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BRISBANĖJE
I birželio trėmimų minėjimą, 

suruoštą Brisbanės Apylinkės 
valdybos C.D.A. salėje, birželio 
mėn. 14 d. 7.30 vai. susirinko 
skaitlingas būrys apylinkės na
rių.

Minėjimą jautriais žodžiais ati
darė apylinkės vald. pirmininkas 
K. Stankūnas ir pakvietė garbės 
prezidiuman kūrėjus-savanorius 
S. Riautą ir Pr. Bartkų.

Pr. Budrio vyrų chorui sugie
dojus “Kritusiems šauliams”, iš
klausėme v-bos vicepirmininko 
K. Kriaučiūno paskaitos, peržvel
gusios kruvinojo bolševizmo 
skriaudas, padarytas laike trėmi
mų ir tebedaromas šiandien mū
sų tėvynei Lietuvai.

Meninėje dalyje N. Mališaus- 
kaitė ir M. Vilkinsite paskirai ir 
duetu išpildė Štrauso ir Betho
veno kūrinius.

K. Stankūno dainos mylėtojų 
— moterų būrelis padainavo: 
“Kaip grįžtančius namo paukš
čius”, “Kur banguoja Nemunė
lis” ir “Laisvės varpai”.

Poezijos patiekė: p. Luckienė, 
deklamuodama “Partizanui išei
nant”, A. Vilkinąs — iš Joniko, 
Kačinskienė — Mikšto ir P. Kvie- 
cinskas — F. Kiršos kūrybos.

Mažoji V. Stankūnaitė pianu 
paskambino du kūrinėlius ir, ga
liausiai, mūsų visų simpatijas už
sitarnavęs Pr. Budrio vyrų cho
ras padainavęs “Op, op, kas ten, 
Nemunėli” ir priverstas pakar
toti buvo apdovanotas, gėlėmis.

NEWCASTLIO PABALTIEČIAI PAMINĖJO 
BIRŽELIO TRĖMIMUS

Tragiškųjų trėmimų Sibiran mi
nėjimas, Pabaltijo Tautų komite
to suruoštas, įvyko š.m. birželio 
mėn. 8 dieną Broadmeadowe.

11.45 vai. kun. J. Flanagan, 
vietinis australų klebonas, atlai
kė gedulingas pamaldas už Sibi
re nukankintus pabaltiečius ir 
pasakė labai jautrų pamokslą. 
(Newcastlio lietuvių kapelionas 
kun. S. Gaidelis tuo metu buvo 
Brisbane j e).

Tuoj po pamaldų į salę susi
rinko gana daug lietuvių, tačiau 
latvių ir ėstų mažai atsilankė. Iš 
kviestųjų australų svečių atsilan
kė Newcastlio burmistras Mc 
Dougall, senatorius Arnold, Ge
rųjų Kaimynų Tarybos pirminin
kė Miss Hide ir Newcastlio Iron
worker ’ių unijos sekretorius L. 
Schofield. Australai svečiai savo 
kalbose išreiškė pabaltiečiams 
simpatijų ir užuojautos dėl Pa
baltijo valstybių tragedijos, lin
kėjo, kad tos tautos vėl atgautų 
laisvę ir kad mes tuo tarpu pla
čioj ir laisvoj Australijoj susi- 
kurtumėm gražų gyvenimą.

(Minėjimai! negalėję atvykti
N. S.W. parlamentarai atsiuntė 
paguodos laiškus.)

Pabaltijo Tautų K-to pirminin
kas Petras Brūzga skaitė paskai
tą anglų kalboje: “The Meaning 
of the 14th June. (Jis ir minėji
mui vadovavo.)

Po to savo gimtomis kalbomis 
kalbėjo estas O. Ulberg, latvis
O. Rubis ir M. šeškus. Po kiek
vieno atstovo kalbos, buvo gieda
mas tos tautos himnas. Anglų 
himnas sugiedotas minėjimą pra
dedant.

Scena buvo papuošta Australi
jos vėliava, gi Lietuvos, Latvijos

TREMORU JIIVŪ.II1IAI AUSTRALIJOJ \
Minėjimą užbaigę Tautos him

nu. Po to, iki 12 vai. šnekučia
vomės besiklausydami lietuviškų 
plokštelių muzikos vieni sumuš
tiniais, kiti alučiu besigaivinda
mi.

Grįžtant prie minėjimo progra
mos, tenka pripažinti, kad jai 
buvo kruopščiai pasiruošta ir ji 
išpildyta taip gerai, kaip tik mū
sų kolonijos sąlygose yra gali
ma.

ATVYKO IS SIBIRO
TIESIOG Į BIRŽELIO 
TRĖMIMŲ MINĖJIMĄ

Po devynerių metų kruvinos 
vergijos ištrūkusi iš Sibiro, dar 
dvejus metus išvargusi Lenkijo
je, Teresė Aponaitė, 23 metų 
lietuvaitė, š.m. birželio 14 d. lai
vu pasiekė Brisbaną, kur gyve
na jos brolis. Uoste ją pasitiko 
ir pasveikino ALB Brisbanės 
Apyl. pirm. Stankūnas, kiti val
dybos nariai ir būrelis tautiečių. 
Brisbanės lietuvių vardu jai 
įteikta puokštė gėlių.

I tą dieną įvykusį birželio trė
mimų minėjimą atvyko ir Teresė 
Aponaitė su savo broliu. Tremti
nę, atvykusią programos metu sa- 
lėn, minėjimo dalyviai pasitiko 
karštais plojimais.

Vėliau, Apylinkės valdybos 
sekr. Petr. Stelmokui renkant 
aukas atvykusia jai sušelpti, tau
tiečiai gausiai aukojo, įrodydami, 
kad broliškoji meilė tarp lietuvių 
tebėra gyva.

Corindas Povels

ir Estijos vėliavos buvo scenoj 
laikomos vyrų ir asistuojamos 
mergaičių tautiniuose rūbuose. 
Be to, ant scenos stalo, kaip lai
svės kovos simbolis, degė trys 
žvakės...

Minėjime dalyvavę vengrų, 
olandų ir ukrainiečių atstovai as- 
vo kalbose reiškė užuojautos jau
smus į komunizmo vergiją pate
kusioms lietuvių, latvių ir estų 
tautoms. Jie kalbėjo, jog laisvė
je gyvenantieji komunistų pa
vergtųjų tautų nariai yra savų 
tautų laisvės ambasadoriai. Vie
ninga, ryžtinga ir nepaliaujanti 
tokių ambasadorių veikla prieš 
tironiškąjį komunizmą yra ir bus 
labai svarbus faktorius galutinoj 
pavergtųjų tautų išsilaisvinimo 
kovoje. Todėl ir birželio trėmi
mų minėjimas yra giliai prasmin
gas — laisvajam pasauliui nuo
latos priminti tautažudiškus So
vietų žiaurumus ir terorą. (Pa- 
baltyje, Vengrijoj, Ukrainoj ir 
kt.) Mūsų propoganda yra tiesa. 
Tiesą žinodami laisvieji kraštai 
aktyviau kovos prieš dvidešimto
jo amžiaus vergiją, nešamą leni
ninio ar stalininio komunizmo 
vardu.

Po oficialios minėjimo dalies 
S. Žuko choras sudainavo šias 
dainas: “Tėviškėlę”, “Iš rytų ša
lelės” ir “Pabuskim iš miego”. 
Visos trys dainos skambėjo itin 
gražiai ir sužavėta publika ilgai 
ilgai plojo. (Mano pastaba: cho
ras šį kartą dainavo tikrai pui
kiai. M. šeškus)

Po choro dainų, kvartetas, su
sidedantis iš M. Bučytės, B. Za- 
karauskaitės, Z. Zakarauskienės 
ir D. Bajelytės gražiai padainavo 
“Yra šalis, kur upės teka...” ir

IR A. ZELANDIJOJ
“Kaip obelis galva palinkus...”

Pianu chorui talkavo N. Kle- 
menytė.

Prityrusi deklamatorė N. Le
vickaitė padeklamavo patriotinį 
eilėraštį.

Minėjimo išvakarėse, birželio 
mėn. 7 d., Pabaltijo Tautų komi
teto pirm. P. Brūzga, lydimas lat
vių, estų atstovų ir lietuvaičių 
tautiniuose rūbuose padėjo vaini
ką prie Nežinomojo australo ka
reivio paminklo. Vainiko padėji
mo ceremonijos buvo nufotogra
fuotos ir nuotrauka įdėta žy
miausiam Newcastlio laikrašty — 
“Newcastle Morning Herald” — 
su atitinkamu parašu.

M.Š.

SIDNĖJUJE
Birželio tragiškiesiems įvykiams 

paminėti Jungtinis Baltų Komite
tas Sidnėjuje ir šiemet suruošė 
plataus masto koncertą — minė
jimą, kuriame dalyvavo apie 800 
žmonių. Minėjimas įvyko birželio 
14 d. Assembly Hall koncertų sa
lėje, kurios sceną puošė Anglijos 
ir Pabaltijo tautų vėliavos, per
juostos juodais kaspinais.

Nuskambėjus “Dieve saugok 
karalienę, Jungtinio Baltų komi
teto vicepirmininkas priminė Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos okupa
ciją ir žiauriąsias deportacijas, 
Sovietinio okupanto pradėtas 1941 
m. birželio 14 d., kada vienu už
simojimu buvo išrauta iš gimtųjų 
kraštų apie 120.000 pabaltiečių.

Nužudytieji ir mirusieji trem
tyje pabaltiečiai pagerbti susi
kaupimo minute, J. Freimaniui 
vargonais grojant gedulingą mar
šą.

Ponia Eileen Furley, O.B.E., 
Australijos Liberalų partijos vi- 
cepirm. ir Imigrantų Patariamo
sios Tarybos pirmininkė, pasakė 
pagrindinę kalbą. Ji priminė, kad 
apie Pabaltijo kraštus Australi
joje anksčiau maža težinota — • 
ir jinai pati tesitenkinusi mokyk
linėmis geografijos ir istorijos ži
niomis. Tačiau šiandien Keta su
tikti daugiau išprususį australą, 
kuris nežinotų, kad Lietuva, Es
tija ir Latvija, buvusios nepri
klausomos valstybės, 1940 m. bu
vo Sov. Sąjungos okupuotas ir te
belaikomos pavergime iki šian
dien. Toliau ji kalbėjo apie geno
cidą, t.y. masinėmis žudynėmis ir 
trėmimais siekiant sunaikinti šias 
tautas. Kalbėtoja ragino Austra
lijos pabaltiečius neprarasti vil
ties ir kovoti dėl savo tautų lai
svės ir valstybių nepriklausomy
bės atstatymo, sykiu skelbiant 
pasauliui, kokią baisią neteisybę 
yra įvykdžiusi Sov. Rusija. Ji už
tikrino visų geros valios australų 
paramą.

J. Freimanis vargonais, F. Cho- 
pino Preludu, pradėjo koncertą.

Mūsų “Dainos” choras, vado
vaujamas K. Kavaliausko, padai
navo po vieną St. Šimkaus, C. 
Sasnausko ir J. Žilevičiaus dainą.

K. Ozillejos įspūdingą poemą 
“žmogus tremtyje” gabiai per
teikė S. Garais.

Labai gausus, V. Rullis diri
guojamas latvių mišrus choras, ir 
puikiai pasirodęs, H. Molder di
riguojamas estų vyrų choras, pa
dainavo po 3 savo kompozitorių 
dainas.

Meninę programą užbaigė J. 
Freimanis, vargonais išpildęs Ro
ssini Quando Corpus.

Minėjimas — koncertas baig
tas Pabaltijo tautų himnais, ku
riuos sugiedojo chorai, nedrąsiai 
pritariami publikos.

Lietuvių šiame reikšmingame 
minėjime šiemet dalyvavo dau
giau, negu ernai, bet negalėjo 
prilygti itin skaitlingai atsilan
kiusiems latviams ir estams, ša
lia didžiulių latvių ir estų chorų, 
mūsų “Daina” atrodė taip pat 
“biednokai”. Tačiau pats minėji
mas raėjo gerai ir paliko gilų įs
pūdį.

Sekmadienį, birželio 15 d., Cam- 
perdowno bažnyčioje gedulingas 
mišias už žuvusius tremtinius ir 
jautrų pamokslą pasakė kun. P. 
Butkus. Pamaldose giedojo “Dai
nos” choras. Prie simbolinio kars
to buvo giedama Libera.

Po pamaldų salėje p. Raštutis 
rodė lietuvišką filmą. -jk-

MELBURNE
Jungtinis Baltų komitetas bir

želio 14 d. Nicholas salėje su
ruošė rusiškojo komunizmo aukų 
paminėjimą. Juodais kaspinais 
perrištas Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos vėliavas iš šalių parėmė ry
tų ir centrinės Europos Rusijos 
satelitais paverstų valstybių vė
liavos. Jautėsi nauja dvasia, kai 
šalę Lietuvos vėliavos atsistojo ir 
Lenkijos.
Minėjimą pradėjo Jungtinio Bal

tų komiteto pirm, estas M. O t s. 
Minėjimui pirmininkavo ir jį pra
vedė Viktorijos emigracijos mi

SLAPTI TEISMAI
t

Likviduoti Vengrijos Revoliucijos Vadai
ls Maskvos Tassas, oficiali 

Sov. Sąjungos žinių agentūra pra
nešė, kad 1956 metų Vengrijos 
revoliucijos vadai, kada sovieti
niai tankai užsmaugė vengrų tau
tos laisvės kovą, buvo slaptai tei
siami ir nužudyti. Nužudytųjų 
skaičiuoje yra buv. sukilimo me
tu teisėtas ministeris pirm. Imre 
N a g y, Miklos Himes, 
Pal M a 1 e t e r ir Joszef 
S z i 1 a g y. Eilė kitų “nu
teisti” ilgametėmis kalėjimo baus
mėmis arba ištremti. Sprendimas 
buvęs beapeliacinis.

Imre Nagy su artimiausiais sa
vo bendradarbiais buvo nuvykęs į 
Jugoslavijos ambasadą Budapeš
te, kur jiems buvo suteikta azy- 
lio teisė, bet Vengrijos vyriau
sybė ir Sov. Sąjunga garantavo, 
kad nė plaukas nenukris nuo 
Imre Nagy ir ir jo draugų gal
vų, jei šie laisvu noru sutiks iš
vykti iš Vengrijos į Bulgariją, 
kur turės pilną judėjimo laisvę. 
Gen. Maleter, sukilimo karinis 
vadas, buvo suimtas su kitais 
vengrų karininkais derybų metu 
su sovietų generolais ir civilinės 
valdžios atstovais.

Ryšium su Vengrijos revoliu
cijos vadų nužudymu, pasaulyje 
kilo pasipiktinimo audra. Tai be
ne pirmas atsitikimas, kada įvy
ksta šitokia politinė tarptautinio 
masto žmogžudystė. Nurodoma, 
kad tai atlikta Kremliaus “vieš- 

nistras p. H. Petty. Savo 
pradiniam žodyje min. H. Petty 
pareiškė, kad komunizmas yra 
labai arti ir Australijos sienų. 
Nedaugelis ateities metų paro
dys, ar Australija išliks demo
kratinis kraštas, ar bus užplūsta 
komunizmo.

Antras kalbėtojas, senatorius 
p. G. Hannan, pareiškė 
pasipiktinimą dėl kaikurios vieti
nės spaudos — joje galima įžiū
rėti simpatijos Rusijos komuniz
mui. Chrušč. mėgiamas sutrum
pinimas sukelia angliškai ausiai 
maloninį įspūdį. Australija ta
čiau iškėlė Petrovo bylą ir su
teikė prieglaudą jo žmonai, rizi
kuodama nutraukti diplomatinius 
santykius. Australija Jungtinių 
Tautų forumui paruošė kruvinų
jų Vengrijos tautos įvykių aki
vaizdžią santrauką.

Tretysis, senatorius p. F. 
M c Manus, prisiminė Jal
tą, kuri buvo patikėta žodžiams 
ir raštams žmonių, kuriems nie
kad negalima tikėti. Laisvasis pa
saulis turėtų pripažinti ekzilines 
vyriausybes, nes tuo stiprintų pa
vergtų tautų dvasią.

Kalbas užbaigė tautų už gele
žinės uždangos pirm. dr. A. 
Galius. “Su žmogžudžiais 
negali būti koegzistencijos”, — 
pareiškė jis.

Koncertinėje dalyje-*. grojo 
klarnetu p. A. Vali u\, pa
lydimas žmonos p. N. Vali u- 
v i e n ė s; solo dainavo sopra
nas M. P 1 i k e v i č s.

Minėjimas buvo pradėtas “God 
save the Queen”. Tautinių him
nų negiedota. Minėjime buvo ma
ža lietuvių. Argi jau užmiršome 
savo pareigas pavergtai tėvy
nei?

Nemo

pačiams” įsakius. Kiti spėja, kad 
šitai reikia suprasti, kaip Mask
vos įspėjimą Jugoslavijos Titui ir 
kitiems komunistiniams revizio- 
nistams, nenorintiems paklusti 
Maskvos įsakymams. Esą Chruš
čiovas dabar tiek įsitvirtinęs, kad 
gali pradėti likviduoti ir nepa
klusniuosius kitų kraštų komu
nistų vadus bei satelitinių vy
riausybių narius.

šią žinią, tiesa, paskelbė iš Bu
dapešto Vengrijos žinių tarnyba, 
gi Tassas ją tik pakartojo, nors 
Kremlius apie tai žinojo jau ta
da, kada buvo vykdoma egzeku
cija.

Su Tunisija susitarta
Iš Paryžiaus pranešama, kad 

tarp Prancūzijos ir Tunisijos 
įtampa atslūgo. Prancūzijos vy
riausybė sutiko atitraukti savo 
kariuomenės įgulas iš Tunisijos 
teritorijos į Bizertos laivyno ba
zę. Šitai pažadėta įvykdyti per 4 
mėnesius. Dėl Bizertos bazės bus 
tariamasi vėliau.

Po Sakiot miestelio bombarda
vimo, kurį įvykdė prancūzai va
sario mėn. 8 d., santykiai tarp 
Tunisijos ir Prancūzijos buvo pa
sidarę kritiški. Tunisiečių kariuo
menė buvo apsupusi prancūzų 
įgulas jų bazėse, bet dabar ap
supimo žiedai panaikinti.

❖

AUCKLANDE, N.Z.
Paminėti Sovietų Sąjungos 

tarptautinių sutarčių sulaužimą 
su Lietuva, Latvija ir Estija, bei 
vėliau įvykdytus sovietų masinius 
trėmimus tose valstybėse, N. Ze
landijos Baltų. Klubas surengė 
minėjimą, įvykusį š.m. birželio 
15 dieną Y.W.C.A. salėje.

Minėjimą atidarė N.Z. Baltų 
Klubo pirm. dr. Tork. Jis savo 
įžanginėse kalboje pareiškė, kad 
Vakarų pasaulio valstybės padėjo 
Sovietų Sąjungai iškilti, ją igno
ruojamos.

Pagrindinę kalbą sakė D.M. 
Rae, Naujosios Zelandijos parla
mento atstovas. Jis gyrė tokius 
minėjimus, kurie nuplėšia komu
nizmo kaukę ir vietos gyvento
jams parodo, koks jis iš tikrųjų 
yra. Vakarų pasaulis neturėtų 
būti apsvaigintas Chruščiovo ret
karčiais tariamais taikingais žo
džiais, o turėtų žiūrėti į paverg
tųjų valstybių patirtį ir iš to da
ryti atatinkamas išvadas. Jo ma
nymu, vienintelis taikingas būdas 
pavergtoms tautoms grąžinti lai
svę, yra išugdyti Jungtinių Tau
tų Organizacijos ne tik moralinį 
bei fizinį autoritetą, kuris įsaky
tų Sovietų Sąjungai pasitraukti 
iš okupuotų kraštų. Naujoji Ze
landija turi ne tik reikšti palan
kumą pavergtoms tautoms ir iš 
jų patirties pasimokyti.

Meninę dalį išpildė estų vyrų 
choras vedamas P. Mutt, solo 
dainavo latvė H. Grave, pianinu 
Bacho Arioso kompoziciją pa
skambino lietuvaitė Dalė Pečiu- 
laitytė.

Užuojautos žodį tarė lenkų 
atstovas Mazur ir N.Z. Raudono
jo Kryžiaus pirm. p. Watson; 
raštu — vengrų organizacija 
Aucklande.
Minėjimas baigtas Latvijos, Es

tijos ir Lietuvos himnais.
Šią liūdną sukaktį paminėjo 

“Zelandia” katalikų savaitraštis 
atskiru straipsniu vedamųjų sky
riuje. Trumpiau paminėjo dien
raštis “The Auckland Star”.

Ta pačia proga N.Z. Baltų Klu
bas išspausdino atvirą laišką 
Jungtinių Arabijos ’ Respublikų 
prezidentui pulk. Nasser, nušvies
damas tikrąjį komunizmą ir įs
pėdamas, jog sovietų rodomas 
arabams palankumas gali būti 
tik kita sovietų apgavystė, šis 
laiškas ir kiti panašaus turinio 
leidiniai kelių tūkstančių tiražu 
paskleisti Naujoje Zelandijoje.

G.P.

KAIP SU LEBAN0NU?
Lebanono sukilėliai stipriomis 

jėgomis kovoja jau ir Beirute, 
šalies sostinėje. Jungtinės Tau
tos pasiuntė savo stebėtojus į Le
banono — Sirijos pasienį, kada 
sutrukdžius žmonių infiltraciją 
ir ginklų tiekimą iš Sirijos į Le- 
banoną sukilėliams remti. Leba
nono vyriausybė reikalauja, kad 
Jungtinės Tautos Lebanono pa
sienio apsaugai duotų 4000 vyrų 
kariuomenę, kitu atveju bus pra
šoma anglų ir amerikiečių gink
luotos paramos. Amerika jau ir 
dabar siunčia ginklus Lebanono 
kariuomenei apginkluoti. JAV- 
bių užsienių reikalų min. J.F. 
Dulles spaudos konferencijoje 
pareiškė, jog tam tikromis aplin
kybėmis, ir Lebanonui prašant, 
Amerika duotų karinę paramą.

1



2 MŪSŲ PA8T0G1 1958 m. birželio 23 d.

■K©KUPUOTOJE
V? LIETUUQ7E

IŠ KAUNO TIESOS, VILNIAUS RADIJO IR KITŲ ŠALTINIŲ

LIETUVA, UŽDANGA, KOEGZISTENCIJA...

— MAŽA NAUJŲ BUTŲ 
KVADRATŪRA. Daugumas butų 
naujai statomuose gyvenamuose 
namuose Lietuvoje yra labai ma
žos kvadratūros. Pvz., Vilniuje 
dviejų kambarių su prieškamba
riu butai turi vos 29 kv. metrus. 
Tokios kvadratūros butuose gy
vena 4 ir daugiau asmenų. Vil
niaus radijas, pranešdamas apie 
gyvenamųjų namų statybas, at
vaizdavo ir kai kuriuos trūku
mus: Elektros laidai butuose pra
vesti ne po tinku, bet viršuje. 
Grindys sudėtos iš nedžiovintu 
medžio parketo lentelių, kurios 
vėliau džiūna ir grindyse atsiran
da plyšiai. Vonios sienos neiš- 
dėtos plytelėmis. Apdailos darbai 
atliekami nekokybiškai.

— LIETUVOS PAVILIONAS. 
Visasąjunginėje žemės ūkio ir 
pramonės parodoje Maskvoje esąs 
šiemet pertvarkytas, padidintas. 
Yra daugiau Lietuvos menininkų 
kūrinių, diagramų, liaudies meno 
Išdirbinių. Vienoje Lietuvos pa
viljono salėje rodomi melioraci
jos darbai. Rodomi atskirų Lie
tuvos kolūkių (pažangesniųjų) 
pasiekimai. Parodos šių metų se
zonas buvo atidarytas geg. 11 d. 
Parodoje dalyvauja ir Klaipėdos 
laivų statybos Įmonė bei eilė Lie
tuvos fabrikų.

— SVIESTO YRA — NĖRA 
DĖŽIŲ. “Tiesoje” kritikuojama, 
kad beveik kasmet vasarą dauge
lio sviesto jmonių darbą sutrukdo 
dėžių stoka. Tai esąs vienas 
opiausių klausimų. Šiuo metu 
naudojamos lentelių ir faneros 
dėžės reikalaujančios daug me
dienos ir brangiai kainuoja. Tad 
siūloma panaudoti pakaitalą — 
kartoną. — Siūloma taip pat Lie
tuvoje steigti fabriką pieno ap
dirbimo mašinoms ir jų detalėms 
gaminti bei remontuoti.

— PASIKALBĖJIMĄ SU BI
RUTE SIMONAITYTE - TAMO
ŠIŪNIENE atspausdinto “Tėvy
nės Balso” 31 nr. Simonaitytė, 
kaip žinoma, 1948 met grižo iš 
Reutlingeno j Lietuvą. Dabar ji 
dirba Klaipėdos pedagoginėje mo
kykloje, yra ištekėjusi. J pasikal
bėjimo galą ji sveikina visus sa
vo buvusius likimo draugus ir 
linki jiems neklaidžioti po sveti
mus kraštus, o grįžti j savo gim
tąjį kraštą, “kur jų laukia lais
vas ir laimingas gyvenimas”. Bet 
kartu ir nusiskundžia: “Labai . 
gaila, kad į savo daugkartinius 
laiškus, kuriuos rašiau savo bu
vusiems pažjstamiems, negaunu 
atsakymo”. Paskelbė ir savo ad
resą (“jei mano pažįstamieji no- i 
rėtų susirašinėti ir gauti patari
mų”): Klaipėda, Marytės Melui- ‘ 
kaitės gatvė 38, butas 1.

— SOVIETŲ KARO LAIVYNO 
BALTIJOS JŪROJE VADAI šiuo 
metu yra šie: Vyr. Baltijos laivy
no vadas admirolas N.M. Char- 
lamovas, to laivyno vyr. politru- 
kas viceadmirolas V. Grišanovas, 
Rygos laivyno bazės vadas kon- 
teradmirolas I.M. Filatovas.

— PRADĖJO EITI “KOOPE
RATININKAS”, savaitraštis. — 
M misterių taryba pradėjo leisti 
informacini biuletenj “Tarybų 
darbas”. — Neperiodinis leidinys 
“Meno saviveikla” pasidarė pe
riodiniu ir išeis kas antrą mėn.

— LIETUVOS AUGMENIJOS 
ŽEMĖLAPIS, masteliu 1.600.000, 
dešimties metų darbu sudarytas 
Mokslų akademijos Biologijos 
instituto mokslininkų grupės. Že
mėlapiui sudaryti buvo panaudo
ta visa prieinama kartografinė 
medžiaga, be to, įvairių moksli
ninkų ekspedicijų tyrinėjimų duo
menys. Tai pirmas toks žemėlapis 
apie Lietuvos augmeniją, miškus 
ir kt.

“MENŠIKOV, POŠOL VON!”
TAIP AMERIKOS LIETUVIAI SUTIKO RUSŲ AMBASADORIŲ 
Amerikietinėje ir kitų kraštų spaudoje, netgi ir kai koriuose aust
rališkuose laikraščiuose, buvo ra* y t a apie Sov. Sąjungos ambasa
doriaus Menšikovo sutikimą Chicagoje, kurj jam sjiruosė lietuviai 
ir vengrai bei kitų tautybių žmo nės. Apie šį sutikimi} ir spaudos 
konferenciją perspausdiname “N aujienų” ir “Draugo”, čikagiškių 
dienraščių, reportažus.

“Release slaves instead of 
Sputniks!” — “You can’t wash 
off your bloody hands with a 
smile!” — “What are you buying, 
coffins?” — “Follow Stalin, go 
to hell!” — “Menshikov is just 
another puppet, to do his masters 
dirty work!” — “SSSR — Worlds 
No. 1 destroyer of free people!”
— “Reach the Moon and stay 
there!” — “We drive cars you 
drive slaves” — “Nixon was sto
ned, how about you?” — “USSR 
the world’s leader in genocide!”
— “Here you smile, so you did 
in Hungary!"

Tai dalis užrašų plakatuose, ku
riais buvo pasitiktas Sov. Sąjun
gos ambasadorius Michail Menši- 
kov pereitą penktadienj Midway 
aerodrome. Buvo plakatų ir su 
pieštais paveikslais, kaip tai di
delės kartuvės su kabančiu žmo
gum ir parašu: “Piece Soviet Sty
le”, kaukuolė su raudona žvai
gžde kaktoje ir parašu: “Soviet 
smile”, krudvina ranka pasirašan
ti “sutartį”, su užrašu: “Peace”. 
Keli plakatai buvo rusiškais už
rašais, kaip “Menšikov, tvoja 
ulybka vredna”.

“REMEMBER ENSLAVED 
LITHUANIA!”

Bet labiausiai norisi kreipti 
dėmesį į du plakatus:

Plakatą nešė jauna lietuvaitė 
Liuda černaitė, ir kitas plakatas, 
kurį rūpestingai globojo p. Šim
kus* žineimąs kontraktoriui, su 
rusišku užrašu: “Menšikov, pošol 
von!” Ir plakatai, ir organizaci
ja, ir absoliuti publikos dauguma 
buvo lietuvių. 

šia antrašte AL Gimantas “Tė
viškes žiburiuose” įdėjo būdingą 
straipsnį dėl artimesnio bendra
vimo su Tėvyne, kuriuo ištraukas 
čia patiekiame “M.P.” skaityto
jams.

XXX
Gerai, labai gerai, kad į ben

drus, nors kolkas ir nelabai ryš
kius pasiūlymus dėl tampresnių 
ryšių išeivijos lietuvių su savo 
tautiečiais okupuotame krašte, 
atsiliepia daugiau tautiečių. Da
lykas yra labai platus, gilus ir 
reikalingas galimai platesnio ir 
gilesnio išsiaiškinimo. Visais at
vejais, net ir siekiant to gilesnio 
bendradarbiavimo, reikalingas 
tam tikras budrumas ir reikiami 
rezervai, kad toji akcija nebūtų 
suprasta, kaip savotiškas rėmi
mas dabartinio režimo Lietuvoje. 
Bet jei tuos santykius būtų ga
lima praplėsti vien tik lietuvių 
tautos interesų vardan ir iš to te
turėtų naudos tik lietuviai, esan
tieji Rytuose ir Vakaruose, būtų 
tikrai neatlaidu, jei tokio momen
to negebėtume tinkamai išnau
doti.

Užtat Įdomu skaityti gana gau
sius paskutiniu metu tais reika
lais pasisakymus. Va, mielas vil
nietis J. Cicėnas, nejuokais siūlo 
mesti perdėtą drovumą ir “emi
grantinę skaistybę”, imti iš Lie
tuvos knygas, aišku, atmetant vi
sas, kurios turi bet ką bendro su 
komunizmu. Išties, kaip jis rašo, 
koks tikslas čia mokėti už “Alto
rių šešėlyje” 6 dol., jei tėvynėje 
išleista laida tekaštuoja vos du. 
Ar dera mokėti už valgių gami
nimo knygą net 7 dol. 50 centų, 
jei ten išleistoji toji pati knyga 
nekaštuoja nei 2 dol. 50 et. Muz, 
J. Strolia, nesenai spaudoje rašė, 
kad iš tėvynės gautais J. švedo 
vokalinio ir instrumentalinio an
samblio {grojimais, čia žavįsi mu
zikoje nusimaną žmonės. Juk tai 
mūsų liaudies lobis! Dr. J. Gri
nius pasisakė, jog jis tikisi, kad 
čia, išeivijoje, paruošti, perhar- 
monizuoti mūsų taut, šokiai ar 
deramai išleistos išeivijos daili

Juodas kadilakas su eile paly
dovų staiga nuvažiavo. Nejunta
mai nuo Capital angos dingo ir 
didžiuma policijos. Norėta “besi
šypsantį Maiki” (taip Washing
tone vadinamas dabartinis sovie
tų atstovas) iŠ aerodromo pra- 
Šmugeliuoti kitu išėjimu. Piketi- 
ninkai pradėjo skirstytis prie 
įvairių praėjimų. Keli juodukai 
aerodromo tarnautojai pasakė, 
pro kur raudonąjį ambasadorių 
norima išgabenti. Tai buvo pra
ėjimas iš šono, stačiai iš aerod
romo aikštės į gatvę.

Vikriai ir nepaprastai greitai 
piketininkai subėgo prie to pra
ėjimo ir plakatus atsuko aerod
romo pusėn, nes čia pat stovėjo 
didžiulis lėktuvas, ką tik atgabe
nęs Maskvos atstovą, kurs jau be
išeinąs iš lėktuvo.

Geresnio sutikimo nebuvo ga
lima nė norėt. Didžiulis būrys 
žmonių apstojo eilę kadilakų ir 
praėjimą. Su iškeltais plakatais 
rikiuotė buvo tikrai įspūdinga. 
Greit pasirodė palydovai, fotogra
fai, detektyvai, reporteriai, štai 
ir Menšikovo grimasa!

ŠIMKAUS DOVANA 
“MAIKIUI”

Minia laikėsi kultūringai, tik 
visi suko plakatus taip, kad 
Kremliaus atstovas galėtų pasis
kaityti. Kur tau, jis išsišiepęs 
smuko stačiai į šoferio atidarytą 
kadilaką, ir būtų- nuvažiavęs be 
dovanų, jei ne p. Šimkus, kuris 
stovėjęs greta kadilako nuplėšė 
savo plakatą “Menšikov, pošol 
von”, suvyniojęs į volelį, plakatą

įkišo pro atdarą langą * pačiam 
Menšikovui į rankas. Mašinoms 
dar nepajudėjus, žiūriu, Šimkus 
kažką kiša į tą patį automobilį 
iš kitos pusės. “Dar dovanų?” 
klausiu. — “Ne, tą pačią”, atsake 
p. Šimkus, “tik jau trečią kartą 
įkišu, nes dukart buvo išmetęs 
laukan!”

Taip, nepadėkojęs už dovanas 
ir nė nepamojęs už tokį rūpes
tingą sutikimą, policijos agentų 
lydimas, vergų imperijos pirklys 
nuvažiavo į miestą, kur jo laukė 
kiti sveikintojai su dar daugiau 
plakatų.

PASITIKO PRIE VIEŠBUČIO IR 
ROTUŠĖS

Vidudienį didelės pikietinlnkų 
eilės susirinko Randolph gatvėje, 
kur apsistojo sovietų ambasado
rius Menšikovas. Gatvė buvo pil
na žmonių, policijos. Daugiausia 
jį pikietavo lietuviai ir vengrai.

Pikietininkų plakatuose buvo ši
tokį užrašai:

“Chruščiovas pasakė: “Mes jus 
palaidosime, o jo graborius jau 
čia!”

Kitas plakatas: “Reikalaujame 
laisvės Lietuvai!”

Trečią valandą Menšikovas iš 
Sherman viešbučio vyko į savival
dybę, kur jo laukė Richard Da
ley. Vienas plakatas sakė: “Ko
munistai akmenimis apmėtė Nixo- 
ną, o mes Menšikovui tiesiame 
raudonus kilimus!”

Mieste didelis susidomėjimas 
sovietų ambasadoriaus atvykimu. 
Daugelis nori savo akimis pama
tyti žiaurios bolševikų diktatūros 
atstovą.

Policija saugo gatves Sherman 
hotelio ir savivaldybės namų sri
tyje. Bet policininkai mandagūs, 
tik pataria nestoviniuoti, netruk
dyti judėjimo.

Televizijos, duodamos 12 vai. 
dienos naujienas, parodė ir lietu
vius, vengrus pikietuojančius 
Menšikovą aerodrome.

ninkų reprodukcijos, albumai tu- 
lėtų rasti kelių pasiekti ir Lietu
vą. žodžiu, už pasiūlymą atida
ryti abipusiai duris ir langus, 
mūsų laikraščiuose pasisakė ne
mažai kas. žinoma, viena yra pla
nuoti ir rašyti, o kita įvykdyti. 
Jau yra davinių spręsti, kad iš
eivijoj pradėta tokio pobūdžio 
akcija, deja, nelabai randa prita
rimo lietuviškųjų Kremliaus pa
tikėtinių tarpe, Vilniuji. Vakarų 
vėjo ir idėjų paskleidimas tautie
čių tarpe krašte, tegali juos pa
daryti dar atsparesniais kovojo 
prieš svetimųjų primestą režimą. 
Gi mūsų kaikurie autoritetai iš
eivijoje taipgi prisibijo tokių gy
vesnių santykių, nes esą tuo pa
čiu galimas paremti ir komunisti
nis reikalas. Ir taip, abiems pu
sėms bijant viena kitos, nieko’ 
konkretaus nenuveikiama, stovi
ma vietoje. Bet jau pats faktas 
rodąs, kad dabartiniams Lietuvos 
valdovams tai nėra arti širdies, 
sako, jog sumanymas pagyvinti, 
praplėsti santykius tarp tautos ir 
jos išeivijos dalies, yra visiškai 
vietoje ir taiklus, o gal net ir 
skaudus bei pavojingas sovietiš- 
kajai pusėn

BENDRAVIMO KLAUSIMAS

No mėnesiais, bet metų metais 
saukėme ir reikalavome geležinės 
uždangos pašalinimo nuo Lietu
vos. Tiesa, šiuo metu ji dar toli 
gražu nenuimta, tik jos kraštas 
bent kiek prasidaręs, jog vis ga
li pro jį pasiųsti artimui laiške
lį, paramos siuntinį, reikalui 
esant pasiųsti ar gauti telegramą, 
bent telefonu giminaičio balsą iš
girsti. h’ toliau su dėmesiu var
tome ir skaitome vieną kitą gro
žinės literatūros knygą, ypač to
kias, kuriose pasiseka neprikai
šioti svetimo tvaiko. Džiaugiamės 
gautomis gintaro ar kitų rūšių 
tautodailės dovanėlėmis, kurias 
įstengia mūsų artimieji šion pu
sėn atsiųsti. Mielai klausomės 
naujųjų lietuviškų įgrojimų plo
kštelėse, juos girdime ir per mū
sų radijo valandėles. Ir, bent iki 

MŪSŲ DIENRAŠČIO 
ATSTOVAS PRIRĖMĖ 

MENŠIKOVĄ PRIE SIENOS 
CHICAGO, ILL., geg. 17. —

Sovietų ambasadorius Menšikov 
vakar spaudos konferencijoje bu
vo sutiktas karštais klausimais. 
Jam prasitarus apie Sov. Sąjun
gos norą gyenti taikiame susita
rime, laikraštininkai paklausė, o 
kaip su susitarimu dėl laisvo su
sisiekimo su Berlynu. Sovietai 
juk čia sulaužė savo pasižadėji
mą. Menšikov, išsisukinėdamas 
kalbėjo, kad buvę disputuotinų 
dalykų. Draugo atstovas paklau
sė, o kaip su sutartimis su Pabal
tijo valstybėmis. Su Pabaltijo 
valstybėmis sovietai sulaužė su
tartis. Menšikov vėl išsisukinėda
mas aiškino, kad Pabaltijo vals
tybės laisvu balsavimu įsijungė 
į Rusiją. Tada mūsų dienraščio 
atstovas paklausė, ar pirma buvo 
įvesta raudonoji armija, ar pirma 
įvyko įsijungimo balsavimai. 
Amerikiečiai žurnalistai į tai at
kreipė dėmesį ir spyrė Menšiko
vą pasisakyti, kiek tie balsavimai 
buvę laisvi. Menšikov paaiškini
mų neturėjo.

Toliau žurnalistai Menšikovą 
paklausė, kokia buvo jo reakcija, 
kai jisai Čhicagos aerodrome ir 
prie Sherman viešbučio pamatė 
pikietuojančius su plakatais. Men
šikov pakraipė galvą, pamosika
vo rankomis ir pasakė, jog jisai 
tikisi, kad tokie ateityje susipras.

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

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

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

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

šiol, dar neteko išgirsti nei vieno 
dėl to pasipiktinančio balso. Ko
dėl tad, nesiekti, kad toks ben
dravimas būtų galimai didesnės 
apimties, kad jis nebūtų vienpu
siškas, bet būtinai abipusis, t.y. 
kad ir išeivijos lietuvių kultūri
niai pasiekimai galėtų būti tau
tiečių matomi ir krašte. Neatsi
tiktinai tad, kai neseniai buvo pa
siųsta eilė klausimų Vilniun, vie
nam valdančiosios klasės atsto
vui, jų tarpe buvo ir tokių: “Ko
dėl Lietuvos spauda veik ignoruo
ja išeivijos lietuvių menininkų, 
literatų* intelektualų ir profesio
nalų pasiekimus? Ar galima tikė
tis, kad 1958 m. Niujorke įvyks
iančiame nepolitiniame Lietuvių 
Pasaulio Bendruomenės kongrese 
— festivalyje dalyvautų Lietuvos 
kultūrininkų ir sportininkų dele
gacijos? Ar galėtų Kanados, JAV, 
Europos lituanistai tikėti stipen
dijų ir leidimo tobulintis Lietu
vos universitetuose (kaip tai da
ro lenkai)?” Ir likę klausimai 
gana panašūs, liečia grynai tik 
lietuviškus reikalus. Jei tikrai jie 
te nVilniuje rūpinasi lietuvių tau
tos interesais, kaip mėgsta tai 
gana dažnai iškilmingai dekla
ruoti, į juos turėtų ateiti atitin
kami atsakymai.

LIETUVOS ŽMONIŲ 
PAGEIDAVIMAI

Bet kuri akcija, kuri tik prisi
dėtų prie uždangos nudengimo, ar 
bent didesnio jos pradarymo, lie
tuviams krašte galėtų būti tik 
naudinga. Kuo tampresni, kuo 
ryškesni bus tie ryšiai, tuo la
biau galės jie padėti Lietuvos 
žmonėms. Štai, “Tiesos” nr. 237, 
neseniai buvo išspausdintas strai
psnis, tariamas feljetonas, kuria
me buvo vaizdžiai išdėstyta visa 
eilė Lietuvos žmonių pageidavi
mų ir lūkesčių, kurių jie laukia 
kasdieniniame gyvenime. Ir, kas 
svarbiausia, laikraštis visiškai ir 
nebando nuneigti, pasišaipyti, kad 
tie visi pageidavimai yra fantazi
ja ar kas panašaus. Tame rašiny
je pasiūlyta, kad ir Lietuvos žmo- 

KAIP MENŠIKOVO 
PIKI ETA VIMĄ LYGINA SU 

N1XONO ĮVYKIAIS
Laikraštininkai vėl paklausė, 

kaip jis tą pikietavimą lygina su 
Nixono įvykiais ir kiek prie Ni- 
xono užpuolimų yra prisidėję ko
munistai. Menšikov atsakė, kad 
jis tokių lyginimų nedarąs ir kad 
nenaujiena, jog ryšiumi su tokiais 
įvykiais kaltinami komunistai. Pa
klaustas, ar pagyvenęs JAV yra 
pakeitęs savo nuomonę apie ame
rikiečius, ambasadorius aiškino, 
jog jis žinojęs, kas yra amerikie
čiai^ jautęs, kad jie yra taikingi 
ir dėl to taikingiems ryšiams ug
dyti jis atvykęs į šį kraštą.

Laikraštininkai priminė, kad 
daug amerikiečių yra Rusijos ka
lėjimuose ir lageriuose. Menšikov 
tvirtino, kad netiesa. Kai laikraš
tininkai pasiūlė pateikti jam fak
tus, jis neparodė noro tuo domė
tis. Prisiminus prekybinius san
tykius su Rusija, laikraštininkai 
paklausė, ar galima būti tikrais, 
kad Rusija visada atsilygins, jei 
ji atsisakė sutvarkyti lend-lease 
(paskolą). Menšikov atsakė, kad 
privačioms firmoms atsilygins. 
Dar paklausė, kokius jis prane
šimus siunčia į Maskvą apie ame
rikiečių ūkio atoslūgi. Menšikov 
atsakė, kad jis nesiunčiąs tokių 
pranešimų. Laikraštininkų šypse
na ir tolimesni klausimai parodė, 
kad jie netiki tam Menšikovo tei
gimui.

nėsturėtų bent dalį tų patogumų, 
kuriuos kasdien naudoja Vakaru 
pasaulio žmonės. Jie nori ir skal
bimo mašinų ir dulkiasiurblių, no
ri pasukus atitinkamą numerį te
lefonu sužinoti orą, paskiausias 
žinias, jie nori miestuose turėti 
atskiras aikštes autovežimių pa
sistatymui ir Lt Geriau įsiskai- 
čius minėtą straipsnį, labai ne
sunku suprasti kad tos mintys ir 
informacija apie Vakarų gyveni
mo smulkmenas, tėra išdava ke
lerius metus trunkančio plataus 
susirašinėjimo ir siuntinių gavi
mo iš laisvėje gyvenančių tautie
čių.

AR VERTA PLAČIAU 
PRAKIRPTI?

Kojinės, užuolaidos ir kitos 
medžiagos, jei kartą bent kiek 
įplėštos, paprastai galimos netaip 
sunkiai ir visai suplėšyti. Uždan
gos, kad ir geležinės, kartą pra
kirptu kraštu, kad ir netaip leng
vai įveikiamos, bet su didesnėmis 
pastangomis galimos ir plačiau 
prakirpti. Kodėl tad nieko neda
ryti ir leisti bent kiek prakiuru
siai uždangai rūdyti ar net ją už
lopyti, o nebandyti visomis mums 
įmanomomis priemonėmis, nors ir 
labai mažą plyšį bandyti didinti 
bei plėsti? Kuo daugiau šviežio 
laisvės oro paragaus mūsų tau
tiečiai Lietuvoje, tuo labiau jie 
bus atsparesni kovoje už savo bū
vį ir visos tautos ateitį. O ir 
mums, išeiviams, nuolatinis ir 
gaivinąs lietuviškas, grynas ir ne
sužalotas, nuo pačios tautos ka
mieno ateinąs dvelktelėjimas taip
gi gali būti labai pravartus ir 
veikiąs lyg savotiškas balzamas, 
galįs prisidėti, kad ilgėliau galė
tume .išlikti lietuviais audringoje 
ir gundančioje svetimybių jūro
je.

KOEGZISTENCIJA 
LIETUVIO SU LIETUVIU

Visi, turbūt, sutiks, jog esama 
didelio skirtumo tarp koegzisten
cijos su komunizmu ir tarp koeg
zistencijos išeivijos lietuvio su 
savo tautos sese ir broliu paverg
toje tėvynėje. Pirmosios rūšies 
koegzistencijos šalininkų vargiai 
rasime tarp mūsų, bet siūlančių 
j ieškoti artimesnių ryšių su lietu
viškąja Lietuva, kaip pradžioje 
minėta, regis, vis daugiau pasi
taiko. Ilgą laiką, ištisus metus, 
tebuvome tik stebėtojais; kartą 
turėtume pasistengti tapti ir vei
kėjais, ypač dabar kai viso pa
saulio politinė padėtis yra tokia 
netikra, kai žymesnių pragiedru
lių laisvės reikalams kaip ir ne
matyti, negalime vien tik savo li
kimui. Esančių krašte galimybės 
ir pirmoji iniciatyva, gerai žino
me, gali būti labai ribota, tad 
pirmuosius žingsnius derėtų pra
dėti mums, laisvėje gyvenan
tiems. Jei tai ir Būtų lemta ne
pasisekimui, žinotume bent, jog 
dėjome visas pastangas. Prisimin
kime nelaiminguosius, užgriautus 
anglies kasyklose. Jei dar turi ga
limybę, žiauraus likimo ištiktieji 
bando kastis, bet visa gelbėjimo 
akcija juk vedama iš laluko pu
sės; iš čia skubama su pirmąja 
pagalba ir gelbėjimo viltingi.

DISKUSINĖS MINTYS

Kadangi ši tema yra gan “kars
ta” ir aktuali, šios mintys tebū
na laikomos diskusinėmis, nes, 
reikia galvoti, yra ir daugiau 
nuomonių ir minčių, kurios gali 
būti įdomios ir vertos platesnio 
jų pažinimo ir įvertinimo* Paga
liau, tenesirūstina mūsų purito
niškieji sluogsniai ant autoriaus 
už tų minčių iškėlimą, o ant re
dakcijos už išspausdinimą. Pripa
žinkime, kad šios mintys yra ir 
gyvos ir kasdieninės. Tylėti ir 
tais reikalais neišsitarti, jokiu 
būdu nereiškia, kad tie klausimai 
visai neegzistuoja. Nebūtų reika
lo vengti degamos problemos pla
čiau padiskutuoti savųjų tarpe.

AUKODAMAS TAUTOS FONDUI 
PRISIDĖSI PRIE LIETUVOS 
LAISVINIMO AKCIJOS.

2
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Lankant gimnaziją, kai tėvas 
veždavo mane iš namų, visados 
kartodavosi toji pati graudi at
sisveikinimo scena: motina paly
dėdavo geras varsnas įsitvėrus į 
vežimą, kol tėvas išvažiuodavo į 
vieškelį, nuolat kartodama — vai
keli, tik būk geras, tik būk ge
ras! Tik tėvas, per ištisą trisde
šimt kilometrų vadelėmis ir bota
gu niuksėdamas arklius, gal dau
giau sau negu man kalbėdavo 
apie pravažiuojamas sodybas, blo
gai supiltą vieškelį, ir kartas nuo 
karto, tarsi prisiminęs ir mano, 
šalia savęs pūpsantį, primindavo: 
tik būk protingas sūnau!

x z
šitie du taip skirtingi laimini

mai tiek įsismelkė manyje, kad, 
rodos, ir šiandie girdžiu motinos 
maldaujantį balsą ir tėvo kietus, 
įsakmius žodžius. Norėdamas pa
sirodyti doras tėvų vaikas, aš 
troškau ir stengiausi būti ir ge
ras, ir protingas. Ar man tas pa
vyko? Aš nežinau, tik per dau
gelį metų tokių pastangų įsitiki
nau, kaip nepaprastai sunku, sa
vyje šituos du reikalavimus iš
laikyti ir suderinti, širdis ir pro
tas yra du poliai, du centrai, 
apie kuriuos ir per kuriuos su
kasi ir vyksta visas žmogaus gy
venimas. Gyvendamas žmogus 
blaškosi tarp jų, tai pasiduoda
mas į vieną, tai į kitą pusę. Ro
dos, gyventum širdimi — taip yra 
kilnu ir prasminga mylėti, džiaug
tis, gėrėtis, aukotis. Sakytumei, 
širdis yra tas dangiškasis balza
mas, kuris padaro gyvenimą sal
dų, geidžiamą ir neįkainuojamų. 
Bet iš kitos pusės širdis pyksta, 
kenčia, griauna keršija, naikina 
ir tuo pačiu gyvenimą daro ne
pakeliamą. Pasipiktinęs nusisuki 
nuo jos ir ištiesi ranką protui 
(jeigu kiek nors jo turi), čia 
pamatai, kokia vis dėlto toji šir
dis akla ir (atsiprašau!) kvaila. 
Kas kita-protas. Vietoje aistros, 
kuri, bedrauganjant su širdimi, 
lydėjo tave visuose žingsniuose, 
čia tave už parankės paima logi
ka ir, prieš įvesdama į savo be
spalvę karalystę, pirmiausia (ir 
visai logiškai!) atskleidžia tau, 
kaip kokiam ekrane, visas tau 
padarytas širdies kiaulystes. Žiū
ri ir pats savo akimis netiki: kaip 
galėjai leistis taip kvailai širdies 
mulkinamas!? Ir kada patsai jau 
protingai širdimi pasipiktini, ta
da jau esi proto karietoje. Na, 
kur gi! Visas gyvenimas visai ki
toje šviesoje atsiveria. Koks jis 
lengvas, aiškus ir paprastas! Su
tikęs kliūtį netrenki stačia galva 
į sieną, kaip kad toji padūkėlė 
širdis diktuodavo, bet šaltai pa
galvojęs randi išeitį, ir dar tokią, 
kad imi patsai logiškai ja ir net 
savimi gėrėtis, čia nėra jokių po
kštų nei staigmenų — viskas pra
matyta, apskaičiuota, suplanuota, 
nelyginant gero ūkininko kieme, 
kur viskas savo vietoje sudėta, 
net šiaudas po kojų nesipainioja. 
Iškilusios problemos tuojau logiš
ku būdu sutvarkomos, užkerta
mas kelias aistroms, vaidams ir 
kitokiems neprotingiems daly
kams. žodžiu, gyvenimas proto 
šviesoje yra aiškus, dėsningas, 
transporentiškas. Bet... Iš kur gi 
šitas “l^et” su daugtaškiu? Protas 
tikrai jo nepadiktuoja, ogi ir šir
dies balsas proto karalystėje pa
silieka kurčias. Nežinia, iš kur 
jis atsiliepia, bet.. kažkaip ny
ku pasidaro žmogui vien tiktai 
su protu bedraugaujant. Ilgai
niui žmogus pasijunti kažkoks 
.efemeriškas, bekraujis sutvėri- 
.mas, kuriam gyvenimas nėra 
tranki upė su sūkuriais bei ver

petais, su seklumom, uolom ir gel
mėm, o greičiau prilygsta ilgam 

• popieriaus ritiniui, prirašytam 
dėsnių, formulių, nuostatų. Saky
tumei, gyveni taip, tarsi sotintu- 
meis ne kepsniu, o vien tik jo 
gaminimo receptu arba gardžiuo- 
tumeis chemine alaus formule, ne
ragaudamas paties alaus. Atvirai 
kalbant, pabosta toksai pilkas ir 
sausas protinis gyvenimas. Ką čia 
pabosta — jis tiesiog į despera
ciją stumia. Teka, verda, kunku
liuoja kažkur pilnas, gaivališkas 
gyvenimas, galynėjasi gyvybė su 
mirtim, lenktyniauja džiaugsmas 
su kančia, o patsai, sėdėdamas 
protinėje karietoje, išgyveni ano 
gyvenimo tik schemą, matai tik-

tai griaučius, tik planą, išskai
čiuotą, išbraižytą, gal net idealų
jį — bet vis tik pastatyta kated
ra yra daugiau, negu jos projek
tas ir orkestro grojama simfonija 
daugiau, negu jos partitūra. Tad 
ir visai nenuostabu, kad aną at
mintiną Velykų rytą Faustas ne 
su pakilia nuotaika pasitiko Pri
sikėlimą skelbiančius varpus, bet 
su nuodų taure rankoje. Ir taip 
būtų nusibaigęs vargšelis gyveni
mo nepažinęs, jeigu ne tasai per* 
kūno trenktas ir nenutrenktas 
velniūkštis. Mūsų akimis žiūrint, 
geros širdies buvo tasai velniapa- 
laikis, ryžęsis Faustui parodyti ir 
antrą gyvenimo pusę, nors jo už
mačios, kaip vėliau patyrėme, tik
rai buvo šėtoniškos

x
Q gal tai buvo visai ne velnias, 
o tiktai Fausto ilgus metus myg
ta ir prislėgta širdis, kuri, išnau
dodama jo silpnybės akimirką, 
prasiveržė gaivališku sriautu, kaip 
upė iš žiemos ledų, plukdydama 
ir skandindama, girdydama ir 
prigirdydama? Galimas daiktas. 
Gyvenimas tiek kupinas paslap
čių, kad net ir protas, kaip stovįs 
augščiau visko ir vaidinąs tvark
darį, vistiek visko neišaiškina, 
nesuveda į dėsnius, į rėmus. Ro
dos, gerai jau apskaičiuotas ir su
ręstos užtvankos, o žiūrėk, srovė 
prasimuša, išgriauna pylimus ir 
tada nors į žemę lysk! Laimė, 
kad protas nežino tokių dalykų, 
kaip kritimas j neviltį, kantrybės 
netekimas arba rezignacija, štai 
kodėl protas pažangus ir nepa
kartoja tų pačių klaidų. Juk jis 
galų gale ne Dievas, kad jam bū
tų viskas iš karto aišku. Jam rei
kia nuolat ir nuolat bandyti, nuo
lat taikyti, kol pagaliau atranda 
būdus ir kelius, kaip vieną ar 
kitą elementą sukontroliuoti, pa
lenkti jį, prijaukinti Proto kelias 
yra ilgas ir neatlyžtantis kovos 
kelias, kovos su gamta už žmo
gaus egzistenciją, kovos už žmo-
gaus sužmoginimą, kovos su šir
dimi. Ir tame pačiame žmoguje 
aiškiai matytis protinė paažnga: 
vaiko protas žemesnėje išsivysty
mo stadijoje už jaunuolio, su
brendusio — žemesniame laipsny
je už gyvenimą praėjusio senelio, 
nekalbant jau apie specialųjį pro
to lavinimą. O širdis visais laikais 
ta pati. Ji yra prigimtis. Ji yra 
nesikeičiant, nesivystanti, nepa
mokoma. Ji gali būti tik sutram
doma. štai kodėl moderniojo 
žmogaus širdis nė kiek neprana- 
šesnė už primityviojo. Tik iš šito 
taško žvelgiant mums supranta
mas J.J. Rousseau kvietimas at
gal į gamtą ir jo pagrįsta abe
jonė žmogaus pažanga. Jis teisus, 
kai į gyvenimą žiūri vien Širdies 
akimis. Jeigu jis neįžiūrėjo žmo
giškojo gyvenimo vyksme pažan
gos, tai tik dėlto, kad jis buvo 
menininkas. O, kaip žinome, me
nas patsai pažangos nepažįsta. 
Tuo tarpu protas nuolatos pro
gresuoja. Nuo pro istorinio žmo
gaus laikų ligi šiandie žmogaus 
protas, padarė tiesiog stebuklus. 
Kas galėjo įsivaizduoti, tegu ir 
prieš šimtą metų gyvenęs tokius 
techninius ir mokslinius laimėji
mus, kokius mes žinome dabar! 
Ir galima neklystant teigti, kad 
dar po kelių šimtų metų žmonės 
(jeigu dar bus tokių) žiūrės į 
mus lygiai su tokiu pasigailėji
mu ir užuojauta, kaip mes žiūri
me šiandie į akmens amžiaus 
mūsų protėvius.

x
Bet... ar pats žmogus irgi taip 

žengia koja kojon drauge su sa
vo protu? Kitaip sakant, ar žmo
gaus protas nepralenkė paties 
žmogaus? Klausimas, tiesa, skam
ba juokingai, tarsi pats žmogus 
būtų sunarstytas iš dalelių, ku
rios galėtų atsileisti ir neštis kas 
savo šviesą. Tačiau su žmogum 
visaip atsitinka, žiūrėk, žmoge
lis, padaręs kokią žioplystę ir ap
sižiūrėjęs teškia sau į kaktą: 
Viešpatie, kur buvo mano galva, 
kur protas! Arba vėl kas nors, 
nepakęsdamas tavo protinės sis
temos, lepteli: širdies neturi, vy
reli, taip kitus engdamas. Ir iš 
tiesų, žmogus su protu ir širdi-

V. KIKILIS

ŠIRDIS IR PROTAS
mi, o gyvena tarsi, jų neturėtų, 
lygiai kaip Evangelijoj: turi au
sis ir negirdi, turi akis, o nema
to. Vieniems širdis jis pats, jo 
gyvenimas, o kitiems tik papras
ta kraujui varinėti pompa. Arba 
vienam smegeninė yra gyvenimo 
šviesa, o kitam tik buka nervų 
centrinė. Bet žmogus kažkaip yra 
daugiau nei širdis ir protas. Pro
tas toli užbėga žmogui už akių, 
bet nepajėgus viso žmogaus su 
savimi pavežti. Ir dėlto pagrįstai 
mes didžiuojamės žmogaus proti
niu progresu, bet drauge su Rou
sseau abejojame paties žmogaus 
pažanga. Kai palygini raštuose 
vaizduotą žmogų prieš tūkstan
čius metų su dabartiniu, neran
di jokio esminio skirtumo: jis 
lygiai taip pat ir džiaugiasi ir 
kenčia, siekia ir ilgisi, kovoja ir 
žudo. Pakito tik išoriniai daly
kai: akmens amžiuas žmogus dė
vėjo kailį persimetęs per pečius, 
o atominis — nylonus. Atsimenu, 
kai 1947 m. į Genevą susimetė 
pasaulio išminčiai ne protai: pro
tai tada buvo įnikę atomų lukš
tenti!) svarstyti klausimo: “tech
nikos ir moralės pažanga”. Betgi 
ar technika ir moralė nėra proto 
ir širdies sinonimai? Dėl pirmo
jo greitai susitarė: techninė pa
žanga net ir aklam matoma. O 
dėl moralės, apie kurią daugiau
siai ten buvo kalbama, taip ir li
ko neatsakyta: technikos sukurti 
gyvenimo patogumai žmogaus ne
padarė geresniu! Pagaliau dar 
klausimas, su šios dienos pa
togumais x..iogus jau ir geriau 
gyvena? Teisybė: gerbūvis gali 
šalinti kai kurias ydas, sakysim, 
viskuo pertekęs žmogus neis vog
ti, bet čia dar ne taisyklė, nes 
yra vagių iš pašaukimo, iš pro
fesijos , iš principo, neįskaitant 
į šią kategoriją kleptomanų.

Pagaliau atsisukime į patį gy
venimą. Technikoje įkinkyta tik 
viena žmogaus pusė, tik jo dalis.

KELIONĖ Į PACIFIKO KRAŠTUS (19)

PASISVEČIAVIMAI AUCKLANDE
JUOZAS J. BACHUNAS,

Nuo Sidnėjaus ligi Aucklando 
(Naujoje Zealandijoje) yra 1200 
mylių atstumas tiesiu keliu, ir 
kelionė laivu užtrunka apie pus
trečios dienqs. Plaukiame laivu 
SS Monterey, — tai tikras brolis 
SS Mariposos (kuriuo atplaukė
me) Jaivas, visiškai toks pat ir 
statytas tais pačiais metais.

Prasideda įprastas laivo gyve
nimas, bet juo mažai besidomiu, 
o mėginu sutvarkyti savo gausius 
įspūdžius iš viešnagių pas Aus
tralijos lietuvius. Taip nejučio
mis ateina sausio G dienos rytas, 
pusryčiaujame ir skubame atgal 
į laivo kambarį susitvarkyti do
kumentus išlipimui į Aucklando 
uostą. Apie 10 vai. į mūsų laivo 
kamabrį atvyksta Česlovas Liu
tikas, kuris ir aną kartą pats pir
masis buvo mus pasitikęs. Nupa
sakojo mums numatytą dienos 
programą ir ką čia daug kalbėti, 
— tuojau pradėjome ją vykdyti.

Pirmiausia jūros kelionės mo
notoniškumui išblaškyti nuvažia
vome į rožių daržą, kur žydi ga
lybės visokiausių rožių. Nors die
na buvo graži ir saulėta, bet nei 
iš šio, nei iš to pradėjo lyti, kaip 
dažnai būna tropikiniuose kraš
tuose. Pasislėpėm parko uždango
je, o paskui pasivaikščiodami nu
ėjome lankyti netoliese gyvenan
čių lietuvių.

Pirmiausia sustojome pas p.p. 
Paplauskus. Paplauskas yra N. 
Zealandijos Liet Bendruomenės 
Krašto valdybos narys, o ponia 
Paplauskienė apylinkės iždininkė. 
Jų sūnus lanko lietuvių sekmadie
nio mokyklą ir gerai skambina 
pianinu. Mūsų prašomas, jis pa
skambino čia pat keletą lietuviš
kos muzikos gabalėlių. Ten pat 
radome atostogaujančius p.p. Če
pulius iš Hamilton, N.Z., apie 80 
mylių nuo Aucklando. Čepulis su 
šeima netrukus ketina iš N. Zea- 

čia žmogus palieka bevardis, kaip 
ir pati mašina. Ką mums sako, 
pavz., elektros lemputė apie Edi
soną, arba garo mašina apie J. 
Watt’ą? Visai kas kita yra me
nas. Meno kūriny žmogus sude
da visą save patį. Niekur kitur, 
o tik mene žmogus labiausiai at
skleidžia savo asmenį, savo indi
vidualybę, savo išgyvenimus ir 
troškimus. Meno kūriny kiekvie
nas brūkšnelis, kiekviena linija, 
kiekvienas žodis liudija patį au
torių, akcentuoja jo vienkartinę 
ir nepakartojamą individualybę, 
jo dvasią ir originalumą. Meno 
kūryboje dalyvauja visas žmo
gus, nors čia pirmuoju smuiku 
groja ne kas kita, o jo širdis. 
Na, žinoma, kur įsikiša širdis, 
ten, be abejo, negali būti kalbos 
apie pažangą, bet yra kitas mąs
tąs — originaluipo mąstąs.

x
čia buvo kalbama apie protą 

ir širdį, kaip apie dvi savarankiš
kai veikiančias institucijas žmo
guje. Tačiau (neskaitant kraštu
tinių atvejų) normaliam gyveni
me jos neatsiejamos. Tiesa, būna 
ir gal labai dažnai, kad visas žmo
gus palinksta arba į proto, arba i 
širdies pusę. Ir todėl gaunasi 
emocionaliais arba racionalinis 
žmogus. Net ir kultūros istorijo
je užtinkame panašių svyravimu 
(toli nejieškant prisiminkime ra
cionalizmo ir romantizmo epo
chas). Vis dėlto idealiausias žmo
gus yra kaip tik tuo atveju, ka
da pasiekiama proto ir širdies 
harmonija. Toks žmogus ir yra 
homo sapiens — išmintingasai 
žmogus. Homo sapiens nežino 
širdies šėlsmo, o taip pat nepri
pažįsta ir proto diktatūros, bet 
pas jį viskas rikiuojama pilnuti
nės asmenybės sąskaitom Šitokio 
žmogaus troško ir mano tėvai, 
nors jų laiminimai ir buvo skir
tingi. Juos suderinti ir įgyven
dinti tai ir būtų mano pats didy
sis uždavinys. Ir ne vien tik ma
no, bet taip* pat kiekvieno, kuris 
galvoja ir siekia būti pilnu, sąmo
ningu žmogum.

SODUS, MICHIGAN

landijos persikelti į Toronto, Ka
nadą. Jis buvo nutaręs tą patį po
pietį grįžti namo į Hamiltoną, bet 
pasiliko, kai paprašiau, kad va
kare atvyktų pažiūrėti MARGU
ČIO filmo.

Paviešėję pas Paplauskus, rau
kėme toliau pas N.Z. Liet Kraš
to valdybos kasininką p. Grigaliū
ną, kuris gerai įsitaisęs, turi di
delį namą ir mus pavaišino savo 
užaugintomis šviežiomis braškė
mis. Po to grįžome į laivą poil
sio.
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.Po 6 vai. vak. mus atvyko pasi
imti p. Mitkevičius, Liutkutė ir 
Mitkevičiūtė ir nugabeno į salę, 
kur turėjo būti rodomas MAR
GUČIO filmas.

Salėje buvo susirinkusi beveik 
visa Aucklando lietuviškoji kolo
nija, apie 50 asmenų. Taipgi bu
vo apsilankęs senas imigrantas, 
buvęs jūreivis p. Random su žmo
na ir didelis lietuvių bičiulis St 
Patrick parapijos klebonas kun. 
Current. Parodžiau MARGUČIO 
filmą, o paskui padariau ilgesnį 
žodinį pranešimą apie Amerikos 
lietuvių gyvenimą ir pagaliau — 
apie Australijos lietuvius. Filmas, 
jos lietuviškumas, dainos ir žo
džiai, atrodo, labai patiko Auck
lando lietuviams. Po to, sekė jau
kūs pašnekesiai ir užkandžiai. 
Sunku buvo skirstytis, bet atėjo 
vėlus vakaras, ir teko visiems vyk
ti į namus, o man į laivą.

Kitą rytą atvyko č. Liutikas 
ponios Petroškienės automobiliu 
ir su jos dviem sūnumis, kurie 
norėjo apžiūrėti mūsų laivą, ir 
po to pradėjome lankyti kitus 
Aucklando lietuvius. Pirmiausia 
sustojome pas ponią Petroškienę, 
kuri turi nuosavą namą ir labai 
skoningai jį įrengusi. Lietuvoje 
ji baigusi ekonomijos mokslus ir 
dabar dirba vienoje didelėje f ir-

LIKIMO GIESMĖ
JONAS AISTIS

NIEKADA tau laimė nebuvo pražydus, 
Nebuvai tu niekad sąmonėj pilnoj — 
Mindaugą nužudė kerštas ir pavydas, 
Vienas Gediminas krito Veliuonoj!

Tu ėjai per amžius, lyg per tamsų mišką, 
Kur nebesimatė palaukių šviesos: 
Ašaros ir kraujas tau po kojų tiško, 
Neaprėpus kelio ir savęs visos.

O tavo valdovai, didybe apsvaigę,
Tik galybės siekė, degė pavydu:
Kiekvienas pradėjo, su kiekvienu baigės 
Tavo kelio tarpas neviltim graudus.

Jotvingiai sutirpo, ir neramūs prūsai 
Gynėsi ir žuvo patys sau vieni — 
Taip norėjo ir tenai mus vedė mūsų 
Laimė ir likimo žingsniai kruvini...

Neturėjai laimės, kelio nežinojai 
Ir nebejieškojai tu pati savęs, 
Tik kur akys vedė, tik kur nešė kojos 
Eidama,galvojai — laimė gal išves!

O smarki ir smulki, pavydi, kerštinga
Liejai savo tulžį ant savęs pačios
Ir, narse apakus, kryžkelių ir vingių 
Nematei, kaip savo ateities karčios!

Ta diena sielojais ir šakas rytojaus
Tu pati įnirtus po savim kirtai, 
Ir, pati sau kelią erškėčiais išklojus , 
Ir jų neišbridus po našta kritai.

Savo kunigaikščiais didžiavais ir gyreis, 
Kai jie veržės, ėjo į svečias žemes, 
Tartum pats likimas jau būtų paskyręs, 
Būtų jau nulėmęs nykti be prasmės...

Tu jieškojai garso nuo Juodųjų marių, 
Ant žydro Dunojaus tu pilis statei, 
Kai iš tavo žemių tave pačią varė, 
Tai savųjų marių tu jau nematei...

Niekada tau laimė nebuvo pražydus, 
Nebuvai tu niekad sąmonėj pilnoj — 
Mindaugą nužudė kerštas ir pavydas, 
Vienas Gediminas krito Veliuonoj...
(Iš naujo eilėraščių rinkinio “Kristaliniame karste”).

moję, kaip moteriškų naktinių 
rūbų naujų madų kūrėja — pie
šėja. Gerai uždirba, augina du 
sūnus, mokytojauja lietuviškoje 
sekmadienio mokykloje, pati ge
ra pianistė, ir vienas sūnus pui
kiai skambina. Tai labai maloni, 
pavyzdinga lietuviška šeima.

Aplankėme p. Medziauskienę ir 
p.p. Paukščius — gražių namų 
savininkus.
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Pas Liutikus grįžome pietums, 
kur ponia, dukters talkininkauja
ma, jau laukė, č. Liutikas aprodė 
savo didelį turtą — visokiausių 
pašto ženklų rinkinį, taip pat iš
karpų rinkinius ir galybes knygų. 
Įdomu buvo apžiūrėti.

č. Liutikas čia yra veiklus kul
tūrininkas, (taip kaip Melbour
ne, Australijoj, A. Krausas), vi
suomeninio N. Zealandijos lietu
vių darbo judintojas, nepailsta
mas žmogus. Gerai įsikūręs, turi 
nuosavą gražų namą, pirminin
kauja N. Zealandijos lietuvių 
bendruomenei ir taipgi Baltų 
(bendram lietuvių, latvių ir es
tų) klubui, įeina ir į kitų orga
nizacijų valdybas. Jis prašo lie
tuviškų plokštelių ir knygų N. Z. 
Liet. Bendruomeąės knygynui. 
Jo adresas: Mr. C. Liutikas, 75 
Burnley Terrace, Mt. Albert, 
New Zealand.

Su mumis kartu pietavo p. 
Mitkevičius, tai popiet čia pat 
per gatvę nuėjome apžiūrėti jo 
sodybos. Gražus namas, sodelis ir 
gėlynai. Duktė lanko sekmadie
nio mokyklą. Paskui jau Mitke
vičius su savo automobiliu mus 
vežiojo pas kitus lietuvius. Susi
darė dvi mašinos, ir vykome to
liau visi, kaip kokie kalėdininkai, 
kieminėtis. Aplankėme Reinerius, 
kurių duktė gera šokėja (prizai 
išdėstyti ant pianino). Ji pasto
viai dirba valstybinėje turizmo 
sąjungoje ir kartais pati vadovau
ja ekskursijoms. Iš jų nuvažia
vome pas Pinkus. Jų gražiame 
name sekmadienio mokykla, ir jų 
pačių trys vaikai tą mokyklą lan
ko.

Norėjome ir turėjome aplanky

ti dar ir kitus lietuvius, bet pri
stigo laiko. Mūsų antroji viešnagė 
Aucklando saloje baigėsi, turėjo
me skubėti atgal į laivą.

Mus atvyko išlydėti Grigaliū
nai, Paplauskai, Mitkevičiai, Pe- 
čiulaitis, Liutikas, Liutikaitė, 
Paukštys... Apžiūrėjo mūsų laivą 
ir paskui dar jo salone ilgai šne
kėjomės negalėdami užbaigti kal
bų. čia laive maorai (N. Zealan
dijos pirimeji gyventojai) davė 
savo muzikos ir šokių programą, 
bet jais neturėjome laiko domė
tis — mums labiau rūpėjo savi 
lietuviški klausimai.

Atsisveikinome su mielais auk- 
landiškiais lietuviais, bet ilgai 
neužmiršime jų veidų, jų žodžių 
ir lietuviškų širdžių, kurios buvo 
taip draugiškos ir jautrios, mud
viem beviešint Aucklande. Tai 
negausi lietuviška kolonija, bet 
turinti kad ir nedaug, tačiau 
stiprių dvasia tautiečių.
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Norėčiau pateikti dar trupu
čiuką žinių ir pastabų apie Nau
josios Zealandijos lietuvius, nors 
jų gyvenimo visumoje negalėjau 
pažinti — aplankiau tik Auck- 
landą, o kitas vietas kelionės pla
nas neleido pakliūti.

Greit bus dešimtmetis, kai šio
je saloje pradėjo kurtis pirmieji 
lietuviai. 1949 metais į Čia atvyko 
pirmas ir maždaug paskutinis 
“didelis” lietuvių transportas — 
170 asmenys. Paskui dar atplauk
davo mažesnėm grupėm ir paski
ros šeimos. Dabar Naujoje Zea
landijoje iš viso esama per 240 
lietuvių.

Didžiuliame Naujosios Zealan
dijos plote lietuviai gyvena toli
muose atstumuose, bet pagal ga
limybes stengiasi susispiesti į 4 
didžiuosius miestus: Aucklandą 
(apie 65 asmenys), Wellingtoną 
(apie 55), Christchurch (apie 30) 
ir Dunedine (apie 40). Kiti gy
vena pavieniui mažesniuose mies
teliuose. Lietuvių jaunimas lanko 
vietines, pradžios ir augėlesnią
sias mokyklas ir visur neblogai 
uzsirekonmenduoja moksle ir

(Tąsa 4 psL)
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NAUJAS BROLIJOS VADEIVA
Naujai trijų metų kadencijai 

Australijos Rajonui Brolijos Va
das paskyrė sktn. V. Neverauską 
Brolijos Vadeiva. Sktn. A. Ba
kaitis, ėjęs Brolijos Vadeivos pa
reigas, dėl tarnyboje padidėjusių 
pareigų nebesutiko naujojo ka
dencijoje eiti kalbamų pareigų. 
Jis už įdėtą darbų Brolijai pakel
tas iš paskautininkio i skautinin
ko laipsnį. Tikimės, kad sktn. A. 
Bakaitis ir toliau atliekamu nuo 
tarnybos laiku prie skautiškos 
veiklos prisidės. Dėkojama jam 
už atliktų darbą einant Vadeivos- 
pareigas.

Naujai paskirtasis Brolijos Va
deiva sktn. V. Neverauskas yra 
gimęs 1921 m. spalių 31 d. Skau
tišką mokyklą išėjęs Alytaus tun
te pradėdamas skautauti vilkiuku 
bei vėliau eidąmas skiltininko 
draugininko pareigas. Persikėlęs 
į Vilnių 1939 m. davė sk. vyčio 
įžodį ir dirbo su skautais vyčiais.

Atsikūrus lietuviškai skautybei 
tremtyje suorganizavo Wolterdin- 
geno stovykloje skautų skiltį, ku
ri vėliau išaugo į “Alaušo” Tun
tą. Tam tuntui sktn. V. Neverau
skas vadovavo nuo 1946 iki 1948 
metų.

Atvykęs Australijon dalyvavo 
Pan-Pacific džiamborėje ir nuo 
1948 iki 1952 m. ėjo Brolijos Va
deivos pareigas. Tik dėl ligos vie
nus metus buvo pasitraukęs iš 
aktyvios veiklos. Paskutinius dve- 
jis metus eina “Vilniaus” Tunto 
tuntininko pareigas. Mes linkime 
sktn. V. Neverauskui vadovaujant 
Brolijai Australijoje našaus dar
bo ir sėkmės.

TAUTINĖ STOVYKLA

Tautinės Stovyklos rengimo ko
misijos pirmininkas psktn. E. 
Fankevičius sušaukė birželio mėn. 
2 d. posėdį, kuriame nutarta: 1) 
Tautinę Jubilėjinę Stovyklą ruoš
ti Mt. Marthoje, 41 mylia nuo 
Melbourne, esančioje netoli au
tobusų linijos, arti jūros, puši
mis apaugusioje vietovėje su gra
žia padaira.

2) Stovyklavimo laikas nuo 
gruodžio 27 iki sausio 10 d.

3) Stovyklautojų amžius. Nu
tarta leisti stovyklauti ir vilkiu
kams bei paukštytėms, tik jie tu
rės nakvoti prie stovyklavietės 
esančiuose barakuose, po stogu.

4) Stovyklos santvarka. Sto
vyklą sudarys trys paštovyklės: 
1. Skaučių pastovyklė (vyr. skau
čių, skaučių ir paukštyčių), II. 
Skautų pastovyklė (sk. vyčiai — 
jūr. skautai, skautai ir vilkiukai) 
ir III. šeimų pastovyklė (patys 
pasirūpina palapinėmis).

5) Stovyklos vadovybę suda
rys stovyklos viršininkas v.s. B. 
Dainutis, pastovyklių viršininkai, 
spaudos ir informacijos, repre
zentacijos vadovas v.s. A. Krau
sas, vyr. laužvedys jūr. pasktn. 
A. Gabas ir ūkio dalies vadovai 
vyr. skltn. P. Šileris ir vyr. 
skltn. K. Kuzmickas . \

6) Stovykloje veiks dvi virtu
vės. ?

7) Registracijos mokestis 1 sva
ras sumokamas ligi spalių mėn. 
1. d. stovyklos iždininko adresu: 
V. Vaitkus 5 Parker St., Spring 
Vale, Vic, Stoyyklavimo mokestis 
dar galutinai nenustatytas, bet 
bus apie 6 ar septynis svarus už 
dvi savaites įskaitant įmokėtą re
gistracijos mokestį.

8) Stovyklos programą paruoš 
vyrlaužavedys ir bus prieš sto
vyklavimą išsiuntinėta vietovėms, 
visiems vienetams.

9) Konkursai ir varžybos vyks 
stovyklavimo metu. Skiltys bus 
sudarytos iš vienos vietovės. Tik 
tuo atveju, jei kuri vietovė at
siųstų labai mažą skaičių dalyvių, 
juos teks prijungti skilčiai, susi
dedančiai iš įvairių vietovių.

10) Yra kilęs sumanymas pa
sikviesti svečiais iš kiekvienos 
tautybės, įeinančios į Egzilų 

Skautų Asociaciją.
11) Tautinės Stovyklos metu 

įvyks LSS Australijos Rajono va
dovų suvažiavimas.

12) Nutarta surengti skautų ir 
skaučių rankdarbių parodėlę. Vi
si vienetai raginami iš anksto tau
pyti ir kaupti lėšas stovyklavi
mui sutvarkyti inventorių bei tin
kamai pasiruošti stovyklauti 40 
metų sukakties jubilėjinėje sto
vykloje.
UŽPIRKO STOVYKLAVIETĘ

Tenka labai pasidžiaugti “Auš
ros” tunto Sidnėjuje laimėjimu 
šiais jubilėjiniais metais. “Auš
ros” tuntas neseniai užpirko sto
vyklavietę Ingelborne ir stovyk
lavietės klausimas teigiamai išriš
tas visam laikui. Tik dar reika
linga lėšų kalbamai stovyklavie
tei išpirkti. Būtų labai gražu, 
kad įvairių vietovių skautai ir bi
čiuliai paremtų aukomis ar pas
kolomis šį gražų žygį. Aukas ir 
paskolas siųsti šiuo adresu: A. 
Dudaitis, 1 Water Str., Cabra- 
matta, N.S.W.

VYRESNIŲ SKAUČIŲ SUEIGA
Šiomis dienomis įvyko “Džiu

go” tunto vyresnių skaučių skil
ties sueiga, kurios metu Seseri
jos Vadeivė sktn. I. Laisvėnaitė 
pravedė pašnekesį etiniais klausi
mais “Gyvenimo ’Angoj”. Ši su
eiga praėjo jaukioje ir labai tu
riningoje nuotaikoje.

Pas N. Zelandijos lietuvius
(Atkelta iš 3 psl.) 

sporte. Yra ir studentų. Pernai 
metais Aucklando universitete 
architektūros skyrių baigė V. 
Procūta.

Vyresnio amžiaus lietuviai, at
vykę su augštuoju mokslu, savo 
profesijose beveik niekas nedir
ba. Daugiausiai mūsiškiai dirba 
fabrikuose, uostuose, skerdyklo
se, amatuose. Moterys daugiau
sia siuvyklose, viena kita slaugė. 
Labai gaila, kad priešingai negu 
Australijoje, čia nėra tokių, ku
rie būtų pradėję verstis savaran
kiškai statybose, prekyboje, vies- 
butininkystėje ir panašiai.

Tačiau ekonominiu požiūriu 
lietuviai susitvarkę neblogai, kiek 
galėjau spręsti iš tų, kuriuos lan
kiau Aucklande. Daugumas gyve
na nuosavuose namuose, turi šal
dytuvus, skalbimo mašinas, kai- 
kurie automobilius Man pasako
jo, kad Wellingtone yra net ke
turi įsigiję automobilius verčia
si kaip taksi šoferiai. Tai yra 
pradžia į savarankiškumą.
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Tautinė patriotinė dvasia dau

gumoje tebėra gyva ir stipri Mi
nimos visos lietuviškos tautinės 
bei valstybinės šventės ir ruošia
mi kiti minėjimai. Programas 
praveda ir atlieka daugumoje 
jaunimas, o jo tarpe kaip tik yra 
tokių, kurie rimtai mokosi muzi
kos ir kitų menų. Per ketverius 
metus iš eilės veikia lietuviška 
sekmadienio mokykla, tai šalia 
šeimos vienintelė vieta, kur iš 
naujo ^žiebiama lietuvybė.

N. Zealandijos Liet. Bendruo
menės Krašto Valdyba turi suda
riusi lietuvišką biblioteką iš apie 
pusaštunto šimto knygų. Ją pri
žiūri ir veda p. Liutikaitė. Taip 
pat sudaromas ir nuolat papildo
mas lietuviškų laikraščių iškarpų 
rinkinys. Iki šiam laikui rūpes
tingai vedama bendruęmenės ir 
lietuvių gyvenimo kronika. Visa 
tai galvojama laikui bėgant per
duoti Pasaulio Lietuvių Archy
vui.

XXX
Betgi jaučiama, kad atšalimas 

lietuviškiems reikalams palaips
niui didėja. Kiekvienas vis daž
niau paskęsta savo asmeniniuose 
reikaluose. Planuojama surengti 
plataus masto visų N. Zealandi-

SKAUTININKŲ {ŽODIS

Gegužės mėn. 25 d. įvyko Skau
tininkų Ramovės iškilminga suei
ga Maribyrnonge, kurios metu 
“Džiugo” tunto Skaučių Skyriaus 
Vedėja D. čižauskienė davė skau- 
tininkės įžodį. Toje sueigoje Se
serijos Vadeivė psktn. I. Laisvė
naitė ir Vrolijos Vadeiva psktn. 
A. Bakaitis atnaujino skautinin
kų įžodį ir buvo abu pakelti į 
skautininko laipsnį. įžodį prave
dė vyr. sktn. A. Krausas ir sktn. 
I. Laisvėnaitė. Po atatinkamą 
žodį tarė abu įžodžio pravedėjai, 
o pakeltųjų vardu kalbėjo sktn. 
A. Bakaitis. Įžodis praėjo gilioje 
ir susikaupusioje nuotaikoje. 
Naujai pakeltiesiems linkime na
šaus darbo ir sėkmės.

SKAUTIŠKOS 
SUŽIEDUOTUVĖS

Šiomis dienomis, besiruošdama 
į šeimyninį gyvenimą, vyresnė 
skautė Butkevičiūtė su Petru 
Baltučiu atšventė sužieduotuves. 
Jos atšvęstos su pakilia nuotaika 
dalyvaujant vyresnėms sesėms iš 
vyresnių skaučių skilties. Sveiki
name ir linkime sėkmingai ženg
ti į patį vedybinį gyvenimą.

SKAUTŲ TĖVŲ BALIUS

“Džiugo” tunto Skautų Tėvų 
Komitetas neseniai surengė šau
nų balių, sukelti lėšoms Tautinei 
Stovyklai. Balius įvyko gražioje 
Richmondo rotušės salėje. Atvyko 
daug svečių ir praėjo labai jau
kioje nuotaikoje. Skautų Tėvų 
Komitetas turėjo apie 100 svarų 
gryno pelno. Iš jo komitetas ke
ta nupirkti tuntui keletą palapi
nių ir kito reikalingo invento
riaus.

(SKS)

jos lietuvių suvažiavimą. Nors 
kaikas abejoja, ar bus galima pa
laužti nuolat augantį susirūpini
mą tik asmeniniais reikalais. Tie
sa, prie tautinių reikalų parėmi
mo ryškiau gali prisidėti tie, ku
riems pavyks ekonomiškai įsi
tvirtinti. Bet kaip iš Amerikos ir 
kitų kraštų lietuvių gyvenimo ži
nome, lazda turi du galu. Kaip 
sykį DIRVOJE esu rašęs, čia la
bai svarbus atvejis: kada gana 
yra gana? Mat, daugeliui atrodo, 
kad turto niekad negana, vis per 
mažai, ir vis neištenka dešimti
nės lietuvybei. Tokio lietuvio tur
tas yra geras tik jam, bet iš to 
nėra jokios naudos lietuvių tau
tai, jos kultūrai, jos visuomeni
niams ar politiniams uždaviniams 
paremti.
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N. Zealandijoj veikia N. Zea
landijos Baltų Klubas, kurį suda
ro lietuvių, latvių ir estų tauty
bių atstovai, šiuo metu klubui 
pirmininkauja Česlovas Liutikas, 
o į kontrolės komisiją įeina Pe- 
čiulaitis. Susirinkimai pravedami 
anglų kalba. Mačiau to klubo 
1958 m. darbų programą — užsi
brėžė atlikti naudingus žygius. 
Praeityje jie buvo surengę de
monstraciją prieš bolševikus ir 
dažnai pasirodo anglų spaudoje su 
įvairiais pareiškimais, liečiančiais 
Sov. Rusiją ir pabaltiečių padėti.

Baltų klubo veikla reiškiasi ke
liomis kryptimis: rūpinasi specia
liais tautiniais lietuvių, latvių ir 
estų interesais, kiek jie yra ben
dri; palaiko tų trijų tautybių iš
eivių bendravimą ir yra suruo- 
šęs visą eilę bendrų pobūvių ir 
pasirodymų; kreipiasi į N. Zea
landijos vyriausybę, siūlydamas 
priemones pabaltiečių imigrantų 
teisinei bei socialinei lygybei 
įtvirtinti. Ypatingai klubas veik
lus politinėje srityje: dažnai siun
tinėja brošiūras, knygas, memo
randumus ar laiškus įvairioms N. 
Zealandijos politinėms instituci
joms, spaudai bei tarptautinėms 
organizacijoms, aiškindamas So
vietų Rusijos agresyviąją politi
ką, Baltijos valstybių okupaciją 
ir informuodamas apie išsilaisvi
nimo pastangas, šioje plotmėje 
klubas artimai bendradarbiauja 
ir su kitomis tautybėmis N. Zea- 
landijoje, ypač ukrainiečiais, ven-

NUOMONES

APIE KULTŪRINGUMĄ
Kartais tenka išgirsti, kad, gir

di, Lietuvoj buvo augštesnė kul
tūra, negu šiame krašte, kur mes 
dabar gyvename, tuo pačiu no
rint pasakyti, kad lietuviai kul
tūringesni už australus.

Kiek šitokiuose teigimuose yra 
tiesos, nesiimu spręsti, bet, atro
do, kad panašūs pasakymai šian
dien visai negalioja. Kita vertus, 
kultūringumo laipsnis nėra jau 
taip lengvai nustatomas.

Realiai reikalą vertinant, neuž
mirština, kad daugis iš mūsų, gy
venimo sąlygoms pasikeitus, ne
pakilome nei vienu kultūriniu 
laiptu augštyn ir tebegyvename 
buvusio kapitalo procentais. Kon
krečiai — kiek mes atsivežėme 
kultūros vaisių iš Lietuvos, tiek 
mes dar jų, nors ir apdaužytame 
stovy, tebeturim, bet naujų ne- 
auginam ir nesodinam.

Prileiskim, kad žmonių kultū
ringumas pasireiškia teatro, ope
ros, koncertų, meno parodų, ba
leto lankymu. Atėję į šitokius 
parengimus apsižvalgykim ir pa
matysim, kad lietuvių juose esti 
labai mažai.

Nesakykim, kad nėra ko pa
matyti ir išgirsti. Pavyzdžiui šiuo 
metu Sidnėjuje šoka Niujorko 
miesto baletas, o netrukus žada 
atvažiuoti garsusis Covent Gar
den baletas. Nepersenai lankėsi 
japonų, ispanų ir kiti pasaulinio 
garso baletai. Muzikos mėgėjai 
gali išgirsti Ida Haendel, lenkų 
pianistą Niedzilski arba rusą Da
vid Oistrahk. Meno mėgėjai gali 
lankyti tapybos ir grafikos paro
das, kur dažnomis progomis iš
statomi geriausi mūsų, australų 
ir kitų kraštų dailininkų darbai. 
Literatūros mėgėjai augštos ver
tės kūrinių gali pasirinkti gimtą
ja ir visomis pasaulio kalbomis.

Taigi, kultūrinių lobių nors 
rieškučiomis semkis! Bet mes 
dažniausiai pasitenkiname tik kal
bomis apie kultūringumą, visiš
kai patys kultūriniame gyvenime 
nedalyvaudami, kultūriniais lai
mėjimais nesidomėdami, savęs 

grais ir lenkais.
Pabaltiečių arba baltų bendra

vimo išeivijoje idėja yra, mano 
nuomone, labai svarbi, atrodo, 
kad ji reikalinga įgyvendinti ne 
tik ten, kur pabaltiečių kolonijos 
yra mažos ir tik jas subūrus pa
sidaro žymesnė jėga tos vietos 
ar krašto gyvenime, bet lygiai 
ji taip pat svarbi ir didelėse ko
lonijose, kaip Amerikoje, Kana
doje, Australijoj ir kitur.

(Bus daugiau)

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
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. Telef. 

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819
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HANSA TCRŠD
10 PATRICK ST., MELBOURNE

§
i

AUGŠTA KOKYBĖ — ŽEMOS KAINOS
Didelis pasirinkimas geros rūšies vyriškų ir moteriškų kostiu
minių ir paltinių medžiagų. Įvairių rūšių odos ir avikailiai.

Jums pageidaujant sudaromi mišrūs odų ir medžiagų 
siuntiniai nuo 11 iki 44 svarų svorio.

Mums daug palengvinsite, jeigu rašydami nurodysite 
pageidaujamos medžiagos vertę ir jos spalvą. 
LIETUVIŠKA FIRMA — SAV. A.V. ANIULIS

VISKĄ PARDUODAME ŽYMIAI PIGIAU URMO KAINŲ

HANSA TAIP PAT SIUNČIA STANDARTINIUS MEDŽIAGŲ IR ODŲ 
SIUNTINIUS LIETUVON IR SIBIRAN.

ia Lonsdale St., prieš Myer*

Warehouse and Parceling Service

NURODYTOSE KAINOSE ĮSKAIČIUOTA PREKIŲ VERTE IR 
VISOS PERSIUNTIMO IŠLAIDOS

• SIUNTINYS HMZA KAINA £ 28.15.0 11 SVARUI
Trys labai geros vyriškos kostiuminės medžiagos. Kiekviena po 3 metrus.

22 SVARAI
42
20
20

kv. pėd. I 
kv. pėd. I 
kv. pėd. Į 
5 svarai

• SIUNTINYS HOI KAINA £ 29.15.0
Viršutinė oda ilgam, žemiau kelių paltui
Juoda arba ruda oda trim porom aulinių batų
Pamušalinė oda
3 poros padų ir 3 poros vitpadžių

MEDŽIAGAS IR ODĄ IŠSIRINKITE PATYS.
UŽ JŪSŲ SIUNTINIO PERSIUNTIMĄ KOMISIJOS NEIMAME

<

nepraturtindami. Tiesa, didesniu 
skaičiumi dalyvaujame minėji
muose, savųjų ruošiamuose kon
certuose retkartiniuose lietuviš
kuose vaidinimuose. Tai yra ge
rai ir būtina, bet to dar neuž
tenka, nes, viena, tokie lietuviš
ki parengimai esti retai, antra, 
meniniu požiūriu jie dažnai esti 
žemo lygio.

Jieškant prieažsčių dėl mūsų 
dvasinio sustingimo, kyla mintis, 
kad gal ir Nepriklausomoje Lie
tuvoje žmogus buvo nepaslankus 
ir abuojas kultūriniam reiškimui- 
si? O gal kalbos apie mūsų tėvy
nės kultūrinį suklestėjimą tėra 
tik gražios pasakos? Jeigu taip, 
tad negalima norėti, kad į čia at
kilęs žmogus taip staiga pasikeis
tų.

O gal operų, koncertų, parodų, 
teatro spektaklių lankymas Lie
tuvoje daugiui mūsiškių tebuvo 
tik mados dalykas?

Girdime sakant, kad esą nėra 
ko vaikščioti i kitataučių šitokius 
ar kitokius kultūrinius parengi
mus. Bet tai tik išsisukinėjimas, 
šitoks galvojimas yra perdėm 
klaidingas, nes menas neuždaro-

TEMOS ir PROBLEMOS
Akivarą

SU VEIKLA | U.S.A.

Vėl tautiečiai čia sujudo, 
Ką darysi — toks jau būdas, 
Su vaikučiais, su pačia, 
Ruošiasi į U.S.A.

“Koks likimas čia mus laukia?
— Gi ten veršiai midų maukia, 
tad kodėl mums nevalia?..”
— taip tariesi su pačia.
“Vargas čia — ten laukia rojus, 
ir užtikrintas rytojus!
Nepajusi, iš tiesų, 
Kaip išrinks prezidentu!”

Kas pas tetą, kas pas dėdę, 
O kas į veikėjo kėdę, 
Skubinas į U.S.A.
“Vadai” tekini iš čia.
Kas pas dėdę, kas pas tetą, 
O kas tiesiai į Senatą, 
Mat, su praktika gera, 
Tad valdysią U.S.A.!

čia veiklos dirva nearta, 
Todėl ir pradėt neverta!
Su “tamsiais” ką veiksi čia?
Tad skubėk į U.S.A.!

Rankoje suspaudę vizas, 
Deda veiklą į valizas, 
Pamojuoja ir ta ra! 

mas į tautinių jausmų narvelį ir 
jis prasiveržia už valstybinių ir 
tautinių rubežių. Tad ir vengimas 
pažinti kitų tautų meno paraiš
kas, nėra girtinas reiškinys.

Kita priežastis yra mūsų su
materialėjimas. Matę daug vargo 
mes praradome interesą dvasinėm 
gėrybėm, o jieškodami medžiagi
nio saugumo bei geresnio gyveni
mo, s lys ta m vis giliau į materia
lizmą. Nėra reikalo aiškinti, kad 
šitoks gyvenimo kelias nėra gir
tinas, nes veda į dvasinį bankro
tą.

Gal kas pasakys, (ir taip pasa
koma), kad trūksta pinigo. Na, 
šitai tėra paprasčiausias noras 
save apgauti. Juk žinome visi, 
kad gyvename pasiturinčiai, so
čiai, esame gražiai apsirengę; 
dažnas turime automobilius ir ki
tokius civilizuoto žmogaus pato
gumui pagamintus dalykus. Tad 
ne pinigo stoka, bet meilė pinigui 
ir jo gailėjimasis “nereikalin
giems” dalykams yra kaltas.

Pamėginęs panagrinėti padėtį, 
baigdamas noriu padaryti vieną 
pasiūlymą: liaukimės gyręs! savo 
kultūringumu ir nustotam gyven
ti vien tik buvusio kapitalo pro
centais; nepagailėtam svaro mi
nėjimui, koncertui, baletui, me
no parodai — tada ir mūsų kal
bos apie mūsų kultūringumą bus 
pateisintos

Stud. Jurgis X.

.... skubinas į U.S.A.
Jau už jūrų viena koja, 
Bet dar kartą pagrūmoja: 
“Dirbkite čia iš peties, 
Dėl tėvynės ateities!”
“Ten — veikimo okeanas!
(O čionai — tegul nors tvanas...) 
čia vistiek) nėra tvarkos!”
.... atsiras, kai išvažiuos-------

PROBLEMOS

Adelaide

Adelaidėj liūdnos žinios, 
Vaikšto vyrai nusiminę, 
Gi problemų, iš tiesų, 
Net minėti nedrąsu.
Pūtės, kėlėsi į viršų,
Taip, kad Himną net pamiršo, 
Kai prireikia, iki šiolei, 

—Gelbsti juos ten latviai broliai..
Hobart

Ir Tasmanijos tautiečiai, 
Problemą išspręsti kviečią
— Vienas, vos, ten žiburys, 
Ir tasai silpnėja vis!
Sako, Hobarto “Perkūnas” 
žada greitai likt be kūno, 
Su dvasia, nors ir stipri, 
Krepšin mesti negali...

Sydney

Poška kirviai ir plaktukai, 
Net sušilę vyrai sukas. 
Ir problema tik viena, 
Kaip greičiau užbaigt troba!
Langus stato, duris deda, 
Ir užbaigti greitai žada. 
Linksta vinys ir nagai, 
Auga Bankstowno namai!

4
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A. A. ANT. OLIS
Pereitos savaitės numeryje, 

M.P. bendradarbis iš JAV-bių 
trumpai pranešė apie Antano 
Olio, vieno iš veikliausių ir įta
kingiausių Amerikos lietuvių 
mirti. Dabar platesnė informaci
ja.

Advokato Ant. Olio, kaip vi
suomenininko ir politiko veikla 
buvo tikrai plati ir šakota. Jis 
yra buvęs Birutės choro vedėjas, 
SLA finansų komisijos pirminin
kas, Amerikos Lietuvių Misijos 
pirmininkas, Lietuvai Vaduoti fi
gos pirmininkas, Amerikos Lietu
vių Tautinės S-gos pirmininkai, 
vienas iš BALFo steigėjų ir jo 
vicepirmininkas, Amerikos Lietu
vių Tarybos (ALTO) vicepirmi
ninkas.

A. Olis artimai bendradarbiavo 
su komp. Ant Vanagaičiu, rašy
damas ir remdamas “Margučio” 
laikraštj ir radijų. “Margutyje” 
velionis buvo teisių skyriaus ve
dėjas. Jis padėjo Vanagaičiui su
organizuoti lietuviškų programų 
transliacijas per nacionalini radi
jo tinklą Amerikoje ir translia
vimus i Lietuvą. A. Olis padėjo 
A. Vanagaičiui suruošti lietuvių 

pasirodymus Chicagos Civic opero
je ir Chicagos Civic teatre suor
ganizuoti pirmąjj Čiurlionio An
samblio koncertą, o taip pat pir
muosius du lietuvių operos ir 
simfonijos koncertus su Chicagos 
simfoniniu orkestru Orchestra 
Hali, Chicagoje (1951 ir 1952.m.).

1942 ir 1944 m. Ant Olis buvo 
respublikonų partijos kandidatas 
i Municipal Court of Chicago 
teisėjus. Jo kandidatūrą rėmė ir 
Chicagos Advokatų S-ga (Bar As
sociation), oficialiai pareikšda
ma, kad A; Olis turi augštą išsi
mokslinimą ir puikią praktiką, to
dėl pilnai kvalifikuotas šioms at
sakingoms pareigoms.

1946 m. A. Olis buvo išrinktas 
Chicagos Sanitarinio Distrikto 
globėju, surinkdamas 1.015.009 
balsų. 1947 m. A. Olis buvo pas
kirtas Cook’o apskrities, III. vai- 
st., respublikonų partijos visų 
tautybių grupių pirmininku. A. 
Oliui vadovaujant visos tautinėm 
grupės suruošė Chicagos Amfi
teatre masini mitingų, kuriame 
dalyvavo daugiau kaip 17.000

Pinigai gauti
PLB Vokietijos Krašto Valdy

ba, pakvituodama pinigų gavimą, 
per p. R. Pumputienę Soc. Globos 
Moterų Draugijai Melbourne, pri
siuntė šio turinio raštą:
Didžiai gerbiama ir maloni ponia, 
Tamstų siųstus australiškus sva
rus £ 294,17,6 arba angliškus £ 
234,19,0 arba vokiška valiuta ek
vivalentą DM. 2.743,98 Vokietijo
je vargstantiems lietuviams ligo
niams ir seneliams sušelpti gavo
me ir šiai sumai siunčiame pa
kvitavimą.
Birželio 3-5 dienomis susirinks 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
šalpoms skirstyti komisiją, kuri 
pinigus padalins kaip nurodote 
savo š.m. gegužės 19 d. rašte — 
t.y. apie DM. 500, — Gautingo 
sena t o rijo j e besigydantiems T.B. 
C. ligoniams ir apie DM. 100, — 
(jei tikrai reikia pagalbos ištir- 
sime) J. Žurauskui, gyv. Siegel- 
bache Pfalz. Paskirsčius pašalpas 
atsiųsime Jums galutinį atsiskai
tymą — aktą apie gavusiuosius 
Jūsų mielą paramą.
Kr. Valdybos vardu, o taip pat 
sušelptųjų, reiškiu tamstoms la
bai nuoširdų lietuvišką ačiū ir 
lieku

su tikra pagarba, 
Jūsų J. Stankaitis.

AUKOTOJŲ SĄRAŠAI
1957 gruodžio — 1958 sausio, 

vasario, mėnesiais Melbourne, 
Soc. GI. M. D-jos pravesto vajaus 
Vokietijoje likusiems lietuviams 
ligoniams bei seneliams sušelpti 
aukojo:

£ 10.0.0 V. Vaitekūnienė, £ 
7.0.0 A. Klupšas, £ 5.0.0 M. Mac
kevičius, A. Kilpa. £ 3.0. Z. Sa

muolis J. Vileinaitė. £ 2.0.0 Aniu- 
lis V. Antanaitis.. J. Bacevičius 
A. Bacevičius, J. Balsys. L. Bra- 

žmonių. Čia dalyvavo programoje 
ir lietuvių meno grupė. Kalbėjo 
Kalifornijos gubernatorius War- 
icn’as, kuris kandidatavo j JAV- 
bių prezidento vietą.

1950 m. A. Olis buvo išrinktas 
Chicagos Sanitarinio Distrikto, 
svarbios valdinės įstaigos pirmi
ninku. Jis į šios įstaigos svar
bias politines ir administracines 
vietas paskyrė nemažą skaičių 
lietuvių. Tais pačiais metais A. 
Olio pastangomis respublikonų 
partija išstatė kandidatu ir buvo 
išrinktas Chicagoje bankininkas 
Jonas Bronza Cook’o apskrities 
iždininku, per kurio rankas kas
met pereina daugiau kaip 200 
mil. dolerių.

Chicagos didieji dienraščiai 
“Sunn Times”, “Herald Ameri
can”, “Daily News” ir “Tribune” 
savo vedamuosiuose str. A. Olio 
administraciją užgyrė, nes suge
bėjo operacijų išlaidas sumažin
ti, nežiūrint į tai, kad reikalavi
mai didėjo.

1952 m. A. Olis buvo išrinktas 
6 metams to paties distrikto glo
bėju ir pirmininku (1.117.738 bal
sais). Jis laimėjo daugiau kaip 
135.000 balsų prieš demokratų 
kandidatą.

1952 m. rinkimuose A. Olis 
glaudžiai bendradarbiavo Att. 
General Herbert’u Brownell’iu 
Eisenhoweriui nominuoti ir iš
rinkti JAV prezidentu. Jis tarėsi 
su John Foster Dulles, respubli
konų konvencijos pirmininku, 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo bylos. Respublikonų 
partija pirmą kartą tada j savo 
programą įtraukė Lietuvos vardą 
ir pasisakė už teigiamą pavergtų 
tautų laisvinimo programą.

Velionis dirbo Lietuvai ir lie
tuviams. Jis, gimęs, augęs ir 
mokslą ėjęs Amerikoje, todėl 
Lietuvą pažino tik iš pasakojimų 
jo tėvo ir knygų, bei retų apsi
lankymų Nepriklausomybės lai
kotarpyje. Užtat jam būdavo 
skaudu, kada jis matė Laisvoje 
Lietuvoje išaugusius, mokslus ten 
baigusius, čia, per trumpą laiką 
jau atitolusius nuo Lietuvos rei
kalų, partinėse rietenose ar as
meniškuose patogumuose pasken
dusius. jjy.

niška A. Braniška L. Bosikis V. 
Griganavičienė R.. Guigai E.K. Ja
blonskis J. K.K. Kaladienė Z. Kal
vaitis V. Kazakevičius Kazlaus
kas M. Kochanauskas V. Malec- 
kas Mackevičienė E. Martinkėnas 
V. Mičiulis P. Milvydas A. PB. 
Petravičienė O. Pošiunas V. Pri- 
dotkas A. Siamas J. Struopus S. 
Undzėnas Urnelis V. Volkienė A. 
Žilinskas S.

£ 1.10.0 — Dranginis P. Kabai- 
lienė V. Kilčiauskas. £ 1.1.0 — 
žiogas V.

£ 1.0.0 — Adamavičius J. Au- 
gustinavičius Aukštinaitis Bacevi
čienė M. Bacevičiūtė A. Bačins- 
kas J. Balbatienė Z. Balčiūnas 
E. Balčiūnas S. Baleišis A. Bal
taduonis V. Baltrūnas L. Baltu
tis V. Barkienė J. Baškys A. Bas
tys A. Benediktavičius A. Bimba 
P. Bitė V. Bikuličius. Braniška 
A. Būga A. Bukauskas K. Bula- 
kienė M. Bamblys M. Burokai P.E. 
Buškauskas Butkevičius V. But
kus N. Butkūnas Dagys J. Dai- 
nutis B. Damkus K. Dauba B. 
Didelienė M. Dudienėnė E. Gai
delis A. Gasėnas M. Gasiūnas B. 
Gasiūnas G. Ginčauskienė G. Gri
mas R. Gricius A. Grigaliūnas A. 
Grikepelienė A. Grikšas A. Gry
bas J. Janulaitis J. Jasulaitis J. 
Jokubauskas J. Jonauskis E. Jur
gaitis K. Kaieriauskai Kaladė A. 
Kalade L. Kalpokas A. Kalpokai 
Z.J. Kalnėnas E. Kasperaitis V. 
Kazimieras J. Kemežiai Klepus 
G. Krausas A. Kuncaitienė V. 
Kuncaitis Labakojis M. Laisvė- 
nas A. Lustas A. Laurinavičius 
P. Laukaitis Lazauskas V. Les- 
niauskas V. Lynikai J.R. Macke
vičius V. Mačiulaitienė B. Maksi
mas A. Makulis J. Marengolcas 
Z. Medeišienė M. Meiliūnas J. 
Meiliūnas V. Mickus A. Mickus 
A. Mieldažys K. Miliauskas S.

Redaguoja Antanas Laukaitis
Adresas: 4 Chisholm Ave., Belmore, N.S.W. Tel.: UW 4948

Adelaidėje
VYTIS KETVERIUKĖJE

Po nesėmingos pradžios ižemos 
turnyre, vytiečiai vėl pradėjo 
skinti pergales ir stipriai atsis
tojo pirmojoje ketveriukėje. Pas
kutines rungtynes prieš Glenelg 
laimėjo 77:45 (35:22). Pradžioje 
žaidimo priešininkas įstengė prie
šintis gana sėkmingai, bet vėliau 
pavargo ir vytiečiai. gana lengvai 
laimėjo, šios rungtynės buvo su
žaistos gerai, nesijautė komandi
nio ir individualaus žaidėjų įtem
pimo, kas darė patį žaidimą lais
vą ir gražų. Taškai: Ignatavičius 
37, Petkūnas 21, Pyragius 7, Ja- 
ciunskis 6, Visockis 4 ir Gurskis 
2. Rakauskas buvo labai kovin
gas gynime.

VYTIS II — KINGSTON 
28:53 (18:22)

Antroji komanda, žaisdama, 
ypatingai antrąjį puslaikj, labai 
blogai, pralaimėjo. Mūsų puoli
mas buvo migdančiai lėtas ir at
rodė, jog laukia priešininkų gy
nėjus sugrįžtant, prieš mėginda
mi daryti savo prasiveržimus. 
Buvo be reikalo delsiama ir be 
reikalo driblinguojama. Visas 
žaidimas buvo be ryžto ir pas
tangų laimėti. Reikėjo staigaus, 
veržlaus ir greito puolimo ir kie
tesnio gynimo. Geriausiai sužai
dė kovingas gynėjas L. Urmonas. 
Taškai: Lapšys 11, Pocius 7, 
Gumbys ir Urmonas po 4, L. Ur
monas 2.

JAUNIAI — PORT ADELAIDE 
53:32 (30:19)

Visi jauniai sužaidė labai gra
žiai ir atsiekė dar vieno laimėji
mo. Taškai: Gudelis 18, M. Stat- 
nickas 15, Kalibatas 8, Binkevi- 
Čius 6, G. S ta t niekas 4 ir Rud- 
zenskas 2.

Milinskas Mikailienė S. Motiejū
nai Motūza V. Nasvytytė D. Nau- 
jokaitienė B. A panavičius M. Pan- 
kevičienė B. Pališaitis V. Paragys 
V. Pelenauskas J. Petkevičius P. 
Petraitienė J. Petrauskienė L. 
Platakis P. PovilaviČius J. Pranc- 
kūnas P. Prašmutas K. Pumpu
tis V. Ramanauskas A. Ray L. 
Reimerienė A. Ročius A. Ročius 
F. Rūkas V. Rukšėnas A. Rukšė
nas V. Samsonienė L. Savaitis

(Tąsa kitą savaitę)

gWMinHBiinHiinnninaiMiwM 
PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 

SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“ 
OVERSEAS PARCEL SERVICE

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

TEL. WM 6032

J -KiTA- |
Gift Parcel Service

s 92 Broomfield St., C A B R A M A T T A 
NEW SOUTH WALES, TELEF. ŪB 3498

| (SAV. J. STATKUS)

❖: Pigiausiai siunčiu Jūsų pačių supirktus siuntinius. Pav.: :$
Kostiuminės vilu, medžiagos yardas 9/-, medvilnės 1/6 yds. $: 
Viską kitą priimu ypatingai žemomis kainomis. Taip pat siun- g 

•:•: čiu standartinius pakietus užsakant per Švediją. Turiu daug g 
?: pavyzdžių. g
| SKYRIAI: |

£ B. Z.kar.u.k.., 30 Third St., Boolaroo, NEWCASTLE, NSW. g 
Ši Frank's HAIRDRESSER SALON, 380 South Terrace, BANKS- g 
§ TOWN, tel. UY 6644. iŠ
ši A. Kaasik, Oaks Rd., THIRLMERE. Phone 95, NSW.

LAIVAI IŠPLAUKIA Š.M. LIEPOS 3 IR 4 D.D.

trejoms rungtynėms. Prieš NSW 
rinktinę anglai laimėjo 19:9 ir, 
australų sporto komentatorių ma
nymu, šį laimėjimą Anglijai iš
plėšė puolėjas V. Karalius, kuris 
savo kietu žaidimu ir geru svie
dinio valdymu, buvo geriausias 
žaidėjas aikštėje, šių rungtynių 
metu šoninis linijos tesėjas su
stabdė žaidimą ir pranešė aikš
tės teisėjui, kuris pats to nema
tė, kad Karalius žaidimo susi
grūdimo metu įspyrė australui į 
šoną.

Apklausinėjimo metu, Karalius 
priesaika patvirtino, kad jo aps- 
kundimas neteisingas ir kalti
nimą paneigė. Tačiau buvo pati
kėta australui šoniniam teisėjui, 
kuris net apklausinėjime nedaly
vavo.

Telefonu mano paklaustas, Ka
ralius apie šj ivykj pareiškė:

— Šis visas įvykis yra tiesiog 
keistas ir man nesuprantamas. 
Man, kaip giliai tikinčiam kata
likui, mano padarytoji priesaika 
yra šventa ir aš, jeigu tikrai bū
čiau spyręs, niekuomet nebūčiau 
prisiekęs. Iš viso, per visą savo 
sportinę karjerą, aš pripažįstu tik 
švarų žaidimą, nežiūrint ar bus 
laimėjimas ar pralaimėjimas. To
dėl tokių veiksmų, kaip žmogaus 
įspyrimas, aš niekuomet nedariau 
ir nedarysiu. Iš viso man ir visai 
komandai buvo didelė staigmena, 
kai pagrindinis teisėjas, o vėliau

VYTIETĖS PRALAIMI
Australių Eegels komanda eina 

be pralaimėjimo ir yra P. Aust- 
lalijos meisteris. Australų laik
raščiai gyrė vytietes padarius di
delę pažangą, bet pranašavo dide
lį pralaimėjimą. Priešininkių ko
manda, turėdama augštas žaidė
jas (jų centro puolėja 6-šių pė
dų), žaisdamos labai gražiai ir iš- 
vystydamos nepaprastą spartą da
ro pirmąjį metimą. Vytiečių puo
limas, žaisdamas labai veržliai ir 
darniai, į metimą atsako metimu. 
Gynimas, visų nustebimui, žaidžia 
labai gerai ir suparaližuoja prie
šininkių visą puolimą ir ypatin
gai augštąją centro puolėją. Pus
lankis baigiamas 16:18 priešinin
kių naudai. Antrasis puslankis 
vytiečių pradedamas labai nesėk
mingai: blogi sviedinio perdavi
mai ir nevykęs gynimas leidžia 
atsiplėšti taškais australėms. Prieš 
rungtynių pabaigą mūsų mergi
nos parodo dideles pastangas ir 
skirtumas pradedama tirpdyti 
mūsiškių staigiais prasiveržimais. 
Priešininkių komandoje pasireiš
kia nuovargis, bet rungtynių pa
baigos švilpukas išgelbsti aus t ra
les ir jos laimi 44:37. Taškai: O. 
Kelertaitė 20, M. Kelertaitė 10, 
Pečiulytė 5, Kitienė 2. Ignatavi
čienė ir Gumbytė labai gerai su
žaidė gynime. Po šių rungtynių 
Adelaidės dienraštis “News” pa
rašė, jog “Nors Vytis ir pralai
mėjo, bet garbė atitenka Vyčiai”. 
Korespondento nuomone reikalin
ga tobulinti pavienį ir komandi
nį gynimą.

JAUNĖS — SABRES ALL 
STAR 30:24 (18:9)

šį laimėjimą jaunės iškovojo 
sklandaus puolimo dėka, nors gy
nimas buvo ir silpnas. L. Radze
vičiūtei gavus penkias baudas ir 
išėjus iš aikštės, priešininkės taš
kų santykį šiek tiek išlygino, 
šiai jaunių komandai tai tikrai 
netrūksta kovos dvasios. Centro 
puolėja R. Andriusevičiųtė sėk
mingai darė metimus nuo baudos 
linijos, kai D. Radzevičiūtė buvo 
veržli puolime. Taškai: D. Rad
zevičiūtė 8, Andriusevičiūtė 18, 
Bartminaitė su L. Radzevičiūte 
po 2 ir Jaunutytė 0.

R. ARLAUSKAS PIRMAUJA

Žinomasis mūsų šachmatų meis
teris, R. Arlauskas, kelis metus 
težaidęs korespondenciniu būdu, 
vėl pradėjo žaisti ir šiuo metu

dalyvauja Adelaidės miesto šach
matų pirmenybėse. Jisai (turėda
mas 3i taško, yra. pirmaujančio
je vietoje. • <

AIKŠTELĖS {RENGIMAS
Lėšų telkimas sporto aikštelei 

prie Lietuvių Namų jrengti, eina 
labai pamažu. Organizacijos ir 
pavieniai asmenys prašomi paau
koti šiam svarbiam reikalui.

B.

Geelonge
VYTIS — THORNBURY 

17:19, 17:17, 3:11.
Viktorijos moterų krepšinio 

pirmenybėse Vytis po kietos ir 
permainingos kovos pralaimėjo 
australių komandai. Neapdairiai 
žaisdamos, vytietės pralaimėjo 
pirmą puslaikį gana dideliu taškų 
skirtumu. Antram puslaiky mū
siškės pradėjo geriau dengti ir 
tiksliau mėtyti. Penkiolika se
kundžių prieš rungtynių pabaigą, 
vytietės vedė dviejų taškų skir
tumu, bet aus t ra lės laimingu me
timu išlygino ir pro pratęsimo 
laimėjo. Visa komanda, ypatingai 
antrąjį puslaikį, žaidė gerai. Taš
kai: Šimkutė 6, Jonušaitė 5, Ber- 
tašiūtė 4 ir Buckytė 2.

VYTIS — Y.M.C.A.
42:21 (59:33)

Šias rungtynes mūsų vyrai žai
dė ypatingai gerai: gražūs deri
niai ir puikūs metimai visai su
žlugdė priešininkų gynimą ir iš
kovojo dar vieną laimėjimą Mel
bourne pirmenybėse. Visi koman
dos nariai sužaidė be priekaištų 
Taškai: Zenkevičius ir Bertašius 
po 12, Lipšys ir Šimkus po 10, 
Bacevičius 9 ir Kaladė 8.

VYTIS — Y.C.W. 28:30 (14:14)
Geelongo krepšinio pirmenybė

se jaunieji Vyties krepšininkai 
parodė atkaklų pasipriešinimą, 
pralaimėdami dviem taškais prieš 
stiprią australų komandą, kuri, 
Vyties I-jai komandai nedalyvau
jant, buvo laimėjusi 1958 m. va
saros sezono pirmenybes. Rung
tynių rezultatas keitėsi keletą 
kartų ir australai, naudodami 
žiauroką žaidimo taktiką ir pa
laikomi teisėjų neapdairumo, pas
kutinėse minutėse iškovojo lai
mėjimą. Taškai: Jonušas 15, 
Aukštikalnis 3,. Jomantas 6, Lip
šys ir Kisielius po 2.

— Dalyvi* — •

V. KARALIUS 
“DISKVALIFIKUOTAS”

Lietuviškos kilmės Anglijos 
Rugby rinktinės “žvaigždė”, Vin
cas Karalius, po ‘rungtynių su 
NSW Rugby League rinktine bu
vo už “tariamą žaidėjo įspyrimą” 
Australijos Rugby League cent
rinio komiteto diskvalifikuotas

PASAULIO FUTBOLO 
PIRMENYBES

Šiuo metu Švedijoje vyksta 
Vl-sios Pasaulio Futbolo (soccer) 
Taurės finalinių grupių pirmeny
bės. Milionams įvairių kraštų 
futbolo mėgėjų šios pirmenybės 
nustelbė visus tarptautinius po
litinius ginčus ir, ypatingai Eu
ropoje ir Pietų Amerikoje, šios 
finalinės pirmenybės daugiau rei
škia negu Olimpinės žaidynės. 
Šios finalinės žaidynės yra su
skirstytos į 4-rias grupes: I-ji 
grupė — Argentina, V. Vokietija, 
Čekoslovakija, Airija, II-ji — 
Prancūzija, Paragvajus, Jugosla
vija, Škotija, III-ji — Švedija, 
Meksika, Vengrija, Vali ja, IV-ji 
— Austrija, Brazilija, Rusija ir 
Anglija. Visos rungtynės vyksta 
8-se Švedijos miestuose.

šios pirmenybės kiekvieną die
ną yra plačiai komentuojamos 
viso pasaulio spaudos, radijo, te
levizijų ir kinų kronikų progra
mose. 1954-jų metų Pasaulio Tau
rės pirmenybes, įvykusias Šveica
rijoje, aprašė 1500 spaudos atsto
vų, o šiais metais Švedijoje jų 
yra dar daugiau. 1954-jų metų 
pasaulio čempionu buvo Vakarų 
Vokietijos rinktinė.

Daugumas iš dabartinių pir
menybių žaidėjų yra profesiona
lai ir jie iš futbolo turi labai 
dideles pajamas. Pietų Amerikos, 
Italijos ir Ispanijos geriausi fut
bolininkai yra apmokami tiesiog 
fantastiškomis pinigų sumomis, o 
savo kraštuose tiesiog idealizuo
jami. Kiekvienas vidutinio išsila
vinimo europietis vaikas gerai 
žino pavardes savo krašto gerųjų 
futbolininkų, iŠ kurių pvz.: Schia- 
fino, Julinho, Didi, Santos, Gro- 
sies, Zebecs, Strelcov, Netto, De 
Stefano ir kiti yra lygiai taip pat 
žinomi kaip Australijoje Hoad, 
Segman, Henricks, Konrad ir kt. 
Futbolas P. Amerikoje ir Euro
poje labai dažnai sutraukia 100. 
000-nes žmonių minias ir tų kraš
tų futbolo sąjungos yra vienos 
iš turtingiausių pasaulyje.

Po to, kai Uragyajus 1930 me
tais Montevideo laimėjo pasaulio 
čempiono vardą, šio krašto .vy
riausybė apdovanojo kiekvieną 
žaidėją paskirai: kiekvienas iš jų 
gavo gerame kvartale ptf žemės 
sklypą, kartu su moderniai įreng
tu šeimos namu. P. Amerikos gy
ventojai visuomet yra labai karš
ti ir ambicingi, kai jų krašto gar
bė yra pastatoma futbolo aikš
tėje. Brazilai neįsivaizduoja di
desnės katastrofos, kaip pralai
mėjimo žymesniųjų tarpvalstybi
nių rungtynių. Po 1954-jų metų 
pas. pirmenybių Berne, kur pu
siau baigmėje Brazilija pralaimė
jo Vengrijai 4-2, du brazilai žiū
rovai, nepergyvendami šio pralai
mėjimo, galvomis žemyn nėrė iš 
stadiono viršūnės ir abu užsimu
šė.

Šių metų Švedijos pirmenybė
se, buvęs čempionas V. Vokieti
ja sužaidė lygiąsias po 2 su Če
koslovakija, Jugoslavija laimėjo 
prieš Prancūziją 3-2. Šios valsty
bės savo grupėse yra aiškūs fa
voritai. Kitose rungtynėse: Vali- 
ja-Meksika 1-1, Paragvajus-ško- 
tija 3-2, Anglija-Brazilija 0-0, Ru- 
sija-Austrija 2-0, Argentina-Airi- 
ja 3-1.

Pirmam ratui baigiantis, ko
mandos atsistojo šia tvarka: I-joj 
grupėj: V. Vokietija 3 tšk., Ar
gentina *2, Airija 2 ir Čekoslova
kija 1, II-joj grupėj: Jugoslavi
ja 3 tšk., Prancūzija ir Paragva
jus po 2, Škotija 1, III-joj gru
pėj: Švedija ir Valija po 2 tšk. 
ir Vengrija su Meksika po 1, IV- 
jo j grupėj: Rusija ir Brazilija po 
3 tšk., Anglija 2 .ir Austrija 0. 
Kiekvienos grupės dvi geriausios 
komandos pateks į pusiau baig
mę.

ir visas Australijos Rugby komi
tetas patikėjo šoniniu teisėju, kai 
tuo tarpu aikštės teisėjas to vi
siškai nepastebėjo. Ką gi pada
rysi, teks trejas rungtynes ne
žaisti ir pailsėti.

žaisdami be V. Karaliaus ang
lai savo pirmąjį susitikimą su 
Australijos rinktine pralaimė
jo 25:8.
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HŪSIĮ WSTO6t
SIDNĖJUS
PAMALDOS

Birželio 29 d. — Petro ir Povi
lo šventėje, C*mperdowne, 12 vai. 
atnašausiu padėkos šv. mišias. Tai 
bus iškilmingos — giedotinės pa
maldos, atžymint mano kunigys
tės 20- metų jubiliejų, laike kurių 
“Dainos” choras ved. muz. K. Ka
valiausko giedos lotyniškas Liud
viko Mišias.

Pirmasis penktadienis liepos 
men. 4 d. Išpažintys Bass-Hillio 
bažnyčioje nuo *< vai. vak.

Liepos 6 d. pamaldos Banks
towno St. Brendan’s bažn. 10 vai. 
45 min.

K.P.P.
* Pranešama, kad kun. Petro 

Butkaus 20 metų kunigystės ju
biliejaus antroji dalis — pietūs 
įvyks tuoj po pamaldų, 2 vai. 
Petersham Town Hall, Crystal 
Str., prie pat geležinkelio sto
ties.

Kurie dar nesuspėjo užsirašy
ti, ypač iš toliau atvykę, gali i 
pobūvį patekti, užsirašydami įei
nant j salę.

MIRĖ H. ŠERKŠNYS
Š.m. birželio 13 d. Sidnėjaus 

miesto ligoninėje mirė Henrikas 
Šerkšnys, 53 metų amžiaus. Pa
laidotas birželio 17 d. Eastwoodo 
kapinėse. Į amžino poilsio vietą 
palydėjo- velionį jo šeimos nariai 
ir būrys draugų bei pažįstamų. 
Laidotuvių apeigas atliko kun. 
P. Butkus.

Velionis paliko liūdinčią žmo
ną Juliją Dargužaitę — šerkš- 
nienę, sūnų Rimą 24 m., Dalią 
20 m. ir Nijolę 12 metų amžiaus.

H. Šerkšnys buvo baigęs Šiau
lių Mokyt. Seminariją ir išklau
sęs VD Universitete Teisių fakul
tetą. Kurį laiką mokytojavo Kau
ne. Karo audros metu, pasitrauk
damas nuo sovietinės okupacijos, 
su šeima atsidūrė Vokietijoj, iš 
kur atvyko į Australiją. Gyveno 
Sidnėjuje, Eastwoode, kur buvo 
bebaigiąs įsirengti gražius na
mus.

Dar Vokietijoje skųsdavosi 
inkstais, o čia, sunkiai dirbant, 
ši liga dar paaštrėjo ir buvo mir
ties priežastimi.

SKAUTŲ VYČIŲ IŠVYKA
Sidnėjaus skautų vyčių kandi

datų būrelis birželio 28 d. išvyks
ta dviejų dienų kelionėn nuo Wa
terfall iki Cambeltown. Keliones 
tikslas yra pagilinti Australijos 
gamtos pažinimą bei atlikti pla
tesnę kompaso vartojimo prakti
ką. Lietingo oro atveju kelionė 
atidedama liepos 12 d.

DAIL. VL. MEŠKĖNAS 
LIGONINĖJE

Birželio 16 d. jis atsigulė 
Strathfieldo ligoninėn, kur po 
operacijos turės išbūti mažiau
siai dvi savaites.

PLUNKSNOS KLUBO
Pirmininkas prašo pranešti, kad 

liepos 6 d., sekmadienį, Klubo 
narių posėdis įvyks Al. Mauragio 
namuose, 55 Victor Ave, Picnic 
Point, Sidnėjuje. Posėdis prasi
dės 4 vai.

PERSIKĖLĖ J MELBOURNE

Kabramatiškių Cininų šeima 
persikėlė gyventi į Melbourną. 
Jie buvo gavę iš J.A.V-bių kon
sulato pranešimą, kad skubiai 
ruoštųsi vykti į Ameriką, bet 
apsisprendė pasilikti Australijoj.

N. Cininas yra buvęs Cabra
mattos Apyl. pirmininku ir abu 
su žmona yra mokytojavę sa- 
vaigalio mokykloje, kurią lankė 
ir jų sūnus..

N. Cininas suorganizavo Lietu
vių Karių Veteranų Sąjungos 
“Ramovė” Sidnėjaus skyrių, ku
riam dvejus metus ir vadovavo.

Canberros Lietuviams
Š.m. liepos mėn. 6 d. 4 vai. p.p., 

Y.W.C.A. salėje, Civike, šaukia
mas visuotinas Canberros Lietu
vių Bendruomenės susirinkimas.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Valdybos pranešimas.
3. Re v. komisijos pranešamas.
4. Naujos valdybos rinkimai.
5. Re v. komisijos rinkimai.
6. Einamieji reikalai.

Prašome tautiečius kuo skait
lingiausiai susirinkime dalyvauti.

Canberros Apyl. Valdyba.

KRAŠTO VALDYBOS 
PIRM. ADRESAS

Pranešama kad ALB Krašto 
Valdybos pirm. St. Kovalskis šiuo 
metu tebegyvena CanbeiToje ir 
jis yra pasiekiamas šiuo adresu: 
62 McGregor Street, Deakih, 
ACT.

ALB CABRAMATTOS 
APYL. V-BOS ADRESAS

VI. Bitinas, ALB Cabramattos 
Apyl. v-bos p-kas, prašo paskelb
ti naują V-bos būstinės adresą, 
būtent: 139 Railway P-de, Canley 
Vale, N.S.W.

Mielai p. L. STAŠIONIENEI, liūdinčiai dėl mamytės mirties 
ir p. Br. STAŠIONIUI, liūdinčiam dėl tėvelių ir brolio mir
ties, giliai užjaučia

E. K. RADAUSKAI.

Mielam prieteliui VLADUI BOSIKIUI, liūdinčiam dėl 
Sibire nukankintos mamytės mirties, gilią užuojautą 

reiškiu.
E.G.

E. ir A. GRUŠAUSKUS,
liūdinčius dėl mylimos mamytės mirties, 

nuoširdžiai užjaučiu
VL. BOSIKIS.

Mielą Bičiulį
VLADĄ BOSIKI,

liūdintį dėl savo brangios mamytės mirties Sibire, 
giliai užjaučia

J.B. LUKAVIČIAI.

VLADĄ BOSIKI,
Jo mylimai mamytei mirus Sibire, 
nuoširdžiai užjaučiame.

LAZAUSKAI ir MIELDAŽIAI.

į COSMOS TRADING CO. į
| S A V. A. VAITIEKŪNAS
X Siunčiame Jūsų pačių supirktus siuntinius Lietuvon ir Sibiran. X 
X SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA LIEPOS MĖN. 7 D. £ 
{ I ŠĮ TRANSPORTĄ SIUNTINIAI PRIIMAMI MELBOUR- 
į. NE IKI LIEPOS MĖN. 2 D. SIUNTINIAI ADRESA- $ 
X TUS PASIEKS APIE SPALIŲ MĖN. PRADŽIĄ. £
X Pradėkite siųsti vilnonius daiktus žiemai: * siuntiniai pri- £
X imami iki 44 Ibs. svorio. Oro pašto tarifas 12/6 už kiekvie- X
X ną s Ibs. svorio. X
❖ Pakartodami pereitų . metų tradiciją, apmokame pusę mui- A
X to vienam siuntiniui tiems klijentams, kurie per 1958 m. iš- X 
X siųs 7 ar daugiau siuntinius. X
X Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin- £
❖ kelio stotį prekine važta:
$ 2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325 £
X Mieste: 300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE (6 aukšta.) ¥ 
X TEL. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadie- Y 
X niais ir šeštadieniais). •?
< SKYRIAI: į
•jį SYDNĖJUJE: A. Mauragi., 18 Crinan St., Hurlstone Park, -j. 
? N.S.W., Tel. LL 5549 5
I ADELAIDĖJE: J. Lapiy., 28 Grange Ed., Hindmarsh, S.A.

BRISBANĖJE: K. Kriaučiūną., 82 Bywong St., Toowong, Bris- J J 
bane, Q’ld. TeL U 5827

PERTH: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
NEWCASTLE: 1. E. Gorow, 3 Smart St, Charlestown, New

castle, N.S.W. X
GEELONGE: K. Zdanavičių., 19 Oxford St., Geelong East, Vic. J; 

v Pas mūsų agentus galite gauti pigių ir gerų medžiagų siuntimui

ADMINISTRACIJA 
PRAŠO...

Baigiantis šių metų pirmajam 
pusmečiui, o taip pat ir finansi
niams metams, Administracija 
prašo Gerb. skelbimų davėjus: fir
mas, organizacijas, klubus ir pa
skirus asmenis, kurie iki šiol dar 
neapmokėjo skelbimų, galimai 
greičiau už juos atsilyginti. Kaip 
įprasta, finansinių metų užbai
gai kreditorių ir debitorių kny
gos turi būti subalansuotos bir
želio mėn. 30 d., nes nuo liepos 
mėn. 1 d. (pagal šio krašto po
tvarkius) prasideda kiti finansi
niai metai.

Taip pat gerb. M.P. skaityto
jai, neapmokėję pren. mokestį už 
š.m. pirmąjį pusmetį, prašomi ne
delsiant jį apmokėti, nes ilgi už
tęsimai labai apsunkina Adminis
tracijos darbą, o taip pat apsun
kina laikraščio leidimą.

M.P. Administratorius.

SPAUDOS 
BALIUS

MOŠŲ PASTOGĖS spaudos ba
lius šiemet įvyks rugpjūčio mėn. 
30 d., šeštadienį, Cabramattos 
miesto savivaldybės salėje.

BRISBANE
NEŽINAI NĖ DIENOS, 

NĖ VALANDOS...
Kaip nežinojo ir Juozas Mar- 

cinkus, apie 46 mt. amžiaus mū
sų tautietis, kuris grįždamas iŠ 
birželio trėmimų minėjimo suti
ko tragišką mirtį kelyje Brisba- 
nė — Sangate.

Jo trylikmetis sūnus šioje mo
tociklo katastrofoje taip pat su
žeistas ir yra ligoninėje.
DIEVO KŪNO PROCESIJOJE,

įvykusioje š.m. birželio mėn. 
15 d. Brisbanės parodų aikštėje, 
ir mes dalyvavome.

Tautinė ir Aušros Vartų Mari
jos parapinė vėliavos, apsuptos 
tautiniais rūbais pasipuošusių 
moterų ir baltais rūbeliais — ma
žų mergaičių, smarkiam ir šal
tam vėjui pučiant, pleveno mons
trancijoje į minias žvelgiančiam 
Kristui, tartum reikšdamos mū
sų — brisbaniečių lietuvių trejo
pą pergyvenimą: Brolių — sesių 
trėmimą į pražūtį, tragišką apy
linkės nario mirtį ir sugrįžimą į 
laisvę nekaltai kankintos vergi
joje jaunos lietuvaitės.

Kad ir nesuprato procesijoje 
judanti margoji minia mūsų jau
smų, bet vienas įžvelgė širdžių 
gelmes ir klausėsi mūsų sielos 
raudų... Tai Tas, kuris žino ir 
dieną ir valandą...

Corindas Povels.

GRAŽI ŠEIMOS ŠVENTĖ
Juozas ir Julija Ruzgiai š.m. 

birželio mėn. 7 d. atšventė savo 
vedybinio gyvenimo dvidešimt 
penktąsias metines — sidabrines 
vestuves, šia proga jie savo na
muose suruošė jaukias vaišes, pa- 
kviesdami didžiąją dalį mūsų ak
tyviosios bendruomenės. Sukak
tuvinis pobūvis sutapo su kun. 
S. Gaidelio atsilankymu Brisba- 
r.ėj, tad p.p. Ruzgiai buvo palai
minti ir bažnytinėse apeigose.

Tėvas Gaidelis sveikinimo žo
dyje ypatingai iškėlė 25-rių metų 
bendro šeimyninio gyvenimo su
kakties reikšmę šioje “divorsų” 
gadynėje.

Vestuvinis pobūvis, pagal lie
tuvišką tradiciją, paįvairinamas 
lietuviškos dainos ir muzikos, 
truko veik dvi dienas.

J. ir J. Ruzgių šeima Brisba
nės lietuvių tarpe yra žinoma 
savo pavyzdingu sugyvenimu ir 
kaip jautri visuose lietuvybės rei
kaluose. Brisbaniečiai p.p. Ruz- 
giams linki gražios ateities, o 
auksines vestuves švęsti — kur 
banguoja Nemunėlis.

Buvęs.

PADĖKA
Mieliems adelaidiškiams, suruo- 

šusiems tokias nuoširdžias išleis
tuves, paly dėjusiems ir atsisvei
kinant nepašykštėjusiems linkė
jimų, o taip pat bičiuliams mel- 
burniškiams ir sidnejiškiams, ma
ne globojusiems ir gražiai pri- 
ėmusiems, visiems, visiems tariu 
didelį ačiū.

Jonas Kalvaiti*.
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Photo Service
474 Chapel Rd., Bank.town, NSW

'Čia galima gauti š.m. birželio 
mėn. 14 d., Jungtinio Baltų Ko
miteto ruošto, tragiškiems birže
lio įvykiams paminėti koncerto, 
įvykusio Asssmbly Hali, foto nuo
trauką.

BRANGŪS SIDNEJIŠKIAI!
3 ALB CABRAMATTOS APYL. VALDYBOS IR SIDNE- 
g JAUS KOVO SPORTO KLUBO BALIUS, įvykstantis š.m. lie
pi pos mėn. 5 d. Cabramattos Civic Town Hali, yra ypatingas 
rO įvykis Sidnėjaus lietuvių gyvenime, nes suteikiama progos 
re vieną kartą metuose (ačiū Cabramattos Apyl. Vald.), plačiau 
j™ pabendrauti su Sidnėjaus sportuojančiu jaunimu.

šiame baliuje sportininkės bufete svečius vaišins viso
kiausiais lietuviško skonio patiekalais, sportininkai krupniku, 
alučiu, midučiu ir kitokiais šios rūši.s gaminiais,

Viešnios J. Valytės baletas, Br. Kiverio muzika ir gra- 
Ižiausios kovietės rinkimai.

Gros šešių instrumentų kapela. Pradžia
ga 2 vai. ryto.

Įėjimas pagal uždarbį: moterims 8 šil., 
-j Sportininkams ir sportininkams žemiau 
įį įėjimas veltui.

7 val. vak. pabai-

Valdyba.

vyrams — 12 šil.
16 metų amžiaus,

LAIŠKAI REDAKCIJAI
PAMIRŠTU REIKALU

Melbourne, Kensingtone turi
me taip vadinamus Parapijos na
mus. Kun. P. Vaseris tų namų 
pirkimu susirūpino tada, kai pra
sidėjo akcija ir pinigų rinkimas
Melbourne Lietuvių Namams. I 
Per spaudą ir bažnyčioje kun. 
P. Vaseris skelbė, kad reikia pa
rapijos namų, nes nėra kur lie
tuvių kunigams gyventi. Namai 
buvo nupirkti, tik iki šiol ten nė 
vienas lietuvių kunigas neapsigy
veno, o kambariais naudojosi p. 
S. Balčiūnas ir kiti.

Dar gražiau su namų teisiniu 
šeimininku. Rinko aukas parapi
jos namams, tačiau niekur nieko 
neskelbus ir aukotojams nieko 
nepranešus namai buvo nupirkti 
kun. P. Vaserio, p. J. Gylio ir p. 
Z. Raudžio vardais, o spaudoje 
skaitėme, kad namai nupirkti Ca
ritas vardu. Galėtumėm manyti, 
kad šie trys asmenys nėra tik
rieji namiį savininkai, o tik Ca
ritas patikėtiniai. Nė vienas ta
čiau melburniškis nežino, kad 
kokia nors Lietuvių Carito orga
nizacija egzistuotų, niekas nėra 
matęs tos organizacijos įstatų.

Reikalas jau buvo lyg ir pa
mirštas, nes į šiuo klausimu užuo
minas spaudoje namų savininkai 
nieko nėra paaiškinę. Jei dabar 
Lietuvių Katalikų Federacijos 
laikraštis “Tėviškės Aidai” taip 
rimtai susirūpino dėl Melbourne 
Lietuvių Klubo pirkinio, tai gal 
ta pačia proga melburniškiai ga
lėtų išgirsti, kaip gi reikalai yra 
su Carito namais? Lietuvių Klu
bo namų dalininkais yra visi, kas 
prie jų yra prisidėjęs. Klubo įs
tatai yra visiems prieinami įsi
gyti. Jei kam tie įstatai nepatin
ka, jei nepatinka nupirkti na
mai, tai už dviejų mėnesių šau
kiamam klubo susirinkime galės 
dėl to kalbėti ir reikalauti pa
keitimų. Bet kada bus galima 
kalbėti dėl Carito įstatų ir na
mų?

J. Bėrius.

NAMAI AUGA

Varžybos yra geras dalykas, jei 
pagrįstos sveikais pagrindais. Jos 
pakelia darbo našumą; jos yra 
akstinas pasiekti geriausiems re
zultatams.

Bendruomeninėje veikloje var
žybos taip pat yra sveikintinos, 
šiuo metu vykstančios varžybos 
tarp Sidnėjaus ir Bankstowno 
apylinkių dėl .įsigijimo savų na
mų jau davė nemažus rezultatus.

Sidnėjaus lietuvių apylinkės 
prie centrinio susisiekimo mazgo 
įsigijo seną viešbutį, kuris be di
delių remontų ritaikintas organi
zacinei veiklai: yra biliardo kam
barys, du stalai tenisui atskiruo
se kambariuose, sporto klubo būs
tinė, šachmatų kambarys, svetai
nė, virtuvė. Svetainė pakankamai 
didelė šeštadienio šokiams, mo
kyklai, susirinkimams, choro re
peticijoms ir kitkam. Palaipsniui 
pradėjus vykdyti pagrindinį re
montą, pirmoj eilėj bus įruošta 
salė su 300 sėdimų vietų.

Bankstowno lietuvių apylinkė 
išmūrijo pastatą — salę su 380 
sėdimų vietų. Joje vyksta susi
rinkimai, įvairios sueigos, dirba 
mokykla. Be to, šalia salės įruoš- 
šiamos aikštelės žaidimams.

Reikia pripažinti, kad tik var
žybų dėka auga tokie du lietu
viški židiniai netoli vienas kito.

Žinoma, vienerius namus sta-

, tant greičiau ir lengviau jie bū
tų įrengti ir bendruomenė nebū
tų apsunkinta tokiomis didelėmis 
išlaidomis. Sidnėjuj užtektų ir 

i vienų namų, bet vienų namų idė
jai kelias buvo užkirstas jau prieš 
keletą metų, kai Sidnėjaus lietu
viai buvo suskirstyti į atskiras 
apylinkes, šis suskirstymas įvy
ko, kai dar nebuvo galvota apie 
savą lietuvišką židinį ir nebuvo 
numatyta, kad tai suskaldys lie
tuvius į dvi atskiras stovyklas, 
kurios gyvai jaučia, kad savas ži
dinys kiekvienai reikalingas. To 
rezultate dveji namai.

Tiek Sidnėjaus tiek ir Banks- 
towno apylinkių lietuviai didžiuo
jasi savo pasiekimais ir rūpestin
gai planuoja pradėtų darbų vyk
dymą. Bet apylinkių nariai turi 
gerai įsisąmoninti, kad jų įsipa- 
reigavimas yra milžiniškas! Pra
dėtam darbui reikalingos visų 
apylinkės narių piniginės aukos, 
jų darbas ir moralinė stiprybė. 
Ir tik tikslo atsiekimas pateisins 
šias varžybas, vykstančias mūsų 
bendruomenėje, statant dvejus 
namus.

Rūta

ATVIRAS LAIŠKAS
P.L.S.S. AUSTRALIJOS 

RAJONO VADUI, VYR. SKTN.
ANTANUI KRAUSAI

Mes, Sidnėjaus lietuvių skautų 
vyčių “Geležinio Vilko” būrelio 
nariai, norime šiuomi išreikšti 
savo nuoširdžią padėką ir gilų pa
sitikėjimą Tavo padėtomis pas
tangomis ir realiu darbu skauty- 
bės ir lietuvybės labui. Mes jau
čiame, kad ir ateityje, taip kaip 
Tu dirbai praeityje, nenuleisi 
rankų ir sieksi tų idealių tikslų, 
kuriuos esi nusibrėžęs mūsų, lie
tuvių skautų, ateičiai. Mes tiki
me, kad Tavo darbo vaisiai atsi
lieps teigiamoje atmosferoje Ta
vo ir mūsų ryžte — laisvoje 
Lietuvoje.

Sidnėjaus lietuvių skautų vyčių 
“Geležinio Vilko” būrelis.

Sydney, 1958.VI.7.

Pajieškojimai
PATIKSLINKITE ADRESA,
J. Rakauskas (ar panašia pa

varde), atsiuntęs Mūsų Pastogės 
vardu £ 1.0.0, iš Mornington paš
to, Vic., prašomas pranešti šio 
laikraščio Administracijai savo 
pavardę, adresą ir už ką siuntė 
pinigus.

★ Mykolo Šimkūno, gyvenusio 
c/o Forest-Commission 1 Broad
ford, Victoria. Jiško motina iš 
Lietuvos. Rašyti: M. Petronis, 
152 Liverpool Rd., Enfield, 
N.S.W.

SIUNTINIAI
Mes persiunčiame Jūsų pačių su* 
pirktus ir iš mūsų firmos sandė
lių dovaninius siuntinius į Lietu
vą ir So v. Sąjungą.

ATSTOVAUJAME 4*TAZAB”
. FIRMĄ LONDONE

M. Petronis
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, 

(SYDNEY). TEL. UJ 5727
Darbo valandos: 9-7 darbo dieno
mis, šeštadieniais 9-12, kitu laiku 
— susitarus.

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balston St., St. KiMa, Vic.

Tel. LB 4083.

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