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KELIOS AKTUALIJOS
APIE ARABUS IR AFRIKIEČIUS

Visos paskutinės arabų kraštų 
revoliucijos buvo surengtos jaunų 
ambicingų karininkų, su jais vei
kiančių politikų ir minios. Visi 
kartu jie traukia arabų naciona
lizmo vežimų. Bagdado žinios la
bai panašios j tas, kurios prieš 
d ve jis metus buvo gautos iš Am- 
mano (Jordano sostinė), o kiek 
anksčiau iš Kairo. Kiekvienu at
veju kariuomenė įsikišo i politikų 
ir koksai nors jaunas, Anglijoje 
auklėtas karininkas perėmė val
džią. Generolas Ali abu Niwar — 
jordanietis sukilėlis ir generolas 
Najib Kubaiya, pirmininkas Ira
ko revoliucinės tarybos, abu yra 
baigę anglų karo mokyklas. Pa
klausite, kodėl su jais nerandama 
bendros kalbos?

Pirmiausia gal todėl, kad britų 
auklėjimo sistema ir karo mokyk
los nesistengia specialiai auklėti 
britų simpatikų. Būna, kad pui
kus anglų kalbos vartojimas ir 
Savile-Row siūtoji elegantiška 
uniforma dažnai dengia didžiai 
prieš britus nusistačiusi asmenį. 
Dažnai juokaujama, kad reikia 
saugotis pypkę rūkančio arabo 
karininko, nes kaip tik tas, kuris 
ąngliškiansiai atrodo, širdyje gali 
būti labiausiai antibritiškas. Ne
paisant kai kurių vakarietiškai 
nusiteikusių karininkų, dauguma 
arabų karininkijos nepakenčia va
kariečių pranašumo ir pačių va
kariečių. Jau garsusis Glubb Pa
sha, buvęs arabų legijono vadas 
anglas, sakydavo: "Kas vadovau
ja kariuomenei, tas vadovauja ir 
visam kraštui Art. Rytuose”. Kol 
tos kariuomenės buvo mažos, tai 
maža buvo ir bėdos. Tačiau joms 
praturtėjus lėktuvais ir tankais ir 
moderniaisiais ginklais prireikė 
labiau išsilavinusių karių ir kari
ninkų, mokančų naujus ginklus 
vartoti. Arabų aristokratiją pa
keitė neturtingų viduriniųjų kla
sių prasilavinusi karininkija, kuri 
negali šaltai žiūrėti, kad jų kraš
tų turtus išnaudoja svetimšaliai 
arba kaip, pvz., anglų karininkai 
gauna daug geresnius atlygini
mus. Po truputį visus senuosius 
anglų draugus aukštuosius kari
ninkus pakeitė nauji jauni vyrai, 
geriau sugebą atskirti kupranu

RAŠYTOJA PASAKOJA...
Vakarų žmonės dabar dažnai 

lankosi Maskvoje ir aprašinėja sa
vo įspūdžius. Kitoki gali būti įspū
džiai emigranto, kuris buvo pabė
gęs nuo bolševikų revoliucijos ir 
dabar po daugelio metų vėl galėjo 
pamatyti naują Maskvos gyveni 
mą. Toki įspūdžiai buvo paskelbti 
prancūzų dienraštyje "Figarą”. 
Tai įspūdžiai kunigaikštienės Zi- 
naidos Šakovskos, kuri buvo 10 
metų mergaitė, kai Rusijoje kilo 
revoliucija.

Nuo revoliucijos ji su šeima pa
bėgo į užsienius. Paryžiuje 192G 
ji ištekėjo už studento grafo Ma- 
levskio, kuris paskiau gavo Belgi
jos pilietybę ir perėjo į diplomati
nę tarnybą. Jis diplomatas, o ji 
rašytooja, prancūzų rašytoja, pas
kelbusi trejetą romanų.

Diplomatas Malevs kis dabar nu
keltas į Maskvą. Priėmimo meta 
Zinaidai teko apsilankyti Krem
liuje.

"Iš visų suaugusių žmonių So
vietų Sąjungoje, kuriuos esu su

garį nuo tanko. Naujoji karinin- 
kija nusistačiusi nacionalistiškai ‘ 
ir kiek pavydžiai. Jai tokie kari
ninkai, kaip pik. Naseris, yra pa
vydėtini pasisekimo pavyzdžiai. 
Naseris irgi atėjo iš kuklios pa
prastos šeimos, išvarė "imperia
listus” ir nuvertė monarchą Fa- 
rūką.

Arabų kariuomenės eiliniai pa
prasti ir paklusnūs. Jie ištikimi 
pirmiausia savo šeimoms, paskui 
savo giminėms, o paskui savo tie
sioginiam vadui. Karaliai ar pre
zidentai jiems nieko nereiškia. 
Jei karininkas jam liepia kariau
ti, jis kariauja. Maža kas tokių 
kareivių yra girdėjęs apie Rusi
ją, o apie komunizmą jie supran
ta tiek pat, kaip anglų eiliniai 
apie egzistencializmą. Visų arabų 
bendras bruožas — žydų neapy
kanta. Jie bijo žydų planų suda
ryti ant arabų sprandų savąją 
imperiją,

Anglams pasitraukus iš Egipto, 
jaunieji karininkai pradėjo reng
ti sukilimus ir planuoti perimti 
valdžią visuose arabų kraštuose. 
Izraelio baimė ir neapykanta ver
čia visus arabus daugiau ar ma
žiau jungtis. Vakarų pastangos 
palenkti į sav& pusę tą jaunųjų 
karininkų judėjimą dovanomis, 
paktais ar paskolomis ned^ė jo
kių rezultatų. Net ir Glubb Pa- 
shai, mokėjusiam su jais kalbėti, 
nepavyko pakeisti jų įgimto gal
vojimo ir įsitikinimo, kad Vaka
rai palaiko Izraelį. Tie karininkai 
visą laiką intrigavo ir intriguoja 
prieš Angliją ir yra pasirengę 
susidėti net ir su pačiu velniu, 
kad tik galėtų atsikratyti Vaka
rų įtakos ir likviduoti Izraelį.

E.L.I.
--------  X ---------

Nesenai įvyko Accros suvažia
vimas. Aštuonių nepriklausomų 
Afrikos valstybių vėliavos ta pro
ga pakilo.

Tiesa, suvažiavimo išdava nedi
delė: viešas pasisakymas dėl Eu
ropos rasinės ir kolonialinės po
litikos, protestas prieš numaty
tus Sacharoje Prancūzijos atomi
nius sprogdinimus, pasisakymas 
už Alžyrijos laisvę ir nepriklau

tikusi Chruščiovas vienintelis at
rodė laimingas. Jis pilnas iškilmin
gumo. Baigėsi jam laikai, kada 
jis turėjo šokti priešais Staliną! 
Dabar jis galybės viršūnėje. Jo 
grubiame veide išrašytas gudru
mas ir apgaulė; jo kojos tvirtai at
sirėmusios i realybės dirvą. Už jo 
kiek komiško pavidalo slepiasi ryž
tingumas, energija, sveikas protas, 
garbėtroška ir — kas yra pavojin
ga jam ir mum — impulsyvumas”..

Per pietus Zinaidą pasodino ša
lia Serovo, žinomo saugumo virši
ninko, kuris visai tiesmukai, tik 
prisėdęs, pradėjo ją klausinėti, 
kaip tikras tardytojas: "Tamsta 
juk kilus iš Maskvos, ar ne?”

Pasikalbėjimo metu Serovas po 
kelis kartus pasitraukdavo nuo 
stalo ir išeidavo iš kambario.

"Su tamsta, generole, negalima 
kalbėtis, — juokais kalbėjo jam 
Zinaida, — po kiekvieno klausimo 
tamsta vis bėgi, kad įtrauktum at
sakymą J kartoteką” — Lyg jaus
damasis kaltas, Serovas atsipraši

somybę, griežtas Prancūzijos pa
smerkimas dėl Alžyro, Kamerūno 
ir Togo, susitarimas dėl aštuonių 
Afrikos valstybių bendradarbia
vimo, nutarimas sudaryti prie 
Jungtinių Tautų "Afrikos Tautų 
tarybą”. Šito suvažiavimo atida
rymo diena, nutarta laikyti Afri
kos tautų šventės diena. Kitas 
Afrikos nepriklausomų valstybių 
suvažiavimas numatytas sušaukti 
Addis Abebos mieste 1960 metais.

Accros suvažiavimo nutarimai 
paliečia santykius tarp Afrikos ir 
Europos. Šitai yra paskutinė ko
vos fazė prieš Europos kolonia
lizmą. Prieš trejus metus spalvo
tų tautų suvažiavimui Bandunge 
vadovavo Azijos tautos. Afrikos 
tautos buvo tik žiūrovai. Dabar 
Acrra paskleidė Afrikos tautų 
balsą.

Accros suvažiavimas pasisakė 
už kovą prieš Europos tautų ko- 
lonialinį viešpatavimą. Ligi šio 
suvažiavimo kiekviena Afrikos 
tauta rūpinosi tik savo likimu. 
Ghana spyrėsi prieš Angliją. Al
žyro priešas buvo Prancūzija. Mo
zambikas stengėsi išstumti portu
galus ir t.t. Buvo išsklaidytos 
jėgos. Dabar Accros suvažiavimas 
paskelbė Prancūziją visų Afrikos 
tautų priešu Nr. 1. Alžyro išlais
vinimas nėra tik Alžyro kaimy
nų — Tuniso ir Maroko — rei
kalas. Prie to žygio žada prisidė
ti Etiopija, Ghana, Liberija ir kt. 
Afrikos tautų sąjunga padidino 
juodojo pasaulio tautų jėgą.

Accros suvažiavimas nutarė 
įkurti naują politinį Afrikos kon
tinento centrą. Ligi šiol Afrikos 
kontinentas rėmėsi dviem politi
niais centrais — Johanesburgu ir 
Kairu. Prie šitų centrų nuo šio 
suvažiavimo prisidėjo ir Accra. 
Ghana yra pirma Afrikos valsty
bė, išsikovojusi nepriklausomybę. 
Dabar šita šalis imasi iniciatyvos 
tapti politiniu Afrikos ir afrikie
čių centru.

Atrodo, kad Vakarų politika 
Afrikos atžvilgiu reikalinga per
žiūrėjimo. Afrikos tautų nekant
rumas kiekvieną dieną auga. At
siranda vis didesnis plyšys tarp 
Europos ir Afrikos. Didelį Afri
kos tautų kurstymo darbą atlie
ka Egiptas.

Accros suvažiavimas kolkas at
viros kovos prieš Europą nepa- 
sklebė. Nkrumah santykių klausi
mą pridengė glostymu. Bet glos
tymas yra tik laikinas politikos 
kelias.

nėjo ir vėl savo klausimais ataka
vo Zinaidą:

"Tikriausiai tamstos giminių 
kas nors liko Maskvoje, ir tams
ta norėtum su jais pasimatyti.”

"Sunku patikėti, kad būtų kas 
nors likęs. Seniai bus visi iš
šaudyti”.

"Gal vis dar ne visi”, abejojo 
Serovas. “Kas nors dar išliko”.

“Šiaip ar taip, nežinau jų ad
resų”.

“O tai ne bėda,” sušuko Sero
vas. “Pasakykit tik pavardes, ir 
aš bematant surasiu”.

"Aš tuo neabejoju, bet aš bijau; 
jie patyrę, kad Ieškote jų, numirs 
iš baimės ar sau galą padarys ank
sčiau, nei sužinos, kad ieškote jų 
pačiais gražiausiais tikslais”.

Atsisakius nuo Serovo patarna
vimų, Zinaida savo ruožtu stengėsi 
susirasti ką nors iš giminių ar se
nų draugų. Deja. Telefonų knyge
lėje ji veik nerado jokių senų pa
vardžių, žinomų Maskvoje per iš
tisus šimtmečius. "Radau tik vieną 
Trubeckį, bet nė vieno Obolenskio, 
nieko iš ščerbatovų, Bariatinskių, 
šusakovskių, Volkonskių”. Paga

UNO PILNATIES

POSĖDŽIŲ ŠEŠĖLYJE
TRYS VALSTYBIŲ BLOKAI VEŽASI SKIRTINGUS PLANUS. 

VISUR DOMINUOJA PROPOGANDINIS ASPEKTAS. KAI ART. 
IR VID. RYTUOSE JAUČIAMAS POLITINIO ĮTEMPIMO ATO
SLŪGIS, TAI TOLIMUOSIUOSE RYTUOSE MILŽINIŠKOJI KO
MUNISTINĖ KINIJA KONCENTRUOJA SAVO ARMIJAS. FOR- 
MOZOS IR PIETŲ KERĖJOS VYRIAUSYBĖS ALIARMUOJA VIE
ŠĄJĄ PASAULIO NUOMONĘ, O AUSTRALIJA BŪGŠTAUJA 
DĖL INDONEZIJOS PASIRUOŠIMŲ.

Jau nėra paslaptis, kad prasi
dėjęs Jungtinių Tautų pilnaties 
posėdis greičiausiai negalės at
siekti jokių pozityvių nutarimų, 
nes skirtingi savo siekimais vals
tybių blokai pasiruošė, galima 
sakyti, diametraliai priešingus 
planus, kaip apraminti Art. ir 
Vid. Rytų įtemptąją situaciją.

Amerikos delegacija, kuriai 
pirmame posėdy vadovaus pats 
prez. Eįzenhoveris, komentatorių 
nuomone, pasiūlys Arabų valsty
bėms konkrečią ekonominę pagal
bą, jei kiti UNO nariai ir patys 
arabai tam pritars. Be to, mano
ma, kad Amerika laikysis princi
po, aiškindama, kad ji savo ka
riuomenės dalinius iš Libano ati
trauks tik tuo atveju, jei to kraš
to vyriausybė pareikalaus.

Paskutinėmis žiniomis, Libane 
padėtis visiškai nurimo. Sukilėliai 
palaiko naujai išrinktą preziden
tą ir žada baigti savo pasiprie
šinimą, kai tik amerikiečių pajė
gos apleis kraštą. Yra žinių, kad 
amerikiečių jūros pėstininkų dali
niai jau išeina iŠ Libano, drauge 
pasiimdami ir dalį sunkiųjų gink
lų. Tačiau atrodo, kad šis dalinių 
mažinimas tėra tik propogandine 
priemonė UNO pilnaties posėdžio 
nuotaikoms nuraminti.

Sovietų delegacija, kuriai vado
vauja užs. reik, ministeris Gro
myko, atvykusi Niujorkan pareiš
kė, kad ji griežtai reikalaujanti 
amerikiečių iš Libano ir britų — 
iš Jordano nedelsiamo pasitrau
kimo. Tačiau šis jų pareiškimas 
yra jau daug švelnesnio pobūdžio, 
nes negrąsinama visuotino karo 
baubu ir siūloma net — nusiųsti 
į šiuos kraštus sustiprintas UNO 
ekspertų komisijas taikai prižiū
rėti. Toks netikėtas sovietų "nuo
laidumas”, manoma, daromas tik 
todėl, jog jie puikiai žino, kad 
kieti reikalavimai UNO narių 
daugumai nebus priimtini, taigi 
tuo atveju jie savos rezoliucijos 

liau jai pasisekė rasti pavardę sa
vo vieno pusbrolio.

Kada ji paskambino ir pasisakė 
savo pavardę, kitam telefono ga
le jos giminaitis staiga nutilo. “Aš 
tetos Ani duktė. Aš dabar Mask
voje atvykau keliem mėnesiam ir 
pagalvojau, kad galėtume susi
tikti”.

Nors kitam gale reiškė didelį 
džiaugsmą, kad ji gyva ir čia at
vykus, bet susitikti atsisakė.........

Tik Zinaidos klausiamas, jis pa
sakė apie kitus šeimos narius: tas 
ir tas jau 20 metų yrc| šiaurėje, 
tas ir tas kažkaip staiga miręs.

Zinaida pykį pastebėjo, kaip 
gatvėje paskui ją ėjo pagyvenęs 
žmogus, apie 60 metų, inteligen
tiško, bet išvargusio veido. Jis už
kalbino Zinaidą pirmas, pasisaky-' 
damas, kad ją laiko emigrante. I 
Taip ji iš pažiūros atrodanti.. Iš 
pasikalbėjimo ir apsilankymo jo 
kambarėlyje paaiškėjo, kad jis bu
tų galėjęs gyventi geriau. Bet sa
vo sąžinėje jis negalėjęs daryti 
kai ko, kas būtina daryti, norint 
pakliūti į privilegijuotą klasę. Kai- ' 
bėjo apie “seksotus”, t.y. žmones,1 

vistick nepraveš, o grąsinimų ne
galės įvykdyti, kas, suprantama, 
nepasitarnaus jų taip vertinamai 
propogandai.

Arabų valstybių blokas, kurios 
garsiakalbiu yra Egiptas, spėja
ma, vežasi perspėjimo rezoliuciją 
abiems minėtoms valstybių gru
pėms ir pageidaus, kad jas visi 
paliktų ramybėj, nesikišdami į ki
tų suvereninių valstybių reikalus. 
Jų nuomonę palaikąs ir Jungt. 
Tautų gen. sekretorius norvegas 
Hamarskjoeld.

Tačiau tokiu, iš paviršiaus at
rodančiu ramiu, į derybas susi- 
važiuojančių visų žem,ės rutulio 
delegacijų nusiteikimu dar neiš
sprendžiama pasaulio politikos 
įtampa. Kai vienur ruošiamasi 
kalbėtis, savaime aišku — nevai
singai derėtis, tai kitur, o šiuo 
kartu Tolimuose Rytuose, tven
kiasi tamsūs karo debesys ir bijo
masi, kad komunistinis sąmokslas 
gali mestis į avantiūrą ten ,kur 
iš paviršiaus atrodo ramiausia.

Paskutinėmis valandomis sklin
da aliarmuojančios žinios, kad 
Raud. Kinija traukia masines sa
vo kariuomenės pajėgas prie Ko
rėjos, Pietų Kinijon ir priešais 
Formozą. ši armijų koncentraci
ja nesanti skirta vidaus rimčiai 
saugoti, bet rodanti akyvaizdų 
pasiruošimą dideliam puolimui. 
Prie Formozos vėl padažnėjo rau
donųjų lėktuvų eskadrilių pasiro
dymai ir prabilo jų artilerija, ap
šaudant! nacionalistų laikomas 
salas.

Visa tai rodo, kad komunistai 
nesirengia leisti vakariečiams 
ilsėtis ramybės būsenoje, o čia, 
ar ten vis sudarinėja politinę 
įtampą, vienur laimėdami kąsnį 
naujos teritorijos, kitur — pa
lenkdami vieną — kitą baugščią 
vyriausybę savo pusėn ar telaimė- 
dami tik propogandos mūšio lau
ke.

kurio yra įpareigoti pranešinėti 
saugumui apie savo draugus ir 
kaimynus...

Per naują pažįstamą Zinaida 
mėgino surasti ką nors iš šeimos 
savo draugės, kuri buvo emigra
cijoje ir prašė patirti apie savo 
brolį. Jos brolio nerado, bet rado 
jo sūnų. Pasirodė, kad jos brolis 
buvo išsiųstas į šiaurę 15 metų. 
Paskui paleistas be teisės grįžti: 
ten jis vedė, ir jam gimė tas sūnus.

Bet deportuotų vaikam nelei
džiama lankyti aukštųjų mokyklų.

Vaikinąs dirba fabriku, rodė 
didelius gabumus, padarė kažko
kį technikos išradimą, gavo didelę 
piniginę premiją. Nuo premijos 
jis atsisakė* vis prašydamas, kad 
jam leistų studijuoti universitete. 
Pagaliau jam leido, ir tada jis at
vyko į Maskvą. Jo tėvui buvo pri
taikyta amnestija tik po Stalino 
mirties. Jis parvyko į Maskvą be
veik tą pat dieną, kada į ją atvy
ko ir Zinaida. Bet rytojaus dieną 
mirė. Širdis neatlaikė. Po 38 me
tų ištrėmimo jis nebegalėjo pakel
ti pirmos dienos laisvės.

Savo įspūdžius Zinaida baigia

Savaitės Žinios
* Australijos vyriausybės tie

kimo ministeris paskelbė, kad ga
minamos elektronų pagelba val
domos raketos, kurias gali naudo
ti pėstininkai prieš priešo tankus, 
pakrančių laivus ir visokius gelž
betoninius įsitvirtinimus, šis gin
klas esąs pirmasis tokios rūšies 
pasauly.

Tatai esąs nepaprastos reikš
mės laimėjimas ir jau dabar D. 
Britanija užsakiusi 150 tokių ra
ketų. ši "Malkara” vardo rake
ta tesverianti tik 200 svarų ir ka
riuomenė galinti ja naudotis iŠ 
sunkvežimių.

Be šio grynai australiško išra
dimo, Anglija Woomeroj jau ga
mina priešlėktuvines raketas, ku
rios, radijo bangomis valdomos, 
greit ir tiksliai galinčios sunai
kinti kiekvieną priešo lėktuvą.

* Iš Jugoslavijos oficialiai pra
nešama, kad sovietai per Albani
ją siunčia teroristų grupes, ku
rių tikslas nuversti Tito vyriau
sybę.

* Jordano karalius Huseinas 
viešai metė kaltinimą, kad šnipų 
ir sabotažnikų tinklas Ammane 
(Jordano sostinėje) naudojosi 
UNO susisiekimo priemonėmis. 
Sirijos slaptoji policija ir Libano 
sukilėliai, esą, slapta vežė gink
lus į Ammaną UNO lėktuvais, 
ši UNO priemonėmis atgabenta 
karinė medžiaga, daugiausia 
sprogdmenys, esą, buvę priežas
timi, kad Jordane tik kelių mėne
sių laikotarpyje įvyko per 200 
sprogimų prieš vyriausybės pozi
cijas ir paskirus asmenis.

* Oficialiai pranešama, kad 
Indijos ir Pakistano pasieny vyks
ta susirėmimai. Pakistano vyriau
sybė kaltina Indiją, jog pastaro
sios kariuomenės daliniai okupa
vo Pakistanui priklausančią Sur- 
mos sritį su 34 kaimais.

Indijos min. pirm. Nehru par
lamente pareiškė, kad dėl šių pa
sienio incidentų jis įsakęs pra
vesti kvotą.

* Olandijos vyriausybė prane
ša, kad ji yra pasiruošusi pasiųs
ti didesnius kariuomenės dalinius 
j vakarinę Gvinėją, kadangi In
donezijos ginklavimasis sovietų 
ginklais keliąs rimto pavojaus, 
jog prez. Soekamo galįs rizikuoti 
bandyti šią teritoriją okupuoti.

Praeitą savaitę Australijos vy
riausybė viešai paskelbė, kad ji 
atydžiai sekanti skubų Indonezi
jos ginklavimąsi Čekoslovakijos ir 
Lenkijos tiekiamais ginklais, ypač 
naujausio tipo lėktuvais, čia 
reiškiama nusistebėjimo, kuriuo 
būdu neturtinga valstybė gali at
silyginti už ginklus ir kokiomis 
sąlygomis sovietai siunčia savus 
instruktorius ir technikus.

* Prez. Eizenboveris i.m. spa
lio 1 d. paskyrė Tautine Maldos 
Diena visoj Amerikoj.

palygindama palikusių tėvynėje ir 
emigracijoje padėtį:

"Baltieji emigrantai, lygiai kaip 
ir likę Rusijoje, patyrė daug rū
pesčių ir skurdo; bet jie gyveno, 
ir jų vaikai išaugo laisvi nuo bai
mės... Traginga emigracija, var
ginga tremtis — aš tai pergyvenau 
su skausmu, kai man kraštuose, 
kuriuose gyvenau, primindavo, jog 
aš tik užsienietė. Bet kada aš kla
jojau Maskvos gatvėm, tai galvo
jau, kad visa tai, ką mes anksčiau 
įsivaizdavom kaip sau didelį ban
dymą, iš tikrųjų mum buvo tik 
ypatinga Dievo malonė”... ....

D.L
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ŠLAPIA IŠKYLA
Melbourne “Džiugo” tuntas kar
tu su Geelongo “Šatrijos” vieti- 
ninkija padarė bendrą iškylą į 
sniegą. Iškylą suorganizavo ir jos 
ūkinius reikalus tvarkė “Džiugo” 
tunto ūkio ministeris v. skltn. K. 
Kuzmickas. Iškylai energingai 
vadovavo psktn. A. Gabas.

Liepos mėn. 19-tos dienos ry
tą sužinota, kad Donna Buang 
kalno viršūnėje sninga. Melbour- 
niškiai į kalną vyko sunkvežimiu, 
geelongiškiai privačiomis mašino
mis..Iš viso iškyloje dalyvavo apie 
60 skautą ir skaučių.

Pakeliui į kalną saulė skaidriai 
švietė, tačiau kylant augštyn pra
dėjo lyti. Aukščiau kylant pradė
jo vis smarkiau pilti. Atvažiavus 
į sustojimo aikštelę oras visai pa- 
biuro. Skautai, vis dėlto nenusto
dami nuotaikos, pasiėmę užkand
žių patraukė kalno viršūnės link, 
tikėdamies rasti sniego. Ir nenusi
vylė. Viršūnėje vietoj lietaus kri
to sniegas. Tačiau kol sniegą pa
siekė, ploniau apsirengę peršla
po nuo lietaus. Kai kurie bijoda
mi persišaldyti buvo storai apsi
rengę. Tad lipdami j kalną mirko 
prakaite.

SUGRĮŽUS IS PACIFIKO (26)MŪSŲ PAVARDĖS IR MILIJONAI
JUOZAS J. BACHUNAS, SODUS, MIH1GAN

Važinėjant po Ameriką ir pa
saulį ir susitinkant su lietuviais, 
niekam nebus nuostabu, jei pasa
kysiu, kad pirmas dalykas, su ku
riuo čia tenka susidurti, yra be 
abejonės lietuviškos žmonių pa
vardės, o dažnai, ypač kalbant 
apie jaunąją lietuvių generaciją, 
ir jų pirmieji vardai. Vardai ir 
pavardės yra pirmieji matomieji 
lietuviškumo “pasai”. Juk kai su
sipažįsti su nauju žmogumi, tau 
jis pirmiausia pasako savo pavardę 
ar ką paklausi, kaip jis vadinasi, 
ir pats pasisakai savo vardą ir pa
vardę. Nekartą sustojęs naujame 
mieste, jei tik turiu laiko, pavar
tau jo telefonų knygą, paj ieško
damas kokio pažįstamo, ir pir
miausia skaitau... vardus ir pavar
des. Radęs įrašytą Vytautą, Algir
dą arba Joną, Povilą, Jurgį, Juo
zą — jau esu beveik visai tikras, 
kad šie žmonės yra lietuviai. Gi 
radęs vardus — Vito, Al, John, 
Paul, George ir panašius, jau nie
ko nežinau, kokios tautos ir kil
mės tie žmonės. Panašiai ir su 
pavardėmis. Radęs pvz., įrašą: Jo
nas Bulta, aš jau tikras, kad tai 
bus lietuvis, bet jei knygoj ra
dau John Bulat — iš ko galė
čiau spręsti, kad tai lietuvis.

Amerikos, o taip pat Australi
jos ir kitų kraštų sąlygos yra to
kios, kad lietuviai turėjo ir tebe
turi nemaža vargo su savo var
dais ir pavardėmis, tačiau dažnai 
jie besitaikindami sąlygoms, pa
tys persistengia, kraipydami savo 
vardus bei pavardes ir tuo paro
dydami savo būdo minkštumą, sa
vo menkavertybę.

Kalbant apie lietuvių vardus ir 
ypač pavardes, būtų galima pri
pasakoti daugybę istorijų, duoti 
daug pavyzdžių ir iš to mėginti 
daryti išvadas. Paminėsiu vieną 
kitą atsitikimą.

Aną kartą čia rašiau apie susi
tikimą su senu pažįstamu San 
Franciško mieste — muziku Jur
giu Victoru... Kai jis gyveno ir 
dirbo Čikagoje, visi jį vadinome 
George Victor. Maniau tada, kad 
tai jo pirmas ir antras vardas. 
Dabar susitikęs paklausiau: “Sa
kyk, kaip atsirado tavo pavardė 
Victor, jeigu taip rašaisi? čia Jur
gis man išaiškinę. Jo tėvas ka
daise gyveno Jersey City, N.J., 
turėjo laikrodžių krautuvę ir lais
vu metu grojo smuiku. Jis vadino
si Motiejus Teresevičius. Su tokia 
ilga ir painiai slebizuojama pa
varde prieš 70 metų Amerikoje

Kalno viršūnėje mėginome kur
ti ugnį ir pasitiekti arbatos. Ir 
pasišildyti bei pasidžiovinti per
šlapusius drabužius. Bet visa ku
rui randama medžiaga buvo taip 
pat šlapia. Kol turėjome ūkved
žio atsivežto žibalo uždegimui, 
šiek tiek kad ir šlapios malkos 
liepsnojo. Bet šiam pUsibaigus, 
arbatos taip ir nebuvo kur išsi
virti.

Sniego palyginus buvo gana 
daug. Tik nepalankus oras prislo
pino džiaugsmą baltu minkštučiu 
sniegu. Bet vis tik nemaža džiau
gsmo suteikė seniai matytas snie
gas. Ritinomės nuo kalno, mušė
mės gniūžtėmis arba kai kurį stai
ga netikėtai užklupę išprausėm. 
Buvome peršlapę visi, bet veiduo
se švietė šypsena. Laimė, kad ma
šinose daugumas turėjo atsivežę 
pasikeitimui kitus sausus rūbus. 
Kurie neturėjo, vienas kitam pa
gelbėjo, pasidalino turimais.

Grįžtant namo skautų nuotaiką 
palaikė psktn. A. Gabo šposai ir 
žaidimai. Nors ir kiaurai peršlapę 
skautai iš iškylos grįžo dainuoda- 

sunku buvę pasirodyti. Todėi jo 
tėvas, prasilavinęs žmogus, mokė
jęs skaityti ir rašyti, dėl pato
gumo pasivadinęs Victor. Kai 
prieš 50 metų gimęs jam sūnus, 
tai tas ir buvęs užrašytas pavar
de Victor. šeimoje gi visi kalbė
ję lietuviškai, jautėsi lietuviais, 
o mano bičiulis Jurgis ir dabar 
visai gerai tebekalba lietuviškai. 
Jis yra lietuvis, bet iš jo vardo 
ir pavardės — kas jį pažintų, kas 
beatspėtų jo kilmę? Tokių atsi
tikimų Amerikos lietuvių gyveni
me buvo tūkstančiai ir tūkstan
čiai. ..

Kad neliesti kitų, gal būtų ge
riau kalbėti apie savo šeimą ir 
gimines. Nesame be “grieko” ir 
mes, nors pasiteisinimui kiekvie
nas turėtume daug visokių labai 
svarbių ar mažiau svarbių aplin
kybių. Aš savo pavardės nekei- 
čiau, bet jos rašyba, žiūrint lie
tuvio akimis, yra sugadinta, su- 
amerikoninta. Lietuviškai turėtų 
būti rašoma Bačiūnas, ir taip ma
no draugai, laikraščiai kartais 
parašo, ir tai skaitau visai tvar
koje. Bet visą amžių versdamasis 
bizniu ir daugiausia reikalų turė
damas su amerikiečių visuomene, 
jutau sunkumų dėl lietuviškos 
rašybos ir jau per 50 m. kai pra
dėjau vartoti angliškai Bachunas, 
nes pirmiau rašydavome Baczu- 
nas. Taigi Bachunas ir lietuviškai 
ir angliškai skamba gerai. Vienas 
'iš mano bičiulių naujakurių man 
vis pataria bent lietuviškoje spau
doje ir visuomenėje vartoti tik 
Bačiūną, o ne Bachuną. Gal jis 
ir neklysta.

Mano pusbrolis Pranas Bačiū
nas, gyvenantis Milwaukee, Wis., 
pasivertė į — Frank Batch (tai
gi jau čia nieko lietuviško nei 
rašyboje, nei garse nebeliko). Jis 
išaugino dvi dukras ir sūnų. Vie
na duktė gyvena Detroite, ištekė
jusi už lenko ir turi ... lenkišką 
pavardę. Sūnus inžinierius, vedęs 
nežinau kokios kilmės amerikie
tę, augina šeimą ir pats dar šiek 
tiek susikalba lietuviškai. Kita 
nevedusi duktė gyvena su tėvais 
ir lietuviškai kalba gerai... Ma
no žmonos broliai buvo Bartuse- 
vičiai. Senokai, dar prieš 50 me
tų, dėl patogumo pasidarė Bartz 
(irgi nieko lietuviško nebeliko, 
skamba maždaug vokiškai...) Jų 
sūnūs baigė mokslus, visą laiką 
kalbėjo angliškai, lankydami mo
kyklas negyveno namie. Jie vedė 
čia vokietes, čia aires, lenkes ar

MŪSŲ PASTOGĖ

LAUŽŲ VADOVAS

LSS-ga šiais jubilėjiniais metais 
yra numačiusi išleisti labai reika
lingą knygą — vadovėlį laužų, 
koncertų ir kitų parengimų vado
vams. Šis darbas sutarta atlikti 
bendromis skautų ir skaučių jė
gomis ir jam vadovauti pavesta 
s.v. Bražėnui, Brolijos Vyr. Lau- 
žavedžiui. Seseriją šiame darbe 
atstovauja v.s. E. Putvytė. Tam 
leidiniui pageidautina pasirody
mams pavyzdžiai: vaidinimai, šū
kiai, pokštai, žaidimai, dainos, 
gaidos, raketos, eilėraščiai ir ki
ta tinkama ir reikalinga medžia
ga. J šią medžiagos rinkimo ir 
kūrimo talką kiekvienas ir Aus
tralijos Rajono skautas ir skautė 
yra kviečiamas dalyvauti ir iki 
rugsėjo mėn. 30 d. atsiųsti savo 
paruoštus dalykėlius, nurodant 
autorių ar bent kilmę, jei žino
ma; jei ne — kur matytas, užra
šiusiojo laipsnis, vardas, pavardė 
ir vienetas bei vietovė. Pradėki
me šią talką tuojau ir medžiagą 
siųskime šiuo adresu:

A. Krausas, 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong, Vic.

PRADEDA DIRBTI SAVO
PROFESIJOJE
“Aušros Tunto tuntininkas v.s. 
dr. V. Kišonas, penkis metus va
dovavęs tuntui, nuo š.m. rug
pjūčio mėn. 1 dienos pasitraukė 
iš eitųjų pareigų. Jis gavo gydy
tojo vietą Stroud, 40 mylių nuo 
Newcastle, N.S.W. valstybėje. 
Mes linkime jam geriausios klo- 

itales, jie po vieną kitą žodį dar 
moka (kaip kurie) ir lietuviškai, 
bet jau jųjų vaikai — nė mū-mū... 
Kurie vedė lietuvaites, tai nors 
patys ir nemoka lietuviškai, bet 
jų lietuvės žmonos —; gerai te
bemoka. Apskritai, Amerikoje gi
musios lietuvaitės merginos be
veik geriau išlaiko lietuvių kalbą, 
nei vyrai...

Arba, štai, mano tikro brolio 
dukra ir sūnus... Kol buvo maži 
ir gyveno ūkyje, kalbėjo lietuviš
kai. Kai įstojo į augštesnes mo
kyklas, išėjo iš namų, susibendra
vo su kitakalbiais ir kitataučiais, 
lietuvių kalba pradėjo blankti. 
Mergaitė, kuri dar susikalba lie
tuviškai, ištekėjo už amerikono, 
kuris pats nežino savo kilmės, o 
sūnus dar supranta šiek-tiek lie
tuviškai, bet sunkiai taria žod
žius. Neturi praktikos, visą laiką 
dirba su amerikiečiais.
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pavardžių, kurie buvo ir yra ge
ri lietuviai patriotai. Bet jų pa
vardės jau daugumoje nelietuviš
kos, o jų vaikai, išėję į Amerikos 
gyvenimo platumas, vedė kitatau
tes ir nė žodžio nebemoka lietu
viškai.

Taigi kai mes skaičiuojame, 
kiek dabar Amerikoje ir laisvaja
me pasaulyje yra lietuvių, tai la
bai sunku apskaičiuoti, ir joks 
Salamonas teisingai nebesuskai- 
čiuotų. Pirmiau reikia sutarti, ką 
laikyti lietuviais — ar tik tuos, 
kurie dar veiklūs, kaip lietuviai, 
ar kurie dar moka lietuviškai, ar 
ir visus, kurie yra lietuvių kil
mės, arba net ir tokius, kurie su
kūrė mišrias šeimas ir jos dar tu
ri bent pusę lietuviško kraujo. 
Jeigu imtume ir tą paskutinį at
vejį, tai man išrodo, kad vien 
Amerikoje lietuviškos kilmės žmo- 
nių yra ne milijonas, bet mažiau
sia jau du milijonai. Bet kas iš 
jų, jei jie nei lietuvių kalbos ne
moka, nei patriotinės sąmonės 
neturi.

Dabar jau per vėlu užsiimti 
propaganda, kad tą reikalą kitu 
keliu pasukus. Bet dar galima 
kaiką padaryti, kad toliau tas 
procesas sulėtėtų ir juo mažiau 
paliestų bent naujuosius ateivius. 
Australijoje mažiau pastebėjau, 
kad lietuviai taip gadintų savo 
pavardes, kaip Amerikoje. Vie
na aišku, kad yra visai tvarkoje, 
jei lietuviai atitaiso savo susla
vintas pavardes, kurios baigiasi 
galūnėmis — evičius, — auskas, 
— auskis ar panašiai. Visai ge
rai, kai pamaino ir nelietuviškos 
pavardės kamienus. Turime dau
gybę gražių pavyzdžių, kaip| lie
tuviai yra atitaisę savo pavardes. 
O ir lietuviškus vardus galime ir

ties pradedant dirbti pamėgtą 
darbą savo profesijoje. Už įdėtą 
darbą ir išvarytą platų barą “Auš
ros” Tunte LSS Australijos Rajo
no Vadija, reiškia v.s. Dr. V. Ki- 
šonui skautišką padėką. Dėl sku
boto išvykimo į paskirtą vietą jis 
negalėjo atsisveikinti su visais 
tunto nariais, bet tunto vadija su
ruošė jam atsisveikinimo arbatė
lę ir šiltai ir jaukiai pagerbė jį 
ir padėkojo už svarbų įnašą skau
tiško jaunimo auklėjime.

SKILTININKŲ KURSAI
“Vilniaus” tuntininkas ir Brolijos 
Vadeiva s. V. Neverauskas Ade
laidėje suorganizavo kursus jau
nesniesiems vadovams — skilti- 
ninkams. Kursais susidomėjimas 
nemažas, juos lanko nemažas tun
to narių skaičius. Gerų skiltinin- 
kų trūksta visuose vienetuose. 
Būtų gražu, kad ir kitose vietovė
se būtų pasekta šiuo gražiu pa
vyzdžiu.

NUSTATYTAS MOKESTIS

Tautinės Stovyklos Rengimo Ko
misija paskutiniame savo posė
dyje nustatė už dviejų savaičių 
stovyklavimą 6 svarų mokestį. Re
gistracijos mokestis 1 svaras 
įskaitomas į tą nustatytą mokes
tį. Daugiavaikėms šeimoms pa
lengvinti jos moka šiaip: už pir
mą vaiką 6 sv., už antrą 5 sv., 
už trečią 4 sv. ir Lt. Rajono lau- 
žavedys ps. A. Gabas kreipėsi į 
vienetų vadovus dainuosimų dai
nų klausimu ir nurodė būdinges
nes iš jų. (sks)

turime palaikyti, jei jau ne visa
da gyvenime, tai nors dokumen
tuose, raštuose, telefono knygo
se. Tai tik parodys mūsų dvasią 
ir jos lietuvišką stiprumą. Lie
tuvių tauta nyksta ne tik dėl to, 
kad ją tėvynėje kiti slėgė ir lie
tuviškumą naikino, bet kad mes 
patys savo lietuviškumą menki
name ten, kur niekas neslegia ir 
nebūtina jo išsižadėti.

Taigi dabar Amerikoje turi il
gai krapštyti, kol atkrapštai, kad, 
štai, tas ar anas nelietuviškai pa
sivadinęs žmogus yra gryniausios 
lietuvių kilmės. N. Zealandijoj 
sutikau vyrą, kuris ten seniai nu
vykęs, vedęs svetimtautę ir pasi
daręs zelandietis, bet kai apie lie
tuvius spaudoje pradėjo rašyti, 
tai ir jis pasisakė lietuvis esąs. 
Arba, štai, mano ūkyje, kur mes 
dažniausia tarp savęs kalbame 
lietuviškai, pro šalį eidama kokia 
moteriškė, prieina, pasiklauso, 
ima džiaugtis ir pasisako: — Aš 
esu irgi lietuvaitė... tik ištekė
jusi už* airio. Ir linksma sutikus 
tautietę, ir kartu graudu. Juk jos 
vaikai irgi jau tik perpus lietu
viai.
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Patys mes žlugdome save. Yra 
daugybė grynų lietuvių šeimų, 
kurios nevartoja savo kalbos ir 
savo vaikų nė vieno žodžio nemo
ko lietuviškai. Tokie jau šiauda- 
dūšiai esame. Dabar sąmoningi ir 
kultūringi mūsų naujieji ateiviai 
nieku nebegalėtų to pateisinti. 
Praeityje tai lietuvius kiti leng
vai perkrikštydavo. Kadangi žymi 
jų dalis nemokėdavo nei skaityti, 
nei rašyti, tai juos užrašydavo 
kokiu Smith, Brown ir panašiai 
Apie tai man kartą papasakojo 
geras bičiulis Jonas Urbanas, il
gus metus buvęs mano Tabor 
Farmos, paskui Macatawa viešbu
čio vedėju, dabar turįs nuosavą 
viešbutį. Jonas gimė Škotijoje, 
kur jo tėvas buvo išemigravęs. 
Tėvas nemokėjo nei skaityti, nei 
rašyti. Todėl kai paklausė jo pa
vardės, tai pasisakė esąs Urbana- 
vičia. Paprašius tą pavardę už
rašyti ar “išspeliuoti”, jis nei vie
no, nei kito negalėjęs padaryti, 
tai tada ėmę ir pavadinę jį — 
Smith... Tėvas visada kalbėjęs 
lietuviškai, ir jo sūnus ligšiol ge
rai tebemoka lietuviškai. Kada 
Jonas užaugo ir atvyko Ameri
kon, turėdamas gerą balsą ir bū
damas muzikalus, ilgai dainavo 
Vanagaičio koncertuose ir visada 
jautėsi lietuviu.,-Vėliau jis atsisa
kė primestos pavardės Smith ir 
grąžino savo tėvo tikrą Urbano 
pavardę.

(Bus daugiau)

LAUŽAI LIEPSNOJA
VAKARUOS...

(IV-SIOS TAUTINĖS STOVYKLOS DAINA)
Žodžiai: V. Bražėno; muzika: St. Kairio

Laužai liepsnoja Vakaruos, 
Pietuose, šiaurėj ir Rytuos.
Nuo jų lietuviška daina
Aplėks pasaulį keldama.

Tad augkim skautiška — lietuviška dvasia
Žygiui ruoškimės su šypsniu ir daina:
KURT LAUŽŲ PRIE BALTIJOS, | — 2 k. 
TARP GIRIŲ LIETUVOS!

įžiebę Vilniaus kalvose
Skautybės ugnį širdyse
Vis nešam vėliavą aukštai, 
Nors ir toli gimti namai.

Tad augkim skautiška — lietuviška dvasia, 
Žygiui ruoškimės su šypsniu ir daina:
KURT LAUŽŲ PRIE BALTIJOS, I — 2 k.
TARP GIRIŲ. LIETUVOS! 1

Nei vandenynai nei kalnai 
Negal atskirti mus ilgai 
Nuo skautų laukiančių miškų, 
Tėvų sodybų ir laukų.

Tad augkim skautiška — lietuviška dvasia, 
Žygiui ruoškimės su šypsniu ir daina:
KURT LAUŽŲ PRIE BALTIJOS, I — 2 k. 
TARP GIRIŲ LIETUVOS!

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
ATVIRAS LAIŠKAS

Gerb. Ponas Redaktoriau,
Negaliu nepareikšti savo nusis

tebėjimo, perskaitęs M.P. nr. 31 
(385) Sydnėjaus Visuomeninkų 
viešą pareiškimą. Esu tikras, kad 
Sydnėjuje atsirastų kita dvide- 
šimtis visuomeninkų, kurie galė
tų pasirašyti šiuo reikalu kitokį 
pareiškimą ir išreikšti kitiems as
menims simpatiją ir solidarumą. 
Tačiau tie kiti visuomeninkai to
kių dalykų neorganizuoja ir pa
rašų nerenka.

Keistai skamba man šis Sydnė
jaus Visuomeninkų pareiškimas. 
Jie surado dar vieną kategoriją 
nukentėjusių ir jiems savo simpa
tijas ir solidarumą reiškia, nes: 
“susirinkime dalyvavusiems jau
nuoliams buvo primestas tariamas 
nusikaltimas prieš bendruomenės 
tvarką”.

Ponai Sydnėjaus visuomenin
kai, aš noriu Jus paklausti, kur 
Jūs radote tokius kaltinimus? 
Prašau nurodykite man tekstą, ki
taip aš laikau, kad Jūsų teigi
mas yra iš piršto išlaužtas. Nie
kur nepastebėjau ir niekur neap
tikau parašyta, kad kas nors 
jaunuolius būtų baręs, ar peikęs,

Gerb. Pone Redaktoriau,
prašau leisti Jūsų laikrašty pa

reikšti keletą minčių:
Pagrįstai žmonės reagavo, kai 

p. A. Krausą spaudoje apšmeižė. 
Tačiau p. A. Mauragis vis dar 
bando pateisinti kun. Vaserį. 
(“Tėv. Aidai” Nr. 25 (120) — 
“Kada ir kur sustosime?”)

Jam kun. Vaserio žodžiai: 
“meluok ir nerausk”, “šitoks jau
nimo demoralizavimas... ”, “... tu
rėtų stipriai reviduoti savo meto
dus”, skirti p. A. Krausui, nebai
sūs, jokio šmeižto čia nesą ir jis 
neturėjęs jų sau prisitaikyti. Esą 
jam tuos žodžius pritaikė blogi 
komentatoriai.

Ką jau besakyti — “puikiai” iš
aiškinta. Tau, žmogau, nevalia 
nei galvoti, nei sūkyti, kad esi 
apšmeižtas. Pasakyta tau, kad 
neišmanai, kas yra šmeižtas ir 
būk patenkintas. Džiaukis, kad 
dar neprašoma už tai padėkoti. 
Koks pasityčiojimas iš žmogaus!

To p. A. Mauragiui dar nega
na. Jis nesidrovi sakyti, jog rea
gavimas prieš tą šmeižtą yra li
beralų arba laisvamanių pastan
gos suniekinti katalikų kunigą. 
Kaip “gražiai” visą reikalą iš
sprendė. Pasakė kun. Vaseris, jog 
anąjį “melą” “...susirinkimui pri
statė dienos pirmininkas p. Mi
kaila, antspauduodamas kaip švie
timo vadovo liudijimą”, tai ir ty
lėk. Nesvarbu, kad tuo laiku 
pirmininkavo kitas asmuo ir to 
‘ antspaudavimo” visiškai nebuvo. 
Užgautas mėginsi sakyti, kad tai 
netiesa — laisvamanis būsi, kuni
gą niekinsi.
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ar jų veiksmus laikęs nusikalti
mais. Jūsų tarpe aš matau kele
tą teisininkų, kurie, be abejo, ži
no, kas yra nusikaltimas, kas 
yra nusižengimas, o kas yra pa
prastas tvarkos nesilaikymas, be 
jokios blogos valios apsireiškimo. 
Kodėl Jūs, ponai Sydnėjaus vi
suomeninkai, norite matyti tuos 
jaunuolius kaltinamųjų suole, ku
riems būtų reikalinga užuojauta 
ir simpatija? Nedarykite iš jų nu
kentėjusių, nei nusikaltėlių, nes 
niekas jų nekaltino.

Kiek liečia Jūsų solidarumą 
tiems jaunuoliams, tai pirma, 
prieš jį reiškiant, turėtumėte ži
noti, kad reikia panaikinti P.L.B. 
1st., tada Jūs solidariai galėsite 
balsuoti su nepilnamečiais.

Man atrodo, kad šis neįprastas 
Sydnėjaus visuomeninkų kolekty
vas, išeidamas į viešumą sų savo 
pareiškimais, turėtų tekstus pa
remti expressis verbis -eitatėmis, 
kitaip yra pavojus pavartoti ne
tikras premisas savo sprendimuo
se ir gauti klaidingas išvadas, 
kuriomis patys save klaidinate ir 
kitus.

Jūsų Aleksandras Mauragis.
Sydney, 1958.8.5.

Ne naujiena. Jau nekartą esa
me tokių kalbų girdėję. Nepatiko 
kai kam vienu metu bendr. apy
linkės Valdyba ir primetė jai — 
išjuokė bažnytinę tvarką, pasi
juokė iš Bažnyčios. Kilo mūsų 
Tautos Himno klausimas, tai jo 
užtarėjams atšovė — žmonės už 
tikėjimą mirė, o jūs bijote Dievo 
vardą ištarti. Pamėgino Krašto 
Tarybos atstovų suvažiavimas 
pravėdinti bendruomeninius si- 
dabrinukus ir išgirdo — mane 
puola kaip kataliką. Išvarė sek
madieninę mokyklą iš parapijos 
patalpų ir parašė — nenorėjo ti* 
kybos mokyti, tai naują mokyklą 
įsteigė.

Besiklausant tokių kalbų, pri
simena vaikystės dienos, kada 
gimtojo kaimo laukais eidami iš 
mokyklos apsimėtydavom akme
nėliais. Kuris nors neatlaikęs 
taiklesnės rankos būdavo pribėgs 
prie pakelės kryžiaus ir juokda
masis šaukia — mesk dabar, ma
mai pasakysiu, jog į kryžių meti.
Nemesdavom. Mums gi iš po kry

žiaus akmenėlių nepagailėdavo.
J. Valy.

REDAKCIJOS PASTABA:
ALB-nės Melboumo Apylinkės vi
suotiname susirinkime buvusiems 
nesusipratimams nušviesti Aus
tralijos lietuvių spaudoje, atrodo, 
jau buvo perdaug prirašyta ir 
todėl “Mūsų Pastogė” šį reikalą 
baigia.

Redakcija diskusinių straipsnių 
netaiso, tačiau šiuo atveju mano, 
kad p. A. Mauragio laiško tonas 

vis dėlto galėjo būti švelnesnis.
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Australijoj
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ MOTERŲ SKYRIUS ■ ii

PRADEDANT
Yra nemaža pageidavimų, kad “Mūsų Pastogėje” būtų 

įvestas Moterų Skyrius. Su šiuo numeriu jį pradedame, tačiau 
kol kas jis lankys mūsų skaitytojas neperijodiškai. Jeigu pasi
rodys, kad moterys juo domisi ir noriai bendradarbiauja, tai 
redakcija tik džiaugsis reguliariu jo pasirodymu "M.P.” skiltyse.

Atrodytų, kad šiuo skyrium turėtų ypač susiįdomauti Aus
tralijos Moterų Socialinės Globos D-jos, kurios jame galės 
gvildenti aktualius šalpos klausimus, dėti savo veiklos aprašy
mus ir pranešimus.

Linkėdama sėkmės, liekasi su viltimi,
“M.P.” REDAKCIJA

I. VILNONYTE 
-GARSĖJANTI PIANISTĖ

Širdies Ligos

Jau eilę metų Sydnėjaus lietu
viai didžiuojasi savo garsiąja pia
niste Irena Vilnonyte. Drauge su 
savo tėvu, buvusiu Lietuvos Vals
tybinės Operetės dainininku, stip
raus btflso baritonu Eduardu Vil
noniu, visų didesnių koncertų 
metu džiugina plačiųjų Sydnėjaus 
lietuviškųjų visuomenę. Tiek kon
certuose, tiek iškilmingųjų minė
jimų metu jaunoji Irena, piani
nu palydėdama savąjį tėvą ir 
nuostabiai išpildydama pati viena 
sunkiausius kompozitorių kūri
nius, pavergė savų tautiečių šir
dis.

Irena, neužmigusi ant pačių 
pirmųjų savo nuostabaus muziki
nio talento laurų, vis augščiau 
kyla ir yra jau plačiai žinoma 
australų muzikiniame gyvenime. 
Bestudijuodama konservatorijoje, 
ji daug kartų pasirodė su kitais 
mokiniais viešajai publikai, kartu 
gilindamasi į muzikinio gyvenimo 
labirintus, išpildydama pati vie
na įvairius kūrinius ar akompo- 
nuodama kitus dainininkus. Ne
senai įvykusiame koncerte Syd
nėjaus Valstybinės Konservatori
jos salėje, ji akomponavo garsiai 
latvių solistei Apolonijai Sapalis. 
šio koncerto gražios recenzijos 
tilpo plačioje australų spaudoje, 
gražiais žodžiais iškeliant ir Ire
nos talentą. Be viešųjų koncer
tų, ji vis plačiau reiškiasi ir vals
tybinėje Australijos ABC radio 
stotyje, kuri, rinkdama Australi
jos muzikinius talentus, šiais me
tais buvo paskelbusi konkursą, 
kurio laimėtojams buvo paskirta 
stipendijos ir sudaromi kontrak
tai su šia radio stotimi. Iš daly
vavusių 200 pianistų, Irena tapo 
laimėtoja, nes, pasak žymiųjų 
muzikos kritikų recenzijų, ji ne 
tik kad turi įgimtą talentą, re
miamą puikaus technikinio suge
bėjimo, bet į savo atliekamus da
lykus ji visuomet įdeda ir širdį, 
pilnai įsijausdama j kiekvieno mu
zikos kūrinio vidujinius išgyve
nimus, kas labai retai pasitaiko 
ir kas yra būtina augštosios kla
sės pianistams.

Irena, turėdama vos 10 metų, 
kartu su savo tėvais Eduardu ir 
Marija Vilnoniais į Australiją at
vyko 1949 metų pabaigoje. Lie
tuvos Irena kaip ir neatmena, 
nes, būdama vos kelių metų, be
veik per pačius karo mūšius, tė
vų buvo išnešta iš savo namų 
Šiauliuose ir kartu su tūkstančiais 
pabėgėlių lietuvių turėjo palikti 
savo brangiąją Tėvynę. Vokieti
joj Irena mokėsi lietuvių mokyk
loje ir jau 6-rių metų amžiaus 
ji susipažino su pirmosiomis mu
zikos gaidomis ir pradėjo mokin
tis skambinti pianinu. Vokietijo
je Irena muzikos mokslą tęsė dve
jus nKttus ir nuo pat pirmųjų sa
vo muzikinio gyvenimo pamokų 
buvo vokietės mokytojos paste
bėta ir išskirta iš kitų mokinių, 
kaip turinti ypatingą muzikinį 
talentą.

Australijos gyvenimo pradžia 
Irenai ir jos šeimai prasidėjo ir 
vėl lagerinėje nuotaikoje, nors 
jąu čia ji pradėjo eiti mokyklon 
ir turėjo vėl galimybės tęsti mu
zikos mokslą. 1950 metais Irena 
davė stovykloje savo pirmąjį kon
certą, kurį išgirdęs vienas iš aus
tralų muzikos mėgėjų ir nuste
bintas tokiu 10-ties metų mergai
tės muzikiniu- talentu, savo ini

ciatyva suorganizavo Newcastel’io 
miesto rotušės salėje jos pirmąjį 
viešą koncertą, kuris žavėto su
žavėjo australus klausytojus ir 
vietinėje spaudoje pasirodė gra
žiausi straipsniai, iškeliantieji jos 
sugebėjimus. “Sun and Guard
ian” rašė, jog ji esanti “Brilliant 
pianist and has ability far be
yond her years”. Vienas iš did
žiausių Sydnėjaus dienraščių 
“Daily Telegraph” savo ilgu strai
psniu, papildytu nuotrauka, pla
čiai apibudindamas visos Vilno
nių šeimos gyvenimą, labai šil
tais žodžiais atsiliepė apie Ireną, 
pranašaudamas jai didelę ateitį 
muzikiniame gyvenime. Vaikų 
iliustruotas žurnalas “Australian 
Children Pictorial”, talpindamas 
dviejų lapų Irenos ir jos šeimos 
aprašymą, įdėjo ir jos nuotrauką 
tautiniuose drabužiuose.

Gražūs ir palankūs australų 
spaudos atsiliepimai pasiekė Syd- 
nėjuje gyvenančią iš Kanados at
vykusią ponią Margcson, kuri su
darė sąlygas Irenai apsigyventi 
josios name ir padėjo įstoti į Syd
nėjaus Valstybinę Konservatori
ją, kurioje, vienas iš jos pagrin
dinių mokytojų, profesorius God
frey Smith, susižavėjęs nepapras
tais jaunos pianistės gabumais, 
nuoširdžiai jai padėjo ir dabar 
dar padeda. Po metų laiko ir 
Irenos tėvai persikėlė gyventi į 
Sydnėjų, kur dabar visa šeima 
vėl yra draugėje. Lankydama 
konservatoriją, Irena kartu ėjo 
mokytis ir į mokyklą, vėliau gim
naziją, o savo laisvą laiką pra
leisdavo prie pianino. Laisvajai 
praktikai Irena skiria kiekvieną 
dieną tarp 2-4 valandų, neskai
tant specialių pasiruošimų kon
certams. Be muzikos, iš kurių 
Irena labiausiai mėgsta Bethove
ną ir Mozartą, jai, dar gimnazi
joj bebūnant, labai gerai sekėsi 
matematika ir, žinoma, kaip ir 
kiekvienas jaunas žmogus Aust
ralijoje, Irena savo laisvąjį laiką 
mėgsta praleisti dažniausia prie 
jūros, gražiuose Sydnėjaus paplū- 
dymiuose.

Antroji meninė Irenos savybė 
— tai jos didelis palinkimas poe
zijai. Daug skaitydama lietuvių 
ir anglų poezijos kūrinių, ji prieš 
kelis metus pabandė ir pati kurti 
eilėraščius lietuvių ir anglų kal
bomis. šiandien, peržengusi savo 
pirmuosius poezinius žingsnius, ji 
turi jau parašiusi nemažą skai
čių eilėraščių sava ir anglų kal
ba, kur ji dažnai išreiškia savo 
meilę ir pasiilgimą Tėvynei Lietu
vai.

šiuo metu 18-tė Irena, būda
ma paskutinėje konservatorijos 
klasėje, muzikos dar mokosi pri
vačiai pas A. Swerjensky, kuris 
yra laikomas geriausiu Sydnėjaus 
Konservatorijos mokytoju.

I savo ateitį Irena žiūri skaid
riu žvilgsniu. Būdama kuklaus ir 
švelnaus būdo, ji niekuomet ne- 
sididžiuoja savo atsiektais laimė
jimais, bet tikisi, jog ateityje, pa
baigusi savo mokslus ir tvirtai 
stovėdama muzikinio darbo vir
šūnėje, ji galės būti naudinga ir 
Lietuvai, garsindama svetimtau
čių tarpe savąją Tėvynę.

Sydnėjaus lietuviai, didžiuoda
miesi gabiaja muzike, linki jai 
tikrai daug laimės jos asmeninia
me ir kūrybiniame gyvenime.

A. L-tis

RAUDONOJI KINIJA 
APIE MEILE

Puritanizmas — tai naujasis gy
venimo stilius, kurį nori dirbtinai 
įvesti aukščiausieji Raud. Kinijos 
valdovai.

Visi ankstyvesnieji kino filmai, 
kuriuose buvo nerūpestingo džiau
gsmo, meilės arba sentimentalių 
svajonių momentų — komunisti
nių valdovų yra pasmerkti ir iš
mesti iš repertuaro, nes jie, esą, 
trugdo kraštui vystytis j pramoni
nę, socialistinę valstybę, ir tuo 
pačiu neesą patriotiški.

Prieš kurį laiką visoje Kinijos 
komunistų spaudoje buvo plačiai 
diskutuojama žymaus kiniečių ra
šytojo Kung — Chuch meilės isto
rija, kurioje viena Išmetė jį vie
šai apkaltino suvedžiojimu. Kada 
išsigandęs rašytojas mėgino šį 
skandalą gražiuoju sutvarkyti, vie
nas didžiųjų Kinijos dienraščių 
jam atsakė merginos vardu:

“šiais didžiais laikais turime 
viską aukoti tėvynei. Aš pasiryžu
si Kung — Chuch,o nusikaltėlišką 
pasielgimą iškelti viešumon ir rei
kalauti jam didžiausios bausmės 
be jokio pasigailėjimo”.

Redakcija gi pareiškė ir savo 
nuomonę:

“Jeigu kiekvienam rašytojui bus 
leista vengti savo pareigų, tai tų 
pačių privilegijų pradės reikalauti 
darbininkai ir ūkininkai. Jeigu 
leisime daryti kiekvienam, ką jis 
nori, tai niekad neatsieksime pozi
tyvių darbo vaisių socialistinės 
tėvynės atstatyme”.

Meilė ir šeimyninė laimė Kini
joje nėr-j draudžiamas dalykas, 
tačiau j^ -oikšmė žmogaus gyve
nime, propogandos dėka, yra su
mažinta iki minimumo, o vieton 
to iškelta darbo reikšmė. Dauge
liu atvejų šeimos išskiriamos: ko
munistų šeimoms leidžiama susi
tikti tik savaitgaliais — visomis 
kitomis dienomis jie turi dirbti ir 
gyventi atskirai.

Vienas žymus komunistas savo 
kalboje taip pareiškė:

“Mūsų šis šių dienų jaunimas 
žiūri j meilę realiomis akimis: jie
ms meilė yra tas akstinas, kuris 
skatina pažangos ir darbo našumą. 
Daug jaunų vyrų ir moterų, turin
čių progos drauge dirbti, susiran
da vieni kitus...

štai, klasiškas pavyzdys: vieno
je darbo kolonoje dirbo Chu — 
Wen ir Li — Yang. Abu buvo 
“spartuoliai”, išpildę darbo planą 
net 8 dienomis ankščiau! Taip dir
bdami, įsimylėjo vienas kitą ir

ŽMONOS ATSIKRATYMO METODAI
(ĮSIDĖMĖTINA VYRAMS)

Jei įsimylėjai į kitą moterį ar 
dėl kokių kitų priežasčių nori at
sikratyti savo žmonos, panaudok 
čia išdėstytus metodus:

1. Neduok iš karto visų pinigų, 
skirtų savaitinėms pragyvenimo 
išlaidoms. Tegul kiekvienam pir
kiniui: daržovėms, siūlams, guzi- 
kams, adatoms, degtukams atski
rai vis paprašo.

2. Neįruošk namuose pakanka
mai spintų, spintelių ir lentynų 
daiktams susidėti. O tos kelios 
lentynos, kurios yra spintoje, ar 
prie sienos, tegul prie kiekvieno 
palietimo nukrinta su visais daik
tais. Spintų durys tegul neužsi
daro, ir jei pavyko uždaryti, tai 
atidarant tegul taip užsikerta, 
kad tik didžiausiomis- pastangomis 
ir jėga galima būtų jas atidaryti.

3. Baltinių džiovyklą įtaisyk to
kioje vietoje, kur nuteka kanali
zacijos arba stogo vanduo ir to
kią augštą, kad tik labai įsitem
pus galima būtų pakabinti skal
binius. Prosinimui stalą arba len
tą įtaisyk siauriausiame ir tam
siausiame garažo arba sandėlio 
kampe. Neduok žmonai prosini
mui, siuvimui, skaitymui, rašy
mui, kambario, nes jos vieta vir
tuvėje ir tik virtuvėje. Kiti kam
bariai reikalingi tau, vaikams ir 
svečiams.

4. Žiūrėk, kad iš visų kranų 
namuose vis po truputį lašėtų, 
nes “Lašas po lašo ir akmenį pra
tašo”.

5. Namų darbams reikmenis ir 
įrankius nupirk jai pats, parink
damas sunkiausius ir storiausius, 
tik tavo ranka apimamais kotais.

6. Kai tik išplautos virtuvės 

apsivedė”.
Komunistinių laikraščių, knygų, 

filmų ir teatro programos yra ku
pinos “asmens laimės liaudies la
bui” propogavimo. Senosios Kini
jos romantizmo klasikai čia stu
miami užuomarštin arba “perdir
bami” — “pritaikomi” naujajai 
linijai.

Seniau Kinijoje bene tvirčiausia 
tradicija, išsivysčiusi amžių bėgy
je, buvo ypatinga pagarba vyres
niesiems. Taigi ir dabar šiuo po
žiūriu komunistams labai sunku 
tiksliai apibrėžti naujosios Kinijos 
jaunimo laikyseną vyr. amžiaus 
žmonių atžvilgiu. Oficialiai tik 
trumpai pareiškiama, kad “vaikai 
nėra tėvų nuosavybė, bet pirmo
je eilėje priklauso tautai ir vals
tybei.”

Nesenai buvo Kinijos spaudoje 
rašyta apie du kom. jaunuoliu, 
kurie priekaištaudami savo ne
dirbančiai motinai, privedė ją iki 
savižudybės.

“Tatai, — rašė vis dėlto spau
da, — yra klaidinga. Prieš revo
liuciją nusistačiusius tėvus reikia 
traktuoti kaip priešus, tačiau ne
darbingiems tėvams vaikai turė
tų padėti... Kitu atveju jie pasi
daro valstybei našta.”

Kiekvienam naujai gamina
mam filme svarbiausiu motyvu 
yra koks nors socialinis klausimas. 
Meilės scenų iš viso negali būti. 
Viename iš paskutiniųjų filmų, 
vardu “Moterys ir garvežio maši
nistas” 2| valandos rodoma, kaip 
mergaitės mokosi technikais. Apie 
meilę nėra jokios kalbos, o vienin
telis kūrinio konfliktas i— dviejų 
mergaičių “soclenktynės”, atseit, 
kuri iš jų dviejų greičiau pabaigs 
mokslą.

Komunistai skelbia, kad “par- 
nografiniai filmai”, kurie propa
guoja amerikiečių gyvenimo būdą, 
kiniečių kino — teatrų publikai 
esą nepriimtini. Visi esą pas juos 
žavisi filmais, kuriuose pabrėžia
mos oficialiosios temos: mašinų 
reikšmė moderniajai Kinijai, sun
kaus darbo būtenybė pramonės 
kėlimui, spartietisko gyvenimo ža
vesys, moters lygybės principo iš
kėlimas ir t- t.

Tuo būdu, kaip matome, nau
jasis raudonosios imperijos rėži
mas tvarkomas taip, kad atimtų 
net paskutinį gyventojų džiaugs
mą — meilę, viską pajungiant 
kažkokiai neaiškiai ateities utopi
jai... Zylė 

grindys, eik per virtuvę nešva
riais batais, nežiūrint, kad prie 
durų padėtas maišas kojoms nusi
valyti. Pakeitus lovos baltinius, 
nesimaudyk ir eik gulti nešvariom 
kojom.

7. Kai žmona prašo ką nors na
muose pataisyti — netaisyk. Pa
taisysi už savaitės.

8. Visais atvejais pabrėžk, kad 
žmona nieko neišmano, ypač vai
kams girdint. O girdint paauglei 
dukrai, sakyk, kad ji nesugeba 
jos išauklėti.

9. Kai eini su žmona, visada 
bent pusę žingsnio eik pirma jos, 
tuo parodydamas, kad ji priklau
so tau. Jei kiti laikys tave ne
mandagiu, neimk į galvą. Juk 
šventame Rašte pasakyta apie 
moterį: “paliksi tėvą, motiną, ir 
eisi paskui savo vyrą”.

10. Jei žmona norės kokių nors 
pakeitimų namuose, ar čia pato
gumui, ar čia grožiui, pasiprie
šink jos norui, nes už metų, kitų, 
ji ir vėl ko nors norės. Tat ge
riausiai palauk jos paskutinio no
ro, kurio tikrai jau įvykdyti ne
bereikės.

Pritaikęs minėtus metodus, kai 
po kiek laiko pradės jau reikštis 
pageidaujami rezultatai, parinkęs 
vieną iš tų blogų, ramybę namuo
se ardančių momentų, saldžiu 
balsu pasakyk: “brangioji, nesi- 
norvuok, susivaidyk.’

Jei ilgai reikės laukti rezulta
tų, nenusimink. Atsimink, kad 
ne visos žmonos iš vienodai stip
rios medžiagos padarytos.

- Rūta

Vienas iš nuostabių moderniųjų 
laikų pasiekimų yra pasikeitusi 
nuomonė apie tūkstančius žmonių 
paliečiančią širdies ligą.

Prieš 10 metų širdies liga bu
vo laikoma beviltiška, šiandien į 
ją žiūrima su pasitikėjimu, šir
dies ligonių gydymas yra daug ef
ektingesnis, negu anksčiau. Be to, 
didesnių širdies ligos formų kont
roliavimas duoda labai daug vilčių.

Pats dramatiškiausias progre
sas yra padarytas dviem dažniau
sioms širdies ligoms: sukietėjimai 
širdį aprūpinančių (koronarinių) 
arterijų ir augštam kraujo spau
dimui, kurios abi gali būti viena 
su kita susijusios.

šių ligų gydymas yra labai pa
sikeitęs. Nauji vaistai ir parinktos 
dietos svorio sumažinimui ir drus
kos vartojimui padeda sukontro
liuoti augštą kraujo spaudimą, ku
ris daugeliu atvejų daktarams bū
davo tikra problema. Vaistai prieš 
kraujo krešėjimą dabar yra pla
čiai vartojami koronarinių arte
rijų užsikimšimo sumažinimui, — 
tai širdies priepuolis, kai susifor
muoja kraujo krešulių širdies ar
terijose.

Statistika parodė, kad šie ir kiti 
širdies gydymo būdai pridėjo daug 
gyvenimo metų širdies ligomis ser
gantiems žmonėms. Daugelis iš jų 
šiandien gali grįžti į savo darbą

W00LW0RTH0 TURTAI
Kai jūs išeinate šeštadienį į 

mestą apsipirkti, tai dažniausia 
mėgstate užsukti į Woolworth di
džiules parduotuves. Labai pato
gu, kad visko čia pat yra. Gali 
gauti duonos ir sagų, šokolado ir 
pigų kibiriuką, keptuvę ir elekt
ros lemputę. Tokių universalių 
parduotuvių jau yra ir be Wool- 
wortho, bet Woolworthas už kiek
vieno didesnio kampo.

O žinote, kas buvo tas Wool
worthas? Amerikos kaimietis, ku
ris netoli Watertown, New York 
valstijoje, turėjo žemės. O jau 
nusigyvenęs buvo tai be galo. Va
sarą vaikščiodavo basas, žiemai 
neturėjo pinigų apsiaustui nusi
pirkti. Jaunam vyrui tas skurdas 
įkyrėjo, ir jis ryžosi veikti. Sa
vo ūkio jis nemėgo ir baisiai no
rėjo dirbti parduotuvėje. Tai, su
laukęs 21 metų, pasikinkė į ro
ges savo seną kumelaitę ir pa
traukė į Carthage miestą, čia 
jis apėjo visas to miesto parduo
tuves ir vis prašėsi darbo, tik 
niekos nenorėjo priimti jo. Kas 
priimu tokį aplūžusį apsmukusį 
kaimietį, kuris nežino, kad leid
žiantis j tokią darbo medžioklę 
reikia ir plaukus apsikirpti, užsi
dėti baltą apikaklę ir pasirišti 
kaklaryšį.

Apėjęs miestą Frankas Wool
worthas kažkaip suėjo su geležin
kelio agentu, kuris nuošalėje tu
rėjo lyg ir krautuvėlę. Kokia 
ten, po teisybei, krautuvėlė! San
dėliukas su daržovėmis. Bet Wool
worthas sutiko pas jį už dyką 
dirbti, kad tik galėtų įsigyti prak
tikos. Paskui jis gavo darbą med
žiagų parduotuvėje, bet ne par
davinėti, o tik pašluoti, užkurti 
ugnį, nunešti pirkinį, nuvalyti 
langus, padėti pardavinėti jam 
leisdavo tik tada, kai jau labai 
prisigrūsdavo pirkėjų, čia vėl 
jam niekas nežadėjo mokėti už 
darbą. Padirbsi 6 mėnesius, tai 
tada žiūrėsim — taip jam sakė 

ŠEIMININKĖMS
KIMŠTI KIAUŠINIAI

Kimšti kiaušiniai geras valgis 
pasiimt piknikan, važiuojant žu
vauti bei šiaip į laukus. Tinka ir 
vakarienei vasaros metu. Jų pa
ruošimas:

6 kietai virti kiaušiniai,
2 šaukštai sviesto ar margarino, 
Pusantro šaukšto citrinos sun

kos arba acto,
6 sardinkos — mažytės žuvelės,
2 šaukščiukai smulkiai sukapotų 

svogūnų laiškų,
Truputis paprikos.
Išvirtus kiaušinius atšaldyti, nu

lupti ir išilgai perplauti. Išimti 
trynius ir juos ištrinti su sardin- 
kom ir sviestu bei kitais likusiais 
priedais. Padaryta tešla prikimšti

ir užsidirbti pragyvenimą dažnai 
su labai nežymiais gyveninio būdo 
pakeitimais. Daugelis dabar gali 
džiaugtis savo vaikais ir sekti jų 
suaugusių gyvenimą.

Kova prieš širdies ligą vis tę
siasi. Tyrinėtojai energingai mė
gina susekti visas galimas augšto 
kraujo spaudimo ir arterijų sukie
tėjimo priežastis. Kokią rolę vai
dina hormonai? Ar psichinis ir fi
zinis įtempimas veikia į širdį ir 
kitus organus? Ar riebalai var
tojamame maiste turi kokios 
įtakos?

Vienas iš žymiausių dabartinių 
atradimų yra faktas, kad moterys 
prieš mėnesinių sustojimą yra 
daug mažiau paliestos koronarinių 
širdies arterijų užsikimšimo, negu 
to pat amžiaus vyrai — apytik
riu santykiu 1 : 20. Tai tyrinėto
jus nuvedė prie naujo kelio: iš
mėginti seksualinius hormonus, ar 
jie turi įtakos į arterijų sukietė
jimą.

Nuo šio šimtmečio pradžios 
žmogaus gyvenimo ilgis daugiau 
negu padvigubėjo. Infekcinių li
gų sumažėjimas yra tam didžiau
sias faktorius. Tokia medicinos 
pažanga drauge su intensyviais 
n produktingais tyrinėjimais duo
da stiprią viltį, kad širdies ligos 
bus tikroj kontrolėj.

"Common Council”

savininkas. Frankas Woolworthas 
ūkyje turėjo per paskutiniuosius 
metus susitaupęs 10 svarų. Jis 
sutiko nemokamai dirbti 3 mė
nesius, o toliau prašė, kad jam 
mokėtų bent po 2 šilingus į die
ną. Taip jis ir sutarė su savo 
samdytoju, o kai pradėjo gauti 
po tuos 2 šilingus, tai turėdavo 
dirbti ne mažiau kaip po 15 va
landų.

Vėliau kitas darbdavys sutiko 
mokėti jam po 2 svarus savaitei, 
bet jis tada dieną dirbdavo, o 
naktimis nakvodavo rūšyje, pasi
dėjęs revolverį po pagalve, sau
godamas savo darbdavio turtą. 
Darbdavys vis būdavo nepaten
kintas juo, gainiojo ir rėkino jį 
ir vis žadėjo pravaryti, net atly
ginimą sumažino. Pagaliau jis 
nebeišlaikė. Atrodė, kad nieko 
nebus iš tų jo pastangų, tad me
tė darbą, grįžo į ūkį, susikrim
tęs susirgo nervais ir ištisus me
tus nieko negalėjo dirbti.

Jam šitaip betysojant, vieną 
dieną vienas buvusių jo darbda
vių atsiuntė laišką, girdi, atva
žiuok, duosiu darbo. Tai buvo ko
vo mėnuo, šalta, gausybė snie
go. Franko tėvas išsiruošė į mies
tą bulvių parduoti Frankas kar
tu įsisėdo į roges, ant maišo 
bulvių, ir grįžo į miestą. Grįžo 
ir pradėjo krauti turtą. Padirbė
jęs pas savo darbdavį, jis pasis
kolino 60 svarų ir nutarė įsteigti 
krautuvėlę, kurioje būtų tik smul
kių daiktų, ne brangesnių kaip G 
penai. Tai buvo naujas dalykas, 
bet jam nesisekė. Woolworthas 
bankrutavo. Po to jis dar 3 kar
tus bankrutavo. Paskui pradėjo 
stotis ant kojų, ir po pirmųjų 10 
metų turėjo 12 parduotuvių. Il
gainiui jis pasidarė vienas turtin
giausių pasaulio žmonių. Kai sta
tėsi savo įstaigoms pastatą, tai su
mokėjo už jį grynais pinigais 
2.800.000 svarų. Namuose įsiren
gė vargonus už 20.000 svarų.

kiaušinių baltymus. Abi puses su
dėjus suspausti, kad atrodytų kaip 
visas kiaušinis. Gerai atšaldyti. 
Valgant namuose, kiaušinių puse
les sudėti į salotom išklotą lėkštę 
apibarstyti kapotais svogūnų laiš
keliais ir paprika, tada duoti į 
stalą.

KAIP SURAUGINTI
PASTERIZUOTĄ PIENĄ

Pienui rūgti yra dvi būtinos 
sąlygos: šilimu ir rūgimo bakte
rijos, kurios pasterizuotam piene 
jau yra žuvusios. Norint tokį pie
ną suraugint!, reikia jį supilti į 
atvirą indą, įdėti šaukštą rūkščios 
grietinės, išmaišyti ir pastatyti šil
toj vietoj. Per 24 valandas pienas 
surūgs ir turės tikrai gerą skonį.

3



4 M CSV PABTOG1

..... • ■

1958 m. rugpiūčio 18 d.

KAS GLOBOJO SUKČIUS 
Kauno “Pramprekyboje“

SAVAIME AIŠKŪS SOVIETŲ GYVENIMO FAKTAI

Lictuuiai-----
PAIAULYX.

Parduotuvėmis, ypač pramonės 
prekių parduotuvėmis, kauniečiai 
jau seniai nepatenkinti. Nesisten
gia Kauno prekybininkai aprūpin
ti miestą reikalingiausiomis pre
kėmis. Tačiau užtenka pavažiuo
ti į kitus artimiausius respublikos 
miestus, ir pamatysite, kad ten 
tų pačių prekių, kurių trūksta 
Kaune, yra pakankamai. Kas dėl 
to kaltas? Žmonės kaltina preky
bininkus, ir teisingai daro.

Partijos miesto komitetas gau
davo nemaža darbo žmonių skun
dų dėl prekybos tinklo darbo. 
Buvo sudaryta komisija, kuri pa? 
tikrino, kaip Kauno “Prampre
kyboje” parenkami kadrai, kaip 
išdėstomi darbuotojai. Komisijos 
surinktą medžiagą apsvarstė par
tijos miesto komiteto biuras.

Nenuginčijami faktai parodė 
netikusią padėtį Kauno “Pram
prekyboje”.

Paaiškėjo, kad “Pramprekybos” 
direktorius Ivanauskas nesisten
gia iškelti į vadovaujančius pos
tus parduotuvėse geriausius žmo
nes. Anaiptol Parduotuvėse gau
na darbą nepatikimi, susikompro
mitavę darbuotojai.

štai parduotuvės vedėjas Meje- 
rovičius kartą grubiai pažeidė 
tarybinės prekybos taisykles. Jis 
liko nenubaustas. Po savaitės vėl 
naujas pažeidimas. Šį kartą Meje- 
rovičius buvo pažemintas, tačiau 
neilgam: netrukus jis vėl buvo Iš
keltas į vedėjus. O pažeidimai te
besikartoja. Prieš porą metų krau
tuvės vedėjas Griškonis už stam
bią “nuodėmę” buvo atleistas iš 
darbo. Jis kreipėsi užtarimo į mi
nisteriją, tačiau ministerija pat
virtino jo atleidimą. Nepaisyda
mas to, direktorius Ivanauskas 
netrukus pasirašė įsakymą grą
žinti Griškonį į darbą.

Neseniai 45-tos krautuvės vedė
ja Baranauskienė buvo atleista iš 
pareigų. Visai nesuprantama, ko
kiu pagrindu ji vėl buvo grąžinta 
į darbą.

Ilgą laiką “Pramprekyboje” 
dirbo kažkoks Lygumas — žmo
gus, kuriam iš viso negalima pa
tikėti materialinių vertybių (tiek 
rimtų dėmių jo praeityje). O 
“Pramprekyboje” jis buvo laiko
mas visai tinkamu darbuotoju.

Tokių faktų sąrašą būtų gali
ma ilgai tęsti, tačiau nėra reikalo 
— visi jie panašūs. Aišku viena: 
“Pramprekybos” krautuvių vedė
jais sistemingai buvo skiriami la
bai abejotinos doros žmonės. Su
sidarė “nepakeičiamų specialistų 
ratas”, kuris palengva sukosi. Su
sikompromitavo netikęs vedėjas 
vienoje krautuvėje, jis perkelia
mas į kitą, o į jo vietą ateina kitas 
panašus veikėjas. Už stambius nu
sikaltimus tokie “užgrūdinti kad
rai” buvo baudžiami švelniai, o 
netrukus ir visai dovanojama. Ai
šku, kad tokių vedėjų tvarkomo
se krautuvėse daugiau buvo žiū
rima, kaip padaryti pelningesnę 
machinaciją, negu kultūringai ap
tarnauti pirkėjus.

Kontroliuoti parduotuves, ko
voti prieš prekybos taisyklių pa
žeidimus turi “Pramprekybos” bu
halteriai — revizoriai, čia irgi bu
vo parinkti nepatikimi žmonės. 
Revizorius Aleksotskis visaip mas
kuodavo padarytus parduotuvėse 
išeikvojimus. Revizoriai Chvedu- 
kaš ir Žukauskaitė buvo priimti i 
darbą su neigiamomis charakte
ristikomis; būdinga, kad Ivanaus
kas, įsigijęs tokių revizorių, vė
liau rašė: “Mes sustiprinome bu
halterių — revizorių kadrus”. Ne
nuostabu, kad tokie revizoriai iš-

SUNKU KOVOTI SU 
BIUROKRATIJA

Lietuvos “Sovnarchozo” (Liau
dies Ūkio Tarybos) centre per 
pirmąsias 136 šių metų darbo 
dienas (ligi birželio 12) buvo 
gauta 9993 įvairūs raštai ir tele
gramos, tuo pačiu metu atsakymų 
Išsiųsta 6950, tai yra, vidutiniškai 
po 72-73 kiekvieną darbo dieną 
gaunamųjų raštų ir po 51-52 at
sakymų. įstaigos partiečiai mano, 

tisus metus “nerasdavo” krautu
vėse jokių trūkumų.

Turėdami tokias palankias są
lygas, verteivos darė krautuvėse, 
ką tik norėjo, štai krautuvių ve
dėjai Rozcntalis ir Rogovas sugal
vojo važinėti į komandiruotes, esą, 
“prekių ieškoti”. Įdomūs savo įžū
lumu Rozentalio rašteliai, kuriais 
jis praneša “Pran?jwekybai” apie 
savo išvykimą: Nuo tokios ir to
kios dienos išvykstu. Materialinę 
atsakomybę už krautuvę nuo sa
vęs nusiimu”.

Per metus jis taip “nusiėmė at
sakomybę” dvidešimt vieną kartą, 
ir daugumas komandiruočių truko 
nuo penkių iki dvidešimt dienų. 
Kokia nauda buvo iš tų komandk 
ruočių krautuvei — sunku pasa
kyti. Tačiau visiškai aišku, kad 
kartais krautuvėje buvo pardavi
nėjamos neužpajamuotos prekės, 
o pats Rozentalis įsigijo “Pobiedą” 
ir daug kitų gėrybių. Tokie žmo
nės, kaip Rozentalis, vairavo 
“Pramprekybos” veiklą.

Tokio tipo prekybininkus pa
laikė ir Kauno miesto prekybos 
valdybos viršininkas Martusevi- 
čius. Yra visa eilė jo laiškų, tei
sinančių ir ginančių pardavėjus, 
kuriems grėsė rimtos bausmės. 
Kartais tie laiškai tiesiog juridiš
kai nepagrįsti.

Yra “Pramprekyboje” ir nema
ža gerų, dorų pardavėjų. Tačiau 
jie buvo nustumti į pašalį. Keli 
geri specialistai buvo laikomi tre
čiaeilėse pareigose, iki pagaliau 
visai pasitraukė iš “Prampreky
bos”. Kai ministerija pasiūlyda
vo jaunų specialistų, baigusių ta
rybinės prekybos mokyklas, 
“Pramprekybos” vadovai kėlė bai
sų triukšmą:

— Neturime kur įdarbinti!
Iš 36 jaunų specialistų tik pen

ki šiuo metu dirba krautuvių ve
dėjais. Per visus 1957 metus nė 
vienas jaunas specialistas nebuvo 
iškeltas į atsakingesni darbą: Iva
nausko žodžiais tariant, nebuvo 
galimybės. Tuo tarpu iš rajono 
atvykęs pečkurys Radziukynas 
karjerą padarė nuostabiai greitai: 
jis tapo krautuvės vedėju.

Auklėjimas, kvalifikacijos kėli
mas buvo nežinomi “Prampreky
boje” dalykai. Patys vadovai ne
turėjo prekybinio išsilavinimo, 
niekur nesimokė, tad neskatino 
mokytis ir kitų darbuotojų.

Neaiški buvo visa prekių poli
tika. Bazių sandėliuose buvo su
daromos didelės prekių atsargos, 
o krautuvės kartais neturėdavo 
kuo prekiauti. Taip buvo prieš 
Naujus metus: bazės pilnos, o 
krautuvės tuščios. Eiliniams kau
niečiams tokios prekės sunkiai pri
einamos, o “pažįstami” iš bazių 
galėjo gauti visko.

šie trūkumai nebuvo naujiena. 
Ir Ivanauskas, ir Martusevičius 
jau buvo bausti už blogą darbą su 
kadrais. Išvadų jie nedarė. “Užda
ras ratas”, į kurį negalėjo patek
ti jauni specialistai, sukosi ir to
liau.

Partijos miesto komiteto biuras 
nutarė Kauno miesto prekybos 
valdybos viršininką Martusevičių, 
“Pramprekybos” direktorių Iva
nauską ir jo pavaduotoją kadrų 
reikalams Lagauską'atleisti iš pa
reigų. Biure dalyvavo LTSR pre
kybos ministras Mikutis.

LKP Kauno miesto komitetas 
priėmė platų nutarimą, nurodanti, 
kaip pagerinti darbą su kadrais 
Kauno miesto prekybos tinkle.

A. Kadžiulis
Iš “Tiesos” 

kad tiek popierizmo yra perdaug 
ir reikalauja apčiuopiamesnių 
darbų vietoj susirašinėjimo. Gi
riamos tuo požiūriu maisto pra
monės valdybos. Blogiausiai vei
kusios statybos valdybos viršinin
kas (Grigorijos Molotokąs) at
leistas iš pareigų. Gal tie dalykai 
turėjo įtakos ir Ozarskio pakei
timui Kairiu, kuris buvo tų gerai 
veikusių maisto pramonės valdy
bų prižiūrėtojas.

• V.K. JONYNO KŪRYBOS 
PARODA. Dailininkas V.K. Jony
nas gimė 1907 m. kovo 16 d. 50. 
metų sukaktį jis atšventė pernai. 
Tačiau tik po metų buvo sureng
ta jo 50-ties metų sukaktinė me
no paroda. Ją surengė Čiurlionio 
galerija Jaunimo Centre Čikago
je. Truko ji'dvi savaites: nuo ba
landžio 19 iki gegužės 4 d.

Dail. V.K. Jonynas išsiskiria iš 
kitų mūsų dailės kūrėjų savo pla
tumu. Ir tai tinka ne tik jo te
matikai, bet lygiai ir jo žanrui 
bei technikai. Katalogas žymi 44 
jo kūrinius, čia rasi ir šventųjų 
paveikslų, ir portretų, ir gamto
vaizdžių, ir miestavaizdžių. žino
me taipgi, kad V.K. Jonynas yra 
knygų iliustravimo meisteris, paš
to ženklų konkursų laimėtojas ir 
bažnyčių dekoratorius. Jis taip 
pat dailės dėstytojas, organizato
rius ir administratorius. Gerai 
valdo plunksną ir nesigraibsto žo
džio viešoje tribūnoje.

V.K. Jonyno kūrinių chronolo
gija nusako kūrybinę jo raidą. 
Jau Lietuvoje jis pirmauja kaip 
realistinis grafikas. Labai supran
tamas ir labai taiklus knygų ilius
tracijoms. Ilgainiui grafinę lini
ją pakeitė (bent iš dalies) spalvų 
žaismas. Ir čia jis jaučiasi lais
vas. Jo nevaržo kokie meninio 
dogmatizmo rėmai. Jonyno ran
kose teptukas nuo nutūralizmo 
lengvai nuprogresuoja į moder
nizmą.

Ta pati choronologija liudija, 
kad pajėgusis dailininkas jau 2-3 
pastaruosius metus nekuria. O 
jeigu jis ką ir kuria, tai visuome
nei nerodo. Ir savo žodyje, tar
tame parodą atidarant, dail. V. 
K. Jonynas patsai pabrėžė, kad 
žiūrovai čia neras jo kelerių pas
kutiniųjų metų darbų, nes jis jų 
nekūręs... Mūzos tai kaltė ar ki
tų kurių priežasčių rezultatas, 
mes tegalime tik spėlioti. Būtų 
betgi mieliau, kad ir tie keleri 
metai į Jonyno chronologiją bū
tų buvę įrašyti jo kūriniais.

• IŠRAIŠKOS ŠOKIO IR 
FORTEPIONO ELENOS KEPA- 
LAITĖS IR AMERIKIETĖS HA
ZEL HALLET KONCERTAS 
ĮVYKO gegužės 11 d. Bostone.
Įiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinfnūiiniiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiirniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii1^
| PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI |

SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE r

S SAv’ L. VACBERGAS į
36 WALPOLE ST., KEW, VIC. •

TEL. WM 6032 |
iiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiuiuiiuN^

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

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

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

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

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiin
AUSTRALIA — RUSIJA

MES SIUNČIAME:
★ Jūsų nuosavus daiktus
— jie turi būti nauji — apdraustu paštu tiesiai į Rusiją
★ Siuntiniai išeina du kartu į savaitę, nedelsiant
★ Nėra laivų perkrovinėjimų — normali pašto tarnyba
★ Visi mokesčiai sumokami — mūsų įstaigoje. Jūsų giminės 
už gautus siuntinius nieko neprimoka.

★ VISI SIUNTINIAI YRA
CONTAL CO.

DOVANINIŲ SIUNTINIŲ 
DEPARTAMENTAS 

387 Little Bourke St., 
MELBOURNE, VIC.

Tel. MU 1608 & MU 3627 
po darbo: JB 5368

Darbo dienomis: 9.30 v.r. — 7 p.p.
šeštadieniais: 9 v.ryto— 1 p.p.

KLAUSYKITE C O N T A
kiekvieną sekmadieni, 3 GL nuo 2 vai. p.p. iki 2,30 p.p.

^iiiiiiHmumiiiitHiiiimuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiniiiiiiHiiiK

Šokėja -E. Kepalaitė atvyko į 
Bostoną parengiamiesiems kon
certo # darbams ii- apsistojo pas 
B.J. Vaičaičius.

Programoje, be kitų, atliko ir 
lietuviškus dalykus: Lithuanian 
Silhouettes ir Young Devil, V. 
Jakubėno.

• BALFAS GAVO 20.000 DOL. 
Ameiukos vyskupai per Balfo 
pirmininką kan. Dr. J. Končių 
perdavė Balfui 20.000 dolerių, 
skirtų sušelpti mūsų tėvynės kan
kinius, kunigus ir vienuolius. Ši 
suma paskutiniame Balfo Centro 
Valdybos posėdyje, įvykusiame 
kovo 27 d. atitinkamai paskirs
tyta.

• 5.000 MARKIŲ VAIKU
ČIAMS IR LIGONIAMS. Velykų 
proga Balfo Centro Valdyba pa
skyrė 5.000 DM mūsų tremtinių, 
esančių Vakarų Vokietijoje, vai
kučiams ir ligoniams. Paskirtus 
pinigus, kaip Balfo dovaną, iš
skirstys ir įteiks reikalingiesiems 
Balfo įgaliotinio taryba, esanti 
Miunchene.

• TŪKSTANČIAI SVARŲ 
MILTŲ, SŪRIO IR PIENO BAL
FUI. JAV žemės ūkio ministeri
ja davė daug maisto gėrybių. Jos 
visos skirtos Vokietijoje esančių 
tremtinių šalpai. Kovo 7 d. laivas 
išvežė 80,000 svarų miltų. Ba
landžio 22 d. išplaukė su 44,000 
sv. pieno miltelių. Sūris (36.000) 
išplaukė į Europą gegužės 22 d. 
Taigi Amerikos vyriausybė mūsų 
šelpiamiesiems davė 80,000 kg. 
vertingo maisto, verto ne mažiau 
kaip 25,000 dol.

Visos šios gėrybės, kiek tai 
įmanoma, bus lygiai paskirstytos 
mūsų broliams lietuviams, liku
siems Vokietijoje.

• DAKTARĖ ALDONA ŠLE- 
PETYTĖ BUVO ĮVERTINTA 
NEW YORKO UNIVERSITETO 
PREZIDENTO, fakultetų dekanų 
ir profesorių, specialiose iškilmė
se (Honor Convocation), jai įtei
kiant garbės pažymėjimą už augš- 
to mokslo laipsnio pasiekimą stu
dijų metu universitete.

PILNAI GARANTUOTI.
OVERSEAS RELIEF

SERVICE
362 SOUTH TERRACE 
(tuoj prie Woolworths)

BANKSTOWN, N.S.W.
Tel. UY 6882

RADIJO PROGRAMŲ

LIETUVIAI
Nestebina Anglijos lietuviai nei 

savų, nei svetimų kokia nors ypa
tinga veikla, kai čia savų žmonių 
nedaug ir jie nuolat retėja. Dar 
stengiamasi krutėti, veikti, tačiau 
kai trūksta meninių jėgų ir veiklos 
judintojų, tas veikimas negali bū
ti efektingas. Dėlto retai kada čia 
suskamba didesnio choro dainos, 
lėtai kada pastatomas koks vai
dinimas, retai surengiamas rimtas 
koncertas. Pasitenkinama minėji
mais.

Paskutinių metu visoje Didž. 
Britanijoje pusbalsiu kalbama apie 
nedarbą. Nėra jis tuo. tarpu toks 
grėsmingas, tačiau nevienam ke
lia ir rūpesčio: apskritai kalbant 
apie visą kraštą, skaitoma, kad 
10% darbininkų yra bedarbių. Ar 
jų tarpe yra lietuvių? Atrodo, 
kad ne.

Nottingham© mieste gyvena 
apie 200 lietuvių. Dauguma jų 
yra angliakasiai, geležies, teksti
lės ir kitokios pramonės darbi
ninkai, tačiau visi šiuo metu turi 
darbo, nors kartais kaikuriose 
pramonės šakose darbo valandos 
ir trumpesnės.

Ekonomijos žinovai tvirtina, 
kad netolimoje ateityje Didž. Bri
tanijoje nedarbas gali padidėti, 
nes vis sunkiau surasti savo ga
miniams rinką,’ kai ir pirkėjų 
kraštuose (pvz. Amerikoje) jau
čiamas ekonominis pasunkėjimas. 
Tačiau tie žinovai nėra pasimis- 
tai, tvirtindami, kad po laikinio 
ekonominio pasunkėjimo vėl atei-

DRAUGAVIMAS SU LENKAIS

Liepos 21 dieną gana triukš
mingai atšventus “Liaudies sei
mo” nutarimų (susisovietinti) 
metines, 22 dieną P. Rotomskis, 
santykių su užsieniais draugijos 
pirmininkas suorganizavo Vilniu
je ir Lenkijos “Liaudies respubli
kos” 14-tųjų metinių paminėjimą, 
šūkiu “Už glaudesnius ryšius su 
Lenkijos Liaudies respublika!”

Pagrindinį pranešimą darė len
kiškojo dienraščio (CZERWONY 
SZTANDER) redaktorius A. Fe- 
dorowicz. Nuo pereitų metų pa
reigūnų ir menininkų apsilanky
mai Lenkijoje labai padažnėjo. 
Sakoma, kad lenkai susilaukė 
priekaištų iš Maskvos už per uo
lų draugavimą tiesiog su lietu
viais, lyg ir aplenkiant Maskvos 
tarpininkavimą, švedo ansamblis 
pernai Lenkijoje buvęs priimtas 
daug entuziastingiau, negu rusų 
ansambliai.

Lietuvon Ateina į 
RUDUO IR ŽIEMA

p] Daugelis mūsų esame pasiuntę dovanų siuntinius savo N 
N artimiesiems Lietuvon ar Sibiran, šiuo metu, kada ten vėl 
n atslenka ruduo ir žiema, ne vienas vėl susirūpinęs tuo klau- 
H simu, juo labiau, kad yra pasklidę visokių gandų... H]

Ifl Tūkstančiai yra pasinaudoję praeityje mūsų solidariu [H 
S šioje srityje patarnavimu, todėl ir tuos, kurie dar nėra siuntę Cj 
N siuntinių PER TAZAB, LIETUVIŲ SKYRIŲ LONDONE, kvie- K 
K Čiame tuo pasinaudoti ir siųsti per mus. 3

5 Geriausias šioje srityje piršlys — pasiteiraukite tų, kurie įj 
g jau mus išbandė. B

Cj Kaip iki šiol, taip ir dabar mes kiekvienam siunčiame ne- g 
£] mokamai lietuvių kalboje kainoraščius ir medžiagų pavyzdžius, g

g Daug rūšių medžiagų kainos žymiai papigintos. m

!-;i Tik TAZAB Bendrovė nelaukdama Jūsų {mokėjimo, g 
Ž pasiunčia tuoj pat siuntinius, kai.-tik gauna Jūsų užsakymus. g

Siuntėjas turi žinoti, kad geriausios medžiagos yra ang- p 
H] liškos, o trumpiausias kelias siuntiniams tik iš Londono, g 
kl Jei turite bet kurių rūpesčių su siuntiniais, atsiminkite mūsų g 
g adresą: B

I TAZAB Lithuanian Dep. I

cj 1, Landbroke Gardens, London W. 11 į'j

H Centr. Tazab, 22 Roland Gardens, London S.W.7 g

ANGLIJOJ
šią geresni laikai ir visi dirbs ir 
gerai užsidirbs.

Lietuviai, pirmiausia kalba apie 
emigraciją j JAV. Didelis čia gy
venančių lietuvių procentas prieš 
kurį laiką t buvo užsiregistravę 
JAV konsulate ir dabar vienas 
kitas gauna raštus, kurie parodo, 
kad emigracija yra galima ir gal 
net neilgai truks, prasidės pla
čiau.

Lietuviai iš Anglijos nori išva
žiuoti, nes čia nei jiems, nei jų 
vaikams nėra gerų perspektyvų. 
Be to, vaikai turi gyventi tokio
se sąlygose, kad jų nutautėjimas 
pasidaro tik laiko klausimas. Di
desnėse kolonijose, kur dar yra 
sava savaitgalio mokykla, ten tas 
klausimas lengviau išsprendžia
mas, tačiau žymiai blogiau ten, 
kur lietuvių mažiau ir jie nepajė
gia ko nors panašaus suorgani
zuoti.

Antra, pats ekonominis gyveni
mas nė vieno nežavi. Kol žmogus 
dirba, jis pragyvena, tačiau atei
čiai, ypač senatvei susitaupyti ne 
ką tegali.

Anglijos lietuvių moralė tebėra 
stipri, neapgriauta. Visi seka po
litinius posūkius ir tiki, kad ateis 
laikas, kada Lietuvos klausimas 
bus pajudintas.

Iš Rytų Vokietijos siuntinėja
mas laikraštis nedaro čia įtakos. 
Pats laikraščio stilius, jo bendra
darbių. ciųiški išsireiškimai, rusų 
skelbiamos amnestijos Anglijos 
lietuvių nejaudina. |

Prie Dariaus-Girėno žuvimo 
vietos nuvykusi delegacija buvo 
Soldino (dabar vad. Pčelniko) 
miške užtruko neilgai (uždėjo 
vainiką), bet ta proga buvo nu- 
vežta į Varšuvą, kur viešėjo dvi 
dienas, lankė teatrus, muziejus, 
turėjo iškilmingą priėmimą ir ei
lę pasitarimų, kaip dar labiau su
stiprinti bendravimą. Buvo liudi
ninkas ir iš sovietinės ambasados.

• N. ANGLIJOS BOSTONE 
LIETUVIŲ MOKYTOJŲ S-GOS 
KONFERENCIJA J VYKO BA
LANDŽIO 26 D. Joje dalyvavo 
rašytojas Dr. H. Nagys iš Mont
real, kuris Lituanistikos Mokyk
loje, aukštesnių klasių mokiniams, 
mokytojams ir seselėms mokyto
joms dalyvaujant, pravedė lietu
vių literatūros pamoką apie Mai
ronį, Donelaitį ir kitus autorius. 
Pamoka buvo tikrai gerai paruoš
ta.

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

Sydnėjuje
DARIAUS — GIRĖNO 

MINĖJIMAS
Rugpiūčio i dieną Sporto Klu

bo “Kovas” valdyba surengė mū
sų tautos didvyrių Dariaus ir Gi
rėno 25-kių metų žuvimo minėji
mą, kuris įvyko Sydnėjaus Lietu
vių Namuose.

Supažindinęs klausytojus su 
abiejų lakūnų gyvenimu ir jų 
reikšme Lietuvai ir ypatingai jau
nimui, A. Laukaitis pagrindinėje 
savo temoje “Sportas Kultūros 
Istorijoje”, palietė sporto ir fizi
nio lavinimosi kūrimąsi nuo gilios 
senovės iki šių dienų visame pa
saulyje ir prieškarinėje Lietuvo
je.

Minėjime, išskyrus keletą vy
resniųjų klausytojų, buvo vien 
tik jaunimas. Klubo valdyba ir 
ateityje turėtų karts nuo karto 
suruošti savo nariams sportinin
kams panašių kultūrinių paskai
tėlių arba kitų šventadieniškų 
pramogų, kaip, pvz. Spėjimų 
(Quiz) konkursų ar kitko pana
šaus, kas jaunimą pamažu priar
tintų ir prie lietuviškojo kultūri
nio gyveninio.

KOVAS BAIGMĖJE

“Ą^igiantis “City of Sydney 
“A" žienioš krepšifllū tur
nyrui, Kovo vyrų pirmoji koman
da pusiau baigmėje susitiko su 
greita ir gražiu tempu žaidžian
čia “East Sydney Police Boy’s 
Club” komanda, prieš kurią'pir
majame rate koviečiai buvo pra
laimėję gana dideliu taškų skir
tumu.

Po gana gražios pradžios kovie
čiai nuo pat pirmųjų žaidimo mi
nučių paima žaidimo vedimą i 
savo rankas, nors australai viso
mis jėgomis stengiasi taškų san
tyki ir vadovavimą perimti į sa
vo rankas, bet tas jiems nepa
vyksta ir koviečiai laimi pirmąjį 
puslaikj 34:28.

Antrajame puslaikyje kova 
vyksta dėl kiekvieno taško, bet 
Kovo puolikai — Kriaucevičius. 
Vasaris ir šutas — savo gražiais 
metimais neleidžia santykiui su
mažėti ir po tikrai gražios ir pel
nytos kovos laimi šias pusfinalio 
rungtynes 60:51, tuo patekdami į 
šio žiemos turnyro baigmę.

Taškus pelnė: Vasaris ir Kriau
cevičius po 20, Šutas 12, Gasiūnas 
4 ir Kemežys 4.

ŠACHMATAI
Sydnėjaus šachmatų turnyras, 

kuris prasidėjo š.m. gegužės mėn., 
numaotmas baigti šio mėnesio ga
le.

Iš sužaistų partijų veda V. Ko- 
ženiauskas, puse taško mažiau 
Dargužis ir trečiuoju Jočys. Ver
ta paminėti, kad Grosas, kuriam 
ypač nesiseka šiame turnyre, sto
vi ketvirtoje vietoje.

Darant išvadas, galima tikėtis, 
kad ir šiais metais dėl pirmosios 
vietos susitiks Koženiauskas su 
Dargužiu.
Turnyras vyksta Sydnėjaus Lie

tuvių Namuose.

TINKLINIO TURNYRAS
Rugpiūčio 16-17 dieną naujai 

atremontuotoje Newtown’o Police 
Boy’s Club salėje vyks tinklinio 
turnyras, kurio laimėtojui, taurę 
paskyrė Mick Simons sporto krau
tuvė. šiame turnyre dalyvauja po 
vieną visų tautybių komandą, 
tarp jų ir koviečiai vyrai tinkli- 
ninkai.

Adelaidėje
VYTIS I — Y.M.C.A.

65:81 (23:36
ši sykį vytiečiai sužaidė labai 

silpnai. Labai blogas buvo gyni
mas ir visiškai nebuvo nuimami 
kamuoliai. Antrą puslaikį buvo 
pasistengta ir sužaista daug ge
riau.

Vytyje žaidė: Ignatavičius, Pet
kūnas, Jaciunskis, Rakauskas, Kli- 

maitis, Pyragius ir Petruška. Taš
kus pelnė: Ignatavičius 22, Ja- 
ciunskis 14, Petkūnas 12, Klimai- 
tis 11, Petruška 4 ir Pyragius 2.

VYTIS II — CHRYSLER 
88:30 (43:13)

Antroji komanda žaidė labai 
gerai ir atsiekė aukštą rezulta
tą,, Pažymėtinai gerai sužaidė J. 
Grunkys, sumesdamas 34 taškus, 
Lapšys 23, Merūnas 17, Visockis 
10 ir R. Urmonas 4.

VYTIS JAUNIAI — COL. LIGTH 
GARDENS 52:42 (24:17)

šias rungtynes jauniai sužaidė 
labai darniai ir gerai komandi
niai. Centro puolėjas E. Gudelis 
labai gerai nuiminėjo kamuolius 
ir bendrai gerai žaidė. Zoninė gy
nyba buvo panaudota gana vyku
siai. Puolėjai labai greitai perda- 
vinėjo kamuolius ir žaidėjai pui
kiai judėjo, sudarydami sau gerų 
progų mėtymui. Taškus pelnė: 
Gudelis 21, Statnickas 20, Kali- 
batas 6, G. Statnickas 4, Andriu
šis 1, Rudzenskas su Stankevi
čium 0.

MERGINŲ VYTIS I — SOUTH 
ADELAIDĖ 32:40 (16:19)

Merginos susitiko „u . 
vietoje stovinčia austrai!., v da. Vytietės paredtV’"“"' 
oui.iinyi.Jr stipru 
žaidimą ir stiprų pasipriešinimą. 
Tik per kietą kovą ir dėl ūgio per
svaros priešininkės tepajėgė lai
mėti. Taškus pelnė: O. Kelertaitė 
12, G. Kitienė 10, M. Kelertaitė 
8, M. šiukšterytė su J. Gumbyte 
po 1. Ignatavičienė gerai žaidė 
gynime.

VYTIES JAUNĖS — INTER
NATIONAL 25:24 (15:12)

Per šias rungtynes Vytį atsto
vavo Andriusevičiūtė, D. Radze
vičiūtė, L. Radzevičiūtė, Bartmi- 
naitė, Jaunutytė ir Šulcaitė. Jau
nės žaidė labai kovingai ir pelny
tai nugalėjo daugiau patyrimo tu- 

srinčias priešininkes. Taškus pel
nė: Andriusevičiūtė 17, D. Radze
vičiūtė 6, L. Radzevičiūtė 2.

Š.m. rugpiūčio 3 d. laike tre
niruotės buvo sužaistos draugiš
kos rungtynės tarp vyrų I ir įl
os ir mergaičių I ir II-os koman
dų. Antroji komanda, pa
stiprinta Ignatavičium, žaidė la
bai gerai ir nugalėjo “senius” 
62:52 (28:26)^

Pirmoji komanda silpnokai den
gė ir nenuiminėjo kamuolių. Ant
roji labai gerai naudojo zoninį 
gynimą ir visi žaidėjai gerai mė
tė. Priešžaisminėje mergaičių 
pirmoji komanda laimėjo prieš 
II-ją 33:21 (14:5).

PADĖKA
A.L.S.K. “Vytis” taria nuošir

dų ačiū p. S. Keruliui, padėju
siam padaryti krepšiniui stovą, p. 
Dičiūnui — paskolinusiam sunke- 
žimį pervežimui, o p. V. Vosyliui 
— už patį pervežimą.

PLANUOJAMA
Pirmoji vyrų krepšinio koman

da rengiasi netolimoj ateity va
žiuoti į Melbourną, kad sužaistų 
draugiškas rungtynes su iš Varpo 
ir Geelongo Vyties sudaryta rink
tine. “Varpo” valdyba norėtų su
daryti rinktinę iš “Varpo”, Ade
laidės “Vyties” ir Geelongo “Vy
ties” žaidėjų ir sužaisti su Vik
torijos rinktine.

PRANEŠIMAI
★ Krepšininkė O. Kelertaitė 

atšventė 21-mo gimtadienio su
kaktuves. P.p. Kelertai iškėlė pui
kias vaišes, į kur buvo sukviesta 
dauguma sportininkų-kių.

★ R. Petkūnas pakviestas tre
niruotis Pietų Australijos rinkti
nėje.

★ Tinklinio treniruotės vyks
ta šeštadieniais toje pačioje aikš
telėje, kur ir pernai.

B.N.

Geelonge

VYTIS I — UNITED CHURCH 
43:32 (18:14)

Viktorijos pirmenybių A. Re
zervo grupėje Vytis I pasiekė dar 
vieną gražų laimėjimą, nugalėda
ma United Church krepšinio ko
mandą. Vytis pasirodė visose po
zicijose pranašesnė už savo prie
šininką ir, Bacevičiui su Šimkū
nu taikliai mėtant, be didelio var
go įveikė savo konkurentus, tuo 
užsitikrindama dvigubą galimybę 
baigminėse rungtynėse. Taškus 
pelnė: A. Bacevičius 14, A. Šim
kus 10, A. Bertašius 7, E. LipŠys 
6, R. Zenkevičius 4 ir A. Kala
dė 2.

VYTIS — CHURCH OF ENGL. 
44:46 (22:27)

š.m. rugsėjo mėn. 2 d. Geelon- 
gan atsilankė Church of England 
krepšininkai. Dabartiniu metu ši 
komanda po Mormon Yankees 
užima 2 vietą. Viktorijos pirme
nybėse ji yra viena iš favoritų 
dėl š.m. meisterio vardo.

Šios rungtynės pradedamos 
abiem pusėm atsargiai žaidžiant, 
bet Bacevičius dviem tolimais 
metimais greit rezultatą pakelia 
4:0 Vyties naudai. Australai, gra
žiai pasuodamiesi, išlygina ir ne
užilgo persveria. Rezultatui ke
letą kartų keičiantis, Church lai
mi pirmą puslaikį 27:22. Antrame 
puslaiky R. Zenkevičius pasirodo 
geroj formoj, žaisdamas centre, 
ir Vytis greit pasiveja. Likus žais
ti tik minutę, rezultatas vis dar 
lygus — po 44. Mūsiškiai turi ka
muolį. Šimkus veržiasi po krep
šiu, bet metimas nepavyksta, tuo 
tarpu australai, matydami, kad 
laikas baigiasi, meta iš tolo ir pa
siekia lemiamus laimėjimo taškus. 
Nors priešininkai ir buvo kiek 
geresni techniškai, bet mūsiškiai 
mažai teatsiliko nuo jų. Užtikrin
tu gynimu ir staigiais prasiver
žimais Ed. Lipšys pasirodė kaip 
geriausias žaidėjas aikštėje. R. 
Zenkevičius, A. Bacevičius ir A. 
Bertašius sužaidė aukščiau savo 
normalios formos. Taškus įmetė 
Vytis: A. Becevičius ir R. Zenke
vičius po 10, A. Bertašius ir E. 
Lipšys po 8, A. Šimkus 6 ir A. 
Kaladė 2.

Pilna salė geelongiškių stebėjo 
šias rungtynes, gėrėdamiesi aukš
tu žaidimo lygiu ir džiaugdamiesi 
pasiektu vytiečių progresu.

Esant tokiam dideliam susido
mėjimui krepšiniu Geelongo vi
suomenėje, ateityje Vyties klubas 
numato pasikviesti kaip galint 
dažniau stiprias Melbourno ko
mandas. š.m. rugsėjo 6 d. Vyties 
sporto baliaus proga organizuoja
mas pabaltiečių krepšinio turny
ras, kuriame jau sutiko dalyvauti 
Melbourno Dainos — Rigos krep- 
šininkai-kės ir Estų Kodu koman
da.

x
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SPAUDOS BALIUJE,
kuris įvyks puikioje Cabramattos savivaldybės salėje

— CIVIC HALL — RAILWAY PD.
Kaip ir kasmet, ir šiemet baliuje numatoma netikėtai 

maloni programa, kokteilių baras ir Sydnėjaus Mot. Socialinės 
Globos Draugijos paruoštų skanėstų pigus bufetas.

Gausime ir linksminančių gėrimų, tikrai pigia kaina.
Gros visiems žinoma 

vai. nakties.
Neužmirškite jau iš 

kaip žinome iš praeities, 
trūksta bilietų prie įėjimo salėn.

Kvietimus ir salėje staliukus galima užsisakyti pas Krašto 
Valdybos narius: V. Simniškį — 779 Elizabeth Str., Sydney 
(Tel. MX 2120); B. Stašionį — 11 Berala Str., Berala (Tel. 
YX 9062) ir B. Daukų ■— 273 Cooper Rd., Yagoona (Tel. 
UY 5281); M. Petronį — 152 Liverpool Rd., Enfield (Tel.: 
UJ 5727); “Mūsų Pastogės” redaktorių J. Vėteikį — 124 Lo- 
voni Str., Cabramatta, N.S.W. ir Spaudos Kioske prie Cam
perdown bažnyčios pas p. E. Stašį.

Laukiami svečiai iš Canberros, Wollongongo, Newcastelio 
ir kitų vietovių.

nenuilstama muzikantų kapela

anksto įsigyti įėjimo kvietimus, 
į “M.P.” ruošiamą balių dažnai

iki

nes
pri-
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VYTIS — VIKTORIJOS II-JI 
RINKTINĖ 18:9 (14:2)

Nors Vytietės pasirodė ne la
bai sėkmingai, žaisdamos š.m. 
Viktorijos moterų • krepšinio pir
menybėse, bet įgytas jų patyri
mas atnešė gerų rezultatų.

Š.m. rugsėjo mėn. 2 d. Vytis 
pasikvietė Viktorijos II-ją mote
rų rinktinę į Geelongą draugiš
koms krepšinio rungtynėms ir ne
lauktai ją nugalėjo.

Vytietės ypatingai gerai pasi
rodė pirmam puslaiky laimėda- 
mos 14-2. Antrame puslaiky aus- 
tralės, matydamos kad gręsia pra
laimėjimas, nors ir spaudė mūsiš
kes, bet pirmo puslaikio aukštas 
pralaimėjimas, nulėmė rungtynes 
Vyties naudai.

šio laimėjimo priežastis buvo 
geras vytiečių dengimas, kur ypa
tingai gerai pasižymėjo E. Buč
ky tė. Puolimo trejetukas: L. Jo
nušaitė, L. Šimkutė ir N. Brata- 
nevičiūtė protarpiais sužaidė tik
rai pasigėrėtinai. Taškus pelnė: 
L. Šimkutė 9, L. Jonušaitė 7, E. 
Buckytė 2.

VYTIS — MONTAGUE (merg.) 
16:19 (11:12)

Neturėdamos sėkmės metimuo
se, vytietės lygioje kovoje pra
laimėjo prieš australes. Nors Vy
ties komanda ir pralaimi jau ke
lias rungtynes iš eilės, bet labai 
mažu taškų skirtumu. Didelė pa
žanga padaryta susižaidime ko
mandiniai per šias pirmenybes, 
tikimės, kad netolimoj ateity Vy
tietės pateiks ne vieną staigme
ną. Taškus pelnė: L. Šimkutė 9, 
D. Bertašiūtė 4, L. Jonušaitė 3.

— Dalyvis —

ŠACHMATAI
Geelongo miesto komandinėse 

šachmatų pirmenybėse Vytis nu
galėjo Norsan II olandų koman
dą 4:0. Likus žaisti dar dviems 
rungtynėms, Vytis pirmauja, lai
mėjus 7 rungtynes ir pralaimė
jus 1. Partijų santykis 25:7. Ant
roj vietoj Shell su tiek pat lai
mėjimų, bet partijų santykis 
(22:10) mažesnis.

LIETUVI, 
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI I PASTA 

SU “MOŠŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATOS PINIGAIS!

ATIDARYTA NAUJA 
DELIKATESŲ KRAUTUVĖ 

PRIE BANKSTOWNO PAŠTO

N. BAUS
Parduodama papigintomis 

kainomis rūkytos ir šviežios deš
ros, kumpiai, sūriai, varškė ir ki
ti europietiški delikatesai. 
Aplankykite mus — mes kalbame 
lietuviškai ir Jus mielai aptar
nausime.
*************************^»^r*
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BULGARĖS — EUROPOS KREPŠINIO 
ČEMPIONĖS

Gegužės mėnesyje Lodzėje, 
Lenkijoje, įvyko VI-sios Europos 
moterų krepšinio pirmenybės, ku
rias laimėjo Bulgarijos moterys, 
tuo nuvainikuodamos buvusią 
čempionę, Sov. S-gos rinktinę.

Pirmosios oficialiosios Europos 
moterų krepšinio pirmenybės įvy
ko 1938 metais spalio mėn. Ro
moje ir jas laimėjo italės. Po 
tiek pat taškų kaip ir italės (po 
6) surinko, sekančias dvi vietas 
laimėję, lietuvės ir lenkės, bet 
laimėjimą lėmė bendras krepšių 
santykis, kuris pas itales buvo di
džiausias. šiose pirmenybėse da
lyvavo 5-kios komandos.

Antrosios pirmenybės įvyko tik 
po 12-kos metų — atseit, 1950 
m. gegužės mėn. Budapešte ir 
jose dalyvavo jau 12 komandų, 
čempionu tapo Sov. S-gos rink
tinė, antroje vietoje palikdamos 
Vengriją ir 3-je Čekoslovakiją.

Dabar moterų krepšinio pirme
nybės jau vyksta reguliariai kas 
antri metai. 1952 m. buvo žai
džiama Maskvoje. Dalyvavo 12 
komandų. I-mą vieta laimėjo vėl 
SSSR, 2 Čekoslovakija, 3 Veng
rija, 4 Bulgarija. 1954 metais 
Belgrade čempionių vardą vėl 
sėkmingai apgynė SSSR rinktinė, 
antros buvo čekės ir trečios bul
garės. 1956 metais Prahoje čem
pionėmis vėl tapo SSSR moterys.

Šių metų Europos moterų krep

ATJAUSKIM BROLIUS IR SESES TĖVYNĖJE
Audrų išvarginta Tėvyne, 
Tu mums kaip pasaka graži.

Daug kartų mes esame skaitę 
spaudoje (ar patys pergyvenom) 
siaubinguosius birželių įvykius, 
lietuvių tautos naikinimus ir api
plėšimus, bet ypač didžiausią ža
lą mūsų Tėvynėje įvykdė rusiš
kieji bolševikai, norėdami visiš
kai palaužti tautą tremdami se
nus, jaunus ir mažus į teduotąjį 
Sibirą lėtai vergų mirčiai. Nema
ža lietuvių su ginklu rankoje sau
gojo Tėviškės sodybas, vežamus 
Sibiran vadovavo, reikalui esant 
kdržygiškai kovėsi, tikėdami iš
pirkti laisvę savo krauju, bet de
ja, priešo žymiai gausesnės jėgos 
nusilpnino lietuvį partizaną.

Nors ir po keliolikos motų be
viltiško gyvenimo, lietuvių tau
ta liko gyva, tiek išblaškyta po 
plačiuosius Rusijos plotus, tiek 
Tėvynėje, neprarasdama savo pa
pročių ir dvasinių savybių, bet 
yra skaudžiai sužeista ir mūsų 
broliai bei sesės laisvėje gyve
nantieji turi šventą ir privalomą 
pareigą tas žaizdas gydyti, kiek 
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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 Melbourno Town Hall.) 
Centr. 1819
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| COSMOS TRADING CO. į 
| SA V. A. VAITIEKŪNAS
$ . X
♦f Siunčiame Jūsų pačių supirktus siuntinius Lietuvon ir Sibiran.
? SEKANČIALSIUNTAI PRIIMAME SIUNTINIUS IKI 23-ČIO ? 
$ RUGPIŪČIO. SIS TRANSPORTAS YRA VIENAS IS KALĖDI- X 
!niųi paskubėkite išsiųsti savo siuntinius jau X

DABAR, NES DUODAME GARANTIJĄ, KAD JIE BUS PRI- •? 
STATYTI KALĖDOMS. $
Siuntiniai priimami iki 44 1b* svorio. Oro pašto tarifas 12/6 už ❖ 
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X PERTH: M. Lingienė, 21 Brookman St, Perth, W.A. X
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šinio pirmenybėse dalyvavo 10 
valstybių: Bulgarija, SSSR, Če
koslovakija, Jugoslavija, Lenkija, 
Prancūzija, Vengrija, Olandija, 
Rytų Vokietija ir Austrija, ku
rios šia tvarka ir išsirikiavo lai
mėjimų lentelėje.

Baigminės rungtynės tarp Bul
garijos ir SSSR moterų rinktinių, 
stebint per 7000 žiūrovų, buvo 
labai įtemptos ir permainingos. 
Normalus rungtynių laikas baigė
si 49:49. Per pratęsimą bulgarės 
atsiekė penkis taškus prieš sovie
tų rinktinės du ir todėl laimėjo 
54:51, pirmą kartą tapdamos Eu
ropos krepšinio čempionėmis.

Sovietų S-gos rinktinėje žaidė 
ir lietuvaitės Tulevičiūtė ir Dak- 
taraitė, pirmą kartą dalyvauda
mos Europos pirmenybėse. Sov. 
S-gos treneriu buvo žinomasis lie
tuvis krepšininkas V. Butautas.

Pasibaigus šioms pirmenybėms 
buvo išaiškinta pati geriausia Eu
ropos metikė: 1 Voinova (Bulga
rija) 82 tšk., 2 Ciprus (JugosL) 
77,3, Chlodzinska (Lenkija) 75 
tšk.

šių pirmenybių metu taip pat 
vyko konkursas gražiausiai Euro
pos krepšininkei išrinkti ir ja bu
vo išrinkta čekė Lundakova 
(kaip ir per pasaulio moterų pir
menybes Rio de ženeiro mieste) 
Antrojoje vietoje liko prancūzė 
Stefan.

galima daugiau duoti gyvybės sa
vajai tautai.

Dabartiniu metu Balfui yra 
paskirtas didelis ir sunkus užda
vinys. Be mūsų paramos jis liks 
bejėgis, šelpkime savo brolius!

Gerbiamieji mūsų dvasios Va
dai, skelbkit rinkliavas bažnyčio
se. Įvairios draugijos, organiza
cijos, klubai ir visi kiti geros va
lios lietuviai, nepagailėkit cento 
mūsų tautai. (Tiesa daugelis iš 
mūsų paaukojom tūkstančius 
draugams ir pažįstamiems, bet 
nevisi yra toki laimingi. Daugel 
žmonių iš Lietuvos tiesioginiai 
prašo Balfo Centro įvairių vais-

Kur tik yra daugiau lietuvių, 
darykit minėjimus ir surinktas 
aukas skirkit kilniam šalpos dar
bui. Lai nelieka nė vieno lietu
vio, neprisidėjusio savo skatiku. 
Parodykim saviems, kad esame 
nepalūžę, giliai atjaučią skaudžią 
tautos nedalią. Siųskim savo au
kas Balfo Centrui, tiesioginiai ar 
per skyrius. Adresas:

105 GRAND STREET, 
BROOKLYN 11, N.Y.
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MtaltngTOCt
PUOŠIAME LIET. NAMUS

Lietuvių Namai Melbourne, kad 
ir nežymiai, puošiasi ir turtėja. 
Tarybos narys p. Jonas Dudėnas, 
neimdamas atlyginimo, įdėjo nau
jas grindis sportininkams skirta
me kambaryje, o p. Pranas Dran
ginis tų kambarėlį gražiai išda
žė.

P. J. Dudėnas yra pasiruošęs ir 
daugiau reikalingo remonto at
likti. Jis ne tik savo darbu remia 
Lietuvių Namus, bet ir dovano
damas jiems sofų ir du foteliu.

Ponai L. ir A. Milvydai, atvyk
dami apžiūrėti Lietuvių Namų, 
atnešė irgi gražių dovanaą — ka
vai servizų.

P. L. Barkus namų papuošimui 
dovanojo įrėmuotus retus Lietu
vos pašto ženklų komplektus.

Nors namai gražėja ir turtėja, 
-tačiau dar daug ko trūksta. To-

MELBOURNAS
REIKALAS SUTVARKYTAS
š.m. kovo mėn. įvykusiame 

Melbourne apylinkės narių visuo
tiniame susirinkime, renkant pen
kių asmenų valdybų, penktas ir 
šeštas kandidatai buvo gavę* po 
lygų balsų skaičių, iš kurių vyres
nis amžiumi, kaip buvo paties su
sirinkimo nustatyta, įėjo naujon 
valdybon.

Tačiau išrinktoji valdyba dau
gumos nutarimu buvo įvedusi sa
vo sųstatan pilnateisiu nariu šeš
tąjį — valdybos kandidatų. Pats 
faktas, kad Melbourne apylinkės 
valdyboje radosi daugiau narių, 
negu jon buvo rinkta, buvo sukė
lęs platesnio susidomėjimo, iššau
kęs viešų paklausimų valdybai, 
komentavimus.

Ilgesnį laikų trukusi nenormali 
padėtis Melbourne apyl. valdybo
je pagaliau tapo sutvarkyta taip, 
kad ji grįžo penkių asmenų sųsta
tan, pasitraukus iš jos vienam na
riui. Tuo būdu Melbourne apyl. 
valdybos narių skaičius dabar ati
tinka visuotinio susirinkimo rink
tąjį skaičių.

— N.

MELBOURNIŠKIAI NAMIE
Sekm|adienio popietėje nuspren

dėme aplankyti Lietuvių Namus, 
pažiūrėti ten nesenai pabaigto 
remonto, įsigytų baldų. Atėjus 
net nedrąsu: gatvėje visa eilė au
tomobilių, iš paties namo ir kie
mo ^plaukia linksmi balsai. Kaip 
neplauks! Kieme būrys jaunimo 
— jauniausias gal penkių metų, 
o vyriausias gal ir penkiolikos — 
žaidžia sviediniu. Keturi teniso 
aikštėje, matyt, rimtai rungty
niauja, nes žiūrovai netik visą 
suolą užėmę, bet ir artimiausio 
eukalipto žemesnes šakas. Tam 
būreliui tikrai linksma, o ir 
mums, užklydusiems, irgi links
ma, kai girdi juos visus kalban
čius ir šūkaujančius lietuviškai.

Tuo tarpu iš namų išeina senai 
matytas, pasiilgtas bičiulis. Sako, 
Ramovėnų susirinkimo čia belau
kiąs. Laiko dar esą, galįs ir na
mus aprodyti. Tik kad viduj pil
na žmonių, ne kiek teapžiūrėsi, 
greičiau būrį pažįstamų susitiksi. 
Taip ir buvo: pasibeldėm į pir
mas duris — pilnas kambarys 
merginų: vyresnės skautės, ką tik 
baigusios sueigą, dengia stalų ka
vutei. Ir mus žada pavaišinti! 
Tačiau einam toliau — įdomu pa
matyti naujai įrengtų Lituanisti
nių Kursų buklų. Tarpdury susi
duriam su L. Kursų Tėvų Komi
teto pirmininke, gražia lietuviš
ku tautiniu kostiumu aprengta 
lėle nešina. Ji ir buklų aprodo: 
nauji praktiški ir skoningi bal
dai: stalai, medinės kėdės, lenta, 
kryžius ant sienos, spinta. O gra
žioji lietuvaitė — lėlė būsianti 
dar pagražinta ir pasodinta ant 
spintelės, kaip kambario puošme
na.

I sekančio kambario duris pa
miršome pasibelsti, ir, vos prada
rę jas, skubiai vėl uždarome: ten 
dūmų debesimi apsigaubę, ener

dėl, tautiečiai, kas turite kokį 
* atliekamų bet naudojimui tinka- 
1 mų baldų, indų ar kitų daiktų, 
paaukokite. Už tai jums bus dė
kingas ypač mūsų jaunimas, ku
riems šie namai ir skirti.

Būtų gera, jei kas galėtų pa
dovanoti ar paskolinti Lietuviškų 
pinigų tiek sidarbrinių, tiek ir 
popierinių. Jie būtų įrėminti po 
stiklu ir tarnautų namų papuo
šimui. Tokius pinigus galite įteik
ti Tarybos pirmininkui p. Bar- 
kui, sekretoriui Aleknai ar bet 
kuriam Tarybos nariui.

Nedrąsiai čia norėčiau prakal
binti ir mūsų tautiečius meninin
kus. Gal rastumėte kokių savo 
kūrinių, kurie papuoštų ir dvasia 
praturtintų mūsų lietuviškuosius 
namus.

x Ig. A.

gingai diskutuoja gal kokia pen
kiolika žmonių: sako, tai esanti 
naujoji Namų Taryba — posė
džiaujanti.

O» svetainėje tikras susibūri
mas! Mūsų bičiuliui laikas į susi
rinkimą, taigi einame vieni. Ten 
pat ir nesenai atvykęs į Melbour- 
nų p. Cininas, surengęs savo 
medžio drožinių parodėlę, rodo 
savo išdrožinėtus, kūrinius, aiški
na jų simboliką. Žiūrovų susirin
kusi pilna svetainė. Ir mes susto
jome pasiklausyti, pasižiūrėti, pa
sidžiaugti. Taip ir užsibuvome 
ilgiau, nei buvome žadėję. Paro
dėlei pasibaigus, ketinome eiti 
žiūrėti to naujai atremontuoto 
kambario, kaip kaž kas paaiški
no, kad gretimam kambary tuoj 
prasidėsianti dailininko A. Vai
čaičio paskaita apie šių laikų me
ną, palydima netgi kelių filmų! 
Taip su visa srove ir nuplaukėm 
į ten.

Naujai atremontuoto kambario 
reikės eiti pasižiūrėti kitą sekma
dienį. Kol atžiūrėjom filmas, iš 
klausėm įdomių paaiškinimų — 
paskaitos, kol dar paskui permė
tėm žodelį — kitų su visais, čia 
iš vieno, čia iš kito susirinkimo 
išnerenčiais pažįstamais, atėjo 
laikas ir namo skubėti.

Pasirodo, Lietuvių Namuose 
gyvenimas jau verda. Sekmadie
nio popiečių iš anksto planuoti 
nereikės.

E.

NAUJA M.L.K. TARYBA
PRADEDA DARBĄ

Rugpiūčio mėn. 3 d. naujai iš
rinkta M.L.K. Taryba susirinko 
Lietuvių Namuose pirmam posėd
žiui. Posėdyje išrinktas Tarybos 
prezidiumas, kurį sudaro:

Liudas Barkus — pirmininkas, 
Jonas Valys ir Jonas Antanaitis
— vicepirmininkai, Ignas Alekna
— sekretorius ir Jonas Meiliūnas
— iždininkas.

I Ūkio Reikalams Tvarkyti Ko
misijų įėjo J. Dudėnas, F. Tamo
šaitis ir A. Vingys.

Parengimus organizuoti sutiko
J. Valys ir K. Kazlauskas.

Posėdyje aptarta ateinančių 
metų darbo gairės ir likusios už 
namų skolos mokėjimo reikalai.

Spalių mėn. 3 dieną nutarta 
rengti M.L.K. balių.

2.

BRISBANE
IK VĖL ŠVENČIAME

■Š.m. rugpiūčio mėn. 2 d. p.p. 
Ema ir Kazimieras Gudaičiai at
šventė savo sidabrines vestuves. 
Ši darni šeima savo laisvalaikiu 
patys pasistatė šaunų mūrinukų, 
kuriame lengvai sutalpino pobū
viui pakviestus bemaž visus mūsų 
kolonijos paslankiuosius narius.

Ir kas gi iš brisbaniečių nežino 
p.p. Gudaičių šeimos aktyvumo 
mūsų lietuviškoj veikloj! Manau, 
nebuvo niekad jų praleistas kuris 
nors bendruomenės parengimas. 
Nuo pirmųjų mūsų kolonijos čia 
įsikūrimo dienų visa p.p. Gudai
čių šeimą, o ypatingai jų jauna

sis atžalynas, buvo ir yra mato
mi: tautinių šokių grupėje, cho
ruose, skautuose, Apyl. Valdybos 
sąstate.

Sukaktuvių proga K. ir E. Gu 
daičiai susilaukė gražių sveikini
mų bei gausių dovanų. Vaišingos 
p. Gudaitienės globoje, lietuviš
ka daina laikų paįvairinant, kiek
vienas vaišių dalyvis turėjo pro
gos nors kelias valandas pamir
šti'Savo varganų dienų rūpesčius.

šia proga čia dar kartų linki
ma mieliems sukaktuvininkams 
juo gražiausios ateities. Nesvar
bu, kad jų skruostuose praeities 
išgyvenimai savo pėdsakus spėjo 
įspausti, nesvarbu, kad jų galvos, 
lyg pirmųjų rudens šalnų palies
ti žiedai, pradėjo sidabru mirgė
ti. .. Tikime, kad jų ištvermė iš
gyvens tremties dienų bandymus, 
o Tėvynėje laisvės rytui išaušus, 
jie džiugūs grįš į gimtosios Su
valkijos lygumas!

šio pobūvio metu buvo prisi
minta ir mūsų lietuviškosios gy
vybės šaltinis — savoji spaudą, 
šeimininkams sutikus, svečių ini
ciatyva buvo suaukota “Mūsų 
Pastogei” £ 5.10.0.

Dalyvavęs

SYDNĖJUS
AUKŲ VAJUS IKI 

RUGSĖJO 15 D.
Dienos — savaitės greit bėga: 

nepamirškime paruošti ir ati
duoti savo aukų Vokietijos — 
Austrijos lietuviams. Rūbų, ava
lynės ir piniginės aukos priima
mos sekmadieniais. Camperdowne 
(per p. A. Ničajų), o taip pat ir 
kitose vietose prieš lietuviškas 
pamaldas ar lankant kolonijas 
(per kun. P. Butkų). Aukų rinki
mu ir persiuntimu rūpinasi Syd- 
nėjaus Lietuvių Caritas.

PAMALDOS
Rugpiūčio 24 d. pamaldos Wen- 

tworthville karmelitų bažn. 10 
vai. 45 min.

Rugpiūčio 24 d. Wollongong 
lietuviams pamaldos W. Katedroj 
5 vai. po pietų.

Rugpiūčio 31 d. St. Mary’s lie
tuviams pamaldos tos parapijos 
bažnyčioje 9 vai.

APIE KATALIKŲ 
DALYVAVIMĄ 

NEKATALIKŲ PAMALDOSE
Dažnai iškeliamas klausimas: 

ar galima katalikams dalyvauti 
nekatalikų pamaldose?

Katalikų Bažnyčios kanonas Nr. 
1258 paragr. 1 taip sako: “Yra 
neleista katalikams bet kokiu bū
du aktyviai asistuoti ar dalyvau
ti nekataliktų šventose Dievo 
garbinimo apeigose”.

To paties kanono paragr. 2 
draudžia katalikams ir “pasyviai 
ar vien tik savo buvimu dalyvau
ti” kur krikštas, jungtuvės, z ar 
pan. duodamas nekatalikų bažny
čioje. Tai draudžiama visų pirma 
dėl papiktinimo, kurį toks daly
vavimas sukelia. Tik labai artimi 
šeimos nariai, kuriems toks pasy
vus — tik buvimu dalyvavimas 
yra neišvengiamas — gali gauti 
leidimų iš vietos klebono ar ka
peliono.

Ypač didelis papiktinimas yra 
tada, kai katalikas veda nekatali- 
kę (arba nekatalikas veda katali
kę) nekatalikų bažnyčioje, nes 
katalikas eidamas tuoktis į neka- 
talikų bažnyčią tuo veiksmu pats 
save išskiria iš Katalikų Bažny
čios.

Čia tenka .pastebėti, kad kata
likų su nekatalike (arba katalikę 
su nekatalikų) gali tinkamai su
tuokti tik katalikų dvasiškis.

K.P.B.

SPAUDOS BALIAUS
Kvietimus galima gauti ir sta

liukus užsakyti CaEramattos lie
tuvių delikatesų parduotuvėj 
“Rūta” (priešais geležinkelio sto
tį), 92 Broomfield St, Cabramat- 
ta, NSW. Tel. UB 3498.

AUKOS GAUSĖJA
PAMINKLUI

Mirusio redaktoriaus J. Kala- 
kausko — Kalakonio paminklui 
aukos nuolat plaukia. Siunčia jas 
ne tik jo geri bičiuliai ir pažįs
tamieji, bet atsiunčia ir tokie, ku
rie gal tik iš matymo yra velionį 
pažinę ar tik girdėję.

ALB-nės Krašto Valdyba, or
ganizuodama lėšas numatytam 
paminklui, primena Australijos 
lietuviams, kad nedelstų atsiųsti 
numatytą šio tauraus tautos sū
naus atminimui atžymėti aukų, 
nes norima, kad užsibrėžtas tiks
las būtų juo greičiau realizuotas.

Kaip jau buvo rašyta, aukas 
prašoma siųsti adresu: Box 4558, 
G.P.O., Sydney, N.S.W.

CANBERRA
"šviesos" sambūrio

VEIKLA
Gal kaikam atrodė, kad Can- 

berros šviesos samūrio skyrius 
jau neegzistuoja, tačiau tikrumo
je, nesigarsindamas, jis visų lai
kų veikė ir veikia.

Prabėgusių metų valdyba, ku
rių sudarė B. Jarašius, R. Genie
nė ir O. Pilkienė, buvo, palygin
ti, veikli. Jos rūpesčiu buvo su
rengtas filmų vakaras ir pade
monstruota Kanados, Škotijos, 
Naujosios Zelandijos ir Austra
lijos vaizdai. Be to, įvyko ir vie
nas literatūros vakaras, kur gir
dėjome skaitant Sal. Neries ei
liuotai atkurtų mūsų liaudies pa
saką “Eglė žalčių Karalienė“.

Toliau valdybos rūpesčiu kar
tų gražiai iškylavome prie upės, 
puikiai priėmėme p.p. Bachūnus, 
kūrėme gamtoje laužų, klausėme 
kol. A. čeičio paskaitos apie šių 
dienų politikos raidą ir kol. S. 
kovalskio — apie “Federalizmo 
tendencijas”. Abi paskaitos buvo 
su diskusijomis. Kartų net vienas 
australas skaitė paskaitų apie 
Jung. Amerikos valstybes, pavaiz
duodamas ją spalvotomis nuo
traukomis.

Gi š.m. rugpiūčio 9 d. įvyko 
Šviesos sambūrio metinis susirin
kimas ir į šiųmetinę valdybų bu
vo išrinkti šie kolegos: A. čeičys, 
R. Jarašienė ir G. Alytienė. Su
sirinkimo proga, kavutės metu 
buvo nutarta dar padidinti sam
būrio skaičių — pasikviečiant 4 
naujus narius.

Canberros Šviesos skyrius dėl 
taupumo dažniausia renkasi pas
kirų narių svetainėse, susikvies- 
dami vieni kitus telefonais, ir tik 
viešuosius parengimus skelbia ir 
ateityje skelbs “Mūsų Pastogėje”.

Pp.

ADMINISTRACIJA 
PRAŠO

“Mūsų Pastogės” administracija 
maloniai prašo paskubinti užsimo
kėti šių metų laikraščio prenume
ratų, nes ilgas delsimas tikrai 
sunkina laikraščio piniginę padėtį 
ir atskaitomybės vedimų.

Skaitytojai turėtų gi suprasti, 
kad greitesnis atsiteisimas padeda 
abiems pusėms — apsimokėjęs 
prenumeratorius reguliariai gau
na laikraštį, o leidėjas sutaupo 
pinigo, kai nereikia siuntinėti 
paskirų raginimų.

Prenumeratos pinigus prašoma 
siųsti adresu: Box 4558, G.P.O., 
Sydney, N.S.W. Administracijos 
telefonas: YX 9062.

PAJIEŠKOJIMAI
Kazimieras ir Viktoras Prans- 

kūnas, kilęs iš Dusetų vai., Lun- 
gelių kaimo prašomas atsiliepti 
šiuo adresu: B. Kaminskas, 73 
Lt., Heidelberg Rd., Ivanhoe N 
21, Vic.

* J ieškomas Kubilius Antanas, 
gimęs 1917 m. Vilušių km. Jieško 
motina ir sesuo iš Lietuvos. Jis 
pats ar apie jo likimų žinantieji 
prašomi rašyti tokiu adresu: An
tanas Rugys, 4705 West 12 Place, 
Cicero 50 IR., U.S.A.

* Pajieškau Stasio Beniulio 
gimusio Žagarės mieste. Yra 
svarbi žinia iš Lietuvos nuo jo 
motinos. Prašom atsiliepti šiuo 
adresu: Mary Bradchulis 1125 
West 63 Street, Chicago 21 Ill, 
U.S.A.

DARBINGAS SUSIRINKIMAS
tš.m. liepos mėn. 27 d. “M.U.” i 

salėje, Colingwood’e įvykoi Mel
bourne Lietuvių Klubo metinis! 
susirinkimas, kuriame pirminin
kavo J. Antanaitis ir sekretoria
vo V. Simankevičius.

Tarybos pirmininkas J. Anta
naitis detaliai nušvietė plačių 
Lietuvių Namų įsigijimo istorijų, 
pradedant dar prieš 8 metus ki
lusia mintimi įsigyti savus namus 
ir baigiant nesenai nupirktais 
Lietuvių Namais bei tais rūpes
čiais, kurie kyla norint greičiau 
išmokėti skolą.

P. Vladas Jakutis išsamiai pa
aiškino piniginę apyskaitų už 1957 
-1958 metus ir sudarytų balansų, 
kurie, susirinkimo dalyvių pato
gumui, buvo išdalinti rastu.

Kontrolės ^Komisijos aktų per
skaitė k-jos narys I. Alekna. 
Kontrolės Komisija, patikrinusi 
piniginę atskaitomybę, rado, kad 
knygos vedamos pavyzdingai. Pa
dariusi kelias neesmines pasta
bas, siūlė patiektas apyskaitas 
tvirtinti!

Aiškiai patiektos apyskaitos, 
nesukėlusios didelių neaiškumų ir 
diskusijų, buvo patvirtintos.

Mandatų komisijos pirmininkas 
p. P. Baltutis pranešė slaptu ko- 
respondenciniu balsavimu išrink
tos naujos Tarybos sudėtį. Jų, 
pagal balsų daugumų, sudaro: 
Liudas Barkus, Dr. Izidorius Kau
nas, Jonas Antanaitis, Jonas Mei
liūnas, Jonas Dudėnas, Vladas Ja
kutis, Kazimieras Kazlauskas, 
Ignas Alekna, Jonas Valys, Fe

KEISTOS ATLETINES PRATYBOS MIŠKE
Prieš kurį laikų Sydnėjaus laik- 

ra&cls “The Sun-Herald” No 493 
įsidėjo mūsų tautiečio Jono Ži
linsko nuotraukų ir trumpų ap
rašymų, kaip jis, gyvendamas 
miške, treniruojasi lengvosios at
letikos varžyboms. Laikraštis ra
šo:

—'Nuo kelio atrodo, lyg kaž
kokia pabėgių kirtikų stovykla,

T A Z A B
Lithuanian Department

1 LADBROKE GARDENS, 
LONDON W 11, ENGLAND.

Persiunčia siuntinius į Lietuvą. 
Latviją, Estiją ir kitus kraštus 

be jokių trukdymų.
SIUNTINIAI PASIEKIA ADRE
SATUS PER 4-6 SAVAITES.

Kainoraščius galite gauti ir 
pavyzdžius matyti pas mūsų 

atstovą Australijoje

M. P E T R O N I. 
t

152 LIVERPOOL RD., 
ENFIELD (SYDNEY), N.S.W. 

Tel.: UJ 5727
Darbo valandos nuo 9 iki 6 darbo 
dienomis, šeštad. nuo 9 iki 1 vai. 
Kitu laiku susitarus. 

"M.P.” Redaktoriui
JURGIUI KALAKAUSKUI

mirus, jo artimiesiems širdingiausių užuojautą reiškia 
ir drauge liūdi,

A.L.B. Melbourno Apylinkės 
Valdyba

| VISI I MELBOURNO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ? 
f TRADICINĮ TAUTOS ŠVENTĖS X

I BALIU į 
t ' iį ĮDOMI PROGRAMA: X
Y 7 žmonių kontinentalinis “George” orkestras, X
4* ★ Socialinės Moterų Draugijos bufetas ir Y
y ★ Įvairūs gėrimai.
? BALIUS ĮVYKS BRUNSWICK TOWN HALL SALĖJE £
X Š.M. RUGSĖJO MĖN. 5 D. ?

TPradžia 8 vai. vak. Pabaiga 1.30 vai. ryto. ‘t*
•j* PAKVIETIMAI įGAUNAMI: sekmadieniais po pamaldų
X bibliotekos, salėje. Kitomis dienomis užsakomi iki 6 vai. vak.
X telef. Nr. LW 6460, nuo 6 vai. vak. telef. Nr. XB 2155. X
y A.L.B. Melbourno Apylinkės

Valdyba £
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liksas Tamošaitis, Elena žižienė, 
Adomas Vingis, Kęstutis Miklius, 
Viktoras Baltutis ir Irena Lais- 
vėnaitė.

I Kontrolės Komisijų išrinkti: 
Stasys Stankūnavičius, Antanas 
Mikaila ir Antanas Krausas.

Buvęs pirmininkas A. Kabaila 
bei tarybos nariai — A. Zubras ir 
A. Mikaila padarė smulkų ir išsa
mų paaiškinimų į paklausimus, 
liečiančius Lietuvių Klubo įregis
travimą valdžios įstaigose.

Toliau V. Jakutis patiekė atei
nantiems metams sąmatų sumoje 
£ 2.350. Jei nariai, kurie pasi
rašė promissory notes sąžiningai 
išpildys savo pasižadėjimus, o ki
ti nariai, pagal Antanaitį, vyriš
kai užbaigs pradėtų darbų, tai 
samata bus lengva įvykdyti.

Jau paties susirinkimo metu 
buv. Kultūros Fondo Melbourno 
skyriaus valdybos narys p. Ba- 
dauskas parodė pavyzdį, pasiža
dėdamas savo įnašus padvigubin
tu šis pavyzdys duoda naujajai 
Tarybai vilčių tinkamai atlikti jai 
pavestus darbus.

Paminėtinas p. Vytauto šalkū- 
no pasiūlymas ieškoti kelių įsteig
ti klubo narių savišalpos kasą.

L. Barkus viso susirinkimo var
du padėkojo buv. Tarybai, o ypač 
iš jos pasitraukiantiems, už at
liktus darbus ir Melbourno lie
tuviams nupirktus Lietuvių Na
mus.

Susirinkimas baigtas Tautos 
Himnu.

J. Plundakys

tačiau pažvelgus iš arčiau pasi
mato virvių, vielų ir karčių py
nėje aukšta žmogaus stovyla.. . 
Tai — šios stovyklos gyventojas, 
ilgais plaukais apaugęs, barzdo
tas lietuvis Jonas Žilinskas.

iši nepaprasta stovykla yra 
Šiaurinių Pacifiko krantų miš
kuose, Woolgoolga vietovėje.

Jonas Žilinskas, kuris gyvena 
tarsi “Samsono” buitimi, per ei
lę metų apkeliavo Europų, Aust
raliją ir N. Zelandiją, kaip atle
tinės sporto grupės narys.

Ir štai dabar, praeinančios pro 
šalį mašinos sustoja ir laukia, ka
da laukinės išvaizdos pabėgių kir
tikas nusvies šalin savo kirvį ir 
pradės daryti savo drąsius gim
nastikos pratimus.

“Aš naudoju pabėgių kirtikų 
stovyklą kaip treniruotės vietą 
tol, kol aš įstosiu į naujų atletų 
cirką, atvažiuojantį iš Vokieti
jos”, i— aiškina spottininkas.

Keliuosi anksti rytų, dienų 
praleidžiu kirsdamas pabėgius ir 
treniruodamasis atletikoj. Aš nie
kada negėriau ir nerūkiau ir ši
toks mano sportiškas gyvenimas, 
čia, mišlee, duoda galimybę išlai
kyti organizmo stiprumų ir pat
varumų.”

Laisvai vertė: M. Zakaras
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