezultatui esant labai 
artimam, įsikarščiuoja ir žiūrovai, 
kurie savo plojimais ragina abi 
puses, šios, labai įtemptos, rung
tynės baigiamos keturių taškų vy
tiečių laimėjimu. Rungtynių re
zultatas 60:56 (31:29).

Per šias rungtynes nuostabiai

PATRIA
OVERSEAS PARCEL SERVICE 

131 HAMPSHIRE RD., 
SUNSHINE, VIC.

Pigiausias ir 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

VENECIŠKOS UŽUOLAIDOS
x^^x^x^x^t^x^x-x^x^

(VENETIAN BLINDS)

VOKIŠKI ĮP1LAI, KALDROS, LOVOS SKALBINIAI IR UŽ
VALKALAI EUROPIETIŠKŲ IŠMIERŲ — GALIMA GAUTI 

187 MIMOSA RD., GREENACRE 
TELEFONAS UY 1998

M. KISLINGER
Prekės ir pavyzdžiai pristatomi mašina j namus arba paštu.

Mes kalbame: lietuvių, vokiečių, lenkų, rusų, ukrainų ir 
anglų kalbomis.

IŠPARDAVIMAS:
POKINIŲ PATALŲ IR PAGALVIŲ 

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS:
PATALAI ............................. £ 15 iki £ 22

PAGALVĖS .....................  £ 3-15.0 — £ 5.
Maloniai prašomo pranešti savo pažįstamiems ir draugams.

$ EUROPIETIS SPECIALISTAS

I
 OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telof.
(Priešais Melbourne Town Hall.) 

Centr. 1819

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

OVERSEAS
saV.

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

%

p

į

PARCEL SERVICE
L. VACBERGAS

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip ipliai ir užvalkalai 63" (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale .tolia. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Fleming. Comer Shop, 181 Queen St., St Marya, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir iisimokėjimni. Mes kalbame vokiikak

Melbourne
“BUSINESS HOUSE" — 

"UNIVERSITY” 31:16 (13:6)

Pradžia buvo gera Melbourne 
krepšininkams, pradėjus žiemos 
turnyrą. Susitikę su Melb. AUni- 
versity”, mūsiškiai visai be sun
kumų įrodė savo pajėgumą. Run
gtynės įvyko universiteto patal
pose kur mūsiškiai pradžioje jau
tėsi kiek atsargūs, bet greit, įgavę 
tikrąją formą, greitomis ir apgal
votomis pasuotėmis išnaudojo 
priešo spragas. Kaip taškų kiekis 
rodo, abi komandos rodė pavyz
dingas rungtynes. Taškai: Kun- 
caitis 4, Soha 5, Sekas 9, Wait- 
lers 13.

x
"Varpo” moterų rinktinė daly

vauja Viktorijos “B” klasės žie
mos pirmenybėse ir žaidžia tre
čiadienių vakarais “Kensington 
Town Hall. Taigi visi tėvai, širdin
gai kviečiami pasižiūrėti, kaip 
sportuoja jūsų dukrelės.

“BUSINESS HOUSE” — 
"BEAVERS” 45:36 (23:20)

Prasidėjus Viktorijos krepšinio 
žiemos sezono pirmenybėms, ma
tome, kad ir Melbourno varpiečiai 
yra vieni iš geresniųjų Viktorijos 
žaidėjų. Tai tikras sportinis įro
dymas, laimėjus “Business House’’ 
pirmenybes vasaros sezone. Dėl 
techniškų kliūčių negalėdami su
daryti gryną lietuvių komandą,

I£

I

varpiečiai pasikvietė po vienų 
prancūzą ir australų, sudarydami 
"Business House” vardo koman
dų.

Susitikę su “Beavers”, mūsiš
kiai žaidė labai atsargiai, bet gra
žios pasuotos ir tikslūs mėtymai 
atnešė laimėjimų. Prasidėjus ant
rajam puslaikiui. mūsiškiai pa
greitinę tempų ir sekdami trene
rio L. Baltrūno nurodymus, įti
kinančiai nugali “Beavers”. Taš
kai: Kuncaitis 6, Soha 8, Dargina- 
vičius 8, Urbonas 2, Waitlors 21.

Vyt.

Sydnėjuje
STALO TENISAS

Kovo vyrų komanda, kuri 1957 
-siais metais buvo laimėjusi Syd- 
nėjaus australų “A” rezervo tur
nyre pirmąją vietą, šiais metais 
pradeda žaisti pačioje augščiau- 
sioje “A” klasėje. Koviečių vardą 
šiais metais atstovaus V. Binkis, 
G. Bernotas ir R. Liniauskas. Ti
kėkimės, kad ir šiais metais ko- 
viečiai stalo tenisininkai gražiai 
pasirodys australų pirmenybėse.

• DIDŽIAUSIĄ pasaulio spor
tinių ženklų kolekcijų yra surin
kęs škotų lengvaatletas Kari. Sa
vo rinkinyje jis turi per 15.000 
įvairių kraštų sportinių ženklų.

PIGIAUSIAS KELIAS JŪSŲ PAČIŲ SUPIRKTIEMS 
SIUNTIMAMS | LIETUVĄ.

’’THE GLOBE’’
OVERSEAS PARCEL SERVICE,

10 GREY ST., EAST MELBOURNE, VIC.
Valandos: Pirmadienis — penktadienis 6 — 8 vai. vak. 

šeštadienis — sekmadienis 10 — 5 vai. vak.

Skyriai:
SYDNEY: A. Kijauska», 12 Grosvenor Ores., Summer Hill, NSW
NEWCASTLE: M. šeškus, 49 Fitzroy R.d, LAMBTON, N.S.W.

B. Liūgą, 21 Henson Av., East MAYFIELD, N.S.W.
HOBART: V. Augustauskas, 179 Easton Av. W. MOONAH, TAS.

.£x^~xk~x~x~x~x-
,X^^X’*<*‘X><X~X

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 smalkių informacijų.

— SIUNTINIAI | LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS —

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

Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195 S 
VELYKINIUS SIUNTINIUS SIŲSKITE JAU DABAR į 

Vienintelė autorizuota firma Australijoje galinti siųsti siunti* *■ 
nius tiesiog Jūsų giminėms į Lietuvą, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. ■, 
Nupirkę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais. J J 

į NUPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JŪSŲ į 
I; GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JOS PASIŲSITE. <

Vilnoniai siūlai taip pat siunčiami — 50% muito. «Į 
i Siuntinio svoris 11 Ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūs ■■ 

galite vienu metu išsiųsti neribotų skaičių siuntinių. ■■ 
J Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius JŪSŲ GIMINĖMS TIESIOG *> 
; I U.S.S.R. BE PERPAKAV1MO IR VISOS PAŠTO IŠLAIDUS < 
J TIK £ 1.2.3, plus kitos išlaidos. J J

i Jūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GREl- 
! ČIA U IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per J 
! 2-2i mėnesio.

Į Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORO PAŠTU. *! 
; ORO PAŠTO PR1MOKĖJIMAI TIK 14 ŠIL. U2 i LBS., PLUS į 
; KITOS IŠLAIDOS. į

i Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu. 5j 
; MES GARANTUOJAME JŪSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ > 
I ARTIMIESIEMS | U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO ? 
J MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys. į

; JŪSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes 
> Ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas). ij-

* Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne / 
J LAIVAIS. Mes neturime ryšio nei tu Londonu nei su Švedija. J» 
I Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIAS!!! ;! 
J Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. p.p. ■[ 

šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vai.

AGENTAI: ;Į

! SYDNEY: M. & N. PEKIC. 143 CABRAMATTA RD., CAB- i; 
! RAMATTA, N.S.W. TEL. UB 2082

[ NEWCASTLE: FRY’S DELICATESSEN, 557 RUNSER ST., ;! 
; NEWCASTLE, N.S.W. TEL. B 3596 •!

! PERTH: S. & L. FURNISHERS, 553 HAY' ST., PERTH, W.A. ![ 
1 TEL. BF 3717 I;
/.■.V.V.V.W.VAW.'.’.V.'.V.'AVA'.WAV.V.V.W.VA^'
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Ktau pastogėMELBOURNO LIET. NAMAI-
DIDELIS KULTŪRINIS LAIMĖJIMAS

KAIP MATOME IS ŽEMIAU PADUOTŲ KORESPONDENCIJŲ, 
MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE, KURIE TEBUVO NUPIRK
TI TIK PEREITO MĖNESIO 15 D., JAU VERDA LIETUVIŲ KUL
TŪRINIS JUDĖJIMAS. TEN JAU DIRBA LITUANISTINIAI KUR
SAI, SAUKIAMI SUSIRINKIMAI IR RUOŠIAMASI KITIEMS 
SVARBIEMS DARBAMS.

“MŪSŲ PASTOGĖS“ REDAKCIJA, NUOŠIRDŽIAI SVEIKIN
DAMA ši MELBURN1ŠKIŲ LAIMĖJIMĄ, LINKI GRAŽIOS SĖK
MĖS SAVOJE PASTOGĖJE.

“M.P.” REDAKCIJA

LITUANISTINIŲ KURSŲ 
TĖVŲ — RĖMĖJŲ 

SUSIRINKIMAS

Balandžio 25 d. Lietuvių Namuo
se jvyko Melbourno Lituanistiniu 
Kursų tėvų — rėmėjų susirinkimas 
Susirinkimui pirmininkavo p. E. 
žižienė. Pranešta buvo apie praė
jusių metų darbų, piniginę apys
kaitų paskaitė reikalų vedėjas p- 
V. Salkūnas. Sklandesniam Tėvų- 
-Rėmėjų komiteto darbui atsisa
kyta reikalų vedėjo — ateityje tų 
darbų dirbs komiteto sekretorius. 
Į naujų komitetų išrinkta: E. Še- 
metienė, K. Kazlauskas ir A. Vin
gis. Pareigomis pasiskirstė: pir
mininkė E. Semetienė, sekreto
rius A. Vingis ir iždininkas K. Kaz
lauskas. Jei atsirastų reikalas ko
mitetų padidinti, kandidatais su
tiko būti E. žižienė ir V. Rama
nauskas.

Aptarta kursų darbo paįvairini- 
mas. Nustatyta kartų per mėnesi 
suruošti pobūvi su maža progra
mėle, vaišėmis ir šokiais bei žai
dimais. Pasiryžta suruošti vaidi
nimas. Keičiamas darbo laikas: pa
mokos vyks šeštadieniais nuo 11 
vai. iki 2 vai. Ta pačia proga kur
santai gaus vietoje arbatos.

ISIKURIAMA LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Pirmieji j Melbourno Lietuvių 
Namus atsikėlė lituanistiniai kur
sai. Kursai pamokoms naudosis 
trims kambariais. Vienas gražus 
kambarys pavesta tiesioginiam 
kursų naudojimuisi. Ponai Seme- 
tai pasižadėjo tam kambariui nu
pirkti stalų ir kėdes, p. A. Vingis 
nupieš sienoje didžiuli Lietuvos 
žemėlapj. Kursų vedėjas padova
nojo staliukų muzikos instrumen
tui ir organizuoja pirkimą radio
gramos ar patefono su plokštelė

SKUBĖKIME IŠMOKĖTI LIET. NAMUS

(KREIPIMASIS Į 
MELBURNISKIUS)

Melbourno Lietuvių Klubui pa
galiau pavyko nupirkti Thornbu- 
ry priemiestyje (12 Francis Grve) 
LIETUVIŲ NAMUS, šiuose na
muose Northcote miesto savival
dybė leido melbumiškiams lietu
viams jkurti savo k u 1 t ū r i- 
n j ž i d i n j. Mūsų jauni
mas suras čia jaukių pastogę, 
nes namas yra erdvus, sklypas di
delis — su teniso aikšte. Užteks 
vietos visų lietuviškų organizaci
jų kuklesniesiems reikalams. Pro
jektuojama jrengti savaitgalio 
kavinė. Objektas pirktas toks, ko- 
kj leido turimos lėšos — už 6593, 
depozito sumokant 3500.

Klubo Taryba kviečia visus pa
sižadėjusius per 10 savaičių nuo 
šio pranešimo pagarsinimo Įmokė
ti pasižadėtų Lietuvių Namų rei
kalui paskolą. įmokėti galima visą 
sumą ar dalimis kiekviename

EISMO NELAIMĖ

Š.m. balandžio mėn. 15 d. Black- 
towne įvyko dviejų automobilių 
susidūrimas.

Nelaimėje buvo sunkiai sužeisti 
lietuviai p.p. Elena ir Adolfas 
Smitai.

Jie paguldyti ligoninėn. Prisi- 
bijoma, kad Smitui reikės ampu
tuoti rankų. Inf. 

mis ir radijo aparato. Taip pat 
kursų vedėjas A. Zubras padova
nojo nemažų lietuviškų pašto žen
klų rinkini, kuris Įrėmintas bus 
pakabintas šio kambario sienose.

Lietuvių Namuose gavo patal
pas skautai savo būklui ir sandė
liukų turtui susidėti. Didesnėms 
sueigoms skautai naudosis Litu
anistinių Kursų kambariu. Spor
tininkų “Varpo" klubas jruoš vie
nų kambarj, kuriame bus jųjų būs
tinė. čia bus sudėta visos melbur- 
niškių sportininkų laimėtos dova
nos. Sportininkai dar gauna san
dėliukų sporto Įrankiams susidėti. 
Sporto aikštės sutvarkymo ir pri
žiūrėjimo imasi sportininkai. Klu
bo Taryba jruoš posėdžių kambarj 
ir svetainę. Posėdžių kambaryje 
bus kartu ir skaitykla su bibliote
ka. Namuose pobūvius su kava 
žada imtis suruošti Socialinės Glo
bos ponios. Namams tvarkyti ir 
jiems prižiūrėti j juos atsikelia 
p. Juozas Jerinkevičius su motina.

X

ŠAUKIAMAS VISUOTINAS 
SUSIRINKIMAS

Melbourno Lietuvių Klubo Ta
ryba balandžio 19 d. susirinko 
posėdžio pirmų kartų savuose na
muose. Nutarta, laikantis Įstatų, 
pravesti naujos Tarybos rinkimus 
ir liepos mėn. sukviesti visuotinų 
narių susirinkimų. Rinkimo reika
lu nariai gaus kiekvienam atski
rai adresuotus raštus. Prieš posė
di namus apžiūrėjo buvęs Klubo 
pirmininkas Justas Kuncaitis, So
cialinės Globos valdybos narės p. 
Valerija Kuncaitienė ir p. Ona 
Matulionytė. Posėdžio metu Ta
rybos pasveikinti atvyko sporto 
“Varpo“ klubo pirm. Leonas Balt
rūnas ir choro dirigentas Alber
tas čelna.

COMMONWEALTH SAVINGS 
BANK OF AUSTRALIA

skyriuje sųskaiton “S 2854 — The 
Lithuanian Club in Melbourne”; 
taip pat

•COMMERCIAL BANK OF 
AUSTRALIA

skyriuose sųskaiton "The Lithua
nian Club in Melbourne". Užpil
dant blankus, reikia rašyti aiškiai 
savo pavardę.

Namas pirktas trumpalaikiam 
išsimokėjimui — kainos skirtumas 
vertė taip elgtis. Jei per 3 mėne
sius sumokėsime visų sumų, tai 
nereikės mokėti jokių procentų.

Klubo Taryba kviečia visus mel- 
burniškius Įsirašyti klubo nariais 
ir paskolinti pinigų Lietuvių Na
mų išmokėjimui bei jų praplėti
mui. įstojimo pareiškimus bus ga
lima gauti pas kiekvienų Tarybos 
narį.

M.L. Klubo Taryba

"MOŠŲ PASTOGĖS"
PRENUMERATORIAMS

“M.P.” admnistracija maloniai 
primena savo prenumeratoriams, 
kad paskubintų užsimokėti už 
1957 ir 1958 metus.

Laikraštis, kaip jau buvo minė
ta, daugiau išsilaiko tik pajamo

mis už prenumeratas. Pinigus siųs- 
ii: BOX 4558, G.P.O., SYDNEY.

SYDNĖJUS

PAMALDOS

Gegužio 11 d. Motinos Dienos 
Minėjimas Sydnėjuje — tik vie
nos lietuviškos pamaldos Camper- 
downe 12 vai. Išpažintys nuo 10 
vai. 30 min.

Gegužio 13 d. — antradienį — 
viso pasaulio lietuvių maldos ir 
atgailos dieną už Lietuvos laisvę 
ir pasaulio taikų, St. Mary’s lie
tuvių kolonijoj gegužinės pamal
dos parapijos bažn. 7 vai. vakare*

Gegužio 18 d. pamaldos Banks- 
towne St Brendan’s bažn. 10 vai. 
45 min.

Gegužio 24 d. — Marijos krikš
čionių pagelbos dienų — geguži
nės pamaldos Lidcombės — Au- 
bumo lietuviams 50 Rawson St., 
Lidcombe (ponų Kažemėkaičių 
namuose) 5 vai. p.p.

MOTINŲ PAGERBIMAS

Š.m. gegužio mėn. 11 d. — sek
madienį visi Sydnėjaus lietuviai 
pagerbsime sav# gyvas ir mirusias 
MOTINAS. Pradėsime pamaldo
mis už motinas 12 vai. Camper
downe, kuriose dalyvaus mūsų 
mokyklų ir organizuotasis jauni
mas — ateitininkai ir skautai. 
Bus priimta bendra Komunija. 
Kviečiami ir visi tautiečiai priim
ti Sv. Komunijų už gyvas ar mi
rusias motinas. Išpažinčių bus 

Mielam bendradarbiui dail. H. ŠALKAUSKUI,

jo brangiam tėveliui Sibiro tremtyje kankinio mirtimi mirus, 
gilių užuojautų reiškia

“MŪSŲ PASTOGĖS” REDAKCIJA

UŽUOJAUTA
P. Vidžiūnui, dukroms ir žentams, 

mirus
MARCELEI VIDŽIŪNIENEI,

reiškiame gilią užuojautą
GINIOčIAl

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad Vorkutoje mirė 
iškankintas mūsų brangiausias vyras ir tėvas
Vyties Kryžiaus, Gedimino Ordeno ir šv. Jurgio Kryžiau* 
Kavalierių*

ATS. MAJORAS HENRIKAS ŠALKAUSKAS
giliai liūdintieji

ONA SIDZIKAUSKAITĖ — ŠALKAUSKIENĖ 
ir sūnus HENRIKAS.

NEUŽMIRŠKITE, 
kad MOTINOS DIENAI maloniausia dovana yra 

ŠILTOS PŪKINĖS IR KONTINENTALINĖS VATINĖS
KALDROS, 

o taip pat ir 
PLUNKSNINĖS PAGALVĖS 

Gaunama ar užsakoma

DURALINE FIRMOJ,
62 OXFORD STREET, PADDINGTON, 
prieš tramvajaus Nr. 14 sustojimų.

Telefonas: FA 3678

PADĖKA
A.A. MARCĖLĖ V1D2I0NIENĖ mirė š.m. kovo 25 d.

Artimieji ir pažįstamieji jų lankė sergančių ligoninėje. 
Mirus, labai skaitlingai palydėjo į Rookwood’o kapines — Am
žino poilsio vietą. Jos kapas paskendo gražių gėlių žieduose ir 
vainikuose. Kun. Butkus prie kapo paskutini kartų atsisveikino, 
primindamas velionies turėtus rūpesčius ir troškimus... ir se
kantį šeštadienį atlaikė gedulingas — giedotines Mišias.

Balandžio 20 d. “Dainos“ choras, prisimindamas buvusių 
choristę, giedojo per Mišias, kurias iškilmingai ir labai gražiai 
atlaikė kun. Butkus. Ponia M. Bernotienė giedojo solo “Avė 
Maria“, jausmingai primindama velionies pamylėtų giesmę.

Kunigui Butkui, p. M. Bernotienei chorvedžiui Kavaliaus
kui, kui, p.p. Kiveriui ir Plūkui, “Dainos“ chorui, p.p. Grosie- 
nei, Vičiulienei, Narbutienei, Jūraitienei, Bačiulienei, A. ir E. 
Kapočiams, p. B. Mazgeliui, p. Gintalaitei, p. Lingei, p.p. A. ir 
E. šliogeriams ir visiems, palydėjusiems į kapines, pareišku- 
siems užuojautas liūdesio valandoje, reiškiame suoširdžiausių 
padėkų.

NULIŪDĘS VYRAS ANTANAS
DUKTERYS: MARTINA APINIENĖ 
IR VINCĖ ANTANAITIENĖ.

klausoma Camperdowne nuo 10 
vai. 30 min., — yra pakviestas 
svečias kun. Tėvas Leonardas Pal
tanavičius.

Po pamaldų motinų pagerbimas 
salėje — jaunųjų nuoširdus žodis, 
deklamacijos, dainos, tautiniai šo
kiai, ir kita meninė programa, ku
rių ruošia jaunimas: ateitininkai 
ir skautai. Maloniai kvečiamos vi
sos motinėlės, o taip pat ir visų 
apyl. Sydnėjaus lietuviai. K.P.B.

PLUNKSNOS KLUBO 
POSĖDIS

Balandžio 26 d., p. p. Kėdžių 
bute. Paramatoj, įvyko Sydnėjaus 
Liet. Plunksnos Klubo posėdis. 
Aptarus organizacinius reikalus, 
išklausyta dipl. teisin. Vyt. Skrin. 
skos referatas tema “Pakaltina- 
mumas”. Diskusijose gyvai dalyva
vo ir neteisininkai.

Sutarta ateityje daugiau dėme
sio kreipti į lietuviškųjų spaudų, 
remiant jų straipsniais ir informa
cijomis, kad mūsoji spauda pilniau 
atspindėtų lietuviškųj; gyvenimą. 
Taip pat bus siekiama galimai pla
čiau susipažinti su lietuviškąja 
šių dienų grožine literatūra.

Klubo pirmininku perrinktas 
Vincas Kazokas, sekretorium iš
rinktas Ant Laukaitis.

Bendro pobūdžio pašnekesiai, 
liečiu opiuosius mūsų kasdienos 
reikalus, buvo tęsiami prie kavos 
ir šeimininkės paruoštų užkandžių.

Mielus bičiulius

O. ir H. ŠALKAUSKUS.
mylimam vyrui ir tėvui 

Henrikui Šalkauskui 
mirus, nuoširdžiai užjaučia

J. Kalakonis

“M.P.” Adresas
J. Kalakauskas. baigęs sveikatai 

taisyti atostogas, toliau tęs “Mūsų 
Pastogės” redagavimo darbą. J. 
Vėteikis, jį pavadavęs ligos metu, 
dar išleis Nr. 19 (373). Visus ben
dradarbius maloniai prašome rank
raščius ir asmeniškus laiškus re
daktoriui siųsti šiuo adresu: 21 
MAZARIN STR., RIVERWOOD, 
N. S. W. (atkreipiame dėmesį, kad 
Heme Bay Sydnėjaus priemiesčio 
pavadinimas pakeistas į River
wood).

PRANEŠIMAI

“AUŠROS” TUNTO 
SKAUTAMS-ĖMS

Tunto sueiga įvyks š.m. gegužės 
mėn. 10 d., 2 vai. p.p. Bankstow- 
no Lietuvių Namuose, East Ter
race.

Dalyvavimas būtinas.
Tunto Adjutantas

PAIEŠKOMI IŠ LIETUVOS
1. Alberta* KARAŠA, Petro 

sūnus, iš Žeimelio ir

2. BALTARAGIS su posūniais 
GRUŽAUSKAIS.

Rašyti — R. Venclovas, 9 Leni
nas St, Homebush, N.S.W.

* Bacevičiūtei Zuzanai, d. Jur
gio. yra svarbių žinių iš tėvynės. 
Rašyti: 4 Norman Str., Banks- 
town, N.S.W.

GREIČIAUSIAS, PIGIAUSIAS IR TIKRIAUSIAS KELIAS !'
JŪSŲ SIUNTIMAMS YRA PER S

DUVET TRADING CO. ! Į
(LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ) !j

75A JOHN STREET, CABRAMATTA, N.S.W. į
TELEF.: UB 3680 j!

Darbo valandos: 1 p.p. — 6 vai. vak: šeštad. 9 ryto — 12 vak. Ji 
Po darbo vai. kreipkitės: 24 Lovoni St., Cabramatta. N.S.W. <J

Siunčiame Jūsų pačių supirktu* siuntiniu* per Švediją, 'J

O TAIP PAT JŪSŲ UŽSAKYTUS SIUNTINIUS J i 
3 MĖN. IŠSIMOKĖJIMUI PER J J

LONDONO TAZAB’O lietuvių skyrių.
Turime visų galimų pasiųsti medžiagų pavyzdžiu* jūsų pasi- «J 
rinkimui. SKAMBINKITE TELEFONU (UB 3680) arba para- i J 
lykite ir mūsų atstovas atvyk* į Jūsų namus ir paims Jūsų J> 
siuntinį ar jo užsakymą. J i
Neužmirškite, kad mes turime didelį pasirinkimą lietuviškų ■, 
knygų bei atviručių, gramafono plokštelių, puikių rankų dar- iĮ 
bo vyčių (įvairaus dydžio) pigiomis kainomis. ■
REIKALAUKITE MŪSŲ KAINORAŠČIŲ IR PAVYZDŽIŲ! I

**********♦**#♦*♦*♦*♦♦*♦♦♦♦♦♦♦*<♦♦<♦♦♦♦#*♦♦*♦♦*♦* 
NEWCASTELIO APYLINKĖS 

BENDRUOMENEI
Pranešame, kad š.m. gegužio mėn. 17 d. Newcastelio Apylinkės 

Valdyba ruošia
MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ

Anzac House Hamiltone 6.30 vai. vakare. Programoje: motinnų pa
gerbimas, apdovanojant gėlėmis, pirmininko žodis, tautiniai šokiai 
ir deklamacijos. Solo piano muzikalinis šipildymas ir gyvasis pa
veikslas.

Po oficialiosios dalies šokiai iki 12 vai. Gros pirmaklasis olandų 
kvartetas. Veiks bufetas su alumi ir karštais užkandžiais.

Kviečiame punktualiai ir kuoskaitlingiausiai dalyvauti.
APYLINKĖS VALDYBA

| COSMOS TRADING CO. į 
| SA V. A. VAITIBKONAS | 

❖ Siunčiame Jūsų pačių supirktus siuntinius Lietuvon ir Sibiran.
? SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA GEGUŽĖS MĖN. 16 D. IK 
X I ŠI TRANSPORTĄ SIUNTINIAI PRIIMAMI IKI GEGUŽES 
X MĖN. 12 D. SIUNTINIAI ADRESATUS PASIEKS GUGPIU- T 
? CIO MĖN. PABAIGOJE. Y

Pristatykite siuntinius arba siųskite j Essendono geležin- ■ ■ 
Ą kelio stotį prekine važta: •►
X 2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325 X 
x Mieste: 300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE (6 aukita.) ”

TEL. MF 2370 f
4 SKYRIAI: $

SYDNĖJUJE: A. Mauragi., 18 Crinan St., Hurlstone Park, J 
X N.S.W., Tel. LL 5549
X ADELAIDĖJE: J. Lapiys, 28 Grange Rd.. Hindmarsh, S.A. V 
j BRISBANĖJE: K. Kriaučiūne., 82 Bywong St, Toowong, Bris-

bane, Q’ld. Tel. U 5827
X PERTH: M. Lingienė, 21 Brookman St, Perth, W.A.
X NEWCASTLE: 1. E. Gorow, '3 Smart St, Charlestown, New- X 
X eastle, N.S.W.
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Sydney, N.S.W. (TeL MX 2120).

PERTIIO SKAUTAMS

šių metų kovo mėn. buvo įkur
ta vakarų Australijos skautų vie- 
tininkija Perth’e. Jai vadovauja 
paskt. Leonas Beitmanas ir paskt. 
Salomėja Knistautienė.

Skautų įsikūrimas Perth’e buvo 
sutiktas su entuzijazmu ne tik 
tarp jaunimo, bet ir pačios Perth’o 
apylinkės visuomenės. Netrukus 
buvo sudaryta “Šarūno“ draugovė, 
kurių sudaro dvi berniukų ir vie
na mergaičių skiltys. Tikimės, jog 
netrukus mūsų aktyvių narių skai
čius žymiai padidės.

Pirmas skautų viešas pasirody
mas buvo per Perth’o Apylinkės 
Valdybos ruoštų pasilinksminimų, 
kuriame sesės skautės suruošė 
gražų ir pelningų bufetų. Bufeto 
pasisekimas buvo įmanomas tik su 
valdybos ir visuomenės pagelba.

Visiems prisidėjusiems savo dar
bu, skatiku ar ragaišiu tariame 
skautiškų ačiū.

Artinantis Motinos Dienai skau
tai, bendradarbiaudami su apylin
kės valdyba, ruošia iškilmingą 
Motinos Dienos minėjimų, kuris 
įvyks gegužės 10 d. Parish Hali 
Lubiaco.

Tikimės, jog ir ateity mūsų 
visuomenė supras ir parems skau
tiškų judėjimų, kuris jaunimo auk
lėjime bei lietuviškumo išlaikyme 
tremtyje turi tikrai didelį vaid
menį. h. K.

VIENAS VYRAS — NE TALKA 
VIENAS ŽODIS — NE ŠNEKA 
- TAD VISI I LIETUVIŠKŲ 

NAMŲ įSIGIJIMO TALKĄ!
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